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„For centuries we had known ourselves and others 

through what we produced, now we identified 

ourselves and others by what we consumed.” 

 „Beliefs and values resonate within institutions”1 

  

                                                           
1 Lawson, Neal: All Consuming, London, England, 2009, Penguin Books, 4&218.o. 
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     Bevezetés  

 

Szokatlan és furcsa egy magyar nyelvű és alapvetően magyarországi vonatkozású 

disszertációt az amerikai kontinensről származó angol nyelvű idézettel kezdeni. Amiért 

most mégis ezt teszem, annak oka, hogy egy végtelenül egyszerű, szerzője által is 

szimbolikusnak minősített mondatra leltem egy marketing tárgyú könyvben, amely 

rövidsége és látszólagos banalitása ellenére témaválasztásomat kiválóan indokolja és 

illusztrálja. 

 

„Metaphorically speaking, the world has come to look like a NASCAR2 driver’s racing 

suit, with every square inch occupied by a logo.”3 

 

A marketingre tekintettel azt hiszem nagyon is stílszerű és helyénvaló az amerikai 

hivatkozás, amelyet a marketing gondolat amerikai és angol-szász bölcsőjéhez való szoros 

kötődése okán, az elismerés szimbolikus gesztusaként, eredeti nyelven idéztem. Itt 

született meg a marketing, pontosabban az alapjául szolgáló és fejlődését fűtő fogyasztói 

világ. Itt születtek a kezdetben csak az üzleti életet, majd az egész társadalmat átszövő és 

befolyásoló vállalkozások, amelyekre a fenti mondat „logó” szava, - a cégazonosítás 

legfontosabb vizuális jelölése -, utal. Ebben az országban vált először valósággá és 

szalonképessé a gondolat, hogy pénzzel minden megvásárolható, az az alapelv, hogy az 

üzleti szemléletnek szinte minden élethelyzetben létjogosultsága lehet, minden 

négyzetcentiméteren, - „every square inch” - helye van, sőt mint legfőbb szelekciós 

mechanizmus, jelenléte és mindenhatósága egyenesen kívánatos. Az sem lehet véletlen, 

hogy a szerző az emberi civilizáció ”marketing korszakát” önmagában kiválóan jellemző 

tárggyal-eszközzel, az autóval példálózik, amely méltó jelképe, a mobilizációt, a 

sebességet, a rapid változásokat, a kényelmet mértékadó tényezővé emelő, egyúttal 

végzetesen nyersanyagfüggővé és energiaéhessé vált világunknak. 

 

                                                           
2 A NASCAR (National Association for Stock Car Automobile Racing, azaz Széria (gyári) Autók 

Versenyének Nemzeti Szövetsége) az USA legnagyobb autóverseny sorozatokat működtető szervezete. 
3 O’Reilly, Terry; Tennant, Mike: The Age of Persuasion, Canada, 2010, Vintage, 3.o. 
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A marketing koncepció eredeti, értékesítés támogató funkcióját meghaladó, társadalmi 

gondolattá és tényezővé válását illusztrálja egy francia szerző szépirodalmi alkotásának 

következő mondata is: 

„Nyálcsorgatás, ez a hivatásom…. Az én szakmámban senki sem kívánja, hogy boldogok 

legyetek, mert a boldog ember nem fogyaszt… Hát tehetek én arról, hogy az emberiség úgy 

döntött, hogy tömegtermékekkel helyettesíti Istent?” 4 

A reklámról szólnak ezek a már önmagában is cinikus, de igaz sorok, Frédéric Beigbeder 

1999 Ft című regényéből. De az író nem elégszik meg ennyivel, hanem egyértelműen 

pozícionálja is a reklámot: „Kétezer év óta nem szerzett ekkora hatalmat magamfajta 

felelőtlen hülye... Az ember ember feletti uralmának az első olyan rendszerében élünk, 

amely ellen még a szabadság is tehetetlen. Sőt a rendszer éppen a szabadságra teszi fel 

minden zsetonját, ez a legnagyobb leleménye… „. 5  

Swap God for Gucci? Lecseréljük Istent Guccira? - ahogy pár éve Neil Lawson brit író, 

újságíró, politikus, Gordon Brown miniszterelnöki tanácsadója fogalmazott? 6 Sok kis isten 

lenne közöttünk, akik mind azon mesterkednek, hogy kielégítetlen és frusztrált állapotban 

tartsák az emberiség boldogabb (?), fogyasztói társadalomban élő egyedeit? Vagy netán 

kiderül, hogy az információ bőségben és a választás szabadságában élő kisebbik, de 

befolyásában nagyobb hányada az emberiségnek nem is lubickol, hanem fuldoklik? A 

reklámszakember egyenesen a társadalom és benne az egyén megrontója lenne, aki 

„elélvez” a fogyasztó jobb agyféltekében7 és eléri, sőt megtiltja, hogy csak úgy 

véletlenszerűen vágyjon valamire, mert „már a vágyatok sem a tiétek: a magamét ültettem 

be helyette”.8 

Az „eladó az egész világ” mefisztói gondolatát többször megénekelték már, de a huszadik 

században fejődött ki és vált mindenhatóvá az a módszertan, amely egyrészt elérte, hogy 

egyetlen terület se mentesüljön e kijelentés hatálya alól, másrészt megkerülhetetlenné, sőt 

sokszor egyenesen vonzóvá tette magát. Fokozatosan, de történelmileg nagyon rövid idő 

alatt épült be a társadalomba, teremtette meg intézményeit és kerítette hatalmába először a 

                                                           
4 Beigbeder, Frédéric: 1999 Ft, Budapest, 2001, Geomédia, 18.o. 
5 uott,19.o. 
6 Lawson, Neil: All Consuming, London, England, 2009, Penguin Books, 8.o. 
7 „Ó, de jó behatolni az agyatokba. Elélvezek a jobb féltekétekben.”  Beigbeder, Frédéric: 1999 Ft, Budapest, 

2001, Geomédia, 17.o. 
8 uott,17.o 
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világ kisebbik - már ténylegesen fogyasztói - majd nagyobbik - pszeudo fogyasztói, ill. 

fogyasztásra áhítozó - felét.  

 

1. A disszertáció tárgya: a marketing  

A marketing közel egyévszázados története során drasztikus átalakulásokon ment 

keresztül. Egy eladás támogató technikából társadalomformáló erővé vált, s ma már „ A 

marketing mindenütt ott van velünk.”9  A huszadik század első harmadában, az Amerikai 

Egyesült Államokban jelent meg, a kereskedelmi tevékenység részeként, annak egy a 

korábbinál szofisztikáltabb,  több területre kiterjedő és sokrétűbb elemeként, reagálva a 

termelés hirtelen felfutására, a kereskedelmi láncok terjedésére,  a vásárlásnak a fogyasztás  

mint örömforrás irányába elinduló kezdeti jeleire és jelenségeire.  Az eredendően az üzleti 

szféra részét képező tevékenység fenoménné vált és a rövid idő alatt bekövetkezett 

öndefinícióját követően, ezzel szoros összefüggésben, gyorsan önállósult és egyre 

határozottabban levált a kereskedelmi tevékenységről, ezzel újabb lendületet adva saját 

koncepciója és paradigmarendszere kialakításának.   

A marketing radikális transzformációjának illusztrálására nézzük a fogalom két különböző 

korszakának definícióját. A 20. század első harmadában Cherington10 sokszor idézett 

meghatározása szerint még áruk eljuttatása (disztribúciója) volt a gyártótól a fogyasztóhoz 

-  the distribution of merchandise from producer to consumer  -,11 míg az Amerikai 

Marketing Szövetség (AMA) a 21. század elején már egész intézményrendszerről és 

komplex folyamatokról beszél - set of institutions and processess -, amelynek 

eredményeként a legkülönfélébb szükségletek kielégítése történik meg az életviszonyok 

komplex hálójában és a társadalom egészében - society at large -, mindez az értékteremtés 

igényével12. 

                                                           
9 Papp-Váry Árpád: Marketing a gyakorlatban, Budapest, 2008, BKF, 12.o. 
10 Paul Terry Charington 1876-1943, az egyik első hivatásos marketing szakember, 11 éven át a Harvard 

Business School professzora. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~bak00053 (2013.12.21.) 
11  „is the science involved in the distribution of merchandise from producer to consumer” In Bartels, Robert: 

The History of Marketing Thought, Ohio, USA, 1988, Publishing Horizons, 3rd Edition, 146.o. 
12  „Marketing is   the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and 

exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large.”  

http://www.marketingpower.com/Community/ARC/Pages/Additional/Definition/default.aspx /(2012.03.22.) 

http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~bak00053
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Az AMA hatályos definíciója jól kifejezi a marketing összetett természetét, azt, hogy a 

különféle rendű, rangú, méretű és természetű közösségeket átszövő, üzleti eredetű 

koncepció, fejlődése során, rendkívül komplex és társadalmi természetű jelenséggé vált. 

Ennek az evolúciónak a vizsgálata, fázisainak és a változás elemeinek a meghatározása és 

a fenomén transzformációjában játszott szerepének az értékelése volt a disszertáció primer 

célja. 

Amikor a korunk képét alakító, azt markánsan formáló jelenségeket vesszük számba, 

végtelenül gazdag, már-már áttekinthetetlenül szövevényes tárházból válogathatunk, de 

biztos nem maradna ki a sorból például a technológiai, ezen belül az informatikai 

forradalom, a globalizáció jelensége és hatása, a klímaváltozás, környezetünk fokozott 

terhelése, kizsákmányolása és elszennyezése, vagy a média erős befolyása manipulatív 

ereje. S persze a minden történelmi korszakot jellemző politikai földrengések sem, 

amelyek, mediatizált világunkban élőben, valós időben követhetők nyomon, ezért, 

akárcsak a közéleti szereplők jó része esetenként súlyukhoz képest aránytalan szerepet 

kapnak.  

 

Keveseknek jut azonban eszébe a földrengésszerű változások előidézői közé sorolni a 

marketinget, ezen belül is kiemelten a marketing kommunikációt, illetve a reklámot. A 

reklámot ezúttal nem szakmai, hanem köznapi értelemben használva, a kommunikáció, 

elsősorban a marketing, azaz eladási célú kommunikáció szinonímájaként. Ez a 

szóhasználat talán szakmailag védhető egy kétarcú, marketing és történeti tartalmú 

disszertáció bevezetőjében, hiszen a XX. század végére a marketing fogalma a 

kommunikáció szinonimájává vált, s egyre inkább egyet jelent a különféle kommunikációs 

formákkal, a kommunikációs technikák évről évre gyarapodó portfóliójával. Napjainkban, 

amikor reklámot emlegetünk, tehát a robbanásszerűen megnövekedett kommunikációs 

arzenál végtelenül színes eszközeire és csatornáira gondolunk. Az utca embere 

mindenképp, de a marketinges-kommunikációs derékhad is. A marketing Jerome 

McCarthy által meghatározott tradicionális pilléreiből, - az alapparadigmának tekintett 4P-

ből-,13 a kommunikáció (promotion) fokozatosan vált egyre markánsabbá, ezzel a többi, 

                                                           
13 A 4P a marketing gondolkodás alapstruktúrája: Price (ár), Place (disztribúció), Product (termék) és 

Promotion (marketing kommunikáció). McCarthy a marketing egyik legjelentősebb teoretikusa, 1928-ban 

született az USA-ban. https://managementmania.com/en/e-jerome-mccarthy, (2014.03.17.) 

https://managementmania.com/en/e-jerome-mccarthy
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egyébként szintén fontos alkotóelem szerepét némileg háttérbe szorítva. A huszadik század 

végére a marketinget fokozatosan eluralta a kommunikáció. 

 

2.  A disszertáció tárgyának megközelítése, módszertana 

Egy jelenség evolúciójának felvázolása önmagában izgalmas feladat, amely számos 

kérdést vet fel, mindenekelőtt azonban, - különösen történeti megközelítése esetén -, 

módszertaniakat, azt, miként viszonyuljunk a kutatás tárgyához. A megfelelő módszertan, 

illetve szempontrendszer ugyanis jelentősen befolyásolhatja nemcsak a bemutatás 

mikéntjét, hanem a végeredményt is. 

Komplexitása okán a marketing fejlődéstörténete is sokféleképpen dolgozható fel. 

Lehetséges megközelítés lett volna egy szűken szakmai, akár a marketing értelmezéseit, 

akár alapparadigmáinak és szakmai terminológiájának kialakulását és változását nyomon 

követő elemzés megállapításainak értékelésén keresztüli történeti bemutatás. Ebben az 

esetben reális a veszélye annak, hogy a marketinget társadalmi kontextusából kiszakító, az 

ezt elsődlegesen, mint szakmai tevékenységet feldolgozó írás, az elfogadhatónál nagyobb 

teret ad egy alapvetően szubjektív, értéktartalmú elemzésnek, paradox módon, akár úgy is, 

hogy az objektivitás érdekében, a különféle álláspontok bizonyításához, példák, esetek 

sokaságát hívja segítségül. 

A marketing fejlődéstörténetének megörökítéséhez ezért olyan megközelítést kerestem, 

amely tény- és tárgyszerűségében a lehető legjobban behatárolja a vizsgálódás terepét, 

leszűkíti kereteit. Ezt a megközelítést véltem megtalálni az intézményben, mint egy eszme, 

egy gondolat objektivizálódott kifejeződési formájában, és az intézményesülésben, mint 

folyamatban, amely egyszersmind bekapcsolja az idődimenziót a vizsgálatba.  

A  dolgozat kettős tárgya - az intézményesülés mint a marketing társadalmi beépülésének 

manifesztálódott formarendszere és a marketing magyarországi fejlődéstörténete - 

egymással összefüggésben kerül bemutatásra. A marketing hazai evolúciójának nyomon 

kísérésére az intézményesülés, mint megközelítés, történetileg adekvát, a lehető 

legkevesebb szubjektivitást megengedő módszertannak tűnik. Ezért mindenekelőtt az 

intézményesülés lényegét, fogalmát és szerepét elemzem, meggyőző érveket keresve         
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a mellett, hogy különféle formái alkalmasak egy eszme vagy gondolat társadalmi 

megkötésére és fejlődésének ösztönzésére.  

A téma összetettségéből és terjedelméből következően szükségszerű volt az elemzés 

földrajzi és időbeli kereteinek kijelölése is. A források fellelhetősége és kutathatósága 

miatt területileg ésszerű döntésnek tűnt Magyarországot választani, időben pedig a 20. 

század második felét, elsődlegesen utolsó három évtizedét, mert ez az időszak tekinthető a 

marketing kifejlett korszakának. Magyarország példáján vizsgálni a marketing 

intézményesülését különösen érdekes vállalkozás, mert az intézményesülés puszta 

folyamatán túl, amely lejátszódott minden fejlett gazdaságban és e tekintetben többé-

kevésbé hasonló utat járt be hazánk is, csak fáziseltolódással és koncentráltabban, 

Magyarország szocialista ország volt, ahol se ideológiailag, se gazdaságilag nem lett volna 

magától értetődő a marketing térhódítása. S ennek mégis az ellenkezője történt, a 

marketing gondolat a hatvanas évek második felében megjelent hazánkban is, annak 

ellenére, hogy a gazdasági reform, - amelynek zavartalan kibontakozása indokolhatta volna 

a marketing megerősödését és intézményesülését -, megbicsaklott és hosszú évekre 

szalonképtelenné tett számos a piacosodással járó fogalmat, jelenséget, kezdeményezést. 

E választás viszont egy speciális szempont megjelenésével, s középpontba helyezésével 

járt együtt: sajátosnak tekinthető helyzet, hogy bár a marketing egy percepcionálisan 

kapitalista fenomén, a szocialista társadalomban tervgazdasági körülmények között 

létezett. De vajon létezett-e egyáltalán? Ezzel egy új, rendkívül izgalmas, a 

szakirodalomban még alig feldolgozott aspektus merült fel és vált a disszertáció egyik 

súlyponti elemévé: annak a vizsgálata, hogy jelen volt-e, s, ha igen, miként tekintettek a 

szocializmusban a marketingre, milyen esetleges torzulásokkal illetve interpretációval, s ez 

mennyiben határozta meg a rendszerváltás utáni hazai fejlődési pályáját. 

 

 3. A disszertáció tézisei 

Miközben a marketing tartalmát jelentő tevékenység szocialista körülmények közötti 

puszta léte viszonylag gyorsan és egyszerűen megválaszolható és igazolható, ugyanez már 

nem mondható el arról, hogy a tevékenység szocialista változata természetében, 
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fejlettségében, módszertanában illetve technikáiban összevethető-e kapitalista eredetijével. 

Ezért a disszertáció első tézise e tárgyban fogalmazódott meg: 

 A szocializmusban, tervutasításos és hiánygazdasági körülmények között is létezett 

 marketing Magyarországon, amely technikáiban, módszertanában és részben fejlettségében 

 is mérhető a fejlett kapitalista országok marketingjéhez. 

De vajon mi indokolta a marketing koncepció és tevékenység jelenlétét Magyarországon 

hiánygazdasági körülmények között?  Miért vezették be például az Omnia márkát a 

magyar „piacra”, olyan komplex, nagy ívű és költséges kampány kíséretében14, amely a 21. 

század elején is elfogadott és alkalmazott gyakorlati lépéseken alapult, amikor még kávét 

is alig lehetett kapni, illetve az az egy-két fajta, amit lehetett, gyenge minőségű volt, a 

kávéivás pedig luxusnak számított? Miért költöttek reklámra a tervgazdaság és a hiány 

sajátos egyensúlyi közegében, arra az eszközre, amely mindkettő anakronizmusának 

látványos kifejezője? Mekkora szerepe volt a reklám relatíve fejlett múltjának abban, hogy 

a marketing polgárjogot nyert a szocialista országokban, de különösen hazánkban? E tézis 

arra is lehetőséget ad, hogy igazolja a fogyasztói szocializmusról a magyar gazdaság 

történetben gyakran emlegetett tételt, illetve alátámassza azt a merész gondolatot, amelyet 

Valuch Tibor történész a következő állításba sűrített bele: „Ez a fajta ’látványos 

fogyasztás’ a hatvanas évek végétől Magyarországon is fokozatosan előtérbe került, s ezzel 

párhuzamosan megerősödött a rivalizálás, élénkült és tartós maradt a fogyasztási 

verseny.”15 

A marketing talán legmarkánsabb, de mindenképp leglátványosabb területének, a 

reklámozásnak hazánkban jelentős hagyományai voltak már a második világháborút 

megelőzően is, s ennek köszönhetően a marketing gondolatnak léteztek gyökerei és 

előzményei a vállalati gyakorlatban, az üzleti gondolkodásban és vásárlókkal való 

kommunikációban. Ez az állítás jelen disszertáció második tézise: 

 A marketing gondolat már a múlt század elején megjelent, de mindenképpen a huszadik 

 század első felére nyúlik vissza Magyarországon is, függetlenül attól, hogy nem  nevezték 

 nevén és intézményesülésének jelentősebb lépései 1968 után történtek meg. 

 

                                                           
14 Az Omnia piaci bevezetésének részleteit a disszertáció III. fej. 3.5.2. pontja mutatja be és elemzi 
15 Valuch Tibor: Magyar hétköznapok, Budapest, 2013, Napvilág Kiadó, 8.o. 
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Volt tehát hova visszanyúlni, volt mire építeni.  A reklámról való gondolkodás hazai 

fejlettségére meglepő bizonyíték Urbányi János 1930-ban leírt egyetlen mondata: „Miként 

a toborzás minden fajtájának célja a közvélemény irányítása, akként a reklámé is”.16 

Irányítás! Ez a szó sok mindenről árulkodik, leginkább azonban arról, hogy puszta eladás 

támogató funkciónál már nyolcvan esztendeje is lényegesen szofisztikáltabb szerepet 

tulajdonítottak a reklámnak. Nem csak a fejlett Amerikában, hanem a tőle távol eső 

Magyarországon is. A folyamatosságot jól mutatja, hogy harminc év múlva 1960-ban, egy 

gyökeresen más politikai és gazdasági környezetben, egy másik magyar szakember, Varga 

István így ír: „A reklámnak, ha nem is kizárólagos, de legfontosabb célja, a fogyasztói 

kereslet felkeltése, illetőleg irányítása”.17 Megint az irányítás szó - bár valószínűleg ma 

mást értünk e mondaton, s konkrétan az „irányítás” elemén, mint amikor megszületett. 

Marketing szempontból ma az igények folyamatos generálását, nem létező szükségletek 

kialakítását értjük alatta, akkoriban valószínűleg az „irányítás” szó alatt a fogyasztói 

vágyaknak a rendelkezésre álló árukészlet és választék felé terelését és annak való mind 

jobb megfeleltetését érthette a szerző.  

A harmadik tézis a disszertáció központi problémájának összegzése, egyúttal a téma 

feldolgozásának kerete, amennyiben a követett módszertant és a vizsgált időszakot és 

időtartamot jelöli ki: 

 A marketing intézményesülése az 1960-as években indul el, ténylegesen és formálisan 

 1968 után bontakozik ki, igazi lendületet pedig a rendszerváltást követően kap. 

Az 1968-as esztendő a disszertáció egyfajta szellemi-intellektuális origója. Nem 

középpont, inkább viszonyítási pont. Történelmi pillanat, amelynek jelentősége témánk 

szempontjából abban áll, hogy ekkor, az ezt megelőző és ezt követő két-három évben, ki 

lehetett mondani és le lehetett írni azokat az egyébként részben megvalósított üzleti 

fogásokat és követett gyakorlatot, amelyet a hazai szakemberek külföldön, a tőkés 

gazdaságokban ismertek meg, s a külpiacokon maguk is kénytelenek voltak alkalmazni.  

Ezzel párhuzamosan az akkor még nem marketingnek nevezett diszciplína szalonképessé 

lett a magyarországi felsőoktatásban, s ezzel megtette első lépéseit a formális 

                                                           
16 Urbányi János: A reklám kézikönyve, Budapest, 1930 Kereskedelmi Szakiskolai Tanárok Országos 

Egyesülete,7.o. 
17 Varga István: A reklám, Budapest, 1960, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 5.o. 
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intézményesülés útján is. Ezt kívánja bemutatni és a szakmában is elterjedt feltétlen 

közgazdasági kötődést árnyalni a disszertáció következő állítása: 

 A marketing bár látszólag a közgazdaság tudományból nőtt ki, valójában, attól eltérő, más 

 célú és más módszertannal dolgozó diszciplína. Meglehetősen korai fázisában levált a 

 közgazdaságtanról, így intézményesülése és fejlődése nincs szoros összefüggésben a 

 közgazdaságtudományéval. 

A marketing közgazdaságtanhoz való kötődősének intenzitása, nem lényegi kérdése e 

disszertációnak, így semmiképpen sem az ezzel kapcsolatos szakmai diskurzushoz kíván 

újabb adalékkal szolgálni. A kérdésben való állásfoglalás az intézményesülés, e 

disszertáció kulcsmotívuma szempontjából azonban megkerülhetetlen. Ha ugyanis, a 

marketing fejlődés történetének elemzését követően, a két diszciplína szoros együvé 

tartozása mellett foglal állást, ezzel megkérdőjelezhető válik a marketing saját jogon 

történő intézményesülése is.   

Hasonló okból - az intézményesüléshez való hozzájárulása szempontjából - érinti a 

disszertáció a tudományosság kérdését, a marketing tudományos természetét. A marketing 

jellemzője az interdiszciplinaritás.  Számos más tudománnyal él szimbiózisban, azok 

eredményeiből építkezik, egyúttal fejlődésük egyik legfontosabb ösztönzőjévé is vált. E 

jegy komoly szerepet játszik gyors és mélyreható társadalmi beépülésében. Ezt fogalmazza 

meg a disszertáció ötödik tézise: 

 A marketing fontos jellemzője az interdiszciplinaritás. Számos más tudománnyal él 

 szimbiózisban, azok eredményeiből építkezik és fejlődésük egyik legfontosabb 

 ösztönzőjévé vált. E jellemzőjének komoly szerepe van gyors és mélyreható társadalmi 

 beépülésében, azaz intézményesülésének egy komoly ösztönzője.  

Végül, de nem utolsósorban, példákon keresztül kívánom illusztrálni, hogy a marketing a 

mindennapok részévé vált, s kilépése az üzleti szférából, sőt a gazdaság világából, és 

megjelenése a társadalmi élet szinte minden területén, életviszonyban és élethelyzetben a 

marketing intézményesülésének kiteljesedését, totálissá válását eredményezte. Ezzel 

párhuzamosan a marketing fogalma végérvényesen átalakult. Módszertanának és 

szemléletének térhódítása elüzletiesítette a társadalom korábban ettől teljesen vagy szinte 

teljesen mentes alrendszereit is, így pl. a kultúrát, az oktatást, az egészségügyet, a 
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szórakoztatóipart vagy a környezetvédelmet, nem beszélve a politikáról.  Erről szól a 

disszertáció utolsó tézise -  

 A huszadik század végére a marketing kilépett eredeti szerepköréből, és elhagyva az üzleti 

 világot megjelent a korábban a marketing koncepciótól mentes területeken, amellyel 

 megkezdődött a társadalom elmarketingesedése és a marketing degenerálódása. 

- amelynek kifejtése, részben terjedelmi korlátok miatt, részben azért, mert csak közvetve 

köthető az intézményesülés jelenségéhez, a disszertációhoz szorosan kötődő, de tartalmilag 

annak részét nem képező utószóként került kifejtésre, egyúttal a téma továbbfejlesztésének 

lehetséges irányát is jelezve. 

 

 4. Kutatás és források 

A kutatás módszertana négy megközelítést foglalt magába. Egyrészt könyvtárak 

katalogizált és bárki által hozzáférhető irodalmából válogattam ki a téma, elsősorban a 

marketing hazai fejlődése szempontjából relevánsak tűnő szakkönyveit, folyóiratait, 

hírleveleket és egyéb nyomtatott forrásokat.  

A marketing intézményesülésének, tehát a marketing tevékenység különféle 

objektvizálódott megjelenési formái felől történő megközelítésnek nincs számottevő  

önálló irodalma, de a marketing történetét feldolgozó - egyébként nem túl bőséges 

forrásanyag - értelemszerűen, általában érintőlegesen, tárgyalja e vonatkozást is. 

Kutatásaim során egy magyar és egy mértékadó nemzetközi forrásra bukkantam, amelynek 

a marketing fejlődésének átfogó történeti feldolgozása a szűkebb tárgya. Az amerikai 

Bartels 1962-ben kiadott, majd átdolgozott változatban negyedszázaddal később újra 

megjelentetett The Development of Marketing Thought és a The History of Marketing 

Thought című műve tekinthető ilyennek. Magyarországon Ungváriné dr. Köcse Jolán 

Hobbink volt a marketing?! című könyve az 1980-as évek közepén folytatott kutatások, 

zömében személyes élmények és beszélgetések alapján örökítette meg a „magyar 

marketing tudományos igénnyel megírt regényes” történetét.18 

 

                                                           
18 Ungváriné, dr. Köcse Jolán: Hobbink volt a marketing?!, Budapest, 2000, Simon könyvkiadó, 9.o. 
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Már a forrásfeldolgozás e kezdeti fázisában feltűnt a magyar vonatkozások rendkívül 

szűkös és hiányos könyvtári dokumentáltsága. Ezért is fordult a figyelmem - második 

módszerként - a kevésbé publikus, elsősorban egyetemi és szakmai szövetségi lelőhelyek 

felé. Így jutottam el a budapesti Corvinus Egyetem, a valamikori Marx Károly 

Közgazdasági Egyetem tanszéki tárgyalójába, ahol plafonig érő szekrényekben, nagy 

mennyiségű nyomtatott  - publikált és egyetemi vagy belső használatra készült - a kutatás 

szempontjából rendkívül értékes, és zömében 2011-2012-ben még feldolgozatlan, tehát 

ömlesztetten a polcokon porosodó anyagra leltem. Ezek között olyan forrásokra, mint a 

hatvanas - hetvenes - nyolcvanas évtizedek oktatóinak kandidátusi értekezései, az azok 

védésére készített meghívók, tanszéki munkák, amelyeket szocialista vállalatok és kutatási 

programok megbízásából készítettek, és sehol nem hozzáférhetők, kivéve talán a még élő 

érintettek lakásának szekrényeiben.  

Hasonló körülmények között, szintén egyedi és sokszor máshol fel nem lelhető anyagot 

találtam és dolgoztam fel a Magyar Reklámszövetség könyvtárában, amely ugyan nagyobb 

részben katalogizált és rendezett, nem túl gazdag archívum, ám egyedi, valószínűleg csak 

ott fellelhető dokumentumokat rejt, de alig látogatta valaki, az elmúlt tíz évben, ha 

féltucatnyian kutattak anyagai közt.19 Számos forrást bocsájtott rendelkezésemre a Magyar 

Marketing Szövetség is. 

A kutatás további módszere a személyes adatgyűjtés két fajtája volt. Ez egyrészt egy 

viszonylag hosszú, tizenegy, terjedelmesebb választ feltételező kérdésből és több 

alkérdésből álló kérdéssor elkészítését jelentette, amelyet előzetes egyeztetést követően 

közel negyven, a szakmában komoly ismertséggel és reputációval bíró személynek 

küldtem el, amelyből harminchárom érkezett vissza érdemi és használható információkkal 

kitöltve. Később, a dolgozat írása közben felmerült újabb szempontra három, megint csak 

részletesebb választ igénylő kérdésből álló mini kérdőívet szerkesztettem és küldtem ki 

ezúttal már csak tíz személynek, a kutatott információ miatt, az idősebb korosztályból.  

A negyedik kutatási forma a mélyinterjú volt, nyolc, gondos mérlegelés után kiválasztott 

megint csak idősebb, valamikori vállalati marketing és kereskedelemi vezetővel, illetve 

egyetemi oktatóval. Ezek a beszélgetések két-három órások voltak, volt akivel (pl. 

                                                           
19 A könyvtár 2013. december végén - a Szövetség költözése miatt - megszűnt, gazdag anyaga bedobozolva 

egy budaörsi raktárba került. 
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Hoffmann Istvánnéval vagy Móricz Évával) több alkalommal. A beszélgetések során 

jegyzetek készültek, azok lényegesebb elemeit és információit írásban rögzítettem. 

Történelmileg az utolsó percben beszélhettem olyan tanukkal, akik koruknál fogva nem 

sokáig állhatnak a kutató rendelkezésére. Néhányan közülük azóta már meg is haltak 

(Magdics István, Sándor Imre, Nemes Juli), de volt olyan, például az egyik kulcsszemély, 

Molnár László, az első magyarországi marketing tanszékvezető, aki a kutatás során, pont a 

találkozót megelőzően hunyt el.  

Itt érdemes megjegyezni, hogy a magyar marketing- és reklámszakma szisztematikus 

archiválásával egyetlen szervezet sem foglalkozik, ezért a szakma fejlődésének lenyomatai 

csak a nyomtatott és elektronikus szakmai lapok továbbá szövetségi források tartalmaként 

maradtak fenn az utókornak. Ezért a 21. század elejéig ezek a médiumok lehetnek a kutatás 

forrásai, ezt követően - az internet elterjedésével - az archiválás teljes hiánya folytán 

azonban már ezek sem, tovább nehezítve a jövő történészeinek helyzetét.   

 

 5.  A disszertáció struktúrája és tartalmi áttekintése 

Végül következzen egy gyorsfénykép az egyes fejezetek lényegéről, segítendő az 

eligazodást a terjedelmes anyagban. S bár ajánlott az értekezés kronologikus olvasása, a 

fejezetek nagyrészt önmagukban is megállnak, így nem jelent értelmezési, megértési 

problémát önálló olvasásuk sem, amennyiben az olvasót egy a címben megjelölt specifikus 

vonatkozás érdekli. Ezt is igyekszik megkönnyíteni az egyes fejezetek tartalmának rövid 

összefoglalója. 

 5.1. Első fejezet 

Az első fejezet az intézményesülés fogalmát és lehetséges értelmezéseit járja körül. Teszi 

ezt azért, mert a disszertáció egy jelenséget, egy kezdetben csak az üzleti gondolkodás egy 

elemének, az értékesítés egy korszerű technikájának vélt tevékenységet, a marketinget 

vizsgálja, amely végül egy társadalmi modell - a fogyasztói társadalom - megteremtéséhez 

járult hozzá döntő mértékben. A vizsgálódás számtalan elvi lehetősége közül az 

intézményesülésben kifejeződő megközelítésre esett a szerző választása, mert úgy tűnt, e 

meglehetősen képlékeny és szerteágazó téma az intézményrendszer és a társadalmi 

beépülésnek nevezhető intézményesülés folyamatán keresztül ragadható meg a 
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legkonkrétabban és legtényszerűbben. Miután a disszertáció a marketinget teljes egészében 

az intézményesülésen keresztül vizsgálja, tisztázni és értelmezni szükséges az 

intézményesülés jelenségét, jelentéseit és potenciális szerepét egy nézet, irányzat vagy 

gondolat társadalmi beépülésében.  

 5.2. Második fejezet 

A disszertáció alapvető tárgya a marketing, így a keretek megrajzolásánál nem lehet 

megkerülni a fogalom jelenkori értelmezését és az ennek kapcsán felvetődő aktuális 

kérdéseket. A fejezet azonban semmiképpen sem tekinti céljának a marketing definiálási 

nehézségeinek örökzöld és állandóan változó, sokszor kifejezetten öncélú vitáinak 

bemutatását, még kevésbé az ebben való állásfoglalást. Ezért elsősorban nem is 

definíciókon keresztül közelíti e tárgyat, hanem két másik szemponton keresztül, amely a 

szerző véleménye szerint legalább annyira érdemben segíti a marketing fogalmának valódi 

megértését, mint egy mérnöki pontosságúnak szánt definíció. E két, egymással szorosan 

összefüggő szempont a marketing tudományos státusza illetve a marketing 

interdiszciplináris, vagy a szerző által ráragasztott pasticcio természete. 

 5.3. Harmadik fejezet 

A dolgozat egyik súlyponti fejezete a harmadik, amely a marketing magyarországi 

történetének formális kezdeteit dolgozza fel az 1968-as reform időszakát megelőző és 

követő évek eseményeinek számbavételével. Részben meglevő források felderítésével és 

elemző összerendezésével, részben saját kutatásokból született. Bemutatja, hogy egy 

marketingtől idegen, sőt azt látszólag be nem fogadó gazdasági és politikai rendszerben 

miként épült ki mégis a fejlett nyugati gazdaságokéval érdemben összevethető marketing 

intézmény- és eszközrendszer. Itt lehet olvasni arról, milyen viszonyban volt egymással az 

új gazdasági reform és a marketing, kik voltak első jelentős alakjai az elméletben és a 

gyakorlatban, s nem utolsósorban itt kaphat képet az olvasó az intézményesülés 

kezdeteiről, első és meghatározó korszakáról, miközben átértékelődik az a téves percepció 

- amely egyben a disszertáció egyik téziséhez is kötődik -, hogy hazánkban minden a 

rendszerváltással kezdődött. 
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 5.4. Negyedik fejezet 

Ez a fejezet egyrészt azt vizsgálja, hogy a rendszerváltás előtti magyarországi marketing 

értelmezés és felfogás milyen párhuzamokat mutat a XX. század első felének amerikai 

marketing értelmezésével. E megközelítés célja azt bemutatni, hogy némi fáziskéséssel 

hazánkban túlnyomórészt a szocialista korszakban zajlott le az a fejlődés, ami az USA-ban 

a marketing korai időszakában. Hasonlóan súlyponti gondolat, hogy szocialista keretek 

között is megmaradhatott, sőt fejlődhetett egy a kapitalizmushoz és a piaci 

körülményekhez kötött diszciplína és gondolkodás. Másrészt a marketing hazai történeti 

gyökerein túl, tárgya még röviden a fejezetnek a marketing fogalmának első, körülbelül 

félévszázados evolúciója és az fontos kérdés, hogy a marketing fogalom miért nem 

felcserélhető a kereskedelemmel. 

 5.5. Ötödik fejezet 

Az ötödik fejezet célja a marketing őshazájában lezajlott intézményesülés fontosabb 

megnyilvánulási formáinak összegyűjtése és példákon keresztüli bemutatása. Az egyedüli 

olyan része a disszertációnak, amely teljes egészében nemzetközi kitekintés, mégpedig a 

marketing eredeti forrása, az Egyesült Államok felé fordulva. Amikor a marketing 

intézményesülésének tipikus és esetleges speciális jegyeit vizsgáljuk, elkerülhetetlen az 

amerikai fejlődéstörténet számbavétele. E dolgozat tárgya azonban a marketing 

magyarországi története, így ezúttal csak néhány összefüggés felvillantására van lehetőség. 

Mielőtt a marketing újbóli - hazai - 20. század végi kapitalista korszakának bemutatása 

kerül sorra, elméleti lezárásként és összegzésként megismerjük az USA-beli 

intézményesülés fontosabb állomásait. 

 5.6. Hatodik fejezet 

Visszatérés Magyarországhoz, a rendszerváltás utáni időszakhoz. Ez a fejezet arról szó, 

miként változott és öltött érettebb, strukturáltabb formát a marketing intézményrendszere, 

milyen új vonásokkal gazdagodott, miként vetette le a szocialista álarcot és történt meg a 

teljes hasonulás a fejlett nyugati gazdaságok marketingjéhez. 1990-től kezdődően, 

körülbelül 5-10 év alatt megtörtént a hazai marketing gondolkodás és gyakorlat teljes 

felzárkózása a fejlett fogyasztói világhoz, ezt a robbanásszerű folyamatot dolgozza fel a 

disszertációnak ez a része az intézményesülés markáns és objektív szűrője segítségével. 
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Ennek az időszaknak az elején rögzül a marketing szakmai keretrendszere, izmosodik meg 

hazánkban is a marketing gondolat és kezdi meghódítani és végérvényesen átszőni a 

legkülönbözőbb társadalmi alrendszereket. 

 5.7. Hetedik fejezet 

A disszertáció zárszava és összefoglalása. Visszatérés a tézisekhez, következtetések 

levonása.  A kutatások eredményeképp kiderült, hogy a szocialista marketing hazai 

professzionalizmusának illusztrálására meglepően sokrétű és nagyszámú, nagyrészt 

feldolgozatlan forrás áll rendelkezésre, továbbá, hogy a szocialista marketing tartalmában, 

struktúrájában, technikáiban nagyon hasonló volt a tőkés gazdaság marketingjéhez, 

fejlettségében pedig nem sokkal maradt el attól. Válasz születik arra a látszólag banális 

kérdésre is, egyáltalán miért volt marketing a szocializmusban, kinek, mi célból, milyen 

érdeke fűződött az ideológiailag nem is szalonképesnek tekintett koncepció gyakorlattá 

tételéhez. 

 5.8. Nyolcadik fejezet – Utószó 

Az utószó ízelítőt ad a marketing jelentősen átalakult értelmezéséből. A marketinget, mint 

az emberek szűkebb és tágabb közösségi viszonyaiban is megjelenő, azokat egyre inkább 

meghatározó gondolkodás- és attitűdalakító tényezővé előlépő diszciplínát mutatja be. 

Bevezet egy új fogalmat a társadalom elmarketingesedését, és megmutat néhányat a 

marketingnek a szerző szerint megindult degenerálódási jeleiből, érintve lehetséges 

jövőbeli sorsát és szerepét. E gondolatok részben terjedelmi korlátok miatt, részben azért, 

mert csak közvetve kapcsolhatók az intézményesülés jelenségéhez, a disszertációhoz 

szorosan kötődő, de tartalmilag annak részét nem képező utószóként kerülnek kifejtésre, 

egyúttal jelezve a téma továbbfejlesztésének lehetséges irányát is. 

 

 6. A személyes élmény 

Mire vállalkozik a szerző jelen írásával? Nem kisebb feladatra, mint hogy azt a két 

évtizednyi tapasztalatot és benyomást feldolgozza és rendszerbe foglalja, amit a marketing 

magyarországi felfutásának és térhódításának időszakában a szakma sűrűjében eltöltve 

megszerzett.  Több nagy nemzetközi márka és vállalat üzleti, termékfejlesztési, értékesítési 

stratégiájának változását volt alkalmam belülről végignézni, végigélni és részesévé válni. 
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Nagyrészt a számítástechnika és a telekommunikáció világában dolgoztam abban a két 

évtizedben, amikor e két terület technológiai forradalma elindult és robbant, darabokra 

törve előbb a „hagyományos” hír- és információközlési csatornákat, a kialakult érintkezési 

technikákat, majd kisvártatva a megszokott értékesítési formákat is. Ez a robbanás 

megrengette a marketing, és különösen a marketing kommunikáció kereteit is, de nem 

meggyengítette, hanem ellenkezőleg, olyannyira megerősítette, hogy a 21. század 

beköszöntével a marketing már jelentős szerepet játszott az újabb változások 

gerjesztésében, ösztönözésében, sőt irányításában, a megszületőben levő új típusú 

közösségi kapcsolattartást azonnal a saját szolgálatába állította.   

Egyre inkább úgy gondoltam, a marketing - s persze a nevében eljáró egyre nagyobb 

tömegű ember - történelmet ír. Kezdetben ezt csak ösztönösen éreztem, majd egyre 

szaporodtak az erre utaló jelek és bizonyítékok. Az idő előrehaladtával és a marketing 

fonta háló sűrűsödésével, egyre gyakrabban éreztem, hogy hatalma és befolyása fojtogató, 

sőt akár pusztítóvá is válhat. Eldöntöttem, hogy „nagy idők, nagy tanújaként” 

megpróbálom dokumentálni ezt a változást. Ezzel eldőlt az is, hogy nem szorosan vett 

marketing szakmai doktori értekezést írok. A társadalmi hatások, a történeti vonatkozások 

izgattak, ezért választottam a történelmet tanulmányaim, és a marketinget, doktori 

értekezésem tárgyául, vállalva annak a kockázatát, hogy a marketing szakembereknek nem 

fog eléggé a szakmáról szólni, a történészeknek esetleg túlzottan marketing szempontú 

lesz. Pedig Elbert Hubbard20 már a múlt század elején nagyvonalúan kötötte össze a 

történelmet, a történetírást és a reklámot, sőt még az irodalmat is, amikor azt írta: 

  „Events do not live. All we have is the record.   

  History isn’t the thing that happened; it is the account of it.  

  So all history is advertising. And history well written is literature.”21 

 

                                                           
20 Elbert Hubbard, 1856-ban született, 1915-ben elhunyt amerikai filozófus, író, könyvkiadó, több forrás 

szerint az első gyakorló marketinges.  dhttp://www.famousauthors.org/elbert-hubbard (2014.03.18.) 
21 Elbert Hubbard’s Selected Writings Part 8. The Art of Advertising, 102.o. 

 /http://books.google.hu/books?id=GkYqwt 

Pv9kC&printsec=frontcover&dq=Modern+Business:+Elbert+Hubbard's+selected+writings&hl=hu&sa=X&e

i=Eo2-T5-aLo7Tsgbb-

eHKDQ&ved=0CD4Q6AEwAA#v=onepage&q=Modern%20Business%3A%20Elbert%20Hubbard's%20sel

ected%20writings&f=false / (2012. 07.22.) 
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Az 1915. május 7-én a németek által elsüllyesztett Lusitánián utazó Hubbard, író és 

filozófus egy, azóta számos történészi iskola által kétségbevont történetírási megközelítést 

fogalmaz meg: a történelem az, amit megörökítenek belőle, pontosabban az eseményekből, 

az, aminek nyoma marad („the account of it”). Ez pedig szükségszerűen szelekció 

eredménye, tehát a történelem, a történetírás is egyfajta „reklám”, nyilvánvalóan ezúttal 

nem a kereskedelmi reklámot értve alatta, hanem a kommunikáció azon jellemzőjét, - 

manapság ezt igazán nem nehéz megérteni -, hogy amiről beszélnek, ami téma, az létezik, 

az a maradandó. 

A hubbardi értelemben jelen dolgozat történeti mű, amennyiben egy meghatározó, mindent 

átható társadalmi fenomén - elsősorban magyarországi - kialakulását és elterjedését örökíti 

meg egy gyakorló szakember szemüvegén át. A szelekció szándékaim szerint csak 

annyiban jelenik meg, hogy a jelenség bemutatása egy meghatározott aspektusból, az 

intézményesülés szempontjából történik, ezen belül a cél a kép minél teljesebb 

megrajzolása volt. A marketing intézményesülésén keresztül a dolgozat azt kívánta 

bemutatni, miként válik egy virulens értékesítési technika a társadalmi működés részéve, 

milyen metamorfózisokon képes átmenni egy jelenség, amelyet - figyelmen kívül hagyva 

átalakult tartalmát - ugyanúgy neveznek, mint kialakulásakor száz éve. Amely ideológiától 

és politikai berendezkedéstől függetlenül - legyen az szocialista vagy kapitalista -, ha nem 

is pont ugyanúgy, de nagyon hasonlóan működik és fejti ki hatását. Amely egy új világ, - a 

fogyasztás világának - új istene lett. S amelynek alkonya, ahogyan az az Istenek esetében 

lenni szokott 22, előbb-utóbb elérkezik. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 utalás Richard Wagner Az Istenek alkonya (Die Götterdämmung) tetralógiájára 
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I. Az intézményesülés jelensége és jelentősége    

 

Egy természeti vagy társadalmi jelenség bemutatásához számtalanféleképpen lehet 

közelíteni. A vizsgálódás módszertana már önmagában, implicit módon, egyfajta 

állásfoglalást feltételezhet, esetenként állítást fogalmazhat meg.  E doktori értekezés 

tárgya, a marketing magyarországi intézményesülésének bemutatása egyrészről azt 

feltételezi, hogy a marketing intézményesülése hazánkban megtörtént, másrészről 

pedig azt, hogy az intézményesülés a marketing szempontjából értelmezhető fogalom, 

amely egyúttal alkalmas egy komplex társadalmi fenomén kialakulásának történeti 

hűségű megörökítésére. Az intézményesülés jelenségén keresztül történő közelítés 

azért tűnt célravezető módszertannak, mert így a tevékenység teljes spektrumát lehetett 

megvizsgálni, elkerülve az egyoldalúság csapdáját, ami reális veszély lehetett volna, ha 

csak az akadémiai szféra, vagy csak a vállalati szegmens, vagy csak a vásárlók, a 

fogyasztók és a fogyasztás szemszögéből vizsgáljuk a marketing gondolat hazai 

fejlődését. Másrészt e megközelítés szükségszerűen a vizsgálódás részéve tette az idő 

dimenziót, s ezáltal dinamikusan, evolúcióját nyomonkövetve lehetett bemutatni a 

marketing magyarországi történetének alakulását. 

 

Az intézményrendszer kiépülési folyamatának és önálló jellemzőkkel leírható 

elemeinek bemutatása a dolgozat egészének a tárgya. Az intézményesülés jelenségének 

egy konkrét tevékenységhez vagy gondolathoz, - jelen esetben a marketinghez - kötött 

tanulmányozásához szükségszerű ugyanakkor az intézményesülésnek, mint általános 

jelenségnek, egyúttal gyakran felbukkanó diskurzív elemnek az értelmező elemzése. E 

fejezet célzottan az intézményesülés fogalmát kívánja körbejárni, kifejezetten azzal 

kíván foglalkozni, hogy az intézményesülés fogalma miként értelmezhető általában, 

illetve tárgyalja azt is, lehetnek-e, s ha igen, milyen lehetséges interpretációi 

speciálisan a marketing vonatkozásában.  

 

1. Az intézményesülés jelentősége és szerepe 

 

Az intézményesüléshez egy végpont illetve egy lehetséges végeredmény felől 

közelítve, pontosabban, miután a folyamat ritkán mondható befejezettnek, - 

amennyiben igen, akkor is csak történeti távlatból -, egy lezárhatónak tekinthető 
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szakaszának elemzésekor, nehéz elválasztani az intézményesüléshez hozzájáruló, az 

eredeti gondolat lényegét kifejező, azt megtestesítő és erősítő elemeket, azon 

elemektől, amelyek az intézményesülés következményeképpen,  annak egyfajta 

termékeként jöttek létre és artikulálódtak, s ezzel az eredeti jelenség alakító 

tényezőjévé váltak. Ennél csak az abban való állásfoglalás komplexebb kihívás az 

elemző számára, hogy az intézményesülés egyes megnyilvánulási formái vagy maguk a 

kreált intézmények, amennyiben ilyen formai megnyilvánulások jól elkülöníthetők, 

miként módosították a vizsgált jelenség vagy gondolat társadalmi beépülési folyamatát 

puszta létükkel illetve működésükkel kifejtett hatásokon keresztül. 

 

Egy, a Mozart Varázsfuvolájának Peter Brook rendezte előadása kapcsán született 

kritika23 részlete ezt a dilemmát pontosan festi le: 

 

 „ Brook már az 1981-es La tragédie de Carmen-jével megtörte azt a hagyományt, mely a 

partitúrát változtathatatlannak vélve kimerevíti az opera anyagát, a zenét. Sokszor 

elmondta, hogy az opera formájára könnyen rátelepszik az opera intézménye24, mely 

ellenáll minden szabad közelítésnek, s ezek az évszázados megszokások észlelhetetlenné 

teszik a színházat. Brook fagyos hagyománynak tekinti a zenészekkel megtöltött zenekari 

árkot, mely elválasztja az énekeseket a nézőktől, s ilyen a nagyzenekar is, mely a 

színházban eltereli a figyelmet a játékról, most éppen a meséről.” 

 

Brook ezek szerint azt állítja, hogy egy intézményesült keret, konkrétan, a részben ezt 

megtestesítő formai és tartalmi elemek, sokszor elveszik a lényegét az eredeti gondolatnak, 

sőt gátolják annak valódi megjelenését. Az opera, mint színházi műfaj szerinte 

színházszerűtlenné vált, mégpedig pont azon formai és tartalmi elemek eredményeképp  - 

zenekari árok, nagylétszámú együttes, a nézők és a színpad merev elválasztása és a köztük 

kialakított távolság -  amelyek éppenséggel a műfaj lényegét képezik és 

intézményesülésének legalapvetőbb formáiban - az opera műfajában és a színház, mint 

épület speciális kialakításában - fejeződnek ki. Azzal, hogy az intézményesülés alapelemeit 

„fagyos hagyománynak” tekinti, magának az intézménynek az egyik lényegét, az 

állandóságot, és a hagyományokat kérdőjelezi meg, illetve erősen szubjektív interpretációt 

ad a jelen esetben egy műfajban, az operában testet öltő intézménynek. Felvetődik a 

                                                           
23 Jákfalvi Magolna: Peter Brook kisétált, http://www.revizoronline.com/article.php?id=2895, (2011.02.01.) 
24 az idézet 3. és utolsó sorában a szerző kiemelései 

http://www.revizoronline.com/article.php?id=2895
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kérdés: egy elnevezés önmagában képviselhet-e egy intézményt, teret adva ezzel a 

szubjektív értelmezések szinte végtelen sorának, vagy csak az elnevezésben kifejeződő 

jelenség vagy gondolat, konszenzussal elfogadott vezérelemeinek megléte és figyelembe 

vétele esetén tekinthetünk valamit az adott intézmény megtestesítőjének. 

 

A fenti dilemma arról is szól, hogy mi az intézményesülés szerepe, - a brooki felvetéssel 

elsősorban értékszempontú megközelítésben. Legegyszerűsítve,  akként veti fel a kérdést, 

hogy az intézményesülés épít vagy rombol, hozzáad vagy elvesz, elsősorban rögzíti a 

jelenséget vagy inkább formálja, netán torzítja azt?  De szakadjunk el Brooktól és az 

operától, részben mert egy előadás kritikája kapcsán idézett nézet, részben mert az ő 

válasza az opera műfaját illetően látszólag egyértelmű azzal, hogy az évszázadok során 

kialakult és intézményesült gyakorlatokat, elidegenítőnek és deformáló hatásúnak tartja, s 

nézzük meg tettenérthető-e ez a dilemma más intézményesült jelenség, konkrétan a 

marketing kapcsán is. 

 

Köcse Jolánnak a marketing hazai történetét feldolgozó művében, elsősorban a  

mélyinterjúkban többször merül fel az a gondolat, hogy valamely szervezet létrejötte vagy 

éppen létre nem jötte mennyiben hátráltatta vagy éppen támogatta, a marketing gondolat 

meggyökeresedését és elterjedését.25 Miután a szerző célja elsősorban az volt, hogy 

bemutassa, a magyar vállalati gondolkodásban már a szocializmusban mély gyökeret 

eresztett a marketing gondolat, mindazok az intézmények értelemszerűen pozitív szerepben 

tűnnek fel, amelyek tevékenységében, profiljában ez bármilyen csekély mértékben 

tettenérhető vagy kimutatható volt. Ebből kifolyólag a szerző nem indokolatlan 

interpretációjában több intézmény szerepe a marketing magyarországi meghonosításában 

talán tényleges szerepén túlmutató értelmezést is kap. Így például a kamarai marketing 

tagozat, a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ), a Magyar 

Tudományos Akadémia (MTA) Agrármarketing bizottságának a marketing magyarországi 

intézményesülésében betöltött érdemeit „elévülhetetlennek” minősíti.26 Ilyen értelemben az 

előzőekben elemzett Brook-féle intézmény értelmezés ellenpontja, mert Köcse az 

                                                           
25 Ungváriné dr. Köcse Jolán: Hobbink volt a marketing? !,  Budapest, 2000, Simon könyvkiadó, -7 

mélyinterjú olvasható a kötetben, alapvetően életutak felvázolása. Mindegyik beszélgetés része 

értelemszerűen az is, hogy milyen lépések és szervezeti keretek járultak hozzá a marketing megjelenéséhez 

(pl. az Országos Piackutató Intézet létrehozása vagy a Marketing-Piackutatás szaklap elindítása, 156.o.) 
26 Ungváriné dr. Köcse Jolán: Hobbink volt a marketing? !,  Budapest, 2000, Simon könyvkiadó, 318.o. 
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intézményesültség puszta tényének, illetve annak, hogy különféle organizációkban és 

ezekben megvalósuló aktivitásokban ölt testet előremutató, támogató és értékteremtő 

szerepet tulajdonít. Az intézményesülés itt tehát nem gyengíti vagy eltéríti az eredeti 

aktivitást, hanem épp ellenkezőleg, formáin és keretein keresztül hozzáad, de legalább is 

legitimál. 

 

Ugyanakkor nála is felmerül, még ha közvetve is az intézmény, mint keretrendszer 

formalizmusából, pozíció- és tevékenység legitimáló funkciójából adódó negatív hatása, 

ami az eredeti tevékenység kiüresedését, öncélúvá válását, ezáltal torzulását 

eredményezheti: „Állítom, hogy a piackutatók, marketingesek idejének, energiájának, 

idegeinek jó része az elmúlt évtizedekben szakterületük és önmaguk létjogosultságának és 

használhatóságának bizonygatásában merült ki.”27. Igaz, ezt arra utalva állapítja meg, hogy 

a magyar marketing szakma az évtizedek során  lépten-nyomon létjogosultságát volt 

kénytelen bizonygatni, de ha ezúttal - e fejezet fókuszára tekintettel - nem a marketing léte 

szempontjából értékeljük ezt a kijelentést, hanem  pusztán  intézmény karakterisztikai 

szempontból, kétség kívül, itt az intézményesülésnek arra a potenciális következményére 

történik utalás, hogy a formalizálódás, ami az intézményesülés egyik, ha nem a 

legfontosabb kifejeződési formája, könnyen lehet öncélú, időt és energiát felemésztő és 

érdemi eredménnyel nem járó eszköz. 

 

Az intézményesülés előrevívő, a fejlődést támogató természetére utal Tomcsányi Pál egy 

interjúban, amikor arra a kérdésre, hogy az agrármarketing területén létezik-e tudatos 

marketing munka, azt válaszolja, hogy csak elvétve, pedig „mezőgazdasági nagyüzemeink 

sem képesek egyenként a piac közvetlen befolyásolására, felmérésére. Ilyen célú 

társulásaik nem igen jöttek eddig létre.”28 Ez a vélemény jól mutatja az intézményesülés 

gyakorlati jelentőségét, hasznát és potenciális következményeit.  Ha van „társulás”, azaz 

léteznek formalizált szerveződések, megteremtődik a befolyás, a célzott munka, az 

elismertség, a kiemelkedés lehetősége, s ezzel az intézményesülés a jelenlét, a láthatóvá 

válás előfeltétele is. 

 

                                                           
27 uott, 97.o. 
28 Szabady: Az agrármarketing fejlesztéséért, Egy új bizottság terveiről - interjú Tomcsányi Pállal az MTA 

Agrármarketing Bizottságának elnökével megválasztása kapcsán, Piackutatás-Marketing, 1984/2, 127.o. 
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Parsons, a Harvard egyetem szociológia professzora az intézmény meghatározásakor ennél 

tovább megy, és a Tomcsányi által társulásként definiált jelenségét társadalmi szintre 

emelve és a tágabb, kollektivitás szóval jelölve, egyenesen értékképző továbbá mintaalkotó 

szerepet tulajdonít az intézményesülésnek, egyúttal kiemeli integrációs szerepét: „Az 

intézményesülés kifejezés egyaránt jelenti a közös értékek egy kollektivitás tagjai által 

történő internalizációját, … Az értékorientációs minták intézményesülése ... a 

legáltalánosabb értelemben a társadalmi rendszerek integrációs mechanizmusát alkotja.”29 

A mintaalkotás, mint intézményi funkció egyébként több szerzőnél kerül elő, a Berger – 

Luckmann szerzőpárosnál30  ekképp: „... Az intézmények létük egyszerű tényével … 

viselkedési mintákat alkotnak, amelyek a cselekvést irányítják, tekintet nélkül azokra az 

egyéb irányokra, amelyek elméletileg lehetségesek lennének.”31 

 

Az intézmény egy társadalmi tevékenység vagy gondolat lenyomata, az ehhez vezető út az 

intézményesülés, pedig azon lépések és események sora, amelyek a különféle típusú, 

helyzetű, rendű és rangú intézmények létrejöttéhez elvezetnek. Legfontosabb szerepe a 

definíciós kényszerek megteremtése, az, hogy a folyamat olyan helyzetek sorát hívja elő, 

amelyekben az intézményesülő tevékenység képviselői önmagukkal szembesülnek, önnön 

funkciójukat, helyüket, értékeiket kényszerülnek újragondolni és újradefiniálni. Maga a szó 

a latin institutumból ered, mely intézkedést, rendelkezést, rendszabályt, szokást, szándékot, 

tervet, tanítást és utasítást jelent.32 Az intézményesüléssel tehát szükségképpen együtt jár 

az annak tárgyát képező tevékenység valamilyen szintű szabályozottsága és formális 

kereteinek megalkotása, amely gyakran e célból létrejövő szervezeteket feltételez. 

Hasonlóan fontos karakterjegye - funkciója, és egyszersmind következménye - az 

ellenőrzési tevékenység formalizálódása, és ezen keresztül is az adott tevékenység 

kereteinek stabilizálódása: „Az intézmények létük egyszerű tényével ellenőrzésük alatt 

tartják az emberi cselekvést,…,  Hangsúlyozandó, hogy ez az ellenőrző jelleg az 

intézményesedés elidegeníthetetlen sajátossága.”33 

                                                           
29 Parsons, T: A társadalmi rendszer. In Talcott Parsons a társadalmi rendszerről, Budapest, 1988, 

Szociológiai Füzetek, 45. kötet, ELTE Szociológiai Intézet, 19.o. 
30 Peter L. Berger és Thomas Luckmann, osztrák-amerikai szociológusok, közösen írott művük a „The Social 

Construction of Reality” 1966-ban jelent meg. E könyvet a Nemzetközi Szociológiai Szövetség a 20. század 

5. legmeghatározóbb szociológiai könyvének minősítette. 
31 Berger P, Luckmann P.: A valóság társadalmi felépítése, Budapest, 1998, Jószöveg Műhely, 82.o. 
32 Takács Péter: Államtan, Fejezetek az állam általános elmélete köréből, Budapest, 2010, Budapesti 

Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar, Jogtudományi tanszék, 175.o. 
33 Berger P., Luckmann P.: A valóság társadalmi felépítése, Budapest, 1998, Jószöveg Műhely, 82.o. 
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Valamely tevékenység intézményesülése, azaz e hosszan tartó, evolutív folyamat egyes 

lépései, egyúttal magasabb osztályba lépést is jelentenek, és ezáltal az intézményesülő 

tevékenység vagy gondolat fejlődésének fontos mérföldköveit képezik. Ugyanakkor önnön 

fejlődésén túl, az intézményesülés közegének, a társadalomnak a viszonyrendszerére is 

kihatással van, hiszen a folyamat egyik eredménye a társadalmi beépülés, s ezzel megindul 

a kölcsönhatások hosszú és sok esetben az idő előrehaladtával egyre bonyolultabb 

láncolata. Az intézményesülés mindig konkrét társadalmi térben zajlik, ebből következően 

a tér egyes elemei külön-külön illetve a tér és a benne zajló történések összességében 

hatást gyakorolnak az intézményesülő tevékenységre, esetenként annak meghatározó 

elemeire is. 

 

A társadalmi tér kialakulásának és természetének, különösen tagoltságának, szövetének, 

sűrűségének, így szabályozottságának, határainak és rugalmasságának egy adott gondolat 

diskurzussá válásában is komoly szerepe van. Az intézmény elvont fogalmát mintegy 

megszemélyesítve, az intézmény mint absztrakció szemszögéből Foucault nagyon 

szemléletesen ezt a jelenséget ekképp fogalmazza meg: „Ne félj, kezd csak el a beszédet, 

mi majd megmutatjuk  neked, hogy a diskurzust törvények rendszere szabályozza,…hogy 

helyet biztosítunk neki, amely megtiszteli, de le is fegyverzi; és ha van benne némi 

hatalom, valami erő, akkor azt tőlünk és csak tőlünk kapja. ”34 Bár a Foucault idézet tárgya 

a diskurzus, mégis közvetve az intézményesülésről is beszél, hiszen az intézményi keretek, 

amelyeket ő e helyütt elsősorban jogi-szervezeti keretrendszerként értelmez, döntő szerepet 

játszanak abban, hogy egy gondolat a társadalmi diskurzus részévé válhat-e, s ha igen 

milyen mértékben. S hogy egy gondolat miként kerülhet be a diskurzus inspiráló és alakító 

folyamatába, a marketing magyarországi diskurzussá válását illetően is releváns állítást 

tesz:”…minden társadalomban ellenőrzik, kiválogatják, megnevezik a diskurzus 

termelését, majd a termékeket újra elosztják, mégpedig bizonyos számú eljárás 

szerint…hogy csökkentsék a diskurzus veszélyeit, uralmukba kerítsék véletlenszerű 

megjelenését…”35 Az állítás azon eleme mindenképp vita tárgya lehet, hogy vajon ez a 

szelekció a társadalom egésze, illetve különféle szereplői részéről mennyire tudatos és 

előre megfontolt, netán prekoncepciókon alapuló, azt azonban könnyű belátni, hogy az 

intézményrendszernek, de akár csak néhány, az adott tevékenység társadalmi 

                                                           
34 Foucault,Michel: A diskurzus rendje,  Holmi 1991/ 7., 869.o 
35 uott 
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inkorporációja során már megszületett szervezetnek, kritikus szerep jut az adott 

tevékenység további sorsát, az intézményesülés későbbi lépéseit és intenzitását illetően.  

 

A marketing gondolat hazai helyzetét, értékelését, meghonosodásának kezdeti, a jelen 

dolgozat által középpontba állított korszakának első felében pedig aligha lehetne 

pontosabban megfogalmazni, mint ahogy Foucault tette: „Olyan társadalomban, mint a 

miénk, jól ismerjük a kizáró eljárásokat. A legszembetűnőbb, legközismertebb a tilalom. 

Tudjuk jól, hogy mindent kimondani nincs jogunk, nem lehet bárhol mindenről 

beszélni…”36 Akár a hetvenes évek szocialista Magyarországának jellemzése is lehetne a 

marketing koncepció fogadtatásáról és kezeléséről, annak ellenére, hogy ott és akkor nem 

explicit tiltás, hanem jobbára az öncenzúra fegyelmezett megnyilvánulásai biztosították a 

tilalmat, legalábbis a verbalitás szintjén. A marketing a szocialista Magyarországon a 

nyolcvanas évekig csak szűk szakmai körökben és látensen, ezáltal korlátozottan válhatott 

diskurzussá, miközben tényleges tartalma egyre erősödő mértékben hódított és vált napi 

gyakorlattá.  

 

Az intézményesülés, azzal, hogy csak egy adott közeg szempontjából releváns jelenségek 

állhatnak rá erre a pályára, egyúttal sajátos szelekciós mechanizmus is. Az intézmények 

lassan születnek és lassan változnak meg, „aminek következtében egyszeri, tudatos akarat 

elhatározással nem lehet azokat sem létrehozni, sem gyorsan vagy radikálisan átalakítani 

vagy megszüntetni” – írja Takács Péter a Corvinus Egyetem professzora, majd az 

intézményt, mint a folyamat eredményét jellemezve hozzáteszi, hogy az „olyan tartós és 

összetett viszonyrendszer, amely befolyásolja, sőt motiválja és - magatartásmintákat adva - 

irányítja is az egyének életét egy adott közösségben.” 37 Tehát életképtelen vagy egy 

társadalmi közeg által egyáltalán nem befogadható vagy megemészthető gondolat nem 

kerülhet az intézményesülés fázisába. Viszont az ellenkezője is igaz: attól kezdve, hogy 

egy tevékenység megteremti a maga intézményrendszerét, már nem csak saját magára, 

saját lényegi gondolatára hat vissza, hanem arra a társadalmi közegre is, amely befogadta 

és engedte megtapadni. Közösség és intézmény sorsa szorosan összefonódik, ezt Mead 

következőképp látja: „A közösségben, amelyben élünk, tehát megvannak a közös reakciók 

egész sorozatai, s ezeket a reakciókat nevezzük ’intézményeknek’. Az intézmény a 

                                                           
36 Foucault,Michel: A diskurzus rendje, Holmi 1991/ 7., 869.o 
37 Takács Péter: Államtan, Fejezetek az állam általános elmélete köréből, Budapest, 2010, Budapesti 

Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar, Jogtudományi tanszék, 175.o. 
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közösség valamennyi tagjának közös reagálása valamely specifikus szituációra. ... A 

társadalom intézményei tehát a csoport- vagy társadalmi cselekvés szervezett 

megnyilvánulásai, amelyek szervezete lehetővé teszi, hogy a társadalom egyes tagjai 

megfelelően és társadalmi vonatkozásban cselekedhessenek, mert átveszik a többieknek 

ezekkel a tevékenységekkel szembeni attitűdjét.”38 

 

 

2. Az intézményesülés lehetséges értelmezései és megnyilvánulási formái 

 

Az intézmény és az intézményesülés fogalmi definíciójának vizsgálatakor elsőként azokkal 

a dilemmákkal és jelenségekkel találjuk magunkat szembe, amelyekkel a tudományos 

nyelvből és gondolkodásból a hétköznapi szóhasználatba is átkerült illetve a több 

tudományterület szótárába is beépült fogalmak értelmezésekor gyakran szembesülünk. 

Ismerős lehet a probléma a természettudományok világába tartozó egyes fogalmak 

esetében. A szimbiózis, a penetráció, az atom, a gravitáció, - s a példák sora hosszasan 

folytatható - kifejezések természettudományi tartalma, egy adott időpillanatban érvényes 

tudományos konszenzus alapján pontosan meghatározható, miközben a 

társadalomtudomány, a köznyelv a maga, - az eredeti természettudományos jelentéshez 

hasonló - jelenségeinek leírására is alkalmasnak tartva, beemelte azokat a szótárába nem 

ritkán módosítva, esetenként torzítva eredeti jelentésüket.  Ez a jelenség a 

természettudományokhoz képest elasztikusabb, tágabb értelmezési tartományban mozgó 

társadalomtudományi terminológiák esetében még gyakoribb. E fogalmak közül több, 

sokféle közegben és kontextusban használatos, ezáltal jelentéstartalmuk leegyszerűsödik és 

köznapi értelmet kap, miközben megmarad a tudomány szótárában is. Az intézmény és az 

intézményesülés is ebbe a körbe tartozik. Látszólag, mindenki által azonosan 

értelmezettnek vélt kifejezés, nyilvánvalónak tűnő jelentéssel, amelyet ugyanakkor 

szabatosan meghatározni rendkívül nehéz feladat, s amelyről a megmagyarázására tett 

kísérletkor derül ki értelmezésbeli sokszínűsége és heterogén jelentés tartalma. 

 

A tudományok közül legjobban a szociológia tekinti saját terminológiájának és foglalkozik 

definiálásával, ezzel együtt még a terjedelmesebb szociológiai lexikonok mindegyike sem 

                                                           
38 Mead, G. H.: A pszichikum, az én és a társadalom. Budapest,1973, Gondolat, 328.o. 
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tartalmazza az intézményesülés vagy az intézmény címszavakat. Magát a szót és 

elméletének kidolgozását egy francia újságíróhoz, alkotmányjogászhoz és filozófushoz 

Maurice Hauriouhoz a Toulouse-i egyetem egykori dékánjához kötik.39 Rajta kívül az 

intézmény elmélet kapcsán (Theory of the Institution) képviselőiként Georges Renard és 

Joseph Delos nevét említik még a források40, mint olyan gondolkodókét, akiknek jelentős 

szerepe volt abban, hogy a francia jogi élet az intézményi teória hatása alá került a 

huszadik század első felében. Az intézményesülés, tehát a folyamat tanulmányozása, 

viszont jóval később, a 70-es években élte virágkorát41, amikor szaklapok sorában 

publikáltak írásokat a legkülönfélébb jelenségek -  politikai pártok, szavazás, kultúra vagy 

akár konkrét szervezeteknek mint például az ENSZ-nek - az intézményesüléséről.42 S 

pontosan ezen írások tanulmányozása mutatja mindennél szemléletesebben az idézett 

enciklopédia szerint, hogy ahány szerző, annyi féleképpen értelmezte ezt a fogalmat.43 

 

A sokféle és meglehetősen bizonytalan tartalmú értelmezés ismeretében döntött e doktori 

értekezés szerzője egy sajátos módszertan alkalmazása mellett, amelynek eredményeképp 

ugyan az intézményesülés átfogó definíciója nem születik meg, viszont a módszer alkalmas 

lehet a fogalom, vagy még inkább a fenomén tényleges, valós, gyakorlatias, árnyalt és 

komplex megközelítésén keresztül a jelenség valódi bemutatására és megértetésére. Egy 

szakmailag vitathatatlan színvonalú mű, az amerikai kiadású Szociológiai Enciklopédia 

második kiadásának44 a szövegelemzésével, annak a felmérése történt meg, milyen és hány 

fajta értelemben használatos az intézményesülés, azaz az „institutionalization” fogalma 

más szócikkek megmagyarázásaként. A tapasztalati elemzés arra kereste a választ, hogy 

egy olyan tudományos mű mint az enciklopédia, milyen folyamatok vagy jelenségek  

körülírására, megmagyarázására, milyen módon, milyen tartalmakkal felruházva, és mely 

kontextusok függvényében használja ezt a szót. A következőkben ennek az elemzésnek az 

analitikus összegzésén keresztül kerül bemutatásra az intézményesülés fogalma. 

                                                           
39 http://www.hauriou.net/ (2013.05.15.) 
40 http://www.hauriou.net/works-of-the-later-institutionalists  (Renard és Delost késői institucionalistáknak  

is nevezik. … „the Theory of the Institution developed by Hauriou and his fellow "institutionalists", 

particularly Georges Renard and Joseph Delos.”  
41„ Institutionalization as a research topic reached its heyday in the 1970s when spates of articles featuring 

the ‘institutionalization of (fill in the blank)’ were published in major journals”, International Encyclopedia 

of the Social & Behavioral Sciences, 2001, Elsevier Science Ltd., 7557.o. 
42 International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2001,  Elsevier Science Ltd., 7557.o. 
43 „An overview of these articles shows that institutionalization has meant different things to different 

authors.” uott, 7557.o. 
44 Borgatta, F. Edgar, Montgomery J.V.Rhonda: Encyclopedia of Sociology, USA, 2000, Second Edition, 

Macmillan Reference 

http://www.hauriou.net/
http://www.hauriou.net/works-of-the-later-institutionalists
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 2.1 Az intézményesülés lehetséges értelmezései egy amerikai szociológiai 

 enciklopédia szócikkeinek elemzése alapján 

 

Meglepő, hogy a 3481 oldalas enciklopédiában, mindössze 72 oldalon fordul elő a 

kifejezés. Külön érdekes, hogy többször a desinstitutionalization, tehát az intézményes 

állapottól történő elszakadás vagy megfosztás összefüggésben, arra utalva, hogy a folyamat 

elvileg nem egyirányú, sőt visszafordítható, és egyik eredménye, az intézmény maga is 

lebontható. A 72 oldalon való, száz feletti számú megjelenést e disszertáció szerzője a 

szerint csoportosította, hogy az intézményesülés kifejezésnek az adott enciklopédia szócikk 

megmagyarázásakor mely feltételezhető tartalma volt a legerősebb. Vegyünk egy példát, 

az angol mondat, amiben az intézményesülés szó szerepel így hangzik: „Along with the 

introduction of these techniques came the institutionalization of quantitive methods.” Itt az 

intézményesülés szó leginkább valaminek, jelen esetben a mennyiségi módszernek a 

megjelenésére, bevezetésére, elfogadottá válására utalhat. 

 

Az angol nyelvű forrás elemzésének eredményeképp nagyságrendileg száz féle magyar 

szót és kifejezést definiáltam annak a körülírására, hogy a konkrét szócikk magyarázásakor 

épp milyen jelentéstartalmat kaphat az „institutionalization” szó. Ezeket a kifejezéseket 

csoportosítottam, oly módon, hogy egy kategóriába, a nagyon hasonló tartalmú, de 

különböző alakú szavak kerültek.  Így 10 kategória született, amelyek tartalmukban 

esetenként jelentősen, esetenként csak kismértékben térnek el egymástól. A szavak egy 

része egymásra épül, illetve időben egymást követő, vagy akár egymásból eredő 

események kifejeződéseként, a társadalmi befogadottság vagy integrálódás fokának 

indikátoraként is felfogható. Ez az állítás, - tehát az egymásra épülés, illetve az egymás 

időbeni követése -, az intézményesülés jelentés variációinak következő példáin 

szemléltethető: megjelenés – formalizálódás – szervezetté válás – megszilárdulás – 

jelentékennyé válás – szabályozottság - legitimáció – inkorporálódás – normatívvá válás. 

Ezek a kifejezések mind az intézményesülés potenciális fordításaiként merültek fel szócikk 

és kontextus függvényében, rendezésük pedig egy evolúciós folyamatot feltételező 

megközelítésből történt. A következőkben ezt a 10 kategóriát mutatom be az enciklopédia 

egy-egy eredeti mondatának felidézésével az adott jelentéstartalom érzékeltetésére. 
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../1 

magyar szó, 

kifejezés 

bevezetés, létrehozás, megjelenés, megteremtődés, kialakulás 

az angol nyelvű 

példamondat 

„Along with the introduction of these techniques came the institutionalization 

of quantitative methods” (3034.o.) 

lehetséges magyar 

értelmezés 

Az intézményesülés itt – a mennyiségi módszertan összefüggésében – a 

megjelenés, megteremtődés, bevezetés értelemben használatos. 

 

../2 

magyar szó, 

kifejezés 

formalizálás, formalizálttá válás, formális keret kialakítása, tartóssá tétel  

 

az angol nyelvű 

példamondat 

„The main instrument for defeating the original fear is power: the 

institutionalization of the monopoly of violence.”  (2520.o.) 

lehetséges magyar 

értelmezés 

Az intézményesülés e mondatban – a hatalom összefüggésében – leginkább 

annak formálissá tételét, formális kereteinek megteremtését jelenti. 

 

../3 

magyar szó, 

kifejezés 

szervezeti keretek megteremtése, szervezett keretek közötti létezés, szervezeti 

formában való továbbélés 

az angol nyelvű 

példamondat 

„The state is the institutionalization of power…”(2162.o.) 

lehetséges magyar 

értelmezés 

Ebben az összefüggésben az intézményesülés jelentése egyértelműnek tűnik: 

ha egy jelenség szervezeti formát ölt, megteremti létezésének szervezeti 

(organizációs) kereteit, az az intézményesülés egy megjelenési formája. 

 

../4 

magyar szó, 

kifejezés 

megszilárdulás, megerősödés, meghonosodás 

az angol nyelvű 

példamondat 

„the institutionalization of formal structure” (1986.o.) 

„broad post–World War II institutionalization of sociology” (1753.o.) 

lehetséges magyar 

értelmezés 

Az intézményesülés az első idézett példában, megerősödésnek, 

megszilárdulásnak fordítható, míg a másodikban egyértelműen 

meghonosodásként. 

 

../5 

magyar szó, 

kifejezés 

magasabb rangra emelkedés, érettebb fázisba kerülés, jelentékennyé válás 

az angol nyelvű 

példamondat 

„Academic Institutionalization of Italian Sociology. 

Moreover, in this period, together with the ideas and plans designed to 

establish sociology in the universities (the first chair in sociology was 

awarded to Ferrarotti in 1962), sociology was taking on an identity as an 

academic discipline.” (1468.o.) 

lehetséges magyar 

értelmezés 

E példában nem csak a jelző - akadémiai -, hanem az ezt követő magyarázat 

is azt sugallja, hogy ez a szócikk az intézményesülést annak az 

érzékeltetésére használja, amikor valami elér egy érettebb fázist, vagy 

jelentékenyebbé válik. 
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../6 

magyar szó, 

kifejezés 

konzerválás, tartósítás, fenntartás 

az angol nyelvű 

példamondat 

‘‘Health as a Factor in Institutionalization: Disparities between African 

Americans and Whites.’’  (1022.o.) 

lehetséges magyar 

értelmezés 

Az idézet az intézményesülésnek egy sajátos funkciójára és ezáltal 

értelmezésére világít rá, amennyiben kialakult helyzetek tartósítására, 

bemerevítésére, konzerválására utal. 

 

../7 

magyar szó, 

kifejezés 

elismerés, legitimáció, elfogadottság 

az angol nyelvű 

példamondat 

„This institutionalization rests on popular legitimization and the recurrent 

practices of school administrators and teachers.” (2934.o.) 

 

lehetséges magyar 

értelmezés 

Egy gyakorlat társadalmi vagy egy közösség általi elismerése, elfogadottsága, 

az intézményesülés egyik útja. 

 

 

 

../8 

magyar szó, 

kifejezés 

beépülés, valaminek a részévé válás, szokásossá /tömegessé válás 

az angol nyelvű 

példamondat 

„After the Nazis succeeded in countering various democratic and communist 

protest movements, Germany saw a more comprehensive institutionalization 

of Nazi ideological and authoritarian control during the 1930s. (2268.o.) 

lehetséges magyar 

értelmezés 

Az idézetben az intézményesülés többféleképpen interpretálható, de 

mindenképp azt kívánja mondani, hogy a náci ellenes mozgalmak letörése 

után, Németországban még inkább megindult a náci ideológia társadalmi 

beépülése, illetve a beépülésen keresztüli további erősödése, tömegessé 

válása. 

 

 

../9 

magyar szó, 

kifejezés 

jogi személyiséggé válás, normatív szabállyá válás, 

az angol nyelvű 

példamondat 

One is the institutionalization of ethnic differences in legal and normative 

rules.” (1940.o.) 

 

„The difference between the organization of social indicators and reporting 

work in the United States and that in other countries is in part attributable to 

the lack of a central statistical office responsible for the coordination of all 

government statistical activities in the United States. More generally, it is 

indicative of the fact that despite the invention of the ideas of social 

indicators and comprehensive social reporting in the United States, this 

nation has lagged in their institutionalization.” (2686.o.) 

lehetséges magyar 

értelmezés 

Az első idézet kimondja, hogy az intézményesülés egyik formája, az hogy 

egy jelenség vagy cselekvés a norma szintjére emelkedik.  A második idézet 

az USA Statisztikai Hivatalának létrejöttének hiányán keresztül jelzi, hogy a 

formális jogi személyiséggel rendelkező szervezet szintén tekinthető az 

intézményesülés felé vezető út egyik fontos lépésének, illetve ennek 

hiányában jellemzően nem beszélhetünk intézményesültségről. 
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../10 

magyar szó, 

kifejezés 

formai jegy, pl. periodika alakjában, vagy egy épület és a hozzá kapcsolódó 

szolgáltatások formájában, illetve akár egy (tudomány) terület, egy 

diszciplina definitív megjelenése  

az angol nyelvű 

példamondat 

„The institutionalization of rural sociology was given further impetus 

in 1936, when rural sociologists established their own journal, Rural 

Sociology,..” (2427.o.) 

 

„We next consider the effects of institutionalization on the social lives of 

residents, and their adaptation to the nursing home.” (1665.o.) 

 

„Until 1986, Soviet sociology was in bad shape, but the process of its 

institutionalization continued. ..Many new laboratories and departments of 

applied social research in the universities and sociological and social 

psychological laboratories in the big industrial plants had been established. 

(2981.o.) 

lehetséges magyar 

értelmezés 

Végül egy lehetséges értelmezés, ha egy konkrét formai jegy testesíti meg az 

intézményesülést, lehet az egy periodika indítása, egy épület létesítése, vagy 

tanszékek, laboratóriumok, gyárak létrejötte. 

 

A bemutatott lehetséges értelmezések sokszínűsége és az a tény, hogy a fogalom 

értelmezési tartománya meglehetősen tág határok között mozog, az intézményesülésről 

való gondolkodás és az erről való diskurzus terének tágulását és bizonytalan határait 

mutatja. 

 

A jelentéstani elemzés utolsó lépéseként, abból kiindulva, hogy egy állítás tagadása vagy 

fosztóképzővel való ellátása, nem feltétlen az állítás ellentétéhez vezet el, hanem egyes 

esetekben új értelmet is ad az állításnak, (pl. koros-kortalan, hasznos-haszontalan), 

érdemes megnézni az intézményesülés milyen értelmet nyer fosztóképzős szerkezetekben. 

Erre érdekes módon nem is született magyar kifejezés, mert az intézménytelenülés, 

szemben az angol desinstitutionalization –nal, nem használatos. 

 

A desinstitutionalization a hivatkozott amerikai kiadású enciklopédiában, azonban 

többször feltűnik, igaz a teljes 3481 oldalas anyagában mindössze 7 oldalon fordul elő. Az 

összes említést elemezve tulajdonképpen kétféle jelentésben: 

../11 

magyar szó, 

kifejezés 

szervezeti léttől, jellegtől, elfogadottságtól való megfosztás,  

az angol nyelvű 

példamondat 

 ‘‘The Decline and Fall of the Conglomerate Firm in the 1980s: The 

Deinstitutionalization of an Organizational Form.’’ (445.o.) 

lehetséges magyar 

értelmezés 

Ebben az összefüggésben az intézményes jellegtől való megfosztás a 

szervezeti formának, azaz a konglomenrátumnak a megszűnését jelenti. Ez 
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erősíti azt az állítást, hogy a szervezeti keretek közti működés az 

intézményesülés egyik megnyilvánulása, ahogy azt az előző ../3. pontban 

láttuk. 

 

../12 

magyar szó, 

kifejezés 

kivezetés a rendszerből, kivenni az adott keretből, 

keret-és szervezetrendszer megszüntetése 

az angol nyelvű 

példamondat 

..Mechanic and Rochefort(1992) document the deinstitutionalization of the 

mentally ill from public mental hospitals and the problems associated with 

inadequate mental health services. (p1151) 

 

the deinstitutionalization movement in mental health care policy; (1205.o.) 

 

 

lehetséges magyar 

értelmezés 

Az előző példához képest nehezebben határozható meg a 

desinstitutionalization fenti jelentéstartalma. Az elmebetegek leválasztása, 

elkülönítése a társadalombiztosításhoz tartozó közkórházakról talán a 

keretből, a rendszerből való kikerüléssel fordítható. Tehát ha egy 

jelenség/tevékenység rendszerszerű keretek közt működik, az is az 

intézményesülés egyik megjelenési formájának tekinthető, míg az ebből való 

kikerülés az intézményesültség elvesztésének. Ez pedig az előző ../2-es  és 

../8-as pontokban meghatározott intézményesülés interpretációra rímel. 

 

A fenti két példa alapján megállapítható, hogy a desinstitutionalization kifejezés használata 

semmit nem tesz hozzá vagy módosít az institutionalization szó értelmén, hanem tisztán 

fosztóképzőként működik, nem vezetve be olyan újabb jelentést, ami egyúttal az 

intézményesülés egy újabb értelmezését is hozhatta volna. Ez is lehet egy magyarázat arra, 

miért nem jelent meg a magyar nyelvben ez az alak. 

 

2.2 .  Az intézményesülés lehetséges formái a marketing területén 

 

Az intézményesülés lehetséges megközelítéseinek alapvetően szociológia tartalmú 

bemutatása után vizsgáljuk meg, hogyan értelmezhetők ezek a jelentések a marketing 

területén, illetve milyen módosulásokat, esetleg plusz tartalmakat kap e jelenség egy 

konkrét területet vizsgálva. 

 

Az intézményesülést a marketing esetében azért tartom különösen releváns kérdésnek, 

mert a folyamat maga, továbbá annak különféle konkrét formái alkalmasak lehetnek annak 

illusztrálására és bizonyítására, hogy a marketing, mint az üzleti életből kinőtt és rendkívül 

gyorsan sokrétűvé vált jelenség, az idők során önálló diszciplinává, netán tudománnyá is 

fejlődött. Az intézményesülés megjelenési formáinak vizsgálata egyúttal az 
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intézményesülés újabb értelmezéseit tárhatja fel, gazdagítva a pusztán szociológiai alapú 

megközelítést, időrendjének felvázolása pedig megmutatja a marketing fejlődésének 

kritikus történelmi pillanatait és érzékelteti ritmusát, dinamizmusát és belső logikáját. Az 

intézményesülés tényének megállapítása és folyamatának felvázolása korántsem öncél, 

amely elsősorban az intézményesülés fogalom értelmezéséhez kíván újabb adalékkal 

szolgálni, hanem a marketing léte és státusza szempontjából is kritikus jelentőséggel bír. 

Ugyanis az önálló intézményrendszer társadalmi elfogadottságot, beépülést reprezentál, és 

egyúttal saját jogon való létezést fejez ki, azt, hogy egy adott terület nem értelmezhető egy 

másik diszciplina részeként, azaz saját világgal, logikával, szabályokkal, szereppel 

rendelkezik. Alkalmas lehet a marketing önállóságának bizonyítására, ami azért lehet 

értékes megállapítás, mert fejlődése során, újra s újra felvetődött tudományági 

hovatartozása és kérdőjeleződött meg önállósága, illetve saját jogú tudományos státusza. 

(Erről a problematikáról a következő, második fejezet szól részletesen.) Ennek oka 

leginkább abban keresendő, hogy a marketing az üzleti életből nőt ki, s kezdetben a 

közgazdaságtan tekintette saját részének, majd fejlődésének egy érettebb fázisában egyre 

inkább már a társadalomtudományok - leginkább a pszichológia és a szociológia - 

eredményeit hasznosította, végül kifejlett korára interdiszciplináris jellege vált egyik 

legfontosabb jellemzőjévé 45 (például egyre inkább az informatika és a számítástechnika 

fejlődése határozta meg a marketing innovációs potenciálját). 

 

A  marketing intézményesülésének formalizált, konkrét szerveződéshez vagy eseményhez 

és időhöz kötött evolúciójával a III.fejezet 3.1 pontja foglalkozik. Ott 13 formai keret 

került definiálásra (lásd III. fej. 3. sz. ábra), azok az intézményi formák, amelyek keretében 

a marketing tevékenység Magyarországon megjelent. Olyanok, mint a műhely, a klub, az 

iroda, a szolgálat, a társaság, a munkabizottság, a szakosztály, a tagozat, a konferencia, a 

bizottság, az intézet, a szövetség, és az ügynökség. Az intézményesülésnek ezek a formái a 

jelen fejezet 2.1. pontjának értelmezései közül a 2. és 3. számúnak, azaz a „formalizálás, 

formalizálttá válás, formális keret kialakítása, tartóssá tétel”, illetve a szervezeti keretek 

megteremtése, szervezett keretek közötti létezés, szervezeti formában való továbbélés” 

                                                           
45 Tomcsányi Pál akadémikus: „…téves azt hinni, hogy a marketing közgazdasági diszciplína. … a marketing 

51 százalékban egzakt tudomány, természettudomány és 49 százalék marad a közgazdaságtudománynak, de 

még annak is egy jelentős részébe belekontárkodik  a lélektan és a szociológia.” /Ungváriné dr. Köcse Jolán: 

Hobbink volt a marketing? ! , Budapest, 2000, Simon Könyvkiadó, 138.o. / 
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jelentéstartalomnak felelnek meg. A további intézményesülés értelmezések is kivétel 

nélkül illusztrálhatók a marketing példáján, így pl. a 10. számú, amelyet e dolgozat 

szerzője  „formai jegy, pl. periodika alakjában, vagy egy épület és a hozzá kapcsolódó 

szolgáltatások formájában, illetve akár egy (tudomány) terület, egy diszciplina definitív 

megjelenése”-ként definiált, és amely a II. és VI. fejezet keretében, a marketing 

tudományos státuszának problematikája és a szakma folyóiratai, periodikái evolúciójának 

bemutatása kapcsán kerül bővebb kifejtésre. 

 

Vannak azonban olyan - nagyrészt  a marketing által kitermelt, de legalább is felerősített és 

eszkalált - újabb jelenségek, amelyek az intézményesülés körébe, a marketing 

intézményesüléséhez tartozó eszköztár újabb elemei közé sorolhatók, és annak tartalmát az 

előző pontban részletezett értelmezésekhez képest tovább tágítják. Ezek közül kettőt 

mutatok be: az egyik egy rendkívüli egyszerű, ezért talán banálisnak tűnő ám nagyerejű, 

tárgyiasult fenomén, a másik, ennek ellentéteképpen egy igen bonyolult, 

hatásmechanizmusában összetett szellemi-pszichológiai folyamat, erejében és hatásában 

azonban az előzőnél is erőteljesebb. 

 

Először nézzük a könnyebben bemutatható formát, a plázát, mint épületet és helyszínt, 

azaz a tárgyiasult fenomén egy a marketing illetve a konzumtársadalom életre hívta 

intézményét. „Az ipari társadalmak nagyvárosaiban a nagy bevásárlóközpontok a 

posztmodern létforma különös színterei” olvasható egy 2009-ben megjelent kutatási 

anyagban.46 E látszólag perifériális jelenség az intézményesülésben játszott szerepe és 

potenciálja, véleményem szerint semmiben sem marad el azoktól, amelyekhez a 

szociológiai lexikon szócikkeit elemezve jutottunk el.  Ezt illusztrálandó álljon itt két 

nagyon hasonló, párhuzamként is felfogható példa más területekről. Vörös Imre 1998-ban 

eképpen vélekedik az egyetemekről, mint fizikai és jogi entitásokról és szerepükről a 

társadalomtudományok intézményesülésében:  „Mielőtt az egyetemek a századfordulót 

megelőző években az amerikai tudományos kutatás fellegváraivá váltak, a 

társadalomtudományok az egyetemek falain kívül intézményesültek .”, majd még 

határozottabban a múzeumok, mint épületek, gyűjtőhelyek funkciójáról, hatásáról  amikor 

                                                           
46 Buda Béla: Plázák és Ifjúság. Valós és virtuális világok. In Pláza, ifjúság, életmód, 2009, L’Harmattan, 

13.o.  http://demetrovics.hu/dokumentumok/plaza_090505.pdf  (2013.10.14.) 

http://demetrovics.hu/dokumentumok/plaza_090505.pdf


47 

 

azt írja, hogy „A múzeumok létrehozása és kiépítése jelentette az antropológia 

intézményesülésének másik lényeges vonulatát”47.  

 

Szinte kínálja magát a párhuzam korunk markáns jelenségével a plázásodással: az épület, a 

plaza vagy bevásárlóközpont, illetve a benne zajló tevékenység, a fogyasztás és a 

szórakozás. Bár a múzeumok elsődlegesen a kutatás és a fenntartás, a megőrzés 

intézményei, a plázák pedig primer szinten a pillanatnyi igénykielégítésé, akárcsak a 

múzeumok, ma már a bevásárlóközpontok is kiterjedt kutatások - fogyasztói és életmód 

vizsgálatok -  helyszínei 48 , ugyanakkor  diskurzus képző szerepük sem lebecsülendő. Az 

előzőekben idézet tanulmány szerint „A modern plázák… tematizálnak és diskurzusokat 

szülnek… A tematizáció természetesen az áruk és a fogyasztási élmények kapcsán vált 

markánssá, a diskurzusok az életformák, életminták, a közéleti viszonyok körül jönnek 

létre..„49. Akármilyen anakronisztikus is, a fogyasztás diskurzus generáló és társadalom 

alakító szerepét már a szocialista áruhiány közepette is fel- és elismerték: „… a hatvanas 

évektől a fogyasztás, a társadalmi reprezentáció, a mástól és másoktól való 

megkülönböztetés és elhatárolodás, másképpen fogalmazva, a ’társadalmi verseny’ egyik 

legfontosabb terévé és eszközévé vált…”50 A plázák pedig a fogyasztói társadalom 

templomai, a fogyasztás „vallásgyakorlásának” helyszínei, s ezzel a marketing speciális 

intézményesülési formái közé kerültek. 

 

Ha elfogadjuk Vörös álláspontját, hogy az egyetemeknek jelentős szerep jutott a 

társadalomtudományok intézményesülésében, vagy még inkább azt, hogy az antropológia 

intézményesülésének egyik legjellegzetesebb megnyilvánulása múzeumainak, mint fizikai 

létesítményeknek a létrejötte, akkor miért ne fogadhatnánk el, hogy a plázák, a 

bevásárlóközpontok, a fogyasztásgenerálás tényleges helyszínén túl, a fogyasztói 

társadalom jellegzetes diskurzusképző elemeivé is váltak, s ezáltal a marketing 

intézményesülésének lehetséges megnyilvánulási formái, sőt generálói is lehetnek egyúttal. 

 

                                                           
47 Vörös Imre: Az amerikai antropológia és szociológia kapcsolat történeti perspektívában II.,Replika, 1998, 

http://www.valtozovilag.hu/t365/tux0803.htm, (2013.05.01.) 
48 A jelentősebb nemzetközi piackutató cégek – GFK, Nielsen- rendszeresen végeznek ilyen tárgyú 

kutatásokat 
49 Buda Béla: Plázák és Ifjúság. Valós és virtuális világok. In Pláza, ifjúság, életmód, 2009, L’Harmattan, 

14.o.  http://demetrovics.hu/dokumentumok/plaza_090505.pdf (2013.10.14.) 
50 Valuch Tibor: Magyar Hétköznapok, Budapest, 2013, Napvilág Kiadó, 327.o. 

http://www.valtozovilag.hu/t365/tux0803.htm
http://demetrovics.hu/dokumentumok/plaza_090505.pdf
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A marketing intézményesülésének egy másik újszerű elemének tekinthető, az előzőekben 

említett fizikai megjelenéssel szemben, a szellemi szférába tartozó intellektuális jelenség, a 

mém. A huszonegyedik század marketingje emelte szótárába a korábban csak a biológiában 

használt fogalmat. 1976-ban jelent meg Richard Dawkins biológus könyve, amelyben 

feltűnik az utánzás (miméma) szóból képzett új fogalom a mém, amely nem véletlenül a 

génre rímel. Ez olyan név, írta, ami „a kulturális átadás egységének vagy az utánzás, az 

imitáció egységének gondolatát hordozza”.51 Koncepciója hogy az evolúció biológiai 

elmélete kiterjeszthető a kultúra, a társadalmi érintkezés világára is, így a mém a génhez 

hasonlóan, csak társadalmi és nem biológiai közegben, másolható és másolódó 

alapegységeket jelöl.  

 

A mém erejére - és a marketinghez való kötődésére - példa a „harlem shake” zenei és tánc 

stílus, és annak robbanásszerű terjedése. Az 1981-es hiphop slágert egy DJBauer nevű 

diszkós dolgozta fel 2012-ben, amelyet az év februárjában néhány ausztrál tinédzser töltött 

fel a youtube közösségi video portálra. 2013. február 10-én 4000 Harlem Shake videót 

töltöttek fel a stílus hatása alá került rajongók, egy nappal később már 12000-ret, melyek 

összesen 44 millió egyedi nézőt vonzottak. Február 15-re, alig két hét leforgása alatt, 

40000 Harlem Shake verzió létezett és összesen 175 millió látogatójuk volt 52. Azóta a 

műfajnak ezerszámra készültek videói, ezek össznézettsége milliárdos nagyságrendet ért 

el. A terjedés sebessége látszólag a stílus spontán sikerének volt köszönhető, gyorsan 

kiderült azonban, hogy ebben nagy szerepük volt a sikert a saját szolgálatukba állító, 

termékeik és márkaneveik promótálására felhasználó multinacionális vállalatoknak: „You 

didn’t make the harlem shake go viral, corporations did” - hangzik egy, a jelenséget 

értékelő írás árulkodó címe. 53 

 

A mémek élő organizmusoknak tekinthetők, amelyek - vírusszerűen - agyról agyra 

terjednek.54 A marketingben ilyenek lehetnek a szlogenek, a márkákhoz kötődő 

hívószavak, dallamok, vagy akár vizuális motívumok, amelyeket a marketingesek kreálnak 

és a médiumok szofisztikált hálóján keresztül terjesztenek és égetnek az agyakba. 

                                                           
51 Dawkins, Richard: The Selfish Gen, USA, 2006, Oxford University Press, 192.o., (Az 1976-ban írott könyv 

magyar fordításban először 1986-ban jelent meg. Az idézet a 2006-ban, az első megjelenés 30. évfordulójára 

megjelent kiadás – Oxford University Press, 30th Anniversary Edition – 192. oldalán olvasható.) 
52 http://www.bbc.com/news/magazine-21624109, (2013.05.02.) 
53 http://qz.com/67991/you-didnt-make-the-harlem-shake-go-viral-corporations-did/ (2013. 05.02.) 
54 http://qz.com/67991/you-didnt-make-the-harlem-shake-go-viral-corporations-did/  (2013. 05.02.) 

http://qz.com/67991/you-didnt-make-the-harlem-shake-go-viral-corporations-did/
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Terjesztésükben a spontán folyamatokon túl, legtöbbször jelentős szerepet vállalnak a 

terjedésükben üzleti szempontból érdekelt szervezetek, vállalatok. A mémgyártás- és 

terjesztés, a viselkedés és attitűd társadalmi szintű befolyásolásának intézményesített 

formájává, ezáltal a marketing gondolkodás és kultúra tömeges és gyors terjedésének és 

beépülésének, azaz intézményesülésének egyik leghatározottabb megjelenítőjévé válhat. 

 

2.3.  Az intézményesülés formáinak lehetséges kategóriái 

 

Továbbra is az intézményesülés lényegét kutatva, és a feltárás módszertanát illetően a 

marketing irányából való megközelítésnél maradva, az is közelebb vihet a fogalom 

megértéséhez, ha azokat a megnyilvánulásokat, amelyeket a marketing 

intézményesüléséhez hozzájáruló, abban szerepet játszó elemként sikerült definiálni      

(2.2 pont, ill. III. fej.3. sz. ábra), meghatározott szempontok szerint kategóriákba 

rendezzük. Önmagában a kategóriák tartalma és elnevezése hozzájárulhat a pontosabb 

megértéshez, az egyes kategóriákba sorolt, intézményesülést támogató jelenségek pedig az 

intézményesülést támogató státuszukban megerősítést, egyes esetekben kategóriatársaik 

által többlettartalmat nyerhetnek. 

 

E dolgozat szerzője öt kategóriát képzett, amelyekbe a saját kutatásai és gyakorlati 

tapasztalatai illetve a szakirodalom által az intézményesülés kapcsán emlegetett 

jelenségeket és fogalmakat besorolta. E kategóriák puszta elnevezése: - szervezeti, 

szellemi, jogi, inkorporációs és reputációbeli, - alkalmas lehet arra, hogy az 

intézményesülés definíciójának kereteit megrajzolja, egyúttal meg is magyarázza, milyen 

rendezőelv szerint alakult ki a kategorizálás ötös rendszere. A besorolás, az 

intézményesülés meglehetősen képlékeny jelenségének strukturált, s ezáltal tényszerűbb, 

verifikálhatóbb megközelítését eredményezheti, egyúttal rámutatva egyes elemeinek 

egyértelmű tartalmára és az intézményesülés során játszott szerepére, míg mások 

vitathatóbb helyére és értelmezésére, illetve az intézményesülés folyamatához való lazább 

kötődésére. 

 

A szervezeti megjelenések kategóriába azok a jelenségek sorolhatók, amelyek szakmai és 

munkaszervezeti közösségek létrehozásával és összefogásával, jól körülhatárolható és 

pontosan leírható, visszamenőleg is rekonstruálható módon teremtik meg a marketing 
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tevékenység formalizált és hivatalos kereteit. Ilyenek a szakmai szövetségek, az iskolák, 

amelyeknek kizárólagos vagy súlyponti profilja a marketing oktatás, a szakma cégei és 

ügynökségei, de formális, egyértelmű kompetenciáik révén ilyennek tekinthető a 

munkahelyi marketinges beosztások kialakulása is. Ezek a formák részben láthatóságukkal, 

részben konkrét feladataikkal, általában írásban is rögzített működési rendjükkel, ezáltal 

létezésük rögzült és transzparens jellegével, az intézményesülés kétségbevonhatatlan 

építőelemeinek tekinthetők.  

 

A második kategóriába a szellemi intézményépítő megnyilvánulások kerültek. Ezek közös 

jellemzője, hogy az intézményesülés tárgyának szellemi alapjait teremtik meg és 

formálják, paradigmáit képzik, teoretikus hátterét jelenítik meg. E túlnyomórészt 

tárgyiasult formákba tartoznak a szakma folyóiratai, a különféle, a szakma 

differenciálódásával egyre nagyobb számban kiadott szaklapok, a marketing tankönyvek és 

szakkönyvek, a marketing disszertációk és doktori értekezések. A kevésbé tárgyiasult, 

mégis inkább ide, mint a szervezeti kategóriába sorolt intézményépítő kockáknak 

tekinthetők még a különféle szakmai műhelyek, ezek különösen a kezdeti időszakra voltak 

jellemzőek, és maga az oktatási tevékenység, a kutatás, vagy a marketing tudás 

megszerzését és terjedését támogató ösztöndíjak is. 

 

A harmadik, intézményesülést támogató kategóriába a jogi jelenségek tartoznak. Ezek 

jellemzője, hogy az intézményi evolúció érettebb fázisában jelennek meg, és írásos illetve 

normatív jellegük okán az egyéb megjelenési formákkal összevetve konkrétabb és 

teljesebb eligazítást jelentenek, továbbá a legkonkrétabb információkkal szolgálnak az 

adott fenomén pillanatnyi tartalmára vonatkozóan. Ide tartoznak a törvények és egyéb 

jogszabályok, az etikai kódexek, tehát a jogi keretek általában, azaz a szabályozottság 

maga. 

 

A negyedik kategória a társadalmi és szakmai inkorporációt elősegítő és erősítő 

intézményesülési elemeket tömöríti. E kategória léte és gazdagsága erős függvénye az 

előző három fejlettségének, ugyanis valamilyen mértékben az intézményesülés evolutív 

folyamatának minden egyes eleme, így a szervezeti, szellemi és jogi kategóriába 

sorolhatók is, végső soron a jelenség ismertségét és beágyazottságát készíti elő. Az 

inkorporáció fogalma e helyütt legalább két szinten értelmezendő, egy tágabb társadalmi, 
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és egy szűkebb szakmai beépülésként. A marketing intézményesülési pályájának korai 

időszakát elemezve, a szakma alapfogalmainak és intézményeinek kialakulását sorolhatjuk 

ide, a reklám, a szponzoráció, az eladásösztönzés, a promóciók, a public relations, s újabb 

jelenségeket, például a politikai, vagy az élménymarketing speciális területeit, amelyek 

mind megszólítják az embereket, és amelyek egyenként is, de különösen integrált 

alkalmazásuk által a marketing gondolatot a fogyasztóvá szocializált ember életének 

részéve teszik. 

 

Egy jelenség beépülése magas szintű társadalmi ismertséget és elfogadottságot feltételez. 

Az ötödik kategória elemei tehát felfoghatók a másik négy kategória eredményének is, 

önálló definiálásuk mégis indokolt, mert olyan jelenségeket sorolhatunk ide, amelyek 

markánsan határozzák meg egy aktivitás intézményesültségének sikerét, s ha a folyamat 

befejezettségét nem is, de kiteljesedettségének mértékét mindenképp. Ilyeneknek 

tekinthetők a doktori iskolák és fokozatok, egyes szakmák eskütétele, díjak és szakmai 

kitüntetések, versenyek és fesztiválok, összességében egy tevékenység reputációját 

befolyásoló jelenségek, aktivitások. Az intézményesülés evolúciós pályáját tekintve ez a 

folyamat késői, érett szakaszának a sajátja, s értékelhető az intézményesülés 

kiteljesedésének is. 

 

Az intézményesülés megnyilvánulási formáinak egy része, komplexitásánál fogva, nem 

sorolható be kizárólagos módon egyik vagy másik fenti kategóriába, ilyen esetekben 

elemzést követően határozható meg, hogy természeténél fogva mely kategória jegyei és 

hatásai jellemzik leginkább a vizsgált jelenséget. Erre lehet példa a tanszék, mint 

intézményesült forma. „Az USA-ban több mint 1500 professzor tart előadást a marketing 

köréből, sőt mi több, a legismertebb amerikai főiskolák a legcélszerűbbnek azt tartották, 

hogy külön tanszéket létesítsenek a marketing tudomány részére.”55 A megfogalmazásból 

levezethető, hogy a tanszéki szerveződés megjelenésére a szervezeti címke, ugyanúgy illik, 

mint a szellemi kategóriába való sorolása, és persze a reputációt érintő eredménye sem 

elhanyagolható, nem beszélve inkorporációs hatásáról, amennyiben az adott tevékenység, 

                                                           
55 Hoffmann Istvánné, Molnár László: Marketing alapismeretek, Budapest, 1975, MKKE Továbbképző 

Intézet, 8.o. 
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jelen esetben a marketing, a tanszéki kerettel illeszkedik bele a felsőoktatási struktúrába és 

válik annak részéve, erősítve az adott diszciplína státuszát.  Mégis, a tanszékek létrejötte 

elsődlegesen a szervezeti kategóriába sorolandó, mert ezúttal bizonyosan az önálló, 

körülhatárolt szervezeti lét, a tanszék, mint megjelenési forma, gyakorolta a legnagyobb 

hatást az intézményesülés folyamatára, s a szellemi, inkorporációs, vagy a reputációt érintő 

hatás ennek következményeként jelenik meg. 

3. Az intézményesülés folyamatát erősítő további tényezők 

 

Az intézményesültség azt fejezi ki, hogy egy jelenség vagy egy gondolat az artikuláció, a 

formalizált lét és a társadalmi beépülés olyan fokát érte el, amely már biztosítja tartós 

fennmaradását és fejlődését egészen addig, amíg egy másik jelenség a saját 

intézményesülése során nem építi magába vagy jelentékteleníti el. Az intézményesülés 

tehát folyamat, amelynek fokozatai, még inkább szakaszai vannak, a kezdeti, de már 

látható szinttől a kiteljesedett, érett fázisig, amely azonban szintén nem végső stádium, 

mert egy intézményesülési ív sosem tekinthető teljesen lezártnak.  

 

Bármely gondolat intézményesülésének vannak ugyanakkor olyan elemei, ösztönzői és 

építőkövei, amelyek más elemeknél nagyobb erővel járulnak hozzá az adott jelenség 

intézményeinek létrejöttéhez, gyorsítják a folyamatot és nem ritkán irányt - esetleg az 

eredetitől eltérőt - szabnak neki, miközben markánssá és sajátossá teszik.  A 

következőkben három ilyen tényezőt mutatok be röviden, mindhárom szignifikáns szerepet 

játszott a marketing koncepció ismertté és közkeletűvé tételében, jelentős lökést adva a 

marketing gondolat és logika társadalmi szintű elfogadottságának és elterjedésének. 

Zárásképp az intézményesülés kifejeződésének egyik legfontosabb formájáról a 

szakmásodásról és hivatássá válás jelenségéről és ennek a marketing intézményesüléséhez 

való hozzájárulásáról esik szó. 

 

3.1     A verbalitás szerepe a marketing intézményesülésében 

 

„A XX. század elején inkább a bővebb információk feltüntetésére törekednek, a képi 

sokszínűség háttérbe szorul.„56  A megállapítás lényegre törően összegzi a reklám kezdeti 

                                                           
56 Kis reklámtörténet, (szerkesztőségi anyag), Magyar Reklám, 2009. április, 12.o. 
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időszakának egyik jellemző jegyét: a szöveg kiemelt fontosságát.  A verbális 

kommunikáció szerepe a marketing társadalmi megismertetésében és elterjesztésében több 

metszetben fogalmazható meg.  

 

A verbalitás első metszete a marketing szakszókincsének létrejötte. A marketing is, mint 

bármely speciális terület, különösen, ha elindul a szakmává válás felé, létrehozza azokat a 

kifejezéseket, amelyek segítségével önmagát meg tudja fogalmazni, részben új szavakat 

konstruálva, nagyobb részben már létező kifejezéseket beemelve saját szótárába, s 

tartalmát az esetek többségében jelentősen módosítva. „A nyelv olyan kommunikációs 

eszköz, amely nemcsak az ember társadalmi kapcsolatait szövi, rendezi, szervezi, hanem a 

tanítás, megismerés hasznos eszköze is (kiemelés tőlem), éppen azáltal, hogy a dolgoktól 

elszakadt, „elvonatkozó”, absztrakt entitás.”57 Incze Éva idézett gondolata azt üzeni, hogy 

a nyelvi kommunikációnak kulcs szerepe van a struktúraalkotásban, a rendszerezésben, a 

megismertetésben, ezt továbbgondolva megállapítható, hogy az oktatási szféra, az 

egyetemek, az egyetemeken oktatók és a tankönyvek szerzői, többek közt a szakmai 

terminológia megalkotásával sokat tesznek az önálló diszciplínává válás egyik szükséges 

előfeltételének megteremtéséért. 

 

A szakszókincs, majd a szakkifejezések rendszerének kialakulása az első lépés azon az 

intézményesülési úton, amely idővel a tevékenység diskurzussá válásához, végül  - 

Foucault kifejezésével - diskurzustársaságok létrejöttéhez vezet. E diskurzustársaságok 

eredendően Magyarországon is jórészt az oktatási szféra képviselőiből álltak, kiegészülve 

néhány világlátott és politikailag semleges vállalati vezetővel.  Ezek feladata a diskurzus 

előállítása és megőrzése, majd ennek eredménye lehet a diszciplína megszületése. A 

diszciplina, mint egy adott terület vagy tevékenységfajta módszereinek, igaznak tekintett és 

paradigmatikus kijelentéseinek korpusza, „szabályok, technikák és eszközök összessége”58 

míg a diszciplínává válás, az intézményesüléshez vezető út egy markáns megnyilvánulása. 

A marketing szakkifejezések megszületése a múlt század közepén, második felében zajlott 

le, s ezeket az üzleti élet - ideológiától és politikai rendszertől nagyrészt függetlenül -

                                                           
57 Incze Éva: Kérdések a nyelvről és a szóról, 

http://eda.eme.ro/bitstream/handle/10598/26158/EM_2012_1__009_Incze_Eva-

Kerdesek_a_szorol_es_a_keprol.pdf?sequence=1, 94.o. 
58 Foucault,Michel: A diskurzus rendje  In. Holmi 1991/7., 875.o 

http://eda.eme.ro/bitstream/handle/10598/26158/EM_2012_1__009_Incze_Eva-Kerdesek_a_szorol_es_a_keprol.pdf?sequence=1
http://eda.eme.ro/bitstream/handle/10598/26158/EM_2012_1__009_Incze_Eva-Kerdesek_a_szorol_es_a_keprol.pdf?sequence=1
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használta és nyelvezetébe beépítette. A márka, a szegmens, a promóció, a szponzorálás, 

hogy néhány példát említsünk, a szocialista vállalati gyakorlatban is használt és ismert 

fogalmakká lettek, igaz nem a marketing, mint önálló tudományterület részeként, hanem 

sokkal inkább a kereskedelem világába tartozóan. 

 

A második metszet, amikor a marketing szülte szókincs illetve annak egyes elemei, 

fokozatosan a köznyelv részévé válnak. Az előbb említett szakszavak mindegyikét rövid 

idő alatt megismerte és használni kezdte az utca embere. A szponzorálás vagy a márka 

szavak, igaz nem a szabatos szakmai jelentéstartalommal, de gyakori használatuk révén, 

észrevétlenül csempészték be a marketing szakmát a mindennapokba, nagyban 

hozzájárulva ezzel a marketing gondolat társadalmi inkorporációjához. Az 

intézményesülés magasabb fokára utal a kifejezetten szakma specifikus szavak - például a 

pozícionálás vagy a célcsoport - megjelenése a marketingtől idegen területeken. 

 

A nyelv, elsősorban szakkifejezések, szlogenek, és főcímek formájában, amelyek a reklám 

kommunikáció meghatározó és egyúttal legpopulárisabb elemei59, komoly lökést adott a 

marketing intézményesülésének. Ez tekinthető egy képzeletbeli harmadik metszetnek, 

amelynek a jelentőségét a marketing gondolat közvetett jelenléte adja, ez képviseli 

ugyanakkor a tömeges társadalmi áttörését. Egy-egy reklámszlogen  - Fabulon a bőre őre, 

Szárnyakat adunk vágyainak, Minden időben Tisza cipőben, Milyen jól kijövök, ha 

bemegyek - rövid idő alatt közmondásszerűen épült be a közbeszédbe. E panelek, avagy 

állandósult szósorok Kaszás György szerint „egy-egy jelentéstartalom sajátos, standard 

kifejezési formájaként vonultak be a köznyelvbe.”60 Még ennél is mélyebb és szervesebb 

rögzülést képvisel - s talán egy önálló, negyedik metszetnek is lehet tekinteni - a márka 

kommunikációkhoz köthető, de köznapi használatba átment és egy generáció által 

zsargonként használt olyan fogalmakat mint a Pepsi-érzés, vagy a gyenge minőség 

szinonímájává vált Tesco gazdaságos, illetve a csekély lelkesedést kifejező, eredendően 

mosópor reklámszöveg, a fékezett habzású, amelyek  eredeti közegükből kilépve váltak 

egy generáció kifejezéstárának gyakran használt elemévé. Ezt a mechanizmust Kaszás 

ekképp foglalja össze: „A reklámozói szlogen hosszú távon fejti ki hatását, sokszor a 

                                                           
59 Kaszás György a magyar reklámszakma egyik neves szereplője, 1985-ben A reklám ismétlőfegyvere a 

szlogen címmel önálló jegyzetet írt e témából, amely a Magyar Reklámszövetség belső kiadványaként jelent 

meg 
60 Kaszás György: A reklám ismétlőfegyvere a szlogen, Budapest,1985, MRSZ, 8.o. 
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reklámozó már nem működik…amikor a hozzá kötődő régi szlogen még él. ’Legnagyobb 

áruház - legnagyobb választék’ - halljuk, és a Corvin áruház jut az eszünkbe, annak 

ellenére, hogy a Corvinra vonatkoztatva már rég nem igaz a mondat”61. 

 

Az intézményesülést generáló jelenségek számbavételekor az írott és szóbeli 

kommunikációra, különösen a marketing korai korszakában, tekinthetünk úgy, hogy az 

erejénél fogva és a marketing tevékenység tömegmédia dependens karakterisztikumából 

kifolyólag, erőteljesen járult hozzá a marketing gondolat megismertetéséhez és társadalmi 

elfogadtatásához. 

 

3.2. A vizualitás szerepe a marketing intézményesülésében 

 

Egy kép többet ér ezer szónál - szól a Konfuciusznak tulajdonított mondás. A fogyasztói 

társadalomnak és egyik megjelenítőjének, a reklám világának kellett eljönnie, hogy e 2500 

éves gondolat kétségbevonhatatlan igazsága tömeges bizonyítást nyerjen. Bár képi 

fordulatról először a művészettörténethez kötődően beszéltek, és az 1990-es évekhez 

kötik62, ez a marketing kommunikációra fokozottan igaz.  A reklám a kezdeti verbális-

vizuális mixtől a vizualitás irányába tolódott el, s ez az állítás a marketing néhány 

területére - a márkajelek, logók, szervezeteket jelölő színek (Corporate design) - szinte 

kizárólagosan érvényes, de egyre jobban jellemző a webes világra, tehát az internet alapú 

marketingre is.63  

 

                                                           
61 Kaszás György: A reklám ismétlőfegyvere a szlogen, Budapest,1985, MRSZ, 15.o. 
62 „Képi fordulatról” először 1994-ben egymástól függetlenül Gottfried Boehm („ikonische Wendung”, azaz 

„iconic turn”) és W.J.T. Mitchell („pictorial turn”) beszéltek, mindketten művészettörténeti kutatásokból 

kiindulva és a „linguistic turn” mindenhatóságát megkérdőjelezve a képi gondolkodás és egy önálló 

képelmélet lehetőségét vizsgálják. A Wittgenstein képfelfogását kiindulópontnak tekintő reflexióban a kép 

nemcsak a művészet kiváltságos és elit terméke, sem pedig a tömegkultúra vizuális dömpingjében áradó 

produktumok összessége (reklámok, plakátok, klippek, katalógusok, filmek, animációk stb.,), hanem olyan 

univerzális médium, mely kognitív értelemben a gondolkodás elsődleges közegét jelenti.” In Incze Éva: 

Kérdések a nyelvről és a szóról, 

http://eda.eme.ro/bitstream/handle/10598/26158/EM_2012_1__009_Incze_Eva-

Kerdesek_a_szorol_es_a_keprol.pdf?sequence=1  
63  „The visualization of the web will continue. Image- and video-based communication is becoming easier 

and more diverse and also extremely popular. Advertisers will follow consumers onto visual platforms.” – 8 

ad industry predictions from Goldman Sachs, http://smartblogs.com/social-media/2013/10/18/live-at-4asdata-

8-ad-industry-predictions-from-goldman-sachs/?utm_source=brief, (2013.05.11.) 

http://eda.eme.ro/bitstream/handle/10598/26158/EM_2012_1__009_Incze_Eva-Kerdesek_a_szorol_es_a_keprol.pdf?sequence=1
http://eda.eme.ro/bitstream/handle/10598/26158/EM_2012_1__009_Incze_Eva-Kerdesek_a_szorol_es_a_keprol.pdf?sequence=1
http://smartblogs.com/social-media/2013/10/18/live-at-4asdata-8-ad-industry-predictions-from-goldman-sachs/?utm_source=brief
http://smartblogs.com/social-media/2013/10/18/live-at-4asdata-8-ad-industry-predictions-from-goldman-sachs/?utm_source=brief
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„We went from what Boorstin would consider the world of language and text to the world 

of the image. “64  írja egy kritikus  Daniel J. Boorstin amerikai történész, író, 1961-ben 

megjelent The Image című könyvének bemutatásakor.  Ez összefügg részben a verbalitás 

generális háttérbeszorulásával - kevesebb olvasás és személyes diskurzus, több írásos 

kommunikáció -, részben a szavak és kijelentések elinflálódásával, csökkenő 

hitelességével, ami a marketing világára különösen jellemző. Boorstin alaptézise szerint a 

képekkel elárasztott társadalmat -   „This concept refers to the rise in imagery from 

television, magazines, billboards, movies,...65- pont a vizuális kultúra meghatározó volta 

miatt a felszínesség és a növekvő mértékű virtualitás jellemzi: „..because of this flood of 

images we are unable to distinguish between reality and the image.”66 A tökéletes terep a 

marketing számára: minél kevesebb szavakban megfogalmazott állítás - ami jogilag is 

aggályos lehet -, e helyett minél több képi, többféleképpen és főleg gyorsabban 

dekódolható, rövidebben és tömörebben, egyszersmind direktebben és hatásosabban 

fogalmazó képi üzenet. 

 

Említésre méltó, hogy Magyarországon a hetvenes, nyolcvanas években mekkora szerepet 

kapott a reklámfilm. Gyártásának három fontos műhelye is volt, a MAFILM, a MAHIR 

Filmstúdiója és a MRT Kereskedelmi Irodája. A forgatott filmek számáról többféle adat 

lelhető fel különféle forrásokban, és maga Sas István rendező is, aki ennek a kornak a 

legtöbb reklámfilmjét készítette, nyilatkozataiban más-más számokat emleget saját 

munkásságát illetően67, de az biztos, hogy évi ezer felettire tehető68.  Ami ennél is 

érdekesebb és az intézményesülést illetően fontos tényező, hogy egy 1986-as vizsgálat 

szerint69 a megkérdezett 300 felnőtt lakos kilencvenhat százaléka nézte rendszeresen a 

reklámokat a Magyar Televízióban, és a nézők kétharmadának volt kedvenc reklámja.  A 

                                                           
64 http://www.rushkoff.com/blog/2012/4/27/my-preface-to-boorstins-ithe-imagei.html  (2013.05.11.) 
65 http://leeskevington.wordpress.com/2011/08/28/book-review-the-image-by-daniel-boorstin/  (2013.05.11.) 
66 http://leeskevington.wordpress.com/2011/08/28/book-review-the-image-by-daniel-boorstin/  (2013.05.11.) 
67 „Sas közel 3000 (!) reklámfilm alkotója (e teljesítménnyel a Guinness Rekordok Könyvében a helye), aki 

egyedi humorával fűszerezve a reklámban gyakorlatilag minden műfajt kipróbált (animáció, krimi, horror, 

komédia, dráma). „ 

http://www.sasistvan.hu/files/bemutatkozas/10_Ronai_Veronika_Reklamfilmek_a_gulyaskommunizmusban.

pdf, (2013.05.11.) 

”…különböző számítások szerint négyezer filmet készítettem..”  - interjú Sas Istvánnal, A gyufa címkétől az 

online hirdetésig, Budapest, 2000, Geomédia szakkönyvek, 50.o. 

Sas István Reklám és pszichológia c. könyvében () több mint kétezerről ír, Budapest 2006, Kommunikációs 

Akadémia, 5.o. 
68 „A fenti történet idején (1986-ban) Magyarországon már több mint ezer reklámfilm készült évente.” 

Kováts Gergely: A magyar reklám a hetvenes-nyolcvanas években, Kreatív, 2011. május, 51.o. 
69 Kováts Gergely: Egy szakma születése, 2010, szakdolgozat, Budapesti Gazdasági Főiskola, 13.o. 

http://www.rushkoff.com/blog/2012/4/27/my-preface-to-boorstins-ithe-imagei.html
http://leeskevington.wordpress.com/2011/08/28/book-review-the-image-by-daniel-boorstin/
http://www.sasistvan.hu/files/bemutatkozas/10_Ronai_Veronika_Reklamfilmek_a_gulyaskommunizmusban.pdf
http://www.sasistvan.hu/files/bemutatkozas/10_Ronai_Veronika_Reklamfilmek_a_gulyaskommunizmusban.pdf
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fiatalok különösen kedvelték a reklámokat, körükben mindössze tíz százalékos volt az 

elutasítók aránya.  

 

A vizualitás intézményesülést elősegítő hatása a marketing esetében óriási fontossággal 

bírt, ez egyrészt a már létező vizuális terepek önnön szolgálatába való állításával, másrészt 

sajátjogú intézmények, például utcai plakát vagy az építési háló műfajának kifejlesztésével 

valósult meg. A marketing és a vizualitás üzenetközvetítő ereje egymásra találásának 

extrém példája volt a Burger King akciója, amikor a cég egy tévécsatornát bérelt ki egy 

hétre, ahol 24 órán át egyetlen hamburger, egy Whopper fotóját mutatta.70 Ez a 

kampányötlet egyúttal jó példa arra is, amikor a marketing saját intézményt hoz létre egy 

már létező intézményre, jelen esetben a tévére való rátelepedéssel.  A Whopper Lust-ra 

keresztelt csatorna „műsora” az eredeti tévé csatorna19,4 millió előfizetőjét érte el, akik 

570 800 percen át nézték a terméket.71 Ez ugyan mindössze egy kreatív marketing ötlet, de 

volt rá példa, hogy márkák létrehozták saját tévéjüket, illetve említhető itt a tv-shop, amely 

az idők során külön műfajjá lett. A fenti esetek bizonyítják, hogy már nem csak 

meghökkentő kreatív ötletekkel állunk szemben, hanem az intézményesülés egy hatékony 

technikájával. 

 

Összességében elmondható, hogy a marketing nem hagyott érintetlenül egyetlen olyan 

területet sem, amely a vizuális kultúra részének tekinthető, így például a festészet, a 

grafika, a fotózás, a televízió, a mozi, a videó, vagy a számítógépes játékok mind 

valamennyire a marketing eszköztárának részévé váltak. A vizuális kommunikáció 

önmagában, illetve azok a technikai újítások és újdonságok, amelyeket a marketing 

azonnal saját szolgálatába állított, például a négy képernyő - a mozi, a televízió, a 

számítógép és a mobil  -, vagy az úgynevezett ambient marketing, tehát a természeti és 

épített környezet marketing célú felhasználása,  mind jelentős mértékben járultak hozzá a 

marketing gondolat társadalmi megismertetéséhez és a mindennapokba való, - esetenként 

észrevétlen - beszivárgással, a beépüléséhez.  

 

 

 

                                                           
70 24 órás hamburger reklám, mmonline 2011. július 21. , 

http://www.mmonline.hu/cikk/24_oras_hamburger_reklam  (2013.05.11.) 
71 http://www.mmonline.hu/cikk/24_oras_hamburger_reklam (2013.05.11.) 

http://www.mmonline.hu/cikk/24_oras_hamburger_reklam
http://www.mmonline.hu/cikk/24_oras_hamburger_reklam
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3.3. A média szerepe a marketing intézményesülésében 

 

A harmadik, önállóan elemzett tényező, még inkább hordozó, amelynek a marketing 

intézményesülésében játszott szerepét nehéz lenne túlbecsülni a média. A média helyének 

értékelése a marketing életre keltésében, életben tartásában, fejlesztésében és 

eszköztárának gazdagításában még feltárásra vár. Kiterjedtsége, sokszínűsége, és 

összetettsége okán a média szerepe a marketing gondolat elterjesztésében a maga 

teljességében szinte feltérképezhetetlen, hatása a társadalmi inkorporációjára azonban 

felbecsülhetetlen.  

 

Média és marketing egymástól elválaszthatatlan, az egyik nem fejlődhetett volna a másik 

nélkül. A marketing önállósulásának gyökerei részben a médiumokhoz, mint üzleti 

vállalkozásokhoz nyúlnak vissza. A média kereskedelmivé válása, az a változás, hogy az 

egyes médiumok, mint kereskedelmi termékek jelentek meg a piacon, tehát a piacról kellett 

megélniük, a piac szereplői tartották el, végérvényesen összekötötte a médiumok sorsát a 

potenciális hirdetőkkel, sőt erős függőséget alakított ki irányukba. A marketing kezdte 

átszőni a médiát, kezdetben nagyrészt hirdetőként a szerkesztői tartalmaktól gondosan 

elkülönülve, majd egyre csiszoltabb technikákkal - public relations, fizetett cikkek, 

termékelhelyezés, szponzorálás - és egyre kevésbé tiszteletben tartva a szerkesztőségi 

önállóságot, a tartalmat és a kiadás egyéb aspektusait. A huszadik század második felében 

megjelentek a kereskedelmi médiumok, amelyek már deklaráltan a hirdetői pénzekből 

éltek. A média világának fejlesztési gondolatai a marketing kiszolgálása körül forogtak, a 

média univerzuma a nyolcvanas évek végére a marketing univerzumával szinte fuzionált. 

Ezt a jelenséget az internet karrier története szemlélteti legjobban. 

 

A médiahasználat valamilyen formája a 20-21. század fordulójára a társadalom legnagyobb 

részének napi életével összenőtt, s annak fontos részévé vált.72 Vegyük a televíziót, mint a 

legjobban elterjedt tömegmédiumot: a háztartások közel 100%-a rendelkezik készülékkel, 

                                                           
72„Kutatásunk alapján a magyar lakosság médiahasználatát toronymagasan a televízió uralta. A 

választópolgárok 85 százaléka naponta, vagy majdnem minden nap néz tévét. Az ugyanilyen gyakorisággal 

rádiózók aránya 62, az újságolvasóké 57 százalék. Az internetet a lakosság 40 százaléka használja napi 

rendszerességgel…” In Médiafogyasztási trendjelentés 2011, Századvég, 

http://www.szazadveg.hu/files/hirek/mediafogyasztas.pdf (2013.05.10.) 

http://www.szazadveg.hu/files/hirek/mediafogyasztas.pdf


59 

 

és egy átlag magyar közel öt órát tölt el televízió nézéssel73. A média információ 

továbbítási szerepén túl, erőteljes szórakoztató arcot öltött, megmaradt, sőt fokozódott 

gyorsasága és egyre nagyobb mértékben vált személyre szabottá. Ez pontosan az, amire a 

marketingnek szüksége van: magas penetráció, gyorsaság és minél nagyobb mértékű 

személyreszabottság, mindez egyetlen végső cél, a befolyásolás érdekében. 

Az egyes emberhez a médiumokon keresztül jutottak el a marketing gondolatai és a 

médiumokban találkoztak a marketing különféle technikáival, kezdetben a 

legtradicionálisabbal, a reklámmal. Ez a tény, és a médiahasználat rendszeressége tette a 

médiumokat a marketing leghatékonyabb terjesztési csatornájává, s ezáltal egyik 

nagyhatású intézményesítési tényezőjévé. A televíziónál maradva, nézzük a 2000 és 2005 

közötti időszak változásának néhány sokatmondó tényét: 

 

1. sz. ábra   Reklámok a magyarországi televíziókban 2000-2005 74 

 2000 2005 

Reklámok száma 221127  550427  

Egy napra jutó átlagos megjelenés  606 1508 

Reklámblokkok száma 41885  62567  

Reklámblokkok átlagos hossza 

(perc:mp) 

01:57  03:10 

Ker. televíziók napi reklámideje 

(óra:perc) 

1:10 2:39 

 

A televízió azonban csak egy azon médiumok hosszú listáján, amelyek vagy tendenciáját 

tekintve fokozottan a hirdetők pénzéből élnek, vagy kifejezetten marketing igények 

kiszolgálására jöttek létre. Előbbire példa a nyomtatott sajtó vagy a rádió, az utóbbira a 

köztéri médiumok - óriásplakátok, citylightok, beltéri promóciós felületek, ingyenes 

hirdetési újságok, s a lista hosszasan folytatható. „Amikor 1996-ban kezdtünk, elég volt 2-

3 televízióban, 1-2 újságban és rádióban megjelenni, és az üzenetünk, üzeneteink 

garantáltan eljutottak az alföldi tanyán élőktől a fővárosi értelmiségi elefántcsonttornyokig. 

...Ma annyi médiafelület létezik, hogy szinte mindenkihez külön lehet szólni.” - nyilatkozta 

                                                           
73 A televíziós reklámpiac alakulása az ezredforduló után, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, 2011. 

november, 10.o. 
74 A televíziós reklámpiac alakulása az ezredforduló után, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, 2011. 

november, 15.o., 43.o. 
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a Média Hungary konferencia szervezője 2013 májusában.75  Összességében elmondható, 

hogy a médiumok roppant tömege és az emberek életében játszott meghatározó szerepe 

biztosította előkelő helyét az intézményesülés folyamatát támogató eszközök között.  

 

3.4. A szakmává válás folyamata 

 

Minden szakma hivatás? - teszi fel fel a kérdést az amerikai Wilensky 1964-ben megjelent, 

mára a témát feldolgozó irodalomban ikonikusnak tekintett tanulmányában.76 A kérdést 

továbbgondolva felvethető az is, vajon minden foglalkozás szakma-e. Jelen dolgozatnak 

ennek eldöntése, vagy akár az ebben való állásfoglalás nem feladata, a szakmásodás illetve 

hivatássá válás jelentőségét szűk tárgya, az intézményesülés szempontjából érinti 

mindössze. 

 

A professzionalizálódás relevanciáját az intézményesülés vonatkozásában bizonyítja, hogy 

egy 2012-ben a marketing és a reklámszakma megítéléséről készített esszékötet egyik 

írásának is ez a központi dilemmája: „A reklámszakmában még pár évvel ezelőtt is sok 

olyan kolléga dolgozott, akik hivatásuknak tekintették azt, amit csináltak, ma már azok is 

kevesen vannak, akik szakmának érzik. Egy kisebbség számára munka és a többség 

szemében robot”.77 Lehet, hogy az állítás kritikai éle - a reklámszakma robot jellege - 

vitatható, mögöttes tartalma azonban semmiképp: a marketing, s részeként a reklám napi 

rutinná, s ezáltal iparággá vált, kialakítva a maga sztenderdjeit, ezáltal óhatatlanul 

megfosztva spontán természetességétől, ösztönös kreativitásától és részben merészségétől. 

 

Egy tevékenység foglalkozássá, szakmává, majd egyes esetekben hivatássá válásának -

jelen írás szerzője a fogalmak egymásutániságával evolutív sorrendre is utalni kíván - az 

intézményesülés elindulására, illetve felerősödésére és intenzitására van hatása. A 

szakmásodás ugyanis szakmai szabályok kialakítását, ezek rögzítését, valamilyen szintű 

rendszerbe foglalását és tanítását, előbb-utóbb szervezett, formalizált oktatását vonja maga 

után egyik fontos következményeként. Egy másik hatása a professzionalizációnak, hogy a 

szakma saját maga öndefiníciója eredményeképp öntudatra ébred, s ezzel feltámad az 

                                                           
75 http://www.mmonline.hu/cikk/kezdodik_a_legnagyobb_medias_konferencia (2013.05.13.) 
76 Wilensky L. Harold: Minden szakma hivatás? In Korall 2010. évf., 42. sz. 19-53.o. 
77 Kaszás György: Reklámaszály, In Hargitai Lilla (szerk.): Reklám vagy amit akartok, Budapest 2012, 

Akadémiai Kiadó, 106.o. 

http://www.mmonline.hu/cikk/kezdodik_a_legnagyobb_medias_konferencia
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igény saját szakmai szervezetei létrehozására, amelyek aztán továbbfejlődését, 

differenciáltabbá válását generálják.  Rövidebb - hosszabb idő elteltével, az adott szakma 

társadalmi szerepének és fontosságának, s nem utolsó sorban az adott tevékenység 

jellegének a függvényében felmerülhet saját etikai szabályainak a megalkotása. Az említett 

aspektusok mind az intézményesülés építőkockáivá válnak azzal, hogy intézményeket 

hoznak létre, azaz az intézményesülés, mint folyamat nehezen megragadható voltát, az 

intézmény, mint tárgyiasult valóság könnyebben értelmezhető megjelenési formájává 

transzformálják: oktatási intézménnyé, szakmai szövetséggé, etikai kódexé. 

 

Mikor jutott el a marketing a szakmává válás fázisába, és vajon eljutott-e a hivatássá válás 

fázisába, illetve egyáltalán elindult-e ebbe az irányba? A kérdés megválaszolásához 

rögzíteni kell azokat az alapkritériumokat, amelyek megléte esetén beszélhetünk egy 

tevékenység szakmai vagy hivatásbeli jellegéről. Néhány erről szóló tanulmány 

megállapításainak analitikus összesítő elemzése alapján78, e feltételek a következő 

elemekkel határozhatók meg: 

- szaktudás, esetenként nehezen, vagy hosszabb idővel elsajátítható speciális 

szaktudás (9,20) 

- testületiség (9), részben érdekérvényesítés, részben a hatalomtól való függetlenség 

garantálása, azaz szakmai autonómia biztosítása céljából 

- morál, etika,(10,22,23), archetipikus példaként az orvosi, papi, bírói, katonai 

hivatást szokás megnevezni (Durkheim szerint ez az egymással versengő iparosok 

esetében nem létező kategória79) 

- ellenőrzési jogosultság, a mesterségbeli tudás és képzési normák felett (21),  

- kár okozásának potenciálja egyénnek vagy közösségnek (9), ez egyúttal 

kiszolgáltatottság, mert a szakma képviselőinek speciális tudása garantálja az 

eredményt, illetve a társadalmi elismertséget (ha a sebész sikeresen műt, a 

gyógyszerész megfelelő gyógyszert kever, a bíró jogszabálynak megfelelő döntést 

hoz),  

                                                           
78 A hivatkozott tanulmányok a Korall 11. évfolyamának 42. számában (Budapest, 2010) találhatók meg, 

különösen, Wilensky, Halmos, Szívos és Magos írásaiból merítve. A kritériumok mellett zárójelbe tett 

számok a kötet oldalszámára utalnak. 
79 Halmos Károly, Szívós Erika: Doktor úr, tanár úr, főszerkesztő asszony: a hivatások a köztudatban és a 

modern történetírásban, In Korall 2010. évf., 42. sz. 10.o. 
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- presztízstöbblet (7), elsősorban már a hivatásbeliség kritériuma, és inkább az 

értelmiségi szakmáknál tényező 

- megbízhatóság és erről az emberek meggyőzése (22) „minden olyan szakmának, 

amely az értelmiségi hivatásokat övező tekintélyre kíván szert tenni… meg kell 

győznie az embereket, hogy az általa nyújtott szolgáltatások teljes mértékben 

megbízhatóak.” 80 

- „intézményesített pártatlanság” (institutional disinterestedness, 11), Robert King 

Merton által konstruált fogalom, miszerint „A tudományban, mint általában a 

szabad foglalkozásokban, a pártatlanság intézményesült alapelem.”81 

- tudományosság (22), ez is inkább már a hivatáshoz kapcsolódik a szerzők többsége 

szerint: „A modern társadalmakban, amelyekben a tudomány rendkívüli 

presztízsnek örvend, leginkább azok a foglalkozások tesznek szert a hivatás 

tekintélyére, amelyek a tudományosság auráját sugározzák.”82 

 

E kritériumok nagyrészének megléte esetén állíthatja magáról egy tevékenység, hogy már 

nem csak puszta foglalkozás, amit egy pillanatnyi társadalmi szükséglet hívott életre, 

hanem szakmává, esetleg hivatássá is vált. A marketing tevékenység történelmileg rövid 

idő alatt járta be a szakmává válás útját. Jelen dolgozat későbbi fejezetei, különösképp a 

szakma kialakulását és kezdeti időszakát történetileg, nemzetközi kitekintésben is 

bemutató ötödik, illetve tudományos jellegéről értekező második fejezet részletesen 

mutatja be ennek mérföldköveit; e helyütt a marketing hivatás természetéről szükséges 

még szólni. 

 

A marketing történetileg rövid, alig egyévszázados fejlődése során elvileg teljesítette a fent 

definiált kilenc kritérium mindegyikét. Elvileg. Gyakorlatilag ugyanis szinte mindegyik  

feltétel esetében fellelhető egy olyan részelem, ami miatt az érintett kritériumon túl, az 

egyik leglényegesebb, a presztízstöbblet sérül vagy akár nem is teljesül. Igaz, ez koronként 

és történelmi-gazdaságtörténeti szituációnként is változhat: a marketing presztízse a 

rendszerváltó Magyarországon óriási volt, míg a fogyasztói társadalom kiteljesedésével, a 

                                                           
80 Wilensky L. Harold: Minden szakma hivatás? In Korall 2010. évf., 42. sz. 21.o. 
81 Halmos Károly, Szívós Erika: Doktor úr, tanár úr, főszerkesztő asszony: a hivatások a köztudatban és a 

modern történetírásban, In Korall 2010. évf., 42. sz. 11.o 
82 Wilensky L. Harold: Minden szakma hivatás? In Korall 2010. évf., 42. sz. 22.o. 
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fogyasztás életcéllá, gyakran öncéllá válásával lényegesen csökkent. Egy 2009-es 

nemzetközi felmérés számai83 nem hízelgőek a marketing szakma presztízsét illetően: 

 

2. sz. ábra  A marketing szakma társadalmi presztízse néhány más      

szakmával összevetve 84 

Ssz. szakma 

megnevezése 

2009 

/azon megkérdezettek  

%-a, akik bizalommal 

tekintenek az adott 

szakmát gyakorlókra/ 

2008 

/azon megkérdezettek    

%-a, akik bizalommal 

tekintenek az adott 

szakmát gyakorlókra 

1 tűzoltó 92 89 

2 tanár 85 82 

3 postai alkalmazott 81 82 

4 orvos  81 78 

5 katona 81 77 

6 pap, klérus 66 62 

7 rendőrség  61 58 

8 bírók 57 57 

9 piackutatók 55 54 

10 ügyvédek 47 46 

11 újságírók 41 41 

12 marketing 

szakemberek 

39 38 

13 bankárok 37 45 

14 reklámszakemberek 28 32 

15 politikusok 18 17 

                                                           
83 http://www.research-live.com/magazine/who-do-you-trust?/4000987.article (2013.05.12.) 
84 Az eredeti táblázatot lásd az 3. sz. Függelékben 

http://www.research-live.com/magazine/who-do-you-trust?/4000987.article
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Az idézett GFK felmérés eredménye nem kirívó. Egy másik, az Adobe és az Edelman 

Berland kutatócég ezer főt megkérdező felmérése szerint is az emberek, köztük a 

szakmában dolgozók, társadalmilag hasznosabb munkának tartják a bankár-, az ügyvéd 

vagy akár a politikusi pályát.85 A résztvevőket a marketing társadalmi hasznosságáról 

kérdezve, csak 13% gondolta úgy, hogy a marketing nyújt valamit a közösségnek, 30% 

még a bankár, 18% a politikusi pályát is hasznosabbnak tartotta, mint a marketinget, 

amelyet a színészi pályával helyezett azonos kategóriába.  

Nemcsak szakmai megbecsültségét, hanem oktatását, tehát az intézményesülés egy másik 

kritikus elemét illetően sem került jobb helyzetbe a XXI. század elejére a marketing 

szakma. A Marketing Week brit szaklap egy kutatásra hivatkozva állította, hogy a 

munkáltatókat egyre kevésbé érdekli, hogy a munkavállalónak van-e marketing 

képzettséget igazoló papírja. Mindezt a Starbucks marketing igazgatójának kijelentésével 

támasztotta alá: „Számos hihetetlenül sikeres szakember rendelkezik a szakmában 

szakirányú végzettséggel, de számos ugyanilyen sikeres szakembernek más szakirányú 

végzettsége van, megint mások pedig más utakon kerültek be a szakmába.”86 Ezt a 

gondolatot előlegezte meg Erdélyi Zsolt az egyik legismertebb magyarországi kreatív 

szakember 2008-ban: “Ma több amatőr van a szakmában, mint 20 évvel ezelőtt, mikor 

tényleg mindenki autodidakta volt. Ma diplomát, megélhetést adó iskolákban a 

reklámiparban soha részt nem vett személyek tanítanak 14 ezer embernek évente olyan 

nem létező ismereteket, hogy az egyszerűen nevetséges.”87 E szélsőségesnek és 

leegyszerűsítettnek tekinthető vélemény alapja egyrészt a marketing szakma magasfokú 

sztenderdizáltsága és ezáltal motorikussá, mechanikussá és klisékből építkező jellege lehet, 

ami ugyanakkor valamely tevékenység szakmaiságának egyik jele, egyúttal fontos 

kritériuma, másrészt utalás a gyakorlat és az akadémia világa között meglévő és 

kétségtelenül szélesedő szakadékra. 

Anélkül, hogy e dolgozat feladatának tekintené az abban való állásfoglalást, hogy a 

marketing hivatássá vált-e evolúciójának elmúlt évtizedei során, azt a szerző saját kutatása 

                                                           
85http://www.kreativ.hu/reklam/cikk/a_marketinges_rosszabb_a_politikusnal?utm_source=newsletter&utm_

medium=kreativ_online_hirlevel&utm_campaign=8534  (2012. 10.24.) 
86http://www.kreativ.hu/marketing/cikk/tovabb_csokken_a_papirba_vetett_bizalom?utm_source=newsletter

&utm_medium=kreativ_online_hirlevel&utm_campaign=8365 (2012.10.02.) 
87 http://outofoffice.hu/component/content/article/22/32 (2012.10.24.) 

http://www.kreativ.hu/reklam/cikk/a_marketinges_rosszabb_a_politikusnal?utm_source=newsletter&utm_medium=kreativ_online_hirlevel&utm_campaign=8534
http://www.kreativ.hu/reklam/cikk/a_marketinges_rosszabb_a_politikusnal?utm_source=newsletter&utm_medium=kreativ_online_hirlevel&utm_campaign=8534
http://www.kreativ.hu/marketing/cikk/tovabb_csokken_a_papirba_vetett_bizalom?utm_source=newsletter&utm_medium=kreativ_online_hirlevel&utm_campaign=8365
http://www.kreativ.hu/marketing/cikk/tovabb_csokken_a_papirba_vetett_bizalom?utm_source=newsletter&utm_medium=kreativ_online_hirlevel&utm_campaign=8365
http://outofoffice.hu/component/content/article/22/32
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eredményeképp összegyűjtott érvek alapján állítja, hogy szakmává válása megtörtént.88 

Hasonlóan fontos megállapítás, hogy az intézményesülési folyamat során a 

professzionalizálódásnak, akárcsak más társadalmi jelenségeknél, tevékenységeknél, 

gondolatoknál, a marketing esetében is fontos szerep jutott.  Ez alatt az időszak alatt 

alakultak ki az intézményesültség azon formái és jöttek létre azok az intézmények, 

amelyek a szakmaiság lényeges kritériumainak megtestesítői. A szakmásodás, a szakmai 

hovatartozás, továbbá a felnőttkori önmeghatározásnak is fontos alkotóeleme 89,  és miután 

réteg- és identitásszervező erő, az intézményesülésre multiplikátor hatást is gyakorol. 

 

4. A vizsgálódás lehetséges dimenziói 

 

Ahhoz, hogy az intézményesülést, a beépülésnek, a szervülésnek ezt a természetében 

inkább evolutív, de a marketing esetében robbannásszerű gyorsasággal bekövetkező 

rendkívül összetett jelenségét megérthessük, legalább három síkon kell vizsgálódni.  

 

A prímer sík a szakma öndefiníciójának terrénuma, ami a marketing saját maga 

értelmezésének, tartalmának, szerepének vizsgálatát jelenti, és mindazokat az elsődleges 

megjelenési formákat, amelyek a legszorosabban tükrözik illetve jelenítik meg formálisan 

is létezését, mint például a szakmai szerveződések, a szövetségek létrejötte, a marketing 

megjelenése az oktatásban vagy önálló tudományként való elismerése. Ezek a marketing 

gondolat manifesztálódásának legközvetlenebb formái, amelyeknek a tanulmányozása és 

fejlődési útjának bemutatása kínálja a diszciplína evolúciójának legobjektívebb, 

tényszerűsége okán vitára a legkevesebb alkalmat kínáló alternatíváját. Ez a sík 

mindenekelőtt a marketing történetét elemző és megörökítő kutatók dimenziója, és ebben 

az esetben a szakma létrejöttében és megerősödésében szerepet játszó jelenségek és 

intézmények jelölik ki a vizsgálódás kereteit. 

 

                                                           
88 utalás a szerző által 2011-ben 33 marketing szakember megkérdezésével végzett kutatás megállapításaira, 

amelyről részletesen a VI. fejezet 1.1. pontja szól 
89 Halmos Károly, Szívós Erika: Doktor úr, tanár úr, főszerkesztő asszony: a hivatások a köztudatban és a 

modern történetírásban,  In Korall 2010. évf., 42. sz. 12.o. 
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Ehhez képest közvettebb, de ezzel együtt az intézményesülés kétségbevonhatatlan formáit 

jeleníti meg a második sík, a marketing koncepcióként és tevékenységként történő 

beépülése az üzleti gondolkodásba és a gazdaság egészébe, értelmezésének a 

kiszélesedése, s ennek következményeként a marketing képzettségűek számának és 

társadalmi súlyának változása. Az intézményesülésnek ilyen, a primer síkhoz képest 

indirektebb megjelenési formája például a vállalati, majd később a nem szorosan vett üzleti 

gazdálkodó szervezetekben  - például egy egészségügyi vagy kulturális intézményben - a 

marketing státuszok megjelenése, továbbá az a jelenség, hogy korábbi marketing beosztású 

vezetők közül egyre gyakrabban kerülnek ki első számú céges illetve intézményi vezetők. 

E vonatkozás részeként érdemes foglalkozni továbbá azzal a társadalmi beépülés 

szempontjából nem jelentéktelen fejleménnyel, hogy miként változott a marketing 

képzések és képzettségűek száma és aránya más foglalkozásokhoz képest, illetve szerepe 

és megítélése, akárcsak azzal, miként bővültek azon témák és területek, amelyeket a 

marketing kutatott, s ezáltal is saját szakmai definíciója részeként ismert el. A 

marketingnek ez az igénye és karaktere egyúttal magyarázatul szolgál fokozatosan erősödő 

interdiszciplináris természetére is.  

 

A harmadik sík a legközvetettebb, de a legtágabb társadalmi kontextusba helyezettsége 

okán a történész és filozófus számára egyúttal a legizgalmasabb, s talán a legtöbb vitára 

okot adó. A dilemma eredhet annak a megkérdőjelezéséből, hogy egy nem szorosan az 

üzleti világba tartozó esemény vagy jelenség - például egy tévéműsor, egy celebritás vagy 

egy technikai innováció - mennyiben tekinthető a marketing által meghatározottnak, és 

miként vagy mennyiben értelmezhetők társadalmi attitüdök, reflexek, mozgások marketing 

szellemiségűnek, marketingtől átitatottnak vagy egyenesen a marketing által 

generáltaknak. A vizsgálódásnak ez a harmadik síkja már a társadalom,- szellem, - és 

eszmetörténészek horizontján is megjelenik, sőt a 21. század történetének megírásakor 

véleményem szerint megkerülhetetlen lesz. Példaként gondoljunk a világhálóra, mint 

eredendően számítástechnikai potenciálra. Az internet és a marketing fejlődése az elmúlt 

másfél évtizedben kéz a kézben járt, az internet, története kezdetétől erős marketing 

befolyás alá került, mind szellemi-intellektuális arculatát, mind fejlődésének anyagi 

alapjait jelentős mértékben határozta meg az, hogy a marketing felfedezte és saját 

igényeinek szolgálatába állította, míg hasonlóan intenzív volt a fordított hatás is: a 

marketing változására az utóbbi évtizedben vitathatatlanul az internet kínálta forradalmian 
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új elérési és kifejezési lehetőségek és a világháló penetrációjának gyors növekedése bírt a 

legnagyobb befolyással. 

 

Az intézményesülés jelenségének vizsgálata a három sík vonatkozásában, háromféle, 

különböző tartalmú megközelítést kínál. Az első, a szorosan vett marketing szakmai 

horizont, az intézményesülést is e szűkebb határok közt értelmezi, a tekintetben, hogy az 

miként járult hozzá a szakma kialakulásához, megerősödéséhez és önértelmezéséhez. Az 

intézményesülés technikája és eszközrendszere itt egy társadalmi gondolat és aktivitás 

paradigmáinak kialakításában és stabil kereteinek megteremtésében kap kiemelt szerepet.  

 

A második sík a marketingre, mint gondolatra és üzleti koncepcióra, továbbá mint egyre 

nagyobb jelentőségre szert tevő gyakorlati tevékenységre tekint, ebben az összefüggésben, 

tehát egy tágabb horizonton értelmezve az intézmény és intézményesülés szerepét és 

megjelenési formáit a marketing fejlődési pályájának immár e magasabb szintjén.  

 

A harmadik sík kínál alkalmat az intézményesülés legtágabb és legösszetettebb 

vizsgálatára. Ez a megközelítés már kiterjesztett értelmezésben, komplex társadalmi 

jelenségként és narratívaként közelít a marketinghez. Túlterjeszkedik az üzleti élet és a 

gazdasági szféra dimenzióján, s az üzleti szférán kívüli intézményekben és intézményesült 

jelenségekkel összefüggésben kutatja és értelmezi a marketing eredetűnek tulajdonított 

társadalmi attitűdöket, reakciókat, reflexeket, illetve ezek életképességének, tartósságának, 

legitimációjának kapcsolatát a marketing intézményrendszer fejlettségével, struktúrájával 

és intézményesültsége összetettségének mértékével. Csak ebben a kontextusban 

értelmezhető intézményesülést támogató jelenségként például az e fejezet 2.2 pontban 

említett mém kreálás, amikor egy szófordulat, kifejezés, mondás vagy akár vizuális jel 

szorosan vett marketing eredete ellenére rövid idő alatt társadalmilag széles körben válik 

használatossá, totálisan elszakadva eredeti közegétől. „Mert hülye azért nem vagyok”, 

eredetileg egy szórakoztató elektronikai kiskereskedelmi hálózat szlogenje, amely rövid 

néhány év alatt tett szert a közmondásokra jellemző státuszra. 

 

E dolgozat alapvetően a második vizsgálódási síkban mozog, mert ez az a terep, amely 

még megfelelő konkrétsággal körülhatárolható ahhoz, hogy a teljesség igényével számba 

vegye a marketing néhány évtized alatt lezajlott intézményesülésének elemeit és 
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történetileg feldolgozza ezek egymásra épülését és egymásra gyakorolt hatását. Ez, a 

primer síkhoz képest tágabb keret, ugyanakkor lehetővé teszi a szorosan értelmezett 

szakmai közegtől történő elszakadást, feloldva azt a gátat, amelyet a marketing 

alapintézményeire és fogalmi körére való korlátozás jelentett volna, ezzel is meg kívánva 

felelni a doktori értekezés elsődlegesen történeti jellegének. Ugyanakkor alkalmat ad arra, 

hogy néhány pontján a harmadik sík irányába is kitekintsen, jelezve, hogy az 

intézményesülés folyamata korántsem fejeződött be, és a marketing koncepciót tekintve 

sem korlátozódik a marketing világára, sőt, olyan újabb jelenségeken keresztül is 

manifesztálódik, - erről miután túlmutat a disszertáció szűken vett fókuszán, az utószónak 

nevezett fejezetben esik szó - , amelyek végképp elszakítják eredeti közegétől és 

vitathatatlanul társadalmi tényezővé is avatják. 
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II.   A marketing jelenkori értelmezése és tudományos státusza 

 

A marketing intézményesülését feldolgozó disszertációnak ugyan nem közvetlen tárgya a 

marketing fogalma, de annak tartalmára, s még inkább értelmezésének módosulásaira 

szükségszerű kitérni.  Nem csak azért mert e disszertáció teljes egészében a marketing 

fogalma köré szerveződik, hanem azért is, mert e változás szükségszerűen nyomot hagy az 

intézményrendszer kiterjedtségén és elemein. Ezért, tehát az intézményszempontú 

megközelítésből fakadóan, tárgyalja a disszertáció az intézmény és intézményesülési 

fenomént tárgyaló fejezetet követően a marketing jelenkori tartalmát és értelmezésének 

módosulásait, s csak később, - a negyedik fejezet - foglalkozik magának a marketing 

fogalom kialakulásának és változásának, elsősorban hazai kialakulásának első 

félévszázadát kitevő fejlődéstörténetével. 

 A marketing értelmezés bővülése, gazdagodása és átalakulása, alkalmas lehet a szerző 

azon hipotézisének az illusztrálására és részben bizonyítására, hogy a marketing 

intézményesülésének sokszínűségéhez, kiteljesedéséhez, majd, ahogy a bevezetőben 

fogalmaztam, totálissá válásához, megváltozott értelmezése, az eredeti kontextustól való 

látványos eltávolodása nagyban hozzájárult. Márpedig az nem igényel bonyolult 

magyarázatot, hogy bármely gondolat, ideológia, szokás, módszertan átalakulása - 

mértékétől és tartalmától függően - kihat társadalmi elfogadottságára, legitimációjára, 

ismertségére és beépülésére, összességében a pozíciójára, és ezáltal intézményesülésére, 

annak esélyeire és mértékére. A marketing esetére ez az állítás fokozottan igaz, abból 

adódóan, hogy transzformációja történelmi perspektívában nagyon rövid idő alatt zajlott le, 

miközben rendkívül drasztikus, esetenként paradigmatikus változásokat eredményezett.  

Miután a disszertáció elsődlegesen nem a marketing gondolattal és koncepcióval, hanem 

azt ezt kifejező és megtestesítő intézményrendszer evolúciójával foglalkozik, ezért a szerző 

a fogalom bemutatására sem a kronologikus megközelítést választotta. A marketing 

jelenkori értelmezését elősegítendő, a fogalom transzformációjának néhány mozzanatával 

kívánja megismertetni az olvasót. A 21. század kezdetének marketing értelmezéséről szóló 

fejezet egy része furcsa módon így a 20. század utolsó évtizedeiről, tehát a disszertáció 

szűkebb korszakáról szól, mert a ma használatos marketing felfogást előkészítő fordulat a 

60-as, 70-es években kezdődött. Csak a múlt század utolsó harmadának fejleményei 
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tükrében lehet megérteni ugyanis azt a gyökeres változást, ami a marketing tartalmát és 

értelmezését mára alapjaiban írta át. Ezért ez a fejezet csak olyan mértékben érinti a 

marketing fogalom fejlődéstörténetét amennyire ez ahhoz szükséges, hogy megértsük 

azokat a változásokat, amelyek elvezettek a 21. század jelentősen megváltozott tartalmú 

marketing fogalmához.  

A fejezet másik fontos témája a marketing tudományos természete, amelynek tárgyalását 

szintén az intézményszempontú megközelítés indokolja. Egy tevékenység vagy terület 

tudományos karaktere, elismertsége és annak intézményesülése közötti szoros összefüggést 

nem szükséges magyarázni.90 A tudományos státusz elnyerése egy sor olyan 

következménnyel jár - az oktatás, a kutatás, a szakmai szerveződések terén stb. - amely az 

intézményesülés legváltozatosabb formáiban nyilvánul meg. A tudományos státusz 

szükségszerűen kelti életre illetve erősíti fel az intézményesülés markáns megnyilvánulási 

formáit. 

 

1. A marketing identitás válságának gyökerei 

Fojtik János a pécsi egyetem tanszékvezető tanára, a marketing gondolkodás 

fordulópontjairól írott cikkében hivatkozik az Arnold és Fisher szerzőpárosra, akik egy 

1996-os írásukban91 a hatvanas évek marketinggondolkodásra gyakorolt hatását vizsgálják. 

Háromféle marketing interpretációt vázolnak fel, ebből számunkra kettő érdekes igazán, 

mert a harmadik, a korábbiakhoz képest lényegében változatlan alapállásból közelített a 

fogalomhoz. Az egyik koncepció, az ún. társadalmi marketing hívei a marketing 

társadalmi helyének és szerepének újragondolása mellett törnek lándzsát, míg az ún. 

rekonstrukcionisták, egyetértenek a társadalmi marketing híveivel abban, hogy „a 

marketingnek a társadalom számára hasznos megnyilvánulásokat kell produkálnia”, de 

egyúttal tovább is lépnek egy értékközpontú értelmezés irányába mondván, hogy „a 

marketingnek az általános emberi értékek talaján kellene céljait és módszereit 

megfogalmaznia.”92. 

                                                           
90 lásd az intézményesülés ily módon való értelmezéséről az I. fejezet 2.1. pontjában a 10.sz. megközelítést 
91 Arnold, M.J. and J.E. Fisher: Counterculture, Criticism and Crisis: Assessing the Effect of the Sixties on 

Marketing Thought, Journal of Macromarketing, 1996/16 1, 116-133.o. 
92 Fojtik J.: A marketing gondolkodás két válsága, Marketing&Menedzsment, 2009/1, 36.o. 
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Az idézett, múlt század végén született írásból is egyértelműen kitűnik, mekkora utat járt 

be a marketing fogalom alig több mint egy szűk évszázad alatt. Az 1996-os cikk már a 

fogalom transzformációját és a legkülönfélébb tartalmakkal való gazdagodását, s szinte 

filozófiai, erkölcsi magasságokba emelt, új értelmezéseit elemzi, miközben Bartels, a 

marketing történet talán legelismertebb kutatója, a marketing kezdeteit, ugyanennek a 

századnak az elejéhez 1902-höz köti, és értelemszerűen egy egész más, sokkal szimplább, 

hétköznapi tartalomhoz, leginkább az áruk elosztásához, a vevőkhöz való eljuttatásához, 

konkrétan a distribution szóhoz. A Michigani egyetem ezzel a címmel hirdetett meg egy 

egyetemi kurzust93, amelyet tartalma alapján az amerikai történész már a marketinghez 

sorol. S hogy mennyire az árunak a fogyasztóhoz való eljuttatása, tehát egy meglehetősen 

prózai, technikainak nevezhető egyszerű munkafázis tekinthető a marketing egyik fogalmi 

csírájának, arra bizonyíték, az egyik első, 1936-os, tankönyvben rögzített, marketing 

definíció, ahol a két fogalom szinte egymás szinonímájaként tűnik fel: „Disztribúció vagy 

marketing alatt azokat a műveleteket értjük, amelyek az áruk és szolgáltatások áramlásához 

kapcsolódnak a termelőtől a fogyasztás helyéig.” 94 

A distribution, azaz elosztás mellett, a másik kristályosodási pont a reklám volt, s 

földrajzilag szintén az Egyesült Államok. 1915-ben alakult meg a reklámtanárok amerikai 

szövetsége, s csak 9 évvel később 1924-ben bővült ki a szervezet neve a marketinggel, 

amikor is National Association of Teachers of Marketing and Advertising lett belőle. A 

reklámnak a marketing fogalomhoz való kötődése azonban gyökeresen eltér a 

disztribucióétól. Ahogy ez utóbbi, amint láttuk definíciószerűen része a marketing kezdeti 

történetének, úgy a reklám tartalmilag elválaszthatatlan a marketingtől, sőt a fogalom 

fejlődésével egyre inkább átszövi azt, definiálásának azonban még sem lesz építő eleme. 

1992-ben a marketing legjelentősebb szakmai lapja elemzést közölt a marketing 

definíciókról, számbavéve, mely elemeket, milyen gyakran használnak az 1930 és 1980 

született meghatározások.95 A reklám vagy a promóció egyetlen egyszer sem tűnik fel, 

pedig 128 definíció elemeit veszik sorra. 

A múlt század elejétől tehát a kereskedelem, az eladás, a disztribúció, az üzleti 

menedzsment és számos más fogalom kavalkádjából kezd formálódni egy újabb fogalom, a 
                                                           
93 Bartels, R.: The History of Marketing  Thought, Ohio, USA, 1988, Publishing Horizons 3rd Edition, 22.o. 
94 Anew H.E, Jenkins R.B., DRury J.C.: Outlines of marketing, New York, 1936, McGRaw-Hill Book Co, In 

Hoffmann Istvánné, Molnár László: Marketing, Budapest, 1986, Tankönyvkiadó, 27.o. 
95 Cooke, Ernest F.,Rayburn J.M. és Abercrombie C.L.: The History of MarketingThought as Reflected in the 

Definitions of Marketing, The Journal of Marketing – Theory and Practice, Fall 1992, 10-20.o. 
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marketing, amely történelmileg rendkívül rövid idő alatt jelentős tartalmi átalakuláson - 

gazdagodáson  és változáson - megy keresztül.  Ennek a változásnak a lényege abban 

foglalható össze, hogy a marketing új területeken jelenik meg, új tevékenységfajtákat 

foglal magába, és egyre több, más tudományos diszciplínák területéhez tartozó eredményt 

használ fel, miközben saját maga erős interdiszciplináris arcot ölt. Távolodik eredeti 

disztribúciós rendeltetésétől, sőt az eladást egyre szofisztikáltabb eszközrendszerrel 

támogató funkciójától is, s kiderül, hogy e transzformálódott formájában „kiválóan 

alkalmazható más célokra is, mint a fogyasztás fokozása.” 96 

Vajon jelenti e változás szükségszerűen azt is, hogy a marketing az üzleti világon kívülre 

kerül, vagy csak azt, hogy az üzleti világon belül változik a szerepe, a súlya, a 

módszertana?  E kérdésnek 1969-ben Kotler és Levy a Journal of Marketingben szentel 

tanulmányt, amelynek a címe egyúttal állásfoglalás is: Broadening the Concept of 

Marketing.97 Fojtik János negyven év múlva a marketingszemléletnek az üzleti életen túli 

kiterjesztését forradalminak nevezi, -  „Az nem vitás, hogy, ami Kotler & Levy cikkének 

alapgondolata, talán több volt mint újszerű… forradalminak számított” -  mert „egészen 

addig mindenki kizárólag az üzleti szférához tartozó jelenségnek tekintette a 

marketinget.”98 

Ezek szerint elfogadhatjuk, hogy a hetvenes évek elejét tekinthetjük egy jelentős 

fordulópontnak a marketing értelmezését illetően, ugyanakkor tegyük rögtön hozzá, ekkor 

még messze vagyunk attól, hogy a 21. század elejének már-már parttalan marketing 

fogalmáig eljussunk. Ezt a körülbelül negyedszázadot az ezredfordulóig a marketing 

értelmezés totális kiterjesztésének nevezném. Ahogy a gyors és váratlan irányt vevő 

változások esetében gyakran előfordul, a változás bizonytalanságot és egyfajta 

identitásválságot is indukálhat. Fojtik szerint ez pontosan így történt ez esetben is: „Az 

1970-es években a marketingfogalom kiterjesztésére irányuló kezdeményezések és 

törekvések okoztak válságot a marketinggondolkodásban, amit identitásválságként szokás 

beazonosítani.”99 Ami e válság tartalmát illeti, az üzleti vagy tágabban vett gazdasági élet 

terminusai, szakszavai, összefüggései, logikája és kontextusa egyre kevésbé volt képes 

leírni mindazt a komplex viszonyhalmazt, ahova a marketing logika betört, ergo e terület 
                                                           
96 Fojtik J.: A marketing gondolkodás válsága, Marketing&Menedzsment, 2009/1, 37.o. 
97 Kotler, P. and S.J. Levy: Broadening the Concept of Marketing, Journal of Marketing, 33, January, 1969, 

10-15.o. 
98 Fojtik J.: A marketing gondolkodás két válsága, Marketing&Menedzsment, 2009/1, 35.o. 
99 uott, 37.o. 
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szókészletével és összefüggés rendszerével a marketing egyre nehezebben volt 

definiálható. Ezt tetőzte még Fojtik szerint, hogy „az 1980-as évek végétől, a 90-es évek 

elejétől fogva jelentős kétségek merültek föl részint a marketing gyakorlati 

használhatóságával…, részint pedig a marketinggondolat elméleti relevanciájával 

kapcsolatban..” 100 

A huszadik század végén a marketing apokalipszisének önálló kiadványt szentelt az egyik 

legnagyobb kiadó, a Routledge. Igaz, részben más aspektusból, a marketing kiterjedési 

problematikájával látszólag pontosan ellenkező kiindulási pontból, - a csőlátás, a 

beszűkülés veszélyét érezve - veti fel a marketing válságát. Brown és szerzőtársai azt 

állítják, hogy „A marketing, mint tudományterület és mint gyakorlat rövidlátóvá, 

önelégültté és befelé fordulóvá lett, éppen úgy, mint az egykor nagyszerű, ám ma 

működésképtelen vállalatok. Valóban igaz lenne, hogy karnyújtásnyira van az általunk 

ismert marketing vége?”101  

Talán a legizgalmasabb egyúttal legpragmatikusabb kérdés, amit a marketing fogalom 

tartalmának radikális módosulása felvet, hogy lehet-e egyáltalán még marketingről 

beszélni a 21. században, vagy amit ekképp emlegetünk már valami egészen más, csak 

nem kapott még másik, új, lényegét jobban kifejező nevet?  Ez a kérdés már négy évtizede, 

a mostanra kiteljesedett változások csírájának megjelenésekor is felvetődött a tekintélyes 

elméleti gondolkodóban, a fentebb már idézett Robert Bartelsben: ha „ a marketing olyan 

széles értelemben lesz használva, ami a gazdasági és a nem gazdasági területeken történő 

alkalmazást, értelmezést egyaránt tartalmazza, akkor lehetséges, hogy az eredeti 

jelentéstartalommal bíró marketing valamilyen más néven fog újra megjelenni.”102 

S hol voltunk még ekkor olyan huszonegyedik század eleji fejleményektől, például 

társadalmi krízisek, gazdasági válság, fenntarthatósági és „zöld” dilemmák, amelyek, - 

nagyrészt az ezekből eredő kényszerek hatására ugyan -, érték- és erkölcsi szempontok 

mentén is kikezdték a marketinget. Porter és Kramer 2011-es írásában103 a közös érték 

                                                           
100 uott, 35.o  
101 Brown S., Jim Bell and David Carson: Apocaholics Anonymus: Looking Back on the End of Marketing, 

In: Marketing Apocalypse: Eschatology, Escapology and the Illusion of the End, Brown,Bell and Carson 

eds., London and New York, 1996,Routledge, 1-20.o. …. Fojtik János  A marketing gondolkodás válsága, 

Marketing&Menedzsment 2009/1 cikkében idézve, 38.o. 
102 Bartels, R.:The identity Crisis of Marketing, Journal of Marketing, 38, October, 1974, 76.o.In Fojtik 

János: A marketinggondolkodás két válsága, Marketing és Menedzsment 2009/1, 37.o. 
103 Porter, M.E. és Kramer, M.R:  Közös értékek létrehozása, Harvard Business Review, 2011 április, 7-23.o. 
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fogalmát vezeti be és ennek segítségével képez direkt kapcsot gazdaság és társadalom 

között. A terjedelmes írásban szinte alig hangzik el a marketing szó, mégis szellemisége és 

üzenete közvetve a marketing, közvetlenül a cégek termelési és piaci stratégiájának 

megújulási esélyeiről szól. A vállalatok talpon maradásának kulcskérdésévé válik 

tevékenységük hasznossága, az, hogy „úgy teremtsünk gazdasági értéket az üzletben, hogy 

egyszersmind a társadalom számára is értéket hozunk létre.”104 Szerintük manapság egy 

vállalat csak akkor lehet sikeres, ha saját tevékenységét összekapcsolja a társadalmi 

hasznossággal, végső soron a társadalmi fejlődés szolgálatába állítva azt: „A cégeknek 

ismét össze kell kapcsolniuk a sikeres vállalati tevékenységet a társadalmi fejlődéssel.”105 

A piac pedig többé nem lesz az, ami eddig volt, nem a gazdaság izolált játéktere, nem a 

profittermelés színtere, hanem a gazdasági folyamatokon túlmutatva, társadalmi 

folyamatok meghatározója: „A közös értékről szóló elképzelés… felismeri azt, hogy 

nemcsak a hagyományos értelemben vett gazdasági szükségletek, hanem a társadalmi 

szükségletek is meghatározzák a piacokat.”106 S innen már csak egy apró lépés kimondani, 

hogy a megoldás a közös érték elvében a társadalmi és a gazdasági érdek 

összehangolásában rejlik.  

Íme, tetten értük a marketing metamorfózisát. Ez az átalakulás nem enyhe pályakorrekció, 

de már nem is csak puszta értelmezés kiterjesztés. Itt a hernyóból pillangó lett, egy 

totálisan eltérő egyed született. Itt és most érthetjük meg igazán Bartels 1974-ben 

váteszinek minősíthető kérdésfeltevését: nevezhetjük ezt egyáltalán marketingnek?107  

Nem lenne itt az ideje egy gyökeresen új tartalmú fogalomra, új szót alkotni?  Vajon 

belefér mindaz az új elem, megközelítés, az eredeti szó értelmezésébe is, amellyel az üzleti 

élet változása, a gazdaság gyors fejlődése, az értékesítés ösztönzésének, az áruk 

disztribúciójának támogatására eredendően létrejött marketing funkciót gazdagította? 

Függően attól, hogy a problematika tekintetében mely tudományos érvek alapján, milyen 

következtetésre jutunk, érdemes újra megvizsgálni az intézményrendszert és azt, hogy 

egyes elemei illetve ezek összessége, mennyiben reflektál e változásokra. 

                                                           
104 Porter, M.E. és Kramer, M.R:  Közös értékek létrehozása, Harvard Business Review, 2011 

április, 8.o. 
105 uott, 8.o. 
106 uott, 9.o. 
107 Bartels, R.:The identity Crisis of Marketing, Journal of Marketing, 38, October, 1974, 76.o.In Fojtik 

János: A marketinggondolkodás két válsága, Marketing és Menedzsment 2009/1, 37.o. 
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2. Marketing értelmezések és definíciók a 21. század elején, ezek elemei, irányai  

Ha a marketing megváltozott helyzetét, szerepét és természetét kifejező új szó egyelőre 

nem is született108, a marketing kortárs értelmezése radikálisan új tartalmat takar. 

Mindenekelőtt ismerjük meg a marketing ma hivatalosnak tekintett definícióját. A 

hivatalos alatt a szakma által irányadónak és első számúnak elfogadott Amerikai 

Marketing Szövetség (AMA) meghatározását kell érteni. A mértékadó marketing 

tankönyvek, szülessenek bárhol a világban - bár nagyobbrészt az Egyesült Államokban 

születnek - e szervezet definícióját idézik, és esetleges saját definíciójukat is az AMA 

definícióval vetik egybe.  

A legfrissebbnek tekintett meghatározás 2007-ben született és egy három évvel korábbit 

váltott fel. A Szövetség működési elvei közé tartozik, hogy időről időre - a gyakoriság 

nincs meghatározva - felülvizsgálja saját meghatározását, és az idők változásaihoz igazítja.  

2007-ben is ezt tette, két fordulóban véleményeztette a tagsággal, s végül 80%-os 

támogatottsággal fogadta el.109  Így szól: 

“Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, 

delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and 

society at large.”  

E szerint a marketing egy cselekvés, intézményegyüttes és eljárások összessége, amelyek 

azt a célt szolgálják, hogy a fogyasztók, az ügyfelek, a partnerek és az egész társadalom 

számára értékkel bíró ajánlatok szülessenek,  erről megfelelően tájékoztatva legyenek, és 

ezekhez hozzájussanak. 

Nézzük, hogy hangzott  a definíció 2004-ből, amit felváltott: 

“Marketing is an organizational function and a set of processes for creating, 

communicating, and delivering value to customers and for managing customer 

relationships in ways that benefit the organization and its stakeholders. “110 

                                                           
108 E problematikára a disszertáció szerzője a VIII. fejezetben visszatér 
109 http://www.marketingpower.com/Community/ARC/Pages/Additional/Definition/default.aspx 

/(2012.03.22.) 
110 http://www.marketingpower.com/Community/ARC/Pages/Additional/Definition/default.aspx 

/(2012.03.22.) 
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Azaz a marketing egy szervezeti funkció és eljárások összessége, amelyek azt a célt 

szolgálják, hogy a fogyasztók számára értéket teremtsenek, ezekről tájékoztassák őket és 

ezeket eljuttassák hozzájuk, illetve hozzájáruljon az ügyfélkapcsolatok menedzseléséhez 

oly módon, hogy az mind a szervezet, mind az összes érdekelt fél számára haszonnal 

járjon. 

A két meghatározás között különbség jelentős, és egyértelmű irányt mutat.  A 2007-es 

definíció egyszerűbb, tágabb, és kevésbé üzleti orientációjú. A 2004-es a marketinget 

szervezeti funkcióként definiálja, a 2007-es ezt már elhagyja, és kitárja az ajtót bármely 

terület előtt, azaz ettől kezdve a marketing bárhol, bármilyen területen és összefüggésben 

értelmezhető. A fejlődés irányát jól mutatja, hogy a 2004-es változat hosszú idő után az 

üzleti élettől némileg elemelte a marketing funkciót és hatását, létjogosultságát ezzel 

közvetve kiterjesztve más szervezetekre is. Fojtik János ezt a fejleményt külön említésre 

méltónak találja:”…a marketingben számos tekintetben orákulumként számon tartott 

Amerikai Marketingszövetség, ... 2004-ben jutott el oda, hogy a marketing 

meghatározásában a szervezeti orientációt érvényesítse az üzleti szervezet helyett.”111 

 A 2004-es meghatározás fogyasztóról és ügyfélkapcsolatról beszél a tevékenység 

célpontjaként, a három évvel későbbi már partnerekről is, illetve potenciálisan az egész 

társadalomról. A 2004-es verzió alapvetően a fogyasztóhoz kötött haszonról beszél, a 

2007-es társadalmi értékekről.  Hol vagyunk már az 1960-as AMA marketing definíció 

totális üzleti fókuszától, miszerint „A marketing azon feladatok végrehajtása, amelyek 

irányítják a termékek és szolgáltatások folyamatát a termelőtől a fogyasztóig vagy a 

felhasználóig.”112 S persze attól is messze járunk már, hogy évtizedeken át gyakorlatilag 

alig változzon a marketing jelentéstartalma. Az 1960-as definíció ugyanis a 12 évvel 

korábbi, 1948-ashoz képest, mindössze egyetlen pici változáson ment át: a fogyasztó 

mellett felhasználóról is beszélt. Ehhez képest a 2004. és 2007. évi marketing 

meghatározás közti értelmezésbeli különbséget különösen radiálisnak kell tekinteni, pedig 

itt mindösszesen három év telt el. Ez is azt bizonyítja, hogy a 21. század elején kezdetét 

vette a marketing felfogás paradigmaváltása. 

                                                           
111 Fojtik J. : A marketing gondolkodás két válsága, Marketing&Menedzsment, 2009/1, 36.o. 
112 Hoffmann Istvánné (szerk).: Marketing alapfogalmak, Budapest, 1973, 6.o. 
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Hasonlítsuk össze a huszonegyedik század első évtizedének AMA által adott marketing 

definíciót a félévszázaddal korábbival. 

1. számú ábra  AMA Marketing definíciók összevetése 1948 / 2004 / 2007 

 1948 2004 2007 

definíció Marketing is the 

performance of all 

business activities 

which direct the flow of 

goods and services 

from producer to 

consumer.’ 

“Marketing is an 

organizational function 

and a set of processes for 

creating, communicating, 

and delivering value to 

customers and for 

managing customer 

relationships in ways that 

benefit the organization 

and its stakeholders. “113 

“Marketing is the 

activity, set of 

institutions, and 

processes for creating, 

communicating, 

delivering, and 

exchanging offerings 

that have value for 

customers, clients, 

partners, and society at 

large.” 

a marketing 

célcsoportja 

fogyasztó fogyasztó és más 

érdekeltek 

fogyasztó, ügyfél, 

partner, s az egész 

társadalom 

a marketing 

területe 

üzleti tevékenység szervezeti funkció és 

eljárások összessége 

cselekvés, intézmény 

együttes és eljárások 

összessége 

a marketing tárgya áruk, szolgáltatások értékalkotás és 

ügyfélkapcsolat 

menedzsment 

összességében a  

társadalom egésze 

számára értékkel bíró 

ajánlatok 

a marketing 

eredménye 

az áruk és 

szolgáltatások 

eljuttatása a termelőtől 

a fogyasztóig  

haszon/előny  a 

szervezetnek és az összes 

érdekeltnek 

társadalmi (s persze 

konkrét fogyasztói) 

értékteremtés 

a defíníció 

jellemző eleme 

az üzleti szférához köti 

a marketinget 

szervezeti funkcióként 

tekint a marketingre, 

továbbá áruk és 

a marketinget a 

tevékenységeken túl 

intézményrendszerrel 
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szolgáltatások helyett 

értékteremtésről beszél 

is azonosítja, és 

potenciálisan bármely 

társadalmi területre 

érvényesnek tartja 

Szavak száma 20 32 27 

 

A mértékadó magyar szakirodalom - a Budapesti Közgazdasági Egyetem marketing 

tanszékének tanárai által írott tankönyveket tekintem ennek, s a minél pontosabb 

összevethetőség kedvéért itt is egy 2007-es évjáratú művet hívok segítségül - mintha 

mindenki kedvére akarna tenni, három marketing megközelítést ad. A szerzők 

szóhasználata szerint egy szűkebbet, egy tágabbat és egy kiterjesztettet.114  A szűkebb és a 

tágabb, a vállalat szintjén értelmezi a fogalmat: az előbbi  gyakorlatilag  a négy “P” 

elemeinek összességeként definiálja, amennyiben a termék  meghatározását, 

megismertetését, az ár kialakítást és az értékesítés megszervezését sorolja ide, az utóbbi, a 

bővített változat a vállalat felsővezetése által képviselt szemléletmódnak, filozófiának 

tekinti. A szerzők által kiterjesztettnek aposztrofált értelmezés ezzel szemben olyannyira 

tágra nyitja a marketing potenciális értelmezésének horizontját, hogy azon minden 

szóbajöhető terület - oktatás, vallás, politika, kultúra -  és “minden értékkel rendelkező 

jószág” elférjen. Tulajdonképpen ez utóbbi, a kiterjesztett értelmezés közelíti meg az 

Amerikai Marketing Szövetség definícióját, bár a társadalom egészére való érvényesség 

kimondásától tartózkodik, megelégszik azzal, hogy az “üzleti szférán túl”-ra is kiterjed. 

Más magyar tankönyvek, talán látva a marketing definíciók tengerét és sokszínűségét a 

végletes leegyszerűsítésbe menekülnek. Így jár el Kiss Mariann 2005-ben, vagy Papp-Váry 

Árpád 2008-ban megjelent tankönyvében, szó szerint megegyező meghatározást adva: “a 

marketing híd a vállalat és a fogyasztó között.”115 Igaz, Kiss Mariann ezt követően ad egy 

bővebb, mégpedig figyelemre méltó, a marketinget a lehető legkiterjesztőbben értelmező, 

ugyanakkor nagyon didaktikus definíciót is: “A marketing az egyéni és szervezeti célok 

megvalósulását elősegítő tervezési és végrehajtási folyamat, mely során elképzelések, áruk 

                                                           
114 Bauer András, Berács József: Marketing alapismeretek, Budapest, 27, Aula kiadó, 25-26).o. 
115 Kiss Mariann: Alapmarketing, 2005, Aula kiadó, Budapesti Corvinus Egyetem, 11.o., és Papp-Váry 

Árpád: Marketing a gyakorlatban, Budapest 2008, BKF, 23.o. 
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és szolgáltatások termelése, árazása, elosztása és reklámozása megy végbe.”116 A definíció 

adás nehézségének megkerülését talán Veres Zoltán  és Szilágyi Zoltán 2005-ös tankönyve 

fejleszti tökéletesre, ők már az ezt tárgyaló pontnak is a ”Definíció helyett” címet adják117, 

majd számba veszik azokat a tényezőket, “amelyek a marketing meghatározásához  

nélkülözhetetlenek”.  Bölcs és óvatos megközelítés, amely egyúttal az olvasót 

gondolkozásra és a jelenség lényegének megértésére készteti. 

 

3. A marketing fogalom kiterjesztése, elszakadása a direkt eladás-támogatástól.  

A mai marketing értelmezés kialakulása, a marketing paradigma változása. 

Paradigmaváltásnak neveztem a marketing fogalom huszonegyedik század elején 

kezdődött átértékelését. E kijelentés elég kategorikus és jelentőségteljes ahhoz, hogy a 

puszta definíció összehasonlításon túli háttérmagyarázatot is igényeljen. Bár a 2007-es 

definíció legalább két eleme önmagában is látványos bizonyítéka a paradigmaváltás szintű 

erjedés megindulásának. Az egyik a marketing szorosan vett gazdasági folyamatokon túli 

kiterjesztése és társadalmi szintű értelmezése, - „society at large”,  a másik, e disszertáció 

szempontjából nem kevésbé fontos elem az intézmény szó használata - „set of institutions” 

- és a marketing eszközrendszerének az intézményesülés jelenségén keresztüli 

megközelítése. 

Paradigma emlegetése a marketing kapcsán - nagyon ortodox alapállásból - eleve egyfajta 

állásfoglalást jelenthet, hiszen paradigmákról elsősorban tudományok esetében szokás 

beszélni. A marketing tudományos státuszának megítéléséről a következő pontban írok 

részletesen, ezért itt javaslom, fogadjuk el a paradigma tágabb, köznapibb értelmezését, 

amennyiben alatta egy terület, egy diszcíplína általános elfogadott nézeteit, konszenzusos 

fogalmait és alaptételeit, egy adott időszakban adottnak tekintett keretrendszerét, 

kontextusát értjük.118 Ha ezek megváltoznak, azaz nem csak módosulnak, hanem olyan 

                                                           
116 Kiss Mariann: Alapmarketing, 2005, Aula kiadó, Budapesti Corvinus Egyetem, 11.o. 
117 Veres Zoltán, Szilágyi Zoltán: A marketing alapjai, 2005,  BGF megbízásából, kiadta a Perfekt Gazdasági 

Tanácsadó, Oktató és Kiadó RT, 16.o. 
118 A tudományos kutatás paradigmáját Kuhn a következőképpen határozta meg: „Ezeken olyan, általánosan 

elismert tudományos eredményeket értek, amelyek egy bizonyos időszakban a tudományos kutatók egy 

közössége számára problémáik és problémamegoldásaik modelljeként szolgálnak.”, Kuhn, S.T.: A 

tudományos forradalmak szerkezete. Budapest,1984, Gondolat Kiadó, 11.o.  

Részletes elemzés olvasható a paradigma természetéről Hideg Éva: Paradigma a tudományelméletben és a 
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drasztikus átalakuláson mennek keresztül, amelynek eredményeként a róluk való 

gondolkodás, és ennek következtében a működés sémája, modellje változik meg, 

paradigmaváltásról beszélhetünk.  

A paradigmaváltás új látásmódot és ebből származó, a korábbitól eltérő kiindulópontokat 

jelent, eredményeként az adott jelenséget új környezeti feltételek közt vizsgáljuk, s 

mindezek eredőjeképp új összefüggéseket fedezünk fel. Thomas Kuhn érzékletes 

megfogalmazásában:  „A ’látási élmény’ hirtelen megváltozik… Aki előbb a doboz 

külsejét látta felülről, később a belsejét látja alulról.„119, majd a paradigmaváltás 

lényegének és folyamatának mélyebb  és tudományosabb megközelítése érdekében egy 

meg nem nevezett történészt idéz, aki úgy jellemezte ezt a jelenséget, hogy a kutatók, a 

szakma képviselői e ponttól kezdve„ a másik végén fogják meg a dolgot”, s ez azzal jár, 

hogy „ugyanazzal az adathalmazzal dolgozunk, mint azelőtt, de új viszonyrendszerbe 

helyezik az adatokat, más lesz a tények elrendezése”.120 

A marketing esetében a fogalom gyakori, mondhatjuk folyamatos s egyúttal evolutív 

természetű átértelmeződése különösen megnehezíti a paradigmák meghatározását és 

értelmezését. A marketing rövid története alatt különösen felgyorsultak a változások, még 

lélegzetvételnyi időt is alig hagyva az elméletnek, hogy körülírjon, tipizáljon és 

paradigmamértékű törvényszerűséggé, diszciplína karakterisztikummá emeljen egy 

szakmai jelenséget, szokást vagy technikát. Az alfejezet címében jelzett marketing fogalom 

kiterjesztés, a marketing alapintézményeinek változásában, újak megjelenésében, egyesek 

paradigmává válásában, majd e paradigmák eljelentéktelenedésében és eltűnésében, 

egyszer s mind újak keletkezésében jól megfogható. 

Joggal adódik a kérdés, hogy melyek voltak a marketing paradigmái, és ezek milyen 

hatásokra, milyen változásokon mentek keresztül, s e változások tényleg voltak-e, vannak-

e annyira jelentősek és jellegükben a korábbiaktól eltérőek, hogy nyugodt szívvel nevezzük 

az eredményt paradigmaváltásnak, megkülönböztetendő ezeket az olyan tartalmú 

átalakulásoktól, amely lett légyen bármilyen komoly és radikális, mégsem minősül akkora 

mértékű változásnak, amit már nyugodt szívvel nevezhetünk paradigmaváltásnak. E 

helyütt ismét legyen kiindulópontunk a paradigmaváltás leírásának imént idézett 

                                                                                                                                                                                
társadalomtudományi kutatásokban című Corvinus egyetemi kiadványban, Budapest 2005 

http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/400/1/jovelm14.pdf (2012.03.25.) 
119 Kuhn, S. Thomas : A tudományos forradalmak szerkezete, Budapest, 2002, Osiris kiadó, 119.o. 
120 uott, 93.o. 
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vitathatatlan tekintélye. Kuhn magát a folyamatot és a végeredményét így összegezte: „Az 

átmeneti időszakban a régi és az új paradigma szerint megoldható problémák nagyrészt, de 

sohasem teljesen azonosak. A megoldási módok között azonban döntő különbség van. 

Amikor az átmenet befejeződik, a szakma már másképp látja a tudományterületet, mások a 

módszerei, mások a céljai.”121 

A marketing egyik paradigma értékű jegye, az áruk és szolgáltatások világához való 

kötése, az, hogy eredete a kereskedelem körül keresendő, az azt támogató eszközökből, 

leginkább az árunak a fogyasztóhoz történő fizikai eljuttatásából, a fogyasztó vásárlói 

döntését ösztönző reklámozásából, és a mindenkori piac kutatásából nőtt ki.122 Röviden az 

egyik, - mára megdőlt alaptétel, azaz - paradigma, a marketing tevékenység abbéli lényege, 

hogy az árunak a termelőtől a fogyasztóhoz való eljuttatásáról szól.  Nem sokat váratott 

magára az az utólag bátran paradigmának nevezhető tétel, hogy a marketing nem csak a 

disztribúciónak egy megváltozott formája, hanem a fogyasztás-orientáció felé 

rohamléptekkel elindult társadalmi fejlődés üzleti életének meghatározó szemlélete. Ennek 

egyik kifejeződése a menedzsment és a marketing fogalmának összekötése, illetve a 

vállalkozás puszta értékesítés területén túlterjeszkedő, az egész vállalati szervezetet, 

minden vezetőt - konkrét funkciójától szinte függetlenül - átitató marketing attitűd, 

alapállás, filozófia. A mikromarketing - egyre gyakrabban nevezték így - paradigma 

értékűvé válását bizonyítja, hogy egy 1992-es tanulmány, több mint száz definíció 

megvizsgálása után, harminchármat minősített olyannak, amelyet leginkább ez a 

megközelítés jellemzett.123 

Az az erjedés, ami elkezdte más irányba téríteni a marketinget, a hatvanas évek végén 

indult el, s hamarosan több szerző ezt a marketing első komoly identitás válságaként meg 

is fogalmazta (lásd e fejezet első pontját).  Annak érzékeltetésére, hogy néhány évtized 

alatt mivé fejlődött, s hogyan szőtte át a társadalmi viszonyokat, részben formálisan 

intézményesülve, részben informálisan beépülve, e dolgozat, utószó formájában külön 

fejezetet szentel (VIII. fejezet). Két kitörési irányt azonban feltétlenül itt is nevesíteni kell, 

                                                           
121 Kuhn, S. Thomas : A tudományos forradalmak szerkezete, Budapest, 2002, Osiris kiadó, 93.o 
122 lásd az American Marketing Association 1948-as illetve 1960-as definícióit: „A marketing azon feladatok 

végrehajtása, amelyek irányítják a termékek és szolgáltatások folyamatát a termelőtől a fogyasztóig vagy a 

felhasználóig.”  In : Hoffmann Istvánné (szerk.): Marketing alapfogalmak Budapest, 1973, 6.o., illetve e 

fejezet 1. sz.ábráját 
123 Cooke, Ernest F.,Rayburn J.M. és Abercrombie C.L.: The History of MarketingThought as Reflected in 

the Definitions of Marketing, The Journal of Marketing – Theory and Practice, Fall 1992, 10-20. 
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mert mindkettő markánsan járult hozzá ennek a valamikor paradigmatikus alaptételnek a 

megkérdőjelezéséhez, majd érvénytelenítéséhez. Az egyik a marketing non-profit 

szervezeteknél való megjelenése és annak a kijelentése, hogy a nem profit orientált 

vállalakozások irányításában is helye van a marketing szemléletnek.  Erről ír Benson 

Shapiro a Harvard Business Review 1973-as egyik számában124. A másik kitörési irány a 

„social marketing” vagy „societal marketing”, azaz a marketing logika elvileg bármely 

társadalmi területre való átültethetősége, amelynek 1971-ben két jelentős cikket is szentelt 

a Journal of Marketing, júliusi számában Kotler és Zaltman, októberi számában Bell és 

Emory szerzők jóvoltából.125  De talán túlzás nélkül tekinthető a marketing társadalmi 

perspektívába helyezésének valódi csírájaként az 1960-ban megjelent legendás Lewitt írás 

a marketing rövidlátásáról (myopia).126 Eszerint egy vállalat léte nem elsősorban a 

termékeitől, a birtokolt technológiai tudástól vagy egy konkrét működési formától függ, 

hanem a felismert valóságos fogyasztó igényektől, ezzel hitet téve a szűken vett vállalati és 

fogyasztói szempontokon túli gondolkodás szükségszerűsége mellett. 

A marketing egy másik alappillére  - nevezzük ezt módszertani paradigmának - a négy „P” 

köré felépített elméleti konstrukció. Itt némileg eltérő a helyzet. A négy „P” több mint 

félévszázada tartja magát, mint a marketing módszertan talán legrégibb és legbanálisabb 

kerete, annak ellenére, hogy újból s újból felmerült, vagy helyesebb úgy fogalmazni, hogy 

magukat a marketing történetbe beírni kívánók ismételten nekifutottak átértelmezésének és 

szerepe átértékelésének. A marketing mixként emlegetett alapkő, a szakmai kánon által 

Jerome McCarthy 1960-ban megjelent könyvéhez127 társított, de valójában az 

ezerkilencszáznegyvenes évek végén egy Neil Borden nevű Harvard Business School 

professzorhoz, későbbi Amerikai Marketing Szövetségi elnök nevéhez köthető. A 

marketing mix megközelítés és név keresztapja pedig ténylegesen James Culiton, aki 1948-

ban a marketing menedzsert olyan vezetőként jellemezte, aki hol saját receptje szerint 

dolgozik, hol mások receptjét követi, hol már létező és korábban használt, hol sohasem 

                                                           
124 Shapiro, Benson: Marketing for Nonprofit Organizations, Harvard Business Review, 51, Sept-Oct 1973, 

123-132. 
125 Kotler, Philip & Gerald Zaltman: Social Marketing: An Approach to Planned Social Change, Journal of 

Marketing, 35, July 1971, 3-12.o., és Bell, Martin and Charles W. Emory (1971): The Faltering Marketing 
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alkalmazott összetevőket kever össze.128 Íme egy kiváló példa arra, hogy egy szakma 

paradigmái, még a legegyszerűbbnek tűnő esetekben is több év, több ember és többszöri 

átértelmezés, letisztulás eredményeként születnek meg. 

A négy „P” átírásának egyik látványos kísérlete Gordon Bruner nevéhez fűzödik129 a 

nyolcvanas években, és az új alaptétel a concept, channel, costs és communication szavak 

kezdőbetűje mentén a négy „C” meghonosítása lett volna. Bár a javaslat nem merült 

feledésbe, mégsem vált paradigma erejűvé. Egy másik nekifutást, 1990-ben Dick Berry 

neve fémjelez, aki szintén nem tudott elszakadni a kezdőbetű mágiától és a szolgáltatást 

reprezentáló „S”, továbbá a fogyasztó érzékenységét (sensivity) és a kényelmes 

hozzáférhetőséget (convenience) jelölő újabb „C” betűk paradigmatikus beemelésére tett 

javaslatot130. Helytelen lenne ezeket a felvetéseket akár szakmaiatlannak, akár a 

marketinget érintetlenül hagyónak értékelni. Ugyanakkor annak ellenére, hogy a 

huszonegyedik század elejéig nem voltak képesek megrengetni a 4P alapparadigmáját, 

elmondható, hogy nemcsak a tudományos gondolkodás és a tankönyvi anyag részévé 

váltak, hanem a marketing kiterjesztő értelmezésében is komoly szerepet játszottak. 

Harmadikként nézzük a marketing egyik leghosszabban kibontakozó, legsokszínűbben 

értelmezett, de évtizedek óta egyik legfontosabbnak tartott paradigmáját: az integrációt.131 

A marketing tevékenység integrált szemléletének és gyakorlatának - legyen szó a 

marketing mixről vagy a marketing kommunikációs mixről - hosszú évtizedekre 

visszanyúló irodalma van.132 Három amerikai szerző 1993-ban megjelent könyve133 

bizonyítja, hogy e paradigma nevezhető, - legalább is a huszadik század végén - minden 

marketing paradigmák legmeghatározóbbjának. Ők ugyan a címben új paradigmának 

                                                           
128 Borden, Neil: The Concept of Marketing Mix, USA, 1984, Harvard Business School, 7.o. 
129 Bruner, C. Gordon: The Marketing Mix: Time for Reconceptualization, Journal of Marketing Education, 

11,Summer 1989, 72-77.o. 
130 Berry, Dick: Marketing for the 90s Adds an S and 2Cs to 4Ps, Marketing News, December 24,1990 
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133 Schultz, E. Don,Tannenbaum S.I.,Lauternborn R.F.: The New Marketing Paradigm, Integrated Marketing 
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nevezték, ezt azonban nem lehet másnak tekinteni, mint az eladhatóság, a figyelemfelhívás 

szokványos, leegyszerűsítést és túlzást is elviselő, a könyvkiadástól sem idegen 

gyakorlatának. Az integráció paradigmáját, esetleges, a szerzők által is történt 

túlértékelésétől függetlenül, azonban azért is tartom kiemelten fontosnak, mert a marketing 

intézményesülésére az elmúlt két évtizedben mindennél erősebb hatással volt. Ez az a 

marketing paradigma továbbá, amelyik önmagában reprezentálja a marketing izgalmas és 

páratlan evolúcióját: az egyes eszközök - reklám, direkt marketing, eladásösztönzés, 

szponzorálás, stb., tehát a marketing kommunikációs mix egyre gazdagodó tárháza - 

együttes alkalmazásának elsöprő erejét.  Az integrált szemlélet és gyakorlat ruházta fel a 

marketinget végérvényesen a társadalmi viselkedést és szokásokat formáló, alakító, 

fokozatosan önmaga felett is kontrolt vesztő erővel és befolyással, és tette 

társadalomformáló tényezővé134. 

S végül, de nem utolsó sorban a tudományosság paradigmája. Az, hogy tudománynak 

tekinti-e a külvilág és a szakmai közvélemény, s ha igen, mely tételeit, mely alap 

összefüggéseit, módszertani elemeit tekinti annak. Röviden: mitől tekinti tudománynak? 

Különösen izgalmas vonatkozása e kérdésnek, hogy a marketing értelmezésének elmúlt 

félévszázados története, a transzformáció amin keresztül ment, érintetlenül hagyta-e 

tudományos rangját, s ha nem, vajon erősítette vagy gyengítette azt. A tudományos státusz 

paradigmája mindenképp olyan jelentőségű egy diszciplína fejlődés történetében, amely 

indokolja külön pontban történő tárgyalását. 

 

 4. Tudomány-e a marketing? 

A marketing tudományos természetét szinte a kezdetektől felvetették, vitatták, érveltek 

ellene, de nagyobbrészt mellette. Ebben a pontban elsődlegesen nem a vita részleteit 

kívánom tárgyalni, vagy akár érveket felsorakoztatni egyik vagy másik álláspont mellett. 

Amiért megérdemel egy önálló pontot, az a tudományos jelleg, tehát egy diszciplína 

tudománynak vagy épp ellenkezőleg tudománytalannak vagy áltudományosnak vélt 

természete, és e felfogásnak az intézményesülésre gyakorolt hatása. Segíti-e az 

intézményesülést a tudományos elismertség, vagy másik oldalról közelítve, ami 

tudományként elismert az szükségszerűen intézményesül-e? A marketing tudományos 
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vagy nemtudományos percepciója jelentősen befolyásolja azt is, milyen gyorsan és mely 

lépések segítségével professzionalizálódik, illetve hogyan épül be a társadalomba, mekkora 

lesz elfogadottsága és presztízse, ezek a tényezők pedig mind jelentős hatással vannak 

fejlődésére és perspektíváira. 

 

 4.1. A marketing ingatag tudományos státusza 

„Ma már tudománnyá fejlődött”- írja Hoffmann Istvánné 1975-ös tankönyvében, tényként 

kezelve a marketing tudományos státuszát:135 Ennek egyik oka a Hoffmannét ért amerikai 

hatás lehetett, alig pár éve tért vissza az USA-ból, ahol a legnevesebb egyetemeken 

nagyhírű professzorokat hallgatva megbabonázta a marketing, ez a relatíve új és nagyon a 

szabad világhoz kötődő üzleti szemlélet. S talán nem járunk messze a valóságtól, ha a 

másik okot abban látjuk, hogy a marketing tudományként történő prezentálása 

megnehezítette az elsősorban ideológiai eredetű szocialista elutasítottságot. Ez utóbbit 

látszik alátámasztani a következő tankönyvi idézet: „Természetes tehát, hogy a valódi 

tudományos eredmények iránt a szocialista gazdaság is érdeklődést tanúsít, hiszen olyan 

lehetőségekről van szó, amellyel a tervszerűség fokozható, a szükséglet kielégítés 

folyamata pedig hatékonyabbá tehető. Ez a problémakör a szocialista országok 

közgazdászainak érdeklődését is felkeltette.”136 

Bauer András, aki ugyannak a Közgazdasági egyetemnek a professzora, de már a 

Hoffmannét követő, másodiknak nevezhető oktatói generáció képviselője, bő három 

évtizeddel később óvatosabban fogalmaz, amikor azt mondja, hogy a marketinget 

„izgalmasan, érdekesen és lehetőleg tudományosan kell(ene) oktatni”.137 A 

tudományosságot is fontos tényezőként emeli ki annak ellenére, hogy ugyanitt a marketing 

jellemzőjeként szól kevéssé kodifikált jellegéről, arról, hogy „a különböző iparági 

zsargonok, vállalati szokások és az angol nyelv kontextualitása miatt még a legalapvetőbb 

marketing fogalmak meghatározása is kétértelműséget hordoz.”138 S nem kevésbé 

ellentmondásos Berács József írásban is megjelent konferencia előadása a marketing 

                                                           
135 Hoffmann Istvánné, Molnár László: Marketing alapismeretek, Budapest 1975, kiadta az MKKE 

Továbbképző Intézete, 8.o. 
136 uott, 18.o. 
137 Marketingoktatás csodafegyver nélkül, Bauer András nyilatkozata a Marketinginfo 2010. november-

decemberi számában, 6.o. 
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tanításról, amely egyetlen mondaton belül - „In developing the ’science of marketing” – if 

it can be called a science”139 - állítja és vonja kétségbe a marketing tudományos mivoltát.   

Három magyar marketing szaktekintély véleményét idéztem, de ugyanezt megtehettem 

volna külföldi kortárs kollégáik megnyilatkozásai segítségével. Ők is, ugyanígy hol 

megkérdőjelezhetetlennek tekintik a marketing tudományos státuszát - tegyük hozzá ez a 

gyakoribb, teljesen érthetően, hiszen saját területükről nyilatkoznak tudós emberek, 

akiknek a tudós mivolta kérdőjeleződhetne meg automatikusan, ha ellenkező álláspontot 

képviselnének -, hol pedig határozott kérdőjeleket tesznek a marketing tudományosságát 

bizonyítani kívánó állítások mellé. 

Bauer jelzője a „kétértelműség”140 nagyon jól fejezi ki a marketing tudományos jellege és 

státusza közti, lassan egyévszázados dilemmát. Újra és újra előkerül az érv, hogy a 

marketing mindössze az áruk eladásának az árubőség, más néven a fogyasztás 

mindenhatóságának társadalmában kialakult és a termelés szüntelen növelését biztosító 

technikája. Semmi másról nincs szó - e nézet értelmében - minthogy „Minden 

társadalomban felmerül az igény a termékek elosztására és terjesztésére, a fejlődés bármely 

stádiumában legyenek is….Noha az elosztási rendszereknek sokféle nevük lehet, a céljuk 

ugyanaz: a termékek elosztása, függetlenül azok fajtájától, és attól, hogyan állították elő 

őket… Ennek a funkciónak a megvalósulását ebben  az évszázadban marketingnek 

hívták.”141 

Ez a megközelítés a marketinget egy alapvetően gyakorlati, árucsere orientált  

tevékenységnek tekinti, Fojtik János szavaival: „ a marketing az önmeghatározása szerint 

is főként gyakorlati diszciplína.”142. Ezt az öndefiníciót erősíti a tény, hogy a marketing a 

nagyon gyakorlatias üzleti világ részeként született és létezik, fejlődik napjainkban is, 

továbbá az, hogy oktatásával, nem utolsósorban felsőfokú oktatásával, tehát az 

egyetemekkel szemben elvárás a gyakorlat orientáltság, az hogy az onnan kikerülő 

szakemberek azonnal használható, aktuális ismeretanyagot sajátítsanak el, ne elméleti 

rendszereket és tudományos modelleket. Fojtik álláspontját előlegezi meg a magyar neve 

                                                           
139 Berács József: The Practice and Teaching of Marketing (Image of the Future), Aula 1994/3, 50.o. 
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decemberi számában, 6.o 
141 Bartels, Robert: The identity Crisis of Marketing, Journal of Marketing, 38, October 1974, 75.o. In Fojtik 

János : A marketinggondolkodás két válsága, Marketing és Menedzsment 2009/1, 37.o. 
142 Fojtik János: A marketingről való gondolkodás ás a marketing elmélet oktatása, Marketing és 

Menedzsment 2008/5-6, 83.o. 
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ellenére Németországban élt Tartsay Vilmos 1993-as könyvében kifejtett véleménye, aki 

ellentmondást alig tűrően szögezte le, hogy „Nem kétséges…, hogy a marketing nem 

tudomány, hanem gyakorlat”143, függetlenül attól, teszi még hozzá, hogy egész sor más 

tudománnyal érintkezik. 

Nem erősítette a tudományként való elismertségének esélyeit az sem, hogy a kilencvenes 

évektől nemcsak a marketinggondolat elméleti relevanciájával, hanem gyakorlati 

használhatóságával kapcsolatban is súlyos kétségek merültek fel.144 Egyesek a marketing 

végnapjairól beszélnek, arról, hogy a napjai meg vannak számlálva, feltéve még azt a 

kérdést is, hogy „Valójában igaz lenne, hogy karnyújtásnyira van az általunk ismert 

marketing vége?”145 

Nemhogy tudományos státuszát, de közvetve legalábbis, még szakmai rangját is 

megkérdőjelezi Réz András esztéta146, amikor- igaz a reklámszakma kreatív szakembereire 

utalva - azt állítja, hogy „ahhoz, hogy valaki sikeres legyen, semmilyen felsőfokú 

végzettségre nincs szükség.”147 Pedig a szakma gyakorlásához szükséges speciális tudást 

már az 1920-as években is másként látták, igaz a marketing szülőhazájában: „None but 

able and experienced men can meet the requirements in national advertising.”148 

Lehet-e ilyen érvek komolyan vétele mellett tudományosságról beszélni? Az amerikai 

tankönyvszerzők és elméleti szakemberek szerint igen. Már a marketing legkorábbi 

időszakában nagyszámban találhatunk szakmai cikkeket és könyveket, amelyek kész 

tényként kezelik tudományos mivoltát.  Sőt a huszadik század elején egyfajta divat volt, ha 

még nem is a marketingről, de annak egyik alapeleméről, a reklámról a tudományhoz 

kötötten írni: The Science of Advertising 149,The Art and Science of Advertising 150, 

Scientific Selling and Advertising 151.  Ebbe a sorba illeszkedik az USA-ban 1923-ban 

Scientific Advertising címmel megjelent könyv, amelyet alapul véve, vizsgáljuk meg 
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milyen szempontok szerint dolgozza fel a tudományosság és a reklám kapcsolatát. Fontos 

megjegyezni, hogy ekkor a reklámot sokkal tágabban, a mai marketing értelmezéshez 

közelebbi tartalommal definiálták, amelynek ez a könyv is ékes bizonyítéka, például azzal, 

hogy a direkt mailre, amely ma a marketing kommunikációs eszköztár része, a reklám 

egyik fajtájaként tekint. 

A szerző, Claude Hopkins bevezető mondata szerint a reklámot egyesek már úgy művelik, 

ami egyúttal tudományos rangra emeli. Tudományos státuszát annak köszönheti, hogy a 

reklámnak kialakult elméleti rendszere van és meglehetősen konkrét tevékenység.152 Ez 

megkérdőjelezhetetlen állásfoglalás a szerző részéről, amiből egyúttal az is kiderül, hogy a 

tudományos jelleg két fontos kritériumának a rendszerszerűséget és a konkrétságot tartja. 

Nem kizárt, hogy olvasta honfitársa Elbert Hubbard mindössze egy évvel korábban, 1922-

ben megjelent írását, amelyben a tudományt a pontossággal (accurate) a rendszerezett, 

strukturált tudással (organized knowledge) és a tényalapúsággal  (founded on facts) írta 

le.153  Hopkins a tudományosság konkrétabb érveit részben statisztikai, matematikai 

elemekben, tehát számokban, adatokban találja meg. Egyik példája a direct mail, amelynek 

ára filléres pontossággal meghatározható - írja -, azáltal, hogy tudjuk hány címre küldtük 

ki, mennyibe került, hányan válaszoltak és közülük, hányan váltak vevőkké. Másrészt 

konkrét és általános érvényűként kezelt módszertani elemekben.154  

Önálló fejezetet szentel a pszichológiának, segítségével magyarázza meg az árérzékelés 

mechanizmusát: ha az ember nem ismeri egy kép árát, rápillant és elhalad mellette, ha 

később, lapozgatva a katalógust megtudja, hogy az adott festmény 750 ezer dollárt ér, 

visszamegy és hosszasan bámulja. Hopkins könyve tele van ilyen és ehhez hasonló 

példákkal, jól illusztrálva a tudományosság korabeli értelmezését a marketing tekintetében. 

Pusztán a könyv fejezetcímeit olvasva, kirajzolódik előttünk, hogy sokkal inkább egy 

rendszer, egy újfajta logikát eredményező módszertan, egy modell, egy megváltozott 

értékesítés technika felfedezéséről és strukturált összerendezéséről van szó, semmint 

tudományos kritériumok meghatározásáról. A tudományos jelleget nagyrészben az 
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egzaktsághoz köti, ahhoz, hogy „no guesswork is permitted”155 vagy másképp fogalmazva: 

„All guesswork is eliminated”.156 

Az említett könyveken túl, a marketing illetve a reklám tudományos természete a Journal 

of Marketing nevű legfontosabb, - az USA-ban megjelenő - szakmai folyóiratban is 

többször előkerül a harmincas években. Rögtön indulásakor egy 1936-os írás, mintegy 

illusztrálva és alátámasztva a Hopkins féle tudomány értelmezés vitatható tartalmát, azzal 

kezdődik, hogy kevés olyan angol szó van, amely az idők során oly távol került volna 

eredeti jelentésétől, mint a tudomány szó maga, s hogy a marketing is ludas ebben.  

Példaként hirdetések szövegét idézi a dohány „tudományos” pörköléséről, illetve 

fogkrémekről és hajnövesztő szerekről, amelyeknek „tudományosan” igazolt hatása van.157 

Az írás szerzője, Edmund McGarry itt a a marketingnek a szavakat elinfláló, jelentésüket 

eltorzító, de legalábbis módosító és a későbbi évtizedekben csak erősödő szerepére mutat 

rá. A másik ok, amiért a marketing tudományosságát kétkedéssel fogadja, az annak 

apologetikus természete, különös kritikával illetve a kutatások objektivitását.  A marketing 

kutatások a szerző véleménye szerint elsősorban nem a tények rögzítését és 

törvényszerűségek felfedezését célozzák, hanem olyan érvek alátámasztását, amelyek aztán 

a gyártót jólfizető ügyféllé konvertálják. A kutatókat „szupertalálgatósoknak” (super-

guessers) nevezi, akik főnökeik prekoncepciója szerint alakítják prognózisaikat.  S 

megnevez egy harmadik okot is, ami azóta marketing elméleti írások örökzöldjévé vált: a 

gyakorlati  és elméleti marketing között tátongó szakadékot, egészen pontosan azt, hogy a 

praktizáló üzletembereknek fogalmuk sincs a tudomány természetéről: „ the unfamiliarity 

of business men with the true nature of science”.158 

Fel kell vetni a törvény, a törvényszerűség, a tudományban gyakran használt 

kategóriájának értelmezhetőségét is. Létezik-e törvény, hasonlóan a természet 

törvényeihez, a társadalmi és gazdasági folyamatok esetén? Léteznek-e ok-okozati 

összefüggések a természettudományokhoz hasonlóan, egyáltalán a természettudományos 

terminológiával leírhatók-e a marketing törvényszerűségei?  McGarry fent hivatkozott 

írásában problematikusnak találja a marketingnek ezt az aspektusát is. A marketingben 

gyakorta ismétlődő következtetések is csak valószínűségek („probabilities”), tehát nem 
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változás nélkül, feltétlen ismétlődő történések. Ennek egyik okát a fizikai és társadalmi 

jelenségek közti azon eltérésben látja, hogy míg a természet jelenségeinek komponensei 

állandóak, a gazdasági, társadalmi események változó tartalmú és interdependens tényezők 

eredményei: „they cannot ordinarily be segregated and studied individually as they can be 

in the physical sciences.”159 

Elgondolkodtató, hogy a Journal of Marketing az idézett második száma után, a 

következőben is foglalkozik a marketing tudományos természetével, bizonyítandó, hogy 

születésekor élénken foglalkoztatta a szakmát, tulajdonképpen mi is történik, mi az, ami 

elindult és milyen fejlődés, illetve szakmai státusz előtt állhat. A még magát is alig 

definiálni tudó diszciplína öntudatra ébredésének és önállósulásának egyik 

kétségbevonhatatlan megnyilvánulása fejeződhet ki ebben. A hivatkozott írásnak már a 

címe is erről árulkodik: Scientific Marketing Makes Progress, azaz a marketing halad előre 

a tudománnyá válás útján. Az írás tulajdonképpen az Amerikai Marketing Társaság 1936-

os közgyűléséről tudósít. Ekkor egyesült a Társaság a Marketing Tanárok Nemzeti 

Szövetségével, megalapítva az Amerikai Marketing Szövetséget. A közgyűlés tehát 

történelmi, a marketing szakma születésének egyik emblematikus momentuma. S e pillanat 

egyik meghatározó témája is a tudományosság, az, hogy az újonnan alakult szövetség 

nyilvánítsa ki elkötelezettségét a marketing tudományos természete mellett, amelyet 

egyelőre még óvatosan és dodonai mód csak úgy fogalmaz meg, hogy „devoted to 

advancing the use of science in marketing ”, hozzátéve, hogy a folyamat legelején vannak: 

„On bringing science into marketing, only a start has been made.”160 A kijelentés, 

különösen miután az elnök szájából, programbeszéde részeként hangzik el, mégis 

egyértelmű jelzése annak, hogy a marketingnek és tudománynak, története során sok dolga 

lesz egymással. 

Így gondolta ezt Thomas McCabe is, a Scott Paper Company elnöke, amikor 1960-ban a 

Pittsburgh és a Columbia egyetemek egy-egy tanárától tanulmányt rendelt, mert 

meggyőződése volt, hogy a cégvezetők nem értik a marketing lényegét és, hogy a 

hatékonyságának növelése, a fizikai tudományokhoz hasonlóan szervezett kutatási 

tevékenység nélkül nem lehetséges. A Howard és Frey professzorok által készített anyag 

ajánlást tett egy kislétszámú, de nagytudású szakemberekből álló szervezet létrehozására, 
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hogy segítségével tudományos elméleteken, technikákon és eljárásokon keresztül kerüljön 

közelebb a szakma saját problémáinak meghatározásához és megoldásához. Így jön létre 

1961-ben a Marketing Science Institute (MSI), azaz a Marketingtudományi Intézet.161 

Miután mindez az Egyesült Államokban, a marketing őshazájában történik, s a 

tudományos státusz elérése minden szakmai terület fejlődéstörténetében fontos cél, 

egyúttal a társadalmi elfogadottság, beépülés, azaz az intézményesülés kulcsfontosságú 

állomása, a szervezet megszületésére bátran tekinthetünk a marketing intézményesülésének 

egyik meghatározó mérföldköveként, hisz ez az első, kifejezetten a marketingtudomány 

ápolására létrejött intézmény. 

Az MSI kezdettől fogva féltve őrizte tudományos arcát és független státuszát. Bár tagjai s 

ezáltal finanszírozói nagyobbrészt cégek, tevékenysége alapvetően a tudományos kutatás 

köré szerveződik, kutatási célokat definiál, kutatási programokat indít, kiadványokat 

jelentet meg és konferenciákat tart, annak ellenére, hogy szakmai kapcsolatokat nemcsak 

az akadémiai, hanem a vállalati szférával is fenntart. Sőt, missziója szerint kutatásai csak 

az üzleti világ számára fontos témák köré szerveződnek, olyanokkal foglalkoznak, 

amelyeknek gyakorlati hasznuk van.162 

Az amerikai előzmények részletesebb bemutatását az indokolta, hogy a huszadik század 

második felének, s ezen belül a magyarországi marketing fejlődésének történetében a 

marketing tudományosságáról való vélekedéseket könnyebben elhelyezhetővé és érthetővé 

tegye. Ezt elemezve, meglepve tapasztalhatjuk, hogy a tudományosság megítélésének 

amerikai és magyar kérdésfelvetései csak földrajzilag és időben esnek távol egymástól, 

tartalmát tekintve kevésbé. A magyar tankönyvek a marketing tudományos természetét 

nem vonják kétségbe. Nem az ebben való állásfoglalás legfőbb szakmai dilemmájuk, 

sokkal inkább az, egyáltalában szalonképes-e a tevékenység, és ha igen, hogyan 

értelmezzék szocialista körülmények között.  

Előfordul, hogy a marketing tudományos természetét külön témaként is tárgyalják, de talán 

még sokatmondóbbak az erre tett közvetett utalások: „A marketing rendszerű vezetés azt 

jelenti tehát, hogy olyan rendszerrel dolgozunk, amely tudományos eszközöket alkalmaz 
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azoknak a nehézségeknek a leküzdésénél, amelyekkel a vállalat a piacon találkozik.”163 

Vagy: „A marketing munkát a tudományos módszer kell, hogy jellemezze”164. Mindkét 

szerző - Kürthy és Hoffmanné egyaránt - az idézett forrásokban, hol tényként kezeli a 

marketing tudományos mivoltát, hol óvatosabban fogalmaz e tekintetben, mintha 

álláspontjukat nem szakmai meggyőződés, hanem politikai lavírozás vezérelné - ezért, hol  

tudományos eszközök alkalmazásáról, hol tudományos módszerekről írnak. Talán 

Hoffmanné megy a legmesszebb, amikor nem csak a marketing tudományos státuszát, 

hanem közvetve szocialista létjogosultságát is mintegy elismeri azzal a kijelentésével, 

hogy „Természetes…hogy a valódi tudományos eredmények iránt a szocialista gazdaság is 

érdeklődést tanúsít..”165   

A hetvenes évek marketing tankönyvei, talán a közgazdaságtani bölcső következtében 

előszeretettel gondolkodnak modellekben, és esetenként még akkor is összetett ábrákon 

keresztül szemléltetnek egy összefüggést, ha az egyébként néhány mondatban egyszerűen 

leírható lenne166, ezzel is a tudományosság érzetét keltve az olvasóban. Jellemző még akár 

evidens összefüggéseknek is látszólag bonyolult matematikai képleteken, egyenleteken és 

görbéken keresztül történő bemutatása167, amelyek esetenként valóban szolgálhatják a jobb 

megértést, de óhatatlanul felmerül az egyetemi jegyzetben elvárt tudományos stílusnak, 

kereteknek való megfelelési kényszer gyanúja is, amelyet olyan fordulatok, hogy a 

„csillaghalmazok szóródási vizsgálati módszerei” alkalmazandók a piackutatásnál168, csak 

tovább fokoznak, akárcsak az olyan fejezet címek, mint modellezés és szimulációs eljárás 

illetve optimumszámítás. A közgazdasági alapképzettségű vagy az akadémiai szférához 

kötődő szakemberek amúgyis hajlamosak voltak még a „legpuhább” marketing 

szakterületeket is, mint például a vállalati imázs, matematikai-statisztikai megközelítésből 

és olyan terminológiákkal leírni, mint faktor- és cluster analízis, polaritási görbe és 

                                                           
163 Hoffmann Istvánné, Molnár László: Marketing alapismeretek, Budapest, 1975, kiadta az MKKE 

Továbbképző Intézete, 56.o. 
164 Kürthy Pál, Tasnádi Imre: Piackutatás és marketing a vállalati gyakorlatban, Budapest, 1969, 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 25.o. 
165 Hoffmanné-Rák-Kürthy-Molnár-Sándorné-Startevics: Piacszervezési alapismeretek, Budapest, 1974, 

Tankönykiadó, 9.o. 
166 Hoffmann Istvánné, Molnár László : Marketing  Alapismeretek, Budapest, 1975, MKKE Közgazdasági 

Továbbképző Intézet,  62, 65, 71, 73. stb. o. 
167 Kürthy Pál, Tasnádi Imre: Piackutatás és marketing a vállalati gyakorlatban, Budapest, 1969, 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 124, 130-132o., vagy Tartsay Vilmos: A marketing európai gyakorlata, 

Budapest, 1993, Stúdió kft, 107.o 
168 uott, 55.o. 
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korrelálatlan faktorok.169  Bauer András a közgazdasági egyetem tanszékvezetője, arra a 

kérdésemre vajon a marketinget tanuló hallgatóknak tanítanak-e még matematikát, némi 

nosztalgiával válaszolta azt, hogy nem, de „a nyolcvanas évek elején egyébként még voltak 

matematikai tárgyak: pl. piaci döntések matematikai megalapozása, vagy piaci 

előrejelzések matematikai modelljei.170 

Érdekes megvizsgálni azt is, mikor, hol, milyen szempontok erősítették a marketing 

tudományos pozícionálását. Az imént láttuk, hogy Magyarországon kezdetben a marketing 

tudományos rangját, de legalább is percepcióját nagyrészt két oknak köszönhette, egyrészt 

a közgazdasághoz való szoros kötődésének, amelynek tudományos mivolta akkoriban már 

hazánkban is vitán felül állt171, másrészt annak, hogy így nagyobb eséllyel fogadhatta be a 

szocialista vállalati és oktatási szféra. Ez jelentősen különbözik az USA-beli kezdetektől, 

amikor elsősorban, a marketing eszközrendszer megjelenése, azok újdonsága a korábbi 

kereskedői technikáktól való eltérése és a marketing más tudományokhoz - leginkább a 

pszichológiához - való szoros kapcsolódása emelte a tudományos státusz közelébe. 

Csodafegyvernek tűnt egy egyre inkább értékesítési nehézségekkel küzdő gazdaságban, 

egy vadonatúj megközelítésnek, amelynél a vevő állt a középpontban, már nem csak mint 

vásárló, akinek az igényeit kell kielégíteni, hanem mint fogyasztó, akit folyamatos 

fogyasztásra kell rábírni, akiben korábban elképzelhetetlen igényeket kell ébreszteni. 

Ennek a küldetésének a marketing, történetének első félévszázadában gond nélkül eleget 

tudott tenni, így a tudományos státusz is ebből a kiindulópontból és ezekből az 

eredményekből volt levezethető. 

A marketing tudomány magyarországi elismertségét tekintve nyugodt lelkiismerettel 

minősíthetjük váratlan fejleménynek a Magyar Tudományos Akadémia 1983-ban tett 

lépését, az Agrármarketing Bizottság megalakítására. Magyarország gazdasági sikerei - 

különösen a külpiaciak - akkortájt a mezőgazdasághoz kötődtek, itt bizonyultak 

legvirulensebbnek a piaci viszonyok, nem véletlen, hogy a marketing egyik hazai bölcsője 

a mezőgazdaság volt. Először mindössze egy ad hoc bizottság létrehozását tervezték azzal 

                                                           
169 Berács József, Szántó György: A Vállalati imázs és mérése többváltozós statisztikai eljárásokkal, 

Piackutatás és marketing, 1984/1, 12-16.o. 
170 Személyes beszélgetés Bauer Andrással 2011. 12.15-én. 
171 Kivéve, a szocializmus korai időszakában, az ötvenes években, amikor nem ismerték el tudománynak: „A 

közgazdászok nem ismerhették a jelzett területeket, témaköröket. Ez nem csak a tudománypolitikát 

meghatározó ideológiai elzárkózásból eredt, hanem legalább ilyen mértékben abból is, hogy a vezetés céljai 

elérése érdekében a…. közgazdaságtudományra nem is tartott igényt.” Pető Iván, Szakács Sándor: A hazai 

gazdaság négy évtizedének története, 1945-1985, Budapest, 1986, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 236.o 
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a feladattal, hogy a marketing munka elveit és módszereit e területet illetően foglalja össze 

és tegyen javaslatot „ hogy ez a piaci munka hogyan folytatódjék”.172, majd olyan nagy 

volt a tudományos érdeklődés a téma iránt, hogy állandó bizottság mellett döntöttek, és a 

Mezőgazdasági Minisztériummal közösen az MTA önálló ún. főbizottságként hozta létre 

az Agrármarketing Bizottságot.  

A 18 tagú testület első elnöke Tomcsányi Pál lett, aki a Piackutatás és Marketing szakmai 

folyóiratnak terveiről nyilatkozva az „ első hivatalos grémium”-nak nevezte „ami, mint az 

MTA többi bizottsága, a kormányzat felé tudományos szakmai kérdésekben tanácsadó 

funkciót tölt majd be,” s amelynek feladata, hogy „elméletileg, módszertanilag segítsen 

előkészíteni, azokat a változásokat, amelyek a mezőgazdasági piachoz való sikeres 

alkalmazkodást elősegíthetik.”173 Bár ez alapján arra következtethetünk, hogy a bizottság 

engedélyezése sokkal inkább gyakorlati lépés lehetett, mint sem egy a marketing 

tudományos rangját elismerni szándékozó látványos szakmai vagy politikai gesztus, a 

marketing tudományos percepciója és megítélése, továbbá intézményesülése 

szempontjából mérföldkő.  

A huszadik század vége új perspektívába helyezte a marketing tudományos státuszát, újabb 

és talán minden korábbinál értékesebb muníciót szolgáltatva megerősödéséhez.  Ez a 

marketingre fordított egyre nagyobb - egyes iparágak esetében174 akár a fogyasztói ár 40-

50 százalékát is elérő - összegekkel és az értékesítés sikerének óriási mértékű marketing 

függőségével magyarázható. Ehhez járult még a marketing megkerülhetetlen szerepéből 

következő váratlanul megnövekedett szakember szükséglet, és az ezt kielégítő egyetemek 

és szakok robbanásszerű megszaporodása. A marketingre fordított csillagászati összegek 

az adat- és mérésalapú marketing korszakát hozták el: a különféle indexek, indikátorok és 

mutatórendszerek, statisztikák fetisizálásának korát. Az egyetemek, egyetemi kutató 

műhelyek feladata pedig nem más, mint elméleti struktúrák és rendszerek kialakítása és 

kidolgozása, konstrukciók és modellek összerakása, trendek felvázolása, s pozitív esetben 

                                                           
172 Köcse Jolán: Hobbink volt a marketing?! , Simon könyvkiadó, Budapest 2000, 140.o. 
173 Az agrármarketing fejlesztéséért, Egy új bizottság terveiről, Piackutatás, marketing 1984/2, 126.o. 
174 Erre a legextrémebb példa a parfüm termékkategória: „… a bottle of perfume that costs 100 euros, the 

value of the fragrance concentrate is only 1-1.50 euros, or about 2-3 dollars. The rest is for marketing and 

distribution…”  http://boisdejasmin.com/2012/02/the-price-of-luxury-perfume-1.html  

illetve egy másik  adat: “…the report shows that marketing costs represented 48.3% percent of total net sales 

for the first six month of 2009….” http://www.cosmeticsdesign.com/Business-Financial/Personal-care-

companies-shift-marketing-budgets-as-costs-hit-hard 

research?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright (2013.10.13) 

http://boisdejasmin.com/2012/02/the-price-of-luxury-perfume-1.html
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a gyakorlati élet felvetette problémák, jelenségek kutatása és megválaszolása lett. Mindez 

feltételen erősítette a tudományos megközelítés igényét és gyakorlatát, továbbá a 

marketing intézményesülési folyamatának intenzitását. 

A számok minden korábbi időszaknál jobban uralták el a marketinget. Bár a számok 

fokozott használatából, a számszerűsítés mindent felülíró igényéből nem feltétlen 

következik a matematika tudományával való intenzívebb érintkezés, mégis a számokkal 

való érvelés puszta szükségszerűsége, a konkrétság és specifikus tudás, vagy legalább 

annak látszata irányába tolta a marketinget. Ez pedig mindenképp tudományos arcának 

erősítéséhez járult hozzá. Hirtelen definíciója és gazdag irodalma lett a méréséi 

rendszereknek és a marketing kontrollingnak.175 A témának tulajdonított szakmai 

jelentőséget és a mindennapokba való beépülését mutatja, hogy magyarra fordítják négy 

amerikai szerző vaskos könyvét a marketingmérésekről.176 A 358 oldalas mű átlapozva 

szinte egy matematika könyv benyomását kelti, tele számokkal, képletekkel, 

egyenletekkel.  Több mint száz lehetséges mutatót tárgyal, elmagyarázva értelmüket az 

értékesítési folyamatban. A könyv alapján a marketing olyan számszerűsíthető és 

számszerűsítendő fogalmakkal írható le mint részesedés, tetszés, preferencia, ismertség, 

kedveltség, elégedettség, kontaktusok száma és gyakorisága, penetráció, kannibalizációs 

ráta - néhányat említve. 

A huszadik század végének markáns változása, hogy ezzel párhuzamosan rohamosan 

gyengülni kezd a marketing intuitív, művészi oldala. Az üzleti élet a korábbiakhoz képest 

kevesebbre értékeli a kreatív képességekért felelős jobb agy féltekét s egyre többre az 

analitikus bal agyféltekét.177 Ez a fejlemény, a marketing objektívebb, szikárabb arcának 

                                                           
175„Set of practices and procedures employed by firms to monitor and regulate their marketing activities in 

achieving their marketing objectives.”  http://www.businessdictionary.com/definition/marketing-

controls.html  (2013.10.27.) 
176  Farris W, Paul, Bendle T. Neil, Pfeifer E. Phillip, Reibststein J. David: Marketing mérések, Budapest, 

2008, Scolar kiadó,  
177„ A bal agyfélteke felelős például a beszélt és az írott nyelv, a logika, a számolási képességekért. A nyugati 

civilizásióban ma kifejezetten egy “bal agyféltekés világban” élünk: osztunk, szorzunk, számolunk, 

időpontokra rohanunk nap mint nap, rengeteget kommunikálunk személyesen, telefonon és az interneten és 

hatalmas mennyiségű képi és verbális kommunikációt fogadunk be (internet, tévé, reklámok…) és próbálunk 

feldolgozni, raktározni, megítélni, alá-fölérendelni.”  http://kreativonismeret.hu/2011/01/24/a-kreativitas-es-

a-ket-agyfelteke/ 

vagy máshol így fogalmaznak:  

„Napjainkban az emberiség túlnyomó részének a bal agyféltekéje az, ami a mindennapokban dominál. Úgy is 

lehetne mondani, hogy jelenleg egy bal agyféltekés Föld nevezetű bolygón élünk, amelynek az eredménye, 

hogy a racionalitás, a logika és az értelem abszolút elsőbbséget élvez az intuitív, holisztikus, érzelmek 

vezérelte gondolkodásmód előtt. http://jobbagyfeltekesrajz.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=676194 

egy másik idézet, a New York Times 2008. 04.06-i cikkéből: 

http://www.businessdictionary.com/definition/practice.html
http://www.businessdictionary.com/definition/procedure.html
http://www.businessdictionary.com/definition/employed.html
http://www.businessdictionary.com/definition/monitor.html
http://www.businessdictionary.com/definition/marketer.html
http://www.businessdictionary.com/definition/activity.html
http://www.businessdictionary.com/definition/marketing-objectives.html
http://www.businessdictionary.com/definition/marketing-controls.html
http://www.businessdictionary.com/definition/marketing-controls.html
http://kreativonismeret.hu/2011/01/24/a-kreativitas-es-a-ket-agyfelteke/
http://kreativonismeret.hu/2011/01/24/a-kreativitas-es-a-ket-agyfelteke/
http://jobbagyfeltekesrajz.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=676194
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erősödése is nagyot lendített tudományos elismertségén. Ami mérhető, ami egzakt, az 

mindig objektívebb, ami által megalapozottabb. Igaz ez függetlenül attól, hogy ha egy 

jelenség kifejezhető számokban, nem szükségszerűen tudunk többet róla, viszont, Lord 

Kelvin brit fizikus szavait idézve: „ha azonban nem tudjuk megmérni, és nem tudjuk 

számokban kifejezni, akkor a tudásunk hiányos és nem kielégítő: lehet a tudás kezdete, de 

aligha jutottunk el gondolatainkban a tudomány szintjére.”178 

Az eddigiekben leírtak alapján fogalmazom meg azt az állítást, hogy a huszonegyedik 

század elejére a számokhoz való intenzív kötődés, az analitikus és tényszerű megközelítés 

vált a marketing tudományos státuszának egyik legerősebb támogatójává. Ami a huszadik 

század közepén az akadémiai megközelítésből és - Magyarországon legalább is - a 

közgazdász gondolkodás dominanciájából eredt, azt néhány évtized múltán a gyakorlati 

élet, a praktikus, költség- és hatékonyság orientált szemlélet kényszerítette ki. 

 

4.2. Vélemények a marketing tudományosságáról a 21. század elején 

Magyarországon 

 

E dolgozat szerzője a 2010-11-ben végzett kutatásaiban a marketing tudományos státuszára 

is rákérdezett, arra keresve a választ, hogy azok, akik a legtöbb elméleti és gyakorlati 

ismerettel rendelkeznek a tevékenységről, naponta tanítják, kutatják vagy gyakorolják, 

miként vélekednek erről.  A kérdés úgy szólt, hogy véleménye szerint milyen mértékben 

tekinthető tudománynak a marketing. Az értékelést egy tízes skálán kellett elvégezni.  A 

megkérdezettek két csoportját illetően - tanárok és gyakorló szakemberek - előzetes 

feltételezésem az volt, hogy a gyakorlati szakemberek elvétve fogják szakmájukat 

tudományos igényűnek tekinteni, a tízes skála alsó felébe eső átlaggal, míg az akadémiai 

szféra, már csak elméletibb megközelítése okán is, a tízes skála felső harmadába fogja 

tenni. 

 

                                                                                                                                                                                
 „Az alternatív gondolkodás háttérbe szorítása hagyomány az Egyesült Államokban, csakúgy, mint kultúránk 

többi részében. Dr. Sperry, a zoológia doktora 1973-ban mutatott rá erre az előítéletre, amikor megjegyezte, 

hogy: “Oktatási rendszerünk, a tudományhoz hasonlóan hajlamos figyelmen kívül hagyni a nonverbális 

értelmet. Mindez annyit tesz, hogy a modern társadalom diszkriminatív módon bánik a jobb agyféltekével.” 

http://www.rajztanfolyam.com/new-york-times/  (2013.10.24.) 
178 Farris W, Paul, Bendle T. Neil, Pfeifer E. Phillip, Reibststein J. David: Marketing mérések, Budapest  

2008, Scolar kiadó, 1.o 

http://www.rajztanfolyam.com/new-york-times/
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Ehhez képest meglepő eredmény született. Kevésbé a tekintetben, hogy a 32 megkérdezett 

válaszának az átlaga a tízes skálán 7 lett, ami elég határozott állásfoglalás a mellett, hogy 

mindazok, akik különböző oldalakról bár, de behatóbban ismerik ezt a szakmát, inkább 

tekintenek rá tudományként, mint sem. Ez az eredmény magyarázható azzal a természetes 

emberi elfogultsággal, hogy saját szakmáját mindenki hajlamos felülértékelni, elsősorban 

azért, mert ez, saját maga feljebbre való helyezését is jelenti egyúttal. Különösen érdekes 

azonban az, hogy az átlagot a gyakorlati szakemberek véleménye repítette magasba, 

miután ők, a 19 megkérdezett, 7,5 pontot adott a tízes skálán, közülük hét fő (!) maximális 

tíz pontot adva, szemben a tanárokkal, a sokkal inkább az elméletből élőkkel, akik alig 6,6 

átlagpontot, azaz majdnem egy teljes ponttal kevesebbet, ami már szignifikáns 

különbségnek mondható. 

 

2. sz ábra Vélemények a marketing tudományosságáról 

Tanárok 
értékei 

9  8 5  6  4  6  7  6 7  7 5  9  6,6 

 

Gyakorló 

marketinge-

sek értékei 

10  10 7 10  7 10 6 6 9 10 5 8 10 6 5 2 6 6 10 7,5 

 

Ki látja jobban, ki jár közelebb az igazsághoz? S mi alapján vélekedik így vagy úgy? Aki 

tanítja és jól ismeri a marketing irodalmát, bizonyosan ismeri a tudományossága körül újra 

és újra fellángoló vitákat, amiről viszont a gyakorlati marketingesnek fogalma sincs, aki 

ugyanakkor azt látja, hogy egyre több pénzért elkészített, egyre terjedelmesebb 

anyagokból, egyre több számsorból egyre analítikusabb megközelítéssel dolgozik. A 

közvélekedés szerint ez pedig már önmagában „tudományos”, lévén a gyakorlati 

szakember tudomány fogalma más tartalmú az akadémiai tudomány fogalmához képest. 

Jól mutatja ezt egy marketing tanácsadó cég példája  - vezetője hosszú éveken át a 

Marketing Szövetség főtitkára volt - amelyik például gyakorlat orientáltsága ellenére már a 

bemutatkozás első mondatával a tudományosságra utal: „A marketing a piaci 

alkalmazkodás tudománya.”179 

 

                                                           
179 http://www.argumentum.hu/rolunk  (2012.05.09.) 

http://www.argumentum.hu/rolunk
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Érdekes tény az is, hogy a 21. század marketing tankönyvei - s most vegyünk elsősorban  

néhány magyar  példát - már közel sem szentelnek akkora figyelmet és teret a marketing 

tudományos mivoltának, mint a néhány évtizeddel korábbiak. Nézzük például a korábban 

is többször hivatkozott Hoffmann Istvánné 2007-ben megjelent művét, amely átfogó 

jellege ellenére 3 mondattal elintézi ezt az aspektust, igaz az első mondat meglehetősen 

kategorikus: „Abból kell kiindulnunk, hogy a marketing alkalmazott tudomány.”180 Ezen 

kívül tesz egy vitathatatlanul igaz utalást interdiszciplináris természetére és egy a 

disszertáció szerzője számára vitathatót, közgazdaságtudományi kötődésére: ”a marketing 

a közgazdaság-tudomány új ágává vált.”181 Papp-Váry Árpád 2008-as, nagyon pragmatikus 

megközelítésű marketing tankönyve gyakorlatilag erre az aspektusra ki se tér, hacsak „a jó 

marketing soha nem a véletlen műve” félmondatot nem tekintjük  erre való utalásnak, De 

miért is szentelne a marketing tudományos természetének nagyobb terjedelmet, amikor 

már a legelején rögzíti, hogy a JPÉ, azaz a józan paraszti ész alapján közelíti tárgyát, mert 

„valójában a marketing rendszere nem olyan bonyolult, mint ahogyan azt sokan 

beállítják”.182 Ezt a felütést tekinthetjük akár a marketing- tudomány trónfosztásának is. 

 

A tankönyveken kívül, amelyekből az akadémiai szféra marketing tudományról alkotott 

véleményére lehet következtetni, a gyakorlati marketingszakemberek erről alkotott 

véleményét nehezebb megismerni. Ezért is tartottam fontosnak erről is kérdezni őket a 

kutatásom mélyinterjúi során. Értelemszerűen ők, a velük készült szakmai interjúkban, 

vagy az általuk írt cikkekben ezzel a vonatkozással csak elvétve foglalkoznak. Ha mégis, 

akkor is inkább csak utalásszerűen, mint pl. Kozák Ákos a Gfk piackutató igazgatója, a 

Marketing Szövetség akkori elnöke, a szövetség húsz éves fennállása alkalmából fontos 

iparágnak és egyben tudománynak nevezte a marketinget.183  Ugyanebben az írásban Bíró 

Péter, a korábbi elnök és olyan globális márkák hazai marketingvezetője, mint a 

McDonalds vagy a Siemens, már indirektebben fogalmazott „Át kell térni a 

természettudományosabb gondolkodásra, ’marketingmérnököket’ kell nevelni”,184 mert 

csak a mérnöki szemlélettől várható egzakt tudás, például, hogy „a piacon milyen 

befektetéstől, milyen piaci hozamot várhatunk”.  E mondatban egyébként nagyon jól tetten 

                                                           
180 Hoffmann Istvánné: Sport, marketing, szponzorálás, Budapest, 2007, Akadémiai kiadó, 19.o. 
181 uott, 19.o. 
182 Papp-Váry Árpád: Marketing a gyakorlatban, BKF, Budapest, 2008, 23.o. 
183 Húszéves a Magyar Marketing Szövetség, Marketing&Menedzsment, 3/2010, 74 -78.o.  
184 uott, 76.o. 
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érhető a tudományossággal kapcsolatos egzaktsági és számszerűsíthetőségi sztereotípia. 

Intődy Gábor több magyarországi nagyvállalat PR vezetője is amellett érvelt 

megkérdezésekor185, hogy sokkal inkább intuitív, mint egzakt diszciplínának tekinti a 

marketinget. 

 

5. Interdiszciplinaritás avagy a marketing pasticcio természete 

 

A szakma látszólagos egyetértése mellett, amellyel a menetrendszerűen fel-felbukkanó 

kétségek ellenére, végül is a marketing tudományos státusza mellett foglal állást, kevesebb 

szó esik arról, - mind a magyar, mind a külföldi szerzők írásaiban - mitől tekinthetjük 

tudománynak, és főleg arról, mikortól, fejlődésének mely időszakától tekinthetjük annak. 

Minek kellett ahhoz történnie, hogy a józan ész, a mesterségszerűen tanítható szakmai 

fogások tárháza egyszer csak komplex s egyre szövevényesebb rendszerré fejlődjön s egy 

önálló diszciplína, majd egyenesen tudomány születéséről beszélhessünk? 

Lehet-e önálló tudománynak nevezni egy olyan tevékenységet, amelynek végső célja - egy 

áru minél tervezhetőbb és biztosabb piaci értékesítése - látszólag triviális és régóta 

változatlan? Ami változott, az elsősorban az eladás, pontosabban az eladáshoz vezető út, a 

meggyőzés eszközrendszere. Egyáltalán helytálló-e az állítás a marketing viszonylagos 

változatlanságáról? Valóban változatlan lenne a marketing végső célja? S nem pont e cél 

radikális átalakulása indította el a marketinget a tudománnyá válás útján?  Nem arról van-e 

szó, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy az árutermelés primer módon nem az 

igénykielégítés, hanem valami más szempont - jelesül a gazdaság mindenáron való 

növekedésben tartása - által motivált, és pont e megváltozott motivációs rendszer miatt 

kezdett egyre egzaktabbá, számszerűsíthetőbbé, többtényezőssé, egyszersmind 

komplexebbé válni?  Ezzel viszont óhatatlanul teret ad egy, az elmélet- és struktúra 

képzésben megtestesülő, tudományos arcot öltő megközelítésnek. 

 

Az alapcél ősidőktől fogva látszólag változatlan. Kielégíteni emberi szükségleteket, 

mégpedig az árutermelő társadalomban vásárlói igényeket, mindezt úgy, hogy a vevőt 

elégedetté s ezáltal ismételt vevőnkké tegyük.  A marketing, ahogy legalább is néhány 

évtizede értjük és értelmezzük, elsődlegesen nem az áruról való tájékoztatásról és a 

                                                           
185 Intődy Gáborral 2012.június 22-én beszélt a szerző 
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megtermelt javak eladásáról szól. Éppen nem erről. S nem is pusztán a fel nem ismert vagy 

fel nem fedezett szükségletek felismertetéséről, közkeletű szakmai zsargonnal az 

igénygenerálásról. Hanem társadalmi méretű szokásalakításról, attitűd formálásról, a 

társadalmi konvenciókba, hagyományokba  és kapcsolatrendszerekbe való legközvetlenebb 

beavatkozásról, a szerzési vágy tömeges beégetéséről, a fogyasztás reflexszerűvé tételéről, 

egyetlen szent cél, a cégek profitábilis működése, tágabb összefüggésben a termelés 

folyamatosságának biztosítása érdekében. Ehhez, fejlődése során a társadalom 

megismerésének és befolyásolásának minden lehetséges módszerét és technikáját magáévá 

kellett tennie. Ezért érintett, majd egyre inkább tett saját részévé számos 

társadalomtudományt, azok eredményeit és módszertanát. Ezért kutatja a közösségeket a 

szociológia módszertanával, az egyént a pszichológia eszközrendszerével és állít fel 

matematikai-statisztikai modelleket mindezek értékeléséhez. Ezért vált az információs 

forradalom meghatározó alakítójává, a statisztika eredményeinek legnagyobb 

felhasználójává. S általuk önmaga is fokozatosan tudományossá, majd - egyes nézetek 

szerint -, önálló tudománnyá válik. 

 

A marketing más tudományokhoz képest is sokkal inkább pasticcio tudomány, ezúttal a 

zenei szakzsargonból kölcsönözve a jelzőt, amely különböző szerzők műveiből valamilyen 

összefüggés alapján összeállított újabb alkotást jelöl ekként.186 A pasticcio kedvelt, ám 

kevéssé fajsúlyosnak tartott, nem túl nagy művészi értékkel bíró, kissé lesajnált, komolyan 

sose vett zenei műfaj volt.  Ilyen lenne a marketing?  Fojtik János a Pécsi 

Tudományegyetem tanárának interpretációja szerint „a marketing nem is 

interdiszciplináris, hanem eklektikus”.187 Az idegen szavak szótára az eklektikára a 

következő értelmezést adja: „különféle korok és stílusok jegyeit vegyesen alkalmazó, 

kevés önálló elemet tartalmazó irányzat”188. A Tudományos és Köznyelvi Szavak 

Értelmező Szótára szerint, az eklektikus jelzőt „különféle és különnemű elemekből 

összeválogatott különösen stílusokra, ízlésre, gondolati rendszerekre (pl. filozófiai tanra)” 

alkalmazzuk 189.   

 

                                                           
186 „…’egyvelegopera’, amelyet egy vagy több zeneszerző ismert áriáiból, duettjeiből vagy nagyobb 

műegységeiből állítottak össze…” Brockhaus Riemann: Zenei Lexikon, III. kötet, Budapest, 1978, 

Zeneműkiadó, 86.o 
187 Fojtik János: A marketing, mint eszkalációs probléma, PhD, Pécs, 2009, 9.o. 
188 Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések kéziszótára,Budapest 1994, Akadémiai Kiadó  
189 http://meszotar.hu/keres-eklektikus  (2013.10.29.) 

http://meszotar.hu/keres-eklektikus
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 Egy másik szakember Tartsay Vilmos szerint a marketing „a segédtudományok egész 

sorát foglalkoztatja”, s ezeket meg is nevezi: a statisztikai matematikát, a lélektant és más 

társadalomtudományokat, amelyek ismerete nélkül a marketing „olyan mint egy könyv hét 

lakat alatt.”190 S az általam ismert nagyszámú szakirodalomban talán pont ő, ez a tanárként 

és tudósként egyaránt feltehetőleg középszerű szakember ragadta meg legtalálóbban, még 

ha kevéssé tudományosan is, a marketing a fentiekben különféle jelzőkkel illetett összvér 

természetét: „itt az összefüggések művészetével van dolgunk” írta már idézett művében. 

Telitalálat, amely tökéletesen kifejezi e disszertáció szerzője által  is oly lényegesnek 

tekintett elemét, azaz társadalomtudományos karakterét, s ezúttal a szóösszetétel mindkét 

tagján hangsúly van: hogy olyan tudomány, amelynek legalább annyira tárgya a 

társadalom, mint az üzlet és a gazdaság, tehát ezek összefüggései és, hogy e mellett létezik 

egy arca, amely a művészetekhez teszi hasonlatossá: az intuíció, az ösztönökre való 

hallgatás, építés az érzelmekre, a hatáskeltés, a látványos nagy gesztusok, a túlzások és a 

sokszínűség. 

 

S ha pasticcio illetve eklektikusság, ne feledkezzünk meg egy harmadik potenciális jelzőről 

sem, amely az eddig használtakhoz képest a legelőremutatóbb és tudományosan is 

értelmezhető minősítés: az interdiszciplinaritás. Ugyanez a forrás az interdiszciplinát több 

tudományág közös kutatási területeként illetve több tudományágra kiterjedő, több 

szakterületet közösen érintő szakmaközi megközelítéseként értelmezi.191 Az 

interdiszciplináris jelző annál inkább hízelgő a marketingre nézve, mert azt is kifejezi, 

hogy több tudományterületén, azok eredményeit szintetizálva egy új minőség születik, 

szemben az eklektika részben pejoratív, esetenként lenéző, szétesettséget és értéktelenséget 

is sugalló tartalmával.  Az interdiszciplinaritás ezzel szemben korszerű, újszerű, továbbá 

komplex látásmódot és módszertant is jelent, amelynek a felsőfokú képzésben, például az 

ELTE-n is, önálló doktori programja van192, ekképp definiálva céljait: „…olyan 

szakembereket kívánunk elindítani a hazai és nemzetközi tudományos karrierhez vezető 

úton, akik a társadalmi jelenségeket egymással való összefüggéseikben, kulturális és 

történeti meghatározottságukban, módszertani megközelíthetőségük sokféleségében 

                                                           
190 Tartsay Vilmos: A marketing európai gyakorlata, Budapest, 1993, Stúdió kft, 5.o. 
191 Hasonlóan például az idegen szavak szótárához „több tudományt, szakterületet érintő”  http://idegen-

szavak.hu/interdiszciplin%C3%A1ris (2013.10.31.) 
192 Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskola 

Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Program 

http://idegen-szavak.hu/interdiszciplin%C3%A1ris
http://idegen-szavak.hu/interdiszciplin%C3%A1ris
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képesek látni és vizsgálni.”193 Talán nem véletlen, hogy az idézet egy szociológiai doktori 

iskola programjából származik. Kulcsgondolatai - a társadalmi jelenségek egymással 

összefüggő, komplex vizsgálata és a módszertani sokféleség, pontosan jellemzi a 

marketing kutatások természetét is. 

 

Amint ez a korábbi hivatkozásokból kiderült, a Magyarországon magukat marketingesnek 

tartókat kezdettől fogva foglalkoztatta a marketing tudományos természete. Az első 

marketing akadémikus mezőgazdasági mérnök Tomcsányi Pált is, de a kérdésben nem 

foglalt állást, hacsak közvetve azzal nem, hogy felvetette, vajon a 

természettudományokhoz vagy a társadalomtudományokhoz áll-e közelebb: „ A marketing 

számára azt az alapvető tanulságot ismerhettem fel, hogy a természettudományok kísérleti 

módszereinek elveit ebben az inkább társadalomtudományban is célszerű alkalmazni.” 194 

A marketing interdiszciplináris természete felől azonban kétsége nem volt. Ellenkezőleg, a 

hetvenes évek elején, tehát akkor, amikor a más tudományterületekkel mostanra 

vitathatatlanná vált összefonódásának még korántsem volt a mára jellemző 

megszámlálhatatlan és egyértelmű jele, meghökkentő pontossággal nevezte meg azokat a 

tudományterületeket, amelyeknek a módszereit és eredményeit a marketing magába építi, 

mi több, amelyek segítségével a marketing mintegy megfogalmazza önmagát: „magába 

foglalja a termelő szakember, a technológus,a közgazdász, a pszichológus, a szociológus, a 

statisztikus, a matematikus, a programozó és a jogász munkát...” , írta alapművében a 

Piacos kertészetben.195   

 

A magyarországi marketing gondolkodás másik emblematikus alakja Kürthy Pál, 1969-es 

könyvében kétséget sem hagy afelől, hogy egyrészt mely tudományok módszereit és 

megállapításait használja fel a marketing, másrészt - és ez az érdekesebb és eredetibb 

állítása -, hogy pontosan az interdiszciplináris jelleg különbözteti meg a 

közgazdaságtudománytól: „Azt lehet mondani, hogy a modern közgazdaságtudomány az 

elveket sok tekintetben már kidolgozta, azonban eddig még hiányoztak a közgazdaság 

egyes jelenségei közti összefüggéseket feltáró matematikai, statisztikai, pszichológiai, 

                                                           
193 http://interdiszciplinaris.elte.hu/program.html (2013.10.31.) 
194 Tomcsányi  Pál: A fogyasztói értékítélet és a piacos termelés, Budapest, 1993, Akadémiai Kiadó, 27.o. 
195 Tomcsányi Pál: Piacos kertészet, A kertészeti marketing alapjai, Budapest, 1973, Mezőgazdasági kiadó, 

431.o. 

http://interdiszciplinaris.elte.hu/program.html


104 

 

szociológiai stb. módszerek.”196 Figyelemre méltó, hogy e mondata egyúttal azt is sugallja, 

hogy a marketing, pont interdiszciplináris természete okán válik a közgazdaság 

tudományánál többé, értékesebbé, komplexebbé. 

 

Az interdiszciplináris karaktert Bauer András még negyven év elteltével is árnyaltabban 

fogalmazza meg: „Egy másik fontos marketingjellemző, hogy a hatásmechanizmusok 

összetettek, azaz a hatások megértéséhez ’több kulcs’ szükséges. Egyaránt érteni kell 

valamit a közgazdaságtanhoz, a lélektanhoz, a szociológiához, az antropológiához és 

természetesen magához az iparághoz.”197 Másképpen fogalmazva, egyformán szükséges a 

racionális és az irracionális megközelítés.  „Semmit sem lehet pusztán matematikailag 

kiszámítani. Abban a pillanatban, amikor pl. egy termék fogyasztását csak matematikailag 

számítod ki, akkora bukásokat lehet megélni vele...”mondja Gyarmathy Margit a Magyar 

Divat Intézet nyolcvanas évekbeli igazgatója.198 

 

 

5.1. A marketing körüli tudományok 

 

A marketing a kezdetektől többféle tudomány eredményeit kezdte el saját céljai jobb 

definiálása, saját tevékenysége hatékonyabb ellátása és egyedi eszközrendszerének 

megteremtése érdekében felhasználni. Ha pontosan fogalmazunk, e területek, diszciplínák 

csak egy része volt már a 20. század első felében is kétségbevonhatatlanul tudományos 

rangú, például a matematika, amellyel a közgazdaságtani gyökerek miatt a kezdetekben 

szoros a marketing kapcsolata. E szoros kapcsolat két dologból táplálkozott: egyrészt egyik 

korai területe a piackutatás és megismerés eredményeinek számszerűsíthetőségi igényéből, 

másrészt a gazdasági, üzleti előrejelzések modelleket feltételező módszertanából. A 

diszciplínák egy másik része - tegyük hozzá, azok, amelyekkel aztán a későbbiekben a 

legszorosabban nőtt össze a marketing  - vele együtt, szinte párhuzamosan fejlődött és vált 

önmaga is tudománnyá. Ilyennek tekinthető a pszichológia és a szociológia, s némiképp az 

                                                           
196 Kürthy Pál, Tasnádi Imre: Piackutatás és marketing a vállalati gyakorlatban, Budapest, 1969 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 18.o. 
197 Marketingoktatás csodafegyver nélkül, Bauer András nyilatkozata a Marketinginfo 2010. november-

decemberi számában, 6.o. 
198 Köcse Jolán: Hobbink volt a marketing?! , Budapest, 2000, Simon könyvkiadó, 203.o. 
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antropológia, amelyek nélkül a marketing nem létezhetne, de amelyek gyors fejlődéséhez 

kimutathatóan a marketing is hozzájárult.  

 

Az Egyesült Államokban az antropológia és a szociológia fejlődésének kezdete, akárcsak a 

marketingé a huszadik század elejére esik. Az antropológia sokkal empirikusabb, 

gyakorlatias „tereptudomány”, amely különösen történetének elején távoli, egzotikus 

kultúrák megismerésével és leírásával foglalkozott, míg a szociológia a számok, az adatok 

és az ebből kiolvasható összefüggésekkel inkább a saját társadalmát elemezte. Mindkét 

diszciplína az emberrel, az ember környezetével, szokásaival, közösségi kötődéseivel és 

kapcsolataival foglalkozik, - azokkal a vonatkozásokkal, amely vonatkozások kezdettől 

fogva a marketing érdeklődésének középpontjában álltak -, és amelyek,  - különösen a 20. 

század második felétől való jelentős felerősödése - komoly szerepet játszott a 

közgazdaságtantól való eltávolodásában, majd arról való leválásában. A marketing és az 

antropológia korai és nagyon direkt összekapcsolásának érdekes példája egy 1952-54 

között Jáva szigetén a Harvard és Yale egyetemek végzős diákjai által végzett kutatásról írt 

könyv, amelynek már a címe is árulkodó: Peasant Marketing in Java.199 

 

A két tudomány közül mégis a szociológia került sokkal közelebb a marketinghez, 

olyannyira, hogy a 20-21.század fordulójára a szociológiai kutatások eredményei váltak a 

marketing egyik legfontosabb tudás bázisává, és az állítás fordítva is igaz, hogy a 

marketing generálja és finanszírozza a szociológia számos területének - például fogyasztási 

szokások, társadalmi mozgások, preferenciák változása - kutatásait. Ennek oka a 

marketingre fordított egyre növekvő összegek minél pontosabb, megjósolható hatású és 

egzakt tényeken, lehetőleg minél több számszerűsíthető társadalmi faktor 

figyelembevételén alapuló elköltése. A különféle célcsoportok mind pontosabb és 

sokoldalúbb meghatározásának igénye, a szegmentálás szakmai követelménye, ami végül 

elvezetett a „niche” azaz az egészen marginális, kislétszámú emberi közösségek 

felfedezése, definiálása, életvitelének, magatartásának és gondolkodásának megismerési 

kényszeréhez, a szociológia módszertanát és vizsgálati eredményeit nélkülözhetetlenné 

tette a marketing mindennapjai során is. Mindez pedig a költések minél pontosabb 

allokációja, kontrollálhatósága és várható eredményének minél helyesebb megbecsülése 

érdekében vált szükségessé. A marketingnek ez a fejlődési pályája, amely bár jelentős 

                                                           
199 Dewey, G. Alice: Peasant Marketing in Java, New York, 1962, The Free Press of Glencoe Inc. 
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mértékben járult hozzá tudományos státusza megerősödéséhez, sokak szemében mégis, 

identitásválságának egyik okozójaként jelenik meg, azáltal, hogy a spontaneitást, a 

megérzést, a művészi közelítést háttérbe szorította a megelőző évtizedek „fénykorához” 

képest.  

 

S ha az előzőekben azt állítottam, hogy a szociológia mára szinte összenőtt a marketinggel, 

akkor azonnal hozzá kell tenni, hogy ez hasonlóképp igaz egy másik diszciplínára, a 

pszichológiára is. Mi több, ez volt az első olyan tudomány, amelyet deklaráltan elkezdett 

saját maga gondolkodásába és módszertanába beépíteni a marketing. 1902-ben terjedelmes 

munka jelent meg Walter Dill Scott tollából a reklám pszichológiájáról, amelynek 

bevezetőjében a szerző egy 1901-ben a Publicity című amerikai folyóiratban megjelent 

írásra hivatkozva leszögezi, ez volt az első alkalom, hogy az üzleti világ figyelmébe 

ajánlották a pszichológia fontosságát: „Previous to this article there has been no attempt to 

present psychology to the business….”. 200 Nem találtam egyetlen marketing tankönyvet 

sem, amely a pszichológiáról és a marketinghez ezer szálon való kötődéséről ne szólna.  

Ezzel szemben nem egy olyan van, amely a társtudományok közül is kiemelve, önálló 

fejezetet szentel a pszichológiai aspektusoknak.201 Ennek oka, hogy a „marketing nem a 

termékek, hanem az érzetek csatája„.202. Ezt az alapigazságot elég korán felfedezte és 

magáévá tette a marketing, ezért a pszichológia fontosságának a felfedezése megelőzte a 

szociológiával való egymásra találásukat. 

 

Ahogy a szociológia egyre intenzívebb jelenlétét elsődlegesen a marketing piackutatási 

területe indukálta, úgy a pszichológiáét a reklám. A reklám, mint a hatáskeltés, a 

befolyásolás, majd a későbbiekben egyre inkább a manipuláció művészete, az emberi lélek 

kiismerésének tudományához szükségszerűen kerül közel. Ez igaz volt a marketing előtti 

időkre is, arra a korszakra, amikor még a gazdaság és az üzleti élet tudományának a 

közgazdaságtant tekintették. George Katona az USA-ban élő magyar származású 

gazdaságpszichológus mondta, hogy „A közgazdaságtan lélektan nélkül nem képes a 

gazdasági folyamatokat értelmezni, a közgazdaság nélküli pszichológia pedig értetlenül 

                                                           
200 Scott, Walter Dill: The Psychology of Advertising in Theory and Practice, 1902, Small, Maynards&Co 

3.o. 
201 Fazekas Ildikó, Harsányi Dávid: Marketingkommunikáció, 2000, Szókratész Külgazdasági Akadémia 
202 Papp-Váry Árpád: Marketing a gyakorlatban, Budapest, 2008, BKF, 55.o. 
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szemléli az emberi magatartás különféle megnyilatkozásait”.203 Az állítás második felének 

megkérdőjelezhető logikája nem csökkenti az első felének senki által nem vitatott 

igazságát. 

 

A hetvenes években Magyarországon az általános marketing tartalmú tankönyveken kívül 

két témában születtek önálló, összefoglaló értékű írások: viszonylag kiterjedt irodalma volt 

a piackutatásnak és írtak néhány pszichológiai tartalmú, alapvetően mégis marketing 

vonatkozású jegyzetet. Utóbbira jó példa Skodnik László és Földi Katalin 1975-ben kiadott 

Vevő-és Reklámlélektan című egyetemi jegyzete, amelyben a marketing szó ugyan alig 

kétszer-háromszor hangzik el (pl. 107. vagy 150. o.), mégsem férhet kétség korszerű  - 

fogyasztó központú – szemléletéhez és ahhoz, hogy a szerzők témájukat tulajdonképpen 

marketing aspektusból szemlélik. Erre példa az állítás, miszerint  „A reklám alapvető 

társadalmi funkciója a társadalom által elfogadott magatartásminták széles körben történő 

terjesztése, érvényesítése.” 204.  A könyv több helyen is utal a szociológia és a pszichológia 

találkozására és a reklámra gyakorolt együttes hatásukra: „A reklámlélektan elsősorban a 

társadalomtudomány talaján áll, szoros együttműködésben a szociálpszichológiával, a 

szociológiával és közgazdaságtannal...”205.   

 

A pszichológiához képest kevésbé látványosan, de bizonyíthatóan a szociológia is része 

volt már a korai időszakban is a marketingről való gondolkodásnak, - ez az akadémiai 

szférára mindenképpen igaz volt. 1987-ben, tehát még javában a szocialista korszakban a 

Külkereskedelmi Főiskola döntött úgy, hogy a két diszciplína közti nyilvánvaló 

összefüggést már a hallgatókban is tudatosítani fogja. Hrubos Ildikó szerkesztésében 

kifejezetten marketing kommunikációt tanulók számára szöveggyűjteményt állítottak 

össze.206 Egyértelmű állásfoglalás ez a szociológiai szemlélet nélkülözhetetlenségéről a 

marketing lényegének megértéséhez. A marketingnek a szociológia és pszichológia 

tudományához való szoros kötődése, tehát hazánkban is létező valóság volt. Ezt 1991-ben 

Bauer és Berács közös tankönyvében evidenciaként fogalmazza meg az akadémiai és az 

üzleti szféra számára egyaránt, „A pszichológia és a szociológia emberi magatartást, 

                                                           
203 Skodnik László, Földi Katalin: Vevő és Reklámlélektan, Budapest, 1975, Tankönyvkiadó, 11.o. 
204 uott, 198.o. 
205 uott, 10.o. 
206 Hrubos Ildikó (szerk.): Szociológia: Szöveggyűjtemény külkereskedelmi reklám és propaganda (marketing 

kommunikáció) szakosító továbbképzés számára, Budapest, 1987, KF,  
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viselkedést középpontba állító megközelítése elemzési eszközöket adott a kutatók és 

közvetetten a vállalati vezetők kezébe is a fogyasztók jobb megértéséhez.”207 

 

Antropológia, szociológia, pszichológia, matematika. Ezek lennének a marketing segéd- 

vagy társtudományai? Részben igen, de a sor még folytatható, a gyakran emlegetett 

statisztikával, informatikával és jogtudománnyal,208 s a már 1986-ban, igaz nem 

tudományként, hanem praktikus szempontként előkerülő környezetvédelemmel, ami mára 

többek közt a fenntartható fejlődés és az ún. felelős marketing követelménye révén szintén 

a tudományos holdudvar része lett209, s újabban megjelent e körben a szemiotika és az 

esztétika is.210 

 

S hogy látta ezt egy 1977-es felmérés? Az MKKE által végzett átfogó marketing kutatás 

(lásd még III. fejezet 3.5.1. pont) rákérdezett „a marketing fejlesztésében szerepet játszó 

legfontosabb tudományokra” is, sőt a kapott értékeket egy korábbi, nyugat-berlini felmérés 

eredményeivel is összevetette.211 Íme, a megnevezett tudományok és a megkérdezettek 

véleménye arról, mennyire kötődnek a marketinghez. 

 

3. sz ábra A marketing fejlesztésében szerepet játszó tudományok212 

Tudomány összes magyar 

válaszadó  (%) 

nyugat-berlini 

válaszadók (%) 

alkalmazott közgazdaságtan 85 77 

statisztika 33 55 

matematika-statisztika 41 55 

operációkutatás 36 35 

lélektan 26 45 

szociológia 27 35 

kibernetika 9 32 

 

                                                           
207 Bauer András, Berács József: Marketing I., 1991Aula Kiadó, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem 

51.o. 
208 Tomcsányi Pál: Piacos kertészet, Budapest, 1973, Mezőgazdasági kiadó, 431.o. 
209 Hoffmann Istvánné, Molnár László: Marketing, Budapest, 1986, Tankönyvkiadó, 142.o. 
210 Fazekas Ildikó, Harsányi Dávid: Marketingkommunikáció, 2000, Szókratész Külgazdasági Akadémia, 

29.o. 
211 Szabó László: A vállalati marketing helyzete Marketing Piackutatás, 1977/4. 482.o. 
212 uott 
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Talán a legfontosabb következtetés, amit a táblázat számaiból levonhatunk, hogy a két 

kivétellel konzekvensen magasabb nyugat-berlini értékek, jól mutatják a marketing ottani 

lényegesen magasabb fejlettségét, azt, hogy nyugaton már a hetvenes években világosan 

érzékelték a marketing határtudomány természetét. Ha árnyalatokat is vizsgálunk, 

szembeötlő a hazai erősebb közgazdaságtani kötöttség, ami szintén a marketing kezdeti 

korszakára jellemző, akárcsak a pszichológia és a szociológia alacsonyabb ismertsége és 

elismertsége. A statisztika marketingre gyakorolt hatásának szignifikánsan alacsonyabb 

magyarországi értékét egyértelműen az ország számítástechnikai elmaradottságával és a 

statisztika politikai, makrogazdasági és kevésbé mikroökonómiai hasznosításával lehet 

magyarázni. 

 

Tanulságos összevetni a fenti táblázat 1977-es értékeit a 4.2 pontban említett, a szerző által 

2010-2011-ben végzett kutatás hasonló kérdésére adott válaszaival. A kutatás arról is 

faggatta a megkérdezett 32 főt, hogy véleményük szerint a marketingnek mely 

társadalomtudományokhoz van a legtöbb köze, illetve melyekhez kapcsolódik a 

legszorosabban, melyekből merít a legtöbbet. Nagy meglepetések, ami a megnevezett 

társterületeket illeti nem születtek, mindnyájan a tankönyvekben is emlegetett 

diszciplínákat nevezték meg, de azokat szinte kivétel nélkül, ami bizonyítja - lévén az erre 

a kérdésre választ adó 32 főből 18 gyakorló marketinges, aki saját tapasztalatai, nem pedig 

tankönyvi ismeretek alapján válaszolt - hogy e társtudományok a marketing eszköztárát a 

gyakorlati szakemberek szerint is lényegileg határozzák meg. Érdekes következtetésekre 

sarkall azonban a válaszok részletesebb elemzése. Nézzük először az összefoglaló 

táblázatot. 

4. számú ábra A marketing és más társadalomtudományok érintkezése 

Tudomány -

terület 

Oktatók 

száma  

Oktatók 

%-ában 

Gyakorló 

szakem-

berek 

száma 

Gyakorló 

marketingese

k %-ában 

Összes  

válasz 

(db) 

TTL válasz/ 

TTL válaszoló  

(%) 

szociológia 8 57 % 16 89 % 24 75 % 

pszichológia 9 64 % 12 67 % 21 66 % 

közgazdaságtan 5 35 % 12 67 % 17 53 % 

statisztika 6 43 % 0 0 % 6 19 % 

antropológia 3 21 % 1 6 %  4 13% 

matematika            1 7 % 1 6% 2    6% 
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Mindenekelőtt fontos, hogy a kérdésre spontán kellett a választ megadni, tehát nem előre 

megadott alternatívák közül kiválasztani, ami a konkrét esetben jelentősen növeli az 

eredmény hitelességét és értékét. Az összesítésből egyértelmű, hogy a marketing 

kapcsolata a szociológiával és a pszichológiával a megkérdezettek teljes körének 

véleménye szerint kétségbevonhatatlan, kétharmad feletti aránnyal. Érdekes ugyanakkor a 

közgazdaságtudományi kapcsolódás megítélése, ahol pont az ellenkező eredmény születik, 

mint, amit várnánk, azaz, hogy az akadémiai szféra fogja nagy számban említeni és a 

gyakorlati marketingesek elfelejtkeznek róla. Nem ez történt: szignifikáns különbséggel, 

dupla annyian érezték fontosnak megemlíteni a marketing közgazdasági kapcsolódásait a 

gyakorló marketingesek közül, mint a tanárok közül. A magas említésű tudományterületek 

közül hasonló - látszólagos - anomáliát tükröz az eredmény a szociológia esetében, ahol 

szintén számottevő a különbség a két csoport közt, ezúttal is a gyakorló marketingesek 

javára.  

 

Vajon mi lehet az oka annak, hogy a gyakorló szakemberek mind a közgazdaságtudomány, 

mind a szociológiai hatását a marketingre lényegesen nagyobb mértékűnek tartják a 

marketinget tanítókhoz képest? Véleményem szerint a két eset magyarázata eltérő. A 

közgazdaságtan alacsony említése a tanárok részéről jogos és érthető, ők ugyanis történeti 

perspektívába helyezik a marketinget, márpedig - ahogy ezt disszertációmban több helyen 

is kifejtem, a marketing a közös bölcső ellenére, azt gyorsan elhagyta és több évtizede 

teljesen levált a közgazdaságtanról. A szakma fejlődését követőknek ez szinte közhely, a 

néhány évtizede végzett, azóta szakirodalmat alig olvasó gyakorlati szakember viszont 

homályos és felületes emlékeihez nyúl vissza, s persze hogy előkerül a közgazdaságtan, az 

pedig még külön ráerősít, ha a válaszoló egyúttal ezen az egyetemen szerezte diplomáját. 

A szociológia meglepően magas, szinte teljes körű említése a gyakorló marketingesek által 

feltehetően azzal indokolható, hogy ők mást se hallanak és olvasnak különféle vállalati 

marketing anyagokban, mint a szegmentálás, a célcsoport mindenirányú megismerésének 

fontosságát, kiegészülve a consumer-insight, azaz a fogyasztó tényleges helyzetének 

ismeretével és átélésével, ami már a szociológia felségterületén túl, átvezet a 

pszichológiához. A pszichológia az a tudomány, amelyet mindkét csoport nagy és 

egyforma gyakorisággal említ, s amelynek marketing relevanciája nem volt kétséges 
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sohasem, hisz „az egész marketing lélektani probléma”213, ahogy Tomcsányi professzor 

fogalmazott már a hatvanas években. 

 

A marketingre gyakorolt hatás, a közös pontok száma és fontossága tekintetében mindkét 

megkérdezett csoport a kutatás szerint periférikusnak tartja a marketing kapcsolatát az 

antropológiával, a statisztikával és  - meglepetés? - a matematikával. Ez utóbbit szerző 

nem tartja meglepőnek, az okok ugyanazok, mint a közgazdaságtan alacsony említés 

számánál: a modellezés és modellek konstruálása a közgazdaságtan sajátja, attól kezdve, 

hogy a marketing elkezdte saját útját járni, egyre lazábban érintkezett a matematikával. 

Szerepét átvette a statisztika, amely viszont kritikus fontosságú a marketing 

mindennapjaiban és tudományos megközelítésében egyaránt. Ezért is furcsa a statisztika 

relatív alacsony számú említése az akadémiai szférában és rejtélyes teljes hiánya a 

gyakorló szakemberek válaszaiban. Egyetlen magyarázatot találok ez utóbbira: a vállalati 

vezetők készen kapják a táblázatokat, a kimutatásokat, az adatsorokat, sőt esetenként már 

ezekkel sem találkoznak, csak az elemzések után levont következtetésekkel. Ergo nem 

tudatosul bennük, hogy ezekhez a számsorokhoz sokszor statisztikai úton jutottak.  

 

A statisztika alacsony említésszámához hasonlóan, furcsa volt a marketing és az 

informatika alacsony fokú társítása.  32 megkérdezettből, mindössze egynek jutott eszébe 

megemlíteni. Ennek az lehet a magyarázata, hogy az informatika, mint az adatok 

feldolgozásának, az adatbázis kezelésnek, az információ szerzésnek és továbbadásnak az 

infrastruktúrája, a 21. század emberének egyrészt annyira magától értetődő, mint az, hogy 

az  élet elképzelhetetlen víz vagy oxigén nélkül, hasznossága, sőt nélkülözhetetlensége fel 

sem tűnik,  másrészt inkább támogató, mint alakító szerepe van, bár az utóbbi egyre 

kevésbé igaz, s nem kizárt, hogy az informatika és a marketing kapcsolatának percepcióját 

is meg fogja változtatni. A táblázatban szereplő tudományterületeken és az informatikán 

kívül a megkérdezettek a művészettörténetet, a kommunikációt és a kontrollingot 

említették még meg, mint a marketinggel érintkező diszciplínákat. 

 

Végül egy frappáns bizonyíték a marketing tudományközi természetére és elfogadottan 

széleskörű értelmezésére. A Pécsi Tudományegyetem (PTE) 2010-ben meghirdette az I. 

Felsőoktatási Marketing Versenyt. A verseny egyetlen díjazottja sem marketing szakon 

                                                           
213 Köcse Jolán: Hobbink volt a marketing?! , Budapest, 2000, Simon könyvkiadó, 136.o. 
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tanult, de még csak nem is közgazdásznak. Az első helyezett bölcsész volt, az egyetem 

bölcsészettudományi karának doktorandusza, témája a közösségi média használata volt, a 

második helyezett informatikus, a Gábor Dénes Főiskola hallgatója  - Gábor  Dénes Nobel-

díjas természettudós és villamosmérnök volt, így értelemszerűen az iskola is egy 

reáltudomány, az informatikai oktatás egyik jeles reprezentánsa - a versenyképes honlappal 

foglalkozó dolgozatával. A harmadik helyezett mondható alma materét illetően formálisan 

marketing közelinek, ő a Harsányi János Főiskola hallgatója volt, de ő is egy web 2.0-át 

tárgyaló, tehát informatikai kötődésű dolgozattal nyert.214 Az első felsőoktatási 

marketingversenyen tehát egyetlen, képzését tekintve marketinges hallgató, illetve szűkebb 

tárgyát tekintve, hagyományosnak nevezhető marketing téma nem rúgott labdába. Mégsem 

vitatja senki, hogy mindhárom téma a marketing világának szerves része, változását, 

fejlődését nagyobbrészt a marketing mozgatja és leggyakrabban marketing tankönyvek és 

szaklapok tárgyalják.  

 

E fejezet összegzéseként elmondható, hogy a marketing fogalom folyamatos változása és 

tendenciájában kiterjesztő értelmezése, néhány évtized alatt a marketing koncepció jelentős 

átértelmezéséhez vezetett, s ezzel generálója illetve erősítője lett a más tudományokkal 

való szorosabb kapcsolata kialakulásának, megszilárdítva interdiszciplináris arcát. 

Tudományos státusza születésétől kezdve vitatott volt: a közgazdaságtudománytól történő 

eltávolodása, majd leválása és önálló diszciplínává válása eleinte erősítette, majd egyre 

erősödő interdiszciplináris jellege és a fogalom gyökeres átértelmezése, a 21. század elején 

gyengítette önálló tudományként történő elismerését. 

 

 

 

 

 

                                                           
214 A felsőoktatási marketingről korszerűen,(szerkesztőségi anyag), Marketing & Menedzsment, 2010/4 
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III.  A MARKETING MAGYARORSZÁGI MEGJELENÉSE AZ ÚJ GAZDASÁGI 

MECHANIZMUS RÉSZEKÉNT ÉS ELSŐ ÉVTIZEDEI HAZÁNKBAN (1989-IG)   

 

Ez a fejezet a marketing jelenség magyarországi gyökereit kívánja feltárni. Megragadni 

egyrészről azt a történelmi pillanatot, azokat a körülményeket, amikor a marketing 

hazánkban feltűnik, másrészről azt, kik, miként, és hol, továbbá milyen forrásokban 

értelmezték, és milyen szerepet tulajdonítottak neki.  

E folyamat bemutatása szükségszerűen kristályosodik ki az 1968-as esztendő körül. 

Korántsem az 1968-as év maga a döntő, sokkal fontosabb az odáig vezető út, és az azt 

követő néhány év. A reformot évekig készítették elő, és kb. 1972 végéig tartott az a 

huzavona, illetve egyes esetekben és kontextusokban harc, ami megpecsételte a sorsát, s ha 

vissza nem is vetette a magyar gazdaságot a reform bevezetése előtti időkbe, de 

megszelídítette, esetenként eljelentéktelenítette és közel egy évtizedre befagyasztotta az 

addig elért változásokat. Ezt a folyamatot, sajátos ideológiai-politikai kettősségével és 

furcsa kanyarjaival érdekes fénytörésen át illusztrálja, a marketing fogalmának és 

intézményének ekkortájt zajló felfedezése, és sajátosan szocialista tálalása az üzleti élet 

szereplőinek, valamint a felsőoktatás szakembereinek és hallgatóinak.  

 „A marketing széleskörű alkalmazását kiváltó tényezők közül minden bizonnyal a 

legfontosabb az 1968-as gazdasági irányítási reform volt.”,215 írta Molnár László, az első 

magyarországi marketing tanszékvezető, hozzátéve, hogy a marketing formálta át a 

vállalatok magatartását, vezetési stílusát és gazdagította a piacon alkalmazott eszközeit. A 

korszak témánk szempontjából azért különösen izgalmas, mert a marketing későbbi 

magyarországi intézményesüléséhez vezető alapelemek ezekben az években tűnnek fel, az 

intézményesülés gyökerei tehát itt ragadhatóak meg. 

 

 

 

                                                           
215 Molnár László: A marketing növekvő szerepe a gazdaságban, Piackutatás, Marketing, 1984/1, 8.o. 
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1. Az 1968-as gazdasági reform előzményei és hatása a marketing integrálására a 

magyarországi közgazdasági és üzleti gondolkodásba 

 

1.1. A szocialista keretek 

 

Magyarország szocialista időszakát a közgondolkodás a II. világháború végétől az 1989-es 

rendszerváltásig számolja,216 ami percepcionálisan elfogadható, politikai gazdasági vagy 

akár ideológia szempontból semmiképpen sem tekinthető azonban homogén korszaknak. 

Ezt Valuch Tibor az időszakot jól ismerő történész is leszögezi, amikor egyrészről azt írja: 

„Magától értetődő, hogy a XX. század második felét nem lehet egységes korszakként 

kezelni”,217 másrészről szakaszokra bontja a bő négy évtizedet. Az 1949-ig tartó éveket, - a 

II. világháború kezdetétől - „a létért való küzdelem,…a szűkösség, a hiány és tartós 

nélkülözés” szavakkal, az 1949-65 közötti időszakot továbbra is a szűkösség,  a 

drasztikusan visszafogott fogyasztás, majd 1956-ot követően a korrekció szavakkal 

jellemzi, harmadik szakaszként 1965-től induló két évtizedről beszél, „aminek az első 

részében az ellátás színvonala stabilizálódott, a mennyiségi igények egyre teljesebb 

mértékben kielégíthetővé váltak, a hiány mérséklődött”, és negyedik korszaknak 

aposztrofálja a rendszerváltáson túlnyúló időszakot, amikor „ a fogyasztás a hétköznapok 

kultúrájának szerves részévé, számos vonatkozásban szervezőelemévé vált…”218  

 

Az időszak heterogén volta mellett tesz hitet a Kornai János képezte struktúra is. Ő 

forradalmi átmeneti rendszert (átmenet a kapitalizmusból a szocializmusba), klasszikus 

rendszert (vagy klasszikus szocializmus) és reformrendszert (vagy reformszocializmus) 

különböztet meg. Bár ő a szocialista rendszer - országokra jellemző - prototípusairól, más 

szóval modellekről ír, hozzáteszi, hogy „a három prototípus…három, az időben egymást 

követő történelmi szakaszra utal.”219, s a rendszerváltás kapcsán beszél egy negyedikről is 

a posztszocialista rendszerről, amely átmenet a szocializmusból a kapitalizmusba. 

                                                           
216 Erről árulkodik például dr. Radetzky Péter írásának már a címe is: A magyar gazdaság a szocializmus 

évtizedeiben (1945-1990), http://tortenelemklub.com/magyar-toeri/szocializmus-kora-1945-1988/78-a-

magyar-gazdasag-a-szocializmus-evtizedeiben (2014.02.16.) 
217 Valuch Tibor: Volt-e szocialista társadalom Magyarországon? Beszélő online, 

http://beszelo.c3.hu/cikkek/volt-e-%E2%80%9Eszocialista%E2%80%9D-tarsadalom-magyarorszagon 

(2014.02.22.) 
218 Valuch Tibor: Magyar hétköznapok, Budapest, 2013, Napvilág Kiadó, 24-25.o. 
219 Kornai János: A szocialista rendszer. Kritikai politikai gazdaságtan, Budapest, 1993, HVG Kiadó, 52.o. 

http://tortenelemklub.com/magyar-toeri/szocializmus-kora-1945-1988/78-a-magyar-gazdasag-a-szocializmus-evtizedeiben
http://tortenelemklub.com/magyar-toeri/szocializmus-kora-1945-1988/78-a-magyar-gazdasag-a-szocializmus-evtizedeiben
http://beszelo.c3.hu/cikkek/volt-e-%E2%80%9Eszocialista%E2%80%9D-tarsadalom-magyarorszagon
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Mindkét történész korszakolása, de különösen Valuché, aki a lakosság fogyasztása felől 

közelíti a négy és fél szocialista évtizedet, szinte kínálná annak a vizsgálatát, hogy a 

marketing koncepció egyes elemei mikor és miként - mely időszakhoz kötötten - jelennek 

meg, és milyen megítélés alá esnek az egyes szocialista időszakokban. De van-e erre 

ténylegesen lehetőség és értelmezhető-e ez a marketing egyes elemei vonatkozásában? 

 

A korszakolás több tekintetben kényes kérdés, amely vitatható határvonalakat jelöl ki, 

függően attól milyen szempont szerint történik, s ez fokozottan igaz, ha történelmileg igen 

rövid időszakot szeletelünk fel. Erre maga Valuch utal azzal a kijelentésével, hogy 

„nyilvánvaló, hogy a politikatörténeti és a társadalomtörténeti korszakhatárok nem esnek 

egybe. A társadalmi változások hol megelőzik a politikai fordulópontokat, hol átnyúlnak 

rajtuk.” 220 S ekkor még a gazdaságtörténeti vonatkozások és azok komplex hatásai 

említésre sem kerültek, Kornai szavaival - amit saját korszakolása kapcsán mond - 

„Valójában a történelem menete ennél sokkal bonyolultabb. Egyes országokban más a 

sorrend, vagy pedig egyes szakaszok váltakozva vissza-visszatérnek.”221 

 

A fenti dilemmának témánk szempontjából azért van jelentősége, mert jelzi 1968 

potenciális helyét és szerepét a disszertáció tárgyának vizsgálata kapcsán, azt, hogy 

nincsenek éles határok, különösen nem egyetlen esztendő képében, s különösen nem akkor, 

ha egy olyan összetett - egyszerre gazdasági és társadalmi tartalmú - jelenséget vizsgálunk, 

mint a marketing, amely ráadásul kapitalista gyökerei és eredete miatt a vizsgált 

korszakban ideológiai felhangoktól sem mentes, amint erre a korszakot elemző 

mindenegyes szerző valamilyen módon utal: „Az 1945 utáni társadalmi folyamatokat egyre 

inkább a politikacentrikusság hatotta át. … a politika túlterjedt saját érvényességi körén, 

háttérbe szorította az egyéb területek, a gazdaság, a kultúra, az életmód belső 

törvényszerűségeinek érvényesülését.”222 

 

                                                           
220 Valuch Tibor: Volt-e szocialista társadalom Magyarországon? Beszélő online, 

http://beszelo.c3.hu/cikkek/volt-e-%E2%80%9Eszocialista%E2%80%9D-tarsadalom-magyarorszagon 

(2014.02.22.) 
221 Kornai János: A szocialista rendszer. Kritikai politikai gazdaságtan, Budapest, 1993, HVG Kiadó, 52.o. 
222 Pető Iván, Szakács Sándor: A hazai gazdaság négy évtizedének története, 1945-1985, Budapest, 1985, 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 140.o. 

 

http://beszelo.c3.hu/cikkek/volt-e-%E2%80%9Eszocialista%E2%80%9D-tarsadalom-magyarorszagon
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1.2. A marketing egyes alkotóelemei és a szocializmus kezdeti időszaka 

Piac, verseny, fogyasztás, árak, reklámozás, termékválaszték, árubőség - csak néhány 

azokból a fogalmakból, amelyek mentén a marketing értelmezhető. Ha ezek meglétét. 

megítélését, a nekik tulajdonított szerepet vizsgáljuk a magyarországi szocializmus ideje 

alatt,  érdekes kép bontakozik ki előttünk. A rendszerváltást megelőző bő félévtizedig ezen  

elemek egy része hiányzott, vagy más tartalommal, „szocialista verzióban”, esetenként 

torzítva volt jelen a hivatalos gazdaságpolitikában. Bár kétségtelenül e tekintetben az 

1968-as reform vízválasztó, ha nem is éles fordulat volt, a marketing pozíciójában radikális 

elvi megítélésbeli változást hivatalosan kevésbé hozott, viszont  -intézményesülésben is 

tetten érhetően - megindult a marketing gondolat határozott beszivárgása a vállalati, majd 

lassanként az oktatási gyakorlatba is. A rendelkezésre álló források alapján 

megállapíthatjuk, hogy Magyarországon, a reform hullámain, a marketing gyakorlati 

terjedése és megvalósulása sokkal gyorsabb és szakmailag professzionálisabb volt, mint 

akadémiai térhódítása. 

Az 1945 utáni néhány év mindenképp, de nyugodtan állítható, hogy az 1957-ig terjedő 

időszak hazánkban a marketing vonatkozásában értelmezhetetlen. Nem volt sem árubőség, 

sem pénzbőség. Az inflációs gazdaság-finanszírozás terheit szinte az egész társadalom 

viselte, akinek volt, tartalékai felélésével tudta csak szükségleteit biztosítani, a krónikus 

áruhiány mellett, „a bérből és fizetésből élők elemi szükségleteiket nem tudták 

kielégíteni”223 A reálbér 1946-ban az 1938.évinek a fele volt, a pénz vásárlóértéke 1947 és 

1949 között 40%-kal esett.224 A beruházás - elsősorban a nehézipar - egyértelmű és elsöprő 

elsőbbséget élvezett a fogyasztással szemben225. Az ötvenes évek első feléről szinte 

ugyanez mondható el: „a beruházások arányát a lakossági életszínvonal rovására 30%-kal 

megemelték. Ezek nagy része…katonai célokat szolgált.”226 Az 1950-ben induló első 

ötéves terv fő feladata Magyarország iparosítása volt, elsősorban a nehéz- és gépipar 

fejlesztése.227 A könnyűiparra, korabeli szóhasználat szerint a fogyasztási iparra, az 

összberuházásnak mindössze 2%-ka jutott, az élelmiszeriparra még ennél is kevesebb, 

                                                           
223 Pető Iván, Szakács Sándor: A hazai gazdaság négy évtizedének története, 1945-1985, Budapest, 1985, 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 60.o. 
224 uott 71.és 126.o. 
225 Kornai János: A szocialista rendszer. Kritikai politikai gazdaságtan, Budapest, 1993, HVG Kiadó, 200.o. 
226 Valuch Tibor: Magyar hétköznapok, Budapest, 2013, Napvilág Kiadó, 32.o. 
227 Pető Iván, Szakács Sándor: A hazai gazdaság négy évtizedének története, 1945-1985, Budapest, 1985, 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 152.o. 
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1,6%228.  Árufeleslegről, a fizikai túlélésen túli fogyasztásról, versenyről és piacról tehát 

szó sem volt, annál inkább inflációról és gyors áremelkedésekről, hiányról, 

jegyrendszerről. 1951-ben az alapvető élelmiszerek nagy részére (hús, cukor, liszt, zsír, 

kenyér) jegyrendszer volt, de szappant is csak jegyre lehetett kapni - miközben zajlott „…a 

tulajdontól való megfosztás folyamata…” amely „elszegényítette a magyar társadalmat”229.  

Nem kifejezetten a marketingnek kedvező környezet. 

A háború befejezését követő szűk évtized során, nem hogy vásárlói elvárásokról vagy 

preferenciákról, de még mennyiségi vagy minőségi igényekről vagy azok kielégítéséről 

sem lehetett beszélni, sőt, a szó fogyasztói értelmében áruról és árucseréről sem. Előtérbe 

került a naturális szemlélet, „a felsőbb szerveknek az a törekvése, hogy minél 

részletesebben természetbeni mértékegységben (darab, tonna, méter stb.) határozzák meg a 

feladatokat.”230  A gondolkozás kiinduló pontja nem a fogyasztás, nem az igények, hanem 

a tervek, a képességek és az adottságok: „A felhasználók igényeit nem a közvetlen 

megrendelések, hanem a felettes szervek által közvetített szükségletek tervformába öntött, 

módosított változata jelezte.”231 A vállalatok csak nevükben azok, valójában a központilag 

kialakított tervfeladatok és tervcélok engedelmes végrehajtói. Jellemző, hogy „Nincs 

egyértelmű meghatározás arra, hogy ki a vállalat ’első embere’, a párttitkár vagy az 

igazgató.” 232, a bürokrata és technokrata, politikus és üzletember szerepek összemosódtak. 

Miután nem piaciak az árak,  - s ha egyáltalán vannak egymást helyettesítő termékek, azok 

hasonlóak  - se az ár pozícionáló, se értékmeghatározó szerepe nem érvényesül233, továbbá 

jellemzőjük, hogy önkényesek: „…az árak azért önkényesek,mert a piaci koordináció, a 

kínálat és a kereslet, az eladó és a vevő egymásra hatása erőnek erejével ki lett kapcsolva 

meghatározásukból.”234 Ugyanez igaz a vállalatközi árakra is , amelyek ún. adminisztratív 

árak: „A klasszikus szocialista rendszerben ezek adminisztratív árak. Vertikális 

                                                           
228 uott, 199.o. 
229 Pető Iván, Szakács Sándor: A hazai gazdaság négy évtizedének története, 1945-1985, Budapest, 1985, 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 219.o. 
230 uott, 111.o. 
231 uott, 115.o. 
232 Kornai János: A szocialista rendszer. Kritikai politikai gazdaságtan, Budapest, 1993, HVG Kiadó, 156..o 
233 uott, 175.o. : „Ha például két, egymást tökéletesen helyettesítő input közül az első relatíve olcsóbb lett, 

mint a második, egyáltalán nem biztos, hogy a vállalat törődik ezzel az inputkombináció megválasztásában.” 
234 uott, 181.o. 
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bürokratikus koordináció keretében jönnek létre, nem pedig horizontális piaci 

koordinációban, az eladó és a vevő megegyezésének eredményeképpen.”235 

 

Ahogy a piac szó ismeretlen volt az ötvenes évek szótárában, úgy a verseny is. A kifejezést 

ugyan a szocializmus korai szakasza is ismerte, de nem a piacon, a cégek között, hanem a 

munkahelyen, a munkások között, sajátos értelmezésben: „ a verseny nem kampány, 

hanem a termelés, a termelékenység s ezzel az életszínvonal emelésének, az 

előrehaladásnak eszköze…”236. ellenben ismertek voltak olyan szavak, mint beszolgáltatás, 

állami készletgyűjtés vagy kollektivizálás és propaganda. Minden év elején kellett 

készíteni ún. kampányterveket a munkásság versenymozgalmai, a normaemelés, a 

munkafegyelem javításának támogatására s ezek voltak a propaganda tevékenység 

tárgyai.237 

Az eddig leírtak ismeretében nem furcsa, hogy elsatnyult a közgazdaságtudomány, 

nemcsak azért, mert az ország gazdaságában egy más logika szerint zajlottak a folyamatok 

és születtek a döntések, hanem azért is, mert az ötvenes évek legelején maga a terület sem 

fért bele a hivatalos ideológia tűrésrendszerébe, hiszen még a kereskedői tevékenység 

megítélése is negatív volt: „Kétértelmű a kereskedelem minősítése, mert az egyesíti 

magában a produktív és az improduktív elemeket.”238 Az ország vezetői maguk sem 

rendelkeztek tudományos közgazdasági ismeretekkel és áttekintőképességgel.239 „Az 

egykorú tudománypolitika következtében a közgazdaságtudomány,…. nem 

foglalkozhatott… a tőkés gazdaság világválság utáni újfajta gyakorlatával, s az ezt követő 

jelentős változásokkal… A közgazdászok nem ismerhették a jelzett területeket, 

témaköröket. Ez nem csak a tudománypolitikát meghatározó ideológiai elzárkózásból 

eredt, hanem legalább ilyen mértékben abból is, hogy a vezetés céljai elérése érdekében 

a…. közgazdaságtudományra nem is tartott igényt.”240 Ezért is jelzett komoly szemléletbeli 

(és politikai) változást, amikor 1954 októberében párthatározat rendelkezett a 

                                                           
235 uott, 177.o. 
236 Pető Iván, Szakács Sándor: A hazai gazdaság négy évtizedének története, 1945-1985, Budapest, 1985, 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 177.o. 
237 uott, 186.o. 
238 Kornai János: A szocialista rendszer. Kritikai politikai gazdaságtan, Budapest, 1993, HVG Kiadó, 201.o 
239 Pető Iván, Szakács Sándor: A hazai gazdaság négy évtizedének története, 1945-1985, Budapest, 1985, 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 236.o. 
240 uott, 236. 
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Közgazdaságtudományi Intézet megszervezéséről és a Közgazdasági Szemle című folyóirat 

kiadásáról.241 

 

1.3.  Az új gazdasági mechanizmus, avagy a felpuhult szocializmus 

 

Magyarország szocialista évtizedeinek korszakolása gazdaságtörténetileg mutat eltéréseket 

- amint erre a fenti 1.1. pontban Valuch illetve Kornai műveiből láttunk is példákat -, de 

azt mindegyik forrás egyformán ítéli meg, hogy 1968 jelképes és tényleges fordulópont. 

Kornai jellemzése szerint: ”A reform, amely hol előre lendül, hol megtorpan, a szocialista 

rendszer megújítására születik. …megkezdődik a politikai és ideológia erózió…”242 

Hasonlóan fogalmaz Lengyel László 30 évvel később: a politológus a stop-go, ellenreform-

reform, eladósodás-megszorítás, koraszülött jóléti állam-állami redisztribúció 

ellentétpárokkal jellemezte a korszakot.243 A magyarországi közgazdasági gondolkodás a 

hatvanas évek végén a húzd meg-ereszd meg, szorítások és lazítások, szabályozott keretek 

és szabadjára engedett igények, tervszerűség és spontaneitás ellentéteknek hitt alternatívái 

közt találta magát.  

 

Bár a gazdaság megreformálásának „kísértete” tulajdonképpen végigkísérte a szocializmus 

egész - történelmileg nem hosszú - idejét és történetét, 1968 nemcsak Magyarország 

szocialista történelmének fontos dátuma, hanem a második világháborút követő időszaknak 

is, mert a bő két évtized múlva elinduló gazdaságpolitikai váltás, a magyar gazdaság 

kapitalista átalakításának szellemi előkészítése ekkor kezdődik meg. A magyar gazdaság a 

szocialista korszak lezárultával, a 68-as gondolatoknak, 1968 szellemének köszönhetően 

rajtolt lényegesen jobb helyzetből és felkészültebben, mint a környező országok.  

A fordulat azonban sokkal előbb kezdett el érlelődni. Pető-Szakács kerek tíz évet megy 

vissza: „Az 1957-et követő évtized világosan elkülönülő korszaka az elmúlt negyven év 

magyar gazdaságtörténetének. A reformelképzelések 1957.évi félretétele, elvetése, majd -

az 1964-ben megkezdett előkészületek után - tíz évvel később új gazdaságirányítási 
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242 Kornai János: A szocialista rendszer. Kritikai politikai gazdaságtan, Budapest, 1993, HVG Kiadó, 29.o 
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rendszer bevezetése, egyértelműen jelzi a korszakhatárt.”244 Mások szerint az egész 1956-

tal kezdődött, s nem pusztán a forradalommal, hanem az akkoriban megfogalmazódó 

(reform)gondolatokkal. A marketing szakma úttörői - így Kürthy Pál, Tomcsányi Pál -

történetesen egy, a Közgazdasági Szemlében 1957-ben megjelent konkrét cikket245 tekintik 

az új gazdasági mechanizmus bölcsőjének 246. 

Tény, hogy az MSZMP KB 1962 februárjában megtartott VIII. Kongresszusa az egyik 

megragadható politikai pillanat, amikor a változás tettekké transzformálódása elkezdődött. 

A Központi Bizottság 1964. december 10-i határozata erre a párteseményre hivatkozva 

mondta ki, hogy: „A Központi Bizottság a VIII. kongresszus határozatának megfelelően   

szükségesnek tartja a jelenlegi  gazdasági mechanizmus.. átfogó kritikai felülvizsgálatát és 

a helyzetnek megfelelő módosítását.”247 Félremagyarázhatatlan szavak, amelyeket újabb 

politikai tettek követtek: Az MSZMP KB 1965 novemberben irányelveket fogadott el a 

gazdaságirányítás rendszerének reformjáról248, és 1966 májusában határozatot hozott, 

amely elfogadta az új gazdasági mechanizmus irányelveit, és bevezetésének dátumát 1968. 

január 1-vel rögzítette. 

A reform előkészítő munkáit a szociáldemokrata múltú Nyers Rezső koordinálta, és a 

feladat súlyát az is mutatta, hogy a reformműhely tizenegy szakbizottsága közül az egyiket, 

maga a korábbi miniszterelnök, Hegedűs András vezette. Az elfogadott reformkoncepció 

érintette a tervgazdálkodást, amennyiben csökkenteni kívánta a központi tervezés szerepét 

és növelni a vállalati önállóságot, teret adva a vállalatok közötti versenynek, az árakat, 

mert az árképzés, ha korlátokkal is, például a hatóságilag rögzített árak részbeni megtartása 

mellett, de igazodhatott a piachoz, azaz a keresleti-kínálati viszonyokhoz, és a béreket, a 

központi bérszabályozás fellazításával, amelyet megint csak korlátokkal, de vállalati 

bérszabályozás válthatott fel. 

 

Három, a marketing megjelenése és életképes beépülése szempontjából is fontos elem, -

vállalati önállóság a tervezésben, az árazásban és a bérezésben -, amelynek addigi hiánya, 

                                                           
244 Pető Iván, Szakács Sándor: A hazai gazdaság négy évtizedének története, 1945-1985, Budapest, 1985, 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 369.o. 
245 Bokor János-Gadó Ottó-Kürthy Pál-Meitner Tamás-Sárosi Sándorné-Wilcsek Jenőné: Javaslat az ipar 

gazdasági irányításának  új rendszerére. Közgazdasági Szemle, 1957/4. sz., 371-392.o. 
246 Ungváriné dr. Köcse Jolán: Hobbink volt a marketing? ! , Budapest, 2000, Simon Könyvkiadó 233.o. 
247 Pető Iván, Szakács Sándor: A hazai gazdaság négy évtizedének története, 1945-1985, Budapest, 1985, 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 412.o 
248 uott, 457.o. 
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pontosabban sajátos szocialista értelmezése teljességgel értelmetlenné és ezért 

elképzelhetetlenné tette a marketing koncepció bármiféle korábbi megjelenését. Felvetésük 

és bevezetésük viszont, akármilyen tétova, Kornait idézve, inkoherens módon249 is zajlott, 

rögtön felszínre hozta a marketing gondolatot és eszköztárat. 

 

Nézzük az elsőt: verseny és nagyobb vállalati önállóság. Tudjuk, hogy a versenyt nem elég 

kívánatosnak tartani vagy mellette állást foglalni, ahhoz ténylegesen eltérő piaci 

képességek, lehetőségek és érdekek szükségesek. De már puszta deklarálása is merész és 

újszerű gondolatokra csábíthat egy olyan gazdaságban, ahol iparáganként egy, esetleg 

néhány, de mindenképp korlátozott számú szereplő volt, amelyek meghatározott 

koreográfia és terv alapján működtek. Ezért is elvi jelentőségű, hogy minden a 

marketingről író forrás axiomaként, a piacszerű működés előfeltételeként kezeli a vállalati 

önállóságot, nem ritkán olyan félreérthetetlenül fogalmazva, mint Sándor Imre 1976-os 

kandidátusi értekezésében és annak téziseiben: ”A szocialista termelési viszonyok között a 

reklám funkcionálásának előfeltétele…a vállalati önállóság.”250 A vállalatok közti verseny 

lehetőségének felvetése igényelte a versenyzés módszertanának, játékszabályainak és 

kereteinek a meghatározását is, amelyhez a marketing bevált recepttel szolgált. A reform 

által elképzelt verseny azonban nem csak a vállalatok előtt nyílt meg, hanem a 

magánszemélyek között is. Ez volt az igazi nagy újdonság, az egyéni kezdeményezés, s 

ezzel a tudatformálás irányába tett merész lépés. Szabó István egykori nádudvari tsz elnök 

szerint „a legnagyobb vívmány az volt, hogy törvény mondta ki: a háztáji árut is termelhet. 

Ilyesmi szóba sem került más szocialista országban, az oroszoknak sem szúrt szemet…”251 

 

A reform előszelének is értékelhető első jelentősebb változás a termelőszövetkezeteket 

érintette, így nem véletlen, hogy a marketing magyarországi csírái is a területen jelentek 

meg. Az 1961-63 között kidolgozott tervek önálló, vállalatszerű gazdálkodásra, a 

tagságnak a termelőszövetkezet ügyeibe való közvetlen beleszólására, egyúttal anyagi 

érdekeltségére építettek. Akárcsak a későbbi reform elképzeléseknek, ezeknek a magja is 

az állam irányító szerepének megváltoztatása volt: a tervutasításokat, illetve ezek 

                                                           
249 Kornai János: A szocialista rendszer. Kritikai politikai gazdaságtan, Budapest, 1993, HVG Kiadó, 522., 

596.o 
250 Sándor Imre: A reklám a tervszerű szükséglet-kielégítés és a hatékony szocialista vállalatvezetés 
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251 Interjú Szabó Istvánnal, Népszabadság 2011. augusztus 13. Hétvége melléklet, 2.o. 
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kizárólagosságát fel kívánta váltani a gazdasági szabályozókon keresztül történő 

irányítással és befolyásolással.252  

 

A reformkoncepció második eleme az árak és az árazás, az árutermelő emberi lét és az 

üzleti élet banális alapeleme.  Rekettye professzor 2011-ben megjelent az árakról írott 

összefoglaló művének előszava szerint „Szerepe egyaránt fontos az emberek vásárlási 

döntéseiben és a gazdasági vállalkozások, valamint az egyéb társadalmi intézmények 

működésében, eredményességében”.253  Helyét a marketing struktúrában magyarázni sem 

kell. A négy alap „P„  - Product, Place, Promotion, Price - egyike. A marketing mix elemi 

építőköve, a piaci jelenlét stratégiai és taktikai fegyvere. Ha ezzel nem rendelkezhet 

szabadon az üzleti élet szereplője, nem beszélhetünk piacgazdaságról. Szabó István a 

hivatkozott 2011-es visszaemlékezésben óriási vívmányként emlegette, hogy „igazi ára lett 

a búzának, a sertésnek”254. Az árak szabad, illetve bizonyos korlátok közti szabad 

kezelhetősége a marketing létének előfeltétele, ugyanakkor az árak felszabadítása 

önmagában nem elegendő, de fontos lépés a marketing életrehívásához.  

 

A három markáns változás közül, a bérek szabadabb kezelésének van látszólag 

legkevesebb köze a marketing létéhez vagy nemlétéhez. A jövedelemkiegyenlítéssel 

történő szakítás, az elmozdulás a differenciált bérezés felé azonban versenyösztönző 

tényező. Piacosítja a munkaerőt, differenciál a teljesítmény értékelésben, honorálja az 

egyéni teljesítményt. 1968 ebben is változást indított el. A már idézett Szabó István szerint: 

„Rettenetes erőfeszítéssel lehetett kiverekedni, hogy a munkabér költség legyen…” 255 

Pedig a bérezés kritikus piacképző és versenystimuláló elem, s az egyéni, csoport/vállalati 

és közösségi érdek szüntelen összehangolási kényszere miatt, súlyos fejtörések okozója, és 

a szocialista marketing egyik felsőbbrendűnek hitt megkülönböztető jegye. 

 

Annak jobb megítélése érdekében, hogy milyen nemzetközi környezetben születtek meg a 

szocialista gazdaságpolitika dogmáitól, a tervgazdaságtól, a centralizált irányítástól és 

elosztástól idegen reformgondolatok, nézzünk néhány eseményt azok közül, amelyek a 

közelünkben zajlottak és közvetve befolyással voltak ezek tartalmára is, de még inkább 
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azok sorsára. Franciaországban és Nyugat-Németországban tavasszal diákzavargások 

kezdődtek, majd nem sokkal ezután Jugoszláviában is, ugyan korántsem a fogyasztói 

társadalom pazarló bősége elleni tiltakozásul, mint Nyugat-Európában.256 Márciusban 

Varsóban tüntettek az egyetemisták. Ősszel Albánia kilépett a Varsói Szerződésből. 

Destabilizálódott Európa és a maga csendesebb, lefojtottabb módján forrongott a 

szocialista tábor. Áprilisban Csehszlovákiában új kormány alakult, amely elindította a 

később prágai tavasznak nevezett demokratizálódást. Az elképzelt változások júliusra 

túllépték a szovjet vezetés tűréshatárát, s Brezsnyev az SZKP főtitkára Moszkvában 

figyelmeztette a csehszlovák vezetést, hogy reformjaik nem sérthetik a szocializmus 

érdekeit. Mindezt előkészítendő és nyomatékosítandó, május végén hadgyakorlat címén 

szovjet csapatok lépték át a csehszlovák határt, majd augusztusban  - más szocialista 

országok, így Magyarország kíséretében - bevonultak Csehszlovákiába. 

 

Az ország határain kívül zajló eseményeknek is jelentős szerepe volt abban, hogy a reform 

elképzelések hazánkban szüntelen változásokon mentek át, s végül elnyújtottan, 

töredékesen és gyakran torzulásokkal kerültek megvalósításra. A torzulások egyik oka a 

reformgondolatok politikai meghatározottsága volt, egész konkrétan a kommunista párt 

direkt kontrollja. Kornai János a jelenséget ekképp foglalja össze: „A reform tehát 

lényegbevágó, mély és radikális változásokat foglal magában, de sem mélységben, sem 

radikalizmusban nem megy olyan messzire, hogy feladná a szocialista rendszer alapvető 

megkülönböztető tulajdonságát, nevezetesen a kommunista párt osztatlan hatalmát.”257, 

amelynek következményeként „A reformfolyamat felemás képződményt hoz létre, amely 

magában hordja végzetét…”.258 

 

1.4.  Piac, quasi piac vagy tervgazdaság? 

 

Az 1968-as változás, ha az eredeti elképzelésekhez közeli tartalommal valósul meg és 

esetlegesen még a hivatalos gazdaságpolitika részévé is válik, nemcsak a két évtizeddel 

                                                           
256 Az Amerikai Egyesült Államokban, Memphisben ekkor gyilkolják meg az emberi jogokért harcba szálló 
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csak csírájában jelent meg. 
257 Kornai János: A szocialista rendszer. Kritikai politikai gazdaságtan, Budapest, 1993, HVG Kiadó, 522., 

408.o 
258 uott, 596.o. 



125 

 

későbbi gazdasági változásokat siettethette volna, hanem néhány kapitalista alapintézmény 

- így a piac - helyét és szerepét illetően is kevesebb álkérdésnek, és ideológiai töltetű 

interpretációnak adott volna teret.  

 

A reformtervek felpuhulása azonban tág terepet szolgáltatott a piac, a marketing, a 

nyereség és számos közgazdasági alapfogalom különös értelmezésének, és korántsem tett 

indokolatlanná olyan banálisnak ható, megállapítást, hogy „A reform következtében a 

vállalati tevékenység integráns része lett a piac…”, amely az akkori helyzetben mégis 

merész kijelentésnek minősült, hiszen legitimálta azt a fejleményt, hogy valóban „a 

vállalati tevékenység integráns része lett a piac, vagyis a népgazdasági terv iniciativáin túl 

a vállalat dolga, hogy milyen tartalommal tölti meg a tervet.” 259  Ez a vállalat korábbinál 

lényegesen nagyobb fokú szabadságának és bővülő mozgásterének közvetett deklarálását 

jelentette. 

  

Itt érdemes arra a korabeli tankönyvekben és szakmai írásokban gyakran tetten érhető 

jelenségre felhívni a figyelmet, hogy egyes állításokat mintha csak azért rögzítene a szerző, 

hogy tesztelje a politika vagy személyében azt megtestesítő lektor tűrőképességét, azokat a 

határokat, amelyek még az uralkodó ideológia kereteit nem feszítik szét. Mind tartalmában, 

mind stílusában tipikus példája e technikának a következő, 1975-ös tankönyvben olvasható 

mondat: „Megállapítottuk, hogy a szocialista országok szakembereit élénken foglalkoztatja 

a szükségletek tökéletesebb kielégítése érdekében felhasználható korszerű eszközök 

alkalmazásának lehetősége és szükségessége.”260 Az „élénken foglalkoztatja” felütés, a 

feltételes mód, továbbá az egész mondat tartalmát lebegtető „alkalmazásának lehetősége” 

fordulat, mind az óvatosság megnyilvánulásai. Rövidebben és egyértelműbben 

fogalmazhatott volna úgy is a szerző, hogy a szocialista országoknak is ideje felfedezni és 

alkalmazni a marketinget, de ezt valószínűleg pont akkor (a gazdasági reformok 

megkérdőjelezésének éveiben) még nem tehette, vagy úgy érezte, hogy nem teheti meg, 

dacára annak, hogy az idézett mondat egy mindössze 135 /!/ példányban sokszorosított 

egyetemi jegyzetből való. 
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A piaci mechanizmusoknak és logikának a szocialista gazdaságpolitika egyik, ha nem a 

legfontosabb pillérét jelentő tervezési alapelvvel, s a tervezhetőséggel, a tervszerű 

működéssel való összeegyeztethetősége amúgyis komoly szellemi próbatétel elé állította az 

elméleti szakembereket. A Közgazdasági Kislexikon 1968-as kiadásának magyarázata 

szerint „A szocialista áruforgalom zöme szervezett piacon bonyolódik le, államilag 

szabályozott árakon…” de „ A gazdaságirányítás indirekt rendszerében, az új gazdasági 

mechanizmus körülményei között növekszik a piac szerepe.”261  

 

A tervgazdálkodás és a vállalati önállóság összebékítése, vagy inkább közös platformra 

hozása tehát a reformelképzelések egyik neuralgikus pontja volt, akárcsak a piac puszta 

fogalma, hisz „piac centrikusan csak akkor lehet dolgozni, ha van piac”.262 Árnyalni kellett 

a tervezés fogalmát, súlyát és helyét újradefiniálni, oly módon, hogy a tervalapú szükséglet 

kielégítés vezérelve megmaradjon, miközben a szükségleteknek történő tényleges és 

valamelyest rugalmas megfelelés a vállalati gondolkodás részévé válik. E nem könnyű 

helyzetet a Marketing Alapismeretek tankönyv így írja le: „Addig, amíg a korábbi 

gazdaságirányítás rendszerében az irányító szervtől kapott tervfeladat magát a szükségletet 

jelenítette meg a vállalatok számára, ma mondhatjuk, hogy az újratermelés tervszerű 

folyamatába való bekapcsolódást egy vállalati síkú és kiindulópontú piacfelmérés és erre 

épülő tervmunka biztosítja.” . De siet hozzátenni, hogy „Esetenként az irányítás közvetlen 

formái ma is érvényesülnek.” 263 

 

Miközben az akadémiai szférában, sokszor egymásról sem tudó kisebb műhelyekben 

folyik egy újfajta, reformos tervgazdaság értelmezés megalkotása, találunk arra is 

szándékot, hogy továbbra is markánsan más értelmezést kapjon a fogalom szocialista és 

kapitalista értelmezése, illetve ellenkezőleg, a kétfajta tervezést közel azonos módon 

kezeljék.  Ezért hol olyan kísérletekkel találkozunk, hogy a különbözőségekre mutassanak 

rá és megmagyarázzák példának okáért, a szocialista piacnak a kapitalistától eltérő 

természetét, hol azzal, hogy közös alapelemeket fedezzenek fel, így a tervezés 

szükségszerűségét, létjogosultságát és szerepét a piac vezérelte tőkés gazdaság integráns 
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részeként is megjelenítsék. Nézzünk mindkettőre egy-egy példát. A tőkés piac spontán, 

anarchikus és ad hoc jellegű, hisz ” Kapitalista viszonyok között a piac mechanizmusa, a 

kereslet, a kínálat és az ár spontán alakulása szabályozza a termelés alakulását”,  míg a 

szocialista piac szervezett, tervezett és előrelátó, mert „ A szocialista áruforgalom zöme 

szervezett piacon bonyolódik le, államilag szabályozott árakon…” 264.  Ugyanebben az 

1975-ös egyetemi marketingtankönyvben megmosolyogtató példa olvasható ugyanakkor a 

tervszerűségnek, mint potenciális közös elemnek a modern tőkés gazdaság egyik 

velejárójaként történő feltüntetésére: „… nem szükségtelen utalni arra, hogy a tőkés világ a 

második világháború után a Szovjetunió rendkívül gyorsütemű növekedése példájából 

tanulva felfedezte a tervezést.” 265 

 

1.5.  A marketing újrafelfedezése és pozicionálása az új gazdasági 

mechanizmus részeként 

 

A marketing szalonképessé tétele volt a hatvanas évek végének, hetvenes évek elejének 

egyik legkomolyabb szellemi kihívása a szakma számára. Ez nagyobb részt egyes 

vállalatok, nyitottabb, merészebb és világot látott vezetői által vezetett vagy megtűrt 

szakmai műhelyekben, részben kispéldányszámú jegyzetek és folyóiratok, elvétve 

konferenciák keretei között zajlott. Ez utóbbira ritka példa a Magyar Kereskedelmi Kamara 

1970-ben rendezett eseménye  „A vállalati tervezés és a marketing kapcsolata” címmel, 

ami különösen érdekes a tekintetben, hogy egy konferencia címében vállalta fel a 

marketing megnevezését. 266  

 

Az alapdilemma az volt, vajon a kapitalista intézménynek minősített, a tőkés társadalmi 

viszonyok között kifejlődött marketingből „vállalataink mit, mennyit és milyen 

módosításokkal vehetnek át és fejleszthetnek tovább.”267  Mivel a szocializmus addig 

megszokott, elvárt, és gyakorlattá vált formájától a marketing életfeltételeit jelentő 

alapintézmények idegenek voltak, értelemszerűen a marketingnek sem volt élettere, 

létjogosultsága ebben a közegben. A tervezett reformokkal ezeknek az 

alapintézményeknek egy része - mint pl. a verseny, a vállalati önállóság, a piackutatás és 
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valós igénykielégítés, a rugalmas árazás, a reklámozás - megjelent vagy meg kellett volna 

jelenjen a gazdaság működésében. S ennek csak látszólag mond ellent a már többször 

hivatkozott tankönyv azon kijelentése, hogy a „marketing számos eleme és eszköze 

/piackutatás, reklám, árpolitika stb./ már korábban is elismert, használt és hatékony része 

volt vállalataink működésének.” 268 Azon túl, hogy tényszerűen igaz az állítás - hiszen a 

korai szocializmusban is volt árazás, volt valamiféle reklámozás és piacismeret - ez sokkal 

inkább a kényesnek érzett téma tudatos bagatellizálása az elfogadás és életképesség 

esélyeinek növelése érdekében.  Annak elfedése, hogy bár e fogalmak léteztek addig is, 

ezentúl teljesen más tartalmat és szerepet fognak kapni. 

 

Ahogy azonban e fogalmakat is csak nagy óvatossággal emlegették elméleti és gyakorlati 

szakemberek egyaránt, és használatuk során egy sajátos szocialista metamorfózison 

mentek át, az átfogó keretet is jelentő marketingnek még inkább ildomos volt keresztül 

mennie egy alapos szocialista kozmetikán, hogy másképp jelentse és képviselje ugyanazt, 

mint az alacsonyabb rendűnek tartott és elítélt tőkés gazdaságban.  A fent idézett tankönyvi 

részlet feltehetően erre utal, amikor a marketing „továbbfejlesztéséről” ír, akárcsak Molnár 

László egy 1984-es írásában az előző másfél évtizedről: „A magyar gazdasági kutatók és 

szakértők jónéhány éve foglalkoznak a marketingnek a szocialista vállalatelméletbe való 

beillesztésével.”269 A Közgazdaságtudományi Egyetem első tanszékvezetője azonban 

fogalmazott még konkrétabban is e tárgyban. Egy 1986-os, az egyetem rektorának az 

alapképzés tantárgy struktúrájáról írt levelében ezt írja: „… néhány ismeretkör hemzseg az 

idegen kifejezésektől, híres vagy híresnek vélt tekintélyek említésétől. Ezek többsége egy 

meghatározott országcsoportban (sic!) él vagy élt. Véleményem szerint egy tárgykör 

tartalmát nem kell - s nem is célszerű - ilyen módon kihangsúlyozni. A nagy nevekkel való 

takaródzás talán a saját kutatási háttér gyengeségét vagy egyoldalúságát leplezi!?”270 

Ennyire leplezetlenül ideológiától átitatott szövegre a szocialista marketing források közt 

sem gyakran lelni. 

 

Fel kellett építeni a szocialista marketinget és kellett találni vagy még inkább ki kellett 

találni a megkülönböztető elemeket. Ez az igyekezet akár becsülendő is lehetett volna, de 
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/III. fejezet 2.sz.mell. 



129 

 

mindenképpen a marketing intézményesülése felé tett első lépések egyikének tekinthető, 

amennyiben trójai falóként szolgálta azt a célt, hogy erősítse a reform végrehajthatóságát, 

és észrevétlenül hozzájáruljon a merev tervgazdaság fokozatos lebontásához. Ezért van 

súlya az olyan látszólag szimpla mondatnak, amellyel a fent idézett tankönyv zárja az első 

fejezetét: „ …bemutattuk…az  azonosságokat és a különbségeket a tőkés és a szocialista 

marketing tevékenységek között.”271 Egyfajta előretolt védelemként szolgáló mondat, 

amellyel a szerzők legitimálni kívánják a marketing létjogosultságáról egy teljes fejezetben 

leírtakat. 

 

A szocialista reklám megkülönböztetése a kapitalistától és elméleti hátterének 

megkonstruálása egyébként a hatvanas években élte fénykorát. Az 1966-ban kiadott 

külkereskedelmi szakiskolai jegyzet - Antal Endre és Szabó Imre munkája - magabiztosan 

gyűjtötte négy pontba a szocialista reklám jellegzetességeit. Ez a „népgazdasági jelleg, a 

népgazdasági szinten való tervszerűség, a reklámra rendelkezésre álló anyagi eszközök 

takarékos felhasználása és a KGST272 követelményeihez való alkalmazkodás” volt.273 Ez 

utóbbi alatt azt értették, hogy a „KGST profilírozása” következményeként nem gyártottak 

minden terméket minden országban, hanem e tekintetben egyfajta munkamegosztás 

érvényesült, s ennek értelemszerűen kihatása volt a „propaganda tevékenységre” is. A 

későbbiekben már kezdtek árnyaltabban fogalmazni a szerzők, mert szakmailag egyre 

kevésbé érezhették védhetőnek a distinkciót. Igaz, 1973-ban a III. Országos 

Reklámkonferencián Wladimir Kosik a prágai Közgazdasági Egyetem tanára még arról 

beszélt előadásában, hogy a „szocialista reklám nem vehet mindent át a kapitalista 

reklámtól; ki kell, hogy alakítsa saját hatékony módszereit.” 274 

 

Hasonló szocialista-kapitalista különbségtételt tapasztalunk egy 1983-ban kiadott 

marketing tárgyú könyv több részletét illetően.275 A szerzők csak a tőkés reklám 

sajátosságaként említik meg a konkurencia elleni harcot, a szocialista reklám funkciói 

közül törlik, egyúttal azt az információnyújtásra szűkítik. Kritikusai felróják a szerzőknek 
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már akkor, tehát megjelenésekor!, - hogy a „reklámmal kapcsolatos előítéletek 

lerombolásához nem járul hozzá; márpedig a következő években a reklám osztálynak is 

meg kellene kapnia éppen a marketingben betöltött szerepe miatt a kellő megbecsülést.”276  

 

Térjünk vissza a hivatkozott tankönyv fejezet elejére, - hiszen ebből tanult a hazai 

marketingesek első egyetemi képzettségű generációja -, ahol a marketing fogalmának a 

felvezetése történik, a fejezetzáráshoz hasonló óvatossággal. Mintha csak hímes tojásokon 

lépkednénk: „Számos hibás nézet és álláspont alakult ki abból a körülményből, ahogyan 

hazánkban a gazdasági közvélemény megismerkedett a marketing elméletével, 

módszereivel és alkalmazásának eredményeivel… érthető nyugtalanságot keltett, féltve a 

szocializmus vívmányait”277. Pedig „A marketing helyes értelmezése, a módszer 

lényegétől a túlzások elválasztása és az eszközök mértéktartó és egybehangolt alkalmazása 

nagyon könnyen összeegyeztethető a szocializmus alaptörvényével, a társadalmi és egyéni 

szükségletek maximális kielégítésére való törekvéssel.”278 Ez utóbbi fordulat, az 

összeegyeztethetőség, megint csak lakonikus rövidséggel és a korabeli tankönyvektől 

szokatlan egyértelműséggel máshol is elhangzik, így 1974-ben egy Molnár László, akkori 

tanszékvezető szerkesztette jegyzetben: „A marketing …nagyon könnyen 

összeegyeztethető a szocializmus alaptörvényével.”279 

 

A magyar marketing szakma egyik legendás alakjának tartott Tomcsányi Pál280 egyenesen 

az új gazdasági mechanizmus részeként tekint a marketingre, pontosabban annak 

valamiféle szocialista fajtájára: „A Központi Bizottság 1966. május 25-27-i ülésén hagyta 

jóvá az új gazdaság-irányítási rendszer irányelveit. … Ezek az elvek határozottan a 

szocialista marketing alapját, sőt szükségességét teremtik meg.”281  

 

A hivatkozott szerzők állásfoglalásaikat a marketing létjogosultsága mellett viszonylag 

csekély kockázattal tehették meg, miután őket évekkel megelőzve, kollégájuk Gergely 
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István a Közgazdasági Szemlében megjelent emblematikus írásában kimondta, hogy „A  

nemzetközi verseny, a gazdasági-piaci kényszer…rászorítja a vállalatokat a marketing 

szerepének megismerésére és felhasználására.”282 Igaz, neki pedig Kürthy Pál készítette elő 

a terepet, aki három évvel korábban írott könyvében legalább hasonló konkrétsággal vall a 

marketingről: ”Bár a marketing módszerei és eszközei a kapitalista gazdálkodási 

rendszerben alakultak ki, ennek ellenére igen sok területen jó hatásfokkal lehet azokat 

felhasználni a szocialista gazdálkodási rendszerben is.”283 Kürthy fogalmazása abban is 

eltér a korábban idézett, a marketing szocialista létjogosultságának megágyazó számos 

korabeli dokumentumban olvasható kijelentéstől, hogy ő, sem ebben a mondatában, se 

könyvének más fejezeteiben nem törekedett a marketing, a piac, a piackutatás, a 

versenytársak vagy egyéb marketing szakkifejezés szocialista verziójának, avagy 

mutációjának megkonstruálására. Talán azért tehette, mert még a reformok legelején, 

szinte azok előkészítéseként, 1968-ban írta könyvét. 

 

1.6.  Társadalmi érdekviszonyok és a marketing  

 

A marketing apologetikája több síkon folyt, az egyik fontos, erkölcsi-filozófiai aspektus az 

érdek irányából közelítette meg, és erőfeszítéseket tett a marketing erkölcsössége és a 

kanonizált szocialista érdekkategóriák elméleti összeegyeztethetőségére.  Érdekes 

momentum ez önmagában, mert egyrészt közvetett jelzése annak, hogy a korabeli 

vélekedés szerint itt valami nagy horderejű, várhatóan az egész üzleti életre és 

gondolkodásra kiható megközelítés készült betörni a nagyfallal és vizesárokkal védett 

szocialista gazdaság világába. Másrészt egy újabb lehetőség a szocialista marketingnek a 

kapitalistától való megkülönböztetésére, a fölé emelésére és ezáltal szalonképessé tételére, 

hiszen „Lényeges és megkülönböztető eleme a marketing szocialista 

értelmezésének…aktív szerepe a társadalmi érdek és hatékonyság előmozdításában.”284  
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A különféle érdekek és a marketing összeegyeztethetősége és értéktartalma a marketing 

szocialista verziójának visszatérő problematikája, amelynek eredete feltételezhetően a 

szovjet szakirodalomban lelhető fel. Nikolai Petrakov szovjet közgazdász 1971-ben írta, 

hogy „A mai kapitalizmusban a fogyasztói társadalom technokrata felfogása az ember 

kiteljesedését a puszta fogyasztás nagyságára zsugorítja. A szocializmusban ezt az 

értékrendszert a talpára kell állítani. Az egyén és a társadalom érdekazonosságának 

realizálása érzékenyen reagáló társadalmi mechanizmust igényel.”285 A talpraállítás 

fordulata  - talán mert jól kifejezi azt, hogy a szocializmus teljesen más szögből tekint a 

marketingre - akkoriban több írásban feltűnik, így például Gergely Istvánnál, a Marx  

Károly Közgazdasági Egyetem docensénél is, aki egy szintén 1971-es tanulmányában írja, 

hogy „A szocializmus talpára állítja a marketinget.”, igaz annak kapcsán, hogy emitt a jólét 

növelését és a jobb szükséglet kielégítést szolgálja, míg a kapitalizmusban a fogyasztó 

megnyerését a vállalat hosszú távú profitja érdekében .286 

Nem véletlen, hogy a hetvenes évek marketing tankönyvei akárcsak szinte minden 

akkortájt született írás, kötelességszerűen tárgyalja az egyéni és közösségi érdekek 

harmonizálását a reformgazdaság viszonyai között. A korszak ismert személyisége Sándor 

Imre a Közgazdaságtudományi Egyetem tanszékvezetője, pályája kezdetén, a reklámról 

írott disszertációjában kitér a ma public relations-nek, akkor általa kapcsolat-szervezésnek 

nevezett marketing területre is. Szakmailag egyébként máig érvényesen, az érdek oldaláról 

közelíti meg e tevékenység legfőbb funkcióját, részben „objektív érdekazonosságok 

érdekkapcsolatok és érdekellentétek felszínre hozásában”, részben „ az egyéni, a vállalati 

és a társadalmi érdekek összehangolásában” meghatározva azt287.  Gergely István már 

idézett írása is komoly szerepet szán a marketingnek az érdekviszonyokat illetően, hogy 

pontosan mit és hogyan, nála azonban nem egyértelműen derül ki. Személyes-egyéni 

érdekről, fogyasztói érdekről, vállalati és népgazdasági érdekről ír, és ezek hierarchiájáról. 

Egyik gondolata szerint mindezek megtestesülnek a marketingben, míg a másik szerint „az 

érdekeknek ez a hierarchiája piaci partnereket állít egymással szembe, s itt fontos szerep 
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vár a marketingre.” 288 S Kürthy Pál 1969-es a marketingről és a piackutatásról írt könyve 

is külön - igaz nyúlfarknyi - fejezetet szentel a marketing szocialista szerepének, ahol 

látszólag félreérthetetlenül fogalmazott akként, hogy a marketing módszereket és 

eszközöket „fel lehet használni a népgazdasági és vállalati érdekek összehangolására is”.289 

Az sem ritka, hogy a kor szerzői hosszadalmasan belebonyolódnak az érdekek 

szövevényes kérdéskörébe, és végül maguk se tudják, hogyan keveredjenek ki belőle. A 

már többször idézett Hofmanné-Molnár szerzőpáros alapműve ezt oldalakon keresztül teszi 

meg, taglalva vajon az egyéni preferenciák, a társadalmi érdek vagy a kettő közt 

elhelyezett csoport érdek élvez-e elsőbbséget. Ez utóbbit, érezve meglehetősen bizonytalan 

tartalmát, családi érdekként pontosítják, ami sokkal közelebb helyezi az egyéni, mint a 

társadalmi érdekhez. A kérdés kényes természetére tekintettel az állásfoglalás elmarad: 

„Bármelyik előnyben részesítése a másik figyelmen kívül hagyásával járna és 

torzulásokhoz vezetne.”, és hasonló salamoni az álláspont a fogyasztási modellt illetően is:  

„A fogyasztási modellnek… olyannak kell lennie, ami….egybeesik a társadalom és az 

egyén érdekeivel, vagyis a társadalom elismeri.”290 A kérdést a szükséglet meghatározás, 

piaci mechanizmusok és e kettő kombinációjából felépülő fogyasztási modell 

háromszögében tovább boncolgatja, és a szerzőpáros ennek kapcsán is elismétli 

veszélytelen véleményét: „A piaci mechanizmus fontosságát tehát nem szabad lebecsülni, 

ami mellett szerepet kap a társadalmi és az egyéni preferencia kérdése is. 291 

A fejtegetés végül egy nyelvtanilag helytelen, állítmányhiányos, tartalmilag 

kibogozhatatlan következtetésbe torkollik, amely mondat - ezért is érdemes idézni - a 

helyzet (a szerzők helyzetének is) minden kínját és ideológiai átitatottságát laboratóriumi 

pontossággal adja vissza: „… az egyéni preferenciák nem adottak, hanem kívülről jövő 

tudatos ráhatás tárgyai lehetnek és de facto azok is. /Zárójelben már most megjegyezzük, 

hogy a szocialista fogyasztási modellben az egyéni preferenciákat a társadalmi 

preferenciák mögé, illetőleg azok alkotórészeként vesszük figyelembe, minthogy ily 

módon találkozhat az egyén érdeke a társadalom érdekével./” 292 Az amúgyis kinek-kinek 

                                                           
288 Gergely István: A marketing fogalma és szocialista alkalmazása, Közgazdasági Szemle, 1971. október, 

1234-35.o. 
289 Kürthy Pál, Tasnádi Imre: Piackutatás és marketing a vállalati gyakorlatban, Budapest, 1969, 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 27.o. 
290 Hoffmann Istvánné, Molnár László: Marketing alapismeretek, Budapest, 1975, kiadta az MKKE 

Továbbképző Intézete, 89-90.o. 
291 uott, 89.o 
292 uott, 87.o. 



134 

 

ízlése szerint értelmezhető mondat, a mondanivaló végső tompítását biztosítandó, 

ténylegesen zárójelbe került! És, ha még ez sem tűnne politikailag elég biztonságosnak, a 

kérdésfelvetés legitimálásának az akkortájt legbiztonságosabb módjáról, a szovjet 

irodalomra való hivatkozásról sem mondanak le: „A szovjet közgazdasági irodalomban is 

vita folyik az egyéni preferenciákkal és azoknak a tervezésben való figyelembe vételével 

kapcsolatban.”293 

Úgy tűnik a marketing taglalásakor a korabeli elméleti szakemberek a társadalmi 

érdekviszonyok problematikáját megkerülhetetlennek tartották, öntudatlanul is az 

intézményesülés, a beépülés és a tudományos státusz irányába elmozdítva ezzel a 

marketing kezdődő magyarországi karrierjét. Gergely István a marketinget szeizmográfhoz 

hasonlította, amelynek rezdülései a vállalati tervezést kell, hogy befolyásolják, s a 

vállalatoktól egyenes és rövid úton jutott el a csoportérdekig, mondván, hogy a szocialista 

társadalomban - szemben a tőkés világgal, ahol a vállalatok magántulajdonban vannak, 

ergo, amit tesznek belügyük -  „a kockázatot a kollektíva és végső soron a társadalom 

egésze viseli. A marketing működése így társadalmi ügy.”294 Visszanézve, 

elgondolkoztató, hogy a helyett, hogy a politikától távol tartva, tisztán az üzleti világ 

jelenségeként kezelték volna a marketinget - amire a hetvenes években még minden 

szakmai alap meg is volt295 - társadalmi szintre emelték és ideológiai tartalommal itatták át, 

látszólag megnehezítve ezzel szocialista elfogadását. Vagy ellenkezőleg, talán pont ezzel 

adva esélyt szalonképessé tételének? 

Mint oly sokszor, amikor a negyven, ötven évvel ezelőtt, ráadásul egy más ideológiai-

politikai közegben született művekben felvetett problémákat, illetve álláspontokat a 

legfrissebb irodalommal vetjük össze, ezúttal is az derül ki, hogy nincs új a nap alatt. A 

korábban megmosolygott, akkoriban legtöbbször tényleg politikai kényszerből kialakult 

vélemények és felvetések újra, és mára ténylegesen, relevánssá váltak. Ennek okaiba itt 

nincs mód belemélyedni, de az érdekviszonyok kapcsán is meghökkentő példával 

szolgálhatunk.  

                                                           
293 uott, 90.o. 
294 Gergely István: A marketing fogalma és szocialista alkalmazása, Közgazdasági Szemle, 1971. október, 

1234.o. 
295 A szerző ezzel arra utal, hogy a marketing akkor még az üzleti élet része volt, azaz nem kezdődött meg a 

társadalom egyéb alrendszereinek  „elmarketingesedése” 
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2011-ben az üzleti élet elméleti és gyakorlati képviselői újra felfedezték, vagy még inkább 

visszakanyarodtak az érdekek mentén való gondolkozáshoz, azaz az egyéni és a különféle 

méretű és meghatározottságú közösségek érdekeinek összehangolásának relevanciájához.  

Mindez nem a volt keleti tömb valamelyik gondolkodójának agyában vagy egyetemi 

műhelyében fogant meg, hanem a kapitalizmus őshazájának legpatinásabb üzleti lapjában, 

a Harvard Business Reviewban. A korporációk társadalmi  szerepéről és felelősségéről, a 

CSR - Corporate Social Responsibility - újraértelmezéséről fejtette ki véleményét két 

neves amerikai professzor. Itt olyan sorokat olvashatunk, amelyek egycsapásra más 

megvilágításba helyezik a hetvenes évek szocialista tankönyveinek kényszeredett 

fejtegetéseit a különféle társadalmi érdekek összehangolásáról és ennek a marketing 

elfogadottságára gyakorolt hatásáról: „A vállalatoknak vezető szerepet kell játszaniuk 

abban, hogy ismét közös nevezőre hozzák az üzleti szférát és a társadalmat … A megoldás 

a közös érték elvében rejlik, amelynek lényege, hogy úgy teremtsünk gazdasági értéket az 

üzletben, hogy egyszersmind a társadalom számára is értéket hozunk létre… A cégeknek 

ismét össze kell kapcsolniuk a sikeres vállalati tevékenységet a társadalmi fejlődéssel.”296 

Az amerikai szerzők is csoport és társadalmi érdekek elkülönült létéből indulnak ki, ezek 

harmonizálását tartják sürgetőnek, ráadásul a társadalmi érdek fontosságának finom 

jelzésével, mindezt az értékteremtés igényével átszőve. 

 

2. A marketing megjelenése a magyarországi oktatásban a gazdasági reformot 

követő két évtizedben 

 

Az intézményesülés szempontjából valamely tevékenység szervezett oktatása, a képzések 

különféle szintjei, az oktatási lehetőségek, formák sokrétűsége és elterjedtsége jól 

érzékelhető és értékelhető indikátora az adott tevékenység elfogadottságának, 

piacképességének, kedveltségének, fejlettségének. Csupán ennek az alapos vizsgálata 

kerek és megfelelően árnyalt képet adhat az adott terület kialakulásáról és 

professzionalizálódásáról, ezért döntött úgy a disszertáció szerzője, hogy külön, nevesített 

alpontot szentel a témának.  E pontban azonban a marketing magyarországi oktatását az új 

gazdasági mechanizmushoz kötődően, az akkori történések, változások függvényében 

                                                           
296 Michael E. Porter és Mark E. Kramer: Közös értékek létrehozása, Harvard Business Review, 2011.április, 

3.o. 
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vizsgálja csak, mert a téma, részletesen és történeti evolúciójában, a hatodik fejezet tárgya 

lesz. 

 

Elmondhatjuk, hogy a marketing szervezett oktatásának kezdetei Magyarországon az 

1960-as évek közepéhez-végéhez köthetők. A második világháború előtt csak a 

reklámoktatásnak és a piackutatásnak, mint speciális területnek a kezdeteit találhatjuk meg, 

a háborút követő két évtizedben pedig több okból fel sem merülhetett a marketing 

oktatásának a gondolata. Egyrészt, mint a kapitalizmushoz, a tőkés világhoz kötött fogalom 

szalonképtelen és rendszeridegen volt, másrészt, mint a fogyasztáshoz, választáshoz, a 

termelés bőségéhez kötődő, mindezeket feltételező eszköz, az ötvenes, hatvanas évek 

hiánygazdaságaiban értelmezhetetlen volt. Mindkét említett tényező - a kapitalizmus és a 

fogyasztás - helyzetének és megítélésének el kellett indulni a változás útján ahhoz, hogy a 

marketing per definitionem megjelenhessen Európa keleti részén is.  

 

Ez az időbeli pillanat jött el 1968-ban, illetve az ehhez vezető folyamatok kezdetei érthetők 

tetten a hatvanas évek közepétől. Nemcsak Magyarországon, hanem az egész szocialista 

világban. S e változások egyik, igaz nagyon rövid idő után megjelenő következménye lett a 

marketingről való gondolkodásnak a megjelenése, s ezzel karöltve a marketing 

oktatásának, az oktatás fokozatos intézményesülésének a megindulása, amely oktatókat, 

tankönyveket, kurzusokat és oktatási szerveződéseket hívott életre. 

 

2.1. A marketing megjelenése az oktatási intézményekben 

 

2.1.1. A szocialista kezdetek 

 

A marketing oktatásának magyarországi története, ezen a néven és az évtizedek óta 

nemzetközileg kialakult, elismert és megszokott szakmai tartalommal, felsőfokú 

képzésként a hatvanas évek legvégére nyúlik vissza. Az egyes részterületek képzései - 

leginkább a reklám és a piackutatás - azonban már ennél sokkal korábban elindulnak. S 

ezúttal se nyúljunk vissza a második világháború előtti időkbe, hanem maradjunk a 

szocialista korszaknál.  
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Kováts Gergely főiskolai hallgató szerint, aki szakdolgozatát a magyar reklám 

születésének szentelte297, a „modern kori” reklámoktatás hazánkban 1960-ban kezdődik a 

Magyar Kereskedelmi Kamara szervezésében.  Az ismeretterjesztő tanfolyamoknak 

nevezett képzések elsődleges célja megfogalmazásában az volt, hogy „a reklám iránt 

érdeklődők elsajátítsák mindazokat az ismereteket, amelyek Magyarországon már abban az 

időben is hozzáférhetőek voltak, valamint hogy az akkori ’szakemberek’ reklámfogalmait 

egységesítsék, és hozzásegítsék őket munkájuk hatékonyabb elvégzéséhez.„298  

 

Való igaz, hogy  a Kereskedelmi Kamara a hazai reklámképzés - ami ugyan egy   nagyon 

fontos és jelentős társadalmi hatással bíró tevékenység, de mégis csak a marketing egyik 

eleme - kezdeti szocialista időszakának egyik legfontosabb fellegvára volt. Nem is egy 

olyan tagozata volt, amely tematikailag a marketing szakmához kötődött, mint például az 

elsőként létrejött reklámtagozat, továbbá az ipari formatervezéssel foglalkozó Design 

Center és a hetvenes évek közepétől marketing néven működő önálló tagozat, amelynek 

elnöke hosszú ideig a Medicor299 vezérigazgatója Martos István volt.  E képzések 

részleteiről kevés tényszerű információ áll rendelkezésre, mert már nem találhatók a 

kamarában olyan dokumentumok, amelyek a 60-70-es években folytatott 

reklámtevékenység oktatásával kapcsolatosak. Ennek az oka, Forbát Katalin a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara munkatársa szerint, hogy ”időközben a kamara megszűnt, s 

1995-ben újjáalakult. Ekkor a jogutód nem az új kamara, hanem a Magyar Munkaadók 

Országos Szövetsége (mai nevén MGYOSZ - Munkaadók és Gyáriparosok Országos 

Szövetsége) lett.”300  S a dokumentumok a jogutódlás útvesztőiben elvesztek.301  

 

                                                           
297 Kováts Gergely megállapítását, azért érdemes idézni, mert egy, a magyar reklámszakmában közkeletű 

vélekedésnek járt utána és fogalmazott meg. Szakdolgozatának színvonalát mutatja, hogy a Kreatív szaklap 

többször idézett művéből, hitelesnek és megalapozottnak tartva kutatásait. 
298 Kováts Gergely: Egy szakma születése – disszertáció, Budapesti Gazdasági Főiskola, 2010, 8.o. 
299 1952-ben miniszteri határozattal hozták létre a Röntgen és Orvosi Készülékek Gyárat, amelyet később 

Medicor Röntgen Művekre változtatták, majd 1963-ban az összes hazai műszergyártó üzemet egybevonták, 

létrehozva ezzel a Medicor Műveket. Fénykorában, a nyolcvanas években nyolc gyáregységgel és hat 

telephellyel rendelkezett, a világ 35 országában volt képviselete. 

http://hvg.hu/magyarmarka/20050329medicor (2013.10.23.) 
300 Forbát Katalin 2011.november 17-i, szerzőnek írt e-mailje 
301 Itt érdemes megjegyezni, hogy a magyar reklámszakma módszeres archiválásával egyetlen szervezet sem 

foglalkozik, (ez nem jelenti azt, hogy elszórtan ne lennének gyűjtemények, pl. a Magyar  Kereskedelmi és 

Vendéglátóipari Múzeumé), ezért a szakma fejlődésének lenyomatai csak a nyomtatott és elektronikus 

szakmai lapok tartalmaként maradtak fenn az utókornak. Ezért a 21. század elejéig ezek a médiumok 

lehetnek a kutatás forrásai, ezt követően – az internet elterjedésével – azonban már ezek sem, tovább 

nehezítve a jövő történészeinek helyzetét. 

http://hvg.hu/magyarmarka/20050329medicor
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Így, maradnak az olyan másodlagos, de hitelességüket illetően nem aggályos források, 

mint a szakmai lapok, jelen esetben a Propaganda Reklám, amely 1970-ben és 71-ben több 

számot szentelt a témának. 1970. november 21-én a Magyar Kereskedelmi Kamara 

Oktatási Bizottsága tárgyalta a hazai reklámoktatás helyzetét és lehetséges fejlesztési 

irányait. A vita alapja az előző lapszámokban megjelent, Sándor Imre az MKKE 

adjunktusa és Ribner György a Belkereskedelmi minisztérium osztályvezető-helyettese 

által készített tanulmány volt. „Valamennyi felszólaló sürgette a magasabb szintű 

reklámoktatás megvalósítását”, amely a különféle szaktanfolyamok folytatása lehetne, 

akárcsak a „tanfolyamok tananyagának egységes rendszer szerinti kidolgozását”.302 Az 

ülés, ahogy ez akkoriban íratlan szabály volt, határozattal zárult, amely előírta a 

bizottságnak, hogy dolgozza ki a továbbképző tanfolyamok tematikáját és a felsőfokú 

reklámoktatás kereteit is. Egészen konkrétan oktatási segédanyagként „füzetek” készítését 

és kiadását is előírták olyan témákban, mint a reklám helye a szocializmusban, a public 

relations, a reklámfilmkészítés és egy reklám kislexikon az egységes fogalomhasználat 

érdekében. Ez alapján megállapíthatjuk, hogy Magyarországon a hetvenes években már 

több szinten napirenden volt a reklámképzés, s ennek mind szervezeti, mind elméleti 

kereteinek a kialakítása egy érett fázisába lépett. 

 

Mindez nem volt előzmény nélküli. Különösen értékes az a magát „tankönyvpótló 

jegyzet”-nek nevező, egyébként a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó által 1961-ben kiadott 

mű, amely 145 oldalon keresztül a kereskedelmi reklám alapismereteit foglalja össze.303 A 

850 példányban megjelent tankönyv a Belkereskedelmi Minisztérium és a Magyar Hirdető 

1958 és 1961 között tartott reklámszaktanfolyamainak az előadásai alapján készült 

összeállítás, így pontos képet kaphat az olvasó arról, mit és milyen tartalommal tanítottak a 

hatvanas évek legelején a „propagandistáknak”. A mellékletek közt olyan unikális 

dokumentumokat találunk, mint például a Magyar Hirdető „propaganda és költségterv” c. 

formanyomtatványa, amely gyakorlatilag egy reklámkampány alapdokumentációja vagy a 

„propaganda ütemtervet”, ami egy mai médiatervnek felel meg,304 illetve miniszteri 

rendeleteket a reklámkészítési folyamat ma elképzelhetetlen aprólékosságú 

                                                           
302 A reklámoktatás korszerűsítése és a szakemberek továbbképzése, szerkesztőségi anyag, Propaganda 

Reklám, 1971/1, 20.o. 
303 Franaszek József (szerk.): A kereskedelmi reklám alapismeretei, Budapest,1961, Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó, szkennelt oldal 3. sz függelék /III. fejezet 4.sz.mell. 
304 szkennelt oldal 3. sz függelék /III. fejezet 5.sz.mell. 



139 

 

szabályozásáról. Kétséget kizáróan állapíthatjuk meg, hogy az a tanuló, aki ezt a 

tananyagot elsajátította, sokkal többet tudott a reklámszakma részleteiről, mint a főiskolát 

vagy egyetemet ma elhagyó végzős diákok többsége. 

 

Két kötetes jegyzetből ismerhető meg a Felsőfokú Külkereskedelmi Szakiskola képzése. A 

Külkereskedelmi Propaganda című kézirat, 1966-ban és 1967-ben jelent meg305, és ahhoz 

képest, hogy szakiskolai - azaz középfokú oktatási intézmény - tananyaga, rendkívül 

átfogó és részletes szöveg. E szakiskola, ahol 1965 óta folyt a propaganda-reklám 

ismeretek oktatása,306 volt az 1971-ben létesített Külkereskedelmi Főiskola elődje. A 

Közgazdaságtudományi Egyetem mellett elsőként itt kezdődött deklaráltan marketing 

felsőoktatás Magyarországon. 

 

De még mielőtt a felsőfokú oktatásban felbukkant volna, volt a marketing képzésnek egy 

másik fontos centruma, a MTESZ (a Műszaki és Természettudományi Egyesületek 

Szövetsége). Végül is hol máshol legyen a helye egy üzleti tudománynak, mint a műszaki 

és természettudományok között? Joggal merül fel a kérdés, hogy, miért nem a 

közgazdaságtudományok berkeiben tűnt fel a marketing, hiszen a Magyar Közgazdasági 

Társaság már 1894-ben megalakult.307 Ennek okát nagy valószínűséggel abban kell 

keresni, hogy az ötvenes években ellehetetlenült működésük, tevékenységük gyakorlati 

felfüggesztését követően, csak 1959-től indult újra. Ekkor is kellő óvatossággal, amelybe 

az akkoriban még destruktívnak és egyértelműen kapitalista kötődésű marketingnek,  - 

amelynek kizárólag ideológiai töltete volt, mögöttes ismeretek nélkül -, nem akartak helyet 

adni.308 S mint ahogy általában ez lenni szokott, biztos ezúttal is voltak szubjektív okai: a 

MTESZ-ben lehetett néhány olyan ember, akit érdekelt a téma és valami miatt fontosnak 

tartotta a marketing felkarolását. 

 

A MTESZ-en  belül volt egy másik szervezet, a Szervezési és Vezetési Tudományos 

Társaság (SzVT), amelynek keretein belül zajlottak a marketingképzések és konferenciák. 

                                                           
305 Antal Endre, Szabó Imre: Külkereskedelmi propaganda,  I. és II.. rész, Budapest,1966-67, kézirat, kiadó a 

Felsőfokú Külkereskedelmi Szakiskola 
306 Bíró András: A propaganda oktatása a Külkereskedelmi Főiskolán, Propaganda Reklám, 1973/2, 10-12.o. 
307 „Az MKT Magyarország egyik legnagyobb hagyományú szakmai-tudományos egyesülete, sőt az egész 

kontinensen az elsők között jött létre. 1894. május 27-én…” http://www.mkt.hu/pages.php?webid=4&al=1  

(2013.11.02.) 
308 lásd e fejezet 1.2. pontjában erről írottakat 

http://www.mkt.hu/pages.php?webid=4&al=1
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Sajnos ezen oktatások dokumentáltsága is hiányos, tananyagai talán magánszemélyek 

szekrényeiben lennének fellelhetőek. Ezt erősítette meg Móricz Éva, amikor a hatvanas 

évek reklámpszichológiai oktatásáról beszélgetve mondandójának illusztrálására kértem:   

„hiába kutakodtam, nem nagyon ment, mert se a MTESZ, se az SzVT nem őriz 

dokumentumokat”.309 

 

AZ SzVT-én belül működött a kereskedelmi szakosztály, amelyben 1977-től marketing 

klubot szerveztek. Két személyt biztosan meg kell nevezni, akik ebben úttörő szerepet 

játszottak, Kandikó Józsefet és Fixler Lászlót. A klubnak rendszeresen, két-három havonta 

délutánonként voltak ülései, jórészt a Közgazdaságtudományi Egyetemen, 30-40 fő 

részvételével. (Erről részletesebben esik szó a szakmai műhelyeknél, III. fej.3.1.) Ez ugyan 

nem a hagyományos értelemben vett oktatás, mégis a tudásátadás egyik centruma lett, 

akárcsak a Kereskedelmi Kamara. Az MKKE-hez kötődő mérföldkövön, az 1971-ben 

létrehozott Piacszervezési tanszékén túl, erre is utalhatott Kandikó József amikor azt 

mondta, hogy „ A marketing a hazai oktatásban elméleti szinten már a hetvenes évektől 

jelen volt.”310 Ezt támasztja alá Bauer András és Berács József véleménye is, amely az 

1991-ben közösen írott jegyzetük bevezetőjében olvasható: „A marketing ismeretek 

oktatása már több mint két évtizedes múltra tekint vissza a BKE-en.311 Más magyarországi 

egyetemek és főiskolák is felvették az oktatandó tárgyak sorába, így a gazdasági és 

politikai rendszerváltás nem érte „felkészületlenül” a hazai marketingoktatást.”312 Egy 

újabb pont, ahol tetten érhető a 68-hoz kötődő erjedés későbbi jótékony, az ország 

gazdaságát a két évtizeddel későbbi nagy ugrásra felkészítő hatása. 

 

A marketing tananyagszerű, strukturált beépítése a magyar felsőoktatásba, függetlenül 

attól, hogy a Kertészeti Egyetemen Tomcsányi Pálnak köszönhetően a hatvanas évek 

végétől fakultatív tárgyként tanulni lehetett marketinget és néhány év elteltével már 

kötelező tárggyá vált313, kétséget kizáróan a Közgazdaságtudományi Egyetem nevéhez 

                                                           
309 Móricz Éva a szerzőnek 2011. november 26-án írt e-mailje 
310 Húszéves a Magyar Marketing Szövetség, szerkesztőségi anyagban Kandikó József nyilatkozata, 

Marketing & Menedzsment, 3/2010, 74.o. 
3111991-ben éppen Budapesti Közgazdasági Egyetemnek (BKE) hívták a korábbi Marx Károly Közgazdasági 

Egyetemet (MKKE).  2004. szeptember 1-jétől az intézmény neve: Budapesti Corvinus Egyetem (BCE). 

http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=_p100016&no_cache=1  (2013.11.02.) 
312 Bauer A.,Berács J.: Marketing I., Budapesti Közgazdaságtudomány Egyetem, 1991, Aula Kiadó, 17.o. 
313 Köcse Jolán: Hobbink volt a marketing?! , Budapest,2000, Simon könyvkiadó, 136.o. 

http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=_p100016&no_cache=1
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fűződik. Erre joggal büszke az intézmény, nem véletlenül  szerepel az egyetem ötvenéves 

fennállásának szentelt, a Közgazdasági Szemlében 1996-ban megjelent írásban, hogy 

„Egyetemünk élen járt a marketing- vagy a menedzsmenttudományok oktatásában a kelet-

európai régióban.„ kiemelve Forgács Tibor, Berács József és Bauer András nevét, akiknek 

a kutatásai és munkássága „ jó alapot szolgáltattak ahhoz, hogy már az 1970-es évektől 

meginduljon a korszerű marketingismeretek oktatása”.314 De hogy ez nem csupán a 

legvidámabb barakkról, hanem a nyugati felzárkózásban hátrább tartó szocialista 

országokról is elmondható, vitathatatlanná teszi furcsa mód egy tankönyvi látlelet: 

„Hasonló fejlődés állapítható meg a marketing oktatás terén szinte minden európai 

szocialista országban. A marketing oktatás tért hódít a felsőfokú képzésben csakúgy, mint 

a közép és felső szintű vezetők továbbképzésében.”315 

 

Hogy pontosan mikor indul meg a marketing oktatás a Marx Károly 

Közgazdaságtudományi Egyetemen, annak a meghatározása nem is olyan egyszerű. 

Nemcsak azért, mert a kezdetekben nem marketing név alatt futott, ahogy erről korábban 

már szó esett, hanem mert mint oly sok minden az oktatás evolúcióját illetően, ez is 

hézagosan, esetenként ellentmondásosan van dokumentálva.  Ha a kiindulópontot 

keressük, azt talán 1966-ban lehet meghatározni, ekkor került Megyeri Endre az 

Ipargazdaságtan tanszék élére, és a gazdaságirányítási reformmal párhuzamosan 

megkezdődött az egyetemi közgazdász képzés reformja is.316 Ennek során szervezték meg 

az ún. piackutató-piacszervező szakágazatot, amelyet 1971-ben átadtak az egy évvel 

korábban 1970-ben létrejött egyetemi Piackutató Csoportnak. Ennek ismeretében furcsa, 

hogy e forrás pár oldallal később, a Piackutató és Piacszervezési tanszék megszületését, - 

amely ebből a Piackutató Csoportból alakult meg -, szintén 1971 márciusára teszi.317 De, 

ha ettől a bizonytalanságtól eltekintünk, akkor is elmondható, hogy a hetvenes évek első 

felében még szétszórt lehetett a ma marketing alá tartozó témák oktatása. Ezt jól mutatja, 

hogy a későbbi neves marketing tanárok egy része nem a Piacszervezési, hanem más 

tanszékeken tanított: Sándor Imre és Forgács Tibor például a Belkereskedelem 

                                                           
314 Palánkai Tibor: Ötvenéves a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Közgazdasági Szemle, XLV. 

évf., 1998. december, 1061–1064.o. 
315 Hoffmann Istvánné, Molnár László: Marketing alapismeretek, Budapest, 1975, kiadta az MKKE 

Továbbképző Intézete, 45.o. 
316 25 éves a marxista közgazdászképzés, kiadvány az MKKE fennállásának 25. évfordulója alkalmából, 

MKKE 1948-1973 kiadvány alapján, 202-203.o. 
317 uott, 259.o. 
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gazdaságtana tanszéken.318 A Piacszervezési tanszék nagy valószínűséggel valamikor 1973 

végén vehette fel a Marketing tanszék nevet, erre abból lehet következtetni, hogy 1993-ban 

tartották a 20 éves évfordulót,319 igaz  Berács József ekkor tartott előadásának egy 

félmondata újra növeli a bizonytalanságot: …marketing...raised to the status of department 

in 1972.”320 

 

A marketing oktatásáról, szoros összefüggésben ismertségével és a szocialista 

tervgazdasági elvvel való látszólagos összeférhetetlenségével, elmondható, hogy az új 

gazdasági mechanizmus éveiben csak egy nagyon szűk körben és meglehetős 

visszafogottsággal jelent meg a magyar oktatásban, ezen belül a gazdasági felsőoktatásban. 

Dacára egyetemi és főiskolai tanszékek létrejöttének - amit ekkor még nem marketingnek 

hívtak, noha egyértelműen e tárgy tanítására és tudományos megjelenítésére alakultak -, 

kis példányszámú jegyzetek kiadásának és marketing tárgyú, esetenként azt nevén is 

nevező könyvek megjelenésének, a marketing szelleme palackba zárva várta későbbi ki- és 

elszabadulását. De erre 1968-ban még várni kellett. Ekkor még úgy írhattak meg egy 

deklaráltan tananyag céljára készült gazdaságpolitikai kiadványt321- igaz a 

Belkereskedelmi Minisztérium pártbizottsága megbízásából, de a bevezetendő reformok 

oktatása és megmagyarázása céljából, - hogy a hetvenkét oldalas kiadványban egyszer 

tűnik fel a marketing szó, mégpedig egy felsorolás részeként a hatvanegyedik oldalon322, a 

vállalat rendelkezésére álló értékesítés növelő eszközök egyikeként, a piackutatás, elemzés, 

tervezés, üzemgazdasági számítások, akciók társaságában, „marketing tevékenység” 

összetételben.  

 

2.1.2. Hallgatói létszámok 

 

A marketinget tanulók létszámát nagyon nehéz megközelítő pontossággal is megbecsülni. 

Ennek oka, hogy a rendszerváltás előtt gyakran nem is marketingnek nevezték a tárgyat, 

                                                           
318 uott, 284.o. 
319 Molnár László: Marketing az átmenet időszakában  - konferencia előadás, kiadta a Budapesti 

Közgazdasági Egyetem Marketing tanszéke, Időszaki kiadványok 1993/2  
320 Berács József: Marketing in the Period of Transition, Aula 1994/3  XVI. No.3. Quaterly Journal of 

Budapest University of Economic Science, 7.o. 
321 Piaci egyensúly és a belkereskedelem állami irányítása (1968-69), tananyag a gazdaságpolitikai 

tanfolyamok számára (kézirat gyanánt), készült a Belkereskedelmi Kutató Intézetben szkennelt oldal 3. sz 

függelék /III. fejezet 6.sz.mell. 
322 szkennelt oldal 3. sz függelék /III. fejezet 7.sz.mell 
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aminek a keretében valójában a marketing témakörébe tartozó témákról volt szó, hanem 

például Piacszervezési alapismereteknek vagy Vevő és reklámlélektannak, ahogy az e  

tárgyak háttereként szolgáló tankönyveket is323. Tehát, ha még állnak is rendelkezésre 

egyetemi- főiskolai szakok létszámai, nehéz utólag megítélni, mely szak, mely tárgya 

keretében hallgathattak marketinget. Azt a tévedés különösebb kockázata nélkül állíthatjuk 

azonban, hogy a hatvanas-hetvenes években legfeljebb évi néhány százra tehető hazánkban 

a marketinget felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók száma. Ezt erősíti meg egy 

konferencia előadás, amelyen Berács József akkori tanszékvezető elmondta, hogy a 

marketing oktatás kezdeteitől a rendszerváltásig, azaz két évtized alatt összesen több mint 

1500 hallgató tanult marketinget az alapképzés és közel 600 fő másoddiplomás képzés 

részeként.324 1994-ben Berács előadása elhangzásának évében, 150 hallgató tanulja 

főszakként és 40 hallgató másoddiplomásként.325 Ezt megelőzően, a hatvanas években még 

ennél is kevesebben, kb. évente 30-35 fő szerzett szakmai bizonyítványt a különféle, 

általában kétéves, heti egy alkalommal félnapos oktatással járó bel-és külkereskedelmi 

szaktanfolyamokon.326 

 

Ezek persze csak a budapesti közgazdasági egyetem hallgatói létszámai, de máshol is volt 

már ekkor marketing oktatás, így a Pécsi Egyetemen vagy az 1971-ben főiskolai rangot 

kapott intézményben, a Külkereskedelmi Főiskolán, különféle tantárgyi elnevezések alatt. 

Ez utóbbi intézmény 1971-es létesítéséről szóló előterjesztés külön pontban, képzési 

célként nevesíti a piackutatási és propaganda tevékenység elsajátítását.327 Ennél többet 

akkor nem is tehetett, az irreális elvárás lett volna, hogy nevesítse a marketinget. Az imént 

hivatkozott konferencián Molnár László a Közgazdasági Egyetem első marketing 

tanszékvezetője mondta el, hogy tudatosan kerülték a marketing szó használatát. „It was 

typical symptom of the time that the term ’marketing’ was either avoided or used only in 

                                                           
323 Molnár László (szerk.): Piacszervezési alapismeretek A piackutató szakágazat hallgatói részére, Budapest, 

1974, kézirat, Tankönyvkiadó, illetve  Skodnik László, Földi Katalin: Vevő és Reklámlélektan, Budapest 
1977, (első kiadás 1975), Tankönyvkiadó  
324 Berács József: Marketing in the Period of Transition, Aula Quaterly Journal of Budapest University of 

Economic Science, 1994/3, 7.o. “…over the past 20 years more than 1500 graduate students have been 

trained in the Department of Marketing of the Budapest University of Economic Sciences and close to 600 

students have done postgraduate studies.” 
325 Berács József: Marketing in the Period of Transition, Aula, Quaterly Journal of Budapest University of 

Economic Science 1994/3,7-8.o. „At present 150 graduate students a year chose marketing as their major and 

40 students do postgraduate training in the discipline.” 
326 Móricz Éva: Reklámlecke, Propaganda Reklám, XXXVI. évf. 1993/4, 30-31.o. 
327 Előterjesztés az Országos Ifjúságpolitikai és Oktatási Tanácshoz a Külkereskedelmi Főiskola létesítéséről 

4.o., http://elib.kkf.hu/35_ev/35_ev.pdf  (2012.04.06.) 

http://elib.kkf.hu/35_ev/35_ev.pdf
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its foreign trade aspect”328. Az akkori szokásoknak megfelelően nem kerülte meg azonban 

az előterjesztés a kiképezendő hallgatói létszámok pontos meghatározását. Igaz, a terv csak 

a külkereskedelmi szakos létszámra vonatkozott, de a marketinget illetően ez azért vehető 

figyelembe irányadó számként, mert azokban az években alapvetően a külkereskedelem 

területén ismerték el létjogosultságát, -  tehát itt kezdődhetett el a marketing oktatás 

térnyerése is. A Magyar Népköztársaság gazdasági szakember szükséglete 1965 és 1980 

között az előterjesztés szerint meredeken emelkedett, az egyetemi végzettségű 

külkereskedelmi szakemberek száma 920 főről 2020-ra, a főiskolai végzettségű 

szakemberek száma pedig 570-ről, 1560 főre, „évente tehát 70 egyetemi végzettségű és 65 

külkereskedelmi főiskolai végzettségű munkába állítását illetve kiképzését írta elő.”329 

 

Nem a hallgatók számáról, de az aktív reklámszakemberek számáról - s a kettő 

mindenképp összefügg - szólt a II. Reklámkonferencián beszédében Forgács Tibor 

egyetemi tanár 1970-ben. „A legnagyobb problémát abban látjuk, hogy kevés a jól képzett 

reklámszakemberünk” –mondta.330 Konkrét számokat is emlegetett: 121 vállalat, 424 főt 

foglalkoztatott a reklámmunka területén, de ennek csak 65%-át teljes munkaidőben. 

Ugyanekkora volt a középiskolai végzettségűek aránya, és csak 12% a főiskolai vagy 

egyetemet végzetteké, a többiek csak alapfokú iskolázottsággal rendelkeztek. A szakmában 

dolgozók 70%-ának az iskolai végzettsége semmiféle reklám- vagy marketing szakmai 

képzettséget nem adott. 

 

A hallgató létszámok alakulására következtethetünk a publikált jegyzetek számából és 

példányszámából is. Akkoriban még szokás volt ugyanis a kötetek impresszumában a 

példányszámot is feltüntetni. Így e számok adhatnak valamiféle eligazítást a marketinget 

tanulók számáról, annál is inkább, mert a hetvenes években még nem állt más forrás a 

hallgatók rendelkezésére, mint a nyomtatott jegyzet, tehát, akinek számot kellett adnia 

tudásáról, csak ebből tanulhatott. 1973-ban a Hoffmann Istvánné szerkesztette Marketing 

alapfogalmak című MKKE jegyzet az egyetem „házi sokszorosító üzemében 373 

példányban készült, míg a szerző marketing tankönyvét  - A piac-megismerés és 

                                                           
328 Molnár László: Marketing in the Training of Economists, Aula, Quaterly Journal of Budapest University 

of Economic Science, 1994/3, 45.o. 
329 Előterjesztés az Országos Ifjúságpolitikai és Oktatási Tanácshoz a Külkereskedelmi Főiskola létesítéséről, 

3.o., http://elib.kkf.hu/35_ev/35_ev.pdf  (2012.04.06.) 
330 Sándor Judit: A bevezető előadásról, Propaganda Reklám, 1971/1, 4.o. 

http://elib.kkf.hu/35_ev/35_ev.pdf
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befolyásolás vállalati eszközei -, 1974-ben 250 példányban nyomták. Ugyanebben az 

évben egy marketing esettanulmányokra épülő kötet331 340 példányban jelent meg, egy 

évvel később 1975-ben a Marketing alapismeretek című tananyag 135 példányban, a 

fentebb hivatkozott Vevő és Reklámlélektan jegyzet 172 példányban. 

 

A legmagasabb példányban egy angol-magyar piacszervezési szakszótár ugyancsak 

Hoffmanné és Varjas Pál munkája jelent meg, az impresszuma szerint 1974 áprilisi 

dátummal, 1000 példányban. A magasabb példányszám itt érthető, hiszen szótárról van 

szó, potenciális felhasználó körét bevezetőjükben maguk a szerzők határozzák meg 

szélesebben: „…a szakszótár elsősorban a Marx Károly Közgazdasági Egyetem piackutató 

szakágazatos hallgatói részére készült, de igen hasznos segítséget jelent a különféle 

vállalati és intézeti marketing munkát végző szakembereknek is.”332 E szám is megerősíti a 

felsőfokú képzésben e tárgyat tanulók néhány százas nagyságrendjét. Ezen kívül 

egyetlenegy - meglepő módon - nagyobb, 3100 példányszámú, marketing tárgyú könyv 

jelent meg abban az időszakban, Kürthy-Tasnádi műve333, amely azonban nem egyetemi 

jegyzetnek készült, hanem a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó adta ki a szakma 

népszerűsítésére.  Öt évvel később, 1974-ben - szintén nem egyetemi oktatási céllal, 

hanem, a szerző szavait idézve „vállalati kollégáknak” szánva334 - adták ki Szöllősy 

Szabolcs, címében a piacbefolyásolást használó, valójában marketingről kiváló áttekintést 

adó könyvét 3200 példányban. Ezek tehát nem egyetemi hallgatóknak, hanem a szakmai 

„nagyközönségnek” szánt kiadványok voltak, így példányszámaikból a szakmával 

foglalkozók vagy az iránt érdeklődők számára esetleg igen, de a marketinget 

felsőoktatásban tanulók számára nem lehet következtetni. 

 

A következő összefoglaló táblázat a hetvenes évek legfontosabb magyar nyelvű marketing 

tankönyveiről és jegyzeteiről jól mutatja, hogy ebben az évtizedben, és ez feltehetően 

szinte a rendszerváltásig igaz, Magyarországon évente néhány száz ember kaphatott olyan 

diplomát, amelynek a marketing tanulmány is része volt. 

                                                           
331 Hoffmann Istvánné (szerk.: Esettanulmányok a piac megismerés és befolyásolás vállalati eszközei 

(marketing) tárgykörből, Budapest 1974, kézirat, Tankönyvkiadó,  
332 Hoffmann Istvánné,Varjas Pál: Angol-magyar piacszervezési szakszótár, Budapest, 1974, Tankönyvkiadó, 

3.o. 
333 Kürthy Pál, Tasnádi Imre: Piackutatás és marketing a vállalati gyakorlatban, Budapest.1969, 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó,  
334 Szöllősy Szabolcs: A piacbefolyásolás korszerű módszerei, Budapest, 1974, Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó, 12.o. 
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1. számú ábra:    Marketing jegyzet példányszámok 

Szerző(k) Cím Megjelenés 

éve  

Példánys

zám 

Szabó László Vállalati piackutatás  1969 3500 

Kürthy - Tasnádi Piackutatás és vállalati marketing a 

gyakorlatban 

1969 3100 

Tomcsányi Pál Piacos kertészet 1973 1600 

Hoffmanné -Rák - 

Kandikó 

Marketing alapfogalmak 1973 373 

Hoffmann Istvánné Marketing esettanulmányok 1974 340 

Hoffmann Istvánné A piac-megismerés és befolyásolás vállalati 

eszközei (Marketing) 

1974 250 

Hoffmanné -Varjas Angol-magyar piacszervezési szakszótár 1974 1000 

Hoffmanné-Rák-

Kürthy-Molnár-

Sándorné-Startevics 

Piacszervezési alapismeretek 1974 340 

Hoffmanné -Molnár Marketing alapismeretek 1975 135 

Skodnik -Földi Vevő és Reklámlélektan 1975 172 

Sándorné Szennyesi 

Judit 

A piackutatás kézikönyve 1978 3400 

 

Az egyik utolsó marketing tankönyv, amelyiken még fel van tüntetve a példányszám 1986 

őszén jelent meg335, Hoffmanné és az akkori tanszékvezető Molnár László szerzőségével, 

már 4000 példányban. Alig tizenöt év telik el a marketing felsőoktatás elindítása óta és 

tízszeresére növekszik a tankönyvigény - újabb látványos indikátoraként a szakma 

térnyerésének. 

 

2.2  Az első marketing jegyzetekről  

 

„A magyar nyelvű szakirodalom ezen a területen elképesztően gyér, így a 

piacbefolyásolási technikának ezt a módszer-együttesét elsődlegesen a külföldi 

szakirodalom alapján tudjuk ismertetni” - kezdi a Külkereskedelmi Főiskolának írott 

                                                           
335 Hoffmann Istvánné, Molnár László: Marketing, Budapest, 1986, Tankönyvkiadó, (második kiadás) 
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jegyzetét Németh Márta főiskolai tanár 1987-ben.336 Még akkor is ez volt az akadémiai 

szféra véleménye, pedig már alig néhány évre voltunk a rendszerváltástól és két évtizedre 

hatvannyolctól. 

 

Szinte lehetetlen feladatra vállalkoznánk, ha meg kívánnánk nevezni az első magyarországi 

marketing tankönyvet vagy jegyzetet. Egyrészt azért, mert ehhez pontosítani kellene a 

tankönyv fogalmát. Azáltal válik-e tankönyvé egy könyv, hogy egy oktatási intézmény 

kötelezően előírja valamely diszciplína elsajátításához, vagy pedig tankönyvnek tekintünk 

minden olyan strukturált, didaktikus, tudományos értékű rendszerezett művet, amely egy 

diszciplina vagy tevékenység szakmai szabályairól, rendszeréről, lényegéről szól, 

függetlenül attól, hogy oktatáshoz használják-e vagy sem. Másrészt megnehezíti az elsőség 

tényének kimondását az a körülmény is, hogy lehetséges, a marketinget, annak néven 

nevezése nélkül is tárgyalni. Ennek két oka lehet: egyik, hogy az adott mű időben olyan 

korai fázisban született, amikor a marketing léte és helye még alig volt ismert, másik, hogy 

nem nevezik - például politikai okokból - marketingnek azt, ami egyébként annak minősül. 

 

Mindkét esetre kitér Tomcsányi Pál 1991-es akadémiai székfoglalójában. A marketingről 

való öntudatlan gondolkozásra utal, amikor Széchenyi Istvánt idézve - „Nem a szó szüli a 

gondolatot, de a mély gondolatból fejlik az alkalmas szó”337 - kimondja, hogy a marketing 

mély gondolata már jóval tudatos felfedezése előtt megjelent Magyarországon. Azaz már 

sokkal előbb foglalkoztak a marketing későbbi kompetenciáját képező témákkal, mintsem 

azt marketingnek nevezték volna.  S hogy mennyire igaza van, arra a legjobb példa 

Urbányi János 1930-ban kiadott, a reklámról szóló és címében is ezt a szót használó 

könyvének bevezető sorai, amelyben kifejti, hogy „reklám minden, aminek … az a célja, 

hogy vevőket szerezzen és megtartson.”,  s leszögezi, hogy „sok minden eszköz reklám, 

amit közönségesen nem tartanak annak”. 338 Azaz már a harmincas években kiterjesztően 

értelmezi a reklámot, oly módon, ami már egyértelműen az épp azokban az években a 

tengerentúlon megszülető és marketing névvel ellátott komplex aktivitást előlegezi meg. 

Urbányi könyvének egy másik  - szűkebb témánk szempontjából kulcsfontosságú - jegye, 

                                                           
336 Németh Márta: Külkereskedelmi marketing kommunikáció I. rész, Budapest, 1987, Külkereskedelmi 

Főiskola jegyzete, 17.o. 
337 Tomcsányi  Pál: A fogyasztói értékítélet és a piacos termelés, Budapest, 1993, Akadémiai Kiadó, 6.o. 
338 Urbányi János: A reklám kézikönyve, Budapest, 1930, A Kereskedelmi Szakiskolai Tanárok 

Egyesületének kiadásában, 13.o. 
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hogy saját művét tankönyvként definiálja: „ez tulajdonképpen a szó legnemesebb 

értelmében vett tankönyv. Egy tárgynak a tankönyve, amelyet még alig tanítanak az 

iskolában…”339 Előbbi megállapításunkból kiindulva, miszerint bár a könyv címében a 

reklám szó szerepel, de kiterjesztett értelmezése miatt tárgya ennél gazdagabb, tekinthetjük 

akár az egyik első marketing tankönyvnek is. 

 

Hasonló logika mentén marketing tankönyvnek minősül az 1966-67-ben a Felsőfokú 

Külkereskedelmi Szakiskola által, stencilezve kiadott Külkereskedelmi propaganda című 

330 oldalas jegyzet. Szerzője Antal Endre egyetemi adjunktus és Szabó Imre a Magyar 

Kereskedelmi Kamara főelőadója. Néhány fejezetcím, amely kétséget kizáróan a kiadvány 

marketing tartalmáról tanúskodik: piackutatás, a piaci hatás elemei, a csomagolás, a márka 

és védjegy, márkázás (sic!), vásárok és kiállítások, szakcikkek és szakfolyóiratok, 

propagandanyomtatványok, public relations (sic!), ajándékozási propaganda, kampányok 

tervezése és szervezése és reklámkampányok mérése. A szerzők a bevezetőben saját 

korukat, - a hatvanas évek közepén járunk - vízválasztóként prezentálják. Miután leírják, 

hogy a reklám és a propaganda (értsd marketing), a felszabadulást követően, az ötvenes 

évek végéig, elhanyagolt, másodlagos fontosságú, „érdektelennek kezelt, jelentéktelennek 

tartott terület volt”  a hatvanas évek elejétől a növekvő jólét, a több és jobb minőségű áru 

és az a tény, hogy a növekvő export miatt szorosabbá és intenzívebbé váltak a tőkés üzleti 

kapcsolatok, odavezetett, hogy „a reklámmal szemben tanúsított közömbösség eltűnt, és 

átadta helyét az ezzel a munkaterülettel szemben támasztott komoly 

követelményeknek.”340 Nem tudni, hogy hatvannyolc előszele vagy csak a kéziratos 

jegyzet forma és esetleg a szerzők merészebb hozzáállása érződik e sorokon, de az biztos, 

hogy korszerű szemléletű szöveget adtak közre. Esetenként, már-már a korabeli szocialista 

vállalati viszonyok ismeretében megmagyarázhatatlan állításokat tartalmaz, olyanokat mint 

hogy „minden nagyvállalat rendelkezik önálló piackutató osztállyal…”341 Ezt nemhogy a 

hatvanas években, de még két évtizeddel később is alig lehetett elmondani a magyar 

nagyvállalatokról. A Malévnél, amely nem csak nagyvállalat, hanem a nyugati hatásoknak 

kitett, azokat befogadó az átlagos magyarországi cégeknél lényegesen haladóbb szellemű 

vállalat volt, a nyolcvanas években előremutató lépésnek számított a háromfős piackutató 

csoport létrehozása, eldugva egy osztály részeként. Ahogy az a mondat is 

                                                           
339 uott, 5.o. 
340 Antal Endre, Szabó Imre: Külkereskedelmi propaganda, I. rész, Budapest, 1966, 4.o. 
341 uott, 46.o. 



149 

 

megmosolyogtató, hogy „ a mai rohanó időkben a fogyasztók rendkívül gyorsan 

változtatják árú-„Liebling”-jeiket, majd a szegmentálásról következik hosszabb 

fejtegetés.342 Jól látható tehát, hogy már hatvannyolc előtt sem volt idegen a hazai 

akadémiai szférától a marketing, ismerték terminológiáját és fontosnak tartották magas 

szintű önálló oktatását. E kétkötetes jegyzetet tehát minden aggály nélkül sorolhatjuk a 

hazai marketing szakirodalmához, sőt annak legelső példái közé. 

 

A marketing intézményesülésének egyértelmű és korai jeleit mutató - bár nem e néven 

jegyzett - magyarországi irodalmának feltérképezésekor, nem lehet nem megemlékezni egy 

imponálóan összerakott, tartalmilag túlnyomórészében máig érvényes könyvről, amit az 

előző bekezdésben tárgyalt szakiskolai jegyzetnél is korábban,1960-ban adtak ki. Varga 

István, amint ez az előszóból kiderül 1959-ben írta meg a reklámról szóló, szó szerint 

nagyformátumú művét (mérete közel A4-es), ami nem tankönyvnek készült, de, hogy mi 

célból az se a könyv előszavából, se a még élő megkérdezett kortársak emlékeiből nem 

derül ki. Tény az, hogy nagy terjedelmű, részletes, közel hatszáz képpel illusztrált 

összefoglaló mű, amelynek elkészítése már akkoriban - a reklámozás maihoz képest 

lényegesen visszafogottabb időszakában - sem lehetett egyszerű feladat. A megírás 

motivációira és a kiadás engedélyezésére a szerző bevezetőjéből lehet következtetni: ez 

alapvetően a szocialista és a kapitalista reklám közötti különbségek tudományos, 

strukturált megfogalmazása. „Jelen könyv a kapitalista és a szocialista reklám 

problematikáját tárgyalja,…” szól a könyv legelső mondata.343 

 

S itt térjünk vissza Tomcsányi korábban emlegetett székfoglalójához, amelynek 

bevezetőjében megindokolja, doktorijának első látásra furcsa kifejezését, a piacos 

termelést illetve piacos kertészetet: „Amikor 1973-ban első nagyobb marketing könyvem 

megjelent, a kiadó lebeszélt arról, hogy a marketing szót, ezt az amerikai ízű és tőkés szagú 

kifejezést a címben feltüntessem, és helyette kereszteltem el ’Piacos kertészetnek’ 

művemet”.344 Ennél direktebben nem lehet vallani a marketing  - legalább is a szó - akkori 

politikai szalonképtelenségéről. Ez a tény is jól mutatja, miként enyészett el a hatvanas 

évek reform lendülete a hetvenes évtized elejére. 

 

                                                           
342 uott, 47.o. 
343 Varga István: A reklám, Budapest, 1960, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 5.o. 
344 Tomcsányi  Pál: A fogyasztói értékítélet és a piacos termelés, Budapest, 1993, Akadémiai Kiadó, 5.o. 
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Pedig 1968-ban megszületett az első, a marketinget címében is büszkén vállaló könyv.345 

Az elsőségre, legalábbis annak kimondására, hogy egy bizonyos mű az első marketing 

könyv többen pályáznak.  Kürthy Pál, aki a marketinget tanítók első generációjának egyik 

legismertebb tagja346, a Köcse Jolánnak adott interjúban magának vindikálja az elsőséget. 

„Aztán nekiálltam, hogy csinálok egy könyvet. Ez lett az első könyv, ami Magyarországon 

a marketingről szólt. Ezt a tankönyvet kb. kétszeres terjedelemben írtam meg, ahogy végül 

is megjelent.”347 A szerző nem is volt vele elégedett, nem tartotta elég tudományosnak, 

ezért a teljes szöveg kiadására másik kiadót keresett és talált, a Gépipari Tudományos 

Egyesületet. 1972-ben A korszerű vállalati marketing szervezése és módszertana címmel 

jelent meg a könyv, ami azért érdekes, mert ugyanekkor beszélte le egy másik kiadó, a 

Mezőgazdasági, egy másik szerzőt, Tomcsányi Pált, a marketing szó címben történő 

használatáról. A marketing szó tehát nem volt ideológiailag egyértelműen szalonképtelen, 

inkább öncenzúra függő, ami - sok kortárs elmondása szerint - elemi erővel működött, a 

hetvenes években már sokkal hatékonyabban, mint a tényleges cenzúra. 

 

Ugyanebben az évben, 1972-ben, érdekes, „rejtett” már-már tankönyvszerű megjelenése 

volt a marketingnek az Országos Idegenforgalmi Tanács által kiadott Idegenforgalmi 

közlemények ötös kötete, amelyet öt szerző jegyzett, hárman közülük tanulmányuk 

címében is szerepeltették a marketing szót, írásaik tartalma pedig a marketing sűrűjébe 

kalauzolják az olvasót, olyan máig érvényes, de akkoriban újszerű és minden bizonnyal 

meglehetősen homályosnak tűnő kijelentésekkel, minthogy „A marketing vállalatvezetési 

filozófia”.348 

 

Hoffmann Istvánné, saját könyvét, az 1974-ben a Tankönyvkiadó által kiadott 

Piacszervezési alapismeretek címűt tartja az első valóban marketing tartalmú 

jegyzetnek.349  Annyiban igaza lehet, hogy ez volt valószínűleg az első kifejezetten oktatási 

célra készült, a marketinget, - igaz leánykori nevén -, de mégis nevén nevező felsőoktatási 

jegyzet, amit erősít az is, hogy nem egy könyvkiadó, hanem egy tankönyvekre 

                                                           
345 Kürthy Pál, Tasnádi Imre: Piackutatás és marketing a vállalati gyakorlatban, Budapest, 1969, 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó  
346 Ungváriné Köcse Jolán a magyar marketing doyenjének nevezi az 1914-ben született szakembert 

(Ungváriné dr. Köcse Jolán: Hobbink volt a marketing? ! , Budapest, 2000, Simon könyvkiadó, 119.o.) 
347 uott, 122.o. 
348 Idegenforgalmi közlemények 5. Országos Idegenforgalmi Tanács, Budapest, 1972, 27.o. 
349 Hoffmann Istvánnéval 2012. január 16-án.személyesen beszélgetett a szerző (2. beszélgetés) 
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specializálódott kiadó gondozta. Szinte változtatás nélkül adták ki a Molnár Lászlóval 

közösen jegyzett könyvet 1975-ben Marketing alapismeretek címmel, igaz csak a MKKE 

Közgazdasági Továbbképző Intézete és mindössze 135 példányban. A jegyzet alacsony 

példányszámán és ennek egyértelmű deklarálásán túl, önmagában korlenyomat. Elég csak 

az előszó négy kurta bekezdését elemezni. Mindenekelőtt hangsúlyozzák, hogy 

válogatásról van szó, a „szerzők a szakirodalom legismertebb műveiből válogatva 

szerkesztették”, tehát sietnek leszögezni, hogy alapvetően nem az ő saját gondolataik 

olvashatók a jegyzetben, sőt, ők alapvetően a „tőkés elméletek kritikai elemzésével 

nyújtanak segítséget a marketing alkalmazásának bonyolult kérdéseiben.” A furcsa 

elhatárolódást saját maguktól azzal tetőzik, hogy hangsúlyozzák, a „tananyagban a magyar 

szerzők művei kisebb arányban szerepelnek, mint akár a tőkés, akár a szocialista 

szakemberek közleményei.”350 

 

A hetvenes évek jegyzeteinek elemzésekor több érdekes elemre bukkanhat a kutató. Az 

egyik ilyen, hogy nagyobb részük egyetlen szerző Hoffmann Istvánné nevéhez fűződik, aki 

a hetvenes évektől rendszeresen ír jegyzetet, esettanulmány gyűjteményeket szerkeszt és 

több szakmai szógyűjteményt állít össze. Közös szerzőség esetén is tudni lehet - részben 

személyes elmondásából, részben a fejezetekhez rendelt szerzők nevéből -, hogy a munka 

túlnyomó részét ő végezte. Konkrét példa erre az 1973-as háromszerzős Marketing 

alapfogalmak című mű, amelynek egy fejezetét írta, az egyik szerző, két fejezetét a másik 

és tíz fejezetét Hoffmanné, vagy az egy évtizeddel későbbi Hoffmann Istvánné-Molnár 

László jegyezte 307 oldalas marketing tankönyv, amelyből, alig 30 oldalt, tehát a könyv tíz 

százalékát írta Molnár László. A közgazdasági egyetem tanszékvezetője többek elmondása 

szerint se nem szeretett, se nem tudott írni, azon túl, hogy a magyaron kívül más nyelvet 

nem nagyon beszélt. Ez utóbbi azért lényeges információ, mert a kezdetekben marketing 

témáról magyar nyelvű szakirodalom egyáltalán nem, és a nyolcvanas években is elvétve 

volt hozzáférhető. 

 

A másik érdekesség, hogy a marketing tárgyú jegyzeteket, tankönyveket, ahogy azt az első 

magyarországi példákon az imént be is mutattam, hol merték, hol nem merték nevén 

nevezni, azaz marketingnek hívni. S ennek az oka nem csak az volt, hogy ideológiai 

                                                           
350 Hoffmann Istvánné, Molnár László: Marketing alapismeretek, Budapest, 1975, kiadta az MKKE 

Továbbképző Intézete, (előszó) 
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bizonytalanság lengte körül, ahogy pár bekezdéssel feljebb Tomcsányi Pál furcsa nevű 

Piacos kertészet című könyve kapcsán említettem, hanem, az is, hogy a kezdetekben, 

valószínűleg itt is a kapitalizmussal való szembenállás sajátos értelmezéseként, görcsösen 

magyar névvel próbálták illetni. Az 1974-es Hoffmanné jegyzet, dacára annak, hogy a 

könyvben már gond nélkül marketingről beszél a szerző, azért kapta a Piacszervezési 

alapismeretek címet, mert a marketing szó a Magyar Tudományos Akadémia véleménye 

szerint „szennyezi a nyelvet”. Hoffmanné elmondása szerint351 ez a fordulat személy 

szerint Grétsy Lászlótól, a jeles nyelvésztől ered, akit 1971-ben neveztek ki az MTA mai 

magyar nyelvvel foglalkozó osztály vezetőjévé. Ugyanezen ok miatt került több 

alkalommal zárójelbe a marketing szó - quasi az olvasó elnézését kérve, mintha valami 

káromkodás hangzott volna el - mint  A piac-megismerés és befolyásolás vállalati eszközei 

(Marketing) vagy a hasonló című esettanulmányok kötet esetében. 

 

Az első magyar nyelvű marketing jegyzetek további érdekessége, hogy különös gondot 

fordítottak az irodalom gyakori idézésére és arra, hogy hasonlóan gazdag 

irodalomjegyzéket kínáljanak. Vegyük az 1975-ös Marketing alapismeretek jegyzetet, 

amelyben 18 oldalnyi bibliográfia van, 150 idegen nyelvű és 105 magyar nyelvű könyv 

megnevezésével. Mindemellett a 300 oldalhoz több mint 122 hivatkozás tartozik, köztük 

magyar és külföldi, tőkés és szocialista országok szerzőire. De Skodnik László és Földi 

Katalin ugyanebben az évben kiadott Vevő-és Reklámlélektan című jegyzete sem kevesebb, 

mint 45 címet nevez meg a felhasznált irodalomjegyzékben. Mindez részben arra utal, 

hogy a korabeli szerzők pontosan tudták, hogy egy hazánkban szinte teljesen új diszciplína 

alapjait teszik le, másrészt joggal feltételezhető e mögött egy biztonsági háló kifeszítése is, 

mintha csak azt kívánnák sugallni, hogy mindezt nem mi mondjuk, csak mások gondolatait 

összegereblyézzük és prezentáljuk nektek: médiumok vagyunk csupán, nem kitalálók. 

 

2.3  A marketing oktatók első generációja 

 

A marketing oktatás magyarországi kezdeteinek meghatározásakor első látásra 

ugyanazokkal a nehézségekkel szembesülünk, mint amikor a marketing megjelenése 

                                                           
351 Hoffmann Istvánnéval 2012. január 16-án.személyesen beszélgetett a szerző (2. beszélgetés) 
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szempontjából lényeges bármely más vonatkozás kezdőpontjának megjelölésére 

törekszünk (lásd például a 3.6 pontban tárgyalt első marketinges generáció definiálási 

nehézségeit). Azt ugyanis, kisebb kétségekkel talán, de mégis viszonylag nagy 

pontossággal megmondhatjuk, hogy ki minősül oktatónak. A kétségek nem arra 

vonatkoznak, hogy milyen szinten vagy milyen típusú oktatási intézményben történő 

tanítás tekinthető már szervezett, rendszerszerű, államilag elismert oktatásnak, hanem 

sokkal inkább arra, hogy más típusú tudásátadás, - például munkahelyi tanfolyamok, 

külföldi tanácsadók tréningjei -, már artikulált oktatási tevékenységnek számít-e, ergo 

oktatójuk marketing oktató-e avagy nem. Komolyabb szakmai dilemmának minősülhet 

azonban, ezáltal kétségeket ébresztve és vitákat gerjesztve, hogy tartalmát tekintve mikor 

tekinthetünk egy képzést marketing tárgyúnak, tehát miről állíthatjuk bátran, hogy már a 

marketing diszciplína és nem valami más határterület, pl. közgazdaságtan vagy 

vevőlélektan oktatását jelenti-e. 

 

Első látásra e kérdések valóban jogosak, alaposabb vizsgálódással azonban megnyugtató 

válasz lehet, hogy azt az oktatást és azt az oktatót minősítjük kétséget kizáróan marketing 

oktatásnak illetve oktatónak, amely képzés illetve tanár tanítása tárgyául a marketinget 

jelölte meg, vagy olyan képzés illetve tréning keretében végzi tevékenységét, amely 

marketing indíttatású. E helyütt ne fogadjuk el azt a megközelítést, hogy elegendő, ha az 

oktatásnak olyan témája van, amely később, valamikor, a marketing diszciplina keretébe 

tartozóvá vált. Így ugyanis irreális eredményre jutunk, mert akár a huszadik század elejéről 

fellelhető, helyenként nagyon színvonalas vevőismereti képzéseket és ezeket tanítókat is 

ide sorolhatjuk, nem beszélve esetleges még korábbi, közgazdasági tartalmat oktatók 

munkásságáról, ergo a marketing oktatás kezdeteit is - tegyük hozzá meglehetősen 

bizonytalan kritériumok alapján - az első és a második világháború közé kellene tennünk.  

 

A következő oldalakon néhány olyan személy villámportréját rajzolom meg, akiket nem 

csak utólag, hanem saját korukban is marketing oktatónak lehetett tekinteni. Ők vagy már 

eleve tudták, hogy valami újat oktatnak, ami korábban nem volt tananyag, vagy az általuk 

régóta oktatott témát, tudatosan és már deklaráltan egy új diszciplína, a marketing égisze 

alatt kezdték el tanítani. 
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2.3.1. A rendező és pszichológus 

 

A fenti dilemma, életszerűségére  - hogy kit tekinthetünk már marketinget oktatónak - jó 

példa  az 1934-ben született Móricz Éva személye, kezdjük ezért vele a sort.  Dacára 

annak, hogy a legelsők közé tartozása nehezen vitatható, mégis csak részben sorolható a 

marketing oktatók első generációjába a kétségkívül jelentős - és mára már mindenképp a 

marketing keretei közé tartozó - munkássága.  Az eredetileg a Színművészeti Főiskola 

rendezői szakán végzett, majd az ELTE-n pszichológiai diplomát szerzett szakember 1974-

től a 2012/13-as tanévig reklámpszichológiát tanított a Közgazdaságtudományi 

Egyetemen. Már pályának kezdete a reklámhoz kötötte, a Mahír Reklámfilm Stúdió egyik 

létrehozója, majd a hatvanas évek közepén MTESZ keretekben a Reklámpszichológiai 

munkacsoport megalapítója, amelynek egyúttal titkára, azaz vezetője lett. Annak ellenére 

nagyszámú magyarországi publicisztikával rendelkezik, hogy nem beszél jól egyetlen 

idegen nyelvet sem, így írásai saját tapasztalatán túl, a magyarra fordított nem túl számos 

irodalomra építhettek.  

 

Első jelentősebb írása 1969-ben a Magyar Pszichológiai Szemlében jelent meg a küszöb- 

körüli ingerek vizsgálatáról, amely témával már a korabeli tudományos tévéműsorba a 

Deltába is bekerült. ”Kitaláltam, hogy ismételjünk meg ebben a műsorban, egy amerikai 

kísérletet, ami, mint sajtószenzáció, (főleg, mint sajtókacsa), arról szólt, hogy küszöbkörüli 

ingerek felhasználása a filmekben, milyen tudatalatti erőt jelent, s milyen vásárlási 

ösztönzést tud kiváltani.”352 Mivel akkoriban a lakosság nagyobbik fele353 nézte az 

egyetlen magyar tévéadást, nem túlzás állítani, hogy egy ilyen eset is hozzájárulhatott 

ahhoz, hogy egy marketing által is kihasznált jelenségről nagyszámú ember szerezzen 

tudomást, tehát nyugodtan tekinthetjük ezt a konkrét esetet is a marketing társadalmi 

beépülésének egyik korai és apró, de megfogható példájaként. 

 

Visszakanyarodva a szűkebben vett s így vitathatatlanul marketing képzésnek minősíthető 

oktatásokhoz és oktatókhoz, ha a kifejezetten marketing jogcím alatt - még ha politikai 

                                                           
352 Móricz Éva a szerzőnek 2011. november 26-án írt e-mailje 
353 1970-ben Magyarországon 100 háztartásra 66 televízió készülék jutott 

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=htt

p%3A%2F%2Ftortenelem.fazekas.hu%2Fuploads%2F303.doc&ei=cfl3Uq3GFYWItAaZ6IDYBw&usg=AF

QjCNHtwpfYP8Mn0zCgyhev3rTeKT_Lyg  (2012.10.11.) 

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Ftortenelem.fazekas.hu%2Fuploads%2F303.doc&ei=cfl3Uq3GFYWItAaZ6IDYBw&usg=AFQjCNHtwpfYP8Mn0zCgyhev3rTeKT_Lyg
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Ftortenelem.fazekas.hu%2Fuploads%2F303.doc&ei=cfl3Uq3GFYWItAaZ6IDYBw&usg=AFQjCNHtwpfYP8Mn0zCgyhev3rTeKT_Lyg
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Ftortenelem.fazekas.hu%2Fuploads%2F303.doc&ei=cfl3Uq3GFYWItAaZ6IDYBw&usg=AFQjCNHtwpfYP8Mn0zCgyhev3rTeKT_Lyg
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okokból nem is mindig ezen a néven - futó képzéseket nézzük, megállapíthatjuk, hogy 

Magyarországon a marketing oktatás kezdetei a hatvanas évekre tehetők. Ennek első 

formáit, nem meglepő módon, az élet, a gyakorlat szülte. Vállalati igényként merült fel, 

még az új gazdasági mechanizmus elindítása előtt, az ehhez vezető út nem lényegtelen 

mérföldköveként a fogyasztó és piac analizálása, tényleges megismerése. Míg tehát a 

marketing oktatás első - látensebb - formái (s ehelyütt csak az iskolai rendszerű oktatásra 

fókuszálunk) a vásárlói döntéshozatal lélektanához, tehát a vevőhöz kötődtek, a már 

vitathatatlanul marketing tárgyú oktatás első területei a piackutatáshoz és bármilyen 

meglepő is, a termékfejlesztéshez. Példáink sorát folytassuk egy ilyen oktató 

bemutatásával. 

 

2.3.2. A katonatiszt 

 

Az 1928-as születésű Molnár Dezső a FÉKON Ruházati Vállalat kereskedelmi igazgatója 

volt (a 3.6.6. pontban szakmai munkásságáról részletesebben szólok). Ez a minden ízében 

marketing gondolkodású ember, első diplomáját a Zrínyi Miklós Honvéd Tisztképző 

Intézetben szerezte, és elmondása szerint „a felderítés, hadseregszervezés, harcászati 

tervezés ismereteimet igen jól tudtam hasznosítani az üzleti életben”.354 Igaz, 1969-ben a 

Közgazdaságtudományi Egyetemen másoddiplomázott és doktorált. Doktori értekezésének 

címe: Piacprognózis és piacpolitika a Férfi fehérneműgyárban (FÉKON). 

Disszertációjának több fejezete foglalkozik  marketing kérdésekkel, úgy mint piacpolitika, 

piackutatás, a kereslet optimalizálása és a keresletre ható tényezők. A katonai attitűd és 

gondolkodás, egyébként korántsem idegen a marketing filozófiájától, stílusától és 

szóhasználatától, tehát nem véletlenül innen került ki egyik korai magyar képviselője. Egy 

2011-es kiadványban olvasható például az a mondat, hogy „Az egész kampány úgy zajlott, 

mint egy jól megtervezett hadművelet (egyébként is erős volt a militáris vonal).”355 De 

visszamehetünk akár közel egy évszázadot is az időben. Herbert E. Casson az eladás 

technikáiról írott, magyarul 1926-ban megjelent könyvének második fejezete „Haditerv” 

névre hallgat és ezzel a mondattal indul: „Ha áruk eladását választottad mesterségednek, 

mielőtt munkába kezdesz, dolgozd ki a haditervet.”356  

                                                           
354 Molnár Dezsővel 2011. dec.9-én.személyesen beszélgetett a szerző 
355 Soós Gergely (szerk.): Marketing művészet a nulladik évben, In Reklámkampányok pixelekre szedve, 

2011, kiadó Neo Interactive, 42.o. 
356 Cason.E. Herbert: Hogy kell eladni?, Budapest, 1926, Rózsavölgyi és társa kiadó 
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Első marketing impulzusait egy német tanácsadó cégtől, a Baumgartnertől kapta 

néhányhetes németnyelvű tanfolyamok keretében. Ezeken a rövid képzéseken részt vett a 

Közgazdasági Egyetem számos tanára, együtt ült tehát a padban gyakorló vállalatvezető és 

elméleti oktató a magyarországi marketing képzés történetében valószínűleg először. 

Ennek kapcsán arra a kelet-középeurópai sajátosságra érdemes felfigyelni, hogy a térség 

erős német befolyása és a hatvanas évek munkaképes generációjának német nyelvtudása 

következtében, Magyarországra a marketing tudás nem csak, vagy nem elsősorban az 

amerikai – angolszász irányból érkezett. Ez később, a nyolcvanas években jelentősen 

megváltozik.  

 

Molnár Dezsőről valóban elmondható, hogy az élet formálta a tudását. Üzleti kényszerek 

hatására, napi döntések tapasztalataiból okulva, nem tankönyvekből sajátította el a 

marketing alapjait, amit aztán időben szinte saját tanulási folyamatával párhuzamosan 

elkezdett továbbadni.  1969-től közel tíz éven át a Könnyűipari Műszaki Főiskolán tanított. 

A Közgazdaságtudományi Egyetem ipargazdaságtan tanszéke 1972-ben kérte föl, hogy 

menjen az egyetemre tanítani „az életet, mert nagyon fontosnak tartották, hogy gyakorlati 

szakemberek oktassanak.”357 1993-ban ugyanitt félállású docens lett, túl nyolcvanadik 

életévén még 2011-ben is tanított, a Corvinus Egyetem címzetes egyetemi docense volt.358   

 

2.3.3. A vegyészmérnök 

 

Hoffmann Istvánné az első magyarországi oktató, aki ugyan alapképzettségét tekintve 

szintén nagyon távolról érkezett a marketing világába, de már amerikai tapasztalatokon 

nevelkedett a hetvenes években. A témáról szerzett első impulzusként a marketing szakma 

korabeli legnagyobbjait hallgatva és olvasva, az akkortájt megszerezhető legkorszerűbb 

szakmai tudást sajátíthatta el az USA-ban.  

 

Az alapképzettségére nézve vegyészmérnök Hoffmanné bár 1966-ban mérnökközgazdász 

oklevelet szerzett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, meghatározó 

élményeit és tudását mégsem ott, hanem az Egyesült Államokban szerezte, ahol 1970 és 

1971 között egy szemesztert a Massachusetts Institute of Technology (MIT), egy másikat a 

                                                           
357 Molnár Dezsővel 2011. dec.9-én.személyesen beszélgetett a szerző 
358 http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=29244 (2012.11.12.) 

http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=29244
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Harvard Business School (HBS) mesterképzésein tanulhatott állami ösztöndíjjal. A közel 

egyéves Ford ösztöndíj ideje alatt tanulmányai mellett kutatásokat folytatott fogyasztói 

magatartás, reklám és szociológia tudományterületeken. 

 

Az ösztöndíj elnyerésének története Szabó Kálmánhoz, a Marx Károly Közgazdasági 

Egyetem akkori rektorához kötődik, akit egyébként több forrás az egyetem történetében a 

legnagyobb hatású vezetőként emleget. „Tudományos és tudományszervezői 

munkásságának legfontosabb és legmaradandóbb területe a közgazdasági egyetem 

mélyreható reformja volt”  írta az 1968 és 1973 közötti rektort méltatva Simai Mihály 

akadémikus.359  Mandel Miklós professzor egészen konkrétan a marketing oktatásra 

gyakorolt hatásáról emlékezett meg  2007 májusában bekövetkezett halálakor: „Az oktatási 

struktúrában Szabó Kálmán rektorsága alatt kezdődött el a fejlett piacgazdaságokra 

jellemző modern menedzsment és marketing módszerek tanítása.360  S minden bizonnyal 

nem véletlenül emeli ki tevékenységének  pontosan azt az elemét, amely többek közt 

Hoffmanné amerikai képzéséhez, és rajta  keresztül a legfrissebb marketing 

gondolatoknak a magyar felsőoktatásban való megjelenéséhez vezetett: „Szabó Kálmán 

nemzetközi kapcsolatépítő tevékenységét nem jól jövedelmező vendégprofesszori 

megbízások előkészítése, hanem a Ford Alapítvány, illetve az amerikai Nemzetközi 

Kutatási Csereprogrammal történő szerződések megkötése jellemezte.”361 Ennek keretében 

a hatvanas évek végén több  mint 30 oktató tölthetett egy, esetenként több szemesztert a 

legkiválóbb tengerentúli egyetemeken. Köztük volt Németh Miklós későbbi miniszterelnök 

is.   

 

Szabó Kálmán, lévén parlamenti képviselő és befolyásos politikus, később az Országos 

Tervhivatal államtitkára, tehát minden további nélkül megengedhette magának, hogy 

Hoffman Istvánnét úgy jelölje az ösztöndíjra, hogy akkor még nem is volt egyetemi oktató, 

és az ösztöndíj elnyerhetősége miatt, két nap alatt vette fel a Közgazdasági Egyetemre. 

Igaz, nem akármilyen előzmények után: 1968-ban felajánlotta Hoffmannénak, hogy 

létrehozza a Marketing tanszéket  - ezen a néven! - és őt teszi meg tanszékvezetőnek. Ezt ő 

nem fogadta el, mert tartott attól, hogy fiatalként, nőként, vegyészmérnöki 

                                                           
359 http://www.koz-gazdasag.hu/images/stories/2per3/5-szabo%20kalman.pdf  (2012.01.19.) 
360 uott 
361 uott 

http://www.koz-gazdasag.hu/images/stories/2per3/5-szabo%20kalman.pdf
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alapképzettséggel „az idősebb férfi kollégák sose fogadtak volna el” és „olyan gyűlölet fog 

körülvenni, hogy megfulladok”.362 

 

Hoffmann Istvánné Amerikából való 1971-es hazatérését követően négy évtizedig tanította 

a marketinget egyetemi szinten, elsősorban a Közgazdaságtudományi Egyetemen és  - 

furcsa módon - a  Testnevelési Egyetemen (korábban főiskolán).  Itt 1987-ben kérték fel a 

marketing oktatására. Először a sportolókat, edzőket tanította, aztán lett belőle külön szak, 

majd mesterképzés, ahol évente kb. 35-40 fő tanulja a sportmarketinget, harminc órában 

egy szemeszteren át. 

 

A Magyarországon már formálisan is marketing képzettséggel rendelkezők első 

generációja a Marx Károly Közgazdasági Egyetemen tőle kapta a kezdő impulzusokat. 

Közülük sokan maguk is tanárok lettek ott vagy más felsőoktatási intézményekben, ahol 

elkezdtek marketing tárgyakat tanítani. Sokatmondó Fazekas Ildikó vallomása, aki 1988 

óta az Önszabályozó Reklám Testület főtitkára és az (e néven), 1971-ben született 

Külkereskedelmi Főiskolán kezdte pedagógus karrierjét: „Akkor a Piacszervezési 

tanszéken Hoffmann Istvánné tanított, aki akkor jött haza az USA-ból. Ott, és tőle 

hallottam először a marketing kifejezést.”363 Hoffmanné meghatározó szerepét illusztrálja 

Törőcsik Mária, a Pécsi Egyetem marketing professzorának arra a kérdésre adott válasza, 

hogy kinek a tankönyveiből hasznosított a legtöbbet: „A tananyagok közül Hoffmann 

Istvánné Egyesült Államokból hozott, lefordított anyagai fogtak még meg.”364 

 

2.3.4  A nagy páros 

 

Legszívesebben azt írtam volna alcímként, hogy „Bauer-Berács”. Nem lett volna 

tiszteletlenség, ellenkezőleg. Ők a nagy generáció azon képviselői, a közgazdasági 

egyetemen vezetéknevükön emlegetett ikonikus oktatók, akik már alapképzettségként, 

felsőfokú végzettséget olyan szakokon szereztek, amelyek bár nevükben még nem, az 

oktatás tartalmát tekintve már lényegében professzionális marketing végzettséget adtak: 

iparszervezés-marketing szakiránynak nevezték akkor. Nem lehet őket kihagyni a 

marketing oktatás kezdeteit tárgyaló fejezetből, annak ellenére, hogy munkásságuk 

                                                           
362 Hoffmann Istvánnéval 2010. január 26-án.személyesen beszélgetett a szerző (1. beszélgetés) 
363 Fazekas Ildikó által 2011. nov. 12-én kitöltött kérdőív alapján 
364 Törőcsik Mária által 2011. jan. 13-én kitöltött kérdőív alapján 
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nagyobbik része tartalmában, hatásában és időben is a rendszerváltást követő időszakra 

tehető. Mindketten hivatásos tanároknak tekinthetők, (Bauer András végzését követően 

alig három évet dolgozott vállalatnál), akik az alma materükben tanítanak mind a mai 

napig. Ők azok, akiket a kérdőíves megkérdezésem során minden ötödik szakember két 

kérdésre válaszolva is spontán megnevezett. Egyrészt, amikor jól ismert marketing 

szakembereket, másrészt, amikor jegyzeteket, tankönyveket kellett megnevezni, amiből 

élete során tanult illetve legtöbbet hasznosított.365 Ők, személyükben külön-külön, de így 

együttesen is - marketing intézmények. 

 

Berács József 1974-ben végzett a Közgazdaságtudományi Egyetemen, 1976-ban egyetemi 

doktori, 1984-ben kandidátusi, 2006-ban akadémiai doktori fokozatot szerzett.366 Igaz, már 

a rendszerváltás után, de több mint egy évtizeden át, 1992-től 2004-ig vezette az egyetem 

marketing tanszékét illetve intézetét. Azt a tanszéket, ahol utána, néhány hónapos átmenet 

után 2005 januárjától Bauer András váltotta, aki szintén 1974-ben ugyanott végzett, és 

1993-ban szerzett kandidátusi fokozatot.367 Mindketten sokszor és sokat tanultak, kutattak 

oktattak külföldön már a múlt század nyolcvanas éveiben is. Berács Kanadában (Ottawa, 

Carleton University) és az USA-ban (University of Texas), Bauer a kaliforniai Berkeley 

Egyetemen. A marketing őshazájában szerzett tudásuk és szemléletük személyükön 

keresztül szivárgott be a hazai szakmai gondolkodásba.  

 

Tevékenységük jelentős hatással volt a magyarországi egyetemi képzésre. Nemcsak az 

oktatási és oktatásszervezési, hanem tudományos munkákon keresztül is. Bauer 

tudományos fokozatát a Berács Józseffel 1990-ben írott marketing jegyzetéért kapta. E 

jegyzet megírásának az volt az előzménye, hogy „1990-ben indult egy főiskolai jellegű 

képzés a Közgazdasági Egyetemen, s, ez a könyv erre a képzésre íródott.”368 Bár a három 

részes mű mindössze 150 példányban jelent meg, hatása ennél lényegesen nagyobb volt, 

annál is inkább, mert később több közös munkájuk alapja lett. Számos egyetemi jegyzetet 

és tankönyvet írtak, külön-külön, de nagyobb részben szerzőpárosként. A nyolcvanas és 

                                                           
365 A kutatást 2011 folyamán készítette a szerző, 33 marketing szakember megkérdezésével 
366 http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=24294&email=jozsef.beracs (2012.01.09.) 
367 http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=24294&email=jozsef.beracs (2012.01.09.) 
368 Bauer Andrással  2010. december  15-én.személyesen beszélgetett a szerző  

http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=24294&email=jozsef.beracs
http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=24294&email=jozsef.beracs


160 

 

kilencvenes évek közgazdász generációja ezekből tanult és szerezte első marketingszakmai 

ismereteit, de a huszonegyedik századra is átnyúlik közös tevékenységük.369 

 

2.3.5. Az iskolaalapító 

 

A Divatintézetnél dolgozott kutatási vezetőként 1978-79-ben Kandikó József. Végzettségét 

tekintve ő szinte már marketingesnek mondható, hisz a Közgazdaságtudományi Egyetem 

Belkereskedelmi szakán végzett 1970-ben. Egy szakszeminárium keretében nem csak 

tanulta a piackutatást, hanem már egyetemista korában gyakorolta is. 1969-ben napi négy 

órára elment dolgozni az Országos Gumiipari Vállalathoz (a későbbi Taurus), ahol már 

működött marketing főosztály - Huszti Dénesné vezette. Többek közt a gumibugyi piaci 

keresletét kellett feltárnia és - hogy a mezőgazdaságot újból érintsük -, a mezőgazdasági 

gépek gumiabroncs igényét is kutatnia kellett. Különféle gumik, különféle igények, 

mindenesetre marketing megközelítés egy marketing szervezetben, egy szocialista 

nagyvállalatnál a hatvanas évek végén: „…nem is piackutatásnak, hanem 

marketingkutatásnak hívtam” – mondja Kandikó. 370  

 

Rövid minisztériumi, majd Piackutató intézeti kitérő után - lám ő sem mentes a piackutatói 

múlttól - 1982-től egy évtizeden át az Ipari Reklám és Propaganda Vállalat, azaz egy 

professzionális reklámcég igazgatója. Kandikó a marketingesek azon - azóta is viszonylag 

szűk - táborába tartozik, aki vállalati gyakorlat után kanyarodik az oktatás felé. 1992-től, 

különféle felsőfokú tanintézetekben tanítja a marketinget, főigazgatóként, majd rektorként 

irányítja a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláját, 2010-es leköszönésekor elnyerve a 

rector emeritus (alapító tiszteletbeli rektor) címet.371 A Magyar Marketing Szövetség 

alapító elnöke és 1996-tól az MTA Marketing Bizottságának tagja. Szakmai pályaívén jól 

nyomon követhető a marketing magyarországi intézményesülése, hiszen ezt tanulja az 

egyetemen, ahol épp akkor nyer polgárjogot - még ha nem is ezzel az elnevezéssel -, 

ezután a való életben gyakorolja a szakmát, majd az oktatás keretében és szakmai 

                                                           
369 Bauer András, Berács József: Bevezetés a marketingbe. Budapest, 2005, KOTK, vagy Berács József,   

Bauer András: Marketing. Budapest,2006, Aula Kiadó 
370 Ungváriné dr. Köcse Jolán: Hobbink volt a marketing?! , Simon könyvkiadó, Budapest, 2000, 213.o. 
371 http://www.kemma.hu/komarom-esztergom/kozelet/alapito-rektor-cimet-kapott-kandiko-jozsef-315479 

(2012.01.22.) 

http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=24294&no_cache=1&tx_efcointranet_pi1%5Bpuid%5D=222&tx_efcointranet_pi1%5Bview%5D=details&tx_efcointranet_pi1%5Bfomenu%5D=publikaciok&tx_efcointranet_pi1%5Bcusman%5D=jberacs
http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=24294&no_cache=1&tx_efcointranet_pi1%5Bpuid%5D=277&tx_efcointranet_pi1%5Bview%5D=details&tx_efcointranet_pi1%5Bfomenu%5D=publikaciok&tx_efcointranet_pi1%5Bcusman%5D=jberacs
http://www.kemma.hu/komarom-esztergom/kozelet/alapito-rektor-cimet-kapott-kandiko-jozsef-315479
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szervezetekben való tevékeny részvétellel, személyében az intézményesülés több lényeges 

formája nyilvánul meg. 

 

 2.3.6. Nyomothagyók 

 

Az első marketing oktatói generációnak a szakma magyarországi bevezetése kapcsán 

nyomokat hagyó, s ezúton intézményesüléséhez hozzájáruló képviselőit nehéz lenne 

hiánytalanul összeállítani. Az előzőekben részletesebben bemutatottak kiválasztását 

nemcsak az indokolta, hogy mindenképpen az elsők közé tartoztak Magyarországon, 

hanem az is, hogy ők azok, akik még a kutatás időszakában is aktívan tanítottak, tehát 

rendkívül hosszú, korszakokon átívelő szakmai életpályát mondhatnak magukénak. 

Megemlékezni azonban sokkal többükről kell.  

 

Tomcsányi Pálról írásom több más (pl. a következő 2.4) pontjában szólok, viszont 

tekintélyében és úttörő mivoltában talán egyetlen ember hasonlítható még hozzá: Kürthy 

Pál.  Az első világháború utolsó évében született, és saját bevallása szerint már a második 

világháború előtt marketinggel - reklámmal, propagandával - foglalkozott az IBUSZ illetve 

a Postatakarékpénztár munkatársaként.372 Kortársaitól eltérő módon, négy nyelven 

kiválóan beszélt, valószínűleg ennek is köszönhetően bejárta az egész világot, ezzel 

alapozva meg széleskörű marketing ismereteit. 1968-ban kapott meghívást a Közgazdasági 

Egyetemre a marketing oktatás beindítására. Félállásban az Ipargazdaságtan tanszéken 

kezdte oktatói pályáját, főállásban a Külkereskedelmi Minisztérium alkalmazottja volt, 

akárcsak kollégája Szabó László, aki a Belkereskedelmi Minisztériumban dolgozott (a 

következő bekezdésben foglalkozom személyével), ami azért említésre méltó, mert cáfolja 

azt a fel-felbukkanó hiedelmet, hogy marketing gyakorlat és elmélet elvétve adott 

egymásnak randevút. Kürthy maga is így gondolja, amikor azt mondja, hogy „Az egyetem 

egy kicsit elméleti. De hát az egyetem mindig is ilyen volt, főleg itt Magyarországon. 

Nyugaton nem így van.”373  Később a Piackutató és Piacszervezési tanszéken kifejezetten a 

piacszervezést, azaz a marketinget oktatta.  A rendszerváltás után, nyolcvanéves korában 

ment nyugdíjba. Szerepét és szakmai értékelését mutatja, hogy a Magyar Tudományos 

Akadémia Marketing Bizottsága 2002-ben, halálának évében, rögtön ezt követően, úgy 

                                                           
372 Ungváriné dr. Köcse Jolán: Hobbink volt a marketing?!, Budapest 2000, Simon könyvkiadó, 120.o. 
373 uott, 126.o. 
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határozott, hogy emlékére díjat alapít. Az alapítok indoklása szerint „egyike volt azon 

szakembereknek, …akik az új gazdasági mechanizmus előkészítése során az addig 

mostohagyerekként kezelt marketing és piackutatás, vállalati és felsőoktatási 

elfogadtatásáért sokat tettek.”374 

 

Szabó László a piackutatás alapjait rakta le hazánkban. A kolozsvári Bólyai Egyetemen 

végzett, de már Budapesten, statisztikai témájú disszertációval doktorált. 1955-ben lesz a 

Számviteli Főiskola statisztikai tanszékének vezetője és attól kezdve folyamatosan tanít is. 

1967-ben ő szervezi meg az Országos Piackutató Intézetet és még ebben az évben 

megalapítja a Marketing-Piackutatás című szaklapot, amelynek évtizedekig 

főszerkesztője. Egész élete kötődik az oktatáshoz, mégpedig a piackutatás, mint szűk 

szakmai terület műveléséhez, de elsősorban gyakorlati szakember, akinek egész 

szemléletét ez határozta meg, ami a hetvenes években különösen az akadémiai szférában 

ritkaság számba ment. A legnagyobb problémát abban látta, hogy „maguk a tanárok…is itt 

születtek ebben az országban: a tervgazdálkodás körülményei között nőttek fel, és attól, 

hogy Ford ösztöndíjjal elvégeztek valamilyen hosszabb-rövidebb kinti szemináriumot, 

még nem lesznek ízig-vérig marketing szakemberek.”375 Ezzel némi malíciával a hetvenes 

évek rövid ösztöndíjain nevelkedett fiatal oktatógeneráció néhány szerencsés tagjára utal, 

így a 2.3.3. pontban bemutatott Hoffmann Istvánnéra is. 

 

S ha már piackutatás emlékezzünk meg Sándorné Szennyessy Juditról, aki 1963-tól tanított 

a Közgazdasági Egyetem Belkereskedelmi tanszékén, aktív szerepet vállalt 1971-ben a 

Pécsi Egyetem marketing képzésének, majd a hetvenes évek közepén a budapesti Pénzügyi 

és Számviteli Főiskolán a piackutatás oktatásának elindításában. 1977-től a Politikai 

Főiskolán tanított  - ún. alternatív tárgyként - marketinget, egyúttal a Külkereskedelmi 

Főiskolán volt félállásban. Valószínűleg joggal állítja, hogy „… én vagyok az egyetlen 

oktató Magyarországon, aki az összes közgazdasági felsőoktatási intézményben 

’hivatalból’ oktatta a piackutatást, majd később a marketinget”.376 

 

Sándor Imrét, aki rövid ideig Szennyessy Judit férje is volt, viszont egész szakmai élete, - 

öt évtized - a Közgazdaságtudományi Egyetemhez és a marketinghez kötötte.  1957-es 

                                                           
374 Pályázati felhívás a Kürthy Pál emlékdíj elnyerésére, Budapest, 2006. január 18. 
375 Ungváriné dr. Köcse Jolán: Hobbink volt a marketing?!, Budapest 2000, Simon könyvkiadó, 164.o. 
376 uott, 180.o. 
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végzését követően rögtön az Egyetem oktatója lett, és 2007-ben nem sokkal halála előtt, 

kórházi ágyából kérte meg kollégáját, hogy írja be hallgatói vizsgajegyeit. Nekrológjából 

idézve, „az egyetlen, olyan ’egyetemi polgár’, aki szinte az egyetemi tanulmányainak 

befejezése után, itt kezdte meg szakmai pályáját, és innen megy el egy végső útra.377 

 

 2.3.7. Az első tanszékvezető 

 

Azzal a tanárral fejezem be, akinek a nevével, - elvben - a legjobban összenőtt a marketing 

oktatása, Molnár Lászlóval.  Formálisan mindenképp, hiszen ő volt a legnagyobb hazai 

közgazdasági egyetem, első marketing tanszékének első tanszékvezetője. Rejtélyes 

személyiség, kevés nyomot hagyott maga után, néhány könyv, néhány fejezetét. Nyelveket 

jól nem beszélt, írni és kutatni állítólag nem szeretett. 1963-tól 2011-ben bekövetkezett 

haláláig tanított a Közgazdasági Egyetemen. Sajnos azelőtt elhunyt, mielőtt interjút 

készíthettem volna vele, így csak mások, volt kollégái véleményére hagyatkozhatom. Ők 

nem sokat mondtak róla, pontosabban, nem sok szakmailag értékelhetőt.  

 

Egy-két dokumentum alapján hajlok rá, hogy az egyetemi világban szokásos irigységen 

túl, véleményüknek volt némi alapja. Ezek közül az egyik egy az egyetem által kifejezetten 

saját maguk, tehát a tanszék megünneplésére Marketing az átmenet időszakában név alatt 

szervezett nemzetközi konferencia írásos nyoma. 1993. március 22-23-án a tanszék         

20 éves fennállása alkalmából Marketing a közgazdászképzésben címmel tartott 

nyitóelőadást. Előadása viszont nem erről a témáról szólt. Általánosságok gyűjteménye 

volt, bármiféle tény vagy adat említése nélkül arról, mennyire nehéz volt elfogadtatni a 

marketinget a hőskorban, sajnos nem egy valótlan vagy szakmaiatlan és közhelyszerű 

állítással. Mert miként másként minősíthető - s nem csak visszanézve - egy olyan éles 

kritikának szánt mondat, hogy „Jellemző..., hogy a magyar vállalatvezetők jó részénél a 

marketing még ma is az értékesítéshez, a reklámhoz, a rafinált eladási módszerekhez 

szorosan kapcsolódó fogalom!”378 Igen, valóban valami ilyesmit jelent a marketing, de a 

laikus nyelvén megfogalmazva. Elfogadhatatlanul túlzó és leegyszerűsítő továbbá az az 

állítása is, miszerint „A gazdaságpolitika sem mint célt, sem mint eszközt nem tudta 

                                                           
377 http://www.mprsz.hu/ContentShow.aspx?ContentID=131 (2013.11.13.) 
378 Molnár László: Marketing az átmenet időszakában  - konferencia előadás, kiadta a Budapesti 

Közgazdasági Egyetem Marketing tanszéke, Időszaki kiadványok 1993/2  

http://www.mprsz.hu/ContentShow.aspx?ContentID=131
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kezelni a szakirodalomból már akkor jól ismert ’új’ fogalmat: a marketinget”.379 Lehet, 

hogy a hivatalos gazdaságpolitika nem tudta vagy nem akarta „kezelni”, de a kutya ugatott 

s a karaván haladt: egyik marketing kampány - s nem csak puszta reklámakciók, hanem 

komplex projektek -, követte a másikat (lásd e fejezet 3.7. pontját).  S mit szóljunk ahhoz a 

kifogáshoz, hogy „Az oktatás idegen példákat, hamis eredeti illúziókat kergetve, 

eltávolodott az alapoktól, ’aktuális tudású, friss szakembereket”, valódi specialistákat 

kívánt kiképezni”380? A használható tudás talán még a szocializmusban sem minősült 

főbenjáró bűnnek, ha csak nem az „idegen példák” miatt. 

 

Az mindenestre elgondolkodtató, hogy a 33 fős kérdőíves megkérdezésem, azon kérdésére, 

hogy nevezzenek meg emblematikus személyeket a marketing világából, olyat, akitől 

személy szerint sokat tanultak, mindössze egyetlen megkérdezett említette Molnár László 

nevét. Pedig nem arról van szó, hogy nem neveztek volna meg számos, akkoriban szintén a 

Közgazdaságtudományi Egyetemen oktató tanárt: a kortárs Hoffmann Istvánné, Sándor 

Imre, vagy a fiatalabb generációból Bauer András és Berács József neve többször hangzott 

el. Molnár László, az első magyarországi egyetemi tanszékvezető neve, azonban mintha 

már életében is feledésbe merült volna. 

 

Ezt a részt az első hazai marketing oktatók közül néhánynak az alapiskolai végzettségét és 

eredeti szakmáját jelölő, összefoglalás zárja, amely sokat mond arról, hányféle irányból 

lehetett elérkezni ehhez a szakmához - legalábbis a hőskorban. Bár ez a nemes hagyomány 

nem halt ki egészen, példaként elég Józsa Lászlóra, a veszprémi egyetem tanárára 

hivatkozni, aki már nem elsőgenerációs marketinges, hiszen 1984-ben végzett, de a 

Veszprémi Vegyipari Egyetemen, azaz Hoffmann Istvánnéhoz és néhány más kollégájához 

hasonlóan ő is vegyészmérnök, s nem csak papíron, hisz 1986-89 között a Péti 

Nitrogénművek mérnökeként dolgozott.381  Később fordult a marketing irányába és mára 

szakterülete a marketingstratégia, sőt az MTA Marketing Bizottságának is tagja. 

 

 

 

                                                           
379 uott, 5.o 
380 uott ,6.o. 
381 Józsa László: Marketing-stratégia, Budapest, 2003, KJK-Kerszöv, 15.o. 
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2. számú ábra:  Az első marketing oktatók eredeti diplomája és szakmája 

Név Alapvégzettség eredeti szakmája 

Bauer András MKKE Ipargazdaságtan szak közgazdász 

Berács József MKKE Ipargazdaságtan szak közgazdász 

Hoffmann Istvánné ELTE TTK vegyészmérnök 

Kandikó József MKKE Belkereskedelmi szak közgazdász 

Kürthy Pál Külkereskedelmi Továbbképző Intézet külkereskedelmi 

szakértő 

Molnár László MKKE Kereskedelmi szak közgazdász 

Molnár Rezső Zrínyi Miklós Honvéd Hadapródiskola katonatiszt 

Móricz Éva Színház- és Filmművészeti Főiskola rendező 

Sándor Imre MKKE  közgazdász 

Szabó László Bolyai Tudományegyetem  (Kolozsvár) 

Tanárképző Intézet 

tanár 

Tomcsányi Pál mezőgazdasági  agrárszakember 

 

 

2.4  Az első tudományos fokozatok a marketing tárgyköréből 

 

Mérföldkőnek tekinthető minden diszciplína esetében, amikor az adott tárgyból már 

disszertációt lehet írni és doktori fokozat megszerzésére alkalmasnak minősíttetik. Ez 

jelenti egyrészt azt, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű szakirodalom áll 

rendelkezésre, van lehetőség kutatására, majd általános érvényű következtetések 

levonására és vannak olyanok, akiknek e témában van - lehetőleg újszerű - 

mondanivalójuk. Másrészt feltételezi azt is, hogy fogadókészségben és képességben sincs 

hiány, vannak olyan szakemberek akik, s léteznek olyan testületek amelyek, fel vannak 

jogosítva egy ilyen tartalmú tudományos igényű írás befogadására és minősítésére. A 

doktori fokozat megszerzésének a lehetősége egy terület legmagasabb fokú elismerését 

jelenti, egyúttal társadalmi súlyának és tudományos körökben történő elfogadottságának 
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megkérdőjelezhetetlen jele, s mint ilyen az intézményesülés egyik lényeges állomása.382 

Magyarországon az új gazdasági mechanizmus e tekintetben is áttörést hoz. A marketing 

disszertációk tárgyává válik. 

 

A doktori cím megszerzésének rendje a kilencvenes évekig lényegesen különbözött a mai 

rendszertől, amikor már csak a jogász és orvosi diplomával jár a doktori cím, ami viszont 

mind megszerzésében, mind szakmai és társadalmi presztízsében élesen elválik a 

tudományos fokozattól.  A hetvenes-nyolcvanas években az egyetemi tanulmányokat 

követően, viszonylag egyszerű eljárással, egy disszertáció megírásával megszerezhető volt 

a doktori titulus, az úgynevezett egyetemi-, vagy közkeletű nevén a „kis” doktori.  Ezt 

követte az MTA Tudományos Minősítő Bizottsága által adott kandidátusi fokozat (C.Sc.), 

majd a tudományok doktora fokozat, a D.Sc, az ún. nagydoktori.383  Ehhez képest teljesen 

más nagyságrendet, egy tudományos karrier csúcsát jelentette az akadémiai doktorság, 

illetve az akadémikusi státusz elnyerése.  

 

Az alábbiakban néhány nevet emelek ki, olyanokét, akik a magyar marketing szakma 

legkorábbi képviselői, és tudományos szinten is mély nyomot hagytak már a rendszerváltás 

előtti tevékenységükkel.  Egyebek mellett azzal is, hogy doktorijuk, tehát tudományos 

fokozatuk megszerzése témájául a marketinget választották, ami néhány évtizeddel ezelőtt 

egy szocialista berendezkedésű és a tervgazdaságra épülő gazdaságban nem volt olyan 

magától értetődő, mint manapság. 

 

Akárcsak az első marketing jegyzetek tárgyalásakor, itt is egyfajta origoként tekinthetünk 

Tomcsányi Pálra. Nem csak kora folytán - 1924-ben született -, és azért, mert a legelső 

marketinggel tudományosan foglalkozó magyarországi szakember, hanem doktori címei 

számának okán is. Hármat mondhat magáénak. Az elsőt, egyetemi doktori disszertációját 

1946-ban szerezte, 1969-ben lett a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, majd 1975-

ben akadémiai doktori értekezésének tárgyául a marketinget választotta A fogyasztói 

értékítélet és piacos termelés címmel. 1983-ban az MTA Marketingtudományi 

Bizottságának egyik kezdeményezője és létrehozója, majd több éven át, egészen 2006-ig 

                                                           
382 lásd az intézményesülés “magasabb rangra emelkedés, érettebb fázisba kerülés, jelentékennyé válás „ ill. 

„elismerés, legitimáció, elfogadottság” értelmezését az I. fejezet 2.1. pontban 
383 Balázs Géza: Kisdoktor, nagydoktor…, mno online, 2001. 08.03.  http://mno.hu/kulturpult/kisdoktor-

nagydoktor-831389 (2014.03.01.) 



167 

 

elnöke volt. 1990-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1995-ben pedig rendes 

tagjává választották meg.384 Szinte egész alkotó életét a marketingnek szentelte, ezért 

nyugodtan mondhatjuk, függetlenül attól, hogy Tomcsányi tudósként valójában az 

Akadémia IV. - agrártudományi - osztályába tartozik, hogy ő lett az első marketing 

akadémikus. 

 

A magyar marketing szakma másik doyenje Hoffmann Istvánné, akinek a munkásságáról, 

mindarról, amit Magyarországon a marketing meghonosításáért tett, az előző, marketing 

oktatókról szóló fejezetben bővebben esett szó. Ő azon oktatók első, szűk csoportjába 

tartozik, akik már az összes tudományos címüket valóban a legszorosabban vett marketing 

témakörből szerzik. 1970-es egyetemi doktorijának címe A reklám birodalmából, amely 

abban az évben a Kossuth kiadó gondozásában könyvként is megjelent. Itt arra érdemes 

felhívni a figyelmet, hogy ez a műve még amerikai ösztöndíja előtt, tehát a marketing 

elméletével és gyakorlatával való közvetlen találkozást megelőzően született.  Bizonyíték 

ez arra, hogy már a hatvanas évek végén, igaz csak fiatal és értelmiségi körökben,  a 

marketing-gondolat jelen volt és nem minősült eretnekségnek.  Kandidátusi fokozatot 

1976-ban, akadémiai doktori címet 1986-ban kap, A piaci viszonyok szervezése, tervezése 

(marketing) és a gazdasági reform című munkájáért, amely gyakorlatilag a Tankönyvkiadó 

által előző évben megjelentett Marketing című könyvének kibővített változata. „Az alap a 

könyv volt. Cím és némi tartalmi módosítással nyújtottam be. Gergely István professzort 

kértem meg, hogy lapozza át a könyvet, vagyis előbírálja és ő javasolta a bővített címet 

is.”385 

 

A kandidátusi fokozat megszerzésének akkortájt egyébként gyakori formája volt a 

tankönyvírás. Így szerzett tudományos fokozatot Bauer András és Berács József 1992-ben, 

az 1990-ben megjelent marketing jegyzetükért. Jól mutatja a marketing oktatásának  

korabeli elterjedtségét, hogy az említett jegyzetet mindössze 150 példányban a 

Közgazdaságtudományi egyetem sokszorosító üzeme jelentette meg.386 

 

                                                           
384 http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=19534 (2014.03.01.) 
385 Hoffmann Istvánné a szerzőnek 2012. január 17-én írt emailje alapján 
386 Bauer A, Berács J.: Marketing alapismeretek, 1990, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem 

sokszorosító üzeme 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Tudom%C3%A1nyos_Akad%C3%A9mia


168 

 

Rekettye Gábor, aki Tomcsányinál és Hoffmannénál egy generációval fiatalabb387, 

személyében egyesíti a tudóst, az elméleti szakembert és a gyakorlati marketing vezetőt.  

1972-ben lett doktor az MKKE-en a magyar bőrkesztyű export helyzetéről írt munkájával, 

majd 1984-ben A termékszerkezet korszerűsítésére irányuló vállalati döntések piaci 

feltételrendszere címmel kandidált, 2003-tól pedig az MTA doktora.388
 Egy interjúban 

elmondja, hogy az „úgymond  ’soft’ közgazdaságtudományi kutatók közül az elsők között, 

mint marketinges kaptam az elismerést”.389 Érdekes és kifejező a nyilvánvalóan a 

marketingre utaló „soft közgazdaságtudomány” megnevezés és helyén való is, mert 

Rekettye doktori munkái valóban inkább a közgazdaságtudomány, mintsem a szűkebben 

vett marketing területéhez sorolhatók, ugyanakkor marketinges alapállása, irányultsága és 

szakértelme már akkoriban sem volt kétséges, mivel a korai időszakban, a hatvanas-

hetvenes évek fordulóján számos kifejezetten marketing tárgyú tudományos cikket írt. 

 

Nemcsak akadémiai doktori, hanem még kandidátusi fokozata is kevés szakembernek volt 

marketing tárgyú doktori eredményeképp. A pontos szám attól is függ, mennyire 

ortodoxan értelmezzük a marketinget.  Sándor Imre a Marx Károly 

Közgazdaságtudományi Egyetem későbbi tanszékvezetője az elsők közt, 1977 májusában 

védte meg A reklám a tervszerű szükségletkielégítés és a hatékony szocialista 

vállalatvezetés szolgálatában című értekezését. Opponensei Zeller Gyula és Tóth Tamás 

voltak, mindketten a közgazdaságtudományok kandidátusai390. E doktori tárgya a 

legszűkebb értelemben vett marketing, azon belül is a marketing kommunikáció. Alapos, 

nagyszámú, vállalatot és fogyasztót egyaránt érintő kutatásokon alapult, és máig érvényes 

megállapításai vannak, aminek még az sem mond ellent, hogy a marketing néhány 

alappillérét, így a versenyt és a mindenáron való fogyasztás ösztönzését látszólag nem 

fogadja el, mert „ a szocialista termelési mód lényege nem engedheti meg magának a 

pazarlást, a piacbefolyásolásnak a másik vállalat tönkretételére irányuló formáit és 

eszközeit.”391 

 

                                                           
387 Tomcsányi és Hoffmanné a 20. század húszas-harmincas, Rekettye a negyvenes éveiben született. 
388 http://www.rekettye.net/files/TUDOM_NYOS_LETRAJZ2.pdf  (2011.12.16.) 
389 http://www.rekettye.net/interju.html (2011.12.12.) 
390 Forrás: a védés meghívója  - szkennelt oldal 3. sz függelék /III. fejezet 8.sz.mell. 
391 Sándor Imre: A reklám a tervszerű szükségletkielégítés és a hatékony szocialista vállalatvezetés 

szolgálatában, kandidátusi értekezés tézisei, 1976, 16.o., szkennelt oldal 3. sz függelék /III. fejezet 3.sz.mell. 

http://www.rekettye.net/files/TUDOM_NYOS_LETRAJZ2.pdf
http://www.rekettye.net/interju.html
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Móricz Évának nem csak karrierje szokatlan és egyedi (lásd előző 2.3. pont), hanem 

doktorijának témája is, különösen akkoriban.  Ő az ELTE BTK Pszichológiai Karán Az 

anticipációs feszültség a gazdasági biztonság-igény motivációs hátterében címmel 

nyújtotta be a doktori disszertációját, azaz a címből talán csak sejthetően, 

reklámpszichológiából doktorált 1972-ben. Nyilatkozatában elmondta, hogy 

témaválasztása semmilyen politikai vagy szakmai aggályt nem ébresztett: „Talán kellett 

hozzá valami személyes kurázsi, hogy ilyen periférikusabb témához nyúljon valaki, de 

semmi más, semmi több.„392 Igaz, már évekkel ezt megelőzően, 1969-ben a szakma 

lapjában a Magyar Pszichológiai Szemlében reklám tárgyú  -  a küszöbkörüli ingerek 

hatásának vizsgálatáról - írást publikált, akárcsak a Kereskedelem Szervezés című lapban, 

doktori védésének évében,  a reklám pszichológia hatékonyságáról. Említésre érdemes, 

hogy a hetvenes években, tehát a marketing magyarországi ébredésekor a pszichológia és a 

marketing kapcsolatának boncolgatása, a pszichológiai alapú megközelítés nagyon gyakori 

volt, szinte minden műfajban - doktori, jegyzet, szakmai publikációk - előkerül.393 

 

Szennyessy Judit (rövid ideig a korábban említett Sándor Imre felesége) bár 1963-ban 

végzett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, kandidátusi értekezését 1980-

ban védte meg. Témája a szocialista vállalatok piaci tevékenysége volt, és saját bevallása 

szerint úttörő munkát végzett azzal, hogy a piaci magatartást mutatószámokkal próbálta 

kifejezni továbbá „azért is újszerű volt ez a vállalkozás, mert ilyen nagyszámú - 800-as 

vállalati - mintával előttem senki nem dolgozott.”394  Olvasva téziseit rendkívül érdekes 

felfedezést tehetünk. A huszonnégy oldalas kivonatban egyszer sem szerepel a marketing 

kifejezés, s a 166 oldalas doktoriban is csak az irodalom- és saját publikációs jegyzékben 

tűnik fel elvétve. Ezt elég nehéz puszta véletlennek vélni, részben a disszertáció tárgyára, 

részben arra tekintettel, hogy Szennyessy Judit addigra már számos kifejezetten marketing 

tárgyú és című jegyzetet írt és publikációt tett közzé.395 Ennek számos oka közül az egyik 

az lehet, hogy - miként egyik tanár kollégája személyes beszélgetésünkkor fogalmazott - 

akkoriban Szennyesi különféle egyetemi párttisztségeket töltött be, és feltehetően a kor 

szokásának megfelelően működött egészséges öncenzúrája, azaz egy politikai megfelelni 

                                                           
392 Móricz Éva levele a szerzőnek 2011. november 30-án 
393 1977-ben a Tankönyvkiadó például egyetemi jegyzetet ad ki Vevő és Reklámlélektan címen, szerzői 

Skodnik László és Földi Katalin 
394 Ungváriné dr. Köcse Jolán: Hobbink volt a marketing?! , Budapest, 2000 Simon könyvkiadó, 182.o. 
395  Pl. „Marketing a  belkereskedelemben” – főiskolai jegyzet, Pénzügyi és Számviteli Főiskola 1973, vagy 

„A marketing-szervezet általános vonatkozásai”, Minőség-Megbízhatóság 1974/2 
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vágyás húzódhat a talányos jelenség mögött. Erre utalhat az is, hogy disszertációjának 

1980. március 19-i munkahelyi vitája az MSZMP Politikai Főiskoláján, a főiskola 

gazdaságpolitikai tanszékének szervezésében történt396. 

 

Az 1947-ben született Kandikó József, ahogy Köcse Jolán írta, s e dolgozat előző 

pontjában is esett róla szó, a „képesített” marketingesek első generációjához tartozik.397 

1970-ben a Közgazdaságtudományi Egyetemen közgazdász doktori címet szerzett, 

diplomamunkájának címe A piacorientált vállalati tervezés volt.  Elmondása szerint nem 

volt abban semmi különleges, hogy doktori értekezése marketing tárgyú, hiszen 1969 

őszén hat-hét társával együtt a - Szennyessy Judit vezette - piackutatási szakszemináriumra 

járt, aminek egy piackutatási témaválasztás szinte egyenes következménye volt.  „Egy-két 

tucat ember amúgyis írt már akkoriban marketing tárgyú doktorit.”398 1981-ben 

kandidátusiját az egyetemi doktorijához nagyon hasonló témában és azonos címmel írta (A 

piacorientált vállalati tervezés), de itt már az alcímben is szerepel a marketing - Marketing 

tervezés a ruházati iparban - és a 166 oldalas mű399 egész szellemisége és szinte minden 

oldala marketinggel átitatott, csak a kétoldalas tartalomjegyzékben nyolc alkalommal 

fordul elő a marketing szó. Érdemes emlékeztetni az előzőekben bemutatott Szennyessy 

Judit alig egy évvel korábban született kandidátusijára, ahol a marketing szó tiltott 

gyümölcsnek tűnt, különösen arra tekintettel, hogy a két doktori téma nagyon hasonló, és 

Kandikó az ő tanítványa volt. 

 

Utolsóként egy teljes mértékben gyakorlati szakember Neményiné, Gyarmathy Margit 

példáját nézzük, aki 1968-ban terv-matematikai szakon végzett az MKKE-en. 1973-ban 

ösztöndíjjal Londonban töltött két hónapot, ahol az Ipari Piackutató Intézetben a 

piackutatás módszertanát tanulmányozta: „Az állami ösztöndíj segítségével tanultakat 

elraktároztam magamban és az ott gyűjtött anyagokat eltettem.”400 Apró, de jellemző és 

elgondolkodtató adalék ahhoz, hogy a hatalom miként segíti - esetleg öntudatlanul és saját 

közvetlen érdekei ellenében is - új gondolatok és készségek megjelenését. Miután 

Neményiné 1976-tól a Magyar Divatintézetben dolgozott, nem meglepő, hogy néhány 

                                                           
396 A Jedlicska Gyula tanszékvezető által 1980. február 26-i dátumú meghívó szkennelve, 3. sz függelék /III. 

fejezet 9.sz.mell. 
397 Ungváriné dr. Köcse Jolán: Hobbink volt a marketing?!, Budapest, 2000 Simon könyvkiadó, 211.o. 
398 Kandikó Józseffel 2011. december 12-én folytatott személyes interjú során a szerző jegyezte le 
399 Nem tévedés, hanem furcsa véletlen, hogy ez a doktori is 166 oldalas akár csak Szennyessy Judité 
400 Ungváriné dr. Köcse Jolán: Hobbink volt a marketing?! , Budapest, 2000 Simon könyvkiadó, 198.o. 
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évvel később 1978-ban, textilipari marketing témakörben szerzett egyetemi doktori 

fokozatot. De maradt gyakorlati szakember, pályája nem vett tudományos irányt, 

kandidátusit sem írt. „Nem hiszek benne, hogy külön a kutatás eredményes lenne. Ha nincs 

összekapcsolva a felhasználással és nem tudod véres verejtékkel kipróbálni, hogy az a 

kutatás megfelelő-e, akkor semmi értelme az egésznek!”401 - fogalmazta meg 1986-ban 

tömören a marketingben különösen sokat feszegetett viszonyt az elmélet és gyakorlat 

között. Egyébként az előzőleg említett Kandikó Józseffel is munkakapcsolatban állt, ő 

hívta főosztályvezetőnek a Magyar Divatintézetbe. 

 

 Napjainkban az ország sok tucat marketinget oktató felsőfokú intézményének évente 

végző sok ezer hallgatója ír tanulmányai lezárásaként marketing tartalmú disszertációt, 

futószalagon folyik a szakdolgozatok tömegtermelése. Ezek ugyan nem doktori szintű 

tanulmányok, hanem többéves képzések befejezésének kötelező és ezért sokszor formális 

aktusaként születnek, de eredményeképp évente számos hallgató foglalja össze valamely 

marketing témáról a véleményét, s e munkák egy - kétség kívül kisebbik - része a 

marketing közgondolkodás és közbeszéd részévé válik.402  Ez azonban még két évtizede 

sem volt így. „Örülök, hogy az elmúlt időszakban tanítványaim közül többen is készítettek 

marketing témájú disszertációt…” mondta 1989-ben Szennyessy Judit a Belkereskedelmi 

és Vendéglátóipari Főiskola tanszékvezetője.403   A számszerűleg is robbanásszerű változás 

ugyancsak látványos bizonyítéka a marketing intézményesülésének,404 hiszen évente ezrek 

foglalkoznak vele, sok száz tanár bírálja és tucatnyi egyetem vagy főiskola tartja 

alkalmasnak többéves tanulmányok összefoglaló dokumentálására és teszi a diploma 

elnyerésének előfeltételévé. 

 

 

 

 

                                                           
401 uott, 205.o. 
402 lásd e fejezet 83. és 84..számú lábjegyzetét Kováts Gergely szakdolgozatának idézését 
403 Ungváriné dr. Köcse Jolán: Hobbink volt a marketing?! , Budapest, 2000 Simon könyvkiadó, 193.o. 
404 lásd az intézményesülés „beépülés, valaminek a részévé válás, szokásossá /tömegessé válás” értelmezését 

az I. fejezet 2.1. pontban 
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3. Marketing a szocializmusban, avagy a marketing embrionális állapota 

Magyarországon 

 

       3.1.   Az első hazai szerveződések 

 

Egy szakma ismertsége, elfogadottsága, társadalmi beágyazódottsága, vagy egy eszme, 

szokás illetve gyakorlat intézményesülésének útján fontos mérföldköveket jelentenek azok 

a lépések, formák, amelyeken keresztül a szervezettség, illetve saját maga formális 

kifejezésének fejlettebb formáihoz eljut405. Arra a kérdésre, hogy van-e a 

professzionalizációnak forgatókönyve, léteznek-e olyan stádiumok, amelyeken egy 

szakmának először saját maga öndefiníciója érdekében, majd esetlegesen hivatássá válása 

során szükségszerűen át kell mennie, könyvtárnyi irodalom, értelemszerűen sokféle 

megközelítést kínál. Harold Wilensky álláspontja szerint,  - akinek tanulmányát a hatvanas 

évekből e tekintetben mértékadónak tartják - ,létezik erre séma, vannak olyan elemek, 

„amelyeknek a professzionalizáció menetében mindenképpen elő kell fordulniuk… és 

létezik a fejleményeknek  egy  tipikus egymásutánisága.”406   Bár  Wilensky e mondata az 

intézményesülés, azon belül is a professzionalizáció teljes  folyamatára utal, a fejlődési 

pályának mindenképp része, mégpedig szerinte egy korai  fázisban az adott tevékenység, 

foglalkozás első, általában helyi majd országos szakmai szerveződéseinek létrejötte. Ennek 

az állításnak az igazságát érdemes megvizsgálni a marketing esetében, különös tekintettel 

annak - a szocialista politikai és gazdasági viszonyokból adódó - esetleges specifikumaira. 

 

A marketing magyarországi történetét kutatva, a második világháború előtt elsőként a 

reklámnak volt szakmai szövetsége, amelyről azonban kevés tényanyag maradt fenn. 1936. 

december 15-én alakult Magyar Reklámszövetség néven egy szervezet, amelynek az akkor 

35 éves Werner Géza Kázmér lett az első titkára. Werner a huszadik század első felének 

neves reklámszakembereként berlini színházak sajtófőnöke, majd az akkori legnagyobb 

magyar rádiógyár reklámfőnöke volt.407 A szocialista korszakot vizsgálva, mégis arra a 

megállapításra kell jutni, hogy, - a reklám klasszikus, akár több évszázadra visszanyúló 

területét leszámítva - a marketing karrierje hazánkban a piackutatással kezdődött, ez volt 

                                                           
405 lásd az intézményesülés “szervezeti keretek megteremtése, szervezett keretek közötti létezés, szervezeti 

formában való továbbélés” értelmezését az I. fejezet 2.1. pontban 
406 Wilensky, L. Harold: Minden szakma hivatás? (1964-es írás), In Korall 42., 11. évfolyam/2010, 26.o. 
407 Varga Erika Éva: A siker titka 40 éve ugyanaz?, Propaganda reklám, 1990/4, 45.o. 
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ugyanis az első szervezett keretek között zajló, önállóan intézményesült, szakmailag nem 

vitatott és politikailag nem támadott mai értelemben vett marketing tevékenység. A 

gyökerek a Belkereskedelmi Minisztérium Kereskedelemfejlesztési és Piackutató 

Igazgatósága és az ebből 1958-ban kinőtt Piackutató Irodánál keresendők. Ezt Szabó 

László, a hazai marketingesek egyik ősatyja hozta létre, aki nem is Magyarországon, 

hanem Romániában, a Kolozsvári Babes-Bólyai Egyetemen végzett tanárként, és 

statisztikusként kezdte pályáját az ötvenes években (lásd még e fejezet 2.3.6. pontját). 

Egész élete alapvetően az elmélethez kötődik, tanár volt több főiskolán és egyetemen. A 

minisztériumi szervezetből nőtt ki a szintén általa 1967-ben megszervezett és sokáig 

vezetett Országos Piackutató Intézet, amelyik nem csak az egyik első, kifejezetten 

marketing kompetenciának dedikált intézmény volt Magyarországon, hanem 

nyereségérdekelt állami vállalatként működött.408  Ő alapította továbbá a Marketing-

Piackutatás című szaklapot (lásd 3.5.4. pont) 

 

S ha már a piackutatási tevékenység bölcső-jellegéről esett szó, fontos megemlékezni a 

Műszaki és Természettudományos Egyesületek Szövetsége (MTESZ) keretében 

működtetett Piackutató Munkabizottság és Klubról, továbbá arról, hogy az egyik első 

szakmai konferencia is a piackutatás köré szerveződött 1967-ben Piackutatási és 

Marketing konferencia névvel. A történeti hűség kedvéért kell kitérni arra a sajátosan 

kelet-európai történetre, hogy Magyarországon két „első” marketing konferencia volt, 

ugyanis az 1967-es után 1972-ben megrendezték - szervezője a Szervezési és Vezetési 

Tudományos Társaság volt -  az első Vállalati Piacszervezési Konferenciát.409 Közben - 

azontúl, hogy öt év eltelt - semmi más nem történt, minthogy a marketing helyett a 

piacszervezés szó vált használatossá. A magyarítás Molnár László, az MKKE 

tanszékvezető nevéhez fűződő nyelvújítás, ahogy ő saját maga vall erről:  ”Ez az elnevezés 

tulajdonképpen az én nyelvújításom volt, amiért bocsánatot kérek az utókortól, de a 

szükség akkor kényszerítő erő volt…”410 utal arra, hogy ez lehetett az egyik feltétele 

annak, hogy önálló tanszék alakulhasson.  A marketing különféle elnevezései a további 

konferenciák nyomon követhetőségét is megnehezítik, ezért nemcsak „elsőből” volt kettő, 

hanem például harmadikból is: 1976-ban volt a III. Piacszervezési Konferencia Szegeden, 

amely a Marketing a Vállalati Tervfeladatok meghatározásában címet viselte, majd   

                                                           
408 Ungváriné dr. Köcse Jolán: Hobbink volt a marketing?!, Budapest, 2000 Simon könyvkiadó, 157.o. 
409 uott, 39.o. 
410 uott, 37.o. 
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1981-ben a III. marketing konferencia, amelyet április végén Budapesten rendeztek 

Piacképesség és a hozzá vezető út címmel. S a legelső marketing tárgyú konferenciák 

sorában ne feledkezzünk meg egy magát szintén elsőnek nevező marketing tárgyú 

konferenciáról, az 1968. május 3-4-én megtartott I. Reklámkonferenciáról (a 

reklámkonferenciákról e fejezet 3.3 pontjában lesz szó.)  

 

A konferenciáknak, szimpóziumoknak, szakmai napoknak, továbbképzéseknek ekkortájt 

egyébként jelentős - a későbbiekben soha vissza nem térő - szerepe, súlya és rangja volt a 

szakma fejlődésében. Volt magyar szerző, aki külön könyvet szentelt e rendezvények 

szervezésének, mert, ahogy fogalmazott: „Általános jelenség az egész világon - és 

hazánkban is - a szakmai konferenciák, kongresszusok és más rendezvények, 

összejövetelek számának állandó növekedése.”411  Noha számszerűen a kilencvenes 

években robbant, majd a kétezres években valóságos iparággá nőtte ki magát a szakmai 

konferencia műfaja, a hetvenes évek varázsát és presztízsét, ami abból eredt, hogy e 

rendezvényeken lehetett információhoz jutni, kimondani, a máskor és máshol ki nem 

mondhatókat, sosem hozta vissza, egyenes következményeként annak, hogy egyrészt a 

marketing megszűnt tiltott gyümölcs lenni, másrészt a konferencia profittermelő 

vállalkozássá vált. Az már csak kevésbé lényeges funkciójuk volt, hogy máshol le nem 

folytatható szakmai viták fórumai legyenek.  A konferenciák üzletté válásával 

párhuzamosan bekövetkezett elinflálódásuk is. De ne szaladjunk ennyire előre, maradjunk 

a szakmai szerveződéseknél. 

 

A leírtak jól mutatják, hogy a hetvenes évek közepéig Magyarországon a különféle 

munkacsoportok, műhelyek és konferenciák ellenére nem létezett egyetlen, kifejezetten 

marketing tevékenységgel összefüggésbe hozható szakmai szervezet sem. Legalább is 

nevében semmiképp sem. Hacsak az 1967-ben a MTESZ keretében megalakított Reklám 

Munkabizottságot412 és a Magyar Kereskedelmi Kamara Marketing Tagozatát nem 

tekintjük annak. A Tagozat, amely 1975-ben alakul, sok tekintetben a marketing gondolat 

egyik magyarországi zászlóvivője volt. Elnöksége munkaterv alapján dolgozott, amelynek 

legfontosabb feladatai - a vállalati versenyképesség javítása, a vállalkozókészség 

kibontakoztatása, a piaci lehetőségek kiaknázása - ugyan jórészt külgazdasági 

                                                           
411 Frank Tibor : Konferenciák és más rendezvények szervezése, Budapest, 1972, Közgazdasági és Jogi 

könyvkiadó, (bevezető) 
412 Frank Tibor: Létesítsünk-e Reklámszövetséget?, Propaganda Reklám 1971/2, 27.o. 
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vonatkozásúak voltak, de egyúttal általános marketing szemléletet tükröztek. Súlyponti 

feladat volt a „vállalati szervezeti modellek és érdekeltségi rendszerek típusainak 

kimunkálása”413, és a marketing szervezetek és információs rendszerek kiépítésére 

vonatkozó ajánlások kidolgozása. Címjegyzéket készítettek és tartottak karban marketing 

tanácsadó vállalkozásokról. 1985-ben arról számol be a Tagozat, hogy már a tizennegyedik 

alkalommal szervezi meg a Marx Károly Közgazdasági Egyetem (MKKE) Továbbképző 

Intézetével közösen a marketing magyar vállalati gyakorlatáról szóló, vizsgával végződő 

egyéves tanfolyamot. Élénk kapcsolatokat ápolt a felsőoktatási intézményekkel, s ennek 

keretében például megvitatott egy az MKKE Piacszervezési Tanszékén készült új tankönyv 

kéziratot. Tagjai részt vettek a felsőfokú marketing oktatás reformjának megvalósításában 

is.414 

 

Jelképes dátum 1975. A Marketing Tagozat mellett, ekkor alakul a Magyar 

Reklámszövetség (MRSZ) is415, s ezzel megkezdődik Magyarországon a marketing szakma 

érdekvédelmi és szakmai önszerveződése, bár a szervezet önállóságát még korlátozza, 

hogy működése a Belkereskedelmi Minisztériumhoz kötődik, amely létrejötténél 

bábáskodott. A reklám szakma ezzel időben messze megelőzött minden más marketing 

területet és szakmai csoportot, furcsa mód bő két évtizeddel a piackutatókat is, annak 

dacára, hogy ennek a területnek a története nyúlik vissza a legmesszebbre.  Az MRSZ 

megalakulását gondos előkészítés - ezúttal nem csak a természetesnek tekinthető 

szervezési, hanem politikai-ideológia megdolgozó munka - előzte meg. A III. Országos 

Reklámkonferencián például az akkori belkereskedelmi miniszterhelyettes, Juhár Zoltán 

utalt annak leendő legfontosabb feladataira, valamint a szövetség iránt a kezdetektől 

megnyilvánuló erőteljes érdeklődésre, s arra, hogy „ezidág több mint hatszáz 

magánszemély és mintegy kétszáz vállalat jelentette be tagsági szándékát.”416 Az 

ideológiai előkészítés egy másik példája, hogy a reklámszakma nagypresztízsű lapjában 

külön írást szenteltek egy lengyel professzor Dr. Bialecki budapesti látogatásának, aki 

hazájában a „marketing koncepció” egyik tekintélyes és befolyásos képviselője. 

Véleménye szerint „egy helyesen megszervezett, az össztársadalmi érdekeket az érintett 

                                                           
413 Kováts Széplaki Ildikó: Marketing Tagozat, Propaganda Reklám 1985/3, 14.o. 
414 uott, 15.o. 
415 Az 1975-ben alakult MRSZ semmiféle utalást nem tett az 1936-os elődszervezetre, (e fejezet 53. old.), 

tehát csak nevükben van hasonlóság. 
416 Sándor Anna: A nyitó és központi előadásokról, Propaganda Reklám 1973/6, 12.o. 
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szakmai csoportok érdekeivel helyesen összeegyeztetni tudó, jól működő szakmai 

szövetség, igen nagy segítséget nyújthat a magyar reklámszakma fejlődésében, s ez végső 

fokon népgazdasági érdekeket szolgál.”417  Hogy a gondos előkészítés mennyire indokolt 

volt mutatja Frank Tibor 1971-es írása, amelyben megtámadja az MRSZ megalakításának 

ötletét, mondván, „reklámszövetség nincs ugyan hazánkban, de a MTESZ Szervezési és 

Vezetési Tudományos Társaságán belül működő reklám munkabizottság ellátja a hiányolt 

feladatokat... Ribner elvtárs véleményével ellentétben nincs szükség külön 

reklámszövetségre, hanem a meglevő Reklám Bizottságot kell továbbfejleszteni.”418 

 

Végül azonban 1975 januárjában megszületik a Magyar Reklámszövetség, egyelőre 

korlátozott önállósággal, a Belkereskedelmi Minisztériumhoz kapcsolódva. A rövid póráz 

egyik kézzelfogható jele, hogy elnöke sokáig a mindenkori miniszterhelyettes volt. 

Létrejöttek a szakosztályok és a Reklámetikai bizottság, amely hozzálátott a reklámetikai 

normarendszer kidolgozásához. A szövetség országos konferenciákat és egyéb szakmai 

eseményeket szervezett, könyvtárat hozott létre, önálló kutatásokra és tanulmányok 

elkészítésére adott megbízást. 1978 körül önállósodni kezdett a Szövetség, és a megyei 

szervezetek megalakulásával országossá vált. 

 

Ezt követően másfél évtizedig a szakmai szerveződéseket illetően nem történik semmi. 

Egyetlen újabb szövetség sem születik. E tények mögött nem is annyira bonyolult a háttér, 

Kornai következő gondolata szinte magyarázat rá: „…a piaci szocializmus megvalósítására 

irányuló próbálkozás inkoherens rendszert hoz létre, benne egymást taszító elemekkel: a 

köztulajdon dominanciája és a piac működése nem fér össze.”419 Azaz a piac - és a 

marketing  - reklámon túli lényeges elemei, pl. az árazás szerepe, a termékek fogyasztói 

igények vezérelte fejlesztése,  a kereskedelem csatornáinak bővítése - továbbra sem kapják 

meg a szükséges mozgásteret.  Nem véletlen, hogy a rendszerváltással aztán lendületet 

kapnak a szakmai szerveződések, ekkor néhány év alatt egy tucat jön létre, kifejezve ezzel 

nem csak a marketing gondolat rapid térhódítását és hirtelen jött elfogadottságát, hanem 

differenciálódását is. A fejlődés e szakaszával részletesen a szakma, rendszerváltás utáni 

fejlődését tárgyaló VI. fejezet 2. pontja foglalkozik. 

                                                           
417 uott, 4.o. 
418 Frank Tibor: Létesítsünk-e Reklámszövetséget?, Propaganda Reklám 1971/2, 28.o. 
419 Kornai János: A szocialista rendszer. Kritikai politikai gazdaságtan, Budapest, 1993, HVG Kiadó, 522.o. 
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Az intézményesülésnek a különféle szervezetek formájában testet öltő keretei önmagában 

sokatmondó evolúciós térképet rajzolnak a marketing meggyökeresedéséről és 

térhódításáról.  Érdekes összefoglalóan áttekinteni milyen szervezeti keretek között fogant 

meg a marketing gondolat Magyarországon, esetenként még a puszta elnevezésekből is 

következtetéseket levonva a megerősödés dinamikájára vonatkozóan. Az egyszerűség 

kedvéért táblázat formájában foglaltam össze, s egy-egy példával illusztrálva mutatom be 

milyen állomásai voltak a kezdetleges műhelyektől a legmagasabbnak tekinthető 

szerveződési forma, az első szövetség (MRSZ) létrehozásáig történelmileg hosszúnak nem 

nevezhető útnak illetve azt, hogy a marketing intézményesülésnek milyen gazdag 

formavilága alakult ki evolúciója folyamán. 

 

        3.számú ábra:  Az első hazai marketingszakmai szerveződési formák 

Forma Tartalma Példa 

műhely általában munkahelyhez 

kötődő szakmai kollektívák, 

vagy együtt dolgozó és 

gondolkodó emberek 

informális csoportja 

természetüknél fogva ritkán 

nevesítettek, nagyobb részt 

gazdálkodó,  ritkábban 

államigazgatási szervezetek 

keretében működnek 

klub közös szakmát művelők 

kevéssé formalizált, de már 

artikulálódott szerveződése 

Magyar Természettudományi 

Egyesületek Szövetsége 

(MTESZ) keretében működő 

Piackutató Klub 

iroda munkaszervezet Piackutató Iroda (1958) 

szolgálat egy szakma gyakorlati 

művelőinek  praktikus 

információkat gyűjtő és 

továbbadó 

(munka)szervezete 

A MKKE Kereskedelem 

Gazdaságtana Tanszék 

mellett működő Piackutató 

Szolgálat (hatvanas évek 

eleje) 

társaság a klubnál formalizáltabb, a 

szövetségnél lazább, 

állandósult szakmai 

közösség 

Reklámpszichológiai 

Társaság (Szervezési és 

Vezetéstudományi Társaság 

keretében) 

munkabizottság egy nagyobb szervezet 

keretében egy konkrét cél 

érdekében létrejött 

munkaszervezet 

MTESZ keretében működő 

Piackutató avagy a reklám 

vagy PR munkabizottság 

szakosztály a munkabizottságnál 

magasabb szintű és nagyobb 

önállóságú szerveződés, egy 

nagyobb szerveződés 

részeként 

MTESZ  szakosztályok   - pl. 

a Reklám Munkabizottság a 

Kereskedelmi szakosztály 

keretén belül működött a 

hatvanas évek végén. 

(Propaganda  Reklám 1971/2 

28.o.)) 
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tagozat specializált, alacsonyabb 

szintű szerveződés, amely 

egy nagyobb egység 

részeként, korlátozott 

önállósággal működik 

Magyar Kereskedelmi 

Kamara Marketing Tagozata 

konferencia rövid időtartamú, alkalmi, 

de magas szakmai szintű és 

gyakran egy konkrét 

szűkebb tematika köré 

épülő, általában nagyobb 

létszámú, meghatározott 

koreográfia szerint zajló 

formalizált rendezvény 

Első Piackutatási és 

Marketing Konferencia 

(1967)  

bizottság eseti vagy állandó magas 

szintű hivatali szervezet 

MTA Agrármarketing 

Bizottsága (1983) 

intézet tudományos igényű, nem 

feltétlen profitorientált 

szakmai szervezet 

Országos Piackutató Intézet 

szövetség egy szakma szereplőit 

összefogó magas szintű 

szakmapolitikai és általában 

érdekvédelmi feladatokat is 

ellátó szervezet 

Magyar Reklámszövetség  

(1975) 

vállalat vagy ügynökség azok a gazdálkodó 

szervezetek, amelyek 

kifejezetten marketing 

tevékenység végzésére 

jöttek létre 

Állami Hirdető Vállalat 

(1949), később Mahír (1956)  

 

Rövid idő alatt megtett, ám görönygyös és gazdasági-politikai fordulatokkal is megspékelt 

út vezetett a műhelyektől, amelyek többnyire kislétszámú, de állandó, lazán és 

informálisan szerveződő közösségek voltak, a főtevékenységként marketingre szakosodott 

nagylétszámú, strukturált, formalizált működésű vállalatok, ügynökségek létrejöttéig. A 

fenti táblázat tizenhárom tényleges formát nevesít, a szerző szándéka szerint alapvetően az 

egyszerűbbtől a bonyolultabbig, az alig formalizálttól a teljesen formalizáltig, az 

intézményesülés gyengébb fokától az erősebbekig haladva, ezzel is bemutatva a társadalmi 

beépülés, az elfogadottság evolúcióját, de legalább is annak egy lehetséges modelljét, tehát 

azokat a potenciális formákat, amelyeken keresztül eljuthat egy szakma az elismertség és a 

professzionalizáció legfejlettebb fokára. 
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3.2. Az első szocialista nemzetközi reklámkonferencia és az első  

 reklámkongresszus 

 

A szocialista országok első nagy nemzetközi marketing megmozdulása deklaráltan az Első 

Nemzetközi Reklámkonferencia volt 1958-ban (!). Prágában tartották a Szovjetunió, 

Csehszkovákia és az NDK belkereskedelmi minisztériumainak szervezésében. A rendező 

országokon kívül a többnapos rendezvényen részt vettek még Albánia, Bulgária, 

Lengyelország, Románia, Jugoszlávia és Magyarország képviselői. De a rendezvény nem 

állt meg Európa határainál, összszocialistává vált azáltal, hogy Vietnám, Kína és a Koreai 

Népköztársaság is a meghívottak közt volt.420 

 

Az esemény egyrészt egy hagyományos értelemben vett konferencia volt, másrészt, 

kiállítások, bemutatók és tanulmányi kirándulások, áruház-üzem- és gyárlátogatások 

komplex elegye, olyan horderejű és volumenű rendezvény, amely ma már elképzelhetetlen 

lenne. Több okból, egyrészt a résztvevők nem tudnak ennyi időt szánni egy szakmai 

összejövetelre, másrészt azért, és esetünkben ez az érdekes, mert azóta a marketing oly 

mértékű differenciálódáson és specializáción esett át, hogy az effajta hosszantartó 

komplex, átfogó tematikájú rendezvények értelmezhetetlenné váltak. 

 

A résztvevők előre megírt és leadott referátumokkal készültek. Ezek témái közé tartoztak 

az egyes országok általános reklámszakmai tapasztalatainak megosztásán túl, közös 

filmprodukciók, a szakoktatás helyzete, de napirendre került a reklámterminológia, az 

egységes fogalomértelmezés kérdése is, akárcsak egy „nemzetközi reklámszakszótár 

szerkesztése és kiadása”.421 Látogatásokat szerveztek Lipcsébe, Drezdába, Karl-Marx 

Stadt-ba, és több csehszlovákiai városba, ahol üzemeket, áruházakat tekintettek meg, 

különös tekintettel a városi kirakatokra, amit a konferenciáról szóló írás többször is kiemel, 

megemlítve, hogy külön munkacsoport foglalkozott a kirakatrendezés kérdéseivel. Ennek 

feltehetően ideológiai-politikai okai voltak, mert „Ezek az utak a vidéki kereskedelem és 

kirakatreklám magas kultúráját bizonyították, amely színvonalában nem marad el a főváros 

mögött.” 422 

                                                           
420 Franaszek József: Nemzetközi Reklámkonferencia, Magyar Reklám, 1958 december, 6-8.o., - a 

konferenciáról írtak zömében erre az összefoglalóra épülnek 
421 uott, 6.o 
422 uott, 7.o. 
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Hatalmas területen, 2200 m2-en, reklámkiállítás is volt, amely vándorkiállításként több 

városban, így Budapesten is megfordult. Kereskedelmi plakátokat, katalógusokat, 

prospektusokat, csomagolási anyagokat, kirakati bábukat és fotókon áruházbelsőket 

mutattak be. A kínaiak egy XII. századi, a Sung dinasztia korából származó rézmetszetről 

készített röplap fényképét is elhozták - ezt az írás külön kiemelésre méltónak találta. 

 

A konferencia, a történész számára, konkrétsága okán, legértékesebb hozadékát minden 

bizonnyal a határozatok jelenthetik, amellyel az esemény zárult. Mai szemmel a 

határozathozatal puszta ténye is szokatlan, tartalma pedig sokatmondó. Három pontban 

foglalja össze a lényeget, majd rövid magyarázat következik. A három pont lényegében a  

szocialista reklám feladatait és szerepét járja körbe, azzal a meghökkentő, de lényegét 

tekintve máig érvényes mondattal indítva, hogy „A kereskedelmi reklám feladata, hogy 

formálja a lakosság ízlését..., s hogy ennek „eredményeképpen javulnia kell a fogyasztás 

minőségének”423.   A reklám ősi és még romlatlan, de szocialista körülmények között talán 

legfőbb funkciójára utalnak azzal, hogy a vásárlók a „reklám segítségével a szükséges árut 

hamarabb megtalálják és azt kényelmesebben, a legkisebb időveszteséggel szerezhessék 

be”.424  Világos tehát: e felfogásban a reklám az eligazodást, a jobb tájékozottságot, netán a 

hiánycikkek fellelését segíti, ami tökéletesen tükrözi az ötvenes években még valóban 

meglevő elsődleges szerepét. Ez igaz volt a kapitalista világra is, ugyan más összefüggés 

rendszerben, mint a szocialista blokkra, ahol sajátos megközelítésben a hiánygazdálkodást 

volt hivatott palástolni. Talán pont ezért nem maradhatott el a reklám ebbéli funkciója 

kapcsán az ideológiai deklaráció sem: „a reklám a szocializmus viszonyai között 

alapjaiban eltér a kapitalista reklám jellegétől, amely nem a nép érdekeinek szolgálatából, 

hanem egyes vállalatok érdekeiből fakad.”425  

 

Az első szocialista reklámkonferencia egyrészt pusztán létrejötte, másrészt nemzetközi 

jellege és tartalma, valós témái illetve problémafelvetései miatt, továbbá sokszínűsége, 

komolysága és szakmaisága okán is mérföldkő a hazai marketing evolúciója során. A 

konferenciának nevezett komplex szakmai esemény a marketing térségbeli 

intézményesülésének egyik legmarkánsabb korai megnyilvánulása. 

                                                           
423 uott, 8.o. 
424 uott, 8.o 
425 uott, 8.o. 
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Kerek harminc évnek kellett eltelnie, amíg a szocialista országok megrendezték újabb 

„első” közös reklám kongresszusukat. Erre a hivatalosan I. Nemzetközi 

Reklámkongresszusnak nevezett eseményre 1988. október 3-7. között Vilniusban, a 

Szovjetunióban került sor.426 Nem tudni miért nem ismerték vagy ismerték el az 1958-as 

konferenciát, de tény, hogy az első ilyen rendezvényként címkézték az 1988-ast. A 

Szovjetunió, Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Mongólia és Magyarország - hazánk 

27 fővel ! - vett részt a kongresszuson. Megfigyelő útján képviseltette magát az NDK- 

vajon miért ? - és nem vett részt Románia, valószínűleg ezen a nem túl kritikus terepen 

megengedhette magának a különutas politikának ezt a szerény megnyilvánulását. Ezzel 

szemben a magyar részvétel szervezője a Kereskedelmi Minisztérium volt, a delegációt 

pedig a moszkvai kereskedelmi tanácsos Grichisch Károly vezette, aki „nagy érdeklődést 

kiváltó előadást tartott”427. Rajta kívül még előadást tarthatott a Magyar Reklámszövetség 

főtitkára (Nagy Péter), a Magyar Televízió és Rádió kereskedelmi igazgatója (Pócsik 

Ilona) és a Magyar Gazdasági Kamara osztályvezetője (Kollin Ferencné). 

 

A megvitatott témák közül kettőt emelek ki, amelyeket illetően „ a szekcióülések keretében 

alakultak ki élénk viták”428: az egyik, hogy mennyiben van szükség a szocialista 

országokban reklám- és propaganda tevékenységre, azaz marketingre, a másik mennyiben 

más a szocialista és a kapitalista reklám. Említésre méltó eredménye volt a kongresszusnak 

a KGST429 tagországok Nemzetközi Reklámkódexének elfogadása, amely „a 

reklámtevékenységgel kapcsolatos fogalmakat, előírásokat pontosít, illetve az egyes 

országok részére ajánlásokat tartalmaz”.430 A résztvevők eltökéltségét és a marketing 

erősödő szerepét mutatta, hogy határozatot fogadtak el arról is, hogy a szocialista országok 

reklámkongresszusa 3 évenként kerül megrendezésre, a II. 1991-ben rögtön 

Magyarországon. Erre azonban az ismert történelmi okok miatt már nem kerülhetett sor. 

 

 

 

 

                                                           
426 MRSZ Tájékoztató 1988/10-11, 6-7.o. 
427 uott, 7.o. 
428 uott, 7.o. 
429 A Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa (rövidítve KGST) a közép- és kelet-európai szocialista országok 

1949 és 1991 között működő gazdasági együttműködési szervezete volt. 
430 MRSZ Tájékoztató 1988/10-11, 6-7.o. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9s
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3.3. Az első hazai reklámkonferenciák 

 

Prága és Vilnius után térjünk vissza Budapestre és egy újabb hazai „elsőre”. Az első hazai 

reklámkonferenciáról a 3.1.pontban már történt említés, ezt az új gazdasági mechanizmus 

bevezetése évének májusában rendezte meg a Műszaki és Természettudományi 

Egyesületek Szövetsége és a Magyar Kereskedelmi Kamara közösen. E rendezvény 

jelképes értékű, ez Kallós Ödön kamarai elnök megnyitó szavaiból is kiderült. 

„Megváltozott a kor, megváltozott az élet” – mondta, „ a piac került előtérbe. Nem kell itt 

újra hangsúlyozni, hogy milyen a piac szerepe 1968. január 1. óta Magyarországon.”431 

Világos beszéd, érthető az igyekezet a konferencia gyors megrendezésére. A résztvevők 

számáról hiteles adat nem áll rendelkezésre, de magyar és külföldi előadók egyaránt 

szerepeltek és a bevezetőből az is kiderült, hogy a konferencián „elsősorban a vállalatok 

vezetői vesznek részt.”432  

 

A két év múlva, 1970-ben megtartott II. Reklámkonferencia létszámát már ismerjük, a 

december 7-9 között rendezett eseményen 500 főre tehető a résztvevők száma, s a 

magyarokon kívül „8 ország képviseltette magát - Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, 

NDK, Románia, Belgium, NSZK és Libanon.”433 Tekintélyes létszám, talán tükrözi nem 

csak a reklámmunka akkor még favorizált státuszát, hanem a kor politikai szellemét illetve, 

az épp támadások kereszttüzébe került magyar gazdasági-politikai kitörési kísérlet 

vonzerejét is. 

 

A rendszerváltásig összesen hat országos reklámkonferencia volt. Az első hármat a 

Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) és a Magyar 

Kereskedelmi Kamara közösen rendezte, a negyediktől már bekapcsolódott a Magyar 

Reklámszövetség (MRSZ) is, az utolsó, hatodikat 1989-ben pedig már az MRSZ egyedül 

jegyezte. Ezek kezdetben két- aztán a hatodik már háromnapos monstre rendezvény volt 

kezdetben Budapesten, aztán vidéki nagyvárosokban, ötszáz feletti résztvevővel, 

miniszterhelyettesi megnyitókkal. 

 

                                                           
431 I. Reklámkonferencia,- a konferencia anyaga, szerkesztette Király Attiláné, Budapest, 1968, Felelős kiadó 

Frank Tibor, 2.o. 
432 uott, 1.o. 
433 II. Reklámkonferencia,- a konferencia anyaga, szerkesztette Sándor Anna, Budapest, 1970, 3.o. 
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        4. számú. ábra: Országos Reklámkonferenciák Magyarországon a rendszerváltás előtt 

 

Az országos reklámkonferenciák mellett, a marketing intézményesülése szempontjából 

korántsem mellékes tényként emlékezzünk meg arról, hogy 1972-ben (február 28-29-én a 

Technika Házában) a MTESZ Public Relations Konferenciát is szervezett  A tájékoztatás 

és a közvéleményformálás, mint a korszerű vállalatvezetés eszközei címmel.434 Ezek a 

konferenciák azonban csak a szakmai események csúcsát reprezentálták és nagy 

valószínűséggel  - részbeni formális és protokoll jellegűk miatt -, nem a szakmailag 

legnívósabb események lehettek, összevetve a folyamatosan, legváltozatosabb nevek alatt 

zajló más rendezvényekkel. A MTESZ Szervezési és Vezetéstudományi Társasága például 

létrehozta a reklámszakemberek és külön a PR szakemberek klubját435, de szimpóziumok, 

reklámnapok és reklámklubok, kiállítások, szemlék, versenyek és díjak sokasága is mutatta 

a marketing szakma gyorsütemű erősödését és intézményesülését. 

 

3.4. Az első magyar reklámetikai kódex 

 

Wilensky a foglalkozások hivatássá válásának és társadalmi rangja erősödésének egyik 

kiemelten fontos feltételeként jelöli meg azt, hogy a szakma képviselői általánosan 

                                                           
434 Demjén Klára: Még egyszer a Public Relations Konferenciáról, Propaganda Reklám 1972/3, 22. o 
435 Frank Tibor: Gondolatok a konferenciáról, Propaganda Reklám 1973/6, 9.o. 
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elfogadott erkölcsi normáknak engedelmeskedjenek és ezeket etikai kódex formájában 

megerősítsék.436 A marketing szakma intézményesülésének útján ezért lényeges fejlemény 

a Reklámetikai kódex megírása és szakmai elfogadtatása437. 

 

Az első formális reklámetikai kódex 1937-ben született, a párizsi székhelyű Nemzetközi 

Kereskedelmi Kamara állította össze és adta ki.438 Magyarországon az első reklámetikai 

kódex kétéves előkészítés után 1981. május 5-én lépett hatályba. A szabálygyűjteményt 

elkészítő Magyar Reklámszövetség (MRSZ) a tisztességtelen versenyről szóló 1923.évi V. 

törvényt tekintette előképnek, amely ugyan szól az etikátlan reklámról, de alapvetően nem 

a fogyasztó, hanem a „tőkés versenyben résztvevő versenytárs-vállalatok”439 

szemszögéből, és ezért is tekintette időszerűnek olyan „társadalmi úton érvényesülő 

reklámszakmai önszabályozás megalkotását, amely…összefoglalja a fogyasztók előtt 

megjelenő reklám minősítésére szolgáló erkölcsi normákat.”440 Érdekes, hogy dacára 

annak, hogy a kódex lépten-nyomon szocialista jellemzőkre és körülményekre hivatkozik, 

azokban a kérdésekben, amelyeket nem szabályoz, kiegészítő forrásként a 

Reklámtevékenység Nemzetközi Kódexének (International Code of Advertising Practice) 

1973.évi párizsi kiadását jelöli meg. A magyar előírás gyűjtemény öt részből és 29 

cikkelyből áll, amit egy, a kódex szerves részének tekintendő Függelék tartozik, 

feladatának az ott meghatározott szabályok, előírások kiegészítését, esetenként 

értelmezését és példákkal való megvilágítását tekintve.  

 

A kódex részletes elemzésére nemcsak terjedelmi korlátok miatt nem kerül sor, hanem 

azért sem, mert a marketing intézményesüléséről, létrejöttének mérföldkő értékű 

jelentőségén túl - nem sokat árul el. E vonatkozásban két figyelemre feltétlen méltó 

gondolatáról azonban meg kell emlékezni. A 6. cikkely azt a - már két évtized elteltével a 

marketing lényegével ellenkező - tételt rögzíti, hogy a reklám „ne törekedjen rávenni a 

fogyasztót tényleges szükségleteitől és a reklámozott termék használati értékétől független 

vásárlásra”.441 Ez a marketing értelmezés, - amely tehát elveti az igénygenerálás ma 

                                                           
436 Wilensky, L. Harold: Minden szakma hivatás (1964-es írás), In Korall, Társadalomtörténeti folyóirat 11. 

évf. 42. szám, 2010, 19-53.o. 
437 lásd az intézményesülés „normatív szabállyá válás”értelmezését az I. fejezet 2.1. pontban  
438 Magyar Reklámetikai kódex, Budapest, 1981.május, Statisztikai kiadó, MRSZ kiadványa, 1.o. 
439 uott 
440 uott 
441 uott, 5.o. 
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primernek tekintett marketing funkcióját - kiváló illusztrációja annak a szerző által 

többször megfogalmazott állításnak (jelen írás II. fejezete is tárgyalja), hogy a fogalom 

tartalmában bekövetkezett drasztikus változás miatt, nem lenne indokolatlan egy új szót 

keresni a ma érvényes, mindent a fogyasztás folyamatos fenntartásának, a gazdaság 

mozgásban tartásának és a növekedés gerjesztésének alárendelő marketing tevékenység 

jelölésére. A klasszikus vagy eredeti marketing tevékenység ezek szerint ugyanis pont egy 

olyan elemet - a fogyasztót fölösleges vásárlásra buzdító funkciót - tartott etikátlannak, 

ergo kerülendőnek, mi több egyenesen elítélendőnek, amely néhány évtizednyi változás 

eredményeképp elsődleges és preferált célja lett, sőt egyenesen a sikeres marketing 

tevékenység fokmérőjévé vált. A szó pedig mindeközben változatlan maradt. 

 

A kódex másik, társadalmi hatását és kontextusát tekintve érdekes rendelkezése, annak a 

kinyilvánítása, hogy a reklámnak az „esztétikai közízlést…formálnia kell”.442 Az 

ízlésformálás követelményénél is tovább megy azonban, amikor kimondja, hogy „a reklám 

nem hangsúlyozhatja címzettjeinek társadalmi helyzetét, a közöttük fennálló műveltségi 

vagy vagyoni különbségeket”, továbbá elkerülendő, hogy a fogyasztó „kizárólag 

presztízsokokból vásároljon”.443 Azon túl, hogy ez a megközelítés, - különösen a 

presztízsfogyasztás kerülésének preferálása -, ismét az imént felvetett, új kifejezés 

keresését indokolhatja, pontos korlenyomat is, amely jellegzetesen ideológiai töltetű 

korántsem pusztán erkölcsi, hanem politikai elvárást fogalmaz meg félreérthetetlenül. 

 

Az 1981-es Magyar Reklámetikai Kódex eredeti tartalmával közel húsz évet ért meg, tehát 

a rendszerváltást követően még tíz évig volt irányadó szakmai-etikai forrás. 

 

3.5. Az első hazai periodikák 

 

A különféle marketing folyóiratok, periodikák, rendszeres kiadványok bámulatos 

gazdagságával találkozunk a hatvannyolc előtti és utáni évtizedben. Ezek teljes körű 

listáját elkészíteni szinte lehetetlen, részben mert nem minden kiadvány lelhető fel, 

részben, mert több közülük adott esetben csak néhány számot ért meg, illetve akár már 

néhány szám után más néven élt tovább. Azt azonban nyugodt szívvel állapíthatjuk meg, 

                                                           
442 uott, 4.o. 
443 uott, 6.o. 
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hogy amennyiben a nyomtatott szakmai kiadvány műfajának szerep jut az intézményesülés 

során, akkor Magyarországon a marketing szakma megismertetésében és társadalmi 

beépülésében a szakmai sajtó műfajának oroszlánrésze volt.444 

 

3.5.1. Reklámélet445 

 

Az első magyar nyelvű reklámszakmai folyóirat Reklámélet címmel jelent meg. 1927-es 

első kiadásától tíz éven keresztül havonta, fekete-fehérben, de színes borítóval és minden 

számban színes melléklettel adták ki.446 Kezdetben 300-500, utolsó évében, állítólag 1000 

példányt nyomtattak belőle. Az általában huszonnégyoldalas lapra elő lehetett fizetni, 

újságosstandra azonban nem került. Kiskereskedőknek, termelőknek és gyártóknak készült 

elsősorban, így a reklám tevékenység tömeges megismertetése nem lehetett hivatása, 

ugyanakkor több környező országban is olvasták. Szerkesztője Balogh Sándor volt, aki 

egyúttal Budapest belvárosában „hirdető irodát” tartott fenn. „Piaci változásokról számolt 

be előfizetőinek, valamint gyakorlati és elméleti tanácsokat tartalmazott a reklámmunka 

egészéről” 447. Függetlenül a lap reklám jellegétől, azaz Balogh vállalkozásának a 

propagálásától - ennek jelentőségét szintén nem lehet lebecsülni alig valamivel az első 

világháborút követően - indításának kétségtelen lehetett oktatási és ismeretterjesztő 

motivációja is, aminek viszont a beépülési folyamat elindításában, majd erősítésében, 

végső soron az intézményesülésben volt felbecsülhetetlen szerepe. 

 

3.5.2. Magyar Reklám 

 

A Magyar Reklám 1958 decemberében indult, mert „a szocialista kereskedelemnek is 

szüksége van reklámra, propagandára.”448 Átlagosan harminchat oldalas negyedéves 

kiadvány volt. Érdekes módon, - ez a hatvanas évek reklámszakmai sajtójában nem volt 

kivételes - négynyelvű, magyar-angol-német-orosz tartalomjegyzék volt minden szám 

elején. Ebből arra lehet következtetni, hogy e lapok külföldre is elkerültek, de legalább is 

                                                           
444 lásd az intézményesülés” formalizálás, formalizálttá válás, formális keret kialakítása”, értelmezését az I. 

fejezet 2.1. pontban 
445 http://galeriasavaria.hu/termekek/reszletek/konyv-irat/170675/Reklamelet-1935-melleklettel/, (2012. 

07.06.) 
446 Forgács Pál: Reklámélet – több mint félévszázaddal ezelőtt, Propaganda,Reklám, XVIII. évf. 1985/4-5, 

53.o. 
447 Kováts Gergely: Egy szakma születése, szakdolgozat, 2010, Budapesti Gazdasági Főiskola 
448 Néhány gondolat a magyar reklámról, Magyar Reklám 1958. december, 1.o.  
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figyelték nemzetközi szinten, ami akkoriban az információ szerzés szinte kizárólagos 

módja volt. Tudjuk, hogy Magyarországon is volt külföldi cikkfigyelés és lapszemlézés, s 

az első egyetemi jegyzetek is nagyrészt külföldi forrásokból táplálkoztak. Nem találtam rá 

magyarázatot, ugyanakkor tény, hogy 1961-től egy évre egyszer csak eltűnnek az idegen 

nyelvű tartalom ismertetések, s csak 1962-től, - ebben az esztendőben új arculatot is kap a 

lap -, kerülnek vissza. 

 

A Magyar Reklám számai a hazai reklámélet felbecsülhetetlen értékű archívumai, 

amelyben nyomon követhető a reklámozás fejlődése, említésre érdemes eseményei és 

meghatározó személyiségei, akár interjúalanyként, akár az írások szerzőiként. Erre egy 

korai példa az 1958 decemberi számban olvasható nagylélegzetű tudósítás a prágai 

nemzetközi reklámkonferenciáról (lásd 3.2. pontban részletesen), amelynek - és ez is sokat 

elárul a marketing korabeli szocialista értelmezéséről - egyik főtémája a kirakatrendezés és 

kirakatverseny volt, mintegy annak a szimbólumaként is, hogy az egész tevékenység 

inkább a kirakatnak és a kirakatról szólt. Nem kevésbé fontos történetileg az első szám 

köszöntőjében nagyon konkrétan megrajzolt distinkció szocialista és kapitalista reklám 

közt. A szocialista reklám felsőbbrendűsége kerül kifejezésre olyan jellemzőkben, mint „a 

vásárlóerő okos irányítója, összehangolója a termelésnek és a fogyasztói igényeknek, az 

életszínvonal emelésének eszköze, a vásárlókedv egészséges ébrentartója” és nem 

utolsósorban „a közönségnevelés fontos segítője”.449    

 

A Magyar Reklám 2004-ben, jelentős formai és tartalmi átalakuláson esik át, s az 

áprilisban kiadott mintaszámot 2004-ben követi az I. évfolyamnak keresztelt 1. szám. Ez a 

negyedéves periodika egészen 2009 szeptemberéig fennmaradt. 

 

3.5.3. Propaganda Reklám  

 

1957-ben a Magyar Kereskedelmi Kamara bocsájtotta útjára e szakmai lap elődjét a „házi 

rotaprinten sokszorosított kis brosúrát, amely a ’Külkereskedelmi Propaganda’ nevet 

viselte” 450. Több személyről illik e helyütt a tisztelet okán megemlékezni: Szabó Imréről, 

Bartha Rezsőről, utóbbi az Egyesült Izzó reklámfőnöke volt akkoriban, és Kallós Ödönről, 

                                                           
449 Néhány gondolat a magyar reklámról, Magyar Reklám 1958. december, 1.o.  
450 Húsz év, Propaganda Reklám, 1977/1, 1.o. 
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aki a Magyar Kereskedelmi Kamara elnökeként ösztönözte egy ilyen tartalmú folyóirat 

elindítását. A tevékenység fejlődése itt is, akárcsak szinte az összes marketing- vagy 

reklámszakmai lapnál, kikényszerítette a névváltoztatást. 12 év után 1970-től a 

kiadványból eltűnt a „külkereskedelem” és bekerült a reklám, az új név tehát Propaganda, 

Reklám. Ahogy a főszerkesztő az első megváltozott nevű szám bevezetőjében írta, régóta 

esedékes volt ez a változás „ugyanis fokozatosan szélesedett lapunk tematikája és 

hatósugara”.451  Egy érdekes „apróság” tűnik fel a figyelmes kutatónak: az 1970. év 

összevont első két száma Propaganda Reklám, Public Relations címlappal jelent meg, 

majd a következő, a harmadik számtól a Public Relations nyomtalanul, bármiféle indoklás 

nélkül, csendben eltűnik. Történt mindez azt követően, hogy az egyetlen, a nevében is a 

Public Relations szavakat hordozó lapszám szerkesztőségi cikke, hosszasan ecsetelte, hogy 

a propaganda, a reklám és a public relations tevékenység között milyen szoros a tartalmi 

összefüggés. Mi történhetett a két szám megjelenése között eltelt pár hétben? Utólag már 

nehezen rekonstruálható, de nem járunk messze a valóságtól, ha feltételezzük, hogy az 

idegen nyelvűségnek szerepe lehetett a PR szó eltűnésében, mert ugyanez a szerkesztőségi 

anyag a magyarítás szükségességét is taglalja, előrevetítve e tárgyban pályázat kiírását 

is.452 

A lapot a Magyar Reklámszövetség, 1975-ös megalakulásától a Kamarával közösen adta 

ki. Az impresszum kiadót jelölő eleme önmagában egy önálló történetet rejtegethet, mert 

nem véletlen változott relatíve gyakran, hogy éppen mely szervezetet tüntették fel ebbéli 

minőségben. 1975-től néhány éven át valóban az olvasható az impresszumban, hogy a 

Magyar Kereskedelmi Kamara és a Magyar Reklámszövetség (MRSZ) folyóirata. Majd 

egyszer csak 1986-tól az MRSZ indoklás nélkül eltűnik, és már csak a Magyar Gazdasági 

Kamara (kamarai névváltás is történt közben) marad kiadóként. 1995 januárjától a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara folyóirata lesz, (ekkor is törvényi névváltoztatás történt), és 

két év múlva az 1997. évi első számtól ismét olvasható az MRSZ az impresszumban, de 

megjelenik egy harmadik szereplő is, a Magyar Közterületi Reklám Szövetség (MKRSZ). 

A magyarázattal az első oldalon maga az MKRSZ főtitkára szolgál: „a szakma felnőtt, 

egyre nagyobb szerepe van a kereskedelmi kommunikációban.”453 

                                                           
451 Propaganda Reklám Public Relations, Propaganda, Reklám, Public Relations, 1970/1-2, 1.o. 
452 uott 1.o. 
453 Niklai Péter: A Magyar Közterületi Reklám Szövetség köszönti az olvasót, Propaganda Reklám, 1997/1, 

1.o. 
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A szakmailag rendkívül sokszínű és igényes, a kezdeti átlagos harminc oldalról a hetvenes 

évekre negyvennyolc oldalasra hízó, majd a kilencvenes években ismét harminc oldal 

körülire visszafogyó, de mindvégig kéthavi lap kettős profilú, amely saját tartalmi 

szerkezetét ekképpen írja le: „az első rész a ’Reklámgazdasági elemzések’ továbbra is elvi 

és gyakorlati kérdéseket taglal, külföldi források alapján. A ’külföldi reklámtükör’ a 

nemzetközi rekláméletben tapasztalható irányzatokról, eseményekről, furcsaságokról 

számol be…”454 

Figyelemre méltó a húszéves évforduló kapcsán 1977-ben megjelent írás azon kijelentése, 

hogy „Az érdeklődés a reklámtevékenység iránt annyira megnőtt, hogy mind többeknek az 

igényeit kell kielégítenünk, és a lakosság a reklámozás színvonalát illetően is mind többet 

kíván…”455 E mondat a reklámok társadalmi elfogadottságáról és a szakma 

megerősödéséről, azaz az intézményesülés újabb állomásáról árulkodik. 

A folyóirat közel tíz évvel túlélte a rendszerváltást, az 1999. évi első számmal szűnt 

meg.456 

3.5.4. Marketing - Piackutatás 

 

E folyóirat kései utódja, a print formátumban 2011 végéig Marketing & Menedzsment 

címmel kiadott lap tekinti magát a „magyar marketing szakma legrégebben megjelenő” 

folyóiratának.457 Kétségtelen jogfolytonossága ellenére, az előző pontban leírtakhoz 

hasonlóan, itt is tanulságos, ahogy neveit váltogatta, függően attól, hogy mely évek, mely 

elemet tartottak fontosnak illetve, hogy miként változott a marketing megítélése és 

tartalma.  

 

Az első két szám 1967-ben még a Piackutatás nevet viselte458, ami logikusan következett 

kiadójából, amely az Országos Piackutató Intézet volt. 1968-ban a reform évében, a 

harmadik számtól vette fel a Marketing előnevet, és Marketing-Piackutatás néven 

folytatta. Tíz éves évfordulóján az alapító főszerkesztő Szabó László erre úgy emlékezett, 

hogy felügyeleti szervük a lapengedély iránti kérelmet „csupán számos fenntartás mellett 

                                                           
454 Propaganda Reklám,1992 december, 3.o.  
455 Húsz év, Propaganda Reklám, 1977/1, 1.o. 
456 MRSZ Tájékoztató 2000/11 november (1. rész),42.o. 
457 http://www.m-and-m.hu/  (2012.07.11.) 
458 Ungváriné dr. Köcse Jolán: Hobbink volt a marketing?! , Budapest, 2000, Simon könyvkiadó, 38.o. 
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támogatta”.459  A tematika, kezdetben különösen, a piackutatásra koncentrálódótt, ezt 

hiányosságnak tekintette a főszerkesztő és a tizenegyedik évfolyam első kiadványában - 

1977 márciusától - reklámfórum címmel a reklámot is a folyóirat témái közé emelte. Ekkor 

több mint kétezres előfizető és saját számításaik szerint mintegy ötezres olvasótáboruk 

volt.460 

 

A nyolcvanas évek közepén - legalábbis elnevezésében - a piackutatástól vált meg, és 

ekkortól Marketing néven adták ki. 1995-ben azonban újabb keresztelő következett és 

megszületett a Marketing & Menedzsment. A negyedévente megjelenő kiadvány a 

„marketingszakma egyetlen akadémiai rangú”461 folyóiratának tekinti magát. Kétségtelen, 

hogy elsősorban egyetemi oktatók, kutatók publikálnak benne, de elvétve gyakorlati 

marketing szakemberek írásait is közli. 2011 végéig nyomtatott formátumban jelent meg és 

hagyományaihoz híven egy piackutató cég, ezúttal a GFK Hungária adta ki, amely azonban 

nem tudta és kívánta vállalni az ezzel járó anyagi veszteséget és 2011-től megvált a 

folyóirattól, amely azóta megváltozott formátumban, a Pécsi Tudományegyetem 

Közgazdaságtudományi Karának kiadásában jelenik meg. 

 

3.5.5. Nemzetközi Marketing 

 

A marketing külföldi fejlődéséről és aktuális történéseiről a szakmai közvélemény már a 

hetvenes évek legelejétől szervezetten tájékozódhatott. Ezt talán veszélytelenebbnek érezte 

a politika, mint a hazai történésekről való tudósítást, illetve nem kizárt, hogy ennek is a 

szocialista táborban oly gyakran alkalmazott szelepleeresztés funkciót szántak. 

Mindenesetre Nemzetközi Marketing címmel nagyon színvonalas válogatás jelent meg 

1971-től havi rendszerességgel. Kiadója az Országos Műszaki Információs Központ és 

Könyvtár (OMIKK) volt. A kiadvány, amely külföldi szakirodalmi válogatásokat közölt 

fordításban 1977-től Piacszervezés-Értékesítés címmel jelent meg,462 majd 1996 

januárjától újra Nemzetközi Marketing címmel, de ugyanazon tartalommal, olyan állandó 

rovatokkal, mint a marketing eszközei, a marketing területei és a marketing költségei és 

gazdaságossága. 

                                                           
459 Szabó László: Kedves Olvasó!, Marketing Piackutatás, 1977/ 1. szám, 5.o. 
460 uott, 5.o 
461 http://www.m-and-m.hu/  Bemutatkozás, (2012.07.11.) 
462 Ungváriné dr. Köcse Jolán: Hobbink volt a marketing?!, Budapest, 2000, Simon könyvkiadó, 38.o. 
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3.5.6. Reklámszemle 

 

A nemzetközi tájékozódásnál maradva, a Magyar Hirdető a hetvenes évek elejétől adta ki a 

Reklámszemlét. A Magyar Hirdető dokumentációs szemléje kéthavonta jelent meg, és 

alkalmanként közel száz oldalon, leginkább külföldi lapok reklámtárgyú írásaiból közölt 

rövid magyar nyelvű összefoglalókat és ismertetőket. A szemlézett írások ritkább esetben 

származtak a szocialista országokból, ami egyrészről érthető, hisz a szocialista táborban 

nem virágzott akkoriban a marketing, ahol mégis történt valami, ott nem feltételen 

büszkélkedtek ezzel, viszont a Neue Zürcher Zeitung, az International Herald Tribune, 

vagy a Die Anzeige, a Campaign, az Ad Weekly szaklapok gyakrabban citált források 

voltak. A kiadvány utolsó lapjait mindig a Magyarországon megjelent, marketing tárgyú 

cikkeknek szentelte. Itt a legkülönfélébb forrásokat veszi számba az Esti Hírlaptól, a 

Dunántúli Naplón, a Dél Magyarországon és a Figyelőn át az Élet és Irodalomig, illetve a 

szaklapok, például Mérleg, Kirakat vagy Centrum Híradó hosszú soráig.  Ez okból a 

Reklámszemle számai komoly történeti értékkel bírnak, a hetvenes évek írásainak egyfajta 

archívuma áll össze e lapzáró bibliográfia listákból. 1973-tól nevében is átalakul  

Nemzetközi Reklámszemlévé, de ahogy a szerkesztő bizottság a módosítást felvezeti arra 

enged következtetni, hogy az olvasóközönség joggal feltételezhette, hogy mélyebb ok 

húzódik meg a névváltoztatás mögött: „Az a tény, hogy lapunk címébe felvettük a 

’nemzetközi’ jelzőt, nem jelent változást sem irányzatunkban, sem módszereinkben.”463 A 

beköszöntőből pedig úgy tűnik a változás a Mahír fennállásának 25. évfordulója kapcsán 

egyfajta megújulást kívánt mindössze jelezni. 

 

3.5.7. Reklámgazdaság 

 

A Reklámgazdaság, ahogy a fejlécén olvasható, kezdetben a Magyar Reklámszövetség 

propagandista szakosztályának havi lapja, 1983-ban indult. Ekkor még Reklámgazdasági 

értesítő névre hallgatott és az első három évben csak nyolc szám jelent meg évente. 

Kezdetben nagyrészt nem a reklám területét ölelte fel, hanem „egy kis reklámirányú 

kitekintéssel felcicomázott gazdasági-irányítási előrejelzés” volt.464 A jellegzetes sárga 

színű papírra nyomott szöveges, hírlevélszerű havi kiadvány, ahogy magukat nevezték 

                                                           
463 Nemzetközi Reklám Szemle 1973/1, 2.o. 
464 Hamburger Béla: 100.,Reklámgazdaság, 1992/4, 100. szám, 2.o. 
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„mini folyóirat”465 110 számot ért meg a propagandista szakosztály kiadványaként. Ez 

közel tíz esztendőt jelent, mert alig adták ki évente 12 alkalommal, lévén sokszor 

összevont lapszámokat készítettek.  

 

Az MRSZ Propagandista szakosztálya nemcsak a hírlevelet készítette, hanem aktuális 

marketing szakmai kérdésekről kerekasztal beszélgetéseket is szervezett. Rögtön az elsőt 

1983 márciusában466 nem is akármilyen témában, a reklám és a társadalom viszonyáról, 

egy szociológus, Makara Péter előadásával, újabb tettenérhető bizonyságául annak, hogy 

már harminc évvel ezelőtt aktuális és sokak érdeklődésére számottartó témának tekintették 

a marketing és a reklám társadalom befolyásoló szerepét. 

 

 Az 1993-évi harmadik számtól lekerült a „propagandista szakosztály” név a fejlécről, s 

ezzel az MRSZ szakmai kiadványává vált. Egyúttal főszerkesztőváltás is történt, Faklen 

Pál, aki egyidejűleg az MRSZ elnöke is volt, akkor vette át a tisztet az alapító főszerkesztő 

Hamburger Bélától.  Nem jelentéktelen változás továbbá, hogy az addig zömében 12 

oldalas hírlevél négyoldalas lett, és a megszokott színes tematika helyett, egy-egy témát 

dolgozott fel, 1993-ban pl. a nézőmérő rendszereket, a kiállításokat vagy a társadalmi célú 

reklámot. 

 

Miért indult ez a hírforrás? Ezt az első szám világosan rögzítette: „legfontosabb feladataink 

közé tartozik segítséget nyújtani a reklámszakemberek szakmai fejlődéséhez, 

tevékenységük eredményesebbé tételéhez és munkahelyi tekintélyük növeléséhez.”467 Egy 

szakma intézményesülése szempontjából, három kiemelt célt fogalmaztak meg: a szakma 

fejlődése, eredményessége és tekintélye. Mindhárom célt illetően jelentős előrelépés történt 

a kiadvány első tíz éve alatt, ezt legjobban a főszerkesztő köszöntőjének egy mondatával 

érzékeltethetjük: „a reklámszakma „időközben a megtűrt, időként puszta létéért is 

küszködő üzletágból divatszakma lett.”468 

 

 

                                                           
465 Faklen Pál: Váltás, Reklámgazdaság, 1993/3, 1.o. 
466 Reklámgazdasági értesítő, MRSZ Propagandista szakosztály, Budapest, 1983, 4.o. 
467 Hamburger Béla: 100.,Reklámgazdaság, 1992/4, 100. szám, 1.o. 
468 uott, 3.o. 
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3.5.8. Reklámgazdasági Tájékoztató 

 

A Reklámgazdasági Tájékoztató a Magyar Kereskedelmi majd Gazdasági Kamara 

kiadványa volt.  1970 novemberében a Magyar Kereskedelmi Kamara Oktatási Bizottsága 

ülést tartott és többek között arról döntött, hogy „az aktuális és fontos reklámtémákra” 

tematikus füzetsorozatot ad ki.4691972-ben indították útjára a fekete-fehér, kisméretű, 32-

38 oldalas havilapot, amely fennállása során változatlan tartalommal jelent meg. Két 

részből állt, a részeket, érdekes módon, külön szerkesztők jegyezték annak ellenére, hogy 

mindkettő - a reklámgazdasági elemzések és a külföldi reklámtükör - külföldi lapokból vett 

cikkeket mutatott be hosszabb-rövidebb terjedelemben. Az első oldalán „kézirat”-ként 

megjelölt, valójában inkább szakmai tájékoztatónak semmint periodikának minősülő 

kiadványt, amely 1994-ben szűnt meg470, nem árusították, csak a Kamara tagjai juthatták 

hozzá. 

 

 

3.6. Az első hazai marketingesek  

 

Kiket nevezhetünk az első marketingeseknek Magyarországon?  E kérdés 

megválaszolásához érdemes először azt érinteni, kit nevezhetünk marketingesnek ma, a 21. 

század elején. Aki marketing diplomás? Aki tanult valaha marketinget? Aki ilyen 

beosztásban dolgozik, függetlenül attól mi a végzettsége?  Aki tanítja? A kézenfekvő 

válasz talán az lehet, hogy mindegyik említett kategóriára ráhúzható a marketinges jelző, 

amennyiben saját munkájukat ezzel az elnevezéssel illetik, függetlenül attól, milyen 

mélységben és tartalommal gyakorolják e tevékenységet. És hogy így volt ez fél 

évszázaddal ezelőtt is, azt az alábbiakban példaként megnevezett első marketingesek jól 

bizonyítják. 

 

Ha abból a megközelítésből indulunk ki tehát, hogy az a marketinges, aki - ezzel az 

elnevezéssel - vagy csinálta vagy tanulta, marketingesről beszélni az 1970-es, 1980-as 

évek előtti időszakban Magyarországon nem lehetett. Mert, ha tartalmában ilyen 

tevékenységet is végzett nem annak nevezték. Hanem mondjuk propagandistának, vagy 

                                                           
469 A reklámoktatás korszerűsítése és a szakemberek továbbképzése, Propaganda Reklám 1971/1, 20.o. 
470 MRSZ Tájékoztató 2000/11 november (1. rész), 42.o. 
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piacszervezőnek, vagy piackutatónak, esetleg reklámosnak. Hosszú még a politikai-

szellemi és gyakorlati út addig, amíg, Tomcsányi Pál 1988-ban megjelent könyvében471 a 

marketer elnevezést használja a marketing specialistára, és bevezet egy másik fogalmat is, 

a komarketert. E két fogalom végül Magyarországon nem honosodott meg, szemben a 

marketingessel, amelyik jobb híján máig használatos és ráhúzható bárkire, aki más módon 

nem definiálható üzleti-értékesítési-promóciós tevékenységet végez. 

 

Az előzőekben többször emlegetett Szabó László, a marketing hőskorának egyik 

kulcsszereplője mondja egy kilencvenes évekbeli interjúban, hogy „Az egyetemek és 

főiskolák végeredményben évről-évre rengeteg úgynevezett marketing végzettségű 

szakembert bocsátanak ki, de hát ezek még távol vannak attól, hogy marketingesek 

legyenek.”472 Köcse Jolán a marketing hazai kezdeteit feldolgozó könyvében önálló részt 

szentel ennek a témának, azzal az imént idézett gondolatot is tükröző felütéssel, hogy 

„Egyesek szerint, ilyen fogalom, mint  ’marketinges’ nincs is, mint ahogyan az is vitatható, 

hogy szakma-e a marketing…”473 E ponton jól megragadható a marketing 

intézményesülésének  akkori kezdetleges állapota Magyarországon. Ha kérdésként merül 

fel egy szakma puszta létezése, tartalma, szerepe és helye a társadalmi 

munkamegosztásban, az azt mutatja, hogy se képzése, se szakmai szerveződései, se 

szakmai tekintélyei, se érdekképviseletei nincsenek, vagy nem elismertek, amely feltételek 

viszont egy tevékenység intézményesült társadalmi megjelenésének minimál 

követelményei. De vajon tényleg ez lett volna a helyzet? 

 

A marketinges szakma létének vagy nem létének a felvetése azonban önmagában 

állásfoglalás, a könyv egészének ismeretében pedig vitathatatlanul az, egyúttal a 

megismertetés és az elismertetés felé tett lépés. E tekintetben különösen értékes az a 

definíció-kísérlet, amivel a szerző, Köcse Jolán a marketing szakma lényegét 

meghatározandó előáll: „A marketinges a megnyilvánulásaiból ismerhető fel. 

Tevékenységéből, cikkeiből, könyveiből, nyilatkozataiból...” 474 A hatvanas évek végének 

egyedül lehetséges, rendkívül pragmatikus megközelítése, hisz a marketingnek önálló 

felsőfokú képzése hazánkban még nincs, tárgyként pedig - legtöbbször még nem ezzel az 

                                                           
471 Tomcsányi Pál: A fogyasztói értékítélet és piacos termelés, Budapest, 1993, Akadémiai kiadó 
472 Ungváriné dr. Köcse Jolán: Hobbink volt a marketing?!, Budapest, 2000, Simon könyvkiadó, 163.o. 
473 uott, 73.o. 
474 uott, 75.o. 
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elnevezéssel - éppen hogy megjelent néhány merészebb felsőfokú tanintézményben. De 

már oktatják, kis létszámban keveseknek, kamarai keretek közt, továbbképzéseken és 

speciális tanfolyamokon, azaz nemlétezőnek tekinteni nem lehet.  

 

A téma felvezetése ugyanakkor korkép: mintha csak a Hoffmanné-Molnár jegyzet 

marketing apologetikáját olvasnánk,475 amikor a forró kását kerülgetve, felvezetőjében 

„sajátos kategóriát” és „kettős arculattal rendelkező…jelenséget” emleget, nem vitatva, 

hogy a kérdés felvetése jogos egy, a piac létét és szerepét vitató gazdasági-politikai 

közegben.476 A marketinggel foglalkozó személyt egyenesen a piac és a piaci szemlélet 

megtestesítőjének, „absztrakt megnyilvánulásának” tartja, akik hasonlóan a 

pszichológusokhoz vagy a szociológusokhoz „gyanúsak”.  

 

1968-at követően azonban, ha kimondták, ha nem, ha elismerték szakmának, ha nem, a 

marketingnek tekinthető feladatok fokozatosan megjelentek, néhány vállalatnál az igény 

feltámadt, néhány vezető - leginkább saját személyes külföldi benyomásai alapján - 

elkezdett, még ha piac hiányában nem is piac konform módon, de újszerűen gondolkozni 

és esetenként cselekedni is. Számos ilyen példával találkoztam beszélgetéseim során és 

Köcse Jolán hivatkozott könyvében is több ilyen olvasható.  Nem lehetséges és nem is 

célom valamiféle névsor összeállítása, vagy leltárkészítés a korai marketingesekről. Ez 

egyfajta teljességet feltételezne, ami nem csak az azóta eltelt félévszázad, hanem a 

ténylegesen marketing tartalmú munkát végzők meglepően nagy száma miatt sem 

lehetséges. De néhány jellemzőnek és kiemelkedő szakmai értékűnek tartott példát 

felvillantok, amelyek  - bár személyes sorsok - sok mindent elárulnak arról, hogy honnan 

jöttek, mely iparágakban és mivel foglalkoztak Magyarország első marketingesei. 

Igyekeztem a korszak legtöbbet emlegetett és legmaradandóbb eredményeit felmutató 

szakemberei közül válogatni illetve néhány olyan példát kiragadni - ezzel is csökkentve a 

válogatás esetlegességét - amelyek valamilyen tekintetben unikumnak számíthatnak azzal, 

hogy szakmai sorsuk hordoz valami egyedit és jelentőset. 

 

 

 

                                                           
475 utalás Hoffmann Istvánné és Molnár László 1975-ben megjelent Marketing Alapismeretek című, e 

fejezetben is sokat hivatkozott tankönyvére 
476 Ungváriné dr. Köcse Jolán: Hobbink volt a marketing?!, Budapest, 2000, Simon könyvkiadó 73.o. 
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3.6.1. A marketing doktor és akadémiai tag 

 

Bár elsősorban a marketinget a gyakorlatban, a vállalatoknál művelők példáit szeretném e 

helyütt néhány jellegzetes szempont alapján felsorakoztatni, szakmai presztízsére 

tekintettel, mégis egy elméletiként számon tartott szakember Tomcsányi Pál rövid 

bemutatásával kezdem, akinek az életet ugyan végigkísérte a gyakorlati munka is, de akire 

ma inkább, mint két tucat könyv és több száz publikáció szerzőjére, akadémikusra, az 

MTA levelező tagjára emlékezünk. Az 1924-ben született és a disszertáció írásakor is még 

jó egészségnek örvendő mezőgazdasági mérnök és kertészeti egyetemi doktor, kutató 

professzor 1973-ban olyan átfogó és korszerű szemléletű, professzionális marketing 

tankönyvet írt - Piacos kertészet. A kertészeti marketing alapjai - amelynek szinte minden 

megállapítása és axiómája, az azóta gyökeresen átalakult gazdaságpolitikai környezetben, 

ma is igaz. (Erről részletesebben a 2.2 fejezetben írok.) Sajátos helyzet, hogy egy a 

Műegyetemen végzett, mezőgazdasági képzettségű ember, aki szakmai életének nagy 

részét a Kertészeti Kutató Intézetben és az Országos Növényfajta Kísérleti Intézetben 

kutatóként éli le, már a hatvanas évek végén fakultatív, majd néhány év múltán kötelező 

tárgyként tanítja a marketinget a Kertészeti Egyetemen és a Magyar Marketing Szövetség 

1990-es megalakulásakor a szövetség egyes sorszámú tagja lesz.477 

 

Tomcsányi 1987-es véleménye szerint ”Tulajdonképpen marketingszakemberek, igazi 

marketingszakemberek csak néhány intézetben vannak, egészen kevesen az 

élelmiszerágazatban, a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban… a termelő 

szakembereknek kell egy marketing képzést kapniuk, hogy ők marketingstílusban 

végezzék munkájukat.”478 Megjegyzése első felének igazság tartalmához lehet, hogy férhet 

némi kétség - véleményét a következő néhány példa részben cáfolja is - de annál 

korszerűbb és időt állóbb az a gondolata, hogy a marketing legalább annyira szemlélet és 

alapállás, mint szikár tárgyi tudás. 

 

 

 

                                                           
477 Ungváriné dr. Köcse Jolán: Hobbink volt a marketing?!, Budapest, 2000, Simon könyvkiadó, 133.o. 
478 uott, 151.o.    
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3.6.2. A marketing eszköztárának ösztönös felfedezője 

 

Tomcsányi professzor igazságának illusztrálására mégis álljon itt egy példa. Magdics 

István - szintén kertészeti egyetemi végzettséggel - az Állami Gazdaságok Kereskedelmi 

Irodájának kertészeti és borászati vezetője volt a hetvenes években. A 2012 februárjában 

83 évesen elhunyt szakember nevéhez azonban olyan marketing ötletek kötődnek, amelyek 

ma is a szakma eszköztárának részét képezik, holott saját bevallása szerint soha nem tanult 

marketinget, sőt akkortájt még a szót sem ismerte. Olyan marketing akciókat talált ki, 

amelyeket ma konferenciákon különlegesen figyelemre méltó esettanulmányként 

prezentálnak szakmájukra büszke marketingesek.  

 

Elmeséléseiből egy szeszesital az Ámor vermuth „marketing” történetét emeltem ki. A 

Kecskemét-Szikra Állami Gazdaság sikerterméke - 1971-től nagy tételben került a kelet-

német piacra. A termék márkázásán az állami gazdaság munkatársai dolgoztak - legyen a 

név rövid, a szerelemre utaló, könnyen megjegyezhető, külföldön jól kiejthető, így szólt, 

az akkor még nem brief-nek nevezett irányelv a névadásról. A termék bemutatása 1971 

őszén Berlinben e célból rendezett kiállítás keretében történt, cigányzenekart vittek a 

forgalmazók szórakoztatására, és ingyen termékmintákat osztogattak. Karácsonyra Ámor 

vermuthos levelezőlapokat terveztettek és gyártottak le 5000 példányban, amelyet kelet-

berlini címekre postáztak. Hogy honnan voltak a címek? Elkérték a budapesti NDK 

nagykövetségről a telefonkönyvet, és aki doktori jelöléssel volt benne azok lettek a 

címzettek. A célcsoport meghatározás és a direkt marketing akciók legősibb formájának 

elképesztően eredeti példája.  A Húsvéti promóció már Ámor márkás poharakról szólt, egy 

karton italhoz egy pohár járt. A forgalom növelése érdekében kitalálta Magdics, hogy egy 

vagon vermuth mellé (az árut vasúton szállították) egy Ámor vermuthos napernyőt 

csomagoljanak, ami az árut átvevő forgalmazóé lett. Az akciónak olyan sikere volt, hogy a 

fuvarozás során elkezdték lopni az ernyőket és a szállító vagonokat őriztetni kellett, hogy a 

szállítmányok hiánytalanul célba érjenek. Mindezeknek az akcióknak érezhető 

forgalomnövelő hatása lett: az eredeti terv 300 ezer palack értékesítése volt 1972-ben, az 

államközi szerződést már 1 millió palack szállításáról írták alá.479 

 

 

                                                           
479 Magdics Istvánnal 2011. november 1-én folytatott személyes interjú során a szerző jegyezte le 
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3.6.3. Az első marketingesből lett vállalati csúcsvezető  

 

A kertészet és a mezőgazdaság után nézzünk egy másik területet a ruhaipart, egész 

pontosan a divattervezést. Első hallásra megmagyarázhatatlannak tűnik, hogy egy a világ 

gazdasági vérkeringésének legfeljebb a perifériájához tartozó szocialista tervgazdaságban, 

miért pont a ruhaiparban, azon belül is a világélvonalába feltehetően akkor sem tartozó 

magyar divat szakmában üti fel a fejét a marketing gondolkodás. Erre adott frappáns 

magyarázatot Takács Ildikó a Skála Coop valamikori marketing igazgatója480, aki szerint 

ennek alapvető oka, hogy a divat szakma lényegéhez tartozik a tervezett elavulás, a régi 

áruk szükségszerű periodikus lecserélése újabbakra, a fogyasztás ütemének a gyártó-

forgalmazó általi diktálása.  Ez pedig a marketing egyik alaptétele. Valuch Tibor történész 

miután megállapítja, hogy „A viselt ruha ebben az 1968 utáni mintegy másfél évtizedben 

ismét a személyes helyzet egyik valóságos és szimbolikus megjelenítőjévé is vált.”,481 

kimondja, hogy a divat a hetvenes években önálló iparág lett Magyarországon.  

 

Akár jelképes is lehetne, hogy az új gazdasági mechanizmussal egyidőben kezdte pályáját 

Neményiné Dr. Gyarmathy Margit, aki 1976-tól sok éven át a Magyar Divatintézetben 

látott el különféle - nagyrészt - marketing feladatokat: piackutatást, kiállítás és 

divatbemutató szervezést, reklám és PR feladatokat. „1968-ban kapcsolatba kerültem a 

piackutatással.” - kezdi szakmai élettörténete ismertetését482. Rövidsége dacára a 

marketing magyarországi kezdeteinek esszenciája ez a mondat: az időpont 1968, az a 

dátum, amikortól a marketing megjelenik és nevén neveztetik az üzleti életben 

Magyarországon, a tevékenység pedig a piackutatás, az a marketing terület, amely - a 

reklám mellett - elsőként nyert polgárjogot és kezdett rendkívül gyorsan fejlődni. 

Neményiné terv-és matematika szakon végzett a Közgazdaságtudományi Egyetemen. 

1973-ban állami ösztöndíjjal (!) Londonba ment két hónapra az ipari piackutatás 

módszereit tanulmányozni és 1968-tól közel egy évtizeden át az Országos Piackutató 

Intézet munkatársa, majd évtizedeken keresztül a Magyar Divatintézet kutatási 

főosztályvezetője, később igazgatója lett. Itt érdemes megállni egy gondolat erejéig és 

elgondolkodni azon, hogy a marketing elismertségét és professzionalizálódását mennyiben 

fejezi ki az a jelenség, hogy egy korábban marketing funkciót betöltő középvezetőből válik 

                                                           
480 Takács Ildikóval 2011. augusztus 22-én személyesen beszélgetett a szerző 
481 Valuch Tibor: Magyar hétköznapok, Budapest, 2013, Napvilág kiadó, 223. és 256. o. 
482 Ungváriné dr. Köcse Jolán: Hobbink volt a marketing?!, Budapest, 2000, Simon könyvkiadó, 195.o. 
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első számú vezető. A nyolcvanas években véleményem szerint ez mindenképp 

üzenetértékű a szakma elismertségét illetően, egyúttal intézményesülésének jól 

megragadható állomása. 

 

Furcsa mód a hetvenes évek közepén – amikor a szakirodalomban olvasható általános 

vélemény szerint épp lelassult, egyesek szerint megtorpant, sőt kudarcba fulladt a 

hatvannyolcas reform483 - két nagyhatású, emlékezetes és a magyar marketingtörténet 

kiemelkedő mérföldköveként számon tartott márka születik. Az egyik a Fabulon, a másik a 

Skála. Mindkettő hölgyhöz, az előbbi Veres Gábornéhoz, az utóbbi Takács Ildikóhoz 

kötődik. Mindkettő olyan intenzitású és volumenű, amely látványosan cáfolni látszik azt a 

vélekedést, hogy a reformgondolat magját képező piac-verseny-marketing megközelítés 

tiltott gyümölcs lett volna. 

 

3.6.4. Az (egyik) első reklámos, aki integrált marketingben gondolkodott 

 

A zárójelben levő pontosítás annak szól, hogy a hetvenes évek elejére néhány példaértékű 

integrált megközelítésű kampányt már jegyezhet a magyar marketingtörténet, többek közt 

a 3.7.2. pontban tárgyalt szenzációs Omnia termékbevezetést. De amíg ezeknél nem 

találtam olyan nevet, akihez az adott projekt egyértelműen köthető lett volna, a Fabulon 

esetében ez nem így van.  A Kőbányai Gyógyszerárugyár reklám- és tájékoztatási osztálya 

1974-ben alakult meg. Vezetője Veres Gáborné, művészettörténész, eredetileg a Corvina 

kiadó főszerkesztője, a Medimpex Külkereskedelmi Vállalat propaganda osztályvezetői 

székéből került a gyárba (korábban és ma Richter Gedeon). Minden lépése ízig-vérig 

marketing attitűdről tanúskodik. Úgy tartják számon, hogy személyes erőfeszítése 

eredményeképp kerül vissza az RG monogram a gyár termékeire, amely logót „a rá 

jellemző maximalizmussal és kitartással közel két évig csiszolgatta és alakítgatta,… amíg a 

hetvenes évek végén Brüsszelben el nem nyerte a legjobb betűembléma díját”.484   

 

                                                           
483 „Az 1970-es évek elején a gazdasági reform lefékeződött, a gazdaságpolitikában anélkül következett be a 

visszarendeződés, hogy kimondták volna az új gazdasági mechanizmus felfüggesztését. Az újbóli 

központosítást az 1973-as olajválság és az azt követő recesszió hatásai is tovább erősítették. A reform iránt 

elkötelezett politikai vezetőket 1974-ben leváltották és folytatódott a fenntarthatatlan rendszer hosszú 

haldoklása…”  http://www.mult-kor.hu/cikk.php?id=1425 (2011.10.12.) 
484 Vándor Ágnes, Simon Attila (szerk.): A gyufacímkétől az online hirdetésig, A Magyar Reklám 25 éve, 

1975-2000, Geomédia, Budapest, 2000, 24.o. 

http://www.mult-kor.hu/cikk.php?id=1425
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A gyógyszergyár termékportfóliójának bővítéseként találta ki, hogy egy új területen, a 

kozmetikai iparban is kipróbálja magát, létrehozva ezzel az akkoriban újdonságnak 

számító gyógykozmetikum kategóriát. A Fabulon termékcsalád csomagolását Nagy 

Alexandra Ferenczy Noémi díjas grafikus, betűit Finta József tervezte. Megszületett a 

legendás Fabulon a bőre őre szlogen mégpedig Veresné ötletéből.485 Az 1977-es 

Budapesti Nemzetközi Vásáron már önálló Fabulon pavilont építettek. A márka arcának 

felkérték Pataki Ági sztármanökent, aki nemcsak plakátok ezreiről köszönt vissza az 

ország lakóinak, hanem 1982-ben, Erdélyi Miklós avantgárd képzőművész jóvoltából a 

Kálvin tér egyik tűzfalára készített mozaikról is. A szocialista időszak egyik ritka példája 

arra, amikor a reklám túllépve önmaga szűkebb szerepén az értékesítés támogatáson, 

városkép és közizlés alakító tényezővé válik. 

 

3.6.5. Az első marketinges, aki külföldön szerzett szakképesítést 

 

1976. április 3-án nem csak egy új áruház - a „budai” Skála - nyílik meg, amely az első 

nem állami tulajdonú nagyvállalat, hanem a magyarországi marketing történetének újabb 

látványos fejezete is. Demján Sándor úgy gondolta ki és a kezdetektől úgy vezette a Skálát, 

hogy azt mindenben a marketing határozza meg. „...a nyugati reklámkultúrát csak a 

Skálában, Demján Sándor engedélyezte. Ő ismerte közülünk, és értette akkor még egyedül 

a modern reklám mechanizmusát, aktívan részt vett a kreatív munkában, velünk együtt 

ötletelt a szlogeneken. Sőt a Skála klasszikussá vált szlogenjei is az ő nevéhez 

fűződnek”486 - meséli Takács Ildikó, aki 1976-78-ig Skála reklám osztályvezető, azt 

követően 1986-ig marketing igazgató volt. 

 

Ismeretségük Demjánnal 1971-re nyúlik vissza, ő volt jogi egyetemi disszertációjának 

külső bírálója is. Takács Ildikó több tekintetben különleges színfoltja a magyar marketing 

történetnek. Profi sport múlttal indult, egy bécsi jégrevüben korcsolyázott, s miután 

apjának, aki a Szövosz főmérnöke volt, elege lett lánya korcsolyázásából, ő erőltette, hogy 

valami olyat tanuljon, ami különleges, egyedi, nincs belőle sok Magyarországon. Így talált 

egy londoni fizetős PR iskolát, ahova lányát, a magyar nagykövetség segítségével, 1964-

                                                           
485  uott, 27.o. 
486 Takács Ildikó interjú a Piac & Profit 20003/3-as számában    

http://www.piacesprofit.hu/?template=magazin-cikk&id=3116 (2011.08.12.) 

http://www.piacesprofit.hu/?template=magazin-cikk&id=3116
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ben el is juttatta. Az egyéves képzésen ő volt az egyetlen magyar.487 Karrierje a tekintetben 

is egyedi, hogy Takács Ildikó jutott a legmagasabb nemzetközi tisztségig a magyar 

marketing eddigi történetében, amikor 2000-ben az IAA - International Advertising 

Association - egyik alelnökének választották (erről lásd még VI. fej. 2.4 pontját) 

 

Skála marketing vezetőként számos úttörő kezdeményezése fűződik nevéhez.  Ma ugyan 

nem éppen professzionálisnak tekintett módon (bár a crowd-sourcingnak nevezett 

közösségi médiás technika lehet, hogy újra elfogadottá teszi), névválasztási 

ötletpályázaton, egy nyugdíjas ötletét elfogadva találták meg a Skála nevet, de az embléma 

már hivatásos grafikus Mayer Gyula munkája. Nagy csinnadrattával vezették be a piacra a 

legkülönfélébb csatornákon, a film, az utcai plakát és újsághirdetések mellett, például 

mintegy húszmillió gyufásdoboz címkéje - akkoriban kedvelt reklámfelület - hirdette az 

áruházat.488 Megalkották a Skála-kópét, egy kedves figurát, a márka egyik markáns 

azonosítóját. Mai terminológia szerint celebekkel is dolgoztak: Szilágyi János az akkortájt 

népszerű rádiós és televíziós személyiség éveken keresztül tájékoztatta a közönséget a 

Skála akcióiról, de Tony Curtis ismertségét és népszerűségét is kihasználták egy-egy PR 

akcióban, s a Skálát népszerűsítették Puskás Öcsi és Grosics Gyula focista hírességek is. 

Az áruház parkolójában koncerteket rendeztek, fellépett itt az Omega együttes ugyanúgy, 

mint a Mojszejev táncegyüttes, az utóbbi,  - művészi színvonaluk kétségbevonása nélkül - 

nyilván elsősorban politikai indíttatásból. Mintha csak egy huszonegyedik századi ún. 

integrált márkakampány lenne, pedig mindez a múlt század hetvenes, nyolcvanas éveiben 

történt.  

 

Takács Ildikó a szocialista időszakot a Skála Reklám Stúdió vezetőjeként fejezi be, ez már 

a Skála Coop és a Magyar Hitelbank közös vállalata volt, tulajdonképpen az egyik első 

magyarországi önálló reklámügynökség, amely különféle vállalatoknak, így az Állami 

Biztosítónak is dolgozott. 

 

 

 

 

                                                           
487 Takács Ildikóval 2011. augusztus 22-én személyesen beszélgetett a szerző   
488 Vándor Ágnes, Simon Attila (szerk.): A gyufacímkétől az online hirdetésig, A Magyar Reklám 25 éve, 

1975-2000, Geomédia, Budapest, 2000, 31.o. 
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3.6.6. Aki először dolgozott nyugati tanácsadó céggel 

 

Molnár Dezső az elsők közt használta a marketinget célzottan és tudatosan egy valós üzleti 

probléma megoldására. 1967-ben a FÉKON489 azzal a problémával szembesült, hogy 

gyártókapacitása lényegesen nagyobb - 15 millió férfiing évente - mint a piaci potenciál. 

Tipikus alaphelyzet, amire a marketing kínálhat választ. A vállalat tervosztályának 

vezetőjeként az Országos Piackutató Intézethez fordult, a kutatás eredményeként pedig 

rövid idő alatt a gyártósort alapvetően női ruházati termékek gyártására állították át. 

„Vagyis egy monokulturális termékprofilt (férfiing) cseréltünk le divattermékekre! Ez volt 

a célja és eredménye a korszerű piaci munkánknak” – meséli Molnár.490 

 

1979-ban ismerkedett meg a nyugatnémet Karl Baumgartner Gmbh marketing tanácsadó és 

szervező céggel, akikkel  - az Ipari minisztériumi engedélyével és finanszírozásában -

hozzá látott a FÉKON marketing tevékenységének megszervezéséhez.  A magyar 

szocialista ipartörténetben ez volt az első eset, hogy a minisztérium engedélyezte egy 

vállalat külföldi - nyugati! - cég általi átvilágítását és tanácsadói tevékenység igénybe 

vételét.  A német cég vezetője és szakemberei tanfolyamokon tanították meg a vállalat 

felső vezetőit a marketing rendszer alapjaira. Molnár 1986-tól 1990-ig a Palota Bőrdíszmű 

gyár gazdasági igazgatója volt, ahol újra nyugati köteléket szőtt: kezdeményezésére vették 

fel a kapcsolatot a Samsonite amerikai cég európai képviseletével Belgiumban, amelynek 

eredményeképp az amerikai céggel termelési-értékesítési szerződést kötöttek, s egyidejűleg 

átvették a cég marketing rendszerét is. Kelet-Közép-Európában Samsonite termékek 

elsőként Magyarországon jelentek meg. 

 

3.6.7. Az első professzionális média marketinges 

 

A hirdetői és hirdetés készítői oldal néhány jelentős szereplője után, végül, de nem utolsó 

sorban a kialakuló új iparág legnagyobb haszonélvezője, a média területéről is lássunk egy 

példát. Pócsik Ilona 29 évet töltött a Magyar Televíziónál491, alakítóan végigélve a 

                                                           
489 A FÉKON név a Férfi Konfekció rövidítésből ered, az ötvenes évektől évtizedeken keresztül az egyik 

legjelentősebb magyar ruhagyár volt. 
490 Ungváriné dr. Köcse Jolán: Hobbink volt a marketing?!, Budapest, 2000, Simon könyvkiadó, 177.o. 
491 1968-tól 1997-ig http://mediapedia.hu/pocsik-ilona-dr (2011.11.12.) 

http://mediapedia.hu/pocsik-ilona-dr
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televíziós reklámozás kezdeteit, kibontakozását majd felfutását. A magyar média 

marketing talán első profi médiaértékesítőjévé vált, aminek bizonyítéka, hogy a 

kereskedelmi tévézés magyarországi elindulásakor az alakuló TV2 őt nevezte ki első 

kereskedelmi igazgatójának. 

 

A televíziós reklámozás kezdeteit egy nyilatkozatában ugyan a harmincas-negyvenes 

évekre tette, de a szocialista érában ő is 1968-at tekintette választóvonalnak: „...ez a 

kérdés...az új gazdasági mechanizmus meghirdetésekor dőlt el. Persze még várni kellett 

négy-öt évet arra, hogy a reklámot, ezt a ’kapitalista csökevényt’, a politika beengedje a 

televízióba”.492 Első emlékezetes újkori reklámnak a Tomi mosóport tartja, amit nézői 

tiltakozásra be akartak tiltani, mert a film főszereplője, egy maszatos kisfiú a megtisztulás 

reményében egy doboznyit öntött magára a termékből, s a gyerekek otthon elkezdték 

ugyanezt tenni. „Akkor szembesültem először azzal, hogy a gyerek a leghálásabb nézője a 

reklámoknak, óriási hatást gyakorol rájuk minden film,..”.493 Ez is egy olyan pillanat, 

amikor az intézményesülés egy mozzanata - ezúttal a társadalmi szokások alakítása, a 

befolyás, a direkt mintaadás formájában - látványosan megragadható. Annak a felismerése, 

hogy a médiumokon keresztül, a termékeknek és reklámozásuknak immáron elementáris 

társadalmi hatása lehet, és ehhez képest ítélhető és ítélendő meg a reklámozó és a 

közzétevő felelőssége is. 

 

A Magyar Televízió Kereskedelmi Irodája, amelynek Pócsik munkatársa majd 1986-tól 

vezetője volt, létrejöttekor 1968-ban 12 millió forint bevételt termelt, alig két évtized 

múlva ez meghaladta a 12 milliárd forintot. S ha számításba vesszük a forint időközben 

történt értékvesztését, akkor is jól mutatja a reklám elképesztő dinamikájú növekedését és 

beépülését mindennapjainkba. Ez az összeg a tévé akkori költségvetésének 60 (!) százaléka 

volt. 494 

 

Pócsik Ilona végzettségét tekintve ugyan közgazdász, de saját elmondása szerint 

komolyabban a marketing fogalmával 1984 után európai szakmai fórumokon találkozott, 

mert ettől kezdve rendszeresen részt vett a European Advertising Association ülésein és              

                                                           
492 Vándor Ágnes, Simon Attila (szerk.): A gyufacímkétől az online hirdetésig, A Magyar Reklám 25 éve, 

1975-2000, Geomédia, Budapest, 2000, 64.o. 
493 uott, 64.o. 
494 uott, 67.o. 
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„… onnantól számítva ezt a szemléletet tudtuk képviselni hazai tevékenységünkben”.495 

Ami addig történt, nagyrészt a marketing ösztönös gyakorlása, a józanész szüleménye volt, 

és autodidakta módon innen-onnan felcsípett tudásból táplálkozott, mint mindenki más 

esetében, akit példaként idéztünk. Ez egyformán jellemezte a magyarországi első 

generációs marketingesek mindegyikét.  

 

Érdekes képet kapunk a példaként felsorakoztatott magyar marketingesek iskolai 

végzettségének és működési területének áttekintésekor.  A legkülönfélébb iskolai alapok, a 

legváltozatosabb iparágak. A következő táblázat ezt foglalja össze, egyben tökéletes 

illusztrációja Hamburger Béla, a Magyar Reklámszövetség 25. születésnapja alkalmából írt 

sorainak: „Egyes vállalatoknál (Centrum, Skála, Fabulon, Állami Biztosító, OTP…), 

’reklámbarát’ vezetők és - éppen ezért - viszonylag jelentős költségkeretek, no meg 

szerencsés esetben kiváló reklámfőnökök voltak. Érdekes, hogy a korszak legjelentősebb 

reklámfőnökei, mennyire eltérő tulajdonságaiknak köszönhetik sikereiket…”496 

 

 5. számú ábra:  Az első marketingesek alapvégzettsége 

Név Alapvégzettség Ágazat/tevékenyég 

Tomcsányi Pál mezőgazdasági mérnök kertészet 

Magdics István kertészmérnök kertészet, borászat 

Neményiné 

Gyarmati Margit 

közgazdász, terv-

matematikus szakos  

ruha-textilipar 

Veres Gáborné művészettörténész gyógyszeripar 

Takács Ildikó jogász kiskereskedelem 

Molnár Dezső hivatásos tiszt könnyűipar 

Pócsik Ilona közgazdász média 

 

 

 

                                                           
495 A szerző kutatása során Pócsik Ilona által kitöltött kérdőív alapján 
496 Vándor Ágnes, Simon Attila (szerk.): A gyufacímkétől az online hirdetésig, A Magyar Reklám 25 éve, 

1975-2000, Geomédia, Budapest, 2000, 19.o. 
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3.7. A marketing és az első hazai vállalatok 

 

A marketing tekintélyes elméleti irodalma és tudományos jellege ellenére, lényegét illetően 

gyakorlati tevékenység, gyökereit tekintve - amikor társadalomtudományi oldala még nem 

bontakozott ki vagy épp csak körvonalazódni kezdett  - az üzleti élet, a vállalatok praktikus 

viszonyát jelentette a napi értékesítési, illetve általában vett piaci működésükhöz. A 

marketing gondolat és gyakorlat jelenléte vagy jelen nem léte, végső soron mégiscsak 

abból ítélhető meg, hogy elterjedtsége és elfogadottsága mennyire jellemző a vállalati 

szférában. Nem lebecsülve az oktatásban, az akadémiai világban való jelenlétét, tényleges 

és valós helyzetére vonatkozóan, véleményem szerint abból lehet igazán helytálló 

következtetéseket levonni, ha megvizsgáljuk mennyiben tettenérhető a vállalati 

gyakorlatban. Ezúttal a szocialista, tervgazdaság vállalati gyakorlatában, mégha ez már egy 

félig-meddig a reform szele által megérintett szocialista gazdaság is volt. 

 

3.7.1. Marketinggel vagy a nélkül? 

 

Erre vonatkozóan - egy, már a rendszerváltás után megjelent tankönyvben - kategorikus 

kijelentéssel találkozunk: „Az 1984-es felmérés eredményeit más vizsgálatok is 

alátámasztották, s lényegében arra utalnak, hogy a magyar gazdaságban nem érvényesült a 

marketingkoncepció.”497 Tehát egy 1991-es tankönyv, egy 1984-es felmérésre hivatkozva, 

az azt megelőző évekről azt állítja, hogy Magyarországon a vállalatoknál nem volt 

gyakorlat a marketing. Vajon igaz-e az állítás? Nincs okom kétségbevonni, hogy a 

hivatkozott vizsgálatból erre a következtetésre is lehetett jutni. Az általam megkérdezett 

korabeli vállalati vezetők elmondása és a megismert tucatnyi eset alapján azonban mégis 

csak azt kell mondani, hogy nem igaz, vagy csak csekély mértékben az. Kutatásaim egyik 

legnagyobb felfedezése volt, hogy egyrészt a marketing lényege, technikája, módszerei, 

még ha nagyrészt nem is így nevezték ismertek voltak, másrészt, - és ez az igazán  

meglepő -, milyen kevés új módszertani ötlet van a marketing ma alkalmazott technikáit 

összevetve a harminc-negyven évvel ezelőttiekkel, s nemcsak a tőkés, hanem a szocialista 

világban alkalmazottakkal is. A megkérdezettek (lásd még 3.6. pontot Az első hazai 

                                                           
497 Bauer A., Berács J.: Marketing I., Budapest, 1991, Aula kiadó, Budapesti Közgazdaságtudomány 

Egyetem, 19.o. 
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marketingesekről) olyan történetek sokaságát mesélték el, amelyek szinte bármelyike egy 

mai szakmai konferencia esettanulmányaként is megállná a helyét. 

 

Mielőtt részletesebben bemutatnék egy a fenti kijelentésem alátámasztását szolgáló 

komplex marketing kampányt, a kiegyensúlyozottság kedvéért, s az 1984-es hivatkozott 

felmérés részbeni igazságának illusztrálásaként, idézek egy szintén 1984-es cikkből: „A 

Budapesti Harisnyagyárnak nincsenek - és nem is lehetnek - klasszikus értékesítési 

nehézségei. A piac - méghozzá tízmilliós nagyságrendű - adott…”.498 E kijelentés 

önmagában elég lenne annak kétségbe nem vonható bizonyítására, hogy a marketing 

szemlélet a legcsekélyebb mértékben sem érintette meg a magyarországi üzleti 

gondolkodást.  A cikk folytatása ezt tovább erősíti, amikor is a szerző negatívan, sőt 

elítélően szól a piackutatásról. Példaként egy tanulmányt hoz, amely az 1982-es 

harisnyaigényeket 95 millióra becsülte, míg a tényleges kereslet 80 millió körül volt, „Így 

a felmérés, elmaradt haszonban, tetemes pénzbe került a Budapesti Harisnyagyárnak…”499, 

szól a verdikt. Ennek fényében viszont nem vitatható a hivatkozott közgazdasági egyetemi 

tankönyv másik állítása, miszerint „… számos módszertani területen (piackutatás, reklám) 

megfigyelhető lépéstartás a nemzetközi gyakorlattal, jóllehet ezek eredménye a marketing 

szemlélet hiánya miatt végső soron csak csekély mértékben jelentkezett.” 500 Valóban, úgy 

tűnik, a külvilágból az már eljutott a vállatokhoz, hogy a jó üzleti döntések érdekében 

piacot kutatni illik, annak elfogadása, hogy ez pénzbe kerül már kevésbé, az pedig végképp 

nem vált még a céges kultúra részévé, hogy a kutatások eredményei nem feltétlen és 

minden esetben forgatókönyvszerűen igazak és kiszámíthatóak. Valószínűleg a 

tervgazdasági szemlélettel ez az aspektus ellenkezett leginkább, s e miatt a kritikus 

hangnem a Budapesti Harisnyagyár esetében is. 

 

A fenti példa és tankönyvi kijelentés ellenére azt állítom, hogy a marketing szemlélet és a 

gyakorlat, még pedig ennek meglehetősen szofisztikált szintje, a hatvanas évek végétől 

markánsan jelen volt a magyar üzleti életben. Ezt az állításomat nem csak Varga István 

1960-as a reklámról szóló könyve támasztja alá, amely megjelenése tényének puszta 

jelentőségén túl azért is fontos, mert tele van magyar példákkal, és amely a reklámra a 

                                                           
498 Acsay Judit: Szemrevaló lábravaló, Piackutatás, Marketing 1984/1, 29.o. 
499 uott, 30.o. 
500 Bauer A., Berács J.: Marketing I., Budapest, 1991, Aula kiadó, Budapesti Közgazdaságtudomány 

Egyetem, 19.o. 
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fogyasztói kereslet felkeltésének és irányításának fontos eszközeként tekint501, hanem egy 

másfél évtizeddel későbbi 1977-es felmérés is, amelynek tárgya maga a marketing volt. Az 

MKKE végzős hallgatói, Szabó László a magyar piackutatás doyenje vezetésével végezték 

129 kamarai tagvállalat körében és olyan lényegi kérdéseket tett fel, hogy folyik-e tudatos 

marketing tevékenység a cégnél és azt mikor indították be, mely marketing 

tevékenységeket tartják a legfontosabbnak, s hogy látják a jövőjét.502 A kutatás 

eredményeit bemutató írás megállapítja, hogy „minden második vállalat gondot fordít arra, 

hogy megszervezze valamilyen formában marketing tevékenységét” és „a marketing 

felhasználását fontosnak tartják még azoknál a vállalatoknál is, ahol jelenleg nem 

alkalmazzák, illetve a jelenlegi körülmények között feleslegesnek tartják”503. Minden 

szövegnél beszédesebbek azonban a számok:  1977-ben Magyarországon a cégek 56% 

állította, hogy folytat tudatos marketing tevékenységet és 65% rendkívül fontosnak tartotta 

mind a jelen, mind a jövőt illetően.504 

 

Egy vizsgálatra lehet azt mondani, hogy tendenciózus vagy nem reprezentatív - ez utóbbit 

egyébként maga Szabó László mondja, azzal indokolva, hogy a kiválasztott vállalatok 

struktúrája nem egyezik a magyar vállalatok többségével, s a kérdőív visszaküldési arányt 

is alacsonynak ítélte meg.  Ezért is forduljunk a gyakorlat felé: a marketing jelenlétének és 

különösen színvonalának, fejlettségének szemléltetésére egy élvezeti cikk - az akkortájt 

még luxusterméknek tekinthető kávé szegmensből - az Omnia márka bevezetését és a 

kávépiac alakítását célzó marketing stratégiai koncepciót mutatom be. Egyrészt, mert e 

márka a mai napig az egyik létező és erős magyar márka, másrészt, mert nem csak a 

fogyasztói szocializmus egyik jelképes terméke, hanem egyúttal jó példája annak az 

állításnak, hogy „ a hatvanas évektől a fogyasztás a társadalmi reprezentáció, a mástól és 

másoktól való megkülönböztetés és elhatárolódás…egyik legfontosabb terévé és eszközévé 

vált…”.505, nem utolsó sorban pedig az eset kivételesen részletes dokumentáltsága miatt. 

 

 

 

                                                           
501 Varga István: A reklám, Budapest, 1960,  Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 5.o. 
502 Szabó László: A vállalati marketing helyzete, Marketing Piackutatás, 1977/4. szám, 479-484.o. 
503 uott, 480.o. 
504 uott, 480-481.o. 
505 Valuch Tibor: Magyar hétköznapok, Budapest, 2013, Napvilág kiadó, 327.o. 
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3.7.2. Az Omnia születése - esettanulmány 

 

Jelképértékű is lehetne, hogy az Omnia kávémárkát, Magyarország máig egyik 

legsikeresebb eredeti márkáját 1968-ban a gazdasági reformmal egyidejűleg vezették be a 

magyar piacra. Nem is akárhogyan, olyan profizmussal, amely 40 évvel később is 

példaértékű esettanulmányként prezentálható. És hogy erre megvan a gyakorlati lehetőség 

is, az a Közgazdaságtudományi Egyetem Kereskedelem Gazdaságtana Tanszéke által 

1970-ben készített részletes, képekkel és korabeli hirdetésekkel gazdagon illusztrált 

anyagnak és fellelhetőségének köszönhető.506 Meggyőződésem, hogy több ilyen volt, csak 

ezekről nem készült összeállítás az utókornak, vagy ha készült nem hozzáférhető, illetve 

mára sok esetben az adott márka is eltűnt.   

 

Az Omnia megszületésének körülményei is sokat árulnak el a korról. A kávépörkölés 

elvált a kávé csomagolástól, az egyiket a Magyar Édesipari Vállalat végezte, a másik az 

Élelmiszer és Vegyicikkeket Csomagoló Vállalat (ÉVCSV) monopóliuma volt.  Az 

ÉVCSV-ből 1968-ban született meg a Compack, még pedig azért mert „a 

gazdaságirányítás új lehetőségeivel élve, profilja bővítésével meg kívánja törni a Magyar 

Édesipar kávépörkölési monopóliumát. Új saját pörkölésű kávémárkát kíván a piacra 

dobni.”507 Ez lett az Omnia. A reform egyik melléktermékeként létrehozott céget már a 

neve is marketingre predesztinálta, szemben elődjével, tevékenysége, a csomagolásra 

történő specializáció pedig egyértelműen marketing gondolkodást és szándékokat vetít 

előre. 

 

Az esettanulmánynak már a címe is árulkodó a bevezetés stratégiai szemléletét illetően: 

„Az Omnia kávémárka piacra hozatalának előkészítése, reklámakciójának tervezése és 

végrehajtása, valamint a reklámakció eredményének vizsgálata.”  Más szavakkal: 

stratégiailag, piackutatással előkészített bevezetés, marketing kommunikációs terv, 

megvalósítás és értékelés - egy termékbevezetés főbb fázisainak tankönyvszerű felsorolása. 

S valóban, az anyag egy részletes kávépiaci elemzéssel indul, amely egy évtizedre 

visszamenőleg számsorokkal alátámasztva mutatja be a magyarországi kávéfogyasztási 

                                                           
506 A tanulmány egyetlen a szerző tudomása szerint fellelhető példányát Bauer András a BKE marketing 

tanszékvezetője bocsájtotta rendelkezésre. 1970-ben készült, Dr. Sándor Imre és Orosdy Béla nevével 

fémjelezve. (A tanulmányt a szerző beszkennelte, így az mostantól elektronikusan is hozzáférhető.) 
507 uott, 3.o. 
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szokások alakulását, kitérve a drasztikus növekedés okaira és jellemzőire demográfiai, 

geográfiai (pl. miért növekedett jelentősen a kávéfogyasztás vidéken szemben a fővárossal) 

és pszichográfiai okaira, olyan ma már furcsa fogalmakat is használva, hogy mennyiben tér 

el egymástól a „munkás-alkalmazotti„ és a „kettős jövedelmű és paraszti” kávéfogyasztás.  

A szükséges mértékben kitér technológiai és terméktervezési kérdésekre, így a pörkölés új 

technológiájára, az íz-zamat- és aromatartalomra, az állandó minőség fontosságára, a USP-

re, (Unique Selling Proposition) azaz az egyedi termékjellemzőre (ez ma a marketing egyik 

mágikus varázsszava).  

 

Külön pontot szentel a márkanév jelentőségének és kiválasztásának, mert a „jóhangzású, 

lehetőleg rövid és ’mutatós’ márkanévre a fogyasztó könnyen felfigyel”508 - ennél 

tömörebben ma sem fogalmazza meg egyetlen tankönyv sem a márkanév szerepét és 

fontosságát. Több száz fantázianevet mérlegeltek (!), kerülniük kellett például a 

származásra utalást, mert a termék sokféle kávé keveréke volt, ezért „közömbös 

fantázianevet kellett adni”509, ez lett a „mindenek”, azaz Omnia.  

 

A csomagolásra, a grafika tervezésére is kiemelt figyelmet fordítottak, mert a „tetszetős, 

díszes külső mögött ösztönösen is nagyobb belső tartalmat, jobb minőséget sejtünk és 

tételezünk fel” 510 - utaltak e mára kulcsfontosságú vált marketing elemre. De nemcsak a 

külcsín, hanem a csomagolás funkcionális szerepe is előtérbe került. Itt alkalmaztak 

Magyarországon először aromazáró és vízgőztaszító burkolatot, amelynek ezüst színe - 

mire nem terjedt ki a figyelem 40 éve! - a „kiskereskedelmi hálózat üzleteiben a 

kávégondolákon élesen szembeötlő színű és a többitől eltérő színű…”511 továbbá lehetővé 

teszi az „oxigénmentes visszazárást és az újból való ismételt felhasználást”.512 

 

Consumer insight - a második évezred első évtizedének végén különös figyelmet kapó, a 

fogyasztó tényleges felhasználási szituációinak és szokásainak valóságos ismeretét jelentő 

szakzsargon által kifejezett gondolat - a 68-as termékbevezetésnél is helyet kapott: „a 

csomagolást a valóságos környezetben kell megvizsgálni és lehetőleg a háziasszony 

                                                           
508 uott, 19.o. 
509 uott, 19.o. 
510 uott, 20.o. 
511 uott, 20.o. 
512 uott, 20.o. 
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szemével”, szemben a helytelennek minősített gyakorlattal, amikor „a vállalatok 

vezetői…irodájukban vizsgálják meg a nekik bemutatott mintákat”513.  De a 

fogyasztásközpontú gondolkodás bámulatos példája a dózisokról való döntés stratégiai 

kérdésként való kezelése is: „A 100 és 250 grammos élelmiszer-egységek a magyar 

vásárlóközönség számára megszokott hagyományos dózisok, az 500 grammos Omniát 

pedig aranyfóliával bevont  díszdobozban ajándékcsomagként hozzák forgalomba.” 514 

 

Nagy terjedelemben foglalkozik a tanulmány a „reklámakció előkészítésével”. A ma 

üzeneteknek nevezett központi gondolatot „reklám-argumentumként” aposztrofálja, és 

példaértékűen határozza meg: „mindenekelőtt a különleges íz, kiváló aroma, megbízható 

minőség”… és „a különleges - aromatartó - csomagolás”.515 Részletesen mutatja be az 

alkalmazott „reklámtevékenység színterét, a beindítás időpontját, eszközeit, 

költségvetését”516 

 

A stratégia ma irigyelt, mert a rapid termékbevezetések és akciók miatt elvétve 

alkalmazható taktikája, az előzetes piacmegdolgozás is a kampány tudatos része volt. Még 

a termék bolti megjelenése előtt 1968 áprilisában a Compack kávékóstolókat és szakmai 

bemutatókat rendezett. Ezt nemcsak a kávé fogadtatásának tesztelésre használták fel, 

hanem termékismertetésre is, így a helyszíneken röplapokat és kérdőíveket osztogattak, 

továbbá kihasználták az alkalmakat ajándékozásra is: több száz kilogramm kávét osztottak 

szét 10 grammos, külön e célra készült csomagolásban. S ha mindez még mindig nem elég 

meggyőző arra vonatkozóan, hogy a legrafináltabb és legszofisztikáltabb multinacionális 

marketing koncepciókat is megszégyenítő profizmussal állunk szemben a szocialista 

korszak derekán, akkor álljon itt minden BTL (below-the-line) akciók őseredetijének is 

minősíthető ötlet.  „A Népstadion egyik nagy nézőszámot vonzó sporteseménye előtt - a 

nézőtér különböző helyein - 100 grammos kávécsomagokat helyeztek el a padok alá, 

amiről a szünetben a hangosbeszélő informálta a nézőket.”517 S mindezt a rádió is 

közvetítette, ergo a riporter tudósításán keresztül a hallgatók is tudomást szereztek róla. 

                                                           
513 uott, 22.o. 
514 uott, 22.o. 
515 uott, 26.o. 
516 uott, 27.o. 
517 uott, 30.o. 
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Ezentúl esztrádműsorokat és kvíz-játékokat szerveztek a Filharmóniai Társasággal közösen 

és több városban Omnia kávészalonokat, eszpresszókat létesítettek.   

 

Az alkalmazott reklámeszközöket illetően, olyan klasszikus csatornákon túl, mint a tv, a 

rádió, kültéri plakátok és nyomtatott sajtó, találkozunk utcai fényreklámmal, színházi 

függönyökkel, műsorfüzetekkel. Lottószelvényeken, Füles keresztrejtvényen, 

tehergépkocsi festésként, továbbá alkalmi eseményeken (divatbemutató, vetélkedők) 

vásárokon és kirakatokban is megjelent az Omnia, akárcsak márkázott tárgyakon, mint 

például táskák, bögrék, szalvéták, kártyák, naptárak, gyufa és öngyújtó. 

 

S a fentiek részletekbe menő, szakmailag professzionális, képekkel, számokkal, 

táblázatokkal gazdagon illusztrált bemutatása után, a tanulmány még húsz oldalt szentel az 

eredmények bemutatásának. Bámulatos az a sokszínűség és tervszerűség, ahogy az Omnia 

márka 1968-as piaci bevezetését előkészítették. 2012-ben ezeket komplex vagy integrált 

kampányoknak hívják, konferenciákon büszke marketingesek prezentálják, szakmai 

versenyekre nevezik és dobogós helyezéseket érnek el. Óriási költségigénye miatt csak 

multinacionális márkák privilégiuma, manapság egy magyar márka álmodni sem tudna e 

fajta integrált kampányról. 

 

3.7.3. Más márkák, más vállalatok és … marketing az államigazgatásban  

 

1968-at és az Omniát, nagy márkanevek és emlékezetes reklám- de még inkább marketing 

kampányok, új termékbevezetések követték.518 A legjelentősebbek önkényes kiemelése is 

oldalakat venne igénybe, ezért csak utalásszerűen: a Tomi mosópor a hetvenes évek elején, 

az Azúr, a FÉKON, a Fabulon, a Márka üdítő, a Deit és a Traubisoda, a Centrum áruházak, 

és a Skála márkanév bevezetése 1976-ban (a nevet állítólag egy nyugdíjas küldte be egy 

meghirdetett pályázatra), egyúttal a Skála-kópé megszületése. Árulkodó tény, hogy a 

Budapesti Tejipari Vállalatnál dolgozó Köcse Jolán 1974-ben nagyon gyakorlat orientált 

                                                           
5181968 nyarán már Coca-Colát lehet kapni az üzletekben. A Coca-Cola-t először egy évvel korábban, 1967-

ben mutatták be a Budapesti Nemzetközi Vásáron. A cég természetesen kóstolót is rendezett a kiállításon. Az 

érdeklődés akkora volt az amerikai fiatalok életérzését idéző ital iránt, hogy rendőröknek kellett a standot a 

rohamtól megvédeni. A kíváncsiskodók különféle trükköket találtak ki - beteg családtagjukra vagy terhes 

feleségükre hivatkoztak - hogy minél több Coca-Cola-hoz juthassanak hozzá. A Coca- Cola megjelenésével a 

marketing nem csak jelképesen, de ténylegesen is, - a tankönyvekből és elméleti irodalomból kilépve -, 

megkezdte hódító útját Magyarországon is. 
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doktori disszertációt ír Marketingfeladatok a tejipar termék- és választékpolitikájának 

kialakításában címmel.519 S ekkor alkotott Sas István, aki magyar viszonylatban 

mindenképp a legtermékenyebb reklámfilm alkotó és rendező, de mennyiség tekintetében 

világviszonylatban is kevesen vetélkedhetnek teljesítményével. A nevéhez fűződő 

reklámfilmek számát, ahány forrás, annyiféleképp határozza meg520, de az biztos, hogy 

több ezerre tehető. Lehet ezek után azt állítani, hogy a hatvanas-hetvenes években 

Magyarországon ismeretlen volt a marketing gyakorlata?  Határozottan állítom, hogy nem. 

Legfeljebb elvétve nevezték marketingnek és gyakorlatilag alig létezett magyar nyelvű 

irodalma és képzése. De ettől még a józan ész marketingje virult, igaz egy nagyon szimpla 

és áttekinthető játszótéren, ahol nem élet-halál harc zajlott, nem versenytársak ölték 

egymást, „hiszen a szocializmusban, az áruhiányos környezetben a reklámnak nem 

értékesítési, hanem közlési funkciója volt” - ahogy Bayer József, az Axel Springer kiadó 

magyarországi cégvezetője fogalmazott.521 És még egy sajátos szerep, ami mai szemmel 

még a puszta közlési szerepnél is furcsább: a szórakoztató funkció, - mert a reklámfilmek 

„még mindig szórakoztatóbbak voltak, mint ami a hivatalos kultúrpolitika által vezérelt 

tévéműsorokból áradt.” 522 

 

Tévedés azonban azt hinni, hogy a marketing vagy a marketing alapú üzleti gondolkodás 

csak a termelő vállalatok sajátja volt a rendszerváltás megelőzően. Egy 1984-es interjúból 

kiderül, hogy az Országos Egészségnevelési Intézet - tehát egy államigazgatási szervezet! - 

kiemelt fontosságot tulajdonított a „propapaganda és reklámtevékenységnek”. Amint azt 

Dr. Bágyoni Attila intézetigazgató egy interjúban büszkén elmondta: „A tartalmi 

feladatokhoz igazított és a célcsoportot (sic!) meghatározó éves komplex program- és 

propagandatervek szerint dolgozunk.”523 Majd ugyanebben a számban egy írás kifejezetten 

                                                           
519 Ungváriné dr. Köcse Jolán: Hobbink volt a marketing?!, Budapest, 2000, Simon könyvkiadó, 21.o. 
520 Sas István Reklám és pszichológia c. könyvében több mint kétezerről ír (5.o.), szintén ő maga a 2000-ben 

megjelent Gyufacímkétől az online hirdetésig c, könyvben négyezerről beszél (50.o.) A jelentős eltérések oka 

Sas szerint, hogy az adatok hol márkák szerinti, hol a márkákra készült filmek darabszáma szerinti, hol a 

verziók (pl. mozi vagy tv) szerinti számokra utalnak (szóban mondta a szerzőnek 2013.12.02.-én). 
521 Vándor Ágnes, Simon Attila (szerk.): A gyufacímkétől az online hirdetésig, A Magyar Reklám 25 éve, 

1975-2000, Geomédia, Budapest, 2000, 73. 
522 Geszti Péter szavai, A gyufacímkétől az online hirdetésig,, Geomédia szakkönyvek, Budapest, 2000, 

(78.o.),de több személyes interjúban (Hoffmanné, Pócsik Ilona, Móricz Éva) hangzott el ilyen tartalmú 

kijelentés, Móricz Éva szavaival:„A reklám kedveltsége abból (is) adódott, hogy a TV unalmas műsorához 

képest a reklám, rövid (bár 1 perces reklámok voltak még akkor jobbára), más stílusú, látásmódú, 

humoros,kevés szöveggel, izgalmas képekkel, meseszerű.” 
523 Mérő Éva: Az egészségnevelés szolgálatában, Piackutatás, Marketing 1984/1, 53.o. 
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a kommunikáció szerepéről szól az egészségnevelésben 524, egy másik pedig „a sexualitás 

hiányzó reklámjairól”, feltéve a költői kérdést, hogy „kell-e egyáltalán a szexnek 

reklám?”525 De olvashatunk önálló írást a balesetvédelmi és a tűzvédelmi propaganda 

fontosságáról is. Lehet-e ennél látványosabban szemléltetni egy gondolkodásmód 

társadalmi beépülését, elfogadottságát, sőt, talán egyfajta divatosságát? 1984-ben, bő 

félévtizeddel a rendszerváltás előtt - miközben az a közvélekedés, hogy a marketing még 

akkori fő vadászterületére, a gazdasági szférába is alig érkezett meg - egyszer csak azt 

látni, hogy a fejlett nyugati tendenciákat követve el is hagyta azt, és bármilyen 

társadalmilag fontos gondolat, ügy megismertetésének illetve eladásának legitim 

technikájává is vált, az intézményesülés újabb állomásaként és vitathatatlan 

bizonyítékaként.  

 

A marketingnek a szocializmusban való tényleges jelenlétéről szóló pontot egy kifejezetten 

marketing tevékenység ellátására létrehozott vállalat bemutatásával zárom. A cég neve 

Magyar Média. A Lapkiadó Vállalat 1983-ban alapította kettős céllal. Egyrészt 

hirdetésszervezésre, azaz, hogy saját lapjait - mintegy 400 ilyen volt - folyamatosan 

hirdetésekkel lássa el. Már önmagában ez is figyelemre méltó, mert egy (marketinghez 

köthető) tevékenység létjogosultságának és perspektivikus gazdasági beépülésének újabb 

jele. Másrészt, - s ez a marketing gondolkodás hazai szintjéről és fejlettségéről árulkodik 

ismét - az új cég tekinthető az első hazai sportmarketing vállalkozásnak, e műfaj egyfajta 

ősképének, mert „stratégiájuk volt, hogy a sportban legyenek profik, s használják ki a 

sportban rejlő reklámlehetőségeket.”526 Első jelentősebb ügyletük Cserkúti József és a 

Marlboro szerződéskötése volt, amelyet „határkőnek tekintenek a magyar sport és a reklám 

kapcsolatában”.527 A cikk leírja azt is, hogy a másik oldal, a sportvezetés is eljutott odáig, 

hogy egyértelművé tehették a finanszírozás kérdését, s a reklámot, az egyik potenciális 

bevételi forrásnak tekintették. Olyan sportoló csillagok kerültek a listájukra, mint Taróczy 

Balázs, Temesvári Andrea és Jónyer István.  A Magyar Média azt tervezte továbbá, hogy 

„a különböző világversenyeken félprofi vagy profi sportolók, magyar márkát, magyar 

termékeket és magyar vállalatokat is reklámoznak majd.”528, amely elképzeléshez „két 

                                                           
524 Katona Edit: Kommunikáció az egészségnevelésben, Piackutatás Marketing 1984/1, 55-57.o. 
525 Murányi Gábor: Tömegigény:A korszerű egészségügyi felvilágosítás, tanácsadás, propaganda… 

Piackutatás, Marketing 1984/1, 58-59.o. 
526 Murányi Gábor: Reklám a sportban, sport a reklámban, Piackutatás, marketing 1984/2, 149-150.o.    
527 uott, 149.o 
528 uott, 149.o. 
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dologra van szükség: egyrészt piacképes sportolóra, másrészt a sportban reklámot látó 

magyar vállalatokra” 529  Ugyanakkor még a marketing hazai éretlenségére, vagy talán még 

inkább szalonképtelenségére utalhat az, hogy mindezzel kapcsolatosan a feleknek komoly 

etikai aggályaik voltak. A sportolók „az egészet szégyellnivaló dolognak tartják”,530 amin 

nem feltétlen kell csodálkozni a marketing e korai fázisában, amikor ez még a kapitalista 

gazdaságokban sem volt bevett gyakorlat.  Némi szarkazmussal, és enyhe túlzással azt 

állapíthatjuk meg, hogy a hazai sportmarketing a huszonegyedik század első évtizedére 

sem jutott ennél sokkal messzebb, pedig a marketing most már teljes elméleti és gyakorlati 

vértezetében évtizedek óta uralja az üzleti gondolkodást. 

 

Az ebben a pontban részletesebben bemutatott esetek és említett további márkanevek, 

amelyek mögött mind az Omniához hasonló, még ha annak kidolgozottságát és 

sokoldalúságát el nem is érő, komplex marketing akciók voltak, dokumentált bizonyítékai 

a marketing jelenlétének a magyar üzleti életben. E kijelentés önmagában is alkalmas azon 

tévhitek eloszlatására, de legalábbis az abbéli vélekedés megingatására, hogy a marketing a 

rendszerváltással lett a hazai vállalati gondolkodás része.  „A magyarországi 

reklámszakma nem a kilencvenes években kezdődött el.” mondja Csepregi Miklós, aki a 

Magyar Hirdető után, az első nagynevű multinacionális ügynökség az Ogilvy and Mather 

hazai alapító vezérigazgatója volt, és 1988-tól a Magyar Reklámszövetség elnöke.531 

Állítása a reklámra vonatkozik, de igaz a tágan értelmezett marketingre is.  

 

A marketing magyarországi kezdeteinek néhány gyakorlatai vonatkozását tárgyaló fejezet 

lezárásának zárszavában ennél is tovább kell azonban menni. A 60-as, 70-es évek 

Magyarországán nem csak a marketing technikáit ismerték és használták, hanem egyes 

esetekben olyan kreativitással, ötletgazdagon és sokoldalúan tették, amely évtizedekkel 

később is példaértékű. S ezt nem, vagy legfeljebb csekély és ezáltal elhárítható mértékben 

gátolta elvi, politikai vagy ideológiai tiltás, cenzúra, formális vagy informális akadály. 

Tegyük hozzá, mindez valamiféle „kreatív értékesítés” égisze, nem pedig marketing 

címszó alatt zajlott. A marketing bizonyos körökben - furcsa mód elsődlegesen az 

akadémiai szférában - és helyzetekben valóban nem kívánatos fogalom, tiltott gyümölcs 

                                                           
529 uott, 149.o. 
530 uott, 149.o. 
531 Vándor Ágnes, Simon Attila (szerk.): A gyufacímkétől az online hirdetésig, A Magyar Reklám 25 éve, 

1975-2000, Geomédia, Budapest, 2000, 74.o. 
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volt.  De korántsem felülről érkező, egységes, koncepcionális tiltás eredményeképp, hanem 

sokkal inkább a zeitgeist részének tekinthető öncenzúra jegyében.532 Mint oly sok minden 

a szocialista rendszer konszolidált, kádári verziójában, a marketing tűrt jelenség volt, 

mégpedig oly módon, hogy csinálni lehetett, csak másnak kellett hívni, másként kellett 

értelmezni, mint kapitalista előképét. Szocialista tartalommal kellett ellátni és - a szavak 

szintjén feltétlenül - idomítani a szocialista ideológiai keretekhez (lásd pl. 1.4 pont - A 

társadalmi érdekviszonyok és a marketing). 

 

A marketing megjelenése és élni hagyása, kibontakozásának öntudatlan engedése és 

életterének fel nem ismert vagy hallgatólagos biztosítása mindennél jobb illusztrációul 

szolgál annak megértéséhez, miért volt Magyarország a fejlett világ által politikailag és 

gazdaságilag egyaránt a legelfogadottabb szocialista ország talán az összes között, és miért 

zajlott le szinte zökkenők nélkül a gazdasági rendszerváltás, illetve, miért indult gyors 

fejlődésnek a magyar gazdaság. Látensen jelen volt egy olyan, a tőkés gazdaságot már 

akkor meghatározó üzleti megközelítés, amelynek a politikai-ideológiai gátak 

lebomlásával nem volt sokkal több dolga, minthogy nevén nevezze magát és 

kiegyenesítsen néhány torzulást. A marketing a rendszerváltást repülőrajttal várta 

Magyarországon. Ez magyarázza gyors fejlődését és a rendszerváltozás utáni 

intézményesülésének példátlan gyorsaságát és intenzitását. 

 

                                                           
532 Több ilyen utalás fedezhető fel Hoffmann Istvánné és különösen Molnár László MKKE marketing 

tanszékvezető az 1970-es,80-as években írt könyveiben és cikkeiben, pl. „Számos hibás nézet és álláspont 

alakult ki abból a körülményből, ahogyan hazánkban a gazdasági közvélemény megismerkedett a marketing 

elméletével, módszereivel és alkalmazásának eredményeivel… érthető nyugtalanságot keltett, féltve a 

szocializmus vívmányait. Hoffmann Istvánné, Molnár László: Marketing alapismeretek, kiadta az MKKE 

Továbbképző Intézete, Budapest,1975, 16.o., E fejezet 1.4. pontja bővebben foglalkozik a marketing 

szocialista apologetikájával. 
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IV.  Marketing értelmezések alakulása 1968 előtt és az ezt követő két évtizedben 

Magyarországon, különös figyelemmel a 20. század első felének amerikai marketing 

értelmezéseire 

Ennek a fejezetnek a szűken vett tárgya a marketing értelmezése azt megelőzően, hogy 

„hivatalosan”, vagy még inkább formálisan is elismert diszciplínává és az üzleti 

gondolkodás integráns részévé vált volna Magyarországon.  Annak ellenére, hogy 

hipotézisem szerint - amely állítás bizonyítására több helyütt kitérek - ez a változás nem a 

politikai rendszerváltozáshoz, hanem sokkal inkább az új gazdasági mechanizmus 

favorizálásának éveihez köthető, e fejezet szempontjából, követve a felületesnek tekinthető 

hazai szakmai konszenzust, az előbbi eseményt, azaz az 1989-es változást, tekintem 

elemzésem felső határidejének. Javarészt a hatvannyolcas reform évtől kezdődő húsz évről 

írok, ugyanakkor nem mellőzve - érdemi felvetések és megállapítások esetén, amelyeknek, 

mint a huszadik század eleji magyarországi szakirodalom tanulmányozásából kiderült 

bőséges a tárháza - az ezt megelőző akár több évtizedet sem. 

A történelmi párhuzamok megmutatása érdekében ez a rész tárgyalja az amerikai 

kezdeteket, az első marketing értelmezéseket, részben, mert a marketing evolúciójának egy 

szeletét bemutató munkából ez nem hiányozhat, részben, mert érdekes párhuzamok 

vonhatók az Egyesült Államok korai és a hatvanas-nyolcvanas évek Magyarországa 

marketing felfogása és gyakorlata533 között. Ezek közül itt egyet fejtek ki részletesen, 

ennek külön pontot is szentelve, a kereskedelem és a marketing értelmezés és gyakorlat 

fokozatos távolodását, majd egyértelmű szétválását. 

 

1. A kereskedelmi és marketing tevékenység szétválása, a marketing fogalom 

megszületése és evolúciójának első lépései 

„Minden társadalomban felmerül az igény a termékek elosztására és terjesztésére, a 

fejlődés bármilyen stádiumában legyenek is…. Noha az elosztási rendszereknek sokféle 

nevük lehet, a céljuk ugyanaz: a termékek elosztása, függetlenül azok fajtájától. és attól, 

hogyan állították elő őket… Ennek a funkciónak a megvalósulását ebben az évszázadban 

                                                           
533 A marketing szót itt kétszeresen idézőjelbe kellett volna tenni, mert a hatvanas, de még a nyolcvanas évek 

Magyarországán a marketingről a szó mai, megváltozott, érett értelmében nem beszélhetünk. 
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marketingnek hívták.” 534 írja Bartels 1974-ben a marketing evolúciójáról, nem lényegtelen 

körülményként a marketing identitásválságáról szóló cikkében.  

Az árucserére épülő társadalmak alig egy évszázaddal ezelőttig az igények és szükségletek 

kielégítését kereskedelmi tevékenységként ismerték. Az ún. eladói piacok az áruhiányról 

szóltak illetve a „természetes”, azaz organikus fejlődés és evolúció kialakította és formálta 

igényekről. Ismeretlen volt az az alaphelyzet - legalábbis tömeges méretekben -, hogy 

lényegesen nagyobb mennyiségű termék kerül folyamatosan legyártásra, mint amennyire 

igény vagy fizetőképes kereslet van, és ennek az egyre gyarapodó mennyiségű árunak 

piacot kell találni, mégpedig egyre rövidebb idő leforgása alatt, mert egyre gyorsabban 

termelődik újra, egyre nagyobb mennyiségű áru. Az ún. vevői piacok kialakulása a fejlett 

országok sajátja volt, s időben nagyjából a huszadik század első felére, a nagy gazdasági 

világválságot követő évtizedre tehető. Érdemes megjegyezni, hogy a vevői és eladói piac 

kategóriát Kornai János gazdasági rendszerekhez köti: az előbbit a kapitalista, az utóbbit a 

szocialista gazdaság jellemzőjeként aposztrofálva.535 Rövid jellemzése szerint az eladók 

piacán az információt alapvetően a vevő szerzi be, aki folyamatosan alkalmazkodik, keresi 

az eladó kegyeit, míg a vevők piacán mindez fordítva történik, az eladó „hirdet, ügynököt 

küld a vevőhöz”536 és erőfeszítéseket tesz a vevő megnyerésére. 

 „A korai közgazdasági értelmezések …a marketinget a kereskedelem funkcióinak, újszerű 

változatának igyekeztek feltüntetni, amelynek okai nem kívánnak bővebb 

magyarázatot.”537 Látható, hogy a kezdetekben kereskedelem és marketing - miután egy 

tőről fakadt - egymás rokon fogalmaiként voltak értelmezve, illetve oly módon, hogy a 

marketing a kereskedelem egyfajta fejlettebb, „modern” változata. Miután bátran 

állíthatjuk, hogy körülbelül a huszadik század utolsó évtizedeitől a két fogalom gyökeresen 

eltérő értelmezést nyert, ugyanakkor egymás mellett élt tovább, izgalmas kérdésként 

vethető fel, hogy mikor is született a marketing, továbbá, hogy az, amit ma marketingként 

aposztrofálunk mikor vált el attól a fogalomtól, amit eredetileg marketing alatt a 

szakirodalom is értett?  

                                                           
534 Bartels, Robert: The Identity Crisis of Marketing, Journal of Marketing, 38 October 1974, 73-76.o (Fojtik 

János M&M 2009/1 cikkében idézve, 37.o.) 
535 Kornai János: A szocialista rendszer. Kritikai politikai gazdaságtan, Budapest, 1993, HVG Kiadó, 272.o. 
536 uott 272.o. 
537 Hoffmann Istvánné (szerk.): Marketing alapfogalmak, Budapest,1973, MKKE, 2.o.  
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Itt egy gondolat erejéig érdemes kitérni az időre, mint olyan dimenzióra, amely önmagában 

hatással lehet arra, hogy milyen következtetésekre jut a kutató a marketing kezdeteinek 

meghatározását és a kereskedelemhez való viszonyát illetően. A vizsgálódás távlatának, 

tehát az időtartamnak, a marketing kezdeteinek, gyökereinek meghatározása és fogalmának 

az értelmezése szempontjából lehet gyakorlati értelme és jelentősége. Mikortól lehetséges 

egyáltalán marketing történetet írni? Mi az az időbeli pont, amikor a kutató a marketing 

történetét írja, s nem mindössze a kereskedelem vagy az adás-vétel illetve bármely más 

csereügylet természetéről értekezik? Mikortól és mitől marketing a marketing, és 

különíthető el, nagy biztonsággal nem csak a kereskedelemtől, mint gyakorlattól, hanem a 

közgazdaságtantól, mint elmélettől?  

Az idő dimenziót vizsgálva, az időtartamot ezúttal köznapi értelemben használjuk, azaz 

nem cél a történettudományban ismert és Fernand Braudel nevéhez köthető „longue 

durée”, azaz hosszú időtartam értelmezés szerinti vizsgálódás, illetve ezen értelmezés 

kijelölte időtartamnak538 a marketing fogalom értelmezésére gyakorolt hatásának az 

elemzése. 

A történeti idő terjedelméről való döntés tehát a kutató egyik nagy dilemmája, amikor 

kutatásának kereteit kijelöli, hiszen „a vizsgálat léptékének megválasztása hatással van a 

megismerésre…”.539  S a lépték nem csak a vizsgálódás perspektíváját, lehetséges célját, 

módszertanát befolyásolja, hanem - s minden bizonnyal ez a legkritikusabb következmény 

- annak eredményét és konklúzióját is, ugyanis - Hartog szavait idézve - az „idő szereplővé 

válik”, mert az „események nem csak az időben, hanem az időn keresztül is történnek”.540 

A marketing fogalom evolúcióján e tétel igazsága pompásan tetten érhető és könnyen 

megérthető: a kereskedelemmel közös kezdeti út, az első elágazások, majd a teljes 

szétválást megelőző fázis, a leszakadás - a marketing tényleges önállósodása, azaz 

tulajdonképpeni megszületése, - végül teljes eltávolodás a klasszikus kereskedelmi 

gyökerektől. 

                                                           
538 „ .. az elbeszélés (vagy a „recitatív”) mellett létezik a konjunktúra ’recitatív’-ja is, amely a múltat  nagy 

metszetekben, tíz-, húsz-, ötvenéves periódusokban tárgyalja…. E második fajta recitatívon kívül létezik a 

még nagyobb lélegzetű történelem, ami évszázados léptékű: a hosszú, sőt igen hosszú időtartam története.”  

Braudel, Fernand: A történelem és a társadalomtudományok. A hosszú időtartam. In: Benda Gyula-Szekeres 

András (szerk.): Az Annales,  A gazdaság-, társadalom- és művelődéstörténet francia változata, Budapest, 

2007, 165.o. 
539 Revel, Jacques: A mikroszintű vizsgálat és a társadalmai jelenségek konstruálása In: Czoch Gábor-

Sonkoly Gábor (szerk.): Társadalomtörténet másképp. Debrecen, 1999, 55.o. 
540 Hartog, Francois: Emlékezés, történelem, jelen. In: A történetiség rendjei. Prezentizmus és időtapasztalat, 

Budapest, 2006, 107.o. 
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A marketing fejlődését jelen értekezés praktikus okokból a marketing fogalom 

megjelenésétől vizsgálja, függetlenül annak a jelenleg használatostól szignifikánsan eltérő 

eredeti jelentéstartalmától.  „A ’marketing’ elnevezés a kapitalista gazdálkodás szülötte, és 

először a Harvard Business School ’Kereskedelmi Ismeretek’ című tantárgya új 

elnevezéseként jelent meg, 1914-ben Copland professzor munkáiban…” - írja Hoffmann 

Istvánné 1973-as marketing jegyzetében541, majd szintén ő, egy évtizeddel későbbi 

könyvében a marketing fogalom feltűnését az 1920-as évek végére teszi.542 Bartels, a 

marketing történeti feldolgozásának legismertebb tudósa az 1902-es évszámhoz köti, 

tegyük hozzá a michigani egyetemnek egy a disztribúcióról szóló kurzus ismertetőjéhez, és 

nem annak címéhez kapcsolva, mert egyetemi kurzus címeként szerinte 1910-ben tűnik fel 

a Wisconsin Egyetemen, amikor Ralph Starr Butler marketing módszerek címmel hirdetett 

kurzust.543 Akár az egyik, akár a másik dátumot fogadjuk el, azt nagy biztonsággal 

állíthatjuk, hogy a történeti feldolgozásban nincs konszenzus se a dátumot se a szituációt, 

se a helyszínt illetően, de az biztosan állítható, hogy a marketing valamikor a huszadik 

század elején jelenik meg az USA-ban, és az első körülbelül félévszázadot a kereskedelem 

fogalmával összenőve, sokszor annak szinonímájaként, sajátos szimbiózisban tölti. 

Ettől a szimbiózistól még sokáig nem szabadul. A 21. század elején még mindig - érdekes 

módon sokkal inkább a gyakorlatban, mintsem az elméletben - gyakran keveredik a két 

tevékenység. Ezen ne csodálkozzunk, nemcsak a közösnek tekintett gyökerek, hanem a 

hosszú ideig tartó együttélés okán sem. Közel száz esztendő egyfajta értelmezése, nem 

könnyen alakul át másfajta értelmezéssé, különösen akkor nem, ha maga a szó - mint 

esetünkben a marketing - változatlan marad, akkor is, amikor már arra a jelentéstartalomra, 

amit eredetileg kifejezett, ráismerni sem lehet. Ezt remekül adja vissza az 1976. évi         

III. Piacszervezési konferencia nyitóelőadása, amelyet Szabó Kálmán akadémikus, a 

MKKE egykori rektora tartott.  A rendkívül hosszú előadás bevezetőjét ennek a 

gondolatnak szánja, kritikai éllel megjegyezve, hogy a marketinget „sokszor 

egyoldalúan… voltaképpen a kereskedés szinonímája gyanánt használják.”, s világossá 

teszi álláspontját, hogy a marketingnek más a tartalma, sokkal tágabb fogalom, amely 

                                                           
541 Hoffmann Istvánné (szerk.): Marketing alapfogalmak, Budapest,1973, MKKE, 1-2.o. 
542 Hoffmann Istvánné, Molnár László: Marketing, Budapest, 1986, Tankönyvkiadó, 28.o 
543 Bartels, Robert: The History of MarketingThought, Ohio, USA, 1988, Publishing Horizons, 24-25.o. 
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ugyan „magában foglalja mindazt az…ismeretet, tudást, amit a hagyományos értelme 

szerint a kereskedés jelentett”, de jelentősen eltér a „közönséges kereskedelemtől.” 544  

 

A korabeli magyar felfogásban jól tettenérhető a két fogalom közti hierachikusnak tekintett 

kapcsolat,  az hogy a marketingre, mint magasabbrendű, átfogóbb tevékenységre néztek 

mert„.. nem szabad a marketinget összetéveszteni azzal a kereskedelmi tevékenységgel 

sem amelyet a mktg előír és meghatároz;” 545. Szabó László a hetvenes évek nagynevű 

piackutatója ugyancsak egyértelműen, de látszólag ellentétes tartalmú állítást fogalmaz 

meg: „Ami a presztízsének a megítélését illeti: ez meglehetősen alacsony, mert a 

marketinget meglehetősen lejáratják, pontosan azon cím alatt, hogy azonosítják a 

kereskedelemmel.”546 

 

Kürthy Pál, aki ugyan nem volt akadémikus, de alapító tagja az MTA Agrármarketing 

Bizottságának és a magyar marketing szakma egyik doyenje, a két fogalom viszonyáról, 

kategorikusan, de nagyon szemléletesen mond véleményt egy 1987-es interjúban: „A 

marketing mindig innovatív! Az a marketinges, aki nem innovatív, az kérem kereskedő. 

Ezt vegyük tudomásul! A marketing lényege az innováció.”547 A mellbevágóan 

leegyszerűsített, tudományosnak nem mondható megközelítés sajátosan ragadja meg a két 

fogalom különbözőségét, egyúttal a marketing lényegét. De minden bizonnyal sok, 

elsősorban gyakorlati marketinges, egyetért vele. 

 

2. A legelső tankönyvi, szakfolyóirati megjelenések, első marketing értelmezések az 

USA-ban a 20. század első felében. A definíciók kritikai elemzése különös 

tekintettel a meghatározások azon elemeire, amelyek túlmutatnak az értékesítés 

támogató funkción. 

A marketing amerikai történetével, a tágan értelmezett intézményesülés sokszínű 

megjelenési formáinak számbavételével, az ötödik fejezet foglalkozik. Jelen pont, címéhez 

híven, vizsgálódását tartalmilag a marketing fogalomra, időbelileg a kialakuláskori és az 

                                                           
544 A III. Piacszerzési (sic) Konferencia előadásai, 1976, ismeretlen kiadó, feltehetően a MTESZ,10.o. 
545  Idegenforgalmi közlemények 5, 1972, Országos Idegenforgalmi Tanács, 33.o. 
546 Ungváriné dr. Köcse Jolán: Hobbink volt a marketing? !, Budapest, 2000, Simon könyvkiadó, 162.o. 
547 uott 127.o. 
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azt követő körülbelül félévszázados időszakra szűkíti, felvillantva néhány, a szerző által az 

intézményesülés és a marketing fogalom összefüggését tekintve releváns változást. 

J. E. Hagerty, a marketing egyik első tanára, pályakezdetére emlékezve azt írja, hogy a 

Pennsylvania Egyetemen 1899-ben egy ipari termékek disztribúciója nevű tantárgyat  

tekinti első marketing stúdiumának.548 Ugyancsak ír egy tantárgyról, amely kereskedelmi 

intézmények (mercantile institutions) névre hallgatott, s amelyet 1916-tól marketingre 

kereszteltek át, megjegyezve, hogy talán jobb lett volna az eredeti nevét meghagyni.549 

Irásában a téma kapcsán többször emlegeti a nagy élelmiszerüzleteket is - újfent az 

elosztás, az áruterítés értelmezési körébe helyezve a marketinget. A fogalom kezdeti 

értelmezésének a disztribúció tehát mindenképp az egyik vezéreleme. 

A születéskori marketing fogalom másik építőeleme természetesen a reklám, mégpedig 

nagyon hangsúlyosan. Hagerty számos publikációt emleget e körben: két Walter Dill Scott 

könyvet, az egyiket a reklám elméletéről és gyakorlatáról 1903-ból, a másikat a reklám és a 

pszichológia kapcsolatáról 1908-ból, akárcsak az 1913-ban Paul T. Cheringtontól 

megjelent A reklám, mint üzleti erő című művet, hozzátéve, hogy 1913-15 között számos 

reklámtárgyú könyvet adtak ki. Nem véletlen az építőelem szót használtam az alkotóelem 

helyett. A reklám ugyanis a kezdetektől, soha meg nem kérdőjelezetten a marketing egyik 

markáns és meghatározó tartalmi eleme, de a legritkábban válik a fogalom definíciójának 

részéve, míg ez nem igaz a disztribúciós forráselemre, ami, ha sokszor nem is ezzel a 

szóval, de tartalmilag szinte végigkíséri a marketing definíciók első félévszázadát. 

Cherington,  a marketing egyik legkorábbi képviselője, amit az is bizonyít, hogy ő maga 

kísérletet tett a fogalom definíciójára. Nem is akármilyen meghatározást adva, egyrészt, 

mert már a rövid definícióba is belekeveri a tudományosságot, másrészt, mert 

megközelítését, félévszázad múltán írt külföldi tankönyvek is irányadónak tekintették, még 

ha nem is tőle idézték, de az általa használt elemekkel magyarázták a marketinget.  

Meghatározása szerint a marketing   

„is the science involved in the distribution of merchandise from producer to consumer”  

                                                           
548 Hagerty, J.E.:Experiences of an Early Marketing Teacher, Journal of Marketing July, 1936/1, 20.o. 
549 uott 21.o. 
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azaz az árunak az előállítótól a fogyasztóig történő eljuttatásával  - disztribúciójával - 

kapcsolatos tudomány (sic!)550. 1993-ban, 73 év múlva, - szinte találomra választva egy az 

angolszász felsőoktatásban nagyon kedvelt és elterjedt marketing kommunikációs 

tankönyvet - a szerző, P. R. Smith rövid definíciója így szól: 

 „ Marketing is the business of moving goods from the producer to the consumer.” 551  

A meghatározás második része szószerint az 1920-as cheringtoni definíció, az első csak 

tartalmilag, amennyiben nem disztribúcióról, hanem áruk mozgatásáról, eljuttatásáról 

beszél, és az árura nem a „merchandise”, hanem a valamivel tágabban értelmezhető javak, 

„goods”, kifejezést használja. Az egyedüli jelentősnek mondható különbség, hogy nem 

említi a marketing tudományos jellegét - ez, a közben eltelt hetven év ezzel kapcsolatos 

vitáit és nézeteit ismerve (lásd II. fejezet), teljesen érthető és elfogadható. A marketing 

definícíók sokszínűségét és a Cherington óta eltelt évtizedek változásait jól mutatja, hogy 

P.R. Smith saját rövid, összefoglaló definícióját követően rögvest idézi - ezúttal már 

szószerint - az angol marketing szövetség, a Chartered Institute of Marketing akkortájt épp 

hivatalosnak tekintett meghatározását:  

„The management process responsible for identifying, anticipating and satisfying customer 

requirements profitably.”552 

Teljesen más megközelítés. Szó sincs disztribúcióról, hanem szükséglet kielégítésről, de 

ezt megelőzően még igény meghatározásról és előrejelzésről, azaz piackutatásról, ami 

ekkorra már a marketig integráns részévé válik, az 1920-as években, azonban még nem az. 

Ahogy akkoriban még a marketing menedzsment funkcióként való definiálása sem merült 

fel, amihez aztán értelemszerűen kapcsolódik a profitábilis működés, a minél nagyobb 

haszonnal való eladás, mint kulcs marketing funkció a 20. század végén. 

Térjünk vissza a fogalom evolúciójának vizsgálatához, maradva még 1920-nál. Daniel W. 

Moriarty a washingtoni egyetem professzora az egyike volt az első egyetemi tanároknak, 

aki sokat írt a marketingről. Közgazdász lévén, megközelítése is közgazdasági alapú volt, 

ami a marketing hajnalán természetesnek tekinthető.  Ennek ellenére, pont közgazdasági 

meghatározottsága miatt Bartels egyenesen atipikusnak nevezte azt a szemléletét, amely 

                                                           
550 Bartels, Robert: The History of Marketing Thought, Columbus, Ohio, USA,1988, Publishing Horizons, 

3rd Edition, 146.o. 
551 Smith, P.R.: Marketing Communications, London, 1993, Kogan Page Ltd., 17.o. 
552 uott 
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szerint a marketing egy közgazdasági elmélet a többi közt, és kritikai éllel szólt arról, hogy 

Moriarty a marketing részét képező tematikákat közgazdasági szempontú elemzésnek 

vetette alá553, ahogy ezt még az idézett könyvének a címe is sugallja: The Economics of 

Marketing and Advertising.  Írásai nem csak könyv formátumban, hanem az Amerikai 

Közgazdasági Társaság The American Economic Review című periodikájában jelentek 

meg a huszas-harmincas években. Ezekben gyakran vette védelmébe az akkoriban ezek 

szerint támadásoknak kitett marketing gondolatot. Egy 1925-ös cikkében554 azt írja, hogy 

miután a múlt -  értsd 19. - században a támadások kereszttüzében levő kamat és a profit 

polgárjogot nyert, új célpontot kellett találni, és ez lett a marketing. Sokak szemében, írja, 

megkerülve, hogy kiket is ért ez alatt, az ellenséges érzelmek („attitude of hostility”) 

alapja, hogy véleményük szerint a marketing nagyfokú pazarlást jelent -„they felt sure 

there must be great waste in marketing”, sok gyenge ponttal („shortcomings”), amelyeket 

korrigálni sem érdemes, így a marketing létjogosultságát semmi sem indokolja: „Many 

critics of the present marketing system however, have no desire to supplant it”555 . Elég 

egyértelmű pálcatörés a marketing sorsa felett. Ez is hozzátartozott a kialakuló diszciplína 

korai történetéhez. 

A marketing körül később feltűnő, majd eluralkodó definiálási megközelítések és elemek, 

már az értelmezései kísérletek egész korai szakaszára vezethetők vissza. Az egyik ilyen 

lényeges elem az interdiszciplinaritás, a másik a marketing menedzsment szempontú 

magyarázata. A huszadik század végére mindkét megközelítés a marketing gondolat 

kiszélesítésének elmaradhatatlan részévé vált, sőt fokozatosan a hagyományos definíciós 

elemeket - disztribúció, eladás támogatás, ügyfél igénykielégítés stb.- háttérbe szorította, 

fókuszba emelve a menedzsment funkció fontosságát és a különféle tudományokkal való 

érintkezésének hatását és társadalmi szerepét. Ezeket az elemeket hajlamos korunk 

marketingese relatíve új fejleményként, a marketing új arcaként értelmezni, holott már a 

fogalom megjelenését követő évtizedekben, a huszadik század első felében megjelentek és 

a marketing természetéről szóló értekezések részét képezték. 

                                                           
553 Bartels, Robert: The History of Marketing Thought, Columbus, Ohio, USA,1988, Publishing Horizons, 

3rd Edition, 151.o. 
554 Moriarty W.D. : An Appraisal of the Present Status of Advertising, The American Economic Review, Vol. 

15. No.1., March 1925 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/1815273?uid=3738216&uid=2134&uid=2&uid=70&uid=4&sid=2110

0969429983  (2012.12.12.) 
555 uott  

http://www.jstor.org/discover/10.2307/1815273?uid=3738216&uid=2134&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21100969429983
http://www.jstor.org/discover/10.2307/1815273?uid=3738216&uid=2134&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21100969429983
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Ralph Frederick Breyernek a harmincas-negyvenes években sok marketing tárgyú írása 

született, témánk szempontjából a legfontosabb a The Marketing Institution című. Az 

1934-ben New York-ban megjelent könyv szakított a hagyományos közgazdasági 

megközelítéssel, és a marketinget messzebbről, a fizika, a szociológia és más 

társadalomtudományok felől közelítve egységes rendszerként szemlélte.556 Ugyanez érhető 

tetten húsz év elteltével Wroe Aldersonnál, aki 1957-ben, szintén az USA-ban kiadott 

művében a marketinget kifejezetten a természet- és társadalomtudományokkal hozza 

szoros kapcsolatba: „introduced into marketing thought a variety of concepts from the 

social and physical sciences…”557 ezzel egészen új, integrált perspektívába helyezve egy 

addig alapvetően az üzleti élet részének tekintett diszciplínát. Érdekes összefüggés 

fedezhető fel továbbá az intézményesülési folyamat megindulása és a marketing 

interdiszciplináris természete között - valójában arra a következtetésre juthatunk, hogy egy 

diszciplina táguló tartalma és több tudományterületet érintő természete jelentősen 

hozzájárulhat ismertségéhez és elismertségéhez, ezzel is gyorsítva társadalmi beépülését és 

elfogadottságát. (Erről bővebben lásd a II. fejezet 5. pontját.) 

A marketing menedzsment funkcióként való felfogása és definiálásának gazdagítása ezzel 

az elemmel, úgyszintén nem az elmúlt évtizedekben gyökerezik, hanem még a második 

világháború előtti időszakban. Bartels arra külön felhívja a figyelmet, hogy ez már 

akkoriban sem valamiféle sporadikus, elszigetelt felvetés volt, hanem számos szerző 

felismerése, s meg is nevez közülük négyet, akik közös írásban fejtik ezt ki : „„The 

concept of marketing as a management function was basic to thought set forth in 1940 by 

Ralph S. Alexander, F. M. Surface, R. F. Elder and Wroe Alderson in Marketing.”558 

 

Egy másik jelentős személyhez, Jerome McCarthyhoz, a marketing elméletének máig 

legnagyobb hatású, paradigmaalkotó (a 4P!) tevékenységéhez kötve, felvázolja, hogy az 

1950-es évek egy menedzsment szempontú gondolkodást hoznak, amely kombinálva egy 

társadalmi-történeti orientációval és a marketing  intézményesült társadalmi jelenségként 

történő felfogásával,  óhatatlanul a fogalom kiterjesztését  eredményezte.559 Bartels azt is 

kifejti, hogy ez az a pont a marketing gondolkodás történetében, amikor a centrifugális 

                                                           
556 Bartels, Robert: The History of Marketing Thought, Columbus, Ohio, USA, 1988, Publishing Horizons, 

3rd Edition, 154.o. 
557 uott 158.o. 
558 uott 156.o. 
559 uott 159.o. 
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erőket, centripetális erők váltják fel, más szóval a marketing elindul a sokszínűség és ezzel 

a specializáció felé. Ebből pedig egyenesen következik a marketing fogalom kitágítása: 

„This expansion…had the character of enlargement.”560 

 

A huszadik század amerikai marketing megközelítései tartalmi elemeinek rövid 

áttekintését zárjuk egy, az eddigiektől eltérő koncepcióval 1952-ből. Roland S.Vaile, E.T. 

Grether, és Revis Cox Marketing in the American Economy című közös művükben, arról 

írnak, hogy a marketing lényege - „core of marketing”-  tulajdonképpen az áruk mozgatása 

és értékesítése különféle területek, földrajzi régiók közt.561 A lényeg szerintük a helyes 

forrásallokolás, a szervezetek, vállalkozások és tevékenységük ésszerű megszervezése, 

mindez a fogyasztás érdekében. Ezzel a marketinget a szabad piac egyik kiterjedt és 

komplex funkciójaként értelmezték. 

 

A fenti példák talán bizonyítékul szolgálnak arra is, hogy a marketing értelmezési 

kereteinek feszegetése nem a huszadik század végének vadonatúj jelensége. Ezért is túl 

kategorikus Fojtik János pécsi professzor azon állítása, miszerint „Az 1970-es években a 

marketingfogalom kiterjesztésére irányuló kezdeményezések és törekvések okoztak 

válságot a marketinggondolkodásban...,egészen addig mindenki kizárólag az üzleti 

szférához tartozó jelenségnek tekintette a marketinget”562. Igaz, hogy a hetvenes évektől a 

marketing fogalma drasztikus metamorfózioson esett át, amit Fojtik szavaival és vele 

egyetértve nevezhetünk „gondolkodásbeli fordulatnak”, de a határok feszegetése 

lényegében egyidős a fogalommal, csak az irányok, a kitörési pontok és a következtetések 

változtak koronként, s várhatóan nem lesz ez másképp a jövőben sem.  

 

3. A legelső tankönyvi, szakfolyóirati megjelenések, első marketing értelmezések 

Magyarországon 1989-ig   

„Orvos vagyok, és nem tudtam elmenni a legszegényebb vityillóba… az úri helyekről nem 

is beszélve, ahol injekciós fecskendőmet át ne tudtam volna fecskendezni Diana 

sósborszesszel az oltás előtt.”563 Az idézet 1928-ból való. A 21. század marketinggel 

                                                           
560 uott 159.o. 
561 „…the exchange and movement of goods among areas and within and between regions.” ,uott 156.o. 
562 Fojtik János: A marketinggondolkodás két válsága, Marketing és Menedzsment  2009/1, 35.o 
563 Szabó László: A hirdetés tudománya, Budapest, 1928, Az Est kiadó, 52.o. 
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megfertőzött olvasója automatikusan termékelhelyezésnek minősítené, fel sem tételezve, 

hogy a márkanév nem anyagi ellenszolgáltatás fejében szerepel a szövegben.  Ma már 

ugyanis az ellenkezője az elképzelhetetlen, az, hogy bármely márkanév a puszta 

termékbeazonosíthatóság vagy az adott márkához köthető más addicionális információ, 

életérzés vagy többletjelentés okán válik a mondanivaló részévé. 1928-ban ez feltehetően 

nem így volt, bár örök homály fedi, hogy a szerzőnek netán volt-e anyagi motivációja és 

ezért örökítette meg a Dianát az utókor számára, vagy azért mert a legtermészetesebb 

dolog volt egy terméket márkája alapján nevén nevezni.  Pedig a márkanevek üzletszerű 

használata azelőtt, hogy a marketing kisajátította, üzletet csinált belőle és a fogyasztói 

társadalom egyik alapvető orientációs tényezőjévé tette, gyakori volt a különféle 

művészetekben. Erre kiváló példa a Breguet francia karóra és ékszer márka, amely 

számtalanszor tűnik fel Stendhal, Puskin, Balzac, Dumas, Thackerey, Viktor Hugo és sok 

más szerző írásaiban. 

A következő pontokban a marketing fogalom magyarországi fejlődésének huszadik századi 

időszakát vizsgáljuk meg. Ebben az időszakban jelent meg a marketing, először, hosszú 

időn át mint tényleges tevékenység, jobbára a kereskedelem témakör tárgyalása kapcsán, 

majd egyszer csak maga a szó is. Ugyanazon jelenségek és cselekvések megjelölésére 

használták, amelyek már azt megelőzően is léteztek, hogy a marketing akárcsak a 

szakirodalom horizontjára felkerült volna, sőt fejlettebbek voltak és a tényleges 

marketinghez közelebb álltak, mint azok a tevékenységek, amelyeket a hetvenes évektől 

kezdve viszont már ténylegesen ezzel a szóval illettek. A következő pontban példaként 

elemzett Est lapok hirdetés hatékonysági verseny a huszadik század elejéről, ennek 

meghökkentő példája. Ez után a marketing definiálásának próbálkozásait vesszük górcső 

alá, a hatvannyolcas változásokat követő évek terméséből válogatunk meglepő 

következtetésekre jutva. 

A marketing fogalom-evolúció kezdeti szakaszának bemutatása is alkalmas annak 

bizonyítására, hogy egy jelenség intézményesülése megkezdődhet magának a jelenségnek 

egy egészen korai fázisában is, akkor, amikor a későbbiekben formalizálódó majd definiált 

tevékenység még prenatal állapotban van, s csak utólag fedezhető fel, hogy a 

kialakulásakor egy másik diszciplína részének tekintett tevékenység valójában egy új és 

önálló diszciplína születésének első megnyilvánulásait hordozta. 
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3.1. A marketing 1968 előtti megjelenési formái, forrásai, előzményei 

Magyarországon a második világháború előtt még nem beszéltek marketingről, talán 

állíthatjuk, hogy a fogalom is szinte ismeretlen volt. A fogalom, de nem a tartalma. Azok a 

gondolatok és az az attitűd, amelyből később kinőtt és a gerincét képezték, már lassan egy 

évszázada a magyar közgondolkodásban is felfedezhetők.  

 

Történeti távlatokba helyezve 1833-ig kellene visszanyúlni, ekkor jelent meg az első 

magyar nyelvű, tanítási célra készült összefoglaló mű A kereskedelemtudomány 

tanítókönyve, egy Katona Elek nevű szerző munkája.564 Feltehetően erőltetett lenne itt 

keresni a magyarországi marketing irodalom és gondolat gyökereit.  Nem így az 1926-ban, 

az angolszász Herbert N. Casson formailag nem, de tartalmilag akár tankönyvnek is beillő 

könyve estében, amelyhez a szerző a magyar olvasóknak rövid előszót írt. Legelső 

mondata így hangzik:”... a kereskedők nagy problémája: hogy kell több árút nagyobb 

haszonnal eladni - olyan vevőknek, akik azután visszajönnek és még többet akarnak 

vásárolni.”565  Röviden azt mondja: jobb lenne több árut eladni, nagyobb haszonnal, 

visszatérő vásárlóknak.  Sergio Zyman, a Coca Cola, nagynevű marketing főnöke, hetven 

évvel későbbi, visszavonulása után írt könyvében, a marketing lényegét - többször és 

hangsúlyozottan, de már előszavában is - ekképp határozta meg: „..get more people, to buy 

more stuff, more often.”566, később ehhez még hozzáteszi, hogy „at the highest prices 

possible”.  Ha nem lenne abszurd, plágiummal lehetne vádolni. Ő, a marketing nagy 

amerikai guruja, a XX. század legvégén pontosan ugyanolyan tartalommal fogalmazta meg 

a marketing esszenciájaként azt, amit a század elején angol elődje a kereskedelem fő 

funkciójaként határozott meg. 

 

Nem nehéz további párhuzamokra lelni, amelyek szintén azt bizonyítják, hogy a ma 

marketingnek nevezett értékesítési módszertan és filozófia gyökerei részben a 

kereskedelemben keresendők, és mindenképp a huszadik század elejére nyúlnak vissza. 

Találunk ilyet magyar szerzők műveiben is. Forgács Tibor 1974-es doktori értekezésében 

arról ír, hogy könnyen lehet olyan helyzetet teremteni, „amelyben a fogyasztó múlhatatlan 

szükségességét érzi olyan áruk vásárlásának, amelyek …egyáltalán nem elengedhetetlenek 

                                                           
564 25 éves a Marxista Közgazdászképzés, kiadvány a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 

fennállásának 25. évfordulója alkalmából (1948-1973), 10.o. 
565 Cason.E. Herbert: Hogy kell eladni? Rózsavölgyi és társa kiadó, Budapest, 1926, 11.o. 
566 Zyman, Sergio: The End of Marketing as We Know It, New York, 1999, Harper Collins, XIV. & 44.o. 
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racionális szükségletei kielégítéséhez „.567. Casson ehhez képest azt állítja, hogy „A 

legtöbb holmit el lehet adni, még olyan embereknek is, akik sohasem gondoltak arra, hogy 

megvegyék.”568 Hajszálra ugyanaz a gondolat jelenik meg tehát egy félévszázaddal később 

egy szocialista ország egyetemi oktatójánál. 

 

Maradva még a huszadik század elejénél, egy nagyon érdekes, szakmai tartalmú, a 

legkorszerűbb marketing kampánynak is beillő akciót talált ki az Est lapok 1926 őszén. 

Versenyt rendeztek, amiben az Est, a Magyarország és a Pesti Napló vett részt. A kampány 

„melynek célja volt az újsághirdetés nemzetgazdasági jelentőségét az egész magyar 

közönség előtt kidomborítani, 1927. január 21-én ért véget.”569 Tárgya, akármilyen furcsa 

is, inkább a reklámhatékonyság volt, mint a kreativitás, tehát a marketing egyik 

legvitatottabb eleme. „Nem azt akarták megjutalmazni, aki a legjobb hirdetést teszi közzé, 

hanem... azt az olvasót, aki az Est-lapokban közzétett hirdetések közül ki tudja választani a 

leghatásosabbat.”570 Miután a közönség számára a feladat teljesen új volt, az Est lapok 

mindennap egy-egy rövid cikkben tájékoztatta, még inkább edukálta olvasóit a hirdetések 

lélektanáról, technikájáról és üzleti jelentőségéről. „Az olvasó közönség mindjárt az első 

naptól kezdve a legélénkebb érdeklődést tanúsította...”571. 

 

A nyertes pályázatok puszta elemzésével572 érdekes felfedezéseket tenne egy 

huszonegyedik század eleji szakember: egyik nyertes hirdetés a Modiano cigarettapapír, 

tulajdonképpen egy dohányreklám lett, „Elsner Zoltán… azt a Modiano-hirdetést találta a 

legjobbnak, melyen egy rokonszenves arcú fiatalember cigarettázik, illetve egy másik 

vélemény szerint „…a mindenhol visszatérő Modiano-cigarettafüst motivum az újban a 

régi ismerőst láttatja meg.”573 Cigarettapapír a győztes termék, egy cigarettázó fiatalember 

a reklám szereplője és kavargó cigarettafüst a főmotívuma. Nyolcvan év elteltével az egész 

koncepció nem csak elképzelhetetlen, hanem jogilag tiltott és súlyosan szankcionált. Nem 

kevésbé különös mai szemmel, hogy a másik díjazott a Diana sósborszesz volt, amiben 

                                                           
567 Forgács Tibor: Áruforgalom és értékesítés, Doktori értekezés tézisei, Budapest, 1974 december, 6.o. 
568 Cason.E. Herbert: Hogy kell eladni? Budapest,1926, Rózsavölgyi és társa kiadó, 17.o. 
569 Szabó László: A hirdetés tudománya, Budapest, 1928, Az Est kiadó, 45.o. 
570 uott 42.o. 
571 uott 44.o. 
572 4025 pályázó volt, olyan mennyiségű ember, ami egy mai versenyen elképzelhetetlen lenne.  Igaz, a 

verseny díjai is vonzóak voltak, csak az első díj százmillió koronát ért. 
573 uott 50-51.o. 
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dupla csavar van: nem csak alkohol, hanem akkoriban gyógyszerként használt termék, 

amely termékkategóriák marketingje manapság ugyancsak komoly korlátokkal lehetséges. 

 

A sajtó után egy oktatási példa a marketing gondolat marketing elnevezés nélküli korai és 

egyértelmű jelenlétére. Tankönyvként használhatták a második világháború előtt dr. Orel 

Géza könyvét, aki felsőkereskedelmi iskolai főigazgató volt, s azon túl, hogy írt egy 

többkötetes, nagyon gyakorlatias kézikönyvet arról, mi jellemzi a jó kereskedőt, nemcsak, 

hogy ma érvényes marketing alapigazságokat fogalmazott meg, hanem pont ugyanolyan 

szavakkal és nyelvezettel, ahogy azt ma is teszi sok marketing tananyag. „A vevőt 

nemcsak meg kell szerezni, meg is kell tartani”574, elhangozhatna bármely 

marketingképzésen a huszonegyedik század első évtizedében is, akárcsak az, amit a cég 

iránti lojális munkatársi viselkedésről ír, vagy arról, hogy sokszor a gyereket érdemes 

megcélozni akkor is, amikor a szülőnek akarunk eladni.575  Akár viccesnek is nevezhető, 

ahogy a marketing szakirodalomban, - korábban a kereskedelmi célú képzéseket szolgáló 

tananyagokban -  a vevő középpontba állításának alapigazságát újra és újra felfedezik, és 

aki éppen ezt teszi, rögtön meg is nevezi a gondolat általa megdönthetetlennek hitt 

ősforrását.  

 

A marketingben egyébként az újrafelfedezés jelensége gyakran felbukkan, ennek 

feltételezhető oka a gyakorlat és az elmélet egymástól való jelentős távolsága. Aki műveli, 

általában nem ismeri az elméletét és a történetét, aki az utóbbit ismeri, annak általában 

nincs sok fogalma arról, miként működik a szakma a mindennapi életben. Az 

újrafelfedezés kétes értékű öröme általában a gyakorlati szakembernek adatik meg, akinek 

rendszerint fogalma sincs az irodalomban leírt posztulátumokról, így ismételten felfedezi a 

szakma triviális igazságait és büszkeséggel tulajdonítja ezt saját magának és ezzel saját 

korának. 

 

Egy ilyen, a kereskedelmi alapelvekből a marketing világába átörökített örökzöld alapelv a 

vevőközpontúság, a vásárló mindenek felettisége is. A Marketing és Média szaklap egy a 

Marks&Spencer brit márkáról szóló írása kapcsán például hozzájuk köti, a 

fogyasztóközpontúság alaptézisét idézve cégszlogenjüket „The customer is always and 

                                                           
574 dr. Orel Géza: Az ügyes eladó kézikönyve, Budapest, 1937, A Kereskedelmi Szakkönyvtár 

Szerkesztőbizottsága, 14.o. 
575 uott 17 & 147.o. 
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completely right”576. Egy 2011-es szakmai kiadványban a Procter&Gamble egykori 

vezérigazgatójának A.G. Lafley-nek tulajdonítják azt az alapigazságot, hogy: „a fogyasztó 

a főnök”.577 De a tekintélyelv alapján hivatkozhatunk Jerome McCarthy-ra is, akihez a 

”4P” struktúra marketing alapparadigmává emelése kötődik, mert ő is lépten-nyomon arról 

írt, hogy a marketing menedzser bármely döntésének fókuszában a fogyasztó áll.578 Pedig 

már 1937-ben az Amerikai Marketing Társaság elnöke is ezt mantrázta: „ customers are 

the real masters of the market”579, s akármilyen hihetetlen, Magyarországon már közel egy 

évszázaddal ezelőtt 1926-ban is olvasni lehetett a gondolatot: „ „Az igazi kereskedő a 

dolgokat mindig a vevő szempontjából nézi.”580 Még ennél is konkrétabb Orel Géza már 

említett második világháború előtti kézikönyve, amelyben M. Jordan Marshot egy amerikai 

áruház vezetőjét idézi, miszerint „Ennek a nagy áruháznak nem az igazgatók a főnökei. 

(Én sem.) Az igazi főnök a vevő…Ha nincsen vevő, maguk is, én is, mehetünk munkát 

keresni máshová…”.581  50 évvel később a kilencvenes évek elején, a Magyar Távközlési 

Vállalat (Matáv) szószerint ezt tette meg belső cégkultúra váltási programja 

vezérmotívumává, ezt a gondolatot tartotta olyannak, amelyik a legjobban fejezi ki azt a 

folyamatot, ahogy egy állami, hatósági cégattitűd átalakul valódi piaci szereplőként 

működő vállalati magatartássá. 

 

A fenti idézet ismeretében, már-már hiteltelen, de legalább is nem tekinthető forradalminak 

a skandináv SAS légitársaság legendás vezérigazgatója, Jan Carlzon, 1985-ben írt best-

sellerének azon megállapítása, hogy „Történelmi fordulóponton vagyunk, beköszöntött az 

ügyfélorientáltság  kora..” 582. A Lapítsd le a piramist vezérgondolata, miszerint, az ügyfél 

- esetükben a légiutas - elégedetté tétele a vállalati siker titka, korántsem új és merész 

gondolat. Már félévszázaddal megelőzve őt, erre próbálták nevelni a fiatal eladókat, 

képezni a kereskedőket. Minderre azért tartottam fontosnak rámutatni, mert ez is azt 

mutatja, hogy a marketing gondolat társadalmi beépülése és különféle módokon való 

                                                           
576 Kuti Noémi: A zöld lánc, Marketing & Média 2012/2, (2012. 02.16.), 20.o. 
577 Reklámkampányok pixelekre szedve: Marketingrezgések, 2011, Kiadó: Neo Interactive, 54.o. 
578 McCarthy, E. Jerome: Basic Marketing, A Managerial Approach, Homewood, Ill., 1960, Richard Irwin 

Inc. 
579 Coutant, R. Frank: Scientific Marketing Makes Progress, Journal of Marketing, Vol. I. Issue 3, January, 

1937, 228.o. 
580 Cason. E. Herbert: Hogy kell eladni? Rózsavölgyi és társa Kiadó, Budapest, 1926 
581 Orel Géza: Az ügyes eladó kézikönyve, Budapest, kb.1938, kiadja A kereskedelmi szakkönyvtár 

szerkesztőbizottsága, 82.o. 
582 Carlzon, Jan: Lapítsd le a piramist, Budapest, 1985, Kiadó a Zrinyi Nyomda, 20.o. 
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intézményesülésének gyökerei sokkal messzebbre nyúlnak, minthogy a marketing, e 

terminus technikussal megkezdte szédítő karrierjét. 

 

3.2. A marketing értelmezése az 1968-at követő esztendőkben, az első 

definíciók 

 

1968-ban és az ezt követő néhány évben a marketing magyarországi elfogadottsága, akár 

mint fogalomra, akár mint gondolkodásra, akár mint vállalat irányítási módszerre 

tekintünk, mindössze egy szűk körben volt jelentősnek mondható. Ez a szűk kör jórészt 

egyetemi oktatókból, és egy kis létszámú diákságból állt. Ez igaz akkor is, ha a gyakorlat - 

egyes vállalatok napi tevékenysége - más képet mutat, esetenként meglepően mást, 

bámulatosan komplex marketing programokkal. Léteztek továbbá, igaz, nem nagy 

számban, olyan vállalatok is, (pl. Magyar Hirdető, Hungexpo) amelyek kifejezetten fő 

tevékenységként űzték, vagy külpiaci kitettségük, esetleg egy-egy vezetőjük 

világlátottsága, nyelvtudása és nyitottsága okán ismerték, és valamilyen szinten gyakorolni 

próbálták mindennapjaik során (pl. Magyar Divatintézet, Budapesti Tejipari Vállalat, 

Fékon Ruházati Vállalat). 

 

Mégis, a marketing hazai pozícióját ezekben az években Gergely Istvánnak, a 

Közgazdaságtudományi Egyetem docensének, az 1971-es Közgazdasági Szemlében 

megjelent írásának bevezetője jellemzi jól, amikor a marketingről, mint új fogalomról ír és 

feleslegességéről elmélkedik, amely, „nemcsak új fogalom, hanem olyan is, amely 

fenntartásokat kelt.”583 A Gergely megközelítését hűen kifejező „fenntartás” szó, nem csak 

a szocializmus ideológia átszőtte gazdaság szemlélete miatt nyer értelmet, hanem a 

mindennapi életviszonyokat jellemző áruhiány okán is: „Az értékesítés lehetőségei nem 

okoznak gondot: akármit termelnek is, a kereslet majd hozzáigazodik a kínálathoz. A 

krónikus hiány biztos eladási lehetőséget kínál.”584 jellemzi a marketing létjogosultságát 

könnyen megkérdőjelezhető helyzetet Kornai János közgazdász. 

 

                                                           
583 Gergely István: A marketing fogalma és szocialista alkalmazása, Közgazdasági Szemle, 1971. október, 

1220.o. 
584 Kornai János: A szocialista rendszer. Kritikai politikai gazdaságtan, Budapest, 1993, HVG Kiadó, 295.o 
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Vizsgáljuk meg, miként értelmezték ezt az „új fogalmat” Magyarországon. Mennyiben és 

milyen módon jelentek meg olyan definíciós elemek, amelyek egy sajátosan szocialista 

tartalmú, mitöbb, egy megreformálás alatt álló politika és gazdaság erősítését is szolgáló 

szocialista marketing fogalom specialitásának tekinthetők.  A magyarországi marketing 

meghatározások változását illetően e helyütt elsősorban a gazdasági reform kapcsán és 

éveiben forgalomban levő marketing értelmezéseket érintem. 

 

Marketing definíció? Ha a hatvanas évek második felét, és a hatvannyolc körüli időszakot, 

továbbá az azt követő egy-két évet nézzük, rögtön e pontnál megtorpanunk, de egyúttal a 

helyzetről sokat eláruló képet kapunk. A marketinget tárgyaló magyar nyelvű tankönyv 

ezekben az években ugyanis nem létezett. Alkalmi, maximum néhány száz példányban 

sokszorosított jegyzetek igen, ezeket azonban még tanszéki könyvtárakban is nehéz 

fellelni, egyetemi vagy közkönyvtárakban pedig alig van, vagy egyáltalán nincs nyomuk. 

Kutatásaim során nem sikerült rámutatni egyetlen jegyzetre sem, amiről elmondható lenne, 

hogy ez az első, a mai értelemben vett marketinggel foglalkozó jegyzet, pontosabban ezek 

mind a hatvanas évek legvégére,  a hetvenes évek elejére datálhatók. Azért fogalmazok 

ekképpen, mert a legelső olyan tankönyvszerű összefoglaló művek, amelyek marketing 

témát vagy részterületet tárgyaltak piackutatás vagy piacszervezés névre hallgattak. Ahogy 

Molnár Dezső a marketing gyakorlati alkalmazóinak egyik hazai úttörője fogalmazott, 

Magyarországon a marketing alapja a piackutatás volt, ez a résztevékenység volt először 

szalonképes és formálisan elismert (persze a reklámon kívül).585 

 

A tankönyv kategóriában - merthogy saját magát minősíti annak: Tananyag a 

gazdaságpolitikai tanfolyamok számára - az egyik első forrás az 1968-ban, feltehetően a 

reform párthatározathoz kapcsoltan, a Belkereskedelmi Minisztérium MSZMP 

Pártbizottsága által készített és kiadott Piaci egyensúly és a belkereskedelem állami 

irányítása címmel megjelent kiadvány 586.   A hatvanhét oldalas kiadványban egyszer tűnik 

fel a marketing szó, mégpedig a könyv vége felé egy felsorolás részeként a 61. oldalon, a 

vállalat rendelkezésére álló értékesítés növelő eszközök egyikeként, a piackutatás, elemzés, 

tervezés, üzemgazdasági számítások, akciók társaságában „marketing tevékenység” 

                                                           
585 Molnár Dezsővel 2011. dec.9-én.személyesen beszélgetett a szerző 
586 Piaci egyensúly és a belkereskedelem állami irányítása (1968-69), Tananyag a gazdaságpolitikai 

tanfolyamok számára (kézirat gyanánt), készült a Belkereskedelmi Kutató Intézetben, kiadó a 

Belkereskedelmi Minisztérium MSZMP Pártbizottsága 
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összetételben.  De definícióval nem szolgál, bár marketing tartalmú gondolatok helyenként 

azért elő-előtörnek pl. a csomagolás kapcsán: „ Az értékesítési lehetőségek bővítésében 

fontos szerepet tölt be az áru külső megjelenése is.”587, vagy a reklámcélú kiadványokhoz 

kötötten: „A piacbővítés érdekében a jelenleginél jóval színvonalasabban készülnek majd a 

prospektusok és felhasználják a reklámtechnika modern eszközeit.”588. És egyenesen 

szakmai csemege, hogy a jellemzően később artikulálódó promóciós célú kontra általános 

image építő célú reklám különbözősége már ekkor, egy reklámszakmai szempontból 

teljesen periférikus szövegben is megfogalmazódik: „Az árureklám mellett előtérbe kerül a 

cégreklám alkalmazása…”.589 

 

Ha a marketinggel - e kifejezést használva - nem is foglalkozik a kiadvány, a marketing 

lényeges elemeivel és körülményeivel annál inkább. Mindenekelőtt behatóan  - és mai 

szemmel nézve ellentmondásokkal terhelten - a piac létével és szerepével. A piacot 

felruházza a szocialista jelzővel és leszögezi, hogy ez „a piacgazdaság történelmileg új 

formája”590, ahol a szükséglettel egyező mennyiségű, minőségű és választékú áruk 

jelennek meg, és „a keresletet az állam szabályozza”591. E kitételek egyenként és 

önmagukban is merészek és ellentmondásosak - amennyiben a piacról, mint a szükséglettel 

megegyező mennyiségű, minőségű és választékú kínálat valamiféle szabályozott 

lehetőségéről értekezik, - de a hatvanas években, a szocialista tervgazdaság addigi 

kereteihez képest, még ezek a szakmailag és elemi logikával is nehezen védhető axiómák 

is előremutatóak lehettek. A piacról és szerepéről alkotott reformvélemények tárgyszerűbb 

megítélése érdekében emlékeztetni kell arra, hogy Marxnál és Engelsnél a szocializmus és 

a piac tűz és víz: „Akinek húsává-vérévé vált a marxi politikai gazdaságtan, 

az..bizalmatlanul , ellenszenvvel, utálkozva és lenézően tekint a piacra…”592 

 

Nagy erénye ugyanakkor, hogy kész tényként kezeli a piac létrehozásának szükségességét, 

bevezeti a fogyasztói világ fogalmait, igaz újra és újra visszatér a szocialista piac 

másságára, hangsúlyozva, hogy a ” szocialista szabályozott (kiemelés tőlem) piac… nem 

                                                           
587 uott, 53.o 
588 uott, 64.o. 
589 uott, 65.o 
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hasonlítható tehát a piacgazdaságok… történelmileg kialakult és ismert formáihoz.”593 

Ezzel és itt alapozza meg a néhány éven belül már a közgazdasági tudományos szótárba 

bevonuló szocialista marketing fogalmat illetve megkülönböztetését a kapitalista 

marketingtől. 

 

Hasonlóan ellentmondásosan tálalt, összességében mégis pozitív elem a piackutatás 

bevezetése, annak kimondása, hogy „Üzletpolitikát kialakítani, gazdasági döntéseket hozni 

a piac megfelelő részének áttekintése nélkül, a közelebbi és a távolabbi célok ismeretének 

hiányában nem lehet.594 A kijelentés értékéből még a folytatás se sokat von le, amikor 

sietve hozzáteszi, hogy ezekért az információkért a kapitalista gazdaságokban jelentős 

összegeket fizetnek ki a vállalatok, míg a szocialista vállalatok ezért csak jelképesen 

fizethetnek, mert „ezt az állam a minisztériumok feladatának tekinti.”595 Íme, ismét 

tettenérhető ugyanazon intézmény szocialista és kapitalista tartalmának görcsös 

megkülönböztetési kényszere.  

 

Kitér a cégek közti versenyre és az árversenyre is - a marketing újabb fontos elemeire. „A 

piaci mechanizmus előnyei a tervgazdaságban azonban csak akkor bontakozhatnak ki, ha a 

piac résztvevői gazdasági versenyt folytatnak.”596 Meglehetősen kategorikus kijelentés, 

ami a hatvanas évek közepén, az egyes szektorokban államilag létrehozott és erős kontroll 

alatt tartott vállalati világban forradalmi volt. S mindez egy tankönyvben olvasható, nem 

pedig egy szakmai vagy társadalmi folyóiratban, amely elvileg könnyebben engedhet meg 

magának kísérleti, korábban le nem írt, bármikor felülvizsgálható és visszavonható, 

megközelítéseket. Az árversenyről a hiánygazdálkodás kapcsán tesz említést, ismét 

hangsúlyozva a piaci egyensúly fontosságát  - aminek a tartalma meglehetősen bizonytalan 

ugyan -, rámutatva a hiánygazdálkodás árfelhajtó szerepére597.  S persze a szocialista 

verseny felsőbbrendűsége, de legalábbis a kapitalistától eltérő interpretációja itt sem 

maradhat el:  „ Szocialista tervgazdaságban tehát szabályozott piac működik. Ebből 

következik, hogy a piacon folyó gazdasági verseny is ’közvetve szabályozott’, korlátozott. 

                                                           
593 Piaci egyensúly és a belkereskedelem állami irányítása (1968-69), Tananyag a gazdaságpolitikai 

tanfolyamok számára (kézirat gyanánt), készült a Belkereskedelmi Kutató Intézetben, kiadó a 

Belkereskedelmi Minisztérium MSZMP Pártbizottsága, 46.o. 
594 uott, 29.o. 
595 uott, 29.o. 
596 uott, 47.o. 
597 uott, 52.o 
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Már ezért sem hasonlítható ez a verseny a kapitalizmus piacain folyó konkurencia 

harccal.”598  

 

Ami a kapitalista és szocialista marketing közti különbségtételt illeti, azzal az első pontban 

idézett Szabó Kálmán akadémikus sem maradt adósunk. A már hivatkozott 1976-os 

konferencia megnyitójában felhívta a figyelmet arra, hogy a marketing fogalmat 

„konstruktívan adaptálni kell, még pedig úgy, hogy „megfosztjuk monopolkapitalista /s 

ezzel tőkés/ jellegzetességeitől, és helyükre szocialista rendeltetésű jegyeket ültetünk.”599, 

viszont rögtön hozzátette, hogy ezzel kétség nem férhet a marketing „immanens 

szükségszerűségéhez” a szocializmusban sem. S bár ő hosszasan foglalkozik a marketing 

fogalom tartalmával, definíciót ő sem ad, ami egy konferencia esetében érthető. Kitér 

ugyanakkor a marketing magyarításának kérdésére. 

 

S itt tegyünk egy kitérőt a magyarítási kísérletek rövid bemutatására. Utólag, a marketing 

magyar megfelelőjének időben rövid, de annál görcsösebb keresése, vagy a nyelvújítás 

romantikus hagyományaihoz visszanyúló szóalkotási törekvések, a marketing gondolat és 

tevékenység elfogadtatása egyik eszközeként, sajátos taktikájaként fogható fel.  „ A 

marketing értelmezését a mezőgazdaságban a magyar szakirodalomban először Fekete 

Ferenc kísérelte meg. A marketinget megpróbálta ’forgalmazás, értékesítés, vásárlás, 

piacolás’ kifejezésekkel magyarítani”, írja Tomcsányi 600, akinek a nevéhez a piacoláshoz 

hasonló nyelvújítási kísérlet, voltaképp magyarázó körülírás, a „piacos kertészet” fűződik. 

Ez egyúttal Tomcsányi Pál elnevezése és egyben könyvcíme, ahol ő maga teszi hozzá, 

hogy valójában alatta a kertészeti marketinget érti. Az első, egyébként a marketing nevet is 

viselő magyarországi szaklapban, feltűnik az „értékesítés-tudomány” is601, majd ilyen 

előzmények után érkezik meg, saját bevallása szerint Molnár László egyetemi tanár 

tollából, a legelfogadhatóbbnak tűnő, de magát ennek ellenére csak pár évig tartó 

piacszervezés kifejezés 1970-ben. (lásd még erről III. 3.1.) Ez egy többéves vita lezárását 

jelentette, amely magyar nyelvészek kezdeményezésére indult, s néhány esztendeig úgy 

tűnt a nyelvészek nyertek, mert a szaknyelvben a marketing helyett a piacszervezést 

                                                           
598 uott, 50.o. 
599 A III. Piacszerzési (sic) Konferencia előadásai, ismeretlen kiadó, feltehetően a MTESZ,1976, 15.o. 
600 Tomcsányi Pál: Piacos kertészet, A kertészeti marketing alapjai, Budapest, 1973, Mezőgazdasági kiadó, 

20.o. 
601 Olvasóinkhoz!, Marketing-Piackutatás, 1967/ 3.sz.,1.o. 
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kezdték használni. Nem sokáig, mert - és itt idézzük Hoffmann Istvánnét 1984-ből - „bár a 

hetvenes évek elején a nyelvészek magyarosítási törekvéseivel egyetértettünk, 

helyesebbnek ítéltük az eredeti angol kifejezést, minthogy a piacszervezés nem fedi le 

teljesen a marketing fogalmát, leszűkíti a témakört.”602 Másképpen fogalmazva Hoffmanné 

szavait: kezdettől fogva fölöslegesnek tartottuk a magyarítási erőfeszítéseket, mert nincs rá 

jó magyar szó, de tíz éve még ezt nem mondhattuk ki. 

 

Sajátos képet mutat Forgács Tibor, a 96 évesen 2010-ben elhunyt közgazdász gazdasági 

reform időszakbeli munkássága. Ő ugyan nem arról ismert, hogy nyelvújítási kísérletei 

lettek volna, sőt előfordult, hogy évekig szájára se vette a marketing szót, mégis a 

marketingről való gondolkodás egyik legjelentősebb hazai reprezentánsa. Forgács az a 

tanár, akinek tényleges gondolkodása - ahogy az, az általam ismert és feldolgozott írásából 

megismerhető - mai értelemben véve is korszerű és mélyen marketing orientált. Ahogy ő 

megragadja és megfogalmazza a marketing - a 21.századra - kiteljesedő leglényegét az 

már-már látnoki képességről tanúskodik, mert nemhogy a keleti tömbben, de a fejlett 

Nyugat-Európában vagy az Egyesült Államokban is szinte ismeretlen, de legalább is 

tudományosan artikulálatlan volt a marketingnek az a funkciója és hatásmechanizmusa, sőt 

manipulatív szerepe, amiről ő 1974-ben doktori értekezésében írt.603 Állításommal nem 

feledkezem meg Kotler és Levy valóban forradalmi gondolatokat megfogalmazó 1969-es 

írásáról a marketing koncepció kiterjesztéséről és ezzel radikális újraértelmezéséről. Ők 

azonban arról írnak, hogy a marketingnek a közvetlen üzleti célokon és üzleti 

vállalkozásokon kívüli területeken is van létjogosultsága, illetve, arról, hogy nem termékek 

és márkák vannak, hanem igények, amelyet ki kell elégíteni: nem szappan van, hanem 

igény a tisztaságra és nem kozmetikum, hanem szépség, vagy remény a szebbé válásra. 

Míg az amerikai szerzőpáros a marketinget értelmezi újra, Forgács Tibor a marketing 

szerepét, pontosan vizionálva azt a funkciót, amire az írás megjelenését követően még 

évtizedeket kellett várni, de végül pontosan az történt, amit megjövendölt. 

 

Három stációba sűrítve fogalmazza meg a marketing egész eddig ismert genezisét. Először 

is, „Ahhoz, hogy a fogyasztó igényeit ki lehessen elégíteni, meg kell ismerni a fogyasztót, 

de ahhoz, hogy a termelést állandóan fokozni lehessen, nem elegendő ez a megismerés, 

                                                           
602 Hoffmann Istvánné, Molnár László: Marketing, Budapest, 1986, Tankönyvkiadó,11.o. 
603 Forgács Tibor: Áruforgalom és értékesítés, Doktori értekezés tézisei, Budapest, 1974. december 
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hanem egyre újabb és újabb igényeket kell kelteni a fogyasztóban”604. Másodszor: „Miután 

a racionális szükséglet nem képes lépést tartani a termelés által diktált irammal, 

hangulatokra kell építeni. Ebben az esetben már ezek a szükségletek nem racionálisak, 

hanem pszichológiailag mesterségesen felkeltettek.”605 (kiemelések e dolgozat szerzőjétől). 

Itt a fogyasztói viselkedés befolyásolásának és a termelés fokozása állandó kényszerének 

összefüggésére mutat rá, kimondva a majd csak a kilencvenes években szakmai közhellyé 

váló két alaptézist: egyrészt, hogy a marketing egyik küldetése az igénygenerálás, azaz 

szükséglettermelés folyik, mégpedig a termelés növekedésének fenntartása céljából, 

másrészt, hogy a racionalitás szerepét fokozatosan az emocionalitás veszi át a vásárlói 

döntésekben. Harmadik stációként pedig az akkor még futurisztikus jövőképet fogalmazza 

meg félreérthetetlenül: „Az információk olyan tömegével árasztják el és olyan 

agresszivitással, amely már közel áll a szuggesztióhoz. Kifinomult lélektani módszerekkel, 

olyan helyzetet teremtenek, amelyben a fogyasztó múlhatatlan szükségességét érzi olyan 

áruk vásárlásának, amelyek ugyan egyáltalán nem elengedhetetlenek racionális 

szükségletei kielégítéséhez és mégis meg van győződve vásárlásnak racionális 

voltáról.”606. Végül 1974-ben kimondja azt, amit a huszonegyedik század elején is csak 

nagy óvatossággal, és a marketing szakemberek csak egy szűkebb köre mond ki: 

„…valójában az a jellemző, hogy a fogyasztók manipuláció tárgyává váltak.” 607 

 

Forgács Tibor disszertációja az iménti, jóslatszerű elméleti levezetésen felül is mindenben 

marketing tartalmúnak és szemléletűnek tekinthető: a fogyasztót, a piacot, a piackutatást, 

az igénykielégítést, a vállalati üzletpolitikát emlegeti folyamatosan, minden 

mondanivalóját ebbe a keretbe illeszti. Mégis van egy szó, amellyel nemhogy a doktorija 

címében, de a tézisek harminc oldala egyikén, ergo feltételezhetően a disszertációban sem 

találkozhatunk: a marketing. A marketing szó a téziseket bemutató kiadványban egyszer 

sem kerül elő.  Rejtélyes ez annak a fényében, hogy Forgácsot minden méltatás a 

marketing egyik hazai úttörőjének tekinti. Annak ismeretében pedig különösen, hogy 

1969-ben, tehát hat évvel doktor értekezése megvédését megelőzően könyvet ír A 

vándorkereskedelemtől a marketingig címmel608, amelyet a Kossuth könyvkiadó jelentet 

                                                           
604 uott, 5.o. 
605 uott, 5.o. 
606 uott, 6.o. 
607 uott, 7.o. 
608 Forgács Tibor: A vándorkereskedelemtől a marketingig, Budapest, 1969, Kossuth Kiadó 



239 

 

meg. Figyelmeztethették? Megróhatták? Öncenzúra az 1974-re már nyilvánvalóan gellert 

kapott reform miatt?  Mi lehet e furcsa helyzet mögött? 

 

Amennyiben doktori munkáját marketinggel átitatottnak mondtam, - igaz a marketing szót 

téziseiben egyszer sem írja le a szerző -, az imént hivatkozott műve olyan gondolatokat és 

mondatokat tartalmaz, amely a kétezres évek elejére jellemző legkorszerűbb 

megközelítések közé sorolható. Leírja például, hogy a városok belsejéből, azok forgalmi 

csődje miatt a külterületekre vonulnak ki az üzletek, ahol lehetséges lesz az 

autósbevásárlás. Vázolja a későbbi évtizedek márkázásának egyik technikáját, miszerint a 

gyártó speciális termék márkaneveket hoz létre, hogy „a cég nevétől lehetőleg távol tartsa a 

bekövetkezett csalódások hatását.”609. A termék életciklusa kapcsán nemcsak fizikai, 

műszaki vagy erkölcsi elavulással számol, hanem a „megunással” is, illetve azzal, hogy a 

fogyasztó újabb árucikk utáni vágyát elő lehet idézni mesterségesen is, ami a hatvanas 

évek szocialista ellátási viszonyaira, azaz a hiánygazdaságra tekintettel sajátos és nem várt 

megközelítés.610 De 2010-ből, a hitelválság időszakából visszatekintve az is meglehetősen 

merész, ám váteszi felvetés, hogy „a hiteleladások a konjunktúra fenntartásának egyik 

eszközeként szerepelnek annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a szükséges 

piacot”.611  

 

A korábban ismertetett belkereskedelmi minisztériumi tananyaghoz képest kevésbé, de 

Forgács is többször tér ki a szocialista és kapitalista - ezúttal kereskedelem és még nem 

marketing - különbözőségére, a lényeget abban foglalva össze, hogy a szocialista 

kereskedelemben termelődő haszon nem egy magánszemélyé, hanem az egész társadalmat 

gazdagítja612. Később egy egész fejezetet szentel a marxista fogyasztáselméletnek, 

amelynek lényege a szocialista fogyasztás és a fogyasztó társadalmi meghatározottsága, 

szemben a polgári elméletek szuverén fogyasztójával.  A később születő tankönyvekben 

elmaradhatatlan rágódás az érdekviszonyokon (lásd III. fejezet 1.4. pont), és ezekre 

alapozva a piac és a marketing szocialista értelmezésének előzményei már e helyütt is 

felfedezhetőek. 

 

                                                           
609 uott, 40.o. 
610 uott, 50.o. 
611 uott, 64.o. 
612 uott, 17.o. 
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 3.2.1. Az első marketing definíciók a reform éveiben 

 

Miután számba vettünk néhány szempontot azok közül, amelyek a marketing 

magyarországi felfogására, értelmezésére, pozicionálására erősen hatottak - például a 

szocialista verzió megalkotása, a piachoz,  még inkább  a piackutatáshoz való kötése, vagy 

az érdekviszonyok összefüggésében való elhelyezése  -  érdemes megvizsgálni néhány 

konkrét korai marketing definíciót,  azt, hogy ezek és más elemek miként csapódtak le és 

fogalmazódtak meg a fogalom összefoglaló magyarázatában, elsősorban tankönyvi 

környezetben, ami külön kiemeli fontosságukat, hiszen ezek a megismertetés, a megtanítás 

szándékával születtek. 

 

Jellemzően - a magyar hagyományoknak megfelelően - a hatvannyolcas reform szabadabb 

légkörében több fontos tankönyv is született a piackutatásról. Az egyik ezek közül, Szabó 

László a hazai piackutatás egyik úttörőjének 1969-es könyve, vagy tizenkét oldalon 

keresztül foglalkozik a marketinggel, míg arra a nem túl kockázatos következtetésre jut, 

hogy „ A marketingnek nincs általánosan elfogadott definíciója.” s hogy „ Fogalmának 

pontos meghatározásáról nemzetközi vita folyik, amelynek eredményeként sok száz 

fogalom, meghatározás, rendkívül sok könyv és folyóiratcikk látott napvilágot.”613 Érdekes 

módon rögtön hozzáteszi, hogy a vita Nyugat-Európában a hatvanas évek elején 

bontakozott ki, és ehhez képest Magyarország alig van lemaradva e tekintetben. E 

megjegyzésből nem merészség kihallani a marketing elismerését, az iránta való vonzódást, 

azt, hogy ismerete és alkalmazása fontos, röviden, hogy itt valamiféle irigyelt nyugati 

gondolatról van szó. 

A másik 1969-es könyv szerzőpárosa Kürthy Pál és Tasnádi Imre nem kevésbé elismert 

hazai elméleti szakemberek, különösen, ami a már többször emlegetett Kürthyt illeti. Ez 

esetben a piackutatás mellett már a címben is szerepel a marketing szó614. Ők is 

szabadkoznak, a definíció témájának felvezetésekor: „Ma már több mint 2000 könyv 

ismerteti ezt a témát..” 615, jelezve, hogy könnyű elveszni a definíciódzsungelben, és ők 

sem vállalják a kinyilatkoztatást, ugyanakkor részben közvetve, részben felvállaltan 

                                                           
613 Szabó László: Vállalati piackutatás, Budapest, 1969, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 59.o. 
614 Kürthy Pál,Tasnádi Imre: Piackutatás és marketing a vállalati gyakorlatban,Budapest, 1969, KJK,  
615 uott 15.o. 
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definíciószerűen magyarázzák el a marketing lényegét. Az előbbire példa a következő 

gondolatmenet: 

„ A kereslet befolyásolását…a propaganda eszközei, a modern értékesítési organizáció, a 

kifinomult kereskedelmi módszerek segítik elő. A gyakorlatnak ezeket a tudományosan 

felépített és kidolgozott módszereit marketingnek nevezzük.”616  

Egy nagyon kurta definícióra azonban vállalkoznak: 

 „A marketing piackutatás alapján kialakított gazdasági koncepció az értékesítés 

befolyásolására.” 617  

Egyetlen szó azonban hihetetlenül felértékeli a szerzők egyébként komplexnek nem 

mondható marketing magyarázatait: a befolyásolás. Meglepetésszerű és első látásra 

érthetetlen, hogy 1968-69-ben, a szocialista tervgazdaságot jellemző áruhiány közepette, 

hogy jut eszükbe fogyasztás-, értékesítés- és kereslet-befolyásolásról beszélni, és ezt az 

elemet kiemelni egy amúgy sem szalonképes kapitalista fogalom megismertetése kapcsán. 

Ez különösen figyelemre méltó, ha felidézzük azokat a külhoni marketing definíciókat, 

amelyeket a szerzők hoznak példaként. Az egyik egy 1947-es amerikai definíció: 

„A marketing olyan konkrét tevékenység, amely biztosítja, hogy a vállalat a megfelelő árut, 

a megfelelő áron, az árut igénylő piacon megfelelő haszonnal eladja.” 618  

Itt igény kielégítésről van szó, nem pedig befolyásolásról, akárcsak a 8. Európai Marketing 

Kongresszuson Brüsszelben J. Nykryn, a prágai Kereskedelmi Főiskola marketing 

professzorától idézett definíció esetén: 

„a marketing a vállalat kereskedelmi és termelési politikájának egybehangolt koncepciója, 

amely az emberi szükségletek feltárásán alapul, és azt célozza, hogy ezek a szükségletek 

piaci keresleté alakuljanak át, és a szükségletek kielégítésének folyamata optimális 

gazdasági eredménnyel járjon.” 619 

A fenti két idézet ismeretében, amelyek egyike sem érinti se az igénygenerálást, se a 

kereslet-befolyásolást, s meglehetősen statikusan szemléli a marketing funkciót, egyetlen 

                                                           
616 uott, 18.o. a szerző kiemelése 
617 uott, 23.o.a szerző kiemelése 
618 Douglas P. Gould: Marketing for Profit. New York, Reinhold Publishing Company, Inc., 1947,  In Kürthy 

Pál, Tasnádi Imre: Piackutatás és marketing a vállalati gyakorlatban, KJK, Budapest , 1969, 22.o. 
619 Kürthy Pál,Tasnádi Imre: Piackutatás és marketing a vállalati gyakorlatban) Budapest, 1969, KJK, 20.o. 
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okot feltételezhetünk a mögött, hogy a két magyar szerző Kürthy és Tasnádi viszont a 

befolyásolás szóval operál. Ez pedig pont a hiány, a hiánygazdálkodás. A kereslet-

befolyásolás ugyanis ebben az esetben semmiképpen sem értelmezhető, úgy, ahogy ma, 

vagy akár csak az említett könyv megjelenését követő három évtized múlva értelmezendő 

lenne: igénygenerálásként. Pont ellenkezőleg: az igények visszafogásaként, a megtermelt 

és boltokba kerülő áruk iránt felkeltett vágyként, azaz a szűkebb választék, silányabb 

minőség toleráns elfogadásaként, és az erre való rábeszélésként értendő és értelmezhető. 

Kornai megfogalmazásában: „Minden klasszikus szocialista rendszerben erős tendencia 

érvényesül az … egyéni fogyasztás szűkítésére.” 620 Nevezhetjük ezt akár ravasz 

megközelítésnek is, mert a keresletbefolyásolásba mindenki azt ért és képzel bele, amit 

akar, ugyanakkor politikailag támadhatatlan, szakmailag viszont helytálló és előremutató 

volt. Akárcsak az a felvetés, hogy a marketinggel - piackutatással foglalkozó szervezet a 

vállalaton belül, hol helyezkedjen el.  Ma is korszerűnek számító állásfoglalásuk szerint 

„Helyes, ha a piackutató munkát végző központi osztály közvetlenül a vezérigazgató alá 

tartozik, mert egyébként nem tudja feladatát jól betölteni.621 Ezt az állítást ráadásul az 

Egyesült Államokban a Gyáriparosok Országos Szövetsége és az Amerikai Piackutató 

Egyesülés által 1947-ben nagyszámú vállalatnál végzett vizsgálatra hivatkozva állapította 

meg, ami megint csak arra enged következtetni, hogy a politikai korlátok és korlátozások 

jelentősen feloldódtak a hatvanas évek végén.  

S ugyan nem definíció alkotó elem, előremutató és az intézményesülést támogató hatása  

miatt, végezetül érdemes elismerni, ahogy a két szerző nyíltan és ellentmondást nem tűrően 

állást foglal a marketing szakmaisága mellett: „A piackutatás és marketing vezetője csak 

nagy praxissal és igen sokoldalú tudással rendelkező személyiség lehet…”622 

Előremutató elemekről beszéltünk Szabó és Kürthy - Tasnádi meghatározásaiban, s ez igaz 

egy másik jelentős magyar szakember néhány évvel későbbi marketing értelmezésére is. 

Tomcsányi Pál 1973-as könyvében számos külföldi szerző meghatározását idézi - Darrah 

(1967), Anghern (1970), Abbot (1962), továbbá Kürthyét is (1972), - majd ezeken 

nagyrészt túlmutató saját definíciót fabrikál, - többet is, a könyvben több helyen. Ezek 

közül kettőt idézek, mert mindkettőben van figyelemreméltó, s megint csak a kor politikai 

klímája ismeretében merésznek nevezhető elem.  

                                                           
620 Kornai János: A szocialista rendszer. Kritikai politikai gazdaságtan, Budapest, 1993, HVG Kiadó, 252.o 
621 uott, 189.o. 
622 uott, 195.o. 
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„ A marketing tulajdonképpen az áron, a hitelen, a reklámon és elsősorban a piac ismeretén 

alapuló piaci-teljesítmény növelés” 623 

„ a marketing a fogyasztási igények és kielégítésük összehangolt (tervszerű) tudatos 

továbbfejlesztése, a termelés irányítása és a fogyasztók megnyerése révén ökonómiai, 

technológiai és lélektani eszközökkel” 624 

Mekkora előrelépés, micsoda különbség! Szabó Lászlónál még a befolyásolás volt az 

állítmány - egyúttal a tevékenység lényegi kifejezője - négy év múlva Tomcsányi már 

igények továbbfejlesztéséről beszél, ahonnan már tényleg csak egy lépés a marketing 

leglényegét kifejező igénygenerálás gondolat. Ehhez kapcsolódik a „fogyasztók 

megnyerése” fordulat, arról árulkodva, hogy a szocialista áruhiány viszonyai közepette is 

pontosan értette a szerző, hogy lesz olyan időszak - és ez a marketing tényleges terepe - 

amikor már a fogyasztó válogathat, árubőség lesz és értékesítési nehézségek, röviden: harc 

folyik majd a kegyeiért. A hetvenes évek kelet-európai gazdaságaiban ez egyáltalán nem 

tekinthető triviális gondolatmenetnek. Definícióinak másik két elemét a „termelés 

irányítást” és a „piaci-teljesítmény növelést”, mint marketing funkciót sem hagyhatjuk szó 

nélkül. Előző, azon túl, hogy a szocialista gazdasági szótárnak az „irányítás” szerves része 

volt625, arról tanúskodik, hogy Tomcsányi pontosan értette, hogy a marketing már 

korántsem az értékesítés fázisához, hanem legalább ennyire a termékfejlesztéshez kötődik, 

azzal, hogy a piac igényei kell, hogy mozgassák ezt is, végül pedig a „piaci-teljesítmény 

növeléssel” azt merte érzékeltetni, ha kimondani még nem is, hogy az egész az árubőséget, 

a nagyobb hasznot, végső soron a profittermelést szolgálja. 

Ehhez képest visszalépés a két év múlva, 1975-ben kiadott, a Hoffmann Istvánné és 

Molnár László szerzőpáros tollából született Közgazdaságtudományi egyetemi tankönyv, 

de fogalmazhatunk úgy is, hogy az 1969-es Szabó-Kürthy-Tasnády megközelítés egyenes 

folytatása.  Úgy tűnik valamiféle közgazdasági folklór része úgy felvezetni a marketing 

fogalmát, hogy olyan sok értelmezése létezik, hogy szinte nincs is konszenzusos 

értelmezése. Így történik itt is: „..igen meglepő milyen kevés általános érvényűnek 

                                                           
623 Tomcsányi Pál: Piacos kertészet, A kertészeti marketing alapjai, Budapest, 1973, Mezőgazdasági Kiadó, 

17.o. 
624 uott, 412.o. 
625  Pető-Szakács alapműnek tartott összefoglalójában háromból két nagy fejezet címében is szerepel az 

irányítás szó, Pető Tibor, Szakács Sándor: A hazai gazdaság négy évtizedének története I., Budapest, 1986, 

KJK, 5.o. 
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elismerhető megállapítással találkozunk  - olvasható a könyv elején, „Hiába keressük 

azonban az egységes meghatározását ennek a kifejezésnek…”.626 Ezt követően német és 

svájci magyarázatokra hivatkozik, s végül Gergely István két évvel korábban már 

megjelent definícióját idézi, talán azért, mert az már kiállta az idők, vagy még inkább a 

politikai tolerancia próbáját. Gergely ráadásul a szocialista marketinget definiálja. 

Ekképpen: 

 

„…a szocialista értelemben vett marketingen a vállalatok olyan piacalakító vezetési-

gazdálkodási tevékenységét és szemléletét értem, amely különböző marketing funkciók 

komplex alkalmazása révén, a terv keretei között és e tervcélok megvalósítása érdekében 

segíti elő a hatékonyabb gazdálkodást és szükséglet kielégítést. Lényeges és 

megkülönböztető eleme a marketing szocialista értelmezésének egyrészt a marketing 

kapcsolata és viszonya a tervvel, másrészt aktív szerepe a társadalmi érdek és hatékonyság 

előmozdításában.”627 

 

E meghatározás látszólagos teljessége ellenére visszalépés Tomcsányi meghatározásához 

képest. Visszalépés, egyrészt mert ideológiailag kötött, lévén „szocialista” ahelyett, hogy a 

marketing alapkritériumát jelentő piachoz kötné, továbbá, mert a tervgazdálkodás 

keretrendszerébe helyezi, feltehetően azért, mert ez útlevél a szalonképességhez. Másrészt 

visszalépés, mert primer mód szükséglet kielégítés funkcióval ruházza fel, ami persze az 

adott gazdasági helyzetben logikus és az egyedüli elfogadható megközelítés volt, mégis a 

marketing tényleges és perspektivikus szerepének leírására kevéssé alkalmas. Végül 

gyenge pontja a meghatározásnak - és ez egy tankönyv esetében különösen furcsa -, hogy 

tautológia: a marketinget a marketing funkciók komplex alkalmazásával magyarázza. 

 

Annak ismeretében, hogy a hatvanas évektől milyen professzionális márkabevezető és 

építő kampányok készültek Magyarországon (lásd III. fejezet 3.7.), hogy hány marketing 

tudású, jó felkészültségű szakember, vezető dolgozott már a vállalatoknál (III. fej. 3.6.), 

hogy milyen korszerű szemléletű, helyenként a mai napig érvényes megoldásokat és 

terminológiát használó szakmai írások jelentek meg, nehezen magyarázható a MKKE 

                                                           
626 Hoffmann Istvánné, Molnár László: Marketing alapismeretek, Budapest, 1975, MKKE Továbbképző 

Intézet, 9.o. 
627 uott, 18.o. 
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mindössze néhány száz példányban megjelenő belső használatú egyetemi jegyzeteinek 

visszafogottsága.  

 

Furcsa kettős képet mutat a marketing domesztikálása a magyarországi szakmai körökben. 

E dolgozat szerzője pontosan ugyanazt tapasztalta mélyinterjúi során, mint ami az írott 

források elemzéséből kiderült. Volt, aki arról mesélt történeteket, hogy nem volt kívánatos 

a marketing szó emlegetése és az egész - különösen a „propaganda és a reklám” része által 

lefedett - tevékenység, míg mások e kérdés felvetése kapcsán legyintettek és mosolyogva 

tették hozzá, hogy a hetvenes évektől teljesen szalonképes volt és, azok, akik nem így 

gondolták vagy élték meg, a korban korántsem ismeretlen öncenzúrát gyakorolták. 

Hozzáteszem, az utóbbi vélemények voltak többségben. 

 

Az öncenzúra 628 a beszélgetések során gyakran került szóba, a szerző kutatásai alapján is 

jogosan. Valószínűleg ez a magyarázat a kettős képre is. Öncenzúra, aminek alapja mindig 

van, de ami azt jelenti, hogy alapvetően percepcionális szinten feltételezett, valamiféle 

tiltás, és vérmérséklettől, egyéni karriercéloktól és sok mástól függően tör elő erősebben 

vagy kevésbé erősen az egyén szintjén. Ez lehet a magyarázat arra, hogy például 

Szennyessy Judit, aki többek elmondása szerint karriercélok érdekében lépett be az 

MSZMP-be, életének egy korszakában és amíg érdeke így kívánta hűséges pártkatona volt, 

- kandidátusi disszertációjában - egy szóval sem említi a marketinget egy alapvetően 

marketing tárgyú  (a szocialista vállalatok piaci tevékenysége) értekezésnél (III. fej. 2.4. 

pont), és ugyancsak az öncenzúra magyarázhatja a Közgazdaságtudományi Egyetem 

lényegesen „vonalasabb”, vagy ideológia-konform marketing megközelítését, mint 

amilyen ugyanezekben az években a Kertészeti Egyetemre és Tomcsányi Pálra volt 

jellemző. Látványosan demonstrálja ezt a Közgazdaságtudományi Egyetem 1974-es 

tankönyvének a címe: „A piac-befolyásolás és megismerés vállalati eszközei. 

(Marketing)”.  Így, zárójelben az a szó, ami egyébként az egész tankönyv tárgyát jelöli, - a 

biztonság kedvéért magyarul cirkalmasan körülírva, „piac-befolyásolás és megismerés”.  

Igaz, alig pár évvel vagyunk az után, hogy a Marx Károly Közgazdaságtudományi 

                                                           
628 „A tulajdon beszédeiben, írásaiban stb. saját maga által alkalmazott cenzúra, megelőzve egy feltételezett 

cenzúrát” – Larousse, 1982;  „A mondott és a megtett fölötti ellenőrzés gyakorlata főként azért, hogy a 

büntetést elkerüljék” – Oxford, 1995”,  In  Takács Róbert: Sajtóirányítás és újságírói öncenzúra az 1980-as 

években, Médiakutató, 2005 tavasz,  http://www.mediakutato.hu/cikk/2005_01_tavasz/04_sajtoiranyitas  

(2013.02.12.) 

http://www.mediakutato.hu/cikk/2005_01_tavasz/04_sajtoiranyitas
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Egyetem tanszékét nem merték elnevezni marketingnek, hanem az első tanszékvezető 

keresztapaságával Piacszervezésre keresztelték. 

 

Az öncenzúrának, azaz vélt elvárások által vezérelten elébe menni döntéseknek, 

kapitulálni, majd az áldozat vagy a hős képében tetszelegni hagyományai vannak a magyar 

gondolkodásban és viselkedésben. Érdekes, hogy ennek ellenére a hazai lexikonok és 

értelmező szótárok kisebbik része tárgyalja, míg francia nyelvű Larousse Enciklopédia és 

az Oxfordban kiadott angol nyelvű értelmező szótárakban megtalálható. Előbbi a sajtó és 

az irodalom területére szűkíti az öncenzúra gyakorlatát, míg az angol értelmezés 

kiterjesztőbben értelmezi, bármely nyilvános szereplés esetére.629   Tradicionálisan része 

volt a kárpát-medencei népléleknek, önmozgó, esetenként önbeteljesítő fenoménként.630 

Az öncenzúra egy könnyen veszélyessé váló társadalmi jelenség, különösen, ha tömegessé 

válik és eluralja egy tágabb közösség, vagy akár egy ország értelmiségének szellemiségét. 

Nagyvalószínűséggel állítható, hogy a marketing szó és jelenség magyarországi sorsának 

alakulásába is markánsan szólt bele. 

 

 

3.2.2.  A rendszerváltás előtti évtized marketing definícióinak jellemzői 

 

A nyolcvanas évek jelentős változást nem, de szakmai szempontból fontos új árnyalatokat 

hozott a magyarországi marketing definíciókban. Ezen nem kell csodálkozni, mert 

ugyanazok a szakemberek írták a tankönyveket, jegyzeteket és egyéb cikkeket, akik az 

előző évtizedben. Így például Szennyessy Judit, aki Szelecki Györggyel közösen 1985-ben 

írt könyvében az alábbi marketing meghatározást adja: 

 

„Szemlélet, tevékenység, magatartásforma (vezetési funkció), amely szerint a gazdálkodás 

középpontjában a piac által elismert teljesítmény áll, átfogja a piacra vonatkozó 

                                                           
629 Takács Róbert: Sajtóirányítás és újságírói öncenzúra az 1980-as években, Médiakutató, 2005 tavasz, 

http://www.mediakutato.hu/cikk/2005_01_tavasz/04_sajtoiranyitas  (2013.02.12.) 
630 2012 decemberében a nemzet színházának élén történt változásról monda Kulka János a nemzet színésze: 

„Nem hiszem, hogy Orbán Viktor várja a Nemzeti Színház bírálóbizottságától, hogy Vidnyánszky mellett 

szavazzanak, hanem akik szavaznak, úgy gondolják: ez az elvárás velük szemben. A mai Magyarország 

tragédiája az igazodás.” Legbelül szabad vagyok (2012), interjú Kulka Jánossal Origo, 2012. december 25. , 

http://hvg.hu/kultura/20121221_Legbelul_szabad_vagyok__interju_Kulka_Ja  (2012.12.25.) 

http://www.mediakutato.hu/cikk/2005_01_tavasz/04_sajtoiranyitas
http://hvg.hu/kultura/20121221_Legbelul_szabad_vagyok__interju_Kulka_Ja
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információk beszerzését és elemzését, valamint ez utóbbira épülő stratégiai-taktikai 

döntések teljes rendszerét.”631 

 

Nagy erénye e meghatározásnak, hogy azzal kezdi, ami felé a marketing a tőkés világban 

akkortájt elindult, s az már - ezek szerint - negyedszázada, szocialista körülmények között 

is látszott és kimondható volt, hogy a marketing szemlélet, gondolkodásmód, szervezeti 

működési megközelítés, amely jó esetben áthatja egy vállalkozás minden megmozdulását. 

Ugyancsak újszerű elem a piac és a teljesítmény összekapcsolása az elismeréssel, azaz 

pozitív kontextusba való helyezése. E definíció, pozicionálását, nagyvonalú megközelítését 

tekintve figyelemre méltónak nevezhető, míg szűkebb szakmai értelemben meglehetősen 

szegényes. 

 

A szemlélet alapállásból közelít Zeller Gyula632 1985-ös definíciója is: 

 

„… a vállalati marketing a piaci adaptivitást hordozó olyan tevékenység- és 

szervezetrendszer, szemléletmód és vezetési koncepció, amelynek egyaránt van gazdasági 

és módszertani oldala, elmélete és gyakorlata. Felfogható tehát szemléletként, de gyakorlati 

tennivalók halmazaként vagy akár döntési rendszerként is.”633 

 

Ismét egy gyakorlatinak nem nevezhető, akadémikus megközelítés, ami épp makro 

indíttatásából adódóan korrekt, és mai szemmel nézve is számos érvényes elemet 

tartalmaz. Tipikusan egy olyan szakember észjárását és gondolkodását tükrözi, aki egész 

életét az oktatásban töltötte, és annak ellenére, hogy járt az Egyesült Államokban, 

alaptudását, vagy még inkább alapattitűdjét mégiscsak a hetvenes évek Marx Károly 

Közgazdaságtudományi Egyetemén szerezte. Definíciója neutralitása miatt veszélytelen, 

de korszerű, mert elméletként, gyakorlatként, vezetési módszertanként tekint a marketingre 

és megfogalmazásában is kellően nagystílű. 

 

                                                           
631 Sándorné Szennyessy Judit, Szelecki György: Gazdaságpolitikai kézikönyv, 1985, Reflektor kiadó, 163.o. 
632 Zeller Gyula 1977-ben szerzett közgazdász diplomát a JPTE Közgazdaságtudományi Karán. 1980-ban 

egyetemi doktori címet szerzett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, 1993-ban pedig 

megszerezte a közgazdaságtudományok kandidátusa címet. 1977 óta kisebb megszakításokkal a Kar 

tanára,1994 és 1997 között a JPTE rektorhelyettese. http://www.krti.ktk.pte.hu/tartalom/30  (2014.02.12.) 
633 Zeller Gyula: Marketingoktatás – kétségek és remények. Marketing, XIX.évf. 4. sz.,285-288.o. In 

Ungváriné dr. Köcse Jolán: Hobbink volt a marketing? ! , Simon könyvkiadó, Budapest, 2000,47.o. 

http://www.krti.ktk.pte.hu/tartalom/30
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Hoffmann Istvánné 1986-os marketing tankönyvében az előző pontban kifejtett, a 

Közgazdaságtudományi Egyetem szellemiségének és óvatos hozzáállásának megfelelő, a 

politikai érzékenységet maximálisan tiszteletben tartó, épp ezért már saját korában is 

vitatható színvonalú definíciót ad: 

 

„ A szocialista gazdaságban a marketing alatt olyan tudatos vállalati törekvéseket és 

vezetői magatartást értünk, ami a vállalat piacképességének fejlesztésre irányul és a 

marketing eszközeivel - a népgazdasági terv és a társadalmi racionalitás keretei között - a 

szükségletek teljesebb kielégítését és a hatékonyabb gazdálkodást szolgálja.” 634 

 

A szerző - a könyvet nagyobbrészt Hoffmanné írta, Molnár Lászlót csak azért kellett 

bevonni a tizenhétből két rövid fejezet erejéig, mert ő vezette a tanszéket - a marketing 

egyik legfelkészültebb szakmai tekintélye volt, hiba lenne azt hinni, hogy mindössze egy 

ilyen meglehetősen semmitmondó, tautológiától sem mentes definícióra tellett volna tőle. 

Az emlegetett öncenzúra dolgozhatott erősen, ezért is dönthetett úgy, hogy szocialista 

definíciót ad, és ezt külön kihangsúlyozza azzal, hogy meghatározását e politikai utalással 

indítja, mint ahogy csak ezzel indokolható a népgazdasági tervre való utalás és a társadalmi 

racionalitás homályos fogalma is. S egész biztos, hogy az Egyesült Államokat megjárt, a 

nyugati szakirodalomból naprakész Hoffmanné pontosan tudta, hogy a marketing már 

akkor sem a teljesebb szükséglet kielégítést szolgálta, hanem újabb szükségletek 

folyamatos generálását.  

 

Felidézésre méltó, ahogy a megelőző oldalon ugyanez a szerző összefoglalja egy rövid, de 

brilláns mondatban a marketing feladatát:  „..felfedezni és lefordítani a fogyasztói 

(felhasználói) szükségleteket és kívánságokat termékekre és szolgáltatásokra, s a piaci 

tevékenységet nyereség mellett a szükségletkielégítés szolgálatába állítani.”635 E 

gondolatnak - nem merem definíciónak nevezni, mert a szerző sem teszi - az utolsó elemét 

(„szükséglet kielégítés”) leszámítva, minden szava telitalálat. Utal a piackutatásra 

(„felfedezni”), a marketing komplex eszköztárának bevetésére („lefordítani”), és jelzi a 

különbségeket felhasználói és fogyasztói státusz közt. A szükségletek mellett, a „kívánság” 

szóval érzékelteti, hogy egyre inkább nem valós igények támasztásáról és kielégítéséről 

                                                           
634 Hoffmann Istvánné,Molnár László: Marketing, Tankönyvkiadó, Budapest, 1986, 41.o. 
635 uott, 40.o. 
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van szó, és nem utolsósorban nevén nevezi a lényeget: mindez a nyereség érdekében 

történik. Egy ilyen körültekintően megfogalmazott mondat után csak politikai, megfelelni 

vágyási okai lehettek az ezt követő eklektikus definíciónak. 

 

Elfogadottságán túl a marketing fontosságának, társadalmi (üzleti) jelenlétének, egyúttal 

intézményesültségi szintjének ékes bizonyítéka az a tény, hogy szócikket kapott az 1984-es 

Világgazdasági kisszótárban.636 A mű hosszú, több bekezdésből álló magyarázatszerű 

megközelítésben mutatja be a fogalmat. Egy rövid, összefoglaló meghatározást követően, a 

marketing érvényesülési területét, eszköztárát és tartalmi elemeit veszi számba. 

Terjedelmessége ellenére korántsem ad teljeskörű marketing definíciót, de javára kell írni, 

hogy mentes bármiféle politikai, ideológiai utalástól. 

 

A rendszerváltás éveinek legelőremutatóbb és legteljesebb definícióját furcsa mód mégis 

egy kertészmérnök adta, aki a Kertészeti Egyetemen tanított, igaz a rendszerváltás előtti 

magyarországi marketing egyik legkiemelkedőbb alakja, - a már többször hivatkozott 

Tomcsányi Pál akadémikus. Az MTA 1983 őszén megalakított Agrármarketing 

bizottságának megválasztott elnökeként egy néhány hónappal későbbi interjúban 

kijelentette, hogy nem híve a definícióknak.637 Ennek feltehető oka lehetett, hogy egy 

frissen alakult MTA bizottság vezetőjeként, nem kerülhette volna meg, hogy a marketing 

meghatározásába ideológiai töltetű elemeket is beépítsen, ezzel biztosítva a fogalom 

szocialista viszonyok közti létjogosultságát és kikezdhetetlenségét, ami viszont szakmai 

meggyőződésével bizonyosan nem találkozott volna. A marketingről vallott nézeteinek és 

tudásának korszerűségéhez ugyanis kétség nem férhetett, erről tanúskodnak az ugyanebben 

az interjúban elhangzott, már-már definíció értékű mondatai: „az egész termelésnek kell 

piacra orientáltnak lennie. A marketing az ennek megvalósításához szükséges tevékenység 

és szemléletmód.” 638 Közel egy évtized elteltével, a rendszerváltást követően azonban ő 

maga vallotta, hogy „Az emberi, társadalmi igények fokozottabb figyelembevétele a 

marketing fogalmának új meghatározásához is vezet.”639 Nem meglepő, hogy ebből a 

szemléletből, s talán a kertészeti indíttatásból, egy természetesebb, nyitottabb észjárásra 

                                                           
636 Ungváriné dr. Köcse Jolán: Hobbink volt a marketing? ! , Simon könyvkiadó, Budapest, 2000, 50.o. 
637 Az agrármarketing fejlesztéséért, Piackutatás, Marketing , 1984/ 2 szám, 126.o. 
638 uott, 127.o 
639 Tomcsányi Pál: A fogyasztói értékítélet és a piacos termelés, Budapest, 1993, Akadémiai Kiadó, 28.o. 
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valló, érthető és szakmailag is támadhatatlan,  - még ha talán nem is a legtudományosabb - 

értelmezés született. Tomcsányi definíciója szerint: 

 

 „a marketing bármely cserekapcsolaton alapuló tevékenység és az iránta megnyilvánuló 

igények összehangolása, a teljesítmények fejlesztése és az igények befolyásolása révén. Így 

a nonprofit tevékenységek, társadalmi és kulturális mozgalmaknak, közintézményeknek, 

egyetemeknek, kórházaknak, sőt a kutatásnak is kell, hogy legyen marketing stratégiája.”640  

 

Az egyedüli eleme, amelyet az idő gyorsan kikezdett, az „igények összehangolása”. Ezt a 

jellegzetes szocialista fordulatot leszámítva, amit nem kizárt, hogy csak a szalonképesség 

érdekében használt, Tomcsányi a huszonegyedik század felé mutató, kiterjesztő, kellően 

tág, máig érvényes, marketing értelmezést fogalmazott meg. 

 

                                                           
640 uott, 28.o. 
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V.  A marketing intézményesülése az USA-ban   

A marketing megszületése és fejlődése, ennek markáns állomásai, formális jegyeinek 

kialakulása legjobban kétségtelenül az Amerikai Egyesült Államok példáján mutatható be. 

Ebben az országban született meg az elmélete, ebben az országban vált a legkorábban 

gyakorlattá, s itt járta végig eredendően egy diszciplína kifejlődésének lehetséges és 

szükséges lépéseit. Ez igaz akkor is, ha nem feledkezünk meg arról a tényről, hogy Anglia 

szintén egészen a korai kezdetektől sokat tett hozzá a marketing történetéhez, elég csak 

William Stead angol szerzőnek még a tizenkilencedik század végén 1899-ben Londonban 

megjelent The Art of Advertising c. könyvére utalni. S ha már a reklámmal kapcsolatos 

angol példát említettem, érdemes feleleveníteni egy, ehhez a műhöz kötődő, tanulságos 

amerikai idézetet is. Walter Dill Scott amerikai pszichológus The Psychology of 

Advertising c. könyvének bibliográfiájában az említett művet a következő megjegyzéssel 

látta el: „This is one of the best foreign books but it is not up to the American standard.”641 

Nem fricska, nem kritika, tényszerű megjegyzés, eldugva egy irodalomjegyzékben: nem 

rossz a könyv, sőt a külföldiek közül az egyik legjobb, de sajnos nem üti meg az amerikai 

színvonalat, - foglalta össze véleményét. 

Amikor tehát a marketing intézményesülésének tipikus és esetleges speciális jegyeit 

vizsgáljuk, valamilyen mértékben elkerülhetetlen az amerikai fejlődéstörténet 

számbavétele. Miután e dolgozat tárgya a marketing magyarországi története, a gondolat 

őshazájában történteknek csak a felvillantására van lehetőség.  E fejezet mindössze arra 

vállalkozik, hogy azokat a legmarkánsabb evolúciós állomásokat vegye számba, amelyek 

mérföldkőnek tekinthetők egy jelenség intézményesülése során, és amelyek részletes 

bemutatása a magyar példa esetében is megtörténik, így ismeretük érdekes párhuzamok 

vagy eltérések megállapításához is elengedhetetlen. Az intézményesülés legfontosabb 

területeit veszi számba, korántsem a teljességre törekedve, néhány, elsősorban, - de nem 

kizárólag-, korai példával illusztrálva. 

E helyütt nem foglalkozom azzal a kérdéssel, hogy mit is tekintünk valójában 

marketingnek, azaz a fogalom és változásának tartalmi elemzésével, s azzal sem, hogy a 

tevékenység körülhatárolható megjelenésétől vagy a fogalom első nevesített feltűnéseitől, 

                                                           
641 Scott,Walter Dill: The Psychology of Advertising, 1903, Small, Maynard &Company, 429.o. 
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azaz mikortól beszélhetünk marketingről.  Ezeket a korántsem jelentéktelen szempontokat 

a negyedik fejezet 1. pontja érinti, egy a marketing fejlődéstörténete szempontjából 

hasonlóan fontos aspektusról, a kereskedelem és marketing fogalom megkülönböztetéséről 

pedig a második fejezetben volt szó. E helyütt kifejezetten az intézményesülés 

megnyilvánulási formáit, illetve az intézményesüléshez valamiképpen hozzájáruló 

eseményeket veszem számba. 

A marketing Egyesült Államokbeli történetét mind a marketing, mind a historiográfia jeles 

képviselői szerint Robert Bartels, a marketing gondolat fejlődését feldolgozó terjedelmes 

munkája foglalja össze a legjobban.642  Miután az irodalom tanulmányozása után ezt 

magam is így láttam, adódott, hogy e fejezet tényeit részben erre a műre alapozzam. A 

marketing hazájában, azzal szinte egyidőben Nyugat-Virginiában 1913-ban született 

professzor életének nagy része az Ohio Egyetemhez kötődik, ott szerezte BA majd Ph.D. 

fokozatát, és a University of Washington, illetve a californiai Berkeley egyetemen tett 

rövidebb kitérők után, itt tanított 1989-ben bekövetkezett haláláig. Egész életét a 

marketingnek szentelte, hivatkozott könyve szinte ennek a jelképe: először 1962-ben jelent 

meg, majd 1976-ban és 1988-ban, saját bevallása szerint is jelentősen átdolgozott és 

gazdagított formában adta ki újra. 

A marketing történetének feltárásával és analizálásával rajta kívül a nyolcvanas évekig 

nem sokan foglalkoztak. Talán azért, mert addig még nem számított eretnekségnek a 

marketingre alapvetően csak mint üzleti nem pedig társadalomrajzot is kínáló tudományra 

tekinteni. Csak kevesek számára és egy más szakmai körnek volt elsődlegesen érdekes, 

például aligha került társadalomtudósok vagy történészek látókörébe. Egészen addig, amíg 

egyre nyilvánvalóbbá nem lett társadalomtudományi jellege és természete, és elfogadottá 

nem vált kiterjesztett értelmezése. Így a historiográfiai megközelítés is meglehetősen későn 

válhatott relevánssá. Erről egy 2008-as írás a következő látleletet adta: „ During the first 

eighty years of academic marketing in North America, we have found no evidence of 

sustained associational activities among marketing scholars interested in the history of 

their fields and ideas.” 643 A szerzők szerint a marketing első, több mint félévszázados 

története során, az akadémiai szféra nem szerveződött meg a marketing történeti 

kutatására, nem tartotta szükségesnek, hogy e tekintetben megfogalmazza önmagát, és ezt 
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például szövetség vagy egyesület, tehát valamiféle intézményesült formában jelenítse meg. 

A két szerző ebben látja a historiográfia megkésett megjelenésének okát e területen: „One 

explanation for the slow growth of historiography until 1980 is the lack of such 

institutionalization.”644 Ez az érvelés azért is figyelemre méltó, mert egyúttal annak a 

deklarálása, hogy az intézményesülés nélkülözhetetlen feltétele egy szakma láthatóvá 

válásának és fejlődése megindulásának.  

E fejezet megírásának ez - tehát a marketing historiográfiai aspektusának érintése - volt a 

másik indoka. Egy, a marketinget történeti összefüggésében vizsgáló műnek, a szerző 

véleménye szerint illő kitérni arra, miként alakult tárgyának történeti feldolgozása, mikor 

és miért jelentek meg a történetét feldolgozó művek. 

 

1. A marketing oktatás csíráinak megjelenése és tartalma 

 

A marketing megjelenése az értékesítéshez, annak is két területéhez kötődik: a 

disztribúcióhoz, ahhoz, hogy hol és hogy juthat hozzá a vásárló a termékhez, és a 

vásárlásra való rávezetéshez, az áruról való tájékoztatáshoz és a megvásárlásához való 

kedvcsináláshoz, más néven a reklámhoz. 

 

A reklámnak már a 19. századtól szignifikáns irodalma volt, de ahogy a bevezetőben 

említett műveket, úgy más, akár ezt megelőzően kiadott könyveket  - pl. az Angliában 

1875-ben megjelent The History of Advertising címűt - sem tekinti a marketing saját 

története részének. Érdekes módon attól kezdve tekintik a marketing alkotórészét képező 

területeket - így a reklámot - is tárgyaló irodalmat a marketing evolúció részének, 

amikortól az oktatás, pontosabban a felsőoktatás, tehát az egyetemi szféra nevén nevezte a 

marketinget és elkezdte ezen a címen tanítani. Ezért is van különös jelentősége annak, 

mikorra tesszük ennek kezdeteit. Bartels 1902-1903-ra. 

 

Ezekben az esztendőkben néhány nagy amerikai egyetem - Michigan, California, Illinois, 

Pennsylvania, Ohio, Pittsburg és Wisconsin egyetemeit érdemes nevesíteni - a disztribúció 

témájának külön tantárgyat illetve teljes - több tárgyat felölelő - kurzust szentelt. Ezekre 
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még nem használták a marketing elnevezést, de a későbbi marketing képzések 

tematikájához hasonló témákat öleltek fel, és a kurzusok leírásában, magyarázó igeként 

már szerepelt a marketing szó: „This course will include a description of the various 

methods of marketing goods, of the classification, grade, brands employed and of 

wholesale and retail trade.”645, olvasható a University of Michigan Distributive and 

Regulative Industries of the United States című  1902. évi programjának ismertetőjében. A 

kurzus ismertetőkből az is kiderül, hogy kiemelt kérdésként foglalkoztak a reklámozással, 

annak pszichológiai aspektusaival, szerepével és gazdasági fontosságával, mindezt mind 

kiskereskedelmi, mind nagykereskedelmi keretbe ágyazva.  

 

Ahogy viszont e képzések súlyponti gondolata az eladás és ennek előkészítése, illetve az 

erre való felkészülés különféle lehetséges formái és technikái lettek, úgy körvonalazódott 

egyre egyértelműbben e kezdeti, - a tényleges eladási aktust megelőző - lehetséges 

műveletek sokszínűsége és jelentősége, azaz elkezdték a későbbi marketing építőelemeinek 

egy részét egységként kezelni.  A képzés mint forma garantálta az addig különálló elemek 

összerakását, s így megjelentek a marketing csírái. Ralph Starr Butler a Wisconsin 

Egyetem professzora a Procter&Gamble 646 példáján, ahol 1907 és 1910 között dolgozott, 

ezt így fogalmazta meg: „a manufacturer seeking to market a product had to consider and 

solve a large number of problems before he ever gave expression to the selling idea.”647 

Elmondja, hogy áttanulmányozva a korabeli szakirodalmat, meglepve tapasztalta, hogy 

ezzel a területtel, az eladásnak a kezdeti fázisával alig foglalkoznak, s ekkor döntötte el, 

hogy kifejezetten a kereskedés e vonatkozásának tanulmányt, majd egy levelező kurzust 

szentel. De rögtön az egyik kérdés, amire választ kellett keresnie, az általa „felfedezett”, 

önállóként definiált és újnak tekintett terület összefoglaló elnevezése volt: „I had 

difficulties in finding a suitable name, but I finally decided on the phrase ’Marketing 

Methods.”648 Ezt a nevet a kurzus tananyagát képező hat füzetecske („pamphlet”) viselte, 
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647 Bartels, Robert: The History of Marketing Thought, Ohio, USA, 1988, Publishing Horizons, 3rd Edition, 

24.o. 
648 uott, 24.o. & 295.o. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Fortune_500
http://www.forbes.com/companies/procter-gamble/


256 

 

amelyet 1910-ben a Wisconsin Egyetem adott ki. Talán ezzel az aktussal, ebben az évben, 

ez az egyetem volt a marketing szülőszobája. 

 

1911-ben a hat füzetecske anyagát jellemzően még egy Selling and Buying címet viselő 

tankönyv részeként jelentették meg újra, de alig 2 év múlva már „Marketing” névre 

átkeresztelték, így 1912-től hosszú éveken át az amerikai oktatási intézmények ezt a 

könyvet tanították.649  Ez a tankönyv tehát mindenképpen az egyik első, ha nem a legelső, 

nevében is marketinget viselő egyetemi forrás. 

 

1910-et és a Wisconsin egyetemet, mint szülőszobát lehet vitatni, hiszen a marketing szó 

fel-feltűnik már a megelőző években is, nem csak más névre hallgató kurzusok magyarázó 

leírásában (lásd előző oldalon a Michigan Egyetem példáját), hanem esetenként kurzusok 

elnevezésében is. 1905-ben a Pennsylvania, 1909-ben a Pittsburgh Egyetem hirdetett meg 

termékmarketing - Marketing of Products - névvel képzéseket. Ezek ugyan már nevükben 

is felvállalták a marketinget, de tartalmukban és megközelítésükben jellemzően még alig 

voltak többek, mint a korábban is létező, kereskedelemhez kötődő tárgyak más keretbe 

való foglalása és új elnevezése. 1910-ben Butler viszont nevében és tartalmában is 

módszertani, mégpedig kifejezetten marketing módszertani anyagot írt, tehát egy új 

korpuszt hozott létre, ezért tekintem a magam részéről ezt az időpontot és eseményt a 

marketing diszciplína jelképes nulla kilométerkövének. 

 

A marketing intézményesülésének első megjelenési formája az oktatásban, ezen belül is a 

felsőoktatásban, kurzusok formájában érhető tetten. Ez volt az a keret, amely először 

testesítette meg a marketing diszciplínát, nevén nevezte és olyan tartalommal töltötte meg 

ezt a legelső években még csak keretnek nevezhető formát, amely - visszatekintve is - a 

kereskedés radikálisan újfajta megközelítését jelentette, de legalábbis az erről való 

gondolkodást elindította, majd fokozatosan, de az USA-ban elég gyors ütemben, más 

pályára állította. Az említett Wisconsin Egyetemen túl, a Harvardról és a közép-nyugati 

régióról kell még megemlékezni, amikor a marketing bölcsőjét keressük. Ezeken az 

egyetemeken  - Ohio State University, Northwestern University és University of Illinois - 

tanultak és részben később tanítottak is olyan nagy nevek, mint Borden, McNair, Maynard, 
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és maga Bartels is. Az egyetemi közeg egyúttal előhívta az intézményesülés újabb formáit 

a diákságot és a tanári közösséget.   

 

A diákok, az intézményesülés megjelenítői és ösztönzői, amennyiben olyan hallgatók, tehát 

emberek egy szervezett, definiálható csoportja, akik már deklaráltan marketinget tanultak, 

vagy ilyen címszó alatt tanulták a korábban kereskedelmi képzések részét képező tárgyak 

egy részét. Számukra a marketing már nem egzotikum, hanem az őket körülvevő valóság, 

amit nekik - ez az első ilyen generáció - az egyetem, mint kanonizált tudásanyagot tanított 

meg, amely nélkülözhetetlen magas szintű szakmai tudásukhoz és későbbi 

boldogulásukhoz. Ez a mondat minden más kontextusban akár közhelynek is 

minősülhetne, kivéve e helyütt, ahol az intézményesülés, a társadalmi ismertség és 

elfogadottság ismérveit és lépéseit kutatjuk. E helyütt felbecsülhetetlen jelentőségű az a 

tény, hogy egy felsőoktatási intézmény - amelynek autentikusságát és szakmai hitelét, 

különösen száz éve, még senkinek nem jutott eszébe megkérdőjelezni - mit tanít, mit 

minősít önálló tárgynak és ezáltal mire irányítja rá hallgatói figyelmét.  

 

Az egyenlet másik oldalát képezik a tanárok, akik már az értékesítést az új szemszögből 

vizsgálták, akik elkezdték magukat is önálló, a marketing diszciplínához kötődő 

csoportként meghatározni. Bartels a kezdeti fontosabb szakembereket számbavéve, az 

1902 és 1924 közötti időszakra vonatkozóan 30 nevet emelt ki azok közül, akik 

kutatásaikkal, koncepcióikkal, innovatív szemléletükkel, szintetizáló képességeikkel 

jelentősen hozzájárultak az új diszciplína kialakulásához és gyors fejlődéséhez.650 

Tekintélyes lista, hiszen valóban meghatározó szakemberekről van szó. Jó példa erre Neil 

H. Borden életpályája. Ő 1923-ban marketing instruktorként kezdett dolgozni a Harvardon, 

majd Daniel Starch professzor mellett reklámkurzust vezetett, de elkezdte érdekelni a 

piackutatás, és később az e területekre való rálátás vezette a márka kérdések 

tanulmányozása felé. Saját szavai még jobban illusztrálják a marketing fejlődését, 

területeinek gazdagodását egy szakmai sors személyes szűrőjén át: „My work in marketing 

and advertising had led me into fields of market research and I had also become very much 

interested in brand problems.” – írja 1940-ben tett vallomásában.651 
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A fentiekben leírtak, szándékaim szerint jól illusztrálják az oktatási terület, az oktatási 

szféra szereplőinek, hallgatóknak és tanároknak, továbbá az oktatás egyik legfontosabb 

kellékének a tan- és szakkönyvnek (erről a 4. pontban bővebben lesz szó) az 

intézményesülést gerjesztő szerepét. A marketing esetében mindenképp tetten érhető, az 

akadémiai szféra jelentősége egy gondolat meghatározásában, kanonizálásában, 

terjesztésében, elfogadtatásában, szakmásításában és társadalmi beépülésének 

támogatásában. Erről a marketing szakma már a kezdetekben is így vélekedhetett, erre utal, 

hogy a Journal of Marketing első évfolyamának első száma teret adott egy írásnak, 

amelyben egy marketing tanár foglalja össze az első harminc év oktatási tapasztalatait 

Experiences of an Early Marketing Teacher címmel.652 Mindebből logikusan következett, 

hogy e fontos tevékenység képviselői a tanárok, úttörő szerepet vállaltak az 

intézményesülés egy másik meghatározó formájában, a szakmai szövetségek 

megalakításában is. 

 

2. Az első szakmai szövetségek, szervezetek és öndefinícióik az USA-ban.  A 

marketing differenciálódásának visszatükröződése az egyes területek, 

tevékenységfajták szakmai szövetségeinek létrejöttén keresztül. 

 

A marketing szakma önszerveződésének első lépései ugyancsak az oktatáshoz, 

pontosabban az oktatókhoz kötődnek. Az oktatási terület dinamikus fejlődése, a 

marketinget valamilyen kurzus részeként tanító tanárok számának gyarapodása 

szükségszerűen hívta életre az intézményesülés újabb formáját a szövetkezést. 

 

2.1. Az Amerikai Marketing Szövetség és előd szervezetei 

 

Az előzmények 1915-re nyúlnak vissza.  Ekkor 28 tanár gyűlt össze Chicagoban653, az 

Associated Advertising Clubs of the World kezdeményezésére megvitatni a 

reklámképzések lehetséges tartalmát.  Ez az év a National Association of Teachers of 

Advertising szakmai szövetség megalakulásának történelmi dátuma is.654 Szintén 

előzménynek tekinthető, hogy három év múlva, 1918-ban Richmondban az American 
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Economic Association találkozóján - amolyan közgazdász vándorgyűlésen -, öt-hat, a 

marketing iránt különösen érdeklődő szakember együtt vacsorázott, és elhatározta, hogy 

ettől kezdve a marketingnek, mint önálló témának is helye van a szövetség 

rendezvényein.655 Feltehetően ez is nagyban ösztönözte a marketing tanárok egyre 

nagyobb számú belépését az amerikai közgazdász szövetségbe: „After 1920… teachers of 

marketing increasingly joined the American Economic Association”.656  S alig telt el bő 

félévtized, hogy érdekeik markánsabb artikulálása érdekében megalakítsák saját 

szövetségüket: 1926-ben létrejön a National Association of Teachers of Marketing and 

Advertising nevű szerveződés.657 A reklámot oktató tanárokat tömörítő szövetség tehát 

nevében is kibővül a marketinggel, mert az egyetemek gyakorlata alapján bebizonyosodott, 

hogy a két tárgyat együtt van értelme tanítani.658 Ez a marketing és a reklám terület első 

látványos összeforrása, egyszersmind a marketing közgazdaságtantól való rugalmas 

elszakadásának jelképes kezdete.   

 

1915-ben tehát a reklámot tanítók tömörültek szövetségbe, ez lett az Association of 

Teachers of Advertising nevű szervezet, 1926-ben nevükben és tagságukban is kibővültek 

a marketing tanárokkal, de ezek a tömörülések még mindig inkább egy azonos foglalkozást 

űző közösség érdekvédelmi, és az oktatáshoz, annak tartalmához és módszertanához 

kötődő közössége, semmint egy marketing szakmai szervezet. Ennek a létrejöttére sem 

kellett azonban sokáig várni, 1931-ben659 kifejezetten a marketing diszciplína tudományos 

megközelítése érdekében  - „an organization devoted to advancing the use of science in 

marketing”660 - alakul meg az American Marketing Society. Ez az egyelőre még csak 

egyesülésnek, társaságnak hívott szerveződés az első kifejezetten marketing szervezet az 

Egyesült Államokban, amely saját elnökük  - Frank Coutant - bevallása szerint is a tanárok 
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http://books.google.hu/books?id=G0lsMDN9U44C&pg=PA50&lpg=PA50&dq=National+Association+of+Teachers+of+Marketing+and+Advertising&source=bl&ots=KflW4NJAYt&sig=ZeKUwa6g3BylxxZR42_CkOuTsKQ&hl=hu&sa=X&ei=9jWHUuj2MuTh4QT3x4HYBA&ved=0CFUQ6AEwAw#v=onepage&q=National%20Association%20of%20Teachers%20of%20Marketing%20and%20Advertising&f=false
http://books.google.hu/books?id=G0lsMDN9U44C&pg=PA50&lpg=PA50&dq=National+Association+of+Teachers+of+Marketing+and+Advertising&source=bl&ots=KflW4NJAYt&sig=ZeKUwa6g3BylxxZR42_CkOuTsKQ&hl=hu&sa=X&ei=9jWHUuj2MuTh4QT3x4HYBA&ved=0CFUQ6AEwAw#v=onepage&q=National%20Association%20of%20Teachers%20of%20Marketing%20and%20Advertising&f=false
http://books.google.hu/books?id=G0lsMDN9U44C&pg=PA50&lpg=PA50&dq=National+Association+of+Teachers+of+Marketing+and+Advertising&source=bl&ots=KflW4NJAYt&sig=ZeKUwa6g3BylxxZR42_CkOuTsKQ&hl=hu&sa=X&ei=9jWHUuj2MuTh4QT3x4HYBA&ved=0CFUQ6AEwAw#v=onepage&q=National%20Association%20of%20Teachers%20of%20Marketing%20and%20Advertising&f=false
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szövetsége támogatásának köszönheti életképességét.661 Érdekes megemlíteni, hogy 

Coutant maga piackutató volt, a Pedlar and Ryan nevű new yorki cég kutatási igazgatója. 

A szervezet ebben a formában alig öt évet élt, mert 1937-ben, szokásos évi 

konferenciájukon a marketing tanárok nemzeti Szövetségével egyesülve megszületett az 

American Marketing Association (AMA), a már nevében is marketing szakmai 

szövetség.662 

 

A Szövetség  történetének főbb állomásai 1994 óta működő honlapjukon nyomon 

követhetők, de az intézményesülési folyamat szempontjából kiemelendő 1949, amikor első 

önálló irodájukat kibérelték és számos új alkalmazottat vettek fel, illetve 1976, a könyvtár 

és információs központ megnyitása.  Jelenleg 30 ezer feletti a taglétszáma663, tegyük hozzá 

volt nagyobb is, 1981-ben pl. 43 ezres, de az AMA prosperál és 75 éve megszakítás nélkül 

képviseli a szakmát az USA-ban. Számos szakmai lapot és minősítést ad ki, (erről e fejezet 

3. és 5. pontjában lesz szó), és a világ szinte összes jelentős marketing szervezetével 

kapcsolatban áll. Van egy alapítványa, és nem utolsó sorban ez a szövetség a folyamatosan 

felülvizsgált, a változásokhoz igazított és autentikusnak tekintett marketing definíciók 

ősforrása. Jelképes értékűnek is tekinthető, hogy az ezredfordulón megújították 

küldetésüket: 

 

„The AMA is a professional association for individuals and organizations leading the 

practice, teaching and development of marketing knowledge worldwide”664 

 

amit azért érdemes idézni, mert egyértelművé teszi, hogy ez a szervezet kívánja továbbra is 

meghatározni a marketing fejlődési irányát világszerte, mind a gyakorlatot, mind az 

elméletet, és az oktatást illetően.  A praktikum és az elmélet kiegyensúlyozott képviseletét 

a 15 tagú Board összetétele is mutatja665, nyolcan az akadémiai szférát, heten a vállalati 

szférát, a gyakorlatot képviselik. 

 
                                                           
661„This is the timely place to acknowledge our debt of gratitude to National Association of Marketing 

Teachers. When American Marketing Society was too little a todler to stand on its own feet, the N.A.M.T. 

reached down a fatherly hand to help us…”, uott 226.o. 
662 „1937- American Marketing Association (AMA) created from the merger of NAMT and AMS.” 

http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Pages/1915-1939%20History.aspx  (2013.11.15.) 
663 http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Pages/default.aspx (2012.08.12.) 
664 http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Pages/default.aspx  (2012.08.12.) 
665 A Board összetételéről lásd 3. sz Függelék V. fej. 1.sz. mell. és/vagy 

http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Pages/BoardofDirectors.aspx 

http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Pages/1915-1939%20History.aspx
http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Pages/default.aspx
http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Pages/default.aspx
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 2.2. A Marketing Tudományok Akadémiája 

 

Talán magyarul még sosem emlegették az Academy of Marketing Science nevű 1971-ben 

az egyesült államokbeli Long Island University-n alapított tudományos intézményt, 

amelynek 2008-ig a University of Miami volt a székhelye, ekkor viszont Louisianaba 

költözött.  

 

Kifejezetten az akadémiai szféra szervezete, amely missziójának a legmagasabb szakmai 

szintű marketing tudás létrehozását és terjesztését tekinti.  Egy újabb szervezet, amely azon 

munkálkodik, hogy a fogyasztói társadalom kötőanyagát és létét jelentő marketing szakma 

tudásbázisa az USA maradjon, miközben kellő kontrollt is gyakorol felette, hiszen az egész 

világban ő kívánja terjeszteni. Ezt küldetésében félreérthetetlenül ki is mondja - „a role of 

leadership within the discipline of marketing around the world”666- s erre nem kis 

összegeket és energiát hajlandó áldozni. Az Akadémia 8 évvel megalakulása után 1979-

ben újjászervezte magát, s azóta változatlan szervezeti felállásban működik, élén a 

kétévente választott kormányzó tanáccsal.667 

 

Jelenlegi öndefiníciója érdemel még egy gondolatot, mert jellegzetesen amerikai 

megközelítés:„…full-service, scholarly professional organization. It offers a wide range of 

services...”668. Tehát egy tudományos szakmai, de egyúttal szolgáltató, még pedig teljes 

körű szolgáltatást nyújtó szervezetként működik. Szolgáltatásai egy részét konkretizálja: 

konferenciák, szimpóziumok rendezése, tudományos periodika és hírlevelek kiadása, 

ösztöndíjak és támogatások biztosítása leendő kutatóknak.  

 

 2.3. Az Amerikai Reklámügynökségek Szövetségének megszületése669 

 

Kevéssé ismert és a marketing-történetben nem elég hangsúlyosan tárgyalt, de a szakma 

megerősödése és formálódása szempontjából óriási jelentőségű szerveződés az American 

                                                           
666 http://www.ams-web.org/associations/213/files/AMSHistory.pdf  (2012.10.02.) 
667 uott (2013.11.15.) 
668 uott (2013.11.15.) 
669 Ez az alpont az AAAA egyik alelnökének Marsha Appelnek 2012. augusztus 10-én a szerzőnek küldött 

ismertető anyaga alapján készült: American Association of Advertising Agencies (AAAA), Encyclopedia of 

Advertising, published by Fitzroy Dearborn, 2003. 

 

http://www.ams-web.org/associations/213/files/AMSHistory.pdf
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Association of Advertising Agencies (AAAA), azaz a reklámügynökségek tömörülése. 

Furcsa mód, Bartels többször hivatkozott alapművében megemlítésre sem kerül, pedig 

közel százéves múltra tekint vissza a ma ötszáz feletti taglétszámú, new yorki székhelyű, 

négy földrajzi régióba szerveződött szakmai szervezet, amely az ezredfordulón, tagjain 

keresztül az amerikai reklámköltés nagyságrendileg 75%-a felett rendelkezett, de befolyása 

a szakmára még ennél is nagyobb volt. 

 

A Szövetség megalakulását negyven esztendő szerveződési kísérletei előzték meg, 

számszerűen öt fulladt előbb vagy utóbb kudarcba. 1872-ben volt az első próbálkozás, 

1912-ben az utolsó a szövetségi szintű önszerveződés létrehozására. Egy-egy állam 

szintjén viszont sikerült, ami az elején szövetségi méretben még nem. 1911-ben alakul meg 

az Association of New York Advertising Agents, amelyet több regionális tömörülés 

követett. Az egymásra találás azért ment döcögősen, mert a kezdetekben a külvilág 

nagyfokú bizalmatlansággal szemlélte az ügynökségeket és ők is egymás tevékenységét, 

így képtelenek voltak megteremteni a bizalom légkörét. 

 

Az áttörés éve 1917, helyszíne St.Louis. Öt regionális tömörülés - a new-yorki, a chicagói, 

a philadelphiai, a bostoni és az új-délnyugati régió - hozza létre az Amerikai 

Reklámügynökségek Szövetségét (AAAA), 111 taggal.670 Még ugyanabban az 

esztendőben az egyik alapító ügynökség vezetője és tulajdonosa James O’Shaughnessy 

eladja chicagói cégét, hogy főtitkári minőségben teljes idejét a szövetség szervezésének 

áldozhassa. Azon túl, hogy az intézményesülés dinamikájáról árulkodik, ennek azért is van 

jelentősége, mert kezdettől fogva - tehát már 1917-ben - főállású és fizetett alkalmazott 

intézte az ügyeket, ami mindenképp mutatja egy szakma érettségét, önbecsülését és anyagi 

helyzetét. Akárcsak az egy évvel korábban, 1916-ban megalakult National Outdoor 

Advertising Bureau, amely érdekvédelmi és szakmai tömörülésként az USA kültéri 

reklámozásának háromnegyedét képviselte671, egyúttal annak félreérthetetlen jeleként, 

hogy a reklámozást már komoly súlyú és bevételt termelő iparágnak tekintették. 

                                                           
670„In St. Louis, on 4 June 1917, the New York, Chicago, Philadelphia, Boston, and a new Southern 

Association of Advertising Agents formally announced the formation of the American Association of 

Advertising Agencies. The five regional groups became the original councils of the AAAA, which started 

with 111 charter members.”, Encyclopedia of Advertising, published by Fitzroy Dearborn, 2003, 2.o. 
671http://adage.com/article/special-report-the-advertising-century/ad-age-advertising-century-

timeline/143661/ (2012.10.02.) 

http://adage.com/article/special-report-the-advertising-century/ad-age-advertising-century-timeline/143661/
http://adage.com/article/special-report-the-advertising-century/ad-age-advertising-century-timeline/143661/
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Az AAAA missziót teljesített. ”The formation of the national association heralded and 

facilitated the coming-of-age of the industry.”672 Egymással korábban szóba nem álló 

vállalatokat terelt egy akolba, egymás megértésére és megbecsülésére késztette őket, 

ösztönözve közös szakmai célok kitűzését és megvalósítását. Ezzel óriási mértékben járult 

hozzá és gyorsította fel a reklám és marketing területek professzionalizálódását. Egyfajta 

szakmai konszolidációt indított el, amelynek jelentőségét első főtitkára, majd elnöke, 

O’Shaughnessy emlékirataiban így értékelte: “The earliest concern of the AAAA was to 

efface the memories of the free-for-all days when knocking the other fellow was almost a 

social requirement.”673 

A szervezet puszta megalakulása is meghatározó mérföldkő a marketing történetében, az 

ezt követő évtizedek tevékenysége pedig különösen az. Társadalmi ismertségéhez és 

beépüléséhez nagyban hozzájárult az, hogy létrejötte egybeesett az USA belépésével az 

első világháborúba. Az AAAA közreműködésével alakult meg ugyanis a 

kormányszervként létrehozott Tájékoztatási Bizottság keretében működő 

reklámalbizottság. Ennek a kormányszervnek a háborús kampányok koordinálása volt a 

feladata, például a hadsereget, a tengeri flottát, a Vöröskeresztet vagy a háborús 

kötvénykibocsátásokat propagáló akciókat szervezett. Ezek hatásukat tekintve olyan jól 

sikerültek, hogy a tengeri flotta kezdeményezésére, a háborút követő toborzó kampányok 

megalkotására és végrehajtására 1919-ben alakult egy több reklámügynökségeket tömörítő 

vállalat (Advertising Agencies Corporation), amely sok kormánykampányt alkotott és 

1928-ig működött.674  

1921-ben a reklámipar számára félévszázadig irányadó gyakorlatot honosított meg, amikor 

egységesen 15%-ban határozta meg az ügynökségeknek a médiavásárlás után járó 

jutalékszintet. 1924-ben iparági sztenderdeket fogadott el (The AAAA Standards for  

Practice)675. Fennállása tízedik évfordulóján 1926-ban, nem kisebb személyiség, mint 

Calvin Coolidge az Egyesült Államok elnöke látogatott el éves konferenciájukra és ott 

                                                           
672 Marsha Appelnek 2012. augusztus 10-én a szerzőnek küldött ismertető anyaga, American Association of 

Advertising Agencies (AAAA), Encyclopedia of Advertising, published by Fitzroy Dearborn, 2003, 3.o. 
673 uott, 3.o 
674 uott, 5.o. 
675 uott, 4.o. 
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beszédet mondott676, ami a szövetség legitimációjának, elismertségének és totális 

társadalmi inkorporálódásának egyértelmű bizonyítéka.  

1936 újabb történetileg fontos pont: az AAAA és a Reklámozók Nemzeti Szövetsége, a 

reklámozói oldal közösen kutatási szervezetet alapít, ez lesz az Advertising Research 

Foundation.677 Harminc év múlva, 1967-ben a szakma fejlesztése szempontjából nem 

kevésbé fontos alapítványt hoz létre az oktatás támogatására, az AAAA Educational 

Foundation-t, amely 1983-ban egy másik alapítvánnyal egyesülve új névvel Advertising 

Educational Foundation néven folytatta működését.678 Eredeti célja a gyakorlati élet és az 

egyetemi kutatások egymáshoz való közelítése, ami örökzöld probléma, már a marketing 

korai időszakában is a szakmai lapok - például a Journal of Marketing - gyakran 

foglalkozott vele, és ez a szakadék a mai napig áthidalhatatlannak tűnik. 

A második világháború, konkrétan Pearl Harbour csatája, az első világháborúhoz 

hasonlóan a szervezet megerősödésének újabb állomása. Ekkor, 1942-ben alakult meg az 

ún. Háborús Reklámtanács (War Advertising Council), amely rövid néhány év alatt több 

mint 90, a háborús helyzethez kötődő propaganda reklámkampányt készített, s akkora 

társadalmi presztízsre tett szert, hogy a háború befejeződésével is megmaradt, átalakulva 

Reklámtanáccsá: ”After the war, realizing its tremendous power to effect positive social 

change, it evolved into the Advertising Council.”679 Fontos mondat, egy fontos pillanatról. 

A reklám - lehetséges pozitív - hatását a társadalmi folyamatokra talán történetében először 

mondták ki. 

Végül, de nem utolsósorban, az 1973-ban elindított multikulturális hallgatói programot 

(AAAA Multicultural Advertising Intern Program)680 azért tartom témám szempontjából 

jelentős fejleménynek, mert újabb állomása és bizonyítéka a marketing intézményesülésen 

keresztüli társadalmi beépülésének. Fennállása első 25 évében ugyanis ezer feletti, 

valamilyen kisebbséghez tartozó, hátrányos helyzetű hallgatót helyezett el 

                                                           
676 „President Calvin Coolidge pronounced a benediction on the business of advertising in a 1926 speech: 

“Advertising ministers to the spiritual side of trade. It is a great power that has been intrusted to your keeping 

which charges you with the high responsibility of inspiring and ennobling the commercial world. It is all part 

of the greater work of regeneration and redemption of mankind”     

http://historymatters.gmu.edu/mse/ads/amadv.html (2012.10.02.) 
677 uott, 6.o. 
678 uott, 4-5.o. 
679 uott, 5.o. 
680 uott, 6.o. 

http://historymatters.gmu.edu/mse/ads/amadv.html
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reklámügynökségeknél szakmai gyakorlatra, s közülük sokan folytatták pályájukat az adott 

cégnél,681 ezzel beépülve a szakmába. 

 2.3.1. ICITA - Az Ipari és Technikai Reklámügynökségek Nemzetközi Szervezete 

1962-ben jött létre az International Chain of Industrial and Technical Advertising 

Agencies nevű szervezet, amelynek fő célja, hogy a reklám eszközeivel létesítsen 

közvetlen kapcsolatot a gyártók és az ipari felhasználók között. Ez a volt az első B2B 

(business to business) 682 területet képviselő szakmai szervezet.  

Egy 1971-es magyar nyelvű írás683 az ICITA létrehozásának indokát két okban véli 

felfedezni. Egyrészt addig túlnyomórészt a fogyasztási javak értékesítésével foglalkozott a 

reklám és erre irányult zömében a marketing tevékenység, másrészt az ipari termékek 

mennyiségében, minőségében és választékában, olyan nagymérvű volt a növekedés és a 

differenciálódás, amely az ügynökségektől e területre vonatkozó speciális tudást követelt 

meg, mert a gépek és berendezések marketingje más tudást igényel, mint az élelmiszereké, 

a tisztítószereké vagy a gépkocsiké.  Ennek következményeként „egyre nagyobb számban 

jelennek meg a piacon műszaki, technikai reklámmal foglalkozó ügynökségek, illetve 

hoznak létre a meglévő ügynökségeken belül speciális részlegeket.„684 E szövetség 

megjelenése tehát újabb fontos lépés az intézményesülés felé vezető úton, mert egy új 

műfaj, a vállalatközi marketing megerősödésének és jelentékennyé válásának 

manifesztuma. 

A szervezet eredetileg két - egy európai és amerikai -, majd három - fejlődő országokkal 

kiegészült - regionális albizottságban látta el feladatát. A marketing gondolat korai 

magyarországi megjelenésének újabb érdekes bizonyítéka, hogy a Hungexpo 1969 óta 

részt vett a szervezet munkájában és 1971-ben az ICITA new yorki konferenciáján Holló 

Gusztáv, a cég képviselője előadást is tartott „Vásárok jelentősége az európai  

marketingben” címmel.685 A hetvenes években tehát egy szocialista ország marketing 

                                                           
681„ In its first 25 years, it placed over 1,000 minority students in advertising agencies as summer interns, 

many of whom went on to careers in advertising.” Encyclopedia of Advertising, published by Fitzroy 

Dearborn, 2003, 6.o. 
682 B2B az üzleti szféra szereplőinek egymásközti, míg a B2C (business to consumer), a gyártó/kereskedő  

marketing tevékenysége a fogyasztó felé. 
683 Propaganda Reklám 1971/4 (pp11-13) 
684 uott, 10.o. 
685 uott, 13. 
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tevékenységre specializálódott vállalatának magyar alkalmazottja marketing tárgyú 

előadást tart az Egyesült Államokban. 

 

2.4. További marketing szakmai szövetségek 

 

Itt egy terjedelmes alpont következhetne, mert a marketing őshazájában a marketing 

minden jelentős és kevésbé jelentős, korábban, vagy fejlődése részeként később önállósult 

részterülete, identitásépítése egyik fontos lépéseként létrehozta szakmai szervezetét. 

Terjedelmi korlátok miatt azonban csak néhányat említek meg ezek közül, érzékeltetve 

egyrészt, hogy milyen sokszínűvé vált a szakma az eltelt közel egy évszázad során, 

másrészt bemutatva ezek közül, néhányat, amely hosszabb múltra tekint vissza, és olyat is, 

amely az elmúlt évtizedek szakmai evolúciójának eredménye, megmutatva, hogy az 

intézményesülés korántsem befejezett, hanem egy tevékenység változásával, fejlődésével 

együttjáró és e fejlődést visszatükröző folyamat. Azt előzetesen is rögzíthetjük, hogy a 

huszadik század harmincas évei az USA-ban a marketing szakmai szervezetek kialakulását 

hozták, - ez az időszak az első csúcspontja a szakma önszerveződésének, s ezáltal az 

intézményesülés egyik fontos korai évtizede. 

 

A marketing szakma máig egyik legjelentősebb nemzetközi szövetsége az International 

Advertising Association (IAA), amelynek története egy ebédhez és egy szakmai laphoz 

kötődően kezdődött 1938. április 8-án New Yorkban. Talán nem véletlen akkor, hiszen 

előtte pár hónappal ugyanott született meg a Nemzetközi Marketing Szövetség. Thomas 

Ashwell, az Export Trade & Shipper magazin kiadója úgy gondolta, legfőbb ideje, hogy a 

reklámnak legyen egy nemzetközi szervezete, és e célból hívott meg ebédre másik 12, a 

nemzetközi kereskedelemben érintett kollégát.686 Májusban 130 ember megalakította az 

Export Advertising Association-t, ugyanis kiderült, hogy akkorra már International 

Advertising Association névvel bejegyeztek egy szervezetet. Az eredetileg is elképzelt 

elnevezés 1953-ban vált jogilag szabaddá, így decemberben fel is vehette a szövetség a mai 

napig használt nevét. Ekkor már 500 feletti volt a tagsága, de húsz éves korára, 1958-ra 

már közel 1200, amelynek a fele az Egyesült Államokon kívüli, szám szerint ötvennyolc 

országból volt, a nyolcvanas évek végére a tagság 2700 felett volt, a résztvevő országok 

                                                           
686 http://www.iaaglobal.org/History.aspx  (2012.08.16.) 

http://www.iaaglobal.org/History.aspx
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száma pedig már 78, 2012-ben 3600 tagja volt, 95 országból. Magát az egyetlen globális 

háromoldalú szervezetként mutatja be, amely a hirdetők, a reklámügynökségek és a média 

közös érdekeit képviseli.687  

 

Az IAA tagságának folyamatos gyarapodása jól mutatja a reklámszakma izmosodását az 

elmúlt bő félévszázad során, az országok számának növekedése, és ezzel együtt az 

amerikai irányítás megtartása pedig azt, hogy a marketing szakma őshazája semmit sem 

vesztett szakmai befolyásából, sőt kiterjesztette azt. Hosszú történetéből még egy, az 

intézményesülés szempontjából is jelentős elemet emelek ki, az IAA oktatási és tudás 

kompetenciájának egyik tárgyiasult jelképét, az IAA Diplomát, amelyet 1980-as Durban-i 

világkongresszusukon jelentettek be, majd 2008-ban az adományozás feltételeit 

módosítottak. Ezt az elismerést az IAA olyan végzős hallgatóknak adja saját diplomájukon 

felül, akik meghatározott ideig tanultak, meghatározott számú marketing tantárgyat. Az 

akkreditációra azonban nem egyetemek vagy más oktatási intézmények pályázhatnak, 

hanem programok, azaz szakok, s amennyiben az adott felsőoktatási intézmény valamely 

programját akkreditálták, az ott végző hallgatók jogosultak pályázni erre a szakmai 

többletelismerésre is.688 

 

Nemrég volt 100 éves az 1912-ben alakult American Advertising Federation (AAF), amely 

neve és honlapja szerinti nagyszámú tagsága ellenére súlytalanabb szervezet az IAA-nál. A 

washingtoni székhelyű szövetség helyi szervezetekbe szerveződik Amerika szerte, amely 

egységeknek egy része saját történetét még a Szövetség létrejötte előtti időkre vezeti 

vissza. Érdekes példa erre a Louisville-i szervezet, amelynek története - honlapja szerint - 

1906-ig nyúlik, amikor is a helyi reklámszövegírók szerveződéseként alakult meg.689 

Ekkor még csak férfiak lehettek a tagjai (!), akik a reklámszakmában szövegíróként, 

illusztrátorként vagy médiavásárlóként dolgoztak és jó erkölcsűek voltak („good moral 

standing”).  Ebből a forrásból derül ki az is, hogy az AAF egyik elődszervezete az 

Associated Advertising Federations 1909-ben már ötödik éves konferenciáját tartotta, tehát 

                                                           
687 http://www.iaa.hu/index.php?pid=5  (2012.08.16.) 
688 Magyarországon egyedül az IBS (International Business School) 4 BSc és 1 MSc programja rendelkezik 

IAA akkreditációval a disszertáció írásakor. 
689 „The American Advertising Federation - Louisville was organized as The Ad Writers League of 

Louisville. It was founded on January 31, 1906. The Articles of Incorporation were filed with the state of 

Kentucky on January 30, 1908”.  http://www.louisvilleadfed.org/about-us.aspx, (2012.09.23.) 

http://www.iaa.hu/index.php?pid=5
http://www.louisvilleadfed.org/about-us.aspx
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története egészen a huszadik század legelején kezdődött, s talán az sem lényegtelen tény, 

hogy a konferencia témája a reklám igazság tartalma volt.  

 

Másik példaként, a történész számára különösen izgalmas a houston-i szervezet története. 

Ez szintén 1906-ban indult, amikor a Houstonban reklámmal foglalkozó két (!) fő próbált 

megalakítani egy reklámklubot sikertelenül, amely a későbbi nagyobb érdeklődés és 

létszám dacára még két év múlva sem sikerült. Végül 1911-ben találkozott a helyi 

kereskedelmi kamara és a Dallas Ad Men’s League, konkrétan 78 férfi és egy hölgy, hogy 

létrehozza szakmai szervezetét.690 1945-ig ez a hölgy volt az egyetlen női tagja a 

szervezetnek, ekkor oldották fel a tilalmat, és kezdtek nőket is tagjaik közé fogadni. A 

nőknek a szakmai szerveződésekből való kezdeti kizárásán túl, a marketing-reklám szakma 

fejlődéstörténetét illetően árulkodó mondat olvasható a szervezet első vezető 

tisztségviselőjéről, aki egy bankár lett: „Instead of electing an advertising professional to 

head the new club, a banker was chosen as president to lend dignity and give the club 

prestige.”691 Egy bankár egy reklámszakmai szervezet élén? Mi okból? Erre is világos 

választ kapunk: hogy ezzel méltóságot és presztízst kölcsönözzön a szervezetnek. 

Árulkodó bizonyítéka annak, mire tartották a szakmát, ha egyáltalán már szakmának 

tekintették, fejlődéstörténetének e korai szakaszában. 

 

Az AAF, közismertebb nevén az AdFed ma már elsősorban az edukáció terén fejti ki 

tevékenységét, folyamatosan tanulmányi és hallgatóknak kiírt egyéb reklámszakmai 

versenyeket szervezve, továbbá a reklámban dolgozó személyiségeknek állít emléket azzal, 

hogy az USA-ban oly közkedvelt Hall of Fame-ek egész hálózatát hozta létre és szervezi, 

amelybe évente a szakma néhány kiemelkedő személyisége kerülhet be. A „Unifying 

Voice” jelszava alá tömöríti tagjait, közel 100 blue chipet, tehát a legértékesebbnek tartott 

amerikai multinacionális vállalatot, 40 ezer reklámszakembert, és 6500 felsőoktatási 

intézményi hallgatót.692 

 

Visszatérve a huszadik század elejére, 1917-ben, tehát évtizedekkel a marketing szövetség 

és a reklámszövetség előtt már megalakult New York-ban a Direct Marketing Association 

(DMA), azaz a Direkt Marketing Szövetség. Mégis utánuk kerül e szervezet bemutatásra, 

                                                           
690 http://www.aaf-houston.org/aafhouston-history/ (2012.09.23.) 
691 http://www.aaf-houston.org/aafhouston-history/ (2012.09.23.) 
692 http://www.aaf.org/default.asp?id=24  (2012.09.23.) 

http://www.aaf.org/default.asp?id=24
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mert jelentősége és hatása nem összemérhető a másik kettőével. A tevékenység a 

marketing szakma egy önálló - a huszadik század végétől, elsősorban az információ 

technológia rapid fejlődése miatt - rendkívül fontos és prosperáló marketing eszközévé 

vált. Azóta a szövetség is nemzetközi lett, 48 más országbeli tagja is van.693 A direkt 

marketing, mint a marketing egyik meghatározó területe társadalmi beépültségének 

mértékéről közöl megdöbbentő adatot a szervezet honlapja. Ezek szerint az USA-ban 

2009-ben 1,4 millió ember dolgozott kifejezetten a szakma e területén, akiknek a munkája 

közvetve 8,4 millió alkalmazott munkájára volt hatással.694 

 

A Public Relations szakma, megint csak az USA-ban elsőként, 1947-ben fogalmazza meg 

magát szervezeti szinten, amikor a szakmai elődként már működő American Council on 

Public Relations, a National Association of Public Relations Counsel nevű szervezettel 

egyesül, és megszületik a Public Relations Society of America.695 Ebben az évben indul 

egyébként az első szervezett egyetemi szintű képzés is, mégpedig a Boston University 

keretében.696 Magukat a mai napig a világ legfontosabb és legnagyobb PR szakmai 

szervezetének tartják, saját szavaikkal: „ the world’s largest and foremost organization of 

public relations”697, ami tárgyunk szempontjából azért érdekes, mert a PR a huszadik 

század utolsó negyedében, a világ összes fejlett országában befolyásos és nagyszámú 

szakembert foglalkoztató területté nőtte ki magát, létrehozva helyi szakmai szervezeteit, 

amelyekre valamilyen mértékben hat az amerikai szövetség és annak állásfoglalásai.  A 

szövetség az egyéni tagságra épül, 2012-ben 21 ezer PR szakemberen kívül, 10 ezer, a 

szakmát tanuló diák is tagja volt.698 Ez tagjainak puszta számszerűségéből adódóan is már 

látható nagyságrend, pedig taglétszámánál lényegesen több ember gyakorolja e hivatást a 

legkülönfélébb gazdasági vállalkozásokban, politikai és civil szervezetekben, így hatása és 

társadalmi jelenléte, az általa képviselt szemlélet, jelentős mértékben járul hozzá a 

                                                           
693 http://www.the-dma.org/aboutdma/whatisthedma.shtml  (2012.08.12.) 
694 uott 
695 Gower, Karla K: Public Relations and the Press, USA, 2007, Northwestern University Press, 18.o. 

http://books.google.hu/books?id=PH86EGhEcO4C&pg=PA18&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 

(2014.03.11.) 
696 uott, 19.o. 
697 http://www.prsa.org/AboutPRSA/(2013.11.21.) 
698 „PRSA is a community of more than 21,000 public relations and communications professionals across the 

United States... In addition, there are more than 10,000 students who are members of the Public Relations 

Student Society of America (PRSSA) at colleges and universities here and abroad.” 

http://www.prsa.org/AboutPRSA/  (2013.11.21.) 

http://www.the-dma.org/aboutdma/whatisthedma.shtml
http://books.google.hu/books?id=PH86EGhEcO4C&pg=PA18&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
http://www.prssa.org/?webSyncID=ad813eea-7962-ad97-28a5-5919a11cab38&sessionGUID=11438b90-65bd-09e0-e4e3-478412c0c889
http://www.prssa.org/?webSyncID=ad813eea-7962-ad97-28a5-5919a11cab38&sessionGUID=11438b90-65bd-09e0-e4e3-478412c0c889
http://www.prsa.org/AboutPRSA/
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társadalom „elmarketingesedéséhez”699, azaz a marketing befolyásához az eredetileg 

marketingtől távolabb álló élethelyzetekben is. Az intézményesülés szempontjából 

lényeges elem e szervezet életében is az Etikai kódex megalkotása, amely esetükben is 

több mint félévszázados múltra tekint vissza, akár csak a hasonló tartalmú, de inkább 

szakmai sztenderdeket, elveket rögzítő Professional Standards Advisories nevű 2004-es és 

folyamatosan frissített dokumentum, amely az etikai kódex gyakorlati útmutatójának is 

tekinthető.700 

 

Hosszasan lehetne folytatni a marketing szervezetek felsorolását, mert ahogy a szakma 

differenciálódott és erősödött, úgy jöttek létre az egyes részterületek szakmai szervezetei. 

Először a nagyobb területek váltak le a fősodorról, majd egyre specializáltabb irányt vett a 

fejlődés.  Ennek illusztrálására, egyúttal e pont lezárására, időugrással a huszonegyedik 

században önmagát megfogalmazó és ezzel önálló fejlődési pályát is bejáró két terület 

szakmai szövetségéről szólok. 

 

Az egyik az értékesítési szakma egy ősi területe, amit a marketing néhány évtizede fedezett 

fel és emelt paradigmává, majd sajátította ki a maga számára körülbelül az ezredfordulótól. 

A márkázásról van szó, amely az árutermelés és piaci értékesítés kialakulása óta ismert 

azonosítási és a termék egyedi jegyeit, értékeit, esetenként minőségét is jelölő funkciójából 

marketing mantrává, és egy korszak, a 21. század eleje értékesítési kommunikációjának 

meghatározó elemévé nőtte ki magát. Az e területre szabott szakmai szövetség is ekkor, 

2001-ben jött létre az USA-beli Seattle-ben, American Branding Association néven.701 

Súlya, szerepe, befolyása, érettsége össze sem mérhető az eddig tárgyaltakkal, de említésre 

érdemesnek találtam egyrészt, mert mutatja, hogy evolúciója során a marketing szakma 

újabb területeket emel kompetenciájába, másrészt illusztrálja a szakma differenciálódását 

és új részszakmák megjelenését, illetve korábban létezett szakmák integrálását. Erről 

tanúskodik önmeghatározása: tagjai sorába márka stratégákat (brand strategist), márkára 

specializálódott grafikusokat (brand designers), márka fejlesztőket (brand developers) és 

                                                           
699 A társadalom elmarketingesedéséről a disszertáció Utószava (VIII. fejezet) szól részletesen. 
700 http://www.prsa.org/AboutPRSA/Ethics/ProfessionalStandardsAdvisories/, (2013.11.10.) 
701 „The American Branding Association was the result of a concept originated by a group of established 

Seattle-based graphic designers and brand managers …. Since founding its first chapter in 2001 (SBA), it has 

blossomed into a behind-the-scenes resource for every aspect of the branding process imaginable.”  

http://seattlebranding.org/about.htm (2013.11.10.) 

http://www.prsa.org/AboutPRSA/Ethics/ProfessionalStandardsAdvisories/
http://seattlebranding.org/about.htm
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íme az új szakma összefoglaló rövid neve -„branders”-öket, azaz úgy általában a márkával 

foglalkozó marketingeseket vár.702 

 

S végül, de nem utolsó sorban egy nagyon érdekes szervezet az új évezred elejéről, amely 

a közösségi kommunikáció legősibb fajtájára, a szóbeszédre alakult. A marketing egész 

története során komoly szerepet tulajdonított az informális csatornáknak, a közbeszédnek, 

a pletykának és kiemelt figyelmet fordított arra, miként állítható ez az értékesítés, a 

stratégiai marketing kommunikációs tevékenység szolgálatába. A csattanós választ az 

internet adta, pontosabban a világháló gyors penetrációja, az hogy a fejlett társadalmakban 

gyakorlatilag minden háztartás része, és hamarosan minden ember személyes életének 

elválaszthatatlan részévé is válik. Nemcsak a kritikus tömeg jött azonban létre, hanem a 

web.2.0.-ás korszakkal beköszöntött a közösségi média világa, a különféle elvek és 

szükségletek mentén szerveződő, de behatárolható, mérhető és megszólítható közösségek 

világa. Ennek a fejlődési pályának lett egyik kiemelten fontos csatornája a Facebook. S azt 

ugyan nem tudni, hogy mikor váltja fel ezt egy másik, esetleg más logika mentén 

szerveződő közösségi felület, de azt biztosan lehet állítani, hogy a közösségek 

megszólításának, befolyásolásának és mozgósításának a Facebook teremtette kultúrája 

hosszú távon marad a modern civilizáció része, egyúttal a fogyasztási célú kommunikáció 

és a marketing egyik leghatékonyabb eszköze. 

 

Ennek az új eszköznek a szakmai szervezete a Word of Mouth Marketing Association 

(WOMMA) 2004-ben született meg Chicagoban. Megalakulása évében 250, 2012-ben már 

350 céges tagja volt. Célja a szóbeszédben rejlő óriási marketing potenciál kiaknázása, a 

szakma e területének rendszerbe foglalása, és nem utolsó sorban etikus gyakorlatának 

kialakítása. "We believed that if we had a real organization, people in the word of mouth 

area would rally to the cause of ethical word of mouth," mondta Dave Balter a három 

alapító atya egyike703, és nem is késlekedtek e céljuk valóra váltásában, egyik első 

lépésként a megalakulásukat követő évben létrehozták a WOM Etikai kódexet. A szervezet 

gyors megerősödése laboratóriumi példája az intézményesülés folyamatának. Megszületik 

egy terület, relevánssá válik, megfogalmazza önmagát, létrehozza saját szervezetét, 

támogatói kört épít és tagságot verbuvál, etikai kódexet alkot, kialakítja saját 

                                                           
702 http://seattlebranding.org/members.htm, (2013.11.10.) 
703 http://womma.org/about/history/ (2013.11.10.) 

 

http://seattlebranding.org/members.htm
http://womma.org/about/history/
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terminológiáját - ez lett a „WOMMA Terminology Framework, the first set of standards 

for discussing and measuring word of mouth”. Majd összehívja első szakmai 

konferenciáját - erre 2005-ben Chicagoban került sor, és egyéb óriási sikerű szakmai 

eseményeket szervez - „WOMMA's conferences were blockbuster successes. In the first 

year, WOMMA sold out four major events.” Elindítja hírleveleit, blogját és tanulmányokat 

publikál, amelyek rövid időn belül a terület mértékadó szakmai forrásaivá válnak -

„WOMMA's web site, blogs, newsletters, and white papers became the must-read 

publications for the industry.”704 Végül, de nem utolsó sorban és biztos, hogy nem a terület 

intézményesülésének lezárásaként, csak egy újabb állomásaként, 2006-ban létrehozták 

saját díjukat a Wommy Award-ot.  A WOMMA rövid néhány év alatt végigjárta az 

intézményesülés útját, jó példát szolgáltatva egyúttal arra is, miként épülnek egymásra és 

erősítik egymást az intézményesülés különféle lépései és formái. 

 

3. Szakmásodás, létszámok, költések 

 

Azt a legcsekélyebb kockázat nélkül leszögezhetjük, hogy a marketing az elmúlt bő 

félévszázad során szakmai rangot kapott, differenciálódott, és gyakorlatilag mérettől és 

tevékenységi körtől függetlenül valamilyen mértékben, általában ezzel az elnevezéssel, 

minden vállalat és vállalkozás munkaszervezetének részévé, így a társadalomban az egyik 

legnagyobb létszámú értelmiségi foglalkozássá vált. A szakma felfutása létszámában, 

ismertségében majd elismertségében, a huszadik század minden területét jellemző 

felgyorsult tempójában zajlott le. A kereskedésből kinőtt, kezdetben jelentéktelennek 

tekintett foglalkozás, tényezővé vált, nem utolsósorban a marketing címszó alatt elköltött 

egyre növekvő források és társadalmi befolyása látványos erősödésének a hatására. A 

szakma kereteit, mintáit, szokásjogát az amerikai, üzleti kultúra és az Egyesült Államok 

gazdaságának és társadalmának lehetőségei igényei, és gondolkodásmódja határozta meg.  

 

3.1. A szakma öndefiníciójának kezdetei 

 

„Amióta minden nagy amerikai egyetemen öt-hat kiváló szakember tanítja a hirdetés 

tudományát, s e szakból tudományos rangfokozatot (B.Sc, sőt M.Sc  ’a tudományok 

baccalaureusa’ vagy idővel ’ a tudományok magistere’ címet) lehet szerezni, mely egyenlő 

                                                           
704 az idézetek a Womma honlapjáról vannak   http://womma.org/about/history/  (2012.09.23.) 

http://womma.org/about/history/
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rangú a tanárok, végzett jogászok vagy papok kvalifikációjával - nem ritka jelenség, hogy 

az egyetemi diplomás hirdetési szakembert ’advertising engineer-nek’ (hirdetési 

mérnöknek) nevezik.” 705 írja Szabó László 1928-ban Magyarországon kiadott könyvében.  

Figyelemre méltó az amerikai hivatkozás, egyúttal sokatmondó állítás, amely arról 

tanúskodik, hogy voltak magyar szakemberek, akik pontosan ismerték az amerikai 

történéseket, tudták, hogy milyen szinten tanítják az Egyesült Államokban, s nem 

kérdőjelezték meg önállóságát és tudományos rangját. Mi több, Szabó ennek a súlyát még 

a könyve címében szereplő tudomány szóval is hangsúlyozni kívánta. A marketing szakma 

nyílt és egyértelmű elismerése - a papi, a jogászi és a tanári hivatásokkal azonos rangra 

való emelése - nem csak a magyarországi intézményesülés egyik látványos bizonyítéka, 

hanem annak is, hogy a második világháború előtt hazánk alig volt elmaradva a marketing 

intézményesülési lépéseit illetően a világ élvonalától, az amerikai fejleményeket ismerte és 

követendőnek tartotta. 

 

A szakma - s egyelőre még maradjunk a hirdetési szakmánál - elismertsége pedig az 

Egyesült Államokban sem volt egyértelmű.  Stuart Chase a Tragedy of Waste c. 

könyvében „sajnálatát fejezte ki a reklámszakmában alkalmazottak nagy száma miatt, és 

úgy vélte, hogy egy igazán termelő társadalomban a reklámmal foglalkozók 90%-a 

„produktív foglalkozás” elvégzésére is alkalmas lenne. Véleménye szerint a reklámnak 

legalább 90%-a a ”konkurensek egymás elleni acsarkodása” egymástól nem 

megkülönböztethető termék összetevők felett.”706  

 

Stuart Chase előbb idézett lesújtó véleményét 1925-ben fogalmazta meg, pedig ekkor már 

több reklám szakmai szervezet és kevésbé formális egyesülés létrejötte sejtetni engedte, 

hogy e területre már a közeljövőben gyors fejlődés vár. A látszólag kevésbé fontos és 

súlytalanabb szerveződések közé tartozik egy sajátosan amerikai képződmény, egy harcos 

női egyesület létrehozása. A nőkről e fejezetben több vonatkozásban is külön esett szó. 

Egyrészt, annak kapcsán, hogy az American Advertising Federation közel félévszázadon 

át, 1945-ig nem fogadott be női tagokat (2.4. pont), másrészt, hogy a szakma ikonikus lapja 

az Advertising Age első száma 1930-ban egy hölggyel a borítóján jelent meg (5. pont), ami 

pont az előző tény miatt említésre méltó és különleges. A marketing szakma kialakulása 

                                                           
705 Szabó László: A hirdetés tudománya, Az Est kiadó, Budapest, 1928, 39.o. 
706 Hoffmann Istvánné, Molnár László: Marketing  Alapismeretek, Budapest, 1975,,MKKE Közgazdasági 

Továbbképző Intézet, 26.o. 
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kapcsán, kifejezetten a szakma elismertségéhez kötődően is, rögzíteni érdemes egy másik 

fontos történelmi dátumot, mégpedig egy nagyon korait, 1912 októberét, ekkor alakul meg 

40 taggal az Advertising Women of New York, (AWNY), azaz a reklámmal foglalkozó 

new-yorki nők egyesülete. Ötvenéves fennállásukat már 550, míg a százéveset 1700 taggal 

ünnepelték.707 Honlapjukon büszkén állítják, hogy az AWNY a kommunikációs szakma 

legelső női szervezete. Mára azonban már a szerveződés nemi orientáltsága elenyészett, 

ugyanis férfiakat is fogad soraiba, bár mind nevében, mind küldetését illetően továbbra is 

nőknek szerveződik. Ez onnan is kiderül, hogy honlapjukon egyetlen szó sem esik arról, 

hogy férfiakat is befogadnak. Pedig befogadnak. Ez a disszertáció szerzőjének a szervezet 

elnökéhez intézett kérdése kapcsán derült ki, ami egy cikkben elejtett utalás kapcsán a férfi 

tagság lehetőségét firtatta. Íme az AWNY vezetőjének. Liz Schroedernek szószerinti 

válasza:” Yes, we do accept men as members.  There is no date; it just happened that men, 

who have always attended our events, started applying for membership.”708 Azaz nem 

stratégiai irányváltásról van szó, hiszen sem határozathoz, sem konkrét dátumhoz nem 

köthető a változás, hanem valószínűleg praktikus okokról: így tudnak tovább növekedni 

létszámban és jelentőségben. De tény, hogy a szervezet 100 éve létezik és megjeleníti a 

marketing szakma egy szegmensét, ezzel is egy mozaikot hozzátéve az intézményesülés 

egyre összetettebbé váló képéhez. 

 

A marketingnek, mint szakmának önmaga megfogalmazásában a kezdeti lökéseket, ahogy 

erről e fejezet 1. pontjában már volt szó, az akadémiai szféra adta, konkrétan tanárok, akik 

a kereskedelmi tevékenység valamelyik területét tanítottak, de egyszer csak elkezdték más, 

gyökeresen más megközelítésből oktatni, és nem kellett sok időnek eltelnie ahhoz, hogy 

egymásra találjanak és nevet adjanak a gyereküknek. Ez a folyamat időben a huszadik 

század tízes éveiben zajlott: „between 1915 and 1918 interest in marketing and the number 

of marketing-interested teachers, had increased to the point that they began to meet each 

other at meetings…”709, írja Bartels, pontosan nem definiálva, mekkora lehetett az a 

létszám.  Az egyetemek és képzések száma alapján - kb. egy tucatot nevesít -, továbbá 

azok száma alapján, akik szerinte ebben az időszakban már e tárgyú írásaikkal is 

                                                           
707 New York Times, 2012. október 04.   http://www.nytimes.com/2012/10/05/business/media/women-and-

the-changing-face-of-the-industry.html?_r=0  (2012.10.06.) 
708 Részlet Liz Schroeder a szerzőnek 2012. október 8-án írt leveléből 
709 Bartels, Robert: The History of Marketing Thought, Ohio, USA, 1988, Publishing Horizons, 3rd Edition 

27.o. 

 

http://www.nytimes.com/2012/10/05/business/media/women-and-the-changing-face-of-the-industry.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2012/10/05/business/media/women-and-the-changing-face-of-the-industry.html?_r=0
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hozzájárultak az új tudomány kibontakozáshoz - ezek közül harmincat nevesít -, 

feltehetően néhány száz ember rakta le a marketing önállóságának alapjait száz évvel 

ezelőtt. Sok ez vagy kevés?  Utólag elmondhatjuk, hogy a kezdeti lökés megadásához pont 

elegendő volt, különösen azért, mert erős multiplikáló hatást fejtett ki, s ezáltal néhány 

évtized alatt elfogadott, szinte minden üzleti képzésnek valamilyen módon részévé váló, és 

rohamosan fejlődő, gyorsuló ütemben terjedő területté vált. 

 

A marketing fejlődésének évtizedeit áttekintve a szakmában dolgozók számának pontos 

meghatározása egy-egy időszakban, nem csak az adatszolgáltatás hézagossága miatt, 

sokkal inkább a szakma fejlődése, differenciálódása és főleg folyamatos átértelmeződése 

okán, gyakorlatilag lehetetlen. Becslések léteznek, és elszórtan itt-ott feltűnő adatok.  A 

kezdeti időszakban az Egyesült Államokban, egy 1937-es cikk szerint például csak a 

marketing kutatásban („marketing research”) már 500 főállású ember dolgozott.710  Négy 

évtizeddel később,  az 1970-es években az Egyesült Államokban a marketingben dolgozók 

létszámát Hoffmann Istvánné 8-9000-ben határozta meg, hangsúlyozva, hogy ez becsült 

szám, tovább gyengítve az adat megbízhatóságát azzal a félmondattal, hogy ezek  

„olyanok, akiknek a marketing képezi fő foglalkozásukat” 711. E  megjegyzése egyúttal 

rámutatott egy másik bizonytalansági faktorra, arra, hogy a megadottnál sokkal többen 

lehettek már akkoriban is, akik ténylegesen, munkakörük egy elemeként marketing 

tevékenységet végeztek, de nem ez volt a státuszuk vagy a megnevezésük.  Újabb négy 

évtized elteltével, a legjelentősebb amerikai ösztöndíj honlap információja szerint, - 2012-

es adat - közel 624 ezer munkavállaló dolgozik a marketingben, de nem véletlen, ők is 

indokoltnak látták az ide sorolt szakmák pontos megnevezését: „There are approximately 

623800 people employed as an Advertising, Marketing, Promotions, Public Relations, and 

Sales Managers.”712  

 

A szakmává válás deklaratív és formális elismerését mutatja az Amerikai Marketing 

Szövetség által adható Certified Professional Marketer cím is. Megszerzéséhez vizsgát kell 

tenni, de előfeltétel a BA végzettség és 4 év, vagy Masters végzettség és 2 év marketing 

                                                           
710 Frank R. Coutant: Scientific Marketing Makes Progress, Journal of Marketing Vol.1. Issue 3, 1937, 230.o. 
711 Hoffmann Istvánné, Molnár László: Marketing  Alapismeretek, Budapest, 1975, MKKE Közgazdasági 

Továbbképző Intézet, 9.o. 
712http://www.studentscholarships.org/professions/507/growth_rate/advertising_marketing_promotions_publi

c_relations_and_sales_managers.php  (2012.08.23.) 

http://www.studentscholarships.org/professions/507/growth_rate/advertising_marketing_promotions_public_relations_and_sales_managers.php
http://www.studentscholarships.org/professions/507/growth_rate/advertising_marketing_promotions_public_relations_and_sales_managers.php
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szakmai tapasztalat. A cím azt tanusítja, hogy viselője magas szintű elméleti és gyakorlati 

marketing tudással rendelkezik, ezt a tudást folyamatosan fejleszti, és a szakma 

legmagasabb követelményei szerint végzi tevékenységét. A jelentkezés előfeltétele - ez a 

szakmává, sőt a hivatássá válás szempontjából figyelemreméltó -, hogy a jelentkező 

behatóan ismerje az Etikai kódexet, annak értékeit magáénak tudja és elfogadásukat 

aláírásával tanusítsa. 713 Az elismerés csak meghatározott időre, maximum hat évre szól, és 

folyamatos - a kreditrendszerhez hasonló pontgyűjtésre épülő - képzés igazolásával 

újítható meg, mintegy a szakma gyors változásának bizonyítaként (nem elfelejtkezve 

egyúttal a szövetség ezzel is biztosított rendszeres bevételi lehetőségéről, hiszen a tanusítás 

díjazás ellenében történik).714 

 

 3.2. A marketing gazdasági súlyának változása 

 

Ha a marketingben dolgozók számának történeti változásáról az imént az volt a konklúzió, 

hogy szinte lehetetlen viszonylag pontosan meghatározni, ez - hasonló okokból - igaz a 

marketingre fordított összegekre is. Akárcsak az alkalmazotti létszám meghatározásánál, itt 

sem elsősorban a nyilvántartás vagy az adatok hiánya, hanem az értelmezés folyamatos 

változása miatt. A probléma a foglalkoztatottak meghatározásához képest pont 

ellenkezőleg merül fel: olyan sok helyen van olyan sokféle adat, különösen az utóbbi 

évtizedekre vonatkozóan, hogy ezek helyes értelmezése is komoly szakértelmet igényel, 

adatsorok összevetése pedig tüzetes analitikus és értelmező munkát, annak érdekében, 

hogy végül valóban azonos halmazok kerüljenek összevetésre. De a legnagyobb kihívás az 

értelmezés. Mit sorolnak az egyes statisztikák ebbe a körbe? A skála a csak a 

médiumokban elköltött, felismerhetően hirdetésként vásárolt összegektől a médián kívül 

elköltöttig, beleértve a rendezvényekre, prospektusokra, sőt eladáshelyi marketingre és 

reklámtárgyakra fordított egyre jelentősebb összegekig terjed. S akkor hova soroljuk a 

reklámhoz, a marketing kommunikációhoz nem tartozó, de kétségtelenül a marketing 

kategóriába tartozó költéseket, mint például a piackutatás, amelyet már az 1930-as évek 

                                                           
713„Prior to launching the certification exam, you will be prompted to sign the Statement of Ethical Norms 

and Values, indicating you agree with the terms listed. To be eligible for AMA PCM® certification, you 

must adhere and be committed to ethical professional conduct.” 

http://www.marketingpower.com/Careers/Pages/ProfessionalCertifiedMarketer.aspx  (2012.08.23.) 
714 http://www.marketingpower.com/Careers/Pages/ProfessionalCertifiedMarketer.aspx  (2012.08.23.) 

http://www.marketingpower.com/Careers/Pages/ProfessionalCertifiedMarketer.aspx
http://www.marketingpower.com/Careers/Pages/ProfessionalCertifiedMarketer.aspx
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Amerikájában Frank Coutant, az Amerikai Marketing Szövetség első elnöke, egyébként 

maga is piackutató (lásd 2.1. pont), két-három millió dollárra becsült.715 

 

Az értelmezés, vagy sokkal inkább félreértelmezés jó példája a Közgazdasági Egyetem 

1973-as marketing tankönyve, ahol a szerzők, nyilván, hogy valami konkrétummal erről is 

szolgáljanak, illetve érzékeltessék a hallgatókkal a terület gyors és jelentős térhódítását, a 

következőt írták: „1948-ban az USA magánvállalkozói mintegy 30 millió dollárt költöttek 

a marketingre. 1962-ben ezek a költségek már 170 millió dollárra emelkedtek, amihez a 

szövetségi kormány - az egyetemek és a kutatóintézetek dotálásával - még 210 millió 

dollárral járult hozzá.”716  Kik azok a magánvállalkozók és miért pont őket említik? Az 

egyetemek és kutatóintézetek dotálása, hogy kerül ide? A kérdés költői, nyilván egy 

politikai jelzés okán, hogy hazánkban is ez lenne a helyes irány - ne felejtsük, időben épp 

az MKKE marketing tanszékének, az első magyarországi marketing tanszéknek, a 

megalakulása után vagyunk. 

 

De hogy mégse maradjunk támpont nélkül a marketing költések nagyságrendjéről és 

alakulásáról, egy 1919-től napjainkig terjedő, több amerikai forrás által is használt és a 

dollár értékének változásával korrigált adatsort idézek - e helyütt csak a kerek 

évtizedeket717: 

 

1. sz. ábra  Az USA reklámköltésének változása  a XX. században718 

Év 

Teljes 

reklámköltés 

(mrd USD) 

Reklámköltés a 

nyomtatott és 

elektronikus sajtóban 

GDP 

(mrd 

USD.) 

A GDP %-

ában 

1919 1,930 733 78.3 2.5% 

1920 2,480 830 88.4 2.8% 

1930 2,450 1,378 91.2 2.7% 

1940 2,110 1,311 101.4 2.1% 

1950 5,700 3,633 293.8 1.9% 

                                                           
715 Frank R. Coutant: Scientific Marketing Makes Progress, Journal of Marketing Vol.1. Issue 3, 1937, 230.o. 
716 Hoffmann Istvánné, Molnár László: Marketing  Alapismeretek, Budapest, 1975, MKKE Közgazdasági 

Továbbképző Intézet, 10.o. 
717 A 3. sz Függelék V. fej. 2.sz. mellékletben az egész adatsor megtekinthető. 
718 forrás: http://www.galbithink.org/ad-spending.htm  (2012.08.23.)  
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1960 11,960 7,585 526.4 2.3% 

1970 19,550 12,702 1,038.5 1.9% 

1980 53,570 34,937 2,789.5 1.9% 

1990 129,968 79,932 5,803.1 2.2% 

2000 247,472 145,887 9,817.0 2.5% 

 

A második oszlopban feltüntetett teljes reklámköltés a hagyományos tömegmédiumokon 

kívül az egyre nagyobb hányadot kitevő direkt marketing, online, eladáshelyi és különféle 

közterületi, továbbá a forrás magyarázata szerint minden más fajtájú („all other forms”) 

marketing ill. reklám költést magában foglal. Az abszolút értékeken bizonyosan lehet 

vitatkozni, és mindegyik évre lehet más forrásból többféle más adatra lelni. A hasonló 

magyar adatsorok több évtizedes ismerete alapján azonban az amerikairól is bizton 

állítható, hogy a tendenciák, a változások és az arányok igazán elemzésre érdemesek: hogy 

egyik évről-évtizedről a másikra miként változtak a költések, és hogy ezek egymáshoz 

illetve más adatsorokhoz - jelen esetben a GDP-hez - való viszonya, miről árulkodik. A 

fenti adatsor a marketing költések stabil és egyre gyorsuló emelkedéséről, a bruttó hazai 

termelési értékben elfoglalt szignifikáns szerepéről, közvetve tehát e tevékenységnek a 

gazdasági életet egyre jobban meghatározó voltáról. 

 

  3.3.   Az első reklámügynökségek 

 

A reklámügynökség a marketing szakma sajátos üzleti-szervezet típusának ősi formája. 

Korunkban is nagyrészt ügynökségnek hívják a különféle területekre - direkt marketing, 

PR, szponzorálás, stb. - specializálódott munkaszervezeteket, függetlenül attól, hogy 

vállalatként működő és az üzleti élet bármely más területén megszokott társaság jogi 

formákban  - pl. kft vagy rt - működő munkaszervezetekről van szó. Az ügynökség 

elnevezés így csak emlékeztet a kezdeti időkre, amikor is, a reklámokat a médiumoknak 

értékesítő ügynökök tevékenységéhez kötődtek az ipari méreteket öltő reklámozás 

kialakulásának új típusú szervezeti keretei.  

 

A médiumok és a reklámok fejlődése kéz a kézben járt. A huszadik század első felében 

rohamos változások zajlottak le a média világában. A reklámhordozók közül a 

napilapoknak és egy ma már ismeretlen eszköznek, a képeslapnak jutott nagy szerep, ez 
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utóbbi elterjedése Hoffmanné szerint a „vasút fejlődésének volt köszönhető”719. De  

nemcsak a nyomtatott sajtó erősödött meg drámai gyorsasággal, hanem a húszas években 

megjelent és tömegessé vált a rádiózás, - 1920-ban Pittsburghben szólal meg az első 

rádióadás -,  majd a negyvenes években a televíziózás -1940-ben New Yorkban 7500 

készülékkel indítja adását az NBC WNBT csatornája720. Ehhez szükség volt a hirdetési 

pénzek fokozott bevonására és növekedésének ösztönzésére, amiben az ügynökök  

(„agents”) szerepe óriási lett. Innen csak egy lépés volt, hogy ezek az ügynökök szerepet 

vállaljanak magának a reklámnak, mint értékesíthető produktumnak az elkészítésében.  És 

létrejönnek az első reklámügynökségek („advertising agencies”). 

 

A marketing intézményesülését tárgyaló fejezetben ennek a látszólag szokványos - magát 

nem vállalatnak nevező, de ekként működő - üzleti szerveződési formának, a 

reklámügynökségnek, azért kell külön figyelmet szentelni, mert a marketing szakma 

fejlődésében, egész sorsának alakulásában kritikus fontossággal bír. Azért, mert zömében 

itt akkumulálódtak a marketingre fordított pénzek, mert ezekben a laborokban pattantak ki 

a korszakalkotó és korszakokat alakító ötletek, mert az ügynökségekhez kötődnek a 

szakma legnagyobb nevei, és azért, mert ez a modell terjedt el, és maradt a mai napig a 

marketing szakma különféle területeinek jellemző munkaszervezete. 

 

A huszadik század első felében jönnek létre azok a reklámügynökségek, amelyek aztán a 

következő bő félévszázadban meghatározzák nemcsak a reklámszakma egészét, hanem a 

marketing gondolkodást, a kreativitást és értelmezését, az üzleti modellt, a szakma elveit és 

etikáját. Jellemzően ebben a szakmában a nagy márkanevek, a patinás cégnevek mind 

személynevek, illetve több személy kezdőbetűiből képzett betűszavak. A személyiség 

hatása más iparágakhoz képest a marketingben, de különösen a reklámban kiemelkedő. 

Nézzünk néhányat a legnagyobb márkanevek közül.  

 

Az Advertising Age amerikai szaklap szerint az első reklámügynökséget 1843-ban 

Philadelphiában indította egy Volney Palmer nevű amerikai.721  Ugyanezen forrás szintén 

                                                           
719 Hoffmann Istvánné, dr. Molnár László: Marketing  Alapismeretek, Budapest, 1975, MKKE Közgazdasági 

Továbbképző Intézet, 25.o. 
720 http://adage.com/article/special-report-the-advertising-century/ad-age-advertising-century-

timeline/143661/ (2012.09.19.) 
721 Ad Age Advertising Century: Timeline, http://adage.com/article/special-report-the-advertising-century/ad-

age-advertising-century-timeline/143661/  (2013.11.22.) 

http://adage.com/article/special-report-the-advertising-century/ad-age-advertising-century-timeline/143661/
http://adage.com/article/special-report-the-advertising-century/ad-age-advertising-century-timeline/143661/
http://adage.com/article/special-report-the-advertising-century/ad-age-advertising-century-timeline/143661/
http://adage.com/article/special-report-the-advertising-century/ad-age-advertising-century-timeline/143661/
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megemlékezik az Ayer & Son névre hallgató, 1868-ban alapított reklámügynökségről, 

amelyhez állítólag az ügynökségi jutalék bevezetése fűződik. Annak ellenére, hogy ez 

utóbbi vállakozás is jelentős cégeknek dolgozott - Reynolds Tobacco, AT&T, és az 

amerikai hadsereg, később a Burger King -, a huszadik század végére ügyfeleik nagyrészét 

elvesztették és eltűntek a történelem süllyesztőjében. Nem így a McCann Erickson: az 

Erickson Company 1902-ben, a McCann, Harrison King MacCann vezetésével, a Standard 

Oil reklámjainak készítésére 1912-ben alakult, majd 1930-ban egyesültek a máig is 

használt McCann Erickson néven.722 „Truth well-told” hangzott a sokatmondó kreatív 

filozófiájuk, amely már akkor sejtette a később egyre kritikusabbá váló és a reklámkészítés 

művészete által áthidalandó távolságot az igazság és az ügyesen tálalt valóság között.  

 

A betűszó márkanév organikus kialakulására remek példa a BBDO, amelynek elődje a 

BDO volt. George Batten 1891-ben indította el a Batten Company-t, 1919-ben New 

Yorkban Barton, Durstine & Osborn megalapítja a BDO-t, majd 1928-ban a két cég 

egyesülésével születik meg a reklámszakma máig egyik legpatinásabb reklámügynökség 

márkája a BBDO, hordozva alapítói nevének kezdőbetűit. 1923-ban John Orr Young és 

Raymond Rubicam megalakítja a Young & Rubicam-et Philadelphiában, 1935-ben Leo 

Burnett Chicagoban indítja el az azonos nevű ügynökségét, 1943-ban Foote, Cone & 

Belding az FCB-t, s ikonikus szerepéhez képest viszonylag későn 1948-ban lép piacra New 

Yorkban az Ogilvy, Benson & Mather nevéhez fűződő  Ogilvy&Mather, a brit születésű, 

de zömében az USÁ-ban szocializálódó David Ogilvy vezetésével,  igaz ezen a néven csak 

1964-től. A sort hosszasan lehetne folytatni, a példákat azonban egy, a családnevekből 

képzett márkanevektől eltérő kivétellel zárom.  A Lintas reklámügynökséget a Unilever 

hozta létre. A már akkor is jelentős forgalmú, Hollandián kívül Angliában és 

Németországban is üzletelő nagyvállalat megnövekedett reklámozási igényeinek 

kielégítésére 1928-ban hozta létre a Lever International Advertising Services nevű 

vállalatot, amely kezdetben csak a saját termékeinek marketing kommunikációjára 

szerveződött, és belső („in-house”) reklámügynökségként funkcionált, s csak később lépett 

önállóan is piacra,723 a teljes nevének betűiből képzett fantázianévvel, a Lintas-szal. 

 

                                                           
722 http://mccann.com/about/story/ (2014.03.11.) 
723 http://www.fundinguniverse.com/company-histories/lintas-worldwide-history/, (2012.09.16.) 

http://lookbook.adage.com/Agencies/Young-Rubicam
http://mccann.com/about/story/
http://www.fundinguniverse.com/company-histories/lintas-worldwide-history/
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A reklámügynökségeket elindító szakemberek nemcsak a marketing szakma fejlődésére, 

tartalmára és irányaira gyakoroltak felmérhetetlen hatást, hanem a világgazdasági 

folyamatok alakulására, és ezáltal közvetve, de jól kimutathatóan a társadalmi viszonyokra 

is. Nem véletlen, hogy a Time magazin Leo Burnettet a huszadik század száz 

legbefolyásosabb személyiségei közé választotta,724 míg David Ogilvyt az amerikai 

reklámipar mágusának nevezte, egy francia magazin pedig, egyetlen élőként, felvette azon 

emberek listájára, akik nagyban hozzájárultak az ipari forradalom sikeréhez, olyanok 

társaságába, mint Edison, Marx vagy Ford.725 Bill Bernbach, a DDB reklámügynökség 

alapítója az első reklámmal főállásban foglalkozó szakember, akit az akadémia tagjává 

választanak.726 1982-es halála után így emlékezett meg róla a Harper’s Magazin:  

„Lehetséges, hogy nagyobb hatással volt az amerikai kultúrára, mint bármelyik tiszteletben 

álló művész és író, aki az elmúlt 133 évben a Harper’s címlapján szerepelt”.727 Végül, 

érdekes képet mutat, ha megnézzük a képzettségüket, mert alig volt köztük gazdasági 

végzettségű: Burnett újságíró volt, Bernbach angol szakos tanár és mellette filozófiát és 

zenét is tanult, Ogilvy nem volt túl sikeres felsőfokú tanulmányaival és szakácskodott, 

továbbá konyhagépeket értékesített728, Charles Saatchi kommunikációt tanult. 

 

4. Az első kifejezetten marketing tárgyú szakkönyvek és tematikájuk 

 

Az intézményesülés fontos lépését jelenti, amikor egy diszciplína felbukkan a 

tankönyvekben vagy a szakkönyvekben, az áttörést, illetve a megerősödés első 

kézzelfogható jelét, pedig amikor megjelennek a kizárólag az adott területnek szentelt 

könyvek. Az elsőség megállapítása - annak a meghatározása, hogy mely szerző, mely 

műve tekinthető elsőnek vagy a legelsők közöttinek -, általában több okból kifolyólag 

lehetetlen feladat (lásd a magyar esetet a III. fejezet 2.2. pontban). A nehézség egyik oka, 

hogy az elsőség megállapítására csak akkor van esély, amikor egy diszciplína már 

kiforrott, és szakmai konszenzus van az értelmezéséről. Amíg például a marketinget 

nagyrészt a kereskedelemmel és az eladással rokon fogalomként értelmezték, akár megállta 

volna a helyét az is, ha Daniel Defoe The Complete English Tradesman című 1726-ban 

                                                           
724 http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,991227,00.html  (2012.09.19.) 
725 Ogilvy, David: Ogilvy a reklámról, Budapest, 1992, Park Könyvkiadó, (hátsó borító és 7.o.) 
726 http://www.kreativ.hu/reklam/cikk/szaz_eve_szuletett_bill_bernbach  (2012.08.05.) 
727 http://www.kreativ.hu/reklam/cikk/szaz_eve_szuletett_bill_bernbach  (2012.08.05.) 
728 http://collegedropoutshalloffame.com/o.htm  (2012.09.19.) 

http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,991227,00.html
http://www.kreativ.hu/reklam/cikk/szaz_eve_szuletett_bill_bernbach%20%20(2012
http://www.kreativ.hu/reklam/cikk/szaz_eve_szuletett_bill_bernbach
http://collegedropoutshalloffame.com/o.htm
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megjelent művét tekintjük az első modernkori marketing irodalomnak, hiszen a kereskedő 

készségeiről, az áruismeret fontosságáról írt benne. De nem könnyíti az elsőségek 

meghatározását a fogalom szüntelen fejlődése és átértelmeződése sem, nem beszélve a 

gyakran felbukkanó, korábban nem ismert forrásokról. 

 

Az elsőség, az úttörőszerep azonban, különösen az akadémiai szférában, ahol a 

reputációépítés egyik nagy esélye rejlik benne, kulcskérdés, ezért is gyakori és kedvelt 

tárgya a szakirodalomnak. Természetes tehát, hogy Magyarországhoz hasonlóan az USA-

ban is voltak önjelöltek, akik buzgón maguknak vindikálták az elsőség jogát. Ezúttal az 

esztendő 1914, a szerző Loius D.H. Weld, aki az American Economic Association 

rendezvényén olvasta fel Market Distribution című tanulmányát, amely,- és itt megint 

idézzük a történész Bartelst:  -”To his knowledge that was the first scientific presentation  

of the subject of marketing, as we know it today.„729. Ellenmondást nem tűrő kijelentés, 

amelynek megalapozottsága már csak azért is kétségbevonható, mert ezzel feltétel nélkül 

elfogadnánk azt a megközelítést, hogy a disztribúció felől kell a marketing kialakulásához 

és önállósodásához közelíteni. A tankönyvi-szakirodalmi gyökerek kutatásánál 

ugyanakkor, ha az időpont és a konkrét személy vagy mű nem is, de az időszak, a szerzői 

kör, és ezáltal egy szakirodalom-együttes már könnyebben, kevesebb vitát gerjesztve 

beazonosítható.  

 

Nem tankönyv ugyan, de kiadói tevékenységhez és nagyon konkrét időponthoz illetve 

tárgyiasult eredményhez köthető egy másik elsőség, amely érzékletes példája az 

intézményesülés sokrétű folyamatának. A Curtis Publishing kiadóhoz több ilyen kötődik, 

talán a legfontosabb az első ún. marketing térkép („marketing map”), amit 1912-ben 

készítettek az USA fogyasztóit különféle csoportokba sorolva, és ezt térképszerűen 

ábrázolva. Ők használtak állítólag először grafikonokat és táblázatokat prezentációik során, 

és folytattak piackutatásokat olyan forradalmian új módszerekkel, mint otthonok 

éléskamrájának tételes leltározása, vagy a háztartási szemét elemzése és ebből fogyasztási 

szokásokra vonatkozó következtések levonása. Elsőségük addig tart, amíg a kutatás nem 

áll elő újabb tényekkel, de jelenleg a szakirodalom kétségkívül hozzájuk köt számos úttörő 

lépést a marketingben, amelynek hitelességét mindenképp növeli, hogy ezeket az 

                                                           
729 Bartels, Robert: The History of Marketing Thought, Ohio, USA, 1988, Publishing Horizons, 3rd Edition, 

27.o. 
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elsőségeket nem egy évszázad távlatából a történészek állapították meg, hanem a kortársak 

örökítették meg 1938-ban.730 

 

A szerzői elsőséghez hasonló anomáliák tetten érhetők az irodalom terjedelmét, nagyságát 

illetően is. A korai időszak szakirodalmának gazdagságát, vagy éppenséggel 

szűkösségének ellentmondásosságát, jól illusztrálja két jelentős szerző ezzel kapcsolatos 

homlokegyenest eltérő vélekedése. „All teachers who have recently offered courses in the 

subject can testify to the present scarcity of literature in the field.”. írja Frank Coutant 

1937-ben a Journal of Marketing harmadik számában.731 Elég egyértelmű vélemény a 

rendelkezésre álló irodalom szűkösségéről. Bartels szerint, ezzel szemben „ After 1903, the 

literature of advertising grew rapidly and passed through several stages…More than one 

hundred and thirty books on the subject were published before 1950.” 732Az ellentmondást 

legalább két oldalról lehet feloldani. Elképzelhető, hogy Coutant a marketinget, mint új 

elméleti-összefoglaló diszciplínát értelmezte, és a tárgyat átfogóan feldolgozó irodalmat 

vette számba, amelyhez képest a reklámozás - amiről Bartels beszél - csak egy részterület. 

A másik magyarázat az lehet, hogy Coutant a harmincas évek közepén fogalmazta meg 

véleményét, s az ezt követő bő évtized valóban sok új, már tisztán marketing irodalmat 

szült, ez esetben megalapozva a bartelsi véleményt.  Mindentől függetlenül azt 

megállapíthatjuk, hogy a reklám az egyik leggyakrabban tárgyalt és leginkább feldolgozott 

terület volt, azok közül, amelyek később a marketing esszenciáját adták, hiszen közel 

másfélszáz könyv kiadása, csak az Egyesült Államokban komoly szakmai hátteret sejtet. 

Tegyük hozzá, hogy ennél a másfélszáznál valószínűleg még több könyv illetve más 

jellegű kiadvány jelent meg a reklámozás tágabb témakörét tekintve. Ennek látványos 

bizonyítéka egyetlen könyv - Walter Dill: The Psychology of Avertising in Theory and 

Practice  - irodalomjegyzéke, amelynek 1921-es ötödik kiadása, önmagában közel kétszáz, 

zömében a reklámról szóló, művet sorol fel. 

 

A reklám mellett, a marketing másik vitathatatlan kapcsolódási pontja a kereskedés, 

részben maga az eladás, részben a kiskereskedelem (retail). Az e tárgyban született művek 

egy - nagyobbik - része is nyugodt szívvel sorolható a marketinget megelőlegező 

                                                           
730 A.M.A. Notes, Journal of Marketing, April 1938/4, 340.o. 
731 Frank R. Coutant: Scientific Marketing Makes Progress, Journal of Marketing, 1937/3, 227.o. 
732 Bartels, Robert: The History of Marketing Thought, Ohio, USA, 1988, Publishing Horizons, 3rd Edition, 

35.o. 
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irodalomhoz. Bartels az eladás irodalmát tekintve számszerűen száz szerzőről ír mindkét 

kategóriában.733 Hosszú út vezetett Maxwelltől Canfield-ig: William Maxwell 1913-as 

könyvében734 az értékesítési tevékenység kapcsán a józan észről, a hüvelykujj szabályok 

ismeretének  mindent felülmúló fontosságáról írt, míg Canfield pont ellenkezőleg, 1940-

ben egy teljes könyvet szentelt az eladás tudományos megalapozásának, az eladó-vevő 

beszélgetések rögzítésétől az utazással töltött idő pontos nyilvántartásán keresztül, az eladó 

lépéseinek műszeres megszámlálásáig, egyidejűleg elvetve a tapasztalat szerepét, 

kijelentve, hogy „mere sales experience was insufficient”.735 A két megközelítés között 

eltelt három évtized a kereskedésről való gondolkodás változásának tanúbizonysága és a 

marketing, mint önálló diszciplína felé vezető út kezdeti szakasza. Az 1920-as évek 

komoly fellendülést hoztak a kiskereskedelmi tevékenység elemzésében, kutatásában, 

ekkor new-yorki üzletemberek és elméleti szakemberek, együttesen írtak 

tanulmánysorozatot e tárgyban. A New York University of Retailing - a felsőoktatási 

intézmény puszta léte bizonyíték, hogy a tevékenységnek milyen szerepet tulajdonított az 

üzleti és az akadémiai szféra - égisze alatt tudományos írás sorozatot adtak ki „The 

Retailing Series” címmel736, ami nyilvánvalóan egyetemi tananyagként is szolgált, így 

része volt a marketing ezen ágának elméleti és gyakorlati megerősítésében. 

 

A kiskereskedelemhez képest a nagykereskedelem (wholesale) irodalma lényegesen 

szerényebb és később is jelent meg, amelynek egyik oka, hogy maga a két tevékenység 

közti különbség lassan és nehezen körvonalazódott. A Közgazdaságtudományi Egyetem 

tankönyve szerint, míg a fogyasztási cikkek esetében az 1930-as, a tartós fogyasztási 

cikkek piacán csak az 1950-es években jelent meg a marketing737. Az USA-ban először 

Theodore N. Beck szentelt önálló művet a nagykereskedelemnek, mint önálló marketing 

intézménynek - „he presented the concept of wholesaling as an institution”738 - majd a 

harmincas években az élelmiszer és az ipar területének nagykereskedelmi tevékenységét 

elemezte néhány amerikai szerző. A hatvanas évektől aztán ez a terület is nagyobb 

                                                           
733 uott, 71.o.& 91.o. 
734 Maxwell, William: Salesmanship, Boston, 1913, Houghton Mifflin, In Bartels, Robert: The History of 

Marketing Thought, 3rd Edition, Ohio, USA, 1988,  Publishing Horizons, 3rd Edition, 72.o. 
735 Bartels, Robert: The History of Marketing Thought, Ohio, USA, 1988, Publishing Horizons, 3rd Edition, 

76.o 
736 uott, 94.o. 
737 Bauer J., Berács J.: Marketing I., Budapest, 1991, Aula kiadó, Budapesti Közgazdaságtudomány Egyetem, 

17.o 
738 Bartels, Robert: The History of Marketing Thought, Ohio, USA, 1988, Publishing Horizons, 3rd Edition 

114.o. 
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figyelmet kapott az akadémiai szférától, mert 1960 és 1972 között, 12 év alatt közel annyi 

mű jelent meg a tárgyban, mint az azt megelőző félévszázadban. 

 

Mai szemmel nézve korántsem érthetetlen, mégis elgondolkodtató, hogy a fogyasztói 

hitelezés mint téma, már egy évszázaddal ezelőtt a kereskedés és különösen új 

”hajtásának” a marketingnek is kiemelt területe volt. Nézzük, mivel magyarázza ötven év 

távlatából Bartels az 1920-as évekre megszaporodott hitelezés tárgyú művek puszta létét:  

„…credit - particularly mercantile and retail credit - has been inseparable from distribution 

itself, and because market financing has universally been regarded as a marketing function, 

contributions to thought in that area may be regarded as contributions to marketing 

thought…”739. Az e tárgyban született művek ezért tekinthetők a marketing 

fejlődéstörténetéhez tartozónak, és ezért mondhatjuk el, hogy az első két évtizedben 

megjelent, mintegy tucatnyi  ilyen témájú könyv a marketing szakirodalom része. Később 

ezek száma is érthetően megszaporodott, de ekkortól már sokkal inkább a pénzügyi és 

közgazdasági szakirodalomba sorolandók. A 21. századot indító hitelezés eredetű válság 

tükrében, tanulságos történeti tényként említem meg, hogy 1937-ben Chicagóban, A 

fogyasztó hitelezése címmel kétnapos konferenciát tartottak. Az eseményről egy marketing 

szaklap a Journal of Marketing közöl beszámolót. E tény már önmagában is 

elgondolkodtató, de még inkább a tartalma, aminek összefoglalásaként egyetlen rövid 

gondolatot idézek:” …unwise credit granting to consumers is in part responsible for the 

difficulty.”740 Hetven év múlva is írhatták volna, egyúttal félreérthetetlenül, s valószínűleg  

a marketing történetében először fogalmazza meg a marketing felelősségét. 

 

2. számú ábra  A marketing korai korszaka könyveinek száma  (Bartels adatai 

alapján) 

                                                           
739 Bartels, Robert: The History of Marketing Thought, Ohio, USA, 1988, Publishing Horizons, 3rd Edition, 

53.o. 
740 Cover, John, H. (szerk.): Financing the Consumer…, Journal of Marketing, April 1938, Issue 4, 330.o. 

Időszak Téma Könyvek száma Bartels 

szerint 

1905-1950 reklámozás több mint 130 mű 

1905-1950 eladás (mint készség és technika) 100 feletti szerző 

1914 -1950 kiskereskedelem 100 feletti szerző 

1919 - 1960 nagykereskedelem kb.24 
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A fenti táblázat a marketing korai időszaka könyvtermésének történeti összegzésére tesz 

kísérletet a kiadott könyvek száma szerint, 1960-nál meghúzva az időbeli határt. Így 

értelemszerűen sok - a marketing önállósulásához jelentősen hozzájáruló - terület, pl. a 

marketing menedzsment vagy az úgynevezett vonal alatti (BTL) tevékenységet felölelő 

területek még nem részei az összegzésnek. E dolgozat szerzője ugyanis a hatvanas éveket 

tekinti korszakhatárnak a marketing fejlődését illetően, mert ebben az évtizedben születik 

meg a már ténylegesen új területnek tekinthető, a kereskedelemtől elvben és gyakorlatban 

is elváló, a társadalmasodás útján elinduló, a kialakulófélben lévő fogyasztói civilizációt 

megizmosító majd életben tartó, már kétséget kizáróan marketingnek nevezhető tudomány 

és ideológia. A hatvanas évekig az Egyesült Államokban megjelent és ma is számon tartott 

több mint ötszáz, a marketing témakörébe sorolható könyv tehát, az intézményesülési és 

társadalmi beépülési, továbbá a tudományos legitimáció folyamatához jelentős mértékben 

járult hozzá. 

A kép teljessé tételéhez - ha már nagyrészt Bartels adataira épült ez az alpont -, befejezésül 

érdemes rögzíteni, hogy idézett könyvének 1988-ban megjelent harmadik kiadásában, 

1974-ig készít tematikus listát az általa a marketing tartalma alá eső témakörben született 

könyvekről és máshol - pl. a Harvard Business Review-ban vagy a Journal of 

Marketingben - megjelent jelentősebb szakmai írásokról. Ez a lista az 1962-es első 

kiadásúnál már lényegesen hosszabb: 1204 tételt tartalmaz és nyolc olyan kategóriát, 

amelyeket a korábbi lista elkészítésnél még külön nem nevesített. Ezek közül témám 

szempontjából kettő különösen figyelemre méltó, a marketing társadalmi és magatartás 

befolyásolási aspektusai („social and behavioral aspects of marketing”) című, és az 

egyszerűbb nevű marketing és társadalom („marketing and society”) névre hallgató. 

Előbbibe 28, utóbbiba 17 művet sorol, köztük olyan úttörő írásokat is, mint az 1962-ben 

1900-1920  (később jelentős 

számú) 

fogyasztói hitelezés kb. 12 (ami kifejezetten ide 

sorolandó) 

1919 - 1956 piackutatás kb. 37 

1900 - 1960 általános marketing 80 szerző több mint 100 

műve 
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megjelent mű a marketing társadalmi felelősségéről,741 megelőlegezve a néhány évtized 

múlva slágerré váló témát. 

 

5. A marketinggel foglalkozó folyóiratok megjelenése 

 

A szakkönyvek megjelenése, mennyiségi és minőségi felfutása mellett a szakmai 

folyóiratok és lapok jelentenek még jól dokumentált forrást a történész számára egy terület 

fejlődés történetének kutatásakor. Ezek a források - rövidebb nyomdai átfutásuk lévén és 

azáltal, hogy a könyvekhez képest rövidebb terjedelemben és a szakmát éppen 

foglalkoztató, tehát aktuális kérdések megtárgyalását teszik lehetővé - egy diszciplína 

genezisének hű lenyomataivá válhatnak. Sokszor az ilyen írásokból készült válogatás, 

minden értékelés nélkül, objektívebb képet rajzol a vizsgált jelenségről, mint annak kritikai 

elemzése. Paul T. Cheringtonnak, a marketing történet egyik neves szereplőjének első 

könyve például alapvetően egy cikkgyűjtemény volt.742 Ezért kritikus pillanat bármely 

terület intézményesülése során az első periodikák megjelenése és ezek sorsa, számuk 

változása, differenciálódásuk üteme és természete. 

 

A marketing történetében ez a pillanat az 1930-as évek közepére esett. Két szakmai 

szervezet, az American Marketing Society és a National Association of Marketing 

Teachers 1936. június 5-én Philadelphiában úgy döntött, hogy - szervezetük következő 

esztendőre tervezett egyesülésének első lépéseként - közös szakmai lapot hoznak létre.743 

Ekkor indul el minden idők leghosszabban kiadott és legnagyobb presztízsű marketing 

periodikája a Journal of Marketing, amely szakmai iránymutató szerepét -“the premier 

publication for academics and practitioners“744 - a mai napig töretlenül őrzi és legfőbb 

céljának az elmélet és gyakorlat összekötését tartja. Előzménye - a csak néhány számot 

megért, de kétségkívül a marketing első két szakmai folyóiratának tekintendő - 1934 

                                                           
741 Stevens, J. William: The Social Responsibilities of Marketing, Chicago, 1962, 
742 „His first book was mainly a compilation of articles gathered from leading advertising periodicals of the 

time…”,  Bartels, Robert: The History of Marketing Thought, Ohio, USA, 1988, Publishing Horizons, 3rd 

Edition, 38.o. 
743 Agnew, Hugh E.; Coutant, Frank R.: The Journal of Marketing Makes Its Bow, Journal of Marketing, 

July 1936/1., szerk. köszöntő 
744http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Pages/AMA%20Publications/AMA%20Journals/AMAJour

nals.aspx  (2012.09.10.) 

http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Pages/AMA%20Publications/AMA%20Journals/AMAJournals.aspx
http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Pages/AMA%20Publications/AMA%20Journals/AMAJournals.aspx
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januárjában kiadott The American Marketing Journal, és az 1935 nyarán megjelent The 

National Marketing Review volt. 

 

A Journal of Marketing egyúttal generálója, az Amerikai Marketing Szövetség pedig 

mentora és gazdája lett számos, az évtizedek folyamán kifejlődött és önállósult terület 

szakmai periodikájának.  Az egyik első specializálódott kiadvány volt az 1964-ben 

született  Journal of Marketing Research című kéthavi lap, amely nevéhez híven a 

piackutatás elméletével és módszertanával foglalkozik745.  Ezt követte a Journal of Public 

Policy & Marketing 1982-ben és a Journal of International Marketing, amely először 

1993-ban jelent meg, tükrözve a világgazdaságban akkorra már egyértelművé vált és 

megfogalmazott globalizálódás tendenciáját, egyúttal reagálva az  egyre inkább a világ sok 

országában terjeszkedő és azonos vagy nagyon hasonló üzleti stratégiát megvalósító 

nemzetközi márkák marketing kihívásaira. 

 

A Journal of Marketinghez hasonló, lassan egy évszázadon átívelő, szakmai ikonnak 

számító, megkérdőjelezhetetlen presztízsű lap az Advertising Age még korábban, 1930-ban 

született Chicagoban.746 A dátum is jelzi, hogy a marketing szakma egyik elsőként az 

intézményesülés útjára lépő és szakmai periodika kiadásában is megnyilvánuló területe a 

reklámozás volt. A ma már New Yorkból irányított nyomtatott hetilap, számos online 

publikációt  és hírlevelet is kiad, ilyen az Ad Age Daily, az Ad Age's Mediaworks, vagy az 

Ad Age Digital. Az Advertising Age indulása kapcsán fontos történeti tény, hogy első - 

1930. január 16-án megjelent - számának borítóján egy hölgy volt. Emlékezzünk - a 2.4 

pontban volt erről szó -, hogy az American Advertising Federation csak a második 

világháború után oldotta fel a női tagság tilalmát. Ehhez képest Dr. Louise Stanley, az 

amerikai mezőgazdadási minisztérium egyik vezető hölgy tisztviselője, aki egy beszédben 

sürgette, hogy az élelmiszer reklámokban jobban érvényesüljenek a háziasszonyi, azaz 

köznapi szempontok, megelőlegezve ezzel egy csak később elterjedő fogyasztó központú 

                                                           
745 “concentrates on the subject of marketing research, from its philosophy, concepts, and theories to 

its methods, techniques, and applications”. 

https://www.ama.org/publications/JournalOfMarketingResearch/Pages/About.aspx  (2014.03.11.) 
746 http://adage.com/article/special-report-the-advertising-century/ad-age-advertising-century-

timeline/143661/ 2012.09.10.) 

 

 

https://www.ama.org/publications/JournalOfMarketingResearch/Pages/About.aspx
http://adage.com/article/special-report-the-advertising-century/ad-age-advertising-century-timeline/143661/
http://adage.com/article/special-report-the-advertising-century/ad-age-advertising-century-timeline/143661/
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marketing gondolkodást, egy induló szakmai lap címlapjára került. Nem kizárt, hogy 

egyfajta provokatív, figyelemfelkeltő céllal. 

 

Ahogy a marketing gyors fejlődésének egyik kifejeződése az új területek megjelenése, 

majd egyre rövidebb időközökkel ezek további osztódása volt, úgy szaporodott ezen 

speciális részterületeket tárgyaló folyóiratok száma is. Az önállósulás legkézenfekvőbb és 

relatíve legolcsóbb demonstrálása egy nyomtatott sajtótermék kiadása. Sok terület elsőként 

ezen eszköz bevetésével fogalmazta meg önmagát és követelt saját jogon helyet magának a 

nap alatt, azaz a marketing terjeszkedő birodalmában. A nyomtatott, majd a kétezres évek 

eleje óta az online médiumok számának követhetetlen mértékű megnövekedése ennek 

tudható be. Manapság a lehetetlenre vállalkozik, aki a marketing tárgyú, valamilyen 

rendszerességgel megjelenő marketing szakmai periodikák teljeskörű listáját szeretné 

összeállítani.  Az Amerikai Marketing Szövetség marketingpower nevű portálja, 

értelemszerűen csak az USA-ban kiadottakat illetően, tesz erre egy kísérletet, legalább is ez 

a következtetés vonható le az All marketing journals ambiciózus fejezetcímből.747 Itt 

marketing folyóirat kategóriában 95 periodikát, other journals címszó alatt pedig 180-at. 

sorol fel. Ez utóbbi kategória elválasztása a marketing folyóiratokétól nem lehet tudni 

mivel indokolható, hiszen ezek túlnyomó többsége is marketing tárgyú, olyannyira, hogy 

tekintélyes részüknek még a neve is tartalmazza a marketing szót, kétséget sem hagyva 

szűkebb tárgya felől. 

 

Végül nézzünk néhány példát a marketing területek említett gyors gyarapodására és a 

médiumok elindításán keresztül történő identitás erősítésre. A szolgáltatási szektor 

dinamikus fejlődésének és a gazdaságban betöltött robbanásszerűen növekvő szerepének 

ismeretében, a fejlődés természetes velejárója volt, hogy e szektor marketing tevékenysége 

is egyre több sajátságot mutatott fel, kialakultak specifikus problémái és megoldandó 

feladatai, és ezzel párhuzamosan az akadémiai szféra is önálló területként kezdett vele 

foglalkozni. 1985-ben saját folyóirata jelent meg a Journal of Professional Services 

Marketing, amelyet 2001-től Services Marketing Quarterly-ra kereszteltek,748  e mellett 

                                                           
747 http://www.marketingpower.com/Community/ARC/Pages/Research/Journals/Other/default.aspx             

(2012. 09.29.) 
748 http://www.tandfonline.com/action/aboutThisJournal?journalCode=wsmq20  (2013.11.24.) 

http://www.marketingpower.com/Community/ARC/Pages/Research/Journals/Other/default.aspx
http://www.tandfonline.com/action/aboutThisJournal?journalCode=wsmq20
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1987 nyarától Journal of Services Marketing néven is adnak ki szakmai lapot749, évente 

hat-hét alkalommal. Mára e folyóiratok, negyedszázados múltjukkal, a szolgáltatás 

marketing fontos szakmai kiadványai lettek.  

 

Egy másik markáns fejlemény a marketing történetében, egyúttal egy új korszak kezdetét 

is jelenti, a fogyasztó abszolut középpontba helyezése750. Ennek a speciális nézőpontnak az 

eluralkodása fejeződik ki a szintén a nyolcvanas években útjára indított szakmai 

folyóiratban, az először 1984-ben megjelent  Journal of Consumer Marketing-ben751, a 

„globális fogyasztó”-val pedig az 1988-tól évente változó alkalommal kiadott Journal of 

International Consumer Marketing foglalkozik. Ez utóbbi, mint ahogy az említettek közül 

is néhány, nem kifejezetten amerikai eredetű (hanem pl. brit), de a nemzetközi 

szerkesztőség ellenére, amerikai a főszerkesztője. Ez is jó példa arra, milyen erősen tartja a 

marketingre gyakorolt befolyását az Amerikai Egyesült Államok. 

 

Az Amerikai PR Szövetség saját honlapja három szakmai kiadványt tüntet fel 

sajátjaként.752 A The Public Relations Strategist, a Public Relations Tactics és a Public 

Relations Journal nevűeket.  Az utóbbi története megelőzi még az Amerikai PR Szövetség 

történetét is, hisz ezt az újságot 1945-ben indította az American Council on Public 

Relations, amely a két évvel később létrehozott Amerikai PR Szövetség egyik elődjének 

számított. A Public Relations Journal félévszázadon át, 1994-ig működött, ekkor adta át 

helyét az említett másik két periodikának, de 2007-ben újjáéledt és ismét negyedéves 

újságként adta ki a PRSA. 1995-ben indult, és szintén évente négyszer jelenik meg az 

elemző, tudományos igényű, elsődlegesen felsőszintű PR vezetőknek szánt lap a PR 

Strategist,753 és havonta a sokkal inkább gyakorlatias PR Tactics, amely missziója szerint, 

„will help you enhance your job skills and stay competitive in today’s marketplace.”754 

 

                                                           
749 Charles L. Martin: A quarter of a century: reflections of the first 25 years of the Journal of Services 

Marketing, Journal of Services Marketing, 2012/1, 3-8.o. 

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=17015569&show=pdf  (2013.11.24.) 
750 „Journal of Consumer Marketing is a journal written by scholars and practitioners, and is edited for 

marketers who desire further insight into how people behave as consumers worldwide.” 

http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=jcm (2013.11.24.) 
751 http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0736-3761&volume=1&issue=1 (2013.11.24.) 
752 http://media.prsa.org/publications/the+strategist/  (2012.10.01.) 
753 „The Strategist is the only magazine dedicated to executive-level public relations professionals”      

http://www.prsa.org/Intelligence/TheStrategist/Issues  (2012.09.29.) 
754 http://www.prsa.org/Intelligence/Tactics/Issues  (2012.10.01.) 

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=17015569&show=pdf
http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=jcm
http://www.prsa.org/Intelligence/TheStrategist/Issues
http://www.prsa.org/Intelligence/Tactics/Issues
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A marketing egyik legdinamikusabban fejlődő területe a direkt marketing is létrehozta 

saját periodikáit. Az amerikai direkt marketing szövetség negyedéves nyomtatott szakmai 

lapja a Quaterly Business Review755, 2009-ben pedig útjára indította digitális kiadványát a 

„Point”-ot.756 

 

A marketing intézményesülésének a különféle rendű, rangú, terjedelmű és terjesztésű 

folyóirat kiadásában is testet öltő bemutatását egy magát jelentősnek tekintő szakmai 

szervezet a 2.2 pontban röviden bemutatott Academy of Marketing Science két 

sajtótermékével zárom. Az egyik az 1972 óta, negyedévente kiadott JAMS rövidítéssel 

emlegetett Journal of The Academy of Marketing Science, amely saját magát a világ 10 

legtöbbet idézett tudományos folyóirata egyikekként, -„one of the top 10 most cited 

academic journals” -, egyúttal az egyik vezető piackutatással foglalkozó médiumként- 

„widely recognized as a premier marketing research journal”757 aposztrofálja. A másik egy 

nagyon fiatal, marketing elméleti kiadvány, a 2011-ben útnak indított AMS Review, amely 

kifejezetten a marketing interdiszciplináris jellegére épít, amikor a szociológia, 

közgazdaságtan, pszichológia, földrajz, antropológia és a marketing érintkezési pontjainak 

kutatási anyagaira specializálódik, olyannyira, hogy deklaráltan nem fogad be gyakorlati 

kérdésekkel foglalkozó anyagokat: „the Review will not publish manuscripts focusing on 

practitioner advice or marketing education.”758 

 

E fejezet a marketing intézményesülésének legfontosabb elemeit - az oktatás, a tankönyvek 

és könyvek, továbbá szakmai periodikák, a szakmai szövetségek illetve a marketing 

munkaszervezeteinek, az ügynökségeknek a kialakulását - kívánta bemutatni az Egyesült 

Államok kezdeti időszakára fókuszálva. Ezzel egyrészt illusztrálva, hogy ezek a 

kifejeződési formák tekinthetők az intézményesülés legfontosabb generálóinak, másrészt, 

hogy mindezek törvényszerűen játszottak az USA-hoz hasonlóan fontos szerepet a 

marketing gondolat hazai elterjedésében és beépülésében, ahogy ezt a III. fejezet és 

következő VI. fejezet Magyarország példáján bemutatja.  

 

                                                           
755 http://www.the-dma.org/qbr/,  (2012. 09.29.) 
756 http://www.the-dma.org/cgi/dispannouncements?article=1292+++++ , (2012. 09.29.) 
757 http://ams-web.org/associations/213/files/AMSHistory.pdf, (2012.10.02.) 
758 http://ams-web.org/displaycommon.cfm?an=4,  (2012.10.02.) 

http://www.the-dma.org/cgi/dispannouncements?article=1292
http://ams-web.org/associations/213/files/AMSHistory.pdf
http://ams-web.org/displaycommon.cfm?an=4
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A marketing gondolat hazánkban a hatvanas évektől jelen volt mind az akadémiai 

szférában, mind a vállalati életben, ezt, - tehát, hogy mi teremtette meg a marketing 

későbbi gyors térhódításának az alapját -, mutatta meg a III. fejezet, a VI. pedig arról szól, 

hogyan robbant be pro forma is a rendszerváltás után a marketing az üzleti gondolkodásba 

és vált gyakorlattá, továbbá miként jöttek létre, honosodtak meg néhány év alatt - a kornak 

megfelelő tartalommal és színvonalon - azok az intézmények, amelyek az Egyesült 

Államokban néhány évtized alatt fejlődtek ki.  
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VI.  A marketing intézményesülésének kibontakozása Magyarországon 1990-től  

E fejezet a rendszerváltást követő időszakot vizsgálja, annak a korszaknak a fejleményeit, 

amelyikben a marketing státusza mind elméletileg, mind a gyakorlatban gyökeresen 

megváltozott Magyarországon. Fel kívánja térképezni mindazokat a potenciális 

lehetőségeket és tényleges jelenségeket, eseményeket, változásokat és újdonságokat, 

amelyek egyenként a marketing magyarországi intézményesülésének alkotóelemeivé 

váltak, ugyanakkor alkalmasak arra, hogy összességében kirajzolják az intézménnyé válás 

sokszínű és összetett képét.  

A szakirodalom és a másodlagos források mellett jelentős mértékben saját kutatásra, 

személyes élményekre és tapasztalatokra épít. A szerző a marketing társadalmi beépülését 

és elfogadottságát, továbbá szerepének változását kutató kérdéssort szerkesztett és küldött 

el közel negyven személynek759, akik közül harminchárman visszaküldték, majd válaszaik 

pontosítása céljából is rendelkezésre álltak. Ezt követően többel közülük személyes 

beszélgetést folytatott, részben előre megfogalmazott kérdések, részben a diskurzus folytán 

spontán felmerülő és a szűkebb témát sokszor egészen meglepő irányba navigáló 

gondolatok alapján. E találkozásokból személyes hangú és autentikus, ám sokszor 

ellentmondásos kép bontakozott ki, esetenként nem közelebb kerülve a remélt 

válaszokhoz, hanem újabb kérdéseket generálva. De a kép így vált árnyalttá és 

összességében kerekké - ha nem is teljessé -, mert, ahogy Neményiné, Gyarmathy Margit a 

Magyar Divatintézet hetvenes-nyolcvanas évekbeli piackutatási főosztályvezetője 

plasztikusan megfogalmazta, „ha valaki elmeséli az életét, és ugyanazt 20-30 megfelelő 

ember is megteszi, akkor abból kialakul a magyarországi… marketing története.” 760. 

 

 

                                                           
759 A névsor az 3. sz. Függelék VI/1. pontjában olvasható A kiválasztás elsődleges szempontja volt, hogy 

mind az akadémiai szféra, mind a vállalati (üzleti) élet szakemberei reprezentálva legyenek. Előbbit 14, 

utóbbit 19 fő képviselte. Másik fontos szempont a megkérdezettek kora volt, a disszertáció tárgyára 

tekintettel elsődlegesen a vizsgált korszakban már aktív marketingesek véleményének megismerése volt a 

cél, e kritériumnak a 33 főből 22 fő, tehát kétharmaduk felelt meg, ugyanakkor a kérdések egy részénél 

kifejezetten fontos volt, hogy a fiatalabb generáció - az 1960-as, 70-es években születettek - álláspontja is 

része legyen a feldolgozásnak, ezért ők az összes megkérdezett egyharmadát képviselik. 
760 Ungváriné dr. Köcse Jolán: Hobbink volt a marketing? !, Simon könyvkiadó, Budapest, 2000, 196.o. 
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1. A marketing egyes területeinek megjelenése, megítélése, és 

beágyazódásának kezdetei a rendszerváltást követően  

E fejezet a marketing fejlődését a rendszerváltás évétől és az intézményesülés 

szempontjából vizsgálja, felütésként és a kontinuitás kedvéért mégis egy, a szocialista 

időszakra vonatkozó alapkérdés megválaszolásával kezdődik.  Ez az alapkérdés azt kutatta 

mivel magyarázható az alapvetően hiánygazdálkodás jellemezte szocializmusban a 

reklámozás virágzása már a hatvanas és hetvenes évek Magyarországán?  Miért költöttek 

promóciókra, korabeli terminológiával propagandára, vagy tágabban értelmezve 

marketingre a szocialista vállalatok? A III. fejezetben olvasható a szocialista korszak 

marketing értelmezésének és különösképp marketing gyakorlatának részletes elemzése, 

ezzel indirekt módon evidenciának tekintve, hogy a marketingnek - elsősorban a reklám és 

a piackutató tevékenységnek - volt értelme és vélt vagy valós gazdasági racionalitása a 

tervgazdaság keretei között is.  De vajon ez tényleg evidencia lett volna, vajon tényleg 

gazdasági racionalitás állt a szocialista gazdaság marketing aktivitásai mögött? S ha nem 

gazdasági motiváció hajtotta, akkor mi?  

E dolgozat egyik állításaként fogalmazódott meg, hogy már a tervgazdaság feltételei között 

és logikája mentén működő szocialista gazdaság üzleti életének részévé vált a marketing, 

legalábbis, mint késztetés a vállalat üzleti-kereskedői tevékenységének megszervezésekor 

és lebonyolításakor. Egyes elemeinek térhódítása és csendes legitimációja, magyarázatot 

igényel, hiszen a marketing megjelenését és kibontakozásának kezdeteit, a 

szakirodalommal összhangban, ez a dolgozat is a bőséghez, sőt a túlzott árubőséghez, a 

túltermeléshez, az egyre gazdagodó választékrengetegben való eligazodás 

befolyásolásához köti. Ugyanakkor, ha valami nem volt jellemző a szocialista korszakra az 

az árubőség, a túltermelés miatti értékesítési nehézségek, vagy a vásárlói döntést 

megnehezítő áttekinthetetlen választék. Ellenkezőleg: a szocialista gazdaság alapvetően a 

hiányról szólt.761 Reklám, piackutatás, kiállítások, termékbemutatók, promóciók mégis 

voltak, és új márkákat is vezettek be a piacra, pontosabban az üzletekbe. Ezen a 

vitathatatlan tényen és ennek bizonyítása érdekében korábban részletesen bemutatott 

helyzeten alapul egyik hipotézisem, amely szerint a szocializmusban, tervutasításos és 

                                                           
761 Jellemző, hogy a szocialista gazdaságtörténet egyik legkritikusabb összefoglalója, Kornai János műve is, 

A hiány címet kapta. Első kiadása 1980-ban jelent meg a Közgazdasági és Jogi könyvkiadó gondozásában.  
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hiánygazdasági körülmények között is létezett marketing Magyarországon, amely ugyan 

létjogosultsága és tudatossága tekintetében nem, de technikáiban, módszertanában és 

részben még fejlettségében is mérhető a fejlett kapitalista országok marketingjéhez. Ezt az 

állítást jártam körbe a harmadik fejezetben, részletes látletet adva, de megválaszolatlanul 

hagyva egyetlen végső kérdést: kinek állt mindez érdekében? 

 

1.1. Egy megkérdezés tanulságai - marketing motivációk a szocializmusban 

A szocializmus utolsó évtizedében pályájukat kezdő és a 21. század első évtizedének 

végén azt abbahagyó jelentős egyéniségeket e dolgozat szerzője túlnyomórészt 

személyesen ismerhette. Közülük néhányan páratlan értékű dokumentumokat tettek 

hozzáférhetővé, mégpedig esetenként olyan mennyiségben, amely alapján elegendő 

tényszerű információ állt rendelkezésre megalapozott következtetések levonására.762 Ezen 

kívül az átfogó kutatásban résztvevő 33 főből 13 főt - azok közül, akik koruknál fogva 

harminc-negyven évvel ezelőtti idők aktív szereplői voltak - külön arról a látszólag banális 

kérdésről faggatta a szerző, hogy miért költöttek reklámokra és sok más promóciós, azaz 

összefoglalóan marketing tevékenységre, a hiánygazdálkodás világában. Egy olyan korban, 

amikor öt-hat évet kellett gépkocsira, nyolc-tíz évet telefonra várni, órákat kellett sorban 

állni banánért és narancsért, amikor évente néhányszor egyáltalán kapni lehetett, és a 

külföldi utazás csak kiváltságosoknak adatott meg. Pénzszűke és áruhiány volt, és mégis 

költöttek reklámra. Miért? E megkérdezés eredményeinek ismertetése nem csak 

retrospektív természete okán került a rendszerváltás utáni fejlődést ismertető fejezet élére, 

hanem azért is, mert egyúttal magyarázatul szolgál a marketing 1990 utáni gyors 

térhódítására és a hazai elfogadottságának relatíve magas szintjére. 

A megkérdezettek763, akik között reklámvállalatnál (pl. Mahír) dolgozó ugyanúgy volt, 

mint vállalati vezető (pl. Fékon, Tanimpex) és egyetemi oktató (MKKE, Pécsi 

Tudományegyetem), meglepően hasonló, esetenként azonos szavakkal megfogalmazott 

válaszokat adtak.  Az első kérdés rögtön az alapdilemmára kérdezett rá: miért reklámoztak 

a szocializmusban? Válaszaik sokféleségük ellenére meglehetősen homogénak voltak, és a 

következő szavak köré csoportosíthatóak: presztízs, kapcsolatépítés, image építés, új 

                                                           
762 lásd 3.sz Függelék VI/2.pontban a Kaszás György által rendelkezésre bocsájtott eredeti dokumentumok 

listáját 
763 A névsor az 3.sz. Függelék VI/3 pontban olvasható 
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gazdasági mechanizmus, nevelés, közcélok, tájékoztatás. Az alábbi táblázat összefoglaló 

képet ad e célok előfordulási gyakoriságáról és a feltételezett reklámozási motivációk 

megfogalmazásának mikéntjéről:  

1. számú ábra  Reklámmotivációk a szocializmusban  

Sor-

rend 

Téma hívószava, a 

reklámozás célja       

Az összes meg-

kérdezettből a  

témát megnevezők 

száma  

Tipikusnak tekinthető, szószerint idézett 

megfogalmazások 

1. szakmai hiúság, 

presztízs 

8 / 13 „vállalatvezetők számára sikert ígért”, 

„presztízs”,  „szakmai hiúság”,  „kapcsolati 

tőke”, „goodwill-, PR-, presztízshasznot 

hoztak”, „aki „adott magára”, „megtetszett 

több vezetőnek”, „ kitűnni”, 

2. nevelés, társadalmi 

cél 

5 /13 „társadalmi célú hirdetések - társadalmi 

jobbító szándék”,  „közcélú reklámok 

energiatakarékossági kampányok” , 

„társadalmilag , gazdaságilag fontosnak ítélt 

ügyek” ,  „nevelő, ma társadalmi célúnak 

mondanánk”, 

3. 1968 - új gazd. 

mechanizmus 

4 / 13 „új gazdasági mechanizmus”,  „a 68-as 

reformok hozadéka”, „az 1968. január 1-jén 

életbe lépett új gazdasági mechanizmus 

szelleme”, „68-at követően néhány évig”, 

4. választás, verseny, 

megjelenése 

3/13 „megjelent a fogyasztó számára a választás”, 

„választás”, „bizonyos szektorokban már 

ekkor is volt verseny”, „nem mindegy volt, 

hogy mire költik a pénzüket az emberek”, 

5.  kulturális  2/13 „virágzott a kulturális reklám”, „kulturális 

reklámok”, „kulturális” 

 

Ha a táblázatba foglalt legfontosabb kifejezéseket előfordulások gyakorisága szerint egy 

ún. szófelhőben ábrázoljuk, még látványosabban ugranak ki a presztízs és szakmai hiúság 

szavakkal jellemezhető szocialista nagyvállalati reklámmotivációk. 
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A reklámozás fenti indokain csak addig lepődünk meg, amíg nem veszünk kézbe 

reklámkampány terveket a hetvenes-nyolcvanas évekből. Nézzünk néhány példát, 

előrebocsátva, hogy az alábbi felsorolás bár nem tekinthető reprezentatívnak, semmi esetre 

sem tendenciózus válogatás:  

a) A Mahír 1981-ben a városi közterületek nagyobb tisztasága érdekében társadalmi 

környezetvédelmi „az utcai szemeteléssel foglalkozó propaganda programot 

indított”.764, 

b) Az olvasás és a könyv ajándékozás népszerűsítésére 1983-ban készült 

kampányterv765, 

c) A méz népszerűsítése és „a fogyasztás kedvező irányba történő befolyásolása” 766 

volt egy 1981-es kampány elsődleges célja, 

d) 1984-ben új étkezési üzlethálózat, a Bóbitás jelent meg a magyar piacon, talán az 

első gyorsétterem lánc, mert „az ételek a hálózat minden egységében azonos 

technológiával készülnek”, és „a kiszolgálás az átlagosnál jóval gyorsabbnak 

mondható”767, 

e) Talán a legizgalmasabb az 1980 januárjából való hiánycikk kiállítások, hiánycikk 

katalógus, és hiánycikkeket gyártók keresését felvezető kampány. A „Vevők 

                                                           
764 Tervezet az országos köztisztasági propagandára, 1984, Mahír, Reklámtervezési és kutatási osztály,  
765 A könyv nemcsak könyv, 1983, Mahír, Reklámtervezési és kutatási osztály (borítója a 3.sz. Függelék 

VI/4. pontban) 
766 Előterv a hazai mézfogyasztást népszerűsítő reklámkampányra, 1981, Mahír, Reklámtervezési és kutatási 

osztály (borítója a 3.sz. Függelék VI/4. pontban) 
767 Tervezet a Bóbitás üzlethálózat bevezető reklámtevékenységére, 1984, Mahír, Reklámtervezési és kutatási 

osztály 
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vagyunk” jelmondatú akció szerint „a vas, műszaki, jármű, kulturcikk és vegyi 

szakmák területén jelentkező hiánycikkekre szabad gyártói kapacitást keresünk”.768 

E felsorolást látva nem véletlen, hogy a szocialista reklám motivációit kutató kérdésre a 

megkérdezettek válaszaikban gyakran emlegették a közcélúság, a nevelés, az edukálás 

szavakat is. Akár az ilyen célú, akár az értékesítést támogató, termék- vagy szolgáltatás 

reklámokat vizsgáljuk, bizonyítottnak látszik az az állítás, hogy a reklám- és marketing 

munka körülbelül a nyolcvanas évek végéig elsősorban a tájékoztatást szolgálta, valós 

igényekre, gyakran közcélokra reagált, épp ezért emberarcúbb és elfogadottabb volt, mint 

az ezt követő évtizedekben. Nem véletlen emlékezik e korszakra a szakma nagy 

generációja hőskorként. Az igénygenerálás, a nem létező igények megkonstruálása és 

egyre szofisztikáltabb, majd szinte elvont, szürreális kreatív tálalása a minél többet, minél 

többször, minél több embernek eladni üzleti kényszerűségével csak később, a kilencvenes 

évektől köszöntött be.  E pontnál ragadható meg egyébként a mai értelemben vett 

marketing megszületése. A kapitalista világ fogyasztói társadalmaiban ez már az öncélú 

eladás korszaka, amikor a marketing elnyeri új arcát, s egyúttal elindul gyökeres 

transzformációja, amely eredeti lényegének oly mértékű átalakulásához vezet, amely akár 

degenerálódásnak is tekinthető769: ettől kezdve ugyanis funkciója egyre inkább az állandó 

és folyamatos gazdasági növekedés biztosítása lett, és ezzel a gazdaság motorja szereppel 

az üzleti élet egyik kulcselemévé, megkerülhetetlen tényezőjévé, a fogyasztásgenerálás 

stimulálójává vált. De a hetvenes-nyolcvanas években még nem érzékelhető, hogy egy 

ilyen - a valóságtól elszakadó, pontosabban azt átírni kívánó - fázis valaha eljön. 

A marketing, korai értelmezésében - elsősorban piackutatás és reklám formájában - tehát 

bizonyítottan jelen volt Magyarországon is, mégpedig a hiánygazdálkodás viszonyaihoz 

képest rendkívül fejlett formában (lásd III. fejezet 3.7.2. pont - az Omnia márkabevezetés 

története).  Igaz ez a körülmény sajátos arcot és tartalmat adott neki: az olvasást és a 

könyvet hirdette, a méz fogyasztására ösztönzött, a közterületek ápoltságáról szólt, és 

hiányzó árucikkek gyártóit kereste, illetve a piackutatási tevékenység elsősorban a 

fogyasztási szokások megismerésére és rögzítésére, továbbá apologetikus bemutatására 

szolgált.  Racionális, valós igényekhez kötött, az egyén szintjén is értelmezhető, de 

társadalmi összefüggésben is értékes célok képezték a reklámozás tárgyát. Elsődlegesen 

                                                           
768 Tervezet a termelés-szervező munkát segítő reklámtevékenységre II., Magyar Hirdető, Reklámtervezési és 

Kutatási Osztály 1981 
769 Erről részletesebben a disszertáció Utószava (VIII.fejezet) szól 
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felgyűlt készletek leapasztására szolgált, ezért nemkívánatos volt újonnan a piacra került 

árukat770, és egyenesen tilos importcikkeket reklámozni. Ezt olyannyira komolyan vették, 

hogy a Skála áruházat egy alkalommal a Belkereskedelmi Minisztérium Levi’s farmerek 

reklámozásáért meg is büntette.771 

A szocialista reklám státuszát és természetét jól jellemzi Kornai János hasonlata, amellyel 

az állami vállalatok helyzetét illusztrálta a szocialista reformgazdaságokban, idézve egy, a 

kínai kommunista párt központi bizottságának 1990 decemberi ülésén elhangzott 

mondatot: „Az állami vállalat olyan, mint a kalitkába zárt madár. Mozoghat, de nem 

repülhet el.”772 Valahogy így tekinthettek a marketingre, s ezen belül a reklámra a piaci 

szocializmus vállalati vezetői: arra jó, hogy megmutassák magukat, hogy céges és 

személyes presztízsüket növeljék, hogy haladó szellemiségüket, nyitottságukat 

demonstrálják, de a lényegét nem értették, nem érthették meg, hiszen egy pszeudo piacon, 

pszeudo üzleti érdekek mentén, gúzsba kötve táncoltak, tudva, hogy repülni úgysem 

engedik őket. 

 

Érdemes utalni e helyütt Varga István 1959-es A Reklám című könyvében tett néhány 

megállapításra is. Egyrészt leszögezi, hogy „a reklám kétségtelenül társadalmi hatalom. Az 

emberek cselekvését a reklám sokkal jobban befolyásolja, mint azt általában maguk is 

hinni szokták.”773 Másrészt fokozza a termelést azzal, hogy új szükségleteket generál -, jó 

példa arra, hogy, ezt a jegyét is lehetett a szocializmus gondolatrendszere szempontjából 

pozitívan interpretálni. Hangsúlyozta továbbá, hogy a reklám a tervteljesítés szolgálatába is 

állítható azáltal, hogy a fogyasztás összetételének befolyásolására is alkalmas. „Mivel 

tervgazdálkodásban a kínálattal szemben a fogyasztói kereslet nehezen tervezhető, 

spontánul alakuló folyamat, a reklám célja a kialakuló kereslet-kínálati eltérések 

mérséklése. A fogyasztó tömegek érdeklődését hatásos reklámmal a túltermelt javak 

irányába lehet terelni.” 774 

 

                                                           
770 Kivételek persze akadtak, lásd az említett Omnia bevezető kampány 
771 Az információ a szerző és Takács Ildikó akkori Skála marketing igazgató 2012. augusztus 22-i 

beszélgetéséből származik 
772 Kornai János: A szocialista rendszer. Kritikai politikai gazdaságtan, Budapest, 1993, HVG Kiadó, 521.o. 
773 Varga István: A reklám, Budapest, 1960, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 299.o. 
774 Majoros Krisztina: Varga István (1897-1962), doktori disszertáció, Miskolc 2001, 112.o. 
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Annak ellenére, hogy a nem termékreklámok jelentős hányadot tettek ki a szocialista 

reklámok közt, nyilvánvalóan hamis lenne azonban a kép, amelyik a szocialista időszak 

reklámjait nagyobbrészt nem a fogyasztáshoz és köznapi árukhoz, hanem társadalmi- vagy 

közcélokhoz kötné. Ezt azok válaszai cáfolják a legjobban, akik a szocialista reklám 

motivációira a korábban említett okokat (presztízs, hiúság, társadalmi célok) említették a 

legtöbbször.  Ugyanez a 13 megkérdezett ugyanis, arra a kérdésre, hogy nevezzen meg 

néhány, számára emlékezetes márkát (tematikát) a hatvanas-hetvenes évekből, olyanokat, 

amelynek a reklámjára emlékszik, kivétel nélkül fogyasztási cikk márkákat, azon belül is 

napi cikkeket, ún. gyorsan mozgó, napi szükségleteket kielégítő árukat (Fast Moving 

Consumer Goods - FMCG) neveztek meg. Nézzük mindenekelőtt tényszerűen az 

eredményt, a tízes listát. 

2. számú ábra  A szocialista korszak legtöbbet emlegetett márkái 

Hely Említés Márka Kategória  Hely Említés Márka Kategória 

1. 9 Fabulon testápoló  6. 4 Trapper nadrág (farmer) 

2. 7 Traubi üditőital  7. 3 Pécsi 

kesztyű 

kesztyű 

3. 6 Fékon ing(konfekció)  8. 2 Hélia  arckrém 

4. 6 Márka üdítőital  9. 2 Biopon mosószer, 

mosogatószer 

5. 5 Skála áruház  10. 2 Amodent fogkrém 

 

Íme, a hetvenes évek legerősebb tíz márkaneve a megkérdezettek szerint. Mindegyik a 

fogyasztás magasabb szintjéhez, a nagyobb kényelemhez, a mindennapokhoz kötődik. 

Testápoláshoz, személyi higiéniához, öltözködéshez és az étkezéshez. Ezekben a 

kategóriákban indult meg a verseny, amit érdekesen mutat a táblázat is, hiszen két üdítőital 

és két krém is szerepel benne, amelyek, lévén ugyanannak a kategóriának a termékei, 

nyilvánvalóan már szocialista körülmények közt is, korlátozottan ugyan, de mégis csak 

versenyeztek a fogyasztó kegyeiért. 
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Az idézett megkérdezés és más vizsgálódások is azt mutatják, hogy a marketing (reklám) 

elfogadottsága számos ok miatt nagyon magas volt. Ilyen lehetett magának a 

fogyasztásnak, mint cselekvésnek a különleges élménye egy áruhiánnyal küzdő 

közegben775, a korszerűség, a „trendiség” kifejeződése, annak a felismerése, hogy a 

személyes presztízsépítés jó eszköze776, az, hogy kóstoló volt a nyugati világból, egy 

csipetnyi rebellis szellem, hiszen a marketing narratíva az új gazdasági reformhoz erősen 

kötődött. Ezen belül a reklámnak, mint műfajnak a legitimációja kifejezetten erős volt. 

Egyrészt mert a megrendelőknek hírnevet, ismertséget hozott, ezáltal sok vezető hiúságát 

elégítette ki, ahogy Takács Ildikó fogalmazott a Skála áruház akkori első emberéről: 

”Demján személyes ügye volt a marketing, mindig személyesen beleszólt, különösen a 

szlogenekbe.”777 Másrészt, ahogy az idősebb generáció képviselői - Hoffmann Istvánné, 

Molnár Rezső, Móricz Éva - egyöntetűen állították, a szocializmusban a reklámnak 

szórakoztató funkciója is volt. Egy új műfajt jelentett: rövid, klipszerű jelenetek, a 

megszokottól eltérő karakterek és szövegek, színesek voltak, amikor a filmek és az adások 

nagyrészt még fekete-fehérek, merészebb volt a képi világuk, és tárgyuk a nagyon vágyott 

fogyasztás volt.  Az elfogadottság, sőt a kedveltség magas foka meggyorsította a reklámok 

és egyéb promóciós akciók társadalmi beépülését, és ezzel a marketing - még ha ekkor 

nem is e néven emlegette az utca embere -, intézményesülési folyamatát. 

 

1.2. A marketing gondolat testet ölt a vállalati szférában 

A gazdaság világának főszereplői, a vállalatok is új terepre kerültek a rendszerváltással. Az  

újdonság foka azonban számukra több szempontból nem volt földrengésszerű, még ha 

gyökeresen más körülményeket is hozott. Egyrészről, azért, mert sokan közülük nagyon 

komoly marketing tudást halmoztak fel - erről a harmadik fejezetben részletesen esett szó, 

másrészt, mert a makrokörnyezet több tekintetben hasonló volt ahhoz, amilyen az előtte 

levő években és - első olvasásra bármilyen meghökkentő is - amilyen a rákövetkező 

évtizedekben. A gazdaság állapotáról a rendszerváltó év januárjában ezt olvashatjuk a 

                                                           
775„…fontos tényező volt a fogyasztás fokozatos felértékelődése, a fogyasztói magatartás előtérbe kerülése a 

hatvanas-hetvenes évek fordulójától.”  Valuch Tibor: Magyar hétköznapok, Budapest, 2013, Napvilág Kiadó, 

20.o. 
776„… a fogyasztás mikro-és makrotársadalmi szinten egyaránt, az önkifejezés és a társadalmi különbségtétel 

eszköze lett…” uott p.20. 
777 Idézet a szerző beszélgetéséből Takács Ildikóval, a Skála marketing igazgatójával 2011. augusztus 22-én. 
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reklám és marketing szakma nagytekintélyű lapjának szerkesztőségi beköszöntőjében: 

„1990 várhatóan nehéz év lesz. A költségvetési deficit csökkentése, az esedékes külföldi 

tartozások visszafizetése mellett nem képzelhető el a gazdasági növekedés. A hetvenes 

évek pazarló gazdaságpolitikáját most kell megfizetni.”778… , és nagyon ismerős lehet a 

hurrá-optimista konklúzió, ami sosem válik valóra, de a politikai közhelyszótárból 

bármikor előhívható: „Azonban optimistának kell maradnunk, mert ez jelenti a nehéz 

gazdasági helyzetből való kilábalás alapját.”779 

Az első vállalati példa Magyarország nemzeti légitársasága, amely kiválóan megmutatja a 

marketing gondolatának és gyakorlatának rendszerfüggetlenségét, és azt, hogy az 

úgynevezett rendszerváltás esztendeje, legalább is gazdasági szempontból inkább jelképes 

dátum, mintsem a tényleges változások kezdőpontja.  Esettanulmányszerű részletes 

elemzés következik, mert a Malév példája (a III. fejezetben ismertetett Omnia esethez 

hasonlóan), remek illusztrációja annak, miért indulhatott a rendszerváltás pillanatától gyors 

fejlődésnek hazánkban a marketing. 

 1.2.1  A Malév történet 

A történet részben a szerző története is, aki 1985 és 1991 között volt a vállalat munkatársa, 

az utolsó három évben - a Malév márkáért felelős arculati vezetőként -, nem pusztán egy, a 

magyar marketing látványos sikerének szereplőjeként, hanem a gazdasági rendszerváltás 

marketingszakmai előkészítésének egyik generálójaként.  

A Malév nem volt a magyarországi vállalati szcéna átlagos szereplője. Nemzeti 

légitársaság, amely a polgári légiközlekedés kialakulásától a kilencvenes évek végéig 

sajátos kategória. A nemzet egyik jelképe, repülő nagykövet, egy darabka országimázs, 

magyar terület, nemzeti szuverenitás külföldön. Nemzetközi légiközlekedési szervezetek - 

csak a legnagyobbakat említve, a világ légitársaságait tömörítő IATA780, vagy a 

légiközlekedés kommunikációs hálózatáért felelős SITA781 és számos más nemzetközi 

tömörülés - tagja, mégpedig aktív tagja, lévén ezek munkaszervezetek, amelyek 

rendszeresen, a napi tevékenységet meghatározó, tagjaikra nézve kötelező erejű döntéseket 

                                                           
778 Köszöntő, Propaganda reklám, 1990/1, 2.o. 
779 uott 
780 International Air Transport Association, http://www.iata.org/about/members/Pages/airline-list.aspx A 

Malév 1984-ben lett teljes jogú tagja.,  http://www.sajttaj.hu/index.php?page=ceg&ceg=34 (2012.12.01.) 
781 Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques, http://www.sita.aero/about-sita/what-we-

do/sita-history  (2012.12.01.) 

http://www.iata.org/about/members/Pages/airline-list.aspx
http://www.sajttaj.hu/index.php?page=ceg&ceg=34
http://www.sita.aero/about-sita/what-we-do/sita-history
http://www.sita.aero/about-sita/what-we-do/sita-history
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hoztak, s amelyek ismerete és betartása nélkül ebben a legmagasabb fokon interdependens 

szektorban működni lehetetlen. A légiközlekedés, ugyanis természeténél fogva az egyik 

legnemzetközibb iparág, itt nem lehetett nem a nemzetközi sztenderdek szerint eljárni, s 

nem lehetett ideológiai vagy politikai alapon másképp működni, mint ahogy a világ 

fejlettebb része. Sem a légtér, sem a repülőgépek, sem a repterek, nem kaphattak 

„szocialista” vagy „kapitalista” értelmezést. Mindennek azért van témánk szempontjából 

komoly jelentősége, mert ennek tudatában érthető meg, miért volt a Malév más 

vállalatokhoz képest a nyugati hatásoknak jobban kitett, a tőkésvállalatok (légitársaságok) 

módszerei iránt nyitott, s azok szakmai szokásait, protokolljait, üzleti gyakorlatát 

kénytelen-kelletlen követő vállalat, s így miért válhatott a hazai marketing egyik korai, 

példaértékű zászlóshajójává. A legelső olyan magyar nagyvállalattá, ahol a marketing 

valóban az érlelődő gyökeres gazdasági váltásra való felkészülést, konkrét üzleti célokat 

szolgált, s nem alapvetően presztízs-, edukálási-, társadalmi- vagy látszatcélokat. 

 

1.2.1.1. Marketing szemléletű termékfejlesztés 

A sokszínű és rendkívül nemzetközi - a légitársaság a nyolcvanas évek végén 30 ország 

negyven városába közlekedtetett járatokat782 - vállalati környezet hatásait be kellett saját 

működésébe építenie, esetenként akarata ellenére is, piaca ugyanis elsődlegesen nem 

Magyarország, hanem Európa és a Közel-Kelet volt. Emiatt nem csak a vállalat 

termékeiben, eljárásaiban és szemléletében nyilvánult meg a nyugati világ és gondolkodás, 

más iparágakhoz képest korai betörése, hanem „termelőeszközeiben”, többek közt ennek 

két, a publikum számára leglátványosabb elemében, a repülőgépekben és az egyenruhában 

is. Furcsa mód mindkettő, bár eltérő célcsoportoknál és jelentősen eltérő súllyal, de 

szimbóluma lett egy akkortájt meginduló politikai és gazdasági erjedésnek. 

1984-ben a Malév és a Hungarotex783 közösen kereste meg a Pierre Cardin divatházat 

azzal, hogy vegyenek részt az új egyenruha pályázat értékelésében, és gyártsák is le a 

ruhákat. Ezt végül személyesen Pierre Cardin, az akkoriban nagyon neves francia 

divattervező vállalta el, akinek kuriózum volt egy vasfüggönyön túli légitársaságnak 

                                                           
782 http://repulnijo.hu/a-malev-65-eve/  (2012.12.02.) 
783„A Hungarotex az egyik legrégebbi magyar külkereskedelmi vállalat volt, amely különböző néven és 

szervezeti formában már 1946. óta működött. A cég, mint textiltermékek külkereskedelmével foglalkozó 

nagyvállalat, 1965. január 1.-jével alakult meg…” http://hu.wikipedia.org/wiki/Hungarotex  (2013.11.26.) 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Hungarotex
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dolgozni. A marketing gondolkodás betörésének egyik remek példája érhető itt tetten, 

amely egyúttal jól mutatja a jellegzetes magyar motivációkat: nőjünk fel a nyugathoz, 

tegyünk úgy, mintha üzleti sikerünk szolgáltatásunk színvonalán (és nem az állami 

forrásokon) múlna, óvatosan dacoljunk a politikai akarattal, legyünk különbek, mint a 

többi magyar cég, hasonuljunk nyugati partnereinkhez. Emlékezzünk az előző (1.1.) 

pontban elemzett szocialista reklám motivációkra, ahol a megkérdezettek a presztízst és a 

szakmai hiúságot nevezték meg a tervgazdasági és hiány körülményei közt is élő és fejlődő 

marketing legfőbb indokának és ösztönzőjének. Egy francia divatmárka beemelése a 

magyar nemzeti légitársaság eszköztárába ennek újabb bizonyítéka. 

A kapitalista világ megjelenését szimbolizálta a flottaváltás megkezdése is. A keleti 

tömbből elsőként a Malév kapta meg a szükséges kormányzati jóváhagyást a nyugati légi 

járművek beszerzéséhez784, és 1988-tól megindult a szovjet Tupoljevek cseréje amerikai 

Boeing-okra. E, mára egyszerű tényközléssé nemesedett mondat mögött hosszú évek 

küzdelmes harca, meggyőző munkája, politikai és üzleti taktikázása, ma azt mondanánk 

lobbizása volt. Főszereplője, a kor gyakorlata szerint a Malév pártbizottsága és annak 

vezetője, Ódor Tamás, de komoly részt vállalt belőle Veres András repülőgépkapitány is. 

Ő pilótaként és a Malév pártbizottságának tagjaként hónapokon keresztül győzködte Grósz 

Károlyt, aki 1984 és 1987 között a budapesti pártbizottsági első titkára, befolyásos 

MSZMP vezető majd 1987-88-ban, tehát az amerikai repülőgép beszerzés eldöntésekor 

miniszterelnök volt, arról, hogy a nyugati technika beengedése nem fogja a szocialista 

világvégét elhozni. Csak részben volt igazuk. Mára tudjuk, ez is egy apró eleme volt a 

fellazulásnak, amely a végső váltást előkészítette. 

Maradva még a marketing 4 „P”-je közül a terméknél (product), a repülőgépek és 

egyenruhák változásának tárgyiasult kifejeződése mellett a szolgáltatás több elemében is 

ügyfélközpontú attitűdről tanúskodó változásokat indított el a vállalat vezetése már a 

nyolcvanas években. Számos példát lehetne hozni, így az 1983-ban valamennyi járatán 

Comfort Class néven bevezetett business osztályt785, az Európa szerte elismert fedélzeti 

kiszolgálást - a rövid európai járatokon is étlapról lehetett választani kétféle melegétel 

közül -, vagy a komplex utaskiszolgálás stratégiáját kifejező szolgáltatási lánc kiépítésének 

                                                           
784 „A Magyarországon és a Kelet-Európán végigsöprő politikai változásokkal párhuzamosan a Malév 

elsőként kapta meg a szükséges kormányzati jóváhagyását a nyugati légijárművek bérletéhez.” 

http://www.sajttaj.hu/index.php?page=ceg&ceg=34 (2013.11.26.) 
785 http://www.sajttaj.hu/index.php?page=ceg&ceg=34 (2013.11.26.) 

http://www.sajttaj.hu/index.php?page=ceg&ceg=34
http://www.sajttaj.hu/index.php?page=ceg&ceg=34
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egy elemét, a budapesti Átrium Hyatt szállodában 1982-ben szerzett résztulajdont. A 

Malév a magyar-külföldi közös tulajdonú vállalat műfajának meghonosításában is úttörő 

volt: 1988-ban egy ausztrál céggel társulva TNT MALÉV Express Cargo néven, áruk és 

postai küldemények gyors kézbesítésére szakosodott közös vállalatot hozott létre.786 Új 

szolgáltatások bevezetésére és utasközpontú fejlesztésekre hatott ösztönzőleg a vadonatúj, 

európai viszonylatban is korszerű Ferihegy kettes terminál 1985-ös megnyitása, amelyet 

kezdetben, hosszú évekig, csak a Malév gépei használhattak, ezzel tudatosan stratégiai 

versenyelőnyt biztosítva a hazai légitársaságnak. Marketing lépések olyan sorozatát 

határozta el és hajtotta végre a magyar vállalat, amely egy fejlett marketing kultúrával és 

hagyománnyal bíró gazdaságban is példaértékű lett volna a nyolcvanas években. 

 

 1.2.1.2  A látens marketingszervezet 

A fenti példák, mai szemmel, kivétel nélkül a marketing körébe, a marketing szervezetek 

és szakemberek kompetenciájába tartozó tevékenységnek számítanak. Pedig alig 5 évvel a 

rendszerváltás éve előtt alakult meg a cégnél a marketing csoport, amely 1988-ra 

marketing főosztállyá erősödött. Ismét egy mára egyszerű tényközléssé redukálódott 

kijelentés, pedig mekkora viták, feszültségek és személyi áldozatok előzték meg a 

marketing szervezet deklarált megszületését. E harc oka röviden abban foglalható össze, 

hogy már ténylegesen régóta létezett ilyen tartalmú tevékenységet ellátó szervezeti egység, 

csak nem akarták vagy nem tudták annak, azaz marketingnek hívni. E helyett 

kereskedelempolitikai osztálynak nevezték el. (Adja magát a párhuzam a Közgazdasági 

Egyetem marketing tanszékének megalakuláskori helyzetével, amelyet dacára annak, hogy 

kompetenciájába marketing tárgyak tartoztak, mégis a kezdetekben piacszervezési 

tanszéknek lehetett csak hívni.) 

A kereskedelempolitikai osztály kompetenciája - a kereskedelmi igazgatóság részeként -

szintén nagyrészt marketing tevékenységekben és területekben öltött testet. Az osztály 

menetrendi csoportja a légitársaság menetrendjének, tarifa csoportja az ár kérdéseknek volt 

a gazdája, az 1985-ben alakult marketing csoportja pedig az útvonalfejlesztésnek és a földi 

és fedélzeti szolgáltatásoknak. A kislétszámú, mindössze kb. 20 fős osztály ezen kívül még 

a légitársasági partneregyezményekért, a légitársaságközi üzleti kapcsolatokért felelt. Talán 

                                                           
786 http://www.tnt.com/express/hu_hu/site/home/about_us/Cegtortenet.html  (2013.11.26.) 

http://www.tnt.com/express/hu_hu/site/home/about_us/Cegtortenet.html
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nem véletlen, hogy a szervezet egy emeleten, közös térben osztozott, a szintén a 

kereskedelmi igazgatóság részét képező Reklám- sajtó- és propaganda osztállyal. 1988-ban 

a tevékenységek irányításának fizikai közelsége már igen, elvi és szervezeti egységként 

való megjelenése még nem jeleníthette meg a marketing gondolatot. A kereskedelmi 

igazgatóság önálló egységei voltak még az eladásért, azaz a jegyértékesítésért, a bel- és 

külföldi értékesítési hálózatért felelős szervezetek. A marketing klasszikus 4 ’P”-je - a 

termék, az ár, az eladás hálózata és a kommunikáció - tehát együtt volt, csak a 

kereskedelem fedőneve alatt. Nem túlzás, a fedőnév megjelölés, mert a vállalat akkori 

vezetői hallani sem akartak marketing név alatt futó tevékenységről vagy szervezetről.  

Igaz, feltehetően nem csak politikai, hanem szakmai okokból sem. Erről árulkodik, a Tahy 

Tamás kereskedelmi igazgatónak tulajdonított mondás, amelyet a Malév akkori marketing 

csoportjának, későbbi marketing főosztályának vezetője Urbán Ferenc idézett gyakran, 

miszerint „semmi szükség marketingre a Malévnél, azt szabadidejében elvégzi két 

gimnazista”787. 

Azonban nem mindenki vélekedett erről így a vállalatnál. Vilmos Endre nemcsak a cég 

nagybefolyású gazdasági vezérigazgató-helyettese volt 1983-tól 1986-ban bekövetkezett 

haláláig, hanem több magyar egyetemen tanított, mégpedig marketinget is. 1967-től a 

közlekedéstudományok kandidátusa788, rendszeresen publikált marketing témákban is. Egy 

1972-es tanulmányában írja, hogy „a Malév már relatíve korán rá volt kényszerítve arra, 

hogy munkájában alkalmazza a marketing szemléletet és elemeket. Bár szervezete nem 

tükrözi közvetlenül a marketing jellegű felépítést, tevékenységében az mégis 

megjelenik.”789. Nagyra tartotta a marketinget és világlátott emberként tudta, vagy tudta 

volna a helyét. Ugyanakkor két lábbal a földön járva, azzal is tisztában volt, hogy egy 

szocialista vállalatnál, tervgazdasági körülmények közt, mekkora súlyt kaphat. Halála előtt 

néhány héttel, még irodájában, de előrehaladott rákos betegsége okozta iszonyú 

fájdalmaitól gyötörve és talán emiatt szokatlan őszinteséggel, egyfajta útravalóként mondta 

Urbán Ferencnek, aki fiatal, a Közgazdasági Egyetemről épp csak kikerült munkatársként 

készítette volna elő a marketing szervezet létrehozását a Malévnél, hogy „szép dolog a 

                                                           
787 Urbán Ferenccel a szerző beszélgetett 2012. december 01-én. 
788 http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC16241/16806.htm  (2012.12.02.) 
789 Vilmos Endre: A közlekedés és az idegenforgalom marketing munkájának közös és hasonló kérdései, In 

Idegenforgalmi közlemények 5., Budapest, 1972, 131.o. 

http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC16241/16806.htm
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marketing Urbán elvtárs, de a Malév nyeresége úgyis a fehér asztal mellett dől el. Ha 

veszteséges kipótolják, ha nyereséges, elvonják.” 790  

Jellemző a korra, hogy ilyen véleményekkel együtt, és a marketing szervezetek hiánya 

ellenére, a legmerészebb marketing tartalmú döntések sora született meg a nyolcvanas 

években a vállalatnál. Ezek közül említettem már néhányat ez előző pontban, de mielőtt a 

leglátványosabb és legnagyobb anyagi kihatású döntésre, az arculatváltásra térnék, szólni 

kell egy potenciálisan szintén óriási üzleti és elvi kockázattal járó, a légitársaság 

történetében egyedülálló termékfejlesztésről. 

 

1.2.1.3.  Egy marketing döntés, amellyel Magyarország megelőzte az Amerikai 

Egyesült Államokat  

Túlzás nélkül, példátlan döntés született 1986-ban és lépett hatályba a téli menetrendi 

időszak kezdetén ugyanazon év november elsején. Ehhez a döntéshez valószínűleg kellett 

egy szocialista vállalati közeg, amely nem volt annyira bevételérzékeny és a piacnak kitett, 

mint egy kapitalista. Azzal a kivételes helyzettel állunk szemben, amikor a piaci és 

fogyasztói érzékenység alacsonyabb szintje egy - abban a korban - még fogyasztó 

ellenesnek is nevezhető, azonban már középtávon példaértékűnek tekintett és lemásolt 

lépés megtételét tette lehetővé. A döntés ugyanis látszólag védhetetlen, különösen egy 

olyan közegben, ahol a magyar üzleti utas, első dolga a fedélzetre lépést követően az volt, 

hogy egy féldeci felhajtását követően rágyújtson. Ez a merész lépés a nemdohányzó 

járatok bevezetése volt.791  

Az Egyesült Államok Közlekedési Minisztériuma egy évvel később 1987 februárjában 

még elutasítja az e tárgyú javaslatot, amit aztán júliusban nagyon szűk többséggel, -198 

képviselő 193 ellenében - fogad el a Képviselőház. Az 1958-as Szövetségi légügyi törvény 

úgynevezett Durbin módosítása csak 1988-tól lép hatályba, és csak a két óránál rövidebb 

                                                           
790 Urbán Ferenc elmondása alapján, akivel a szerző beszélgetett 2012. december 01-én. 
791 1986. november 1-től a másfél óránál rövidebb repült idejű járatokon - ilyen volt például München, 

Miláno, Tirana, Berlin, Drezda, Lipcse, Szófia - a Malév teljesen megtiltotta a dohányzást. Utólag is nehezen 

magyarázható, miként csúszott át az elképzelés a légitársaság vezetésén. Kellett hozzá Urbán makacssága és 

akadályt nem ismerő vezetési stílusa, a Tupoljev repülőgépek belső terének gyenge minőségű légcseréje, a 

dohányzó, nem-dohányzó utasterek elválaszthatatlansága, az ebből adódó gyakori utaspanaszok, és 

bizonyosan a vállalat vezetésének pillanatnyi „kihagyása”.  
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belföldi járatokra írja elő a teljes füstmentességet.792 Ezt a lépést Nyugat-Európa 1989 

októberétől, konkrétan elsőként a British Airways és a TAP portugál légitársaság tette 

meg793, de például a Lufthansa csak 1995-től794, a legendásan környezetbarát Finnország 

légitársasága a Finnair is csak 1996-tól.795 Az International Civil Aviation Organization 

(ICAO), a légügy legfelsőbb államközi szervezete, csak 1992-ben jut el oda, hogy 152 

tagállamának ajánlást tegyen légijáratai füstmentessé tételére. A Malév ekkor már hat éve, 

mindenféle megrázkódtatás és negatív visszhang nélkül, túl van a bevezetésen, amellyel 

túlzás nélkül történelmet írt. Egy marketing céllal elindított, előremutató, utasközpontú, 

reklámmal és PR-rel megtámogatott, tudatosan márkaépítési célokat is szolgáló lépést tett, 

egy formálisan a marketing szellemiségét még fel nem vállaló szocialista, magyarországi 

vállalati és üzleti környezetben.  

 

 1.2.1.4  A marketing gondolat áttörése: az arculatváltás 

Szentpéteri Márton eszmetörténész már puszta címével is sokatmondó elemzésében - 

„Csődben a magyar design-legenda” - arról ír, hogy a késő-kádári országimázs 

alakításában a Malév-arculat is szerepet játszott796. Ez a vélekedés véleményem szerint 

helyesen pozícionálja a vállalat másik forradalmi döntését, és helyezi el nemcsak a 

légitársaság, de a magyar vállalati kultúra fejlődés történetében a Malév arculati 

megújítását. A nem-dohányzó járatok bevezetésével azonos rangú, kockázatú és innovatív 

tartalmú, de ezúttal vegytiszta marketing célú és tartalmú döntésről van szó. Jelentős 

anyagi kihatása, hosszas és körültekintő előkészítési igénye, az egész vállalatot átalakító, 

mindenegyes szervezetet és alkalmazottat érintő természete, de leginkább látványos 

mivolta miatt, itt már semmiképpen sem állja meg a helyét az a füstmentes járatok 

bevezetésénél leírt feltételezés, hogy e lépés a vezetés érzékenységi küszöbét nem érte el, 

és ezért csúszhatott át a szűrőn. Tudatos, átgondolt, mérlegelt, sokszor átrágott döntés 

született 1988. október 2-án a Ferihegyi Repülőtér „D” épületének tanácstermében. 

                                                           
792 http://no-smoke.org/document.php?id=334  (2012. 12.02.) 
793 http://www.tapportugal.com/Info/en/FleetHistory/History (2012.12.02.) 
794 http://www.prnewswire.co.uk/news-releases/lufthansa-flights-become-smoke-free-zones-world-wide-

156531155.html (2012.12.02.) 
795 „At the beginning of the summer schedule 1996, Finnair flights joined the "no-smoking trend.” 

http://www.finnairgroup.com/group/group_14_7.html  (2012.12.02.) 
796 http://www.trendguide.hu/?kult/817-csodben-a-magyar-design-legenda  (2012.12.01.) 

http://no-smoke.org/document.php?id=334
http://www.tapportugal.com/Info/en/FleetHistory/History
http://www.prnewswire.co.uk/news-releases/lufthansa-flights-become-smoke-free-zones-world-wide-156531155.html
http://www.prnewswire.co.uk/news-releases/lufthansa-flights-become-smoke-free-zones-world-wide-156531155.html
http://www.finnairgroup.com/group/group_14_7.html
http://www.trendguide.hu/?kult/817-csodben-a-magyar-design-legenda
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Hosszú és rögös út vezetett addig az igazgatósági (IT) ülésig, ahol Jahoda Lajos, a Malév 

történetének talán legnagyobb formátumú vezérigazgatója, a következő, - joviális, 

pipázgató, ám határozott, személyiségétől távol álló, szokatlanul kategorikus - hangvétellel 

vezette fel a Malév arculatváltásának komplex programját. Idézet az ülés jegyzőkönyvéből:   

 „ Felhívta az IT tagjait, hogy döntésük alapján vagy nem történik változás a vállalat 

 arculatában, vagy igen szavazatuk esetében az arculat megújul, de kizárólag a most 

 döntésre előterjesztett változat szerint. Új alternatívák megvitatására és a döntés 

 elhalasztására nincs lehetőség.”797 

Kemény szavak, egy olyan horderejű döntés előtt, aminek jelentős, előre pontosan fel nem 

mért költséghatása és felmérhetetlen, elvi, eszmei, üzletpolitikai következménye 

törvényszerű volt, hiszen pont ez, a vállalat felrázása és új pályára állítása volt a célja. 

Ekkor ugyanis az érzékenyebb, vagy még inkább, jól informált vezetők már érezhették a 

változások egyre erősödő előszelét, amely nem is annyira a magyar gazdaság és politika, 

mint inkább a légiközlekedés liberalizálása miatt volt különösen nyilvánvaló. Az első 

európai liberalizációs csomag, amelynek célja a korábbinál lényegesen rugalmasabb tarifa 

megállapítás és kapacitás megosztás, továbbá fontos eleme volt a versenyjog kiterjesztése a 

légiközlekedésre is, 1988. januárjában lépett hatályba.798 A Malév minden szempontból 

korszakváltás előtt állt. Az új helyzetre akarta Jahoda minél jobban felkészíteni vállalatát. 

A Malév márka megújítása, amely a rendszerváltás előtt két évvel, szocialista viszonyok 

közt születik meg, a hazai marketing szakma egyik legelső nagyhorderejű, markáns, tisztán 

és felvállaltan marketing vezérelte döntése. Korántsem csak formai, vizuális megújulásról 

szólt, hanem stratégiai irányok hosszú távú meghatározásáról. Arról, hogy nem változik 

meg a cégnév, pedig sok minden szólt mellette, mert a Malév sem azt nem tükrözte, hogy 

légiközlekedési, sem azt, hogy magyar vállalatról van szó, ellentétben számos 

konkurensével - British Airways, Air France stb. Arról, hogy a márkázás egységessége 

érdekében csak angol  - Hungarian Airlines - lett az ún. hosszú márkanév, és az a jövőben 

más nyelven nem volt használható, beleértve a Magyar Légiközlekedési Vállalat-ot, azaz 

Magyarországon is csak az angol márkanév élt tovább, és a magyar mellett az orosz 

elnevezést is el kellett hagyni. Pedig hol van még a „Továrisi konyec” jelszava és 

                                                           
797 Részlet a Malév 1988. október 26-i Igazgatósági üléséről készült jegyzőkönyvből, 2.o., beszkennelve, lásd 

3.sz. Függelék VI/5. sz.pont 
798 Bartal Eszter: Korunk légiközlekedése: légiközlekedés politika és légitársaságok piaci kihívásai az 

Európai Unióban és Magyarországon,2004, 27.o.,  http://elib.kkf.hu/edip/D_11134.pdf (2012. 12.01.) 

http://elib.kkf.hu/edip/D_11134.pdf
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eszmeisége? A szovjet csapatok Magyarországról történő kivonásáról szóló egyezményt 

Horn Gyula és Eduard Sevarnadze külügyminiszterek csak két év múlva 1990. 

márciusában írják alá.799 Továbbá arról szólt a döntés, hogy bekerülnek a nemzeti színek a 

cégazonosító alapszínek közé, ezek felhasználásával a vállalatnak saját, a nemzeti jelleget 

tükröző emblémája lesz, - hogy a kizárólag marketing szempontú arculati stratégia 

mindössze néhány elemét említsük. 

A Malév arculatváltása azért érdemel különös figyelmet, mert a marketing gondolat és 

gyakorlat magyarországi beépülésében, rangjának, súlyának és szerepének 

érzékeltetésében, jelentős nyilvánossága miatt történelmi mérföldkő. Egyrészt ötezer 

alkalmazott, milliónyi utas és részben az utca embere ennek kapcsán hallott először arról, 

hogy egy vállalat életében, sikeres működésében milyen szerepet játszik megjelenése, 

kinézete, számos, addig pusztán esztétikainak hitt eleme. Másrészt a téma komoly 

sajtópublicitást is kapott, részben, mert együtt történt az első Boeing gépek forgalomba 

állításával, részben, mert merész formái, színei és színkombinációi, grafikai és építészeti, 

belsőépítészeti megoldásai a művészvilág érdeklődését is kiváltották. A Design című 

magyar nyelvű ipari-formatervezési folyóirat egyik 1990-es számának címlapjára is 

felkerült800, és a Travel Weekly néven megjelenő, nagy példányszámú amerikai hetilap is 

címlapon hozta a döntést követően azonnal, 1988. november 14-én.801 Az intézményesülés 

apró, ám szakmatörténetileg érdekes ténye még, hogy a Malév e lépése kapcsán jelent meg 

a magyar marketingben a vállalati arculati vezető elnevezésű titulus, amelyet később a 

vizuális márka menedzser, de még inkább az angol Corporate Identity Manager váltott fel, 

ekként meghonosítva egy új, céges, ezúttal már vitathatatlanul marketing funkciót. 

Összefoglalóan, a fenti - az 1980-as évek második felében lezajlott - eseménysor, részben, 

mert egy kiemelt és reflektorfényben levő nagyvállalatnál történt és hatalmas 

nyilvánosságot kapott, részben annak stratégiai, a cég minden területét érintő, 

következetesen véghezvitt és átfogó természete miatt, nagymértékben járult hozzá a 

marketing magyarországi narratívájának megszületéséhez és a korábbinál szélesebb körben 

való elterjedéséhez. A Malév sztorinak ez az igazi jelentősége a marketing hazai 

intézményesülésének történetében.  

                                                           
799 http://www2.magyarhirlap.hu/kulfold/silov_husz_eve_tisztelgett.html?hsz=1 (2012.12.02.) 
800 Design, Formatervezési folyóirat, 1990/ 1. sz., lásd 3.sz. Függelék VI./6. sz. pont 
801 Jane Jamison: Malév Upgrades Image and Fleet To Meet New Demand for Region, Travel Weekly, 

November 14, 1988, lásd 3.sz. Függelék VI./6. sz. pont 

http://www2.magyarhirlap.hu/kulfold/silov_husz_eve_tisztelgett.html?hsz=1
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1.2.2. A marketing megjelenése különféle iparágba tartozó vállalatoknál 

A Malév esetében, amely minden elemében nemzetközi vállalat érthető, hogy a marketing 

szemlélet a kezdetektől szervezetileg és a céges gyakorlatban is testet öltött.  Hasonló okok 

motiválhatták a külkereskedelmi vállalatokat is a marketing szerepének felismerésére: a 

Transelektronak a rendszerváltáskor már „reklám- marketing önálló osztálya” volt, 

vezetője Lipót József több könyv szerzőjeként is ismert lett802. Már a kilencvenes évek 

elején tetten érhető volt azonban a nemzeti légitársasághoz és egy külkereskedelmi 

vállalathoz képest minden tekintetben hazai kötődésű, kisebb méretű és kevéssé 

reflektorfényben levő vállalkozásoknál is. Ilyennek mondható például egy vidéki cég, a 

Kecskeméti Baromfifeldolgozó Vállalat, ahol 1987-ben háromfős marketingcsoportot 

hoztak létre, élére egy közgazdasági egyetemet ipar-szakon végzett vezetőt neveztek ki. Ez 

a lépés azonban náluk sem volt minden előzmény nélküli, mert már 1983-ban megbízták a 

Mahírt egy új, csak a vállalatra jellemző arculat kidolgozásával: „Most látszik igazán, hogy 

mekkora érték, amikor 15-20 baromfifeldolgozó munkálkodik a piacon, de egyedül a 

kecskemétinek vannak messziről felismerhető és azonosítható motívumai.” - tűnik ki 

Kányi Erzsébet marketingfőnök egy 1990-es nyilatkozatából a marketing szerepének fel-és 

elismerése 803. 

Az újonnan létrejött vállalatok esetében inkább magától értetődő volt a marketing 

szervezet létrehozása, amely kijelentés fokozottan érvényes a drasztikus átalakuláson 

átment szolgáltatási szektorra. Talán legnevezetesebb, a magyar marketing kultúrát 

komolyan alakító és előrelendítő, de a lakosság gondolkodásában is mély nyomokat hagyó 

példa a Postabank születése és sikerének története. A Postabanknak kezdettől fogva magas 

szintű, főosztályi besorolású marketing szervezete volt, amely tevékenységet később elsők 

között az országban vezérigazgató-helyettesi szintre emeltek. Jellemző mód az ott 

dolgozók mind fiatalok, átlagéletkoruk 28-35 év között volt. A bank egy 1991-es adat 

szerint mérlegfőösszegének 0,5%-át fordította marketingre,804 amely abszolút értékben is 

tekintélyes összeg, ám joggal feltételezhető, - a marketing alacsony beágyazódottsága és 

gyenge legitimációja miatt -, hogy a tényleges összeget, ami ennél jóval magasabb lehetett, 

nem vallották be hiánytalanul.  

                                                           
802 Ezek közül ikonikus az 1968-ben megjelent Public Relations a gyakorlatban (Lipót József: Public 

Relations a gyakorlatban, Budapest, 1968, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó) 
803 K.R.:Kockás pecsenye, Beszélgetés Kányi Erzsébettel, Propaganda reklám, 1990/5, 30.o. 
804 Reklámkörkép 1991, Propaganda reklám, 1991/2-3, 4.o. 
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Kevésbé látványos, de a marketing szervezetek vállalati genezise tekintetében tipikus példa 

az 1987. január elsejétől működő Magyar Hitelbank esete. A Magyar Nemzeti Bankból 

kiszakított bank olyan bonyolult alkufolyamat eredményeként született, ami nem tette 

lehetővé bármilyen marketing szempont érvényesülését dacára annak, hogy az új cégnek a 

piacról kellett megélnie: 1987. július 1-től szabaddá tették a bankválasztást a vállalati 

szférában, majd 1989-től a lakossági pénzeszközök gyűjtésére is jogosítványt kapott. Az 

első három évben az egyik vezérigazgató-helyettes alá tartozó ún. Reklám és Propaganda 

Bizottság volt a reklám és szponzorálási tevékenység gazdája, de a tényleges munkát a 

titkárság alá tartozó, kétfős reklámosztály végezte. 1989 végén döntött az ügyvezetés egy, 

a banki marketing tevékenységet koncepcionálisan és koordinatívan intéző és felügyelő 

szervezetről. Az 1990. január 1-jével létrehozott Marketing főosztály két osztályból a 

piackutató és piacszervező osztályokból állt, ez utóbbi 1991 októberétől, egy átfogó 

szervezeti átalakítás részeként, tovább specializálódott reklám és pr osztályokra.805 

A szolgáltatási szektor egy másik újonnan alakult szereplője volt a Hungária Biztosító. 

1986-ban az Állami Biztosító monopolhelyzetének megtörésére egy minisztertanácsi 

rendelet hozta létre. A cég arculatának kialakítása, piaci bevezetése marketing szemléletet 

és munkát kívánt, amelynek egyik irányítója Salyámossy Éva volt, akinek a névjegyén már 

1991-ben - igaz egy épp akkor létre hozott külföldi biztosító alkalmazottjaként - a 

marketing igazgató titulus állt.806 

Elkezdtek reklámozni ipari vállalatok is, nagyrészt azért, mert a Kölcsönös Gazdasági 

Segítség Tanácsának (KGST) megszűnése miatt hirtelen piaci űrbe kerültek, és 

megmaradásuk szinte egyetlen reménye az előremenekülés volt, egyebek mellett a reklám 

eszközének bevetésével.  Erre példa az Orion, amely 30%-os belföldi piaci részesedését 

néhány év alatt gyakorlatilag elvesztette, ezért kezdett 20 millió forintos, akkor jelentősnek 

számító reklámkampányba. Az aktivitás súlyos szakmai hibák miatt - például a magyar 

piacon angol szlogent használt, ráadásul abból is kettőt: „Orion is nearly the best in the 

hardest test” és „See you on Orion”807 - végül is elbukott, és hamarosan a márka is eltűnt. 

Az iparvállalatok kisebb, szerencsésebb fele más utat járt be, így az 1989 decemberétől a 

                                                           
805 Fischer András: A marketing tevékenység fejlődése a Magyar Hitel Banknál, Propaganda reklám, 1992/3, 

6-7.o. 
806 Az 1990.év egyik „reklámembere”, Propaganda reklám, 1991/2-3, 28.o. 
807 Lantos Vera: Nem mind arany, ami külföldi, Propaganda reklám,1992/1, 37.o. 
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General Electric tulajdonába került Tungsram is, ahol természetesen külön marketing 

kommunikációs és PR szervezet volt a kezdetektől.808 

Hiba lenne azonban a marketing tevékenység igényét és ennek manifesztálódását a 

nagyvállalati szférára korlátozni, annak ellenére, hogy a tudás, a nemzetközi gyakorlat és 

tapasztalat forrásai alapvetően a külföldi tulajdonú vállalatok voltak. Tízezres 

nagyságrendben indultak új vállalkozások,809 amelyek többségénél ugyancsak egyre 

erősebben merült fel a tervszerű piaci kommunikáció igénye. Itt egy érdekes jelenségre 

kell felhívni a figyelmet: a nagy hirdetési konjunktúra és a médiumok felfutásának, újak 

megjelenésének, azaz a média piac bővülésének viszonylagos lassúsága közt feszülő 

ellentét, árfelhajtást eredményezett. A magyar reklámpiac forgalmának több mint 

háromnegyedét a multinacionális vállalatok költése tette ki.810 Az óriási tőkeerőbeli 

különbség nagy- közepes- és kisvállalat között, utóbbiakat a nagytömegű médiumokból 

kiszorította, és az alternatív publicitási megoldások, rosszabb esetben a marketing 

kommunikáció totális kiiktatása felé terelte, ezzel lassítva a marketing gondolat áttörését és 

intézményesülését a közép- és kisvállalati körben. Ennek egyik megnyilvánulása volt 

például az, hogy marketinget ellátó szakembereket nem alkalmaztak illetve marketing 

szervezeti egységeket nem hoztak létre, aminek a hatása máig kitapintható a magyar 

gazdaságban a közepes és kisvállalkozások alig létező, vagy kezdetleges marketing 

megnyilvánulásaiban.  

 

1.3. A reklámügynökségek kialakulása 

A marketing szakmának, ezen belül is egyik alapelemének a reklámozásnak a céges 

formája az ügynökség. Az üzleti életben szokatlan vállalati forma eredetéről röviden csak 

annyit, hogy a reklámkészítők a kezdeti több mint félévszázadban, nem csak kreatív 

műhelyek voltak, amelyek reklámkampányokat találtak és dolgoztak ki, hanem a 

közzétételükhöz szükséges média felületek vásárlása is feladatuk volt.811 Sőt, kezdetben ez 

volt az elsődleges feladatuk, ergo egyfajta ügynöki szerepben is feltűntek. Innen ered a 

reklámozással foglalkozó munkaszervezetek, vállalatok ügynökségként való elnevezése, 

                                                           
808 Szentgáli Edit: Itt a megrendelők beszélnek, Propaganda reklám,1993/3, 6.o 
809 Nagy Péter: Rózsák háborúja, Propaganda reklám,1993/1, 3.o.  
810 uott 3.o. 
811 Ezt részletesen tárgyalja az V. fejezet 3.3 pontja 
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amely a mai napig megmaradt, dacára annak, hogy már évtizedek óta nem a 

reklámügynökségek, hanem erre specializálódott médiaügynökségek feladata a reklámok 

közzétételéhez szükséges médiafelületek tervezése és vásárlása.  

Az viszont fontos és kevéssé ismert tény, hogy a reklámügynökségek megjelenése 

Magyarországon nem a kilencvenes évi rendszerváltáshoz, de még csak nem is a hetvenes 

évek gazdasági reformlendületéhez kötődik, hanem sokkal előbbre nyúlik vissza. Erről 

árulkodik Szabó László 1925-ös könyve812. A hivatkozott mű egy látszólag jelentéktelen 

mondatának, felmérhetetlen jelentőséget kölcsönöz az, hogy gyakorlatilag az első hazai 

reklámügynökségek létrejöttének történeti pillanatát határozza meg: „A hirdetési irodának 

vagy helyesebben hirdetési ügynökségnek egyre fokozódó jelentősége van az üzleti 

életben…„813. Meglepő és a marketing hazai történetében eleddig kevéssé ismert tény ez az 

elsőség. Mint ahogy az is, hogy a reklámszakma elismertségének foka már a huszadik 

század első harmadában alkalmassá tette gyakorlóit a közvélemény szemében más, 

magasabb tisztségek betöltésére is: „Sok hirdetési iroda főnökéből lett már egyetemi tanár, 

gázgyárigazgató, vasúti üzletvezető, képviselő vagy polgármester.”814, ahogy ezt a 

hivatkozott mű megerősíti. Bár konkrét esetet nem nevez meg, miután megfogalmazta ezt 

az állítást feltételezhető, hogy volt erre is példa, annak ellenére, hogy nem lehetett túl 

gyakori már csak azért sem, mert a reklámból hivatásszerűen élők száma sem volt jelentős.  

De arra mindenképp bizonyíték, hogy a reklámosok, mint a társadalom improduktív rétege 

percepció, a kezdetekben nem létezett, vagy legalább is nem volt elterjedt. 

Az üzleti élet szereplőinek napi értékesítési tevékenységét támogató reklámkészítés 

önállósulása, elkülönült, erre specializálódott vállalatként való működése, tehát a huszadik 

század első felében hazánkban is megjelent, időben alig elmaradva a fejlett fogyasztói 

kultúrával bíró Egyesült Államoktól. A szocializmus évtizedei alatt, a legtöbb iparágról, 

így a reklám-propagandáról, - ahogy ekkor hívták a ma marketing, vagy még pontosabban 

a marketing kommunikáció és public relations tevékenységet, - is elmondható, hogy 

néhány centralizáltan működő cég szolgálta ki a teljes magyar vállalati szféra, különösen 

kezdetben, meglehetősen korlátozott és egysíkú igényeit. A szakma a szocialista időszak 

alatt is ismert és elfogadott maradt, annak ellenére, hogy értelemszerűen más indíttatásból 

más logika, más szakmai terminológiák és szakzsargon jellemezte, mint azt megelőzően. A 

                                                           
812 Szabó László: A hirdetés tudománya, Az Est kiadó, Budapest, 1928, 39.o. 
813 uott, 41.o. 
814 uott, 39.o. 
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tényleges rendszerváltáskor magától értetődően ezek a vállalatok lettek a megjelenő 

multinacionális, úgynevezett hálózati reklámügynökségek primer munkaerő forrásai. 

A rendszerváltás évében még működnek, sőt megújulást terveznek a szocialista 

reklámvállalatok. A Mahírt a Közgazdasági Egyetem szervezési tanszéke világította át és 

tett javaslatot önelszámoló egységek, ún. profit centerek cégen belüli létrehozására. Az 

1990-ben 470 főt foglalkoztató vállalatot eredetileg részvénytársasággá akarták átalakítani, 

„de a tavalyi sok negatív példa arra intett, ne álljunk be a divatvonalba 

meggondolatlanul…” mondta Tóth Attila vezérigazgató egy interjúban.815 A Hungexpo 

1992-ben jelentette be, hogy Hungexpo Reklámügynökség Kft. néven hoz létre önálló 

céget, mert „a magyar reklámpiac változásai számunkra is létkérdéssé tették a korszerű 

megoldások, az új működési szerkezet keresését.” 816 indokolta Visy Mária az átalakítást, 

hozzátéve egy, az intézményesülési folyamat apró állomásaként értékelhető 

kezdeményezést, miszerint a „magyar piacon iparként megjelenő reklámvilágban 

történetileg először a Hungexpo Reklámügynökség a Szonda Ipsos-szal közösen 1991-ben 

létrehozta a ’Médiaklubot’. 

Nem sok idő kellett ahhoz, hogy kiderüljön, ezek a „hagyományos” magyar 

reklámvállalatok vállalatként nem, vagy nem sokáig tudják megállni a helyüket. 

Történelmi küldetésük - ma már elmondhatjuk-, abban állt, hogy kinevelték a szakemberek 

egy széles körét, akik ugyan nem a fejlett marketing gyakorlattal rendelkező országok 

színvonalán, de remek alapokkal, nyitott gondolkodással, tele ambícióval és már 

valamennyi iparági tapasztalattal várták a nyugati kultúra betörését. Ha az intézményesülés 

oldaláról közelítjük meg, a szocializmus rendszerváltás előtti másfél-két évtizede a komoly 

alapozást, a táptalaj módszeres előkészítését jelentette, aminek hiányában a kilencvenes 

évtized első éveinek szakmai robbanása és a marketing gondolkodás illetve gyakorlat 

viharos gyorsaságú beépülése a mindennapi vállalati szokásos üzletmenetbe, - azaz az 

intézményesülés kiteljesülése -, nem mehetett volna végbe. De a tényleges tudást és napi 

rutint, ezzel az elfogadottságot, továbbá az üzleti életbe való beépülést a nyugati, nagyrészt 

multinacionális márkák és vállalatok hozták Magyarországra. „Habozás nélkül állítható: 

Magyarországon ez az a piac, ahol a ’rendszerváltás’ óta a legnagyobb arányú a külföldi 

tőke és a szaktudás megjelenése, az össztevékenység több mint kétharmadát a 

                                                           
815 Fel kell törni a diót! Beszélgetés Tóth Attilával, a MAHIR vezérigazgatójával, Propaganda Reklám, 

1990/2, 33.o. 
816 Visy Mária: A Hungexpo Reklámügynökség „beáll a sorba”, Propaganda Reklám, 1992/6, 17.o.  
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multinacionális leányvállalatai bonyolítják.”817- írja a Kreatív szaklap szerkesztőségi 

anyagában. 

1.3.1 A nagy hálózati ügynökségek hazai megjelenése, a piac dinamikája818 

Az ún. multinacionális reklámügynökségek lényegi vonása hálózati jellegűk, ami 

jelentősen egyszerűsítette a több országban is jelenlevő, illetve globálisnak nevezett 

márkák marketing-, ezen belül is elsősorban reklám tevékenységének ellátását. A 

nagynevű ügynökségek közül elsőként három amerikai az Ogilvy & Mather, a McCann 

Erickson és a Young&Rubicam jelent meg. Mindhárman már működő magyar 

reklámcégekkel társultak. A Young&Rubicam (Y&R) hazai megalapításának nem azért 

volt a szakmain túl politikai jelentősége, mert a már akkor is a maga útját járó, az 

ellenzékiségnek sajátos kormánybarát formáját képviselő Demján Sándor létrehozta Skála 

reklámstúdióhoz, és az általa szakmai tényezővé emelt Takács Ildikóhoz kötődik, hanem 

mert a megalapításáról szóló szándéknyilatkozatot 1989 júliusában Bush amerikai elnök 

magyarországi látogatásakor írták alá. Ma már érthetetlen, hogyan kerülhetett az amerikai 

elnök látogatásának napirendjére egy ilyen periférikus üzleti elem, viszont rámutat arra, 

hogy a marketing és egyik legfontosabb műhelye a reklámügynökség, valamiféle jelképe 

volt a szabadpiacnak, a kapitalista világnak, és ezzel a magyarországi politikai változások 

érlelődésének. A magyarországi Y&R amerikai-magyar közös vállalat volt: 40%-ban a 

Y&R worldwide, 30%-30%ban a Magyar Hitel Bank és a Skála-Coop tulajdona.819 

A Y&R már 1992-ben elszenvedte az első - később az iparág egyik jellemzőjévé váló -

kiválást, amikor az ügynökség keretein belül működő Wundermann önállósult, s létrejött a 

magántulajdonú Wunderland Budapest.  Jellemző mód, vezetője alig harmincéves éves, 11 

munkatársának átlagéletkora 26 év volt.820 Az új cég hol „full service” ügynökségnek, hol 

kifejezetten direkt marketing specialistának vallotta magát, annak ellenére, hogy az OTP-

nek imidzs kampányt, a Videotonnak televíziós termékkampányt, a Szobi szörpnek pedig 

eladásösztönző kampányt készített és számos kiállítást is szerveztek már megalakulásuk 

évében. Aztán 1998 nyarán egy nagy külföldi reklámcéggel, a DMB&B-vel való 

                                                           
817 Eldorádóból csatatér, Kreatív magazin,1993/6., 4.o., továbbá a rendszerváltás utáni évek magyarországi 

reklámügynökségi ismertségét és médiavásárlásaik alapján képzett rangsorát lásd a 3.sz. függelék 

VI/8.pontban  
818 lásd a 3.sz. függelék VI/10.pontban a nemzetközi ügynökségek első magyarországi cégalapításának 

összefoglaló táblázatát 
819 Young&Rubicam Hungary, Propaganda reklám, 1990/1, 37.o. 
820 Wunderland, A reklám csodálatos világa, Kreatív magazin, 1993/1. 7.o. 
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egyesülésük kapcsán Koncz Ernő igazgató a múltról így fogalmazott: „A Wunderland 

elsősorban action marketinggel, public relation-nel és kampányok adaptálásával, valamint 

szervezésével foglalkozott, de kreatív alkotógárdája nem volt”821. Ez a sokszínű profil, 

illetve a terminológia pontatlan, kaotikus használata jól példázza nem csak a szakma 

kezdetleges állapotát, hanem képviselőinek relatív képzetlenségét is. A marketing szakma 

specializálódása, s legfőképpen ennek szervezeti kifejeződése csak a kilencvenes évek 

közepén-végén indul meg Magyarországon, ezzel is egy újabb, jelentős lökést adva 

intézményesülésének. 

A legnagyobb hálózatok közé tartozott akkoriban az Angliában a 60-as években a Saatchi 

testvérpár által alapított  Saatchi&Saatchi, amely a Margaret Thatcher brit miniszterelnöki 

kampányt követően nőtte ki magát a szigetország legnagyobb reklámügynökségévé. 1990 

áprilisában hozták létre Budapesten a BSB reklámügynökséget és a Zenith média 

ügynökséget.822 Mindkét cég, továbbá egy frissen gründolt PR ügynökség, a Rowland is 

tagja volt az SSA nevű részvénytársaságnak, akikről tehát elmondható, hogy komoly 

tervekkel és ambíciókkal jelentek meg hazánkban. 1993-ra már 3,5 milliárd forintos volt az 

üzleti tervük, de a gazdaság pezsgését mindennél jobban mutatja, hogy 1991 első félévében 

az ügynökség 24 versenytárgyaláson indult, és ebből 22 megbízást nyert el. Ebből látszik, 

hogy a még viszonylag kevés szereplős terepen a kilencvenes évek elején, szinte 

zavartalanul és robbanásszerűen fejlődhettek a reklámügynökségek.823 

A Saatchi alkalmazottai számának alakulása is gyors felívelést mutat: 1990-ben heten, a 

következő évben harmincnyolcan és 1993-ban már kilencvenhatan dolgoztak a cég 

négyemeletes budai irodaházában. 824  A reklámszakmában elhelyezkedők számának ily 

gyors növekedése korántsem volt egyedülálló a kilencvenes évek első felében, a munkaerő 

minősége azonban érthető módon a bővülés tempójával már nem bírt lépést tartani. A hazai 

szakember potenciál helyzetéről és a kiválasztás módszeréről érdemes idézni Kovács Imre 

ügyvezető igazgatót: „A csapat igen fiatal…A munkatársak kiválasztásánál nem a szakmai 

előképzettséget vizsgáltam, hanem arra voltam kíváncsi, mennyi…józan paraszti ésszel 

                                                           
821 Kreatív online 1999. április 30. http://www.kreativ.hu/kreativ_magazin/cikk/receptek_egy_temara 

(2012.12.14.) 
822 A legnagyobb kötelesssége, Kreatív magazin, 1993/1. 4.o. 
823 lásd a 3.sz. függelék VI/9.pontban A Magyarországon működő reklámügynökségek éves bevételei, haszna 

és forgalomnövekedés c. táblázatot 
824 A legnagyobb kötelesssége, Kreatív magazin, 1993/1. 4.o. 

http://www.kreativ.hu/kreativ_magazin/cikk/receptek_egy_temara
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van megáldva a pályázó.”825 A józan gondolkodás mellett a nyelvtudás volt még döntő 

faktor a vezetők kiválasztásában. A McCann Erickson ügyvezető igazgatóját Serényi 

Jánost, aki ezt követően közel két évtizedig vezette a világ egyik legnagyobb reputációval 

bíró ügynökségének magyarországi vállalatát, az amerikai hálózat három  - orosz, angol és 

német - nyelvtudása miatt választotta, annak ellenére, hogy semmilyen korábbi reklám 

vagy marketing szakmai tapasztalata nem volt.826 A szakemberek hiányát, illetve a 

szakmában dolgozók gyenge színvonalát erősíti meg, egy két évtizeddel később megírt 

tanulmány egyik sarkos megállapítása is: „Ezeket az embereket egységesen az jellemezte, 

hogy magas, túlfizetett pozíciókba jutottak a nemzetközi reklám Magyarországra érkezése 

környékén, 1990 táján. Akadt közülük volt sportoló, volt titkárnő, volt besúgó - a hírek 

szerint - és hasonlók. Az igazsághoz tartozik, hogy volt köztük olyan is, aki valódi 

reklámszakmai múlttal rendelkezett. Kupacnyi különféle névjegy dagasztotta zsebeiket a 

különböző általuk gründolt ’szakmai’ szövetségek elnökségeiből.”827 

3.számú. ábra  A reklámügynökségi munkatársak  száma828 és az éves forgalom829  

   robbanásszerű növekedése a kilencvenes évek elején 
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A piac roppant erejű és sebességű növekedését egy másik nagynevű világhálózat 

magyarországi vállalatának bevételi számai is jól érzékeltetik. Az Ogilvy&Mather 

Budapest forgalma 1989-ben 46 millió, 1990-ben 260, a következő évben 600, majd 1992-

ben már 900 millió forint volt. A haza reklámkiadások növekedését hasonló robbanás 

jellemezte, az 1991-es 14 milliárdról, 1993-ban több mint duplájára, 30 milliárd fölé 

                                                           
825 uott 
826 S.I.: Úr a csúcson, Kreatív magazin, 1995/1-2, 5.o. 
827 Kaszás György: Reklámaszály, In  Hargitai Lilla (szerk.): Reklám vagy amit akartok , Budapest, 2012, 

Akadémiai kiadó, 104.o. 
828 forrás: A legnagyobb kötelessége, Kreatív magazin, 1993/1. 4.o. 
829 forrás: Reklámboom, Kreatív magazin (1993/3. 4.o 
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emelkedett.830 A nemzetközi nagy márkák és a mögöttük levő óriásvállalatok uralták a 

piacot, Nagy Péter a Magyar Reklámszövetség főtitkára szerint a reklámköltés legalább 

háromnegyedét a multinacionális cégek megrendelései tették ki.831 Ezeket a cégeket a nagy 

hálózati reklámügynökségek szolgálták ki, elsöprő piaci erőt reprezentálva: a tv reklámidő 

vásárlás 60%-át és az összes médiavásárlás közel felét 15 multi reklámügynökség 

bonyolította le832. Ezek a tények azért különösen fontosak, mert nagyrészt magyarázattal 

szolgálnak a marketing kultúra gyors hazai térhódítására, amelynek egy másik fontos oka 

viszont kétségtelenül hazai eredetű: a korábban tárgyalt szakmai előzmények, a szocialista 

tervgazdálkodás ellenére mélyre nyúló szakmai gyökerek. 

A marketing tevékenység gyakorlatával nagyrészt a külföldi, vagy külföldi többségi 

tulajdonú vállalatok és reklámügynökségek tevékenységén keresztül, ezen cégek know-

how-jának elsajátításával ismerkedett meg a szakma. Ezt mutatja a következő ábra, 

amelyből kiderül, hogy a magyarországi „reklámgyártási” piac szereplői zömében külföldi 

cégek voltak és együttesen körülbelül a piac felét tették ki. 

4.számú ábra A Top 10 hazai reklámügynökség forgalma és piaci részesedése833 

Hely Ügynökség Forgalom 

(milliárd forint) 

Piacrész   

% 

 Hely Ügynökség Forgalom 

(milliárd HUF) 

Piacrész    

     % 

1. Lintas 2,1 5,5  6. Topreklám/BBDO 1,4 3,7 

2. McCann Erickson 2,1 5,5  7. DDB Needham 1,2 3,2 

3. Saatch&Saatchi 2,0 5,25  8. Young&Rubicam 1,0 2,7 

4. Ogilvy&Mather 1,7 4,5  9. Hager 0,9 2,5 

5. DMB&B 1,5 3,9  10. Leo Burnett 0,9 2,3 

 

Látványos és intenzív, a nyomtatott sajtóban, a rádióban és televízióban, továbbá a márkák 

közterületi jelenlétében testet öltő aktivitásukkal ugyanezen üzleti szereplők formálták az 

egyre inkább a fogyasztás bűvöletébe eső lakosság ízlését, gondolkodását és a marketingről 

                                                           
830 Reklámboom, Kreatív magazin, 1993/ 3. 4.o. 
831 uott, 4.o. 
832 Michel Karády: Éljen a reklám, Kreatív magazin, 1995/ 3. 13.o. 
833 Ügynökségek 1994. évi Toplistája médiavásárlásuk szerint, Kreatív magazin, 1995/.3. 14.o. (forrás: 

Mediagnózis) 
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alkotott elképzelését, jelentősen hozzájárulva ezzel intézményesüléséhez. A következő 

ábra ezt szemlélteti azon szektorok megnevezésével, amelyekben a legnagyobb marketing 

pénzek forogtak, s így a fogyasztók által leginkább „láthatóak és érzékelhetőek” voltak. 

5. számú ábra   A Top 10 marketingre költő szektor834 

Hely Szektor Költés 

(milliárd 

forint) 

 Hely Szektor Költés (milliárd 

forint) 

1. Élelmiszer 4,591  6. Háztartási cikk 2,323 

2. Pénzintézet, Biztosítás 3,970  7. Informatika, Irodatechnika 2,171 

3. Szépségápolás 3,942  8. Közlekedési eszköz 1,972 

4. Szolgáltatás 3,604  9. Kultúra, Szabadidő 1,765 

5. Könyvkiadás, Tájékoztatás 3,362  10. Kereskedelem 1,183 

 

 1.3.2. Hazai alapítású reklámcégek835 

A magyar alapítású reklámügynökségek piaci jelenléte nem volt jellemző, piaci 

részesedésüket, szakmai súlyúkat tekintve pedig szinte elhanyagolhatóak, mégis a 

marketing intézményesülési ívének nem megkerülhető részei. Néhány közülük mély 

gyökereket volt képes ereszteni, stabilizálódott és túlélte az ezredfordulót is - ilyen a „hat” 

vagy az „Akció” -, néhány, alapvetően a nagy nemzetközi és hazai ügyféllel rendelkező, 

gazdaságilag sikeresek, részben vagy egészben külföldi tulajdonba kerültek, így a Spot 

vagy a Topreklám, néhány pedig eltűnt, így reklámtörténelem marad, mint például az 

„Opus” vagy az új évezredre marginalizálódott 6P. 

Az 1991-ben alakult „hat”, 1993-ban hat főt foglalkoztatott és sikerét egyetlen nagy 

multinak, a Suzukinak köszönhette, akik ekkor ügynökségüknek választották, és több mint 

másfél évtizedig kitartottak mellettük. A már 1988-ban megalapított Akció tartós piaci 

jelenléte alapvetően két, jelentős marketing tevékenységgel és költségvetéssel bíró cégnek, 

a Postabanknak és a Westelnek (később T-Mobile), illetve Geszti Péter személyének 

tudható be. Nagycégek ügyfélként való megnyerése nem sikerült az „Opus”-nak, amelyet 

                                                           
834 uott (1994. évre vonatkozó adatok) 
835 lásd  az 3.sz. függelék VI/11. pontban az első többségi magyar tulajdonú  reklámügynökségek 

alapításának összefoglaló táblázatát 
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1990-ben alapítottak és 1993-ra már nyolc főállású munkatársat foglalkoztattak. 

Nemzetközi háttér nélkül, önerőből szerzett nemzetközi ügyfeleket - pl. Unilever - és 

számos magyart a 6P Reklám és Produkciós Iroda,836 amely egy házaspár Papp László és 

Máté Erzsébet alapított 1992-ben, de az Akcióval ellentétben, nem tudta kinőni magát. 

A legnagyobb sikertörténet a ma Lowe GGK névre hallgató és külföldi tulajdonba került 

reklámügynökség. Az eredetileg Spot nevű vállalkozást 1988-ban három magyar hölgy 

alapította 1988-ban, Merényi Éva, Rényi Andrea és Nemes Juli egyaránt a Mahír 

munkatársa volt. Ők az újkori történetét éppen csak megkezdő magyar reklámpiac első 

valóban magyar magántulajdonú reklámcégét hozták létre. Ez a vállalkozás sem tudott 

tartósan magyar tulajdonban maradni, s alapítását követően nem sokkal fuzionált az 

osztrák GGK hálózattal, majd 1997-ben az amerikai Lowe csoport kebelezte be. 

 1.3.3. Egy sajátos intézmény: a reklámkocsma 

A reklámügynökségi struktúra magyarországi kialakulásának ugyan nem része, mégis 

szorosan ehhez kötődik és az intézményesülés egy újabb, sajátos megnyilvánulása a 

reklámkocsma 1993-ban kitalált műfaja. Ezeknek az általában havi rendszerességgel 

szervezett protokollmentes, party-jellegű találkozásoknak, a reklám-marketing szakma 

meghonosodása és imidzsének alakulása, illetve a szakmai diskurzus formálása 

szempontjából volt jelentőségük. A szervezők szerint az összejövetelek célja, hogy „a 

gyors fejlődésnek indult magyarországi reklámszakma fiataljai, jó hangulatú rendezvényen 

megismerhessék egymást”, és minél több szakmai kapcsolatot alakíthassanak ki.837 Az 

eseménysorozat rendszerint sokszáz fő részvételével zajlott - az egyetlen fellelhető adat 

szerinti 1993. június 30-ikai  Marczibányi téri eseményen, több mint hatszázan voltak838. 

Lendülete néhány évig tartott, aztán ritkult, majd a kilencvenes évek végére, legalábbis, 

mint rendszeres időközökben megrendezett, hasonló forgatókönyv szerint zajló 

eseménytípus gyakorlatilag elhalt, köszönhetően a szakma addigra már halványuló 

fényének, kevésbé zárt jellegének, a szereplők robbanásszerűen megnövekedett számának 

és a szakma akkoriban lendületet kapott differenciálódásának.  E műfaj jelentősége az 

intézményesülés szempontjából a kapcsolati hálók kialakítása, illetve ezek létrejöttének 

formális és deklarált céljában rejlett. 

                                                           
836 Máté Erzsi: Hogyan lettél „reklámos”?, Propaganda Reklám, 1996/6, 31.o. 
837 Reklámkocsma, Kreatív magazin, 1995/ 7-8. 6.o.   
838 uott   
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2. A marketing differenciálódásának jelei a szakmai szövetségek 

megjelenésében és öndefinícióiban  

Bármely társadalmi tevékenységről, foglalkozásról, emberek nagyobb száma által kifejtett 

aktivitásról elmondható, hogy az önszerveződések különféle formái, ezek megjelenése, 

majd felfutása, kétségbevonhatatlan indikátorai az adott aktivitás szakmásodásának, 

tartalmi elemei kialakulásának és állandósulásának. A formai keretek megjelenése 

egyúttal, a tevékenységre visszahatva újabb lendületet ad fejlődésének és legtöbbször, 

addig nem létező, ismeretlen, de a továbblépéshez elengedhetetlen aspektusokat hoz 

felszínre.  

A szakmai szövetségek, létrejöttük szükségszerű dokumentáltsága, továbbá formalizált 

működésük okán, az intézményesülési folyamat legplasztikusabb, a történész számára 

legkonkrétabb és legkönnyebben analizálható nyomai közé tartoznak. Irásos archívumok, 

amelyekből események tényszerű tudósításai, adatok, vélemények ismerhetők meg, 

mindezek - szerencsés esetben - időponthoz, helyhez és személyekhez kötötten pontosan 

beazonosíthatók. A születése pillanatában sokszor látszólag fölösleges, a tagok és vezetők 

által puszta adminisztratív teherként megélt jegyzőkönyvezések, emlékeztetők, 

beszámolók, jelentések készítése, puszta protokoll célokat szolgálónak hitt kiadványok már 

néhány évtized elteltével értékes forrásokká lépnek elő. Emiatt rendkívül érdekes és fontos 

a dolgozat tárgyát tekintve annak a megismerése, hogy a marketing, milyen szakmai 

szerveződéseket, milyen időintervallumban, mikor, milyen céllal hozott létre.  

Elsőként, összefoglaló áttekintés következik, a rendszerváltás évétől 2010-ig terjedő első 

két évtized szakmai szerveződéseiről, összesítő táblázat formájában. 

6. számú ábra A marketing terület magyarországi szakmai szerveződései 

Száma Szövetség neve Megalakulás 

időpontja 

Kötődés a  

szűkebben 

vett 

marketinghez 

1. Magyar Reklámszövetség * 1975. január XX 

2. Helyi Televíziók Országos Egyesülete 1989. június 13.  

3. Magyar Lapkiadók Egyesülete 1990. január 1. X 

4. Magyar Marketing Szövetség 1990. december 

3. 

XX 

5. Magyar Public Relations Szövetség 1990. december 

21. 

XX 

6. Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete 1992. május  
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7. Magyar Terjesztés-ellenőrző Szövetség 1993 X 

8. Kereskedelmi Rádiók és Rádiósok Szövetsége 1994. július 25.  

9. Helyi Rádiók Országos Egyesülete 1994  

10. IAA Reklám Világszövetség Magyar Tagozat 1994. nov. 3. XX 

11. Magyar Közterületi Reklám Szövetség (2010-től 

Magyar Közterületi Média Szövetség az új név) 

1995. február 28. XX 

12. Direkt Marketing Szövetség (1995-2000 között 

egyesület) 

1995. január XX 

13. Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek 

Szövetsége 

1995. május XX 

14. Magyar Márkaszövetség 1995 XX 

15. Önszabályozó Reklám Testület 1996. márc. 21. XX 

16. Helyi Rádiók Országos Egyesülete 1996  

17. Piackutatók Magyarországi Szövetsége 1997 XX 

18. Internet Szolgáltatók Tanácsa 1997 XX 

19. Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete 2001 X 

20. Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete 2005. június  

21. Magyar Mobilmarketing és Tartalomipari Egyesület 2007 XX 

22. POPAI Magyarország  (vásárláshelyi marketing-

kommunikáció) 

2007. 

szeptember 

XX 

23 Professzionális Piackutatók Társasága 2008 XX 

24. Magyar Disszeminációs Szövetség 2010. október  

 
*  A Magyar Reklámszövetség megalakulásának történetét és működésének kezdeti periódusát a III. fejezet 

3.1. pontja tárgyalja, mivel ez a szervezet még a szocialista időszakban született. 

 

A szakma szereplői húsz év alatt közel két tucat olyan szakmai szövetséget hoztak létre, 

amely vagy a legszűkebben értelmezett marketing szakma strukturális alkotó elemeihez 

kötődik - ilyen maga a marketing, a reklám, vagy a piackutatás- (ezek a táblázatban két x-

szel vannak jelölve), vagy közvetetten, ám nagyon szorosan annak holdudvarához, - ilyen 

például az önszabályozás. Több olyan szerveződés is kialakult, amely a marketing 

működési terepéhez köthető, így annak mindenkori helyzetére, megítélésére, adott esetben 

értelmezésére jelentős hatással van,- például a médiumokat tömörítő szerveződések - (ezek 

a táblázatban egy x-szel vannak jelölve), illetve újonnan kialakuló területeket jelenítenek 

meg - erre a mobilmarketing kiváló példa. 

Az összesítés azt is jól mutatja, hogy a rendszerváltás évében és az azt követő 

félévtizedben, nagyrészt kialakult a marketing szakma szövetségi intézmény-struktúrája. A 

folyamatnak két csúcspontja volt. Az egyik 1990-ben: ez azzal magyarázható, hogy a nagy 

szabadság és újdonságélmény egycsapásra több, az évek során érlelődő szakmai igény 

megfogalmazása és lappangó érdek artikulálódása előtt tette szabaddá az utat. A másik, 

1995-ben: ennek valószínű magyarázata, hogy egy rapid, dinamikus fejlődési pálya, ekkor 

eléri lokális csúcspontját, illetve ekkorra lezajlik az első - volumenében és hatásában ugyan 
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még szerény - generációváltás is, s talán kimondható, hogy erre az időre érte be a magyar 

marketing szakma, legalábbis a külföldi tulajdonú nagyvállalatok és reklámügynökségek 

tekintetében, a Nyugat-Európait. Erre illusztratív példa, hogy a Kreatív szaklap 1995 

nyarán címlapon foglalkozik az „őrségváltással” lezárva az előző hónapok felháborodást 

kiváltó sorozatát, amelyet  Orbán Péter  nyilatkozata váltott ki839 annak kapcsán, hogy alig 

harmincévesen, 1993-ban átvette a nála évtizedekkel idősebb, még a szocializmusban 

marketingessé lett, és a rendszerváltás idejére jelentős befolyásossal bíró Takács Ildikótól, 

a Skála valamikori marketing vezetőjétől a stafétabotot.”…konstatáljuk egy korosztály 

felnövekedését…A reklámmal ők már a változások után kezdtek el foglalkozni, tudásuk 

’friss’, mentalitásuk és céltudatosságuk szokatlan…. partitúrájuk alapjaiban eltér a szakma 

eddigi üzleti filozófiájától.” - olvasható a laboratóriumi pontosságú diagnózis.840 

Az 1995-ös második szövetség alakítási hullám már a területtel hivatásszerűen foglalkozók 

határozott öntudatra ébredését és a marketing szakma ekkor nagy lendületet vett 

differenciálódását jelzi. 

7. számú ábra  A marketing szakmai szövetségek létrejöttének dinamikája 
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A következőkben néhány, a marketing hazai fejlődési útja szempontjából jelentős szakmai 

szerveződés bemutatása következik, nem történetük kronológiai felvázolásával, hanem 

létük és működésük néhány olyan eseményének kiemelésével, amelyek a marketing 

magyarországi megítélésének, legitimációjának, a világ szakmai vérkeringésébe való 

bekapcsolódásának, végső soron az intézményesülés folyamatának fontos elemeiként 

értékelhetőek már néhány évtized elteltével is. 

                                                           
839 Orbán Péter az idézett cikk idején a Young&Rubicam reklámügynökség magyarországi ügyvezető 

igazgatója volt. 
840 T.L.: Őrségváltó gondolatok, Kreatív magazin, 1995/3, 1.o. 
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 2.1. Magyar Reklámszövetség (MRSZ) 

A szocialista korszakban egyetlen marketing szakmai szervezet alakult meg, a Magyar 

Reklámszövetség.  

A Magyar Reklámszövetség 1975-ös megalakulása előtt már volt Magyarországon egy 

hasonló nevű szövetség.  A Reklámélet 1937. évi első számában számol be a Magyar 

Reklámszövetség megalakulásáról, s arról hogy elnöke Halla Aurél kereskedelemügyi 

államtitkár lett. Ha már szakmai előzményekről esik szó, meg kell emlékezni egy szintén 

marketing szakmainak minősülő másik, kétségkívül kisebb jelentőségű szerveződésről, a 

Magyar Kirakatrendezők Egyesületének létrejöttéről. Az 1936. november 10-én alakult 

szövetség első elnökéül a Corvin áruház dekoráció osztályának vezetőjét, Mohlrüder 

Vilmost választotta a tagság.841 Az egyesület tehát valóban szakmai szervezetként 

működhetett, szemben a preszocialista MRSZ-szel, amelynek átpolitizált természetéről 

árulkodik az a puszta tény, hogy az elnöke politikus lett. 

A „szocialista” reklámszövetség megalakításának szükségessége már az 1970. évi II. 

Reklámkonferencia füzetének szerkesztői előszavában felmerül: 

„Egyre sürgető igény mutatkozik valamilyen formában a reklámszakemberek érdekvédelmi 

szervének /fórumának/ és rendszeres találkozóhelyének megteremtésére. A reklámélet 

szereplői oly mértékben heterogének és maga a szakma is annyira szerteágazó, hogy a 

reklámmunka által diktált feladatokat népgazdasági szinten már csak egy, külön erre a célra 

létrehozott szerv tudná összefogni és megoldani. Ez a kívánság, illetve a reálisnak 

mondható igény a Reklámszövetség létrehozása címen jut általában kifejezésre.”842 

A végül öt év múlva útnak indított újabb szövetség a rendszerváltásig gyakorlatilag az 

egyetlen marketing szakmai szervezet volt, pedig az iparág, különösen az időszak vége felé 

a nyolcvanas évek végén, már korántsem volt homogén kommunikációs tömbként 

felfogható, mert a később önállóvá váló markánsabb szakmai területek - a public relations, 

a direkt marketing, a szponzorálás - már körvonalazódtak.  1990-ig azonban az MRSZ 

testesítette meg és képviselte az egész marketing szakmát, annak minden területét és 

különféle szereplőit. Az előbbiről, a marketing szakma korabeli értelmezéséről, saját 

alapszabályában olvasható, hogy hatáskörébe tartozónak tekintette „a reklám és 

                                                           
841 Forgács Pál: Reklámélet – több mint félévszázaddal ezelőtt, Propaganda Reklám, 1985/4-5, 57.o. 
842 II. Reklámkonferencia, 1970, a konferencia anyaga, szerkesztette Sándor Anna, Budapest, 1970, 4.o. 
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propaganda tevékenység elvi és gyakorlati kérdéseit”.843 Utóbbiakat, a szakma szereplőit, 

pedig egy önálló paragrafusban sorolja fel: reklám- és propaganda szakemberek, azaz 

magánszemélyek, reklámoztató vállalatok, a reklám-és propaganda tevékenység 

szolgáltatói (lényegében az ügynökségek), és a reklámeszköz tulajdonosok (azaz a 

médiatulajdonosok, üzemeltetők). 

Az MRSZ létrejöttének előzményeivel és körülményeivel a III. fejezet 3.1. pontja 

részletesen foglalkozik. Így e helyütt a rendszerváltás utáni egyes eseményeket vesszük 

számba, előrebocsájtva, hogy a reklámszövetség, erejét és szerepét, összességében a sorsát 

befolyásoló események túlnyomórészt nem a szövetségen belül történtek, hanem annak 

környezetében és más, később alakuló szakmai szervezetek berkeiben, így az MRSZ 

helyzetének változására inkább e szövetségek történései kapcsán történik majd utalás. 

A Magyar Reklámszövetség egy nagyon erős, komoly presztízzsel bíró szerveződésként 

lépett az újkapitalista korszakba. A szakmai közvélemény, különösen a politikusok nem 

ritkán a kapitalizmus megtűrt boszorkánykonyhájaként tekintettek a szervezetre, s az sem 

véletlen, hogy egészen a rendszerváltásig politikusok, mégpedig miniszterhelyettesi rangú 

minisztériumi tisztviselők álltak a szervezet élén.   

1991-ben 470 vállalati és 1700 egyéni tagja volt, az összesen 2100 fölötti tagságának 

mintegy fele Budapesten kívül élt és dolgozott844. Ez az utolsó esztendő, amikor a 

szövetség még olvasztótégelyként funkcionált: aki a marketing szakmában, annak bármely 

speciális területén dolgozott, vagy akár csak a holdudvarában, például független 

grafikusként, fotóművészként, kiállítás szervezőként, mind ennek az egyetlen 

szerveződésnek lehetett és túlnyomórészt volt is tagja. Egy évtized múltán 2000-ben a 

vállalati tagság ugyan enyhe növekedést mutatva 500 volt, az egyéni tagság azonban 

jelentősen megcsappant, 700 főre, azaz a teljes taglétszám ekkor már közel 50%-kal 

kevesebb, 1200 fő volt. Az újabb 50%-kos csökkenésre már alig 3 évet kellett várni: 2003-

ra 400 egyéni és 400 vállalati összesen 800 tagja volt a Szövetségnek,845 újabb tíz év 

elteltével 2012-ben pedig 138 vállalati és 35 egyéni, azaz összesen 173 MRSZ tag volt.846 

        

                                                           
843 MRSZ Alapszabálya, 1975, 2§ (2) a pont. 
844 Komjáth István: Mérföldkő, az MRSZ V. küldöttközgyűlése, Propaganda Reklám, 1991/6, 10.o., és N. 

Ernőfy Éva: Reklámnap Budapesten - vidéki reklámszakemberek, Propaganda Reklám 1991/6, 13.o. 
845 MRSZ Tájékoztató 2003/ október, 8.o. 
846 Markovich Réka MRSZ főtitkár 2013. 01.04. szerzőnek küldött levele szerint 
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8 .számú ábra   Az MRSZ tagságának változása a rendszerváltást követő két  

     évtizedben  

  

A rendszerváltás időszakában nem csak tagsága volt kiterjedt, hanem tevékenysége is. A  

Szövetség a legkülönfélébb formákban és műfajokban, de szinte heti rendszerességgel 

szervezett találkozókat, ahol a szakma képviselői informálódhattak, továbbképezhették 

magukat, értesülhettek külföldi eseményekről, követhették a legfrissebb történéseket és 

megismerhették a szakma újdonságait és trendjeit.  A reklámkluboktól és reklámnapoktól, 

a „propagandista műhelyeken”, reklámfilm szemléken és szakmai pályázatokon, 

versenyeken keresztül, a „világreklám szimpóziumokon” át, a reklámkonferenciákig 

folyamatos mozgásban tartotta a reklámszakmát, annak meghatározó tényezője volt. 

Kiemelt szerepe volt az oktatásban, különösen a reklám- és marketing tartalmú tanfolyami- 

és szakképzésekben: 1999-ben például 16 workshop keretében 236 fő képzésére került 

sor.847 

A reklámkonferencia, mint az iparág helyzetét, sorsát közép- és hosszabb távon 

befolyásoló elméleti és gyakorlati kérdések megvitatásának legmagasabb fóruma, 1990 

előtt rendszertelen időközökben, általában kettő-négyévenként került megrendezésre (lásd 

III. fejezet 3.3 pont, 4. sz. ábra). A rendszerváltás után folytatódott ez a gyakorlat egészen 

2002-ig, amikortól kezdve 2011-ig minden évben, a korábbi változó helyett, állandó 

helyszínen Egerben (ill. Egerszalókon) volt a Szövetség éves konferenciája.  

 

                                                           
847 MRSZ Tájékoztató 2000/11 november (1.rész), 18.o. 
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         9. számú ábra: Országos Reklámkonferenciák Magyarországon a rendszerváltás után 

 

A Reklámszövetség adatbázisokat vezetett és ezek alapján összeállításokat készített és tett 

közzé a reklámipar szereplőiről. 2003-tól az adatbázis saját nevet kapott: a ReAd nem 

pusztán adminisztratív nyilvántartás volt, hanem tevékenységi körönként számos további 

adatot is tartalmazott a tagságról és a Szövetséggel tagi viszonyban nem álló szakmabeli 

szervezetekről.848 Saját bevételi források után kutatva, kihasználva a reklámpiaci 

konjunktúrát, mára a történész-kutató számára tényszerűsége miatt értékessé vált 

                                                           
848 MRSZ Tájékoztató 2003/ október, 16.o. 

Ssz.  Mikor, hol? Téma Rendező 

VII. 1993. április 21-

22-23. Debrecen 

vezértéma nélkül, az 

utolsó nap a XXIII. 

Magyar Reklámfilm 

Szemle 

MRSZ az ” IAA támogatásával” 

VIII. 1997. április 10-

11-12. Kecskemét 

Ember és reklám MRSZ 

 

IX. 2000. április 13-

14-15.  Debrecen 

  

(15. szombat volt) 

„A képzelet határai – 

új típusú fogyasztó, új 

típusú média” 

MRSZ 

 

X. 2002. október 29-

30. Eger 

Váltás (?) kényszer a 

reklámban 

MRSZ 

 

XI. 2003. november 

11-12. Eger 

 Vonzások és 

választások 

(12-én Közgyűlés is 

volt) 

MRSZ 

 

XII. 2004. november 

16-17. Eger 

Szép? Új? Világ? MRSZ 

 

XIII. 2005. szeptember 

27-28. Eger 

 MRSZ 

 

XIV. 2006. szeptember 

26-27. Eger 

 MRSZ 

 

XV. 2007. szeptember 

25-26. Eger  

Klímaváltozás,globális 

felmelegedés lokális 

leülés 

MRSZ 

 

XVI. 2008. szeptember 

23-24. Eger 

 

Szakmai brekkek 

(Reklám – és 

Marketing 

konferencia) 

MRSZ 

MMSZ 

DMSZ 

XVII. 2009. szeptember 

22-23. Eger 

Inspiráció 

 

MRSZ 

XVIII. 2010. szeptember 

28-29. Egerszalók 

Emoráció 

 

MRSZ 

XIX. 2011. szeptember 

27-28. Egerszalók 

Valóság 

 

MRSZ 
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dokumentáció az 1991-től Reklámcímcsokor néven évente publikált kiadvány. 

Reklámügynökségeket, reklámeszköz tulajdonosokat, reklámvállalkozásokat, nyomdákat, 

stúdiókat és az alkalmazott művészeti szektor képviselőit gyűjtötte egybe, e vállalkozások 

számszerűsítésével is képet adva a szakma hazai evolúciójáról. Az első kötet 1991-ben 63, 

a következő évi már 111, az 1994-es 146 reklámszakmai vállalkozásról adott hírt,849 

azokról, akik megfizették a megjelenés tarifáját. Az összeállítás 1994-ben 7000 

példányban,850 de a kilencvenes évtized nagy magyarországi marketing felfutását lezáró 

2000. évben, a tizedik kötet is még 6000 példányban jelent meg 851. 

Az MRSZ a kilencvenes években jelentős főállású apparátust foglalkoztatott. Az elnök 

társadalmi munkában látta el tisztségét, de a főtitkár mellett 5-6 fizetett alkalmazott 

végezte a napi munkát. Állandó jogi, etikai és ellenőrző bizottsága működött, és a 

Szövetség tagságának ingyenes jogi tanácsadást biztosított. 2003-ban még 4 főállású és 3 

részmunkaidős munkatársa volt, ami 2006-ra 3 főre csökkent.852  

A marketing intézményesülési folyamatának fontos része volt a marketing tevékenység 

jogszabályi környezetének megalkotása, s az MRSZ ezzel kapcsolatos jogszabály 

véleményezési feladata. A rendszerváltást követő évtizedben születtek, egyes esetekben 

csak változtak meg, a marketingmunka feltételrendszerét szabályozó alapvető jogi normák. 

Ilyen volt elsődlegesen a reklámtörvény (1997. évi LVIII tv. a gazdasági 

reklámtevékenységről, majd ennek módosítása 2008-ban), a versenytörvény (1996.évi 

LVII. tv. a tisztességtelen piaci magatartásról), vagy a fogyasztóvédelmi törvény (1997. évi 

CLV. tv. a fogyasztóvédelemről). Ezek befolyásolására, véleményezésére, a marketing 

szakma érdekeinek védelmére, jelentős erőket mozgósított a Szövetség, s vált ezáltal az 

intézményesülésnek nem csak szereplőjévé, hanem alakítójává is. 

Az MRSZ 1992-ben alapítványt hozott létre, amely két szempontból is erősítette a 

marketing intézményesülését. Egyrészt egy új műfaj, jogilag és működését tekintve is, 

másrészt tényszerű jelzése a marketing magyarországi társadalmasodásának, s ezzel 

magasabb osztályba kerülésének. A 24. Óra Alapítvány célkitűzése ugyanis a nem 

profitorientált reklámtevékenység támogatása volt, elősegítendő a lakosság szemléletének 

és magatartásának a változását, hogy az „individualizálódó társadalmat újra közösen 

                                                           
849 MRSZ Tájékoztató 1993/2 február, 15.o. 
850 MRSZ Tájékoztató 1994/5 január, 5.o. 
851 MRSZ Tájékoztató 2000/11 november (1.rész), 11.o. 
852 2012-ben már csak egyetlen főállású MRSZ alkalmazott volt, a főtitkár. 
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gondolkodó csoportokká formálja”.853 Érdekes tény, hogy a marketing társadalmi 

felelősségének narratívája, már hazai életciklusának e korai fázisában megjelenik - s az 

alapítvány létrehozása bizonyítja, hogy nem elméleti kérdésként, mint az akadémiai szféra 

partikuláris problémafelvetése, hanem gyakorlati cselekvést igénylő elemi igényként. Az 

Alapítvány ugyanis rendszeresen, évente több alkalommal szervezett előadásokat és 

előadássorozatokat a civil szféra számára, amelyen alkalmanként 60-100 érdeklődő vett 

részt.854 

 

 2.2. Magyar Marketing Szövetség (MMSZ) 

A Magyar Gazdasági (korábban Kereskedelmi) Kamara a magyarországi marketing 

szakma Gogol-köpönyege. Minden, később a marketing fogalomkörébe tartozó 

tevékenység bölcsője itt volt, és e szervezet a szakmai szövetségek tekintetében is 

inkubátor szerepet játszott. Elsőként, minden más területet jelentősen megelőzve a 

reklámot engedte önállósulni 1975-ben, majd további 15 évre volt szükség a marketing 

terület öndefiníciójához, ami a rendszerváltással egyidejűleg következett be.  

 

1990. december 3-án feloszlott a Magyar Gazdasági Kamara Marketing Tagozata, s 

megalakult a Magyar Marketing Szövetség (MMSZ): „A Marketing Tagozat két évtizeden 

keresztül szolgálta a marketing ügyét, de a környezet - piacgazdaság!- változásai egy új 

működési formának és gyakorlatnak követeltek helyet.”855 Az elképzelés szerint az MMSZ 

a marketing szakmát Magyarországon művelő szakemberek (menedzserek, oktatók, 

tanácsadók, mérnökök, kereskedők, piackutatók, reklámosok stb.) szakmai szervezete. 

Célja a szakmai érdekvédelem és a szakmát segítő programok létrehozása.  

 

A Szövetség 10 éves születésnapi kiadványában a szerkesztő előszavában „rendkívüli 

lépésnek” nevezi az MMSZ megalapítását,856 ez feltehetően azonban mindössze 

átgondolatlan közhely, a szervezet létrehozása ugyanis 1990-ben szükségszerű, még 

inkább meglepően megkésett, de rendkívülinek semmiképpen sem nevezhető lépés volt, a 

                                                           
853 MRSZ Tájékoztató 1993/1 január, 8.o. 
854 MRSZ Tájékoztató 2000/11 november (1.rész), 14.o. 
855 Bauer András: Új szakmai tömörülések, Propaganda Reklám, 1991/2-3, 7.o. 
856 Szántó András: Előszó, 10 év után, 1990-2000, a Magyar Marketing Szövetség kiadványa fennállásának 

10. évfordulójára, MMSZ, Budapest, 2000 



332 

 

magyarországi marketing gyakorlat érettségéhez és tényleges szerepéhez képest. Nehezen 

megítélhető, vajon ugyancsak közhelyszerű megfogalmazás, vagy aktuális üzenet a 

jubileumi kiadvány vezető írásának a címe: Marketing - veled vagy nélküled? Miután 

szerzője Kandikó József a Szövetség elnöke, egyetemi oktató és a magyarországi 

marketing egyik úttörő személyisége, vélhetően a kérdésfeltevést helyénvalónak, a 

dilemmát, a marketing hazai jövőjét illetően valósnak érezhette, akármennyire irreálisnak 

és nehezen indokolhatónak tűnik is ez két évtized távlatából. 

 

Tény, hogy 1990. december 3-án ült össze az MMSZ alakuló Közgyűlése, s a 

megalakulásról szóló szándéknyilatkozatot 38-an írták alá, de már egy év múlva 1992 

végén 174 tagja volt.857 A tagok anyagi lehetőségeit és a marketing tevékenységnek 

tulajdonított fontosságot egyaránt jól mutatja, hogy a működés első évében a tervezett 

bevételt -11 millió 200 ezer forintot - 7 millió 300 ezer forinttal haladták meg, igaz ennek 

csak egy része - 3 millió 900 ezer forint - származott tagdíj bevételből, a többi a 

„vállalkozásokból illetve az NGKM által a tevékenységhez nyújtott finanszírozásból”.858 

 

Az intézményesülés megjelenési formáit tekintve, érdekes a tagoknak nyújtott előnyök 

néhány elemét felsorolni: marketing szakmai rendezvények; marketing klubok 

működtetése; szakmai szerveződések támogatása; üzleti partnerek közvetítése; ingyenes 

szaktanácsadás; piaci és módszertani információk; a „marketing szakértő” cím 

követelményrendszerének kidolgozása, a minősítés lebonyolítása, a cím odaítélése, a cím 

rangjának garantálása; szakmai tanácsadási óradíjak kidolgozása, rendszerének 

elfogadtatása, érvényre juttatása; nemzetközi marketing-szakvásárokon való 

kedvezményes részvétel szervezése; szakmai érdekegyeztetés, szakmai állásfoglalások 

adása.859 A felsoroltak mindegyike olyan aktivitás, amely a szakma presztízsének 

erősítéséhez, gyorsabb üzleti penetrációjához és szélesebb körű társadalmi ismertségéhez 

járul hozzá, erős impulzust adva a marketing gondolat ismertté tételének és a vállalati 

gyakorlatba való gyorsabb beépülésének. 

 

                                                           
857 Beszámoló a Magyar marketing Szövetség 1992. évi tevékenységéről, az MMSZ stencilezett kiadványa, 

Budapest, 1993, 2. o. 
858 uott 18.o. 
859 Bauer András: Új szakmai tömörülések, Propaganda Reklám, 1991/2-3, 7.o. 
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Az MMSZ az MRSZ-hez képest kisebb és kevésbé tagolt szervezet volt. Elnöke, alelnöke 

(esetenként kettő is) és főtitkára volt, elnöksége ugyanakkor 7-9 fős, szemben az MRSZ 

30-40 fős elnökségével. Ez a testület érthetően operatív volt, hasonlóan működött az 

MRSZ szintén ekkora méretű ügyvezetéséhez. Itt is találunk etikai és ellenőrző bizottságot, 

és egy, a szakmásodás szempontjából potenciálisan fontos szerepet betöltő „Marketing 

Szakértői Minősítő Bizottságot”, amelynek a joga volt a marketing szakértői cím 

adományozása. 2000-ben, a szövetség tíz éves évfordulóján hetvenhárman rendelkeztek e 

minősítéssel, közülük 36 fő, az állomány fele, felsőfokú tanintézmény oktatójaként. Ez 

hűen tükrözi a szervezetet a kezdetektől jellemző elméleti karaktert, ami miatt sohasem 

volt képes a szakma nagy tömegeit egyesíteni vagy akárcsak megszólítani. Ezért maradt a 

szakértő cím is súlytalan, csekély hatást gyakorolva a magyarországi marketing hivatás 

presztízsének alakulására. 

 

Különösen az első évtizedet az alulról építkezés jellemezte. Tonk Emil alelnök ezt azzal a 

szövetségi szándékkal indokolta, hogy „ a gazdaság minden ágazata kapcsolatba kerüljön a 

marketing szakmával, és a szakma a gazdaság minden ágazatában kiteljesedjen „ , ez pedig 

„szükségessé tette a demokratikus elveken épülő szervezet mellett kiépülő… laza…de 

tagsági jogokkal nem rendelkező klubok és klubtagság megteremtését.”860 A klubok 

részben szakma szerint (bank, értékesítés, oktatók, agrárium, nonprofit tevékenység stb.), 

részben földrajzi (debreceni, csongrád megyei, soproni stb.) alapon szerveződtek, illetve 

egyetlen klub, a „junior”, korosztályi megközelítéssel. Az ezredfordulón összesen 302 fős 

volt az MMSZ tagsága, - a megalakuláskor ez 47 fő volt - akik 16 „klubba” tömörültek, a 

klubok munkájában azonban nem csak tagok vettek részt, így a klubtagok száma 

meghaladta az ezret.861 

 

Az MMSZ szerepét a marketing gondolat megismertetését illetően illusztrálja a statisztika, 

miszerint fennállása első tíz évében rendezvényeit nyolcezren látogatták és negyvenezer 

embert kerestek fel és hívtak meg szakmai eseményeikre levélben.  Ezek közül 

kiemelkedett az évente rendezett országos marketing konferencia, amelyeken azonban 

alkalmanként mindössze néhány száz ember vett részt. A Szövetség szándéka szerint ezek 

                                                           
860 Tonk Emil: Az alakulástól a klubok hálózatáig, 10 év után, 1990-2000, kiadvány a Magyar Marketing 

Szövetség kiadványa fennállásának 10. évfordulójára, MMSZ, Budapest, 2000 
861 AZ MMSZ tagsága, szervezete, 10 év után, 1990-2000, kiadvány a Magyar Marketing Szövetség 

kiadványa fennállásának 10. évfordulójára, MMSZ, Budapest, 2000 
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a szakma meghatározó, tudományos értékű, a trendeket vizionáló és az elért eredményeket 

összegző fórumok lettek volna, így az első Országos Marketing Konferencián még egy 

pénzügyminiszter Kupa Mihály tartott előadást, és az esemény beszámolóját is neves 

egyetemi oktató Bauer András írta862. Azonban ahogy a Szövetségnek nem sikerült a 

szakma vezető erejévé válnia, úgy konferenciáinak sem lett jelentős súlya, és a szakma 

csúcsfórumának szánt esemény nem vált megkerülhetetlenné. Ezt jól példázza, hogy 1997 

tavaszán az első Budapesti Nemzetközi Sportmarketing konferenciát, egyúttal a 

sportszponzorálás legelső hazai tudományos igényű fórumát, azaz a sportmarketing első 

fontos hazai rendezvényét az MMSZ-től teljesen függetlenül a Magyar Sportszövetség 

szervezte.863 Az MMSZ csekély szakmai súlyának oka lehetett az is, hogy sorra alakultak a 

marketing különféle részterületeinek szövetségei, s az adott területet illetően ezek felé 

irányult a szakma figyelme, az általuk szervezett rendezvények voltak autentikusnak 

tekinthetők és váltak szakmai zsinormértékké.  

 

2.3  Magyar Public Relations Szövetség (MPRSZ) 

 

1990. december 21-án harminc magánszemély és három vállalat kezdeményezésére 

megalakult a Magyar Public Relations Szövetség (MPRSZ), amely január 1-vel kezdte meg 

működését.864 A megalakulás előkészítéseként, ismertségük és támogatottságuk növelése 

érdekében a Propaganda Reklám folyóiratban bocsájtották vitára alapszabály 

tervezetüket865. E szerint az „MPRSZ a kommunikációs szakemberek országos egyéni és 

kollektív, szakmai és etikai érdekképviseletét ellátó szervezet. A szakma gyorsütemű 

önállósodásáról és a rendszerváltás körüli, mára elképzelhetetlen pezsgéséről tanúskodik az 

a tény, hogy az International Public Relations Association (IPRA) 1989. november 11-16 

közötti 5 napos (!) konferenciáján Isztambulban, tizenhat (!) PR szakember képviselte 

Magyarországot.866  

 

A szövetség megalapításának előkészítését, szervezését egy kiadó, a Mercurius Sajtókiadó 

vállalta.  A kiadó és a leendő szövetség között utólag mindössze annyi kapcsolat mutatható 

                                                           
862 Bauer András: Országos Marketing Konferencia, Marketing-Menedzsment, Propaganda reklám,1991/4, 

19.o.  
863 MRSZ Tájékoztató 1977/1 január, 39.o. 
864 Szeles Péter: Megalakult a Magyar Public Relations Szövetség, Propaganda Reklám, 1991/2-3, 8-9.o. 
865 Újszülött: Magyar Public Relations Szövetség, Propaganda Reklám, 1990/1, 24-26.o. 
866 „Jó reggelt kedves magyar barátaim!”, Nemzetközi kommunikáció Törökországon keresztül, Propaganda 

Reklám,1990/1, 23.o. 
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ki, hogy a vállalkozás ezzel egyidőben, decemberben jelentette meg Sándor Imre, a Marx 

Károly Közgazdasági Egyetem marketing kommunikáció professzora és Szeles Péter a 

Szövetség későbbi elnöke közös művét a Public Relations, avagy az uralkodás titka című 

szakkönyvet, amely ugyancsak a leendő elnök tollából született írás szerint „több mint 20 

év kihagyás után… az első PR szakkönyv hazánkban.”867  

A Sándor-Szeles féle szerzői dualizmus, azért is érdekes szakmai fenomén, mert mutatja, 

hogy a PR terület, fejlődésének korai fázisában volt még ekkor, éppen csak az elején a 

marketing kommunikációtól való elkülönülési folyamat máig nem lezárt elméleti 

megalapozásának. A marketing differenciálódásának jegyében, a PR szakma számos 

képviselője, - így Szeles Péter - nem tekinti e területet a marketing részének, céljait, 

módszertanát és eszköztárát esetenként gyökeresen másnak bemutatva. De jelen 

dolgozatnak e kényes és gyakran indulatokat kiváltó vita ismertetése nem tárgya, 

ugyanakkor, mint a marketing diszciplína értelmezésére hatással levő tényezőt, nem lehet 

említés nélkül hagyni. E vitának Szeles Péter egyik elkötelezett harcosa, ezzel kapcsolatos 

nézetei a rendszerváltás éveire nyúlnak vissza. Az általa jegyzett, imént idézett írás, 

hosszasan fejtegeti a PR és a reklám viszonyát, szerinte ugyanis a kommunikáció két 

különböző formájáról van szó, igaz, több azonos ponttal. Leszögezi, hogy az MPRSZ nem 

az MRSZ konkurense: „Tagjai sorába várja a magyar tömegkommunikáció, a sajtó, a 

társadalmi, gazdasági és politikai szervezetek mindazon munkatársait, akik a közvélemény 

korrekt tájékoztatását, a közönségkapcsolatok fejlesztését fontosnak tartják, illetve tenni 

akarnak a Public Relations szakmaként történő elismertetéséért és gyakorlatának 

javításáért.”868  

Mind a PR Szövetség, mind a hazai marketing szakma evolúciós pályáját tekintve egyaránt 

eseménydús az 1993-as esztendő. Ekkor már 210 tagot számlált a szövetség, s 31 PR 

ügynökség működött Magyarországon. A szervezet becslése szerint 1000-1500 főállású PR 

szakember dolgozik hazánkban. Ebben az évben két, egy rendes és egy rendkívüli 

közgyűlésre is sor kerül. A januári közgyűlésen jelentették be, hogy „hivatalosan elismert 

szakma lett a PR. A KSH Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszerében 

(TEÁOR), az üzletviteli tanácsadó tevékenységek közt 74-14.szám alatt található”869. 

Tábori György nemzetközi titkár bejelentette továbbá, hogy a magyar szövetség 

                                                           
867 Szeles Péter: Megalakult a Magyar Public Relations Szövetség, Propaganda Reklám, 1991/2-3, 8-9.o. 
868 uott 
869 Justyák János: PR Szövetség, Maratoni Közgyűlés, Kreatív 1993/ 1., 15.o. 
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jelentkezett az International Public Relations Association (IPRA) 1995-ös 

konferenciájának megrendezésére.  

Az IPRA és a magyar PR szakma kapcsolata a nyolcvanas évektől körülbelül egy 

évtizeden át szokatlanul intenzív és magas szintű volt. Az első fontos dátum 1988, ekkor a 

nemzetközi szövetség Bécsben tartotta konferenciáját, és a konferencia résztvevői, több 

száz fő, - szervezetten - Budapestre, a vasfüggöny mögé látogattak egy napra.870 Amikor 

tehát az MPRSZ alig három évvel megalakulása után, 1993-ban kilépett a nemzetközi 

porondra a szakma legjelentősebb világeseményének vendégül látására jelentkezve, 

képviselőit már ismerősként fogadták. Ez Fokvárosban, Dél-Afrikában történt, ahova 12 

fős magyar delegáció utazott, - a vendéglátókon kívül a második legnagyobb létszámú (!) 

küldöttség. Itt dőlt el, hogy 1996 májusában Budapesten rendezik az IPRA konferenciát,871 

amelynek megszervezése és lebonyolítása a PR Szövetség feladata lett. Önmagában ezzel a 

lépéssel a magyar szövetség sokat tett a magyarországi PR szakma legitimációjáért, de 

ezen túl egyéb innovatív javaslatokkal is előállt. Ezek egyike, a konferencia kísérő 

eseményeként a világ első Nemzetközi PR Filmfesztiváljának elindítása, azzal a szakmai 

motivációval, hogy a PR filmeknek is legyen egy a Cannes-i Reklámfilm Fesztiválhoz 

hasonló megmérettetése.872 A másik a First European Open PR Academy,873 egy 

háromnapos intenzív hallgatói workshop, amelynek megtartására a konferenciára hazánkba 

érkező nemzetközi hírű szakembereket tervezték felkérni.  

Maradva még 1993-nál: a PR Szövetség március 30-án rendkívüli közgyűlést tartott. A két 

hónapon belül másodszor összehívott közgyűlést a szövetség anyagi helyzete indokolta, 

tagdíjemelésről kellett dönteni. Módosították az alapszabályt, hogy a jogi személy tagok 

nagyobb beleszólást kapjanak a döntésekbe, ezzel is ösztönözve újabb tagok belépését. 

Ekkor 17 jogi személy tag volt összesen. Itt hangzott el, hogy 1992-ben a magyar PR piac 

1,5-2 milliárdos lehetett, de 1993-ra 3 milliárdot prognosztizáltak. E tekintetben nem 

annyira a konkrét számok az érdekesek - azok vitathatóak a hézagos adatszolgáltatás és a 

PR fogalmának többféle értelmezése miatt -, hanem az, hogy egyik évről a másikra több 

mint 50%-os növekedéssel lehetett számolni (feltételezve, hogy a mérés módszertana 

                                                           
870 Németh Ildikó: Legyőzött ellenfelek, Kreatív 1993/ 3., 15.o. 
871 uott 
872 uott 
873 uott 
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változatlan maradt). A nagy ügynökségek éves forgalmát 50-100 millióra becsülték874, ami 

azt jelzi, hogy a rendszerváltást követő rövid idő elteltével már százmilliós vállalkozások 

tucatjai épültek a marketingnek e területére, sok száz vállalat ilyen irányú igényét 

kielégítve, és ezzel a PR, mint a marketing differenciálódásának eredményeképp 

önállósuló újabb diszciplína erősítette a szakma evolúciós folyamatát és beépülését az 

üzleti és társadalmi életbe. 

1996. május 24-ike és 31-ike között egy hétre Budapest lett a PR szakma legfontosabb 

városa, Nemzetközi PR Hét zajlott Magyarországon. Ennek keretében volt az IPRA 

konferencia 25-ike és 29-ike között, a parlamentben volt a plenáris ülés, Horn Gyula 

miniszterelnök mondott köszöntő beszédet, ISO 9000 szimpóziumot szerveztek 

minőségfejlesztés a kommunikációban címmel, 40 közép-kelet-európai egyetemista 

részvételével megtartották a First European Open PR Academy-t, s május 29-én sor került 

az első Nemzetközi PR Film- és Videofesztivál, a Prince Award megrendezésére. 

„Korszakos állomása volt a hazai PR fejlődésének ez az esemény, oly mértékben tudta 

felhívni a szakmára a figyelmet, állította reflektorfénybe a PR szakmát a magyar 

közvéleményben,.., hogy ez hosszú évtizedekre…módosítja a PR eddigi fejlődési 

menetét.”875, hangzott Szeles Péter  MPRSZ elnök értékelése. E minősítés a lelkesedés 

áthatotta nyilvánvaló túlzása ellenére jelzi, hogy ez a néhány nap jelképe volt annak, hogy 

beérett a hazai PR szakmában a rendszerváltás óta eltelt félévtizedben lezajlott munka. 

A PR szakterület reflektorfénybe kerülésének lehetett a következménye a Magyar 

Újságírok Országos Szövetségének (MÚOSZ) kezdeményezése is a Kommunikációs és 

Public Relations szakosztály megalakításra.  Erre 1996 tavaszán került sor, meglehetősen 

homályos célokkal: hogy meghatározzák „a kommunikáció szerepét és helyét a hazai 

újságírásban….”, továbbfejlesszék „a hazai újságíró-társadalom kommunikációs 

készségét…”, és hogy „helyes megvilágításba helyezzék a kommunikáció megkívánt etikai 

normáit…”.876  Ez a szerveződés végül jelentéktelen maradt, de jól példázza a kilencvenes 

évek intézményesülési hullámának intenzitását. 

 

                                                           
874 Gelei Gergely: Rendkívüli Közgyűlés, Kreatív 1993/2, 27.o. 
875 Ledényi Attila: Az elnök szerint jól sikerült, Kreatív 1996/7-8. szám,14.o. 
876 Kommunikációs és Public Relations Szakosztály a MÚOSZ-ban, Propaganda Reklám, 1996/2, 31.o. 
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2.4.  Az IAA magyar tagozata 

 

Az International Advertising Association-ről (IAA), a hirdetők, a reklámügynökségek és a 

média közös érdekeit képviselő, 1938-ban alakult és mai nevére 1953-ban keresztelt new-

yorki székhelyű szervezetről, a szakma legnagyobb presztízsű amerikai szakmai 

szövetségéről az V. fejezet 2.4. pontjában röviden már szó esett. Ez a szervezet azért 

érdemel a marketing hazai intézményrendszerének kiépülését bemutató részben is külön 

pontot, mert egyedülálló példa arra, amikor egy szervezet, sokkal inkább puszta 

létezésével, mintsem tevékenységének hatásával és befolyásával járul hozzá egy szakma 

láthatóságához, ezúttal demonstratív jelenlétéhez is. További különös - e dolgozat 

kereteibe azonban nem szorosan illeszkedő - eleme a történetnek, az a sajátos fejlődési 

pálya, amit az MRSZ és az IAA magyarországi kapcsolata leírt az MRSZ részeként való 

megalakulástól a magyar szakmai szövetségről történő leváláson át a határozott 

elkülönülésig. 

 

A Nemzetközi Reklámszövetség és a hazai reklámszakma egymásra találása is jelentősen 

megelőzi a politikai rendszerváltást, újabb bizonyítékaként annak, hogy a gazdasági 

változások, a kapitalista üzleti modellhez való közeledés mindenképp a tényleges politikai 

váltás előtti időszakra nyúlik vissza, s nemcsak hogy szocialista keretek között fogant, de 

megerősödésének kezdete is erre az időszakra esik. 

 

Az IAA XXIX. kongresszusát 1984 októberében Tokióban tartotta. Erre az eseményre 

magyar delegáció utazott minden bizonnyal körültekintő előkészítést követően. Másképp, 

tehát alapos politikai meggyőző munka nélkül, ugyanis elképzelhetetlen lett volna a 

Magyar Reklámszövetség belépése az International Advertising Association tagjai közé, 

amire ott és akkor került sor. Ennél még több is történt azonban: a World Council Nagy 

Péter az MRSZ főtitkára személyében magyar tagot is választott.877 A korabeli 

Magyarország-képet híven illusztrálja beszámolójának egy mondata: „Jóleső érzés volt, 

amikor egyes résztvevők (az USA, japán, indiai, holland, finn, francia, svéd és ausztrál 

küldöttek) megnyerően nyilatkoztak Magyarországról, itteni élményeikről.” 878   

 

                                                           
877 A reklám a holnap hírnöke, (szerk. anyag), Propaganda Reklám, 1985/2, 5.o. 
878 uott, 2.o. 
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Nagy Péter nemzetközi szerepvállalása csak a kezdete volt a következő évtized jelentős, 

sokkal inkább szakmapolitikai, mintsem tényleges szakmai teljesítményen nyugvó magyar 

jelenlétének.  Itt kell röviden visszatérni a bevezetőben említett MRSZ-IAA kapcsolatra, 

mint az intézményesülési folyamat új elemére: arra a történeti pillanatra, amikor elindul az 

osztódás, a szervezetek szét- és különválása, saját, esetenként partikuláris és személyes 

ambícióktól sem mentes érdeknyilvánítása, nem ritkán az atomizálódó szervezeti szcenárió 

szereplőinek szembenállása. Tekinthetjük ezt akár az intézményi evolúció újabb, 

szükségszerű fázisának. 1984-ben, amint láttuk Nagy Péter még a Magyar 

Reklámszövetség főtitkáraként került a nemzetközi szövetség testületébe. Az IAA magyar 

tagozata öt év elteltével, 1989-ben jött létre, de már nem az MRSZ részeként, hanem 

önálló szervezetként. Elnöke Takács Ildikó lett, aki szerint „…ez a szervezet feladatkörét 

tekintve nem lehet,  s nem is akar az MRSZ versenytársa lenni.”879.  E kijelentés 

hitelességét több tény is gyengíti. Egyrészt ugyanez az írás a következőképpen kezdődik. 

„…Takács Ildikó az MRSZ elnökségéből - nem önszántából - kikerült és rivális szervezetet 

alakított”.880, másrészt az, hogy az IAA magyar tagozata is hármas tagozódású volt - 

ügyfelek, ügynökségek és médiumok képviselete - akárcsak az MRSZ. Érdemes tehát csak 

a tényeknél, s a korabeli tudósításoknál maradni, mert negyedszázad elteltével ahány 

megkérdezett, annyiféle interpretáció került elő a szereplők vallomásaikor. További tény, 

hogy a tagozatnak 1992-ben mindössze 30 tagja volt881 az MRSZ kétezer feletti tagságával 

szemben882. 

A kezdetekben a két szervezet - Takács Ildikó IAA magyarországi elnök imént idézett 

nyilatkozata szellemében - látszólag egymással karöltve tevékenykedett a hazai 

reklámszakma fejlesztéséért.  Az MRSZ 1990. november 27-28-án Világreklám II. címmel 

rendezett szimpóziumot, amelyen az éppen csak lezajlott rendszerváltás eufóriájában 10 

multinacionális reklámügynökség európai vezetője tartott előadást, a rendezvény megnyitó 

beszéde pedig személyesen az IAA elnöke Roger Neill szájából hangzott el.883 

 

Az ezt követő félévtized a magyar reklám- és marketing szakma nemzetközivé válásában a 

szakmai szerveződések szintjén is jelentős fejleményeket hozott. Az IAA 1992. szeptember 

                                                           
879 Hajduska Z.Miklós: Takács Ildikó az IAA magyar szekciója élén, Propaganda Reklám,1992/1, 25.o. 
880 uott, 24.o. 
881 uott, 24.o. 
882 Komjáth István: Mérföldkő, az MRSZ V. küldöttközgyűlése, Propaganda Reklám,1991/6, 10.o. 
883 MRSZ tájékoztató 1993/5, 16.o. 
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27-30 között Barcelonában rendezett XXXIII. Világkongresszusán a magyar tagozat 

elnöke Takács Ildikó és helyettese Serényi János „külön szekcióban első ízben kaptak 

lehetőséget az ország rekláméletéről szóló bemutatkozásra, magyar reklámfilmek 

vetítésével kiegészítve.”884 Ez készítette elő a következő évi magyar eseményt, a magyar 

szekció a szervezet igazgatótanácsának tartott prezentációját április 28-án Párizsban. 

„Ennek alapján az IAA vezetők javasolták ...konferencia megtartását Budapesten 1995-

ben. ….”, és „Az ülésen jelenlevők egyhangúlag elfogadták ’A kommunikáció kultúrája és 

a kultúrák kommunikációja’ című 1995 májusi konferencia megrendezésére vonatkozó 

javaslatot.” 885 

 

Fontos szakmai eseményre került sor 1993. november 9-én Budapesten: az IAA és a 

Creative Standards International által alapított Cresta díj átadására.  A reklámszakmai 

kreatívitást értékelő rendezvény szervezője az IAA magyar tagozata volt. Több mint 

félszáz ország 2600 filmmel nevezett. Nancy Ross a Cresta díj elnöke szerint”… ez az első 

alkalom, hogy egy nemzetközi reklámszervezet éves díjkiosztó ünnepségét egy kelet-

európai országban szervezze meg. Budapest házigazdává választása szimbolikus 

értékű.”886  Nem kevésbé elégedetten nyilatkozott Takács Ildikó az IAA magyar 

tagozatának elnöke: „Az, hogy a Cresta átadására Budapesten kerül sor, mutatja, hogy 

Magyarországon a reklámkészítés kreativitása eljutott arra a szintre, hogy méltó partnere 

legyen az e téren nagyobb hagyományokkal rendelkező országoknak” - mondta.887 

 

Az IAA 1994 május közepén tartotta meg 34. világkongresszusát Cancúnban.  A 

következő magyarországi kongresszus ismeretében természetes, hogy a távoli Mexikóba is 

utazott magyar küldöttség. A népes, - 10 fős - delegáció888 tagjai tájékoztatták a 

világkongresszus 2200 delegált résztvevőjét az 1995-ben Magyarországon - regionális 

hatáskörrel - megrendezendő IAA Globál Konferencia elképzeléseiről és a szervező 

bizottság addigi munkájáról.  A kongresszust megelőző két napban került sor a 

reklámszakma világszervezete vezetésének megújítására, ahol „…Dr. Takács Ildikót az 

                                                           
884 Nagy Péter: A Nemzetközi Reklámszövetség XXXIII.Világkongresszusa, Propaganda reklám, 1992/6, 

2.o. 
885 MRSZ tájékoztató 1993/5, 16.o. 
886 Őry Krisztina, eredeti ötletek, Kreatív 1993/5, 24.o.  
887 Justyák János: Cresta, Kreatív 1993/4, 7.o.  
888 Prezentáció Mexikóban, Kreatív 1994/6, 4.o. 
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igazgatótanács tagjává választották, továbbá a közép- és kelet-európai nemzeti tagozatok 

szakmai munkájának koordinálására is megbízást kapott.”889 

 

Az IAA Globál Reklámkonferenciát végül 1995. május 14-17. között a Budapesti 

Kongresszusi Központban rendezte az IAA magyar tagozata, a Magyar Lapkiadók 

Egyesületével, a Magyar PR Szövetséggel és a Magyar Reklámszövetséggel közösen. A 

konferencia eredeti címe - „A kommunikáció kultúrája és a kultúrák kommunikációja”- 

kiegészült „A kommunikáció új térképe„ mondattal. Fővédnökei Göncz Árpád 

köztársasági elnök, Horn Gyula miniszterelnök, Gál Zoltán az Országgyűlés elnöke, 

Kovács László külügyminiszter és Demszky Gábor Budapest főpolgármestere volt.890 A 

politika teljes szervezeti spektruma, minden kulcsfontosságú magyarországi államhatalmi 

és államigazgatási intézmény első embere, tisztségével és nevével vállalta fel és ismerte el 

a marketing fontosságát egy nemzetközi esemény apropóján. Az 1995-ös májusi 

konferencia a marketing szakma hazai elfogadása és beépülési folyamata első fázisának 

lezárásaként értelmezendő. Mérföldkő a marketing magyarországi intézményesülésének 

történetében, amelyet az IAA is elismert, amikor 1996-ban a Szöulban tartott 35. 

világkongresszusán az előző két év legeredményesebb tagozatának járó Aranytulipán díjat 

a magyar tagozatnak adta át.891 „Budapest mellett döntött az az óriási mennyiségű és 

példamutató minőségű munka, amit az elmúlt 24 hónapban végeztek”892 mondta a 

Világszövetség elnöke Senyon Kim, értékelésében. 

A budapesti konferencia és annak világszövetség szintű elismerése egyúttal az IAA 

magyarországi történetének is a szakmai csúcspontja, ezt követően elvétve került sor 

hasonlóan fontos eseményre a magyar tagozat és a nemzetközi szervezet kapcsolatában.  

Az IAA magyar tagozatának és a Reklámszövetségnek az első években még fenntartott 

konszolidált viszonya azonban tovább romlott. A két szervezet fokozódó feszültsége  

1997-ben már nyílt és esetenként botrányoktól tarkított volt. A reklámtörvény végső 

változatának kidolgozásában közreműködő szakembereknek az MRSZ 1997. július 8-9-ére 

az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium képviselőjével fórumot hirdetett a 

végrehajtás egyes kérdéseinek megvitatása céljából.  Az IAA magyar tagozata, néhány más 

szervezetet maga mögé állítva, ezzel összefüggésben a rendezvény bojkottjára szólított fel, 

                                                           
889 MRSZ tájékoztató 1994/5, 14.o. 
890 IAA Globál, Kreatív 1995/3, 8.o.   
891 Újabb magyar arany Szöulban, Propaganda Reklám, 1996/4, 19.o. 
892 uott, 19.o. 
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így a totális kudarc megelőzése érdekében végül az MRSZ nem tehetett más, mint, hogy 

lemondja a minisztériumi vendég meghívását. Emiatt csak egy csonka eseményt tudtak 

megtartani néhány szakmai szövetség részvételével, majd hosszasan elnézést kértek 

nyilvánosan is a szakma lapjában.893 Megtörtént az MRSZ és az IAA első nyílt 

összecsapása, amelyhez hasonló számos volt a következő évtizedben, de ezek már nem a 

nyílt színen, hanem a háttérben zajlottak. 

 

A szakmai szervezetek torzsalkodása az IAA magyar tagozatát is meggyöngítette, talán 

ennek köszönhetően is, az első évtized lendülete után, a 21. század első évtizedéből 

mindössze két siker említésre méltó még. Az egyik személyi vonatkozású: Takács Ildikót 

az ezredfordulón a szervezet egyik alelnökének választják, amely tisztséget 2008-ig töltötte 

be.894 A másik 2002-ben történt, az IAA Beirutban rendezett nemzetközi kongresszusán a 

világszervezet magyar tagozata nyerte el a „Legjobb Chapter” megtisztelő címet895. Ez az 

egyik utolsó nemzetközileg is jegyzett marketing szakmai esemény jelen dolgozat 2010-ig 

terjedő legtágabb időhorizontján. Minden bizonnyal jeleként annak, hogy hazánk 

újszerűsége, ártatlansága, különössége, szokásos üzletmenetté (business as usual) 

konvertálódott, a magyar marketing szakma egyszersmind felsőbb osztályba, érettebb 

korba lépett. Az intézményrendszer alapjai kialakultak, és ezt nemzetközileg is elismerték. 

 

 

 2.5. A Magyar Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége (MAKSZ) 

 

A marketing hazai intézményesülése szempontjából ennek a szervezetnek a súlya és 

szerepe semmiképpen sem hasonlítható a Magyar Reklámszövetség, a Marketing 

Szövetség, a PR szövetség, vagy az imént értékelt IAA magyar tagozatáéhoz. Amiért 

mégsem tekinthet el egy, a szakma kialakulását bemutató dolgozat attól, hogy legalább 

érintőleg bemutassa, annak az oka a szervezetbe tömörülő tagok - a kommunikációs 

szakmát gyakorló cégek - gazdasági és szakmai befolyásoló ereje. 

 

A jelenlegi szövetség elődjét 1995-ben Magyarországi Reklámügynökségek Szövetsége 

(MaRS) néven alapította 13 vezető, túlnyomórészt külföldi tulajdonú reklámügynökség. 

                                                           
893 Nagy Péter: Két rossz közül választva, Propaganda Reklám, 1997/4, 23.o. 
894 Kreatív online  http://www.kreativ.hu/kreativ_magazin/cikk/takacs_ildiko  (2013.02.08.) 
895 MRSZ tájékoztató 2002/6, 16.o. 

http://www.kreativ.hu/kreativ_magazin/cikk/takacs_ildiko
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Ezúttal Serényi Jánosnak a szakmai szövetség elnökének jutott a magyarázkodás hálátlan 

szerepe, amit első nyilatkozatában meg is tett: „ … a szövetség nem valami ellen jön létre - 

értve ez alatt a Magyar Reklámszövetséget és a Nemzetközi Reklámszövetség Magyar 

Tagozatát - csupán igazodni kíván az európai gyakorlathoz” - mondta.,  „mivel létezik egy 

ún. Reklámügynökségek Európai Szövetsége, amely jó néhány országban működik.896 A 

szervezet céljaként szakmai ajánlások készítését, az önkorlátozás elvének és gyakorlatának 

bevezetését, és a szakma színvonalának javítása érdekében az oktatás színvonalának 

emelését jelölte meg.897  

 

A MaRS megalakulása a reklámügynökségek öntudatra ébredésének és megerősödésének 

egyértelmű jele, a hazai marketing piac gyors növekedéséről és érettebbé válásáról 

tanúskodik. Ezt támasztja alá, hogy első lépése a tenderkiírásokkal kapcsolatos szabályozás 

megalkotása volt, amelyekkel a megbízók számára kívántak segítséget nyújtani egy 

reklámügynökségi tender szakmailag professzionális lebonyolításához. „Kiadványunkat 

elsőként annak a 300-400 legtöbbet költő ügyfélnek juttatjuk el, amelyekkel napi 

kapcsolatban vagyunk, de …állami szervek is kapnak ajánlásunkból”.898 Farkas Sándor 

főtitkár nyilatkozata jó illusztrációja annak, mekkora a szerepe és felelőssége a szakmai 

szövetségeknek a marketing gondolat és kultúra terjesztésében. 

 

A MaRS hat évvel későbbi átalakulásának oka a kommunikációs piac gyors fejlődésében 

keresendő, amelynek eredményeként a szakma egy másik fejlődési fázisba került. Ekkor 

indult el egyes speciális divízióknak a nagy reklámügynökségekről való leválási folyamata, 

és születtek külön média-, below the line (BTL) és rendezvényszervező ügynökségek, tehát 

megindult a szakmát gyakorló vállalkozások differenciálódása. Az új név pontosan ezt a 

változást tükrözi: Magyarországi Reklámügynökségek Szövetségéből Magyarországi 

Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége (MAKSZ) lett. Speciálisan az ügynökségi 

iparágra koncentráló érdekvédelmi szervezetként definiálja önmagát, amely a ” reklám-, 

média-, BTL és online ügynökségek mindennapi munkáját elősegítő tevékenységet lát 

                                                           
896 Új szakmai szövetség Kreatív 1995/7-8, 1.o. 
897 uott 
898 Sinka Iván: Komolyan vesznek?, Kreatív 1995/12, 5.o. 
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el…”899, és amely ugyan mindössze 40 önálló jogi személyiséggel rendelkező tagot 

számlál, de ezek a cégek kezelik a hazai marketingkommunikációs büdzsék 70-80%-át.900 

A marketing intézményesülésének érett fázisába kerülését az is mutatja, hogy a huszadik 

század végén már nem csak új területek megjelenése generálja újabb szakmai egyesülések 

létrejöttét, hanem az egyre szaporodó partikuláris, személyi és anyagi érdekek is mozgató 

erővé válnak. Példa erre a MAKSZ céljaihoz, tagságához és tevékenységéhez nagyon 

hasonló, igaz befolyásában hozzá nem mérhető FÜGE létrejötte. A Független 

Reklámügynökségek tagozata az MRSZ-en belül 2003-ban alakult meg a független, azaz 

nem hálózati (értsd külföldi tulajdonú és több országban jelen levő) ügynökségeket, 

grafikai stúdiókat és más a marketing kommunikáció területén tevékenykedő magyar 

vállalkozásokat tömörítve.901 

 

 2.6. Önszabályozó Reklámtestüket (ÖRT) 

 

A rendszerváltást követően félévtizednek kellett eltelnie ahhoz, hogy meginduljon a 

szakmai önszabályozás formális kereteinek megteremtése, egy olyan intézmény 

létrehozásának az előkészítése, amely az érett, kialakult, fejlett fogyasztói társadalmakra 

jellemző. 1995 őszén a Kreatív magazin címlapon foglalkozik a törvényi és önszabályozás 

viszonyával, reklámdiplomáciai eseménynek nevezve az október közepén a Parlament 

felsőházában, külföldi és magyar reklámszakemberek, politikusok részvételével zajló, a 

magyarországi reklámtörvény elfogadását előkészítő konferenciát.902 Sir Geoffrey 

Draughn, az Európai Reklámszabvány Egyesület vezetőjének itt elhangzott teniszütő 

metaforája tökéletesen érzékelteti a szakmai szereplők által gyakorolt önszabályozás és az 

állam alkotta törvényi szabályozás érzékeny kapcsolatát: „A keret a törvény, a húrok az 

önszabályozás. Az egyik a jog, a másik az etika. Egyik sincs meg a másik nélkül.”903  

 

A reklámozás, tágabb értelemben a marketing etikai vonatkozásaival egy másik testület 

már eddig is foglalkozott, az MRSZ Etikai Bizottsága, amely több mint húsz évvel az 

Önszabályozó Reklám Testület (ÖRT) létrejötte előtt 1975. október 1-jén tartotta alakuló 

                                                           
899 MAKSZ bemutatkozó prezentáció, megküldve 2013.01.07-én Móra Eszter főtitkár által 
900 2012-re vonatkoztatva, MAKSZ bemutatkozó prezentáció szerint, megküldve 2013.01.07-én Móra Eszter 

főtitkár által 
901 MRSZ tájékoztató 2003. nov-dec. 
902 Iglódi Csaba: Törvény vagy/és önszabályozás, Kreatív 1995/11, 1.o 
903 uott, 5.o. 
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ülését.904 Kérdés, miért van szüksége egy szakmának két egymástól függetlenül létező 

etikai testületre. A korabeli sajtóból egy újabb rivalizálást előrevetítő kép rajzolódik ki. 

Míg az októberi konferenciát az IAA magyar tagozata szervezte, alig pár hónap múlva az 

MRSZ egyoldalas összeállítást közöl a szakma meghatározó lapjában „Szakmai 

önszabályozás: immár húsz éve” címmel.905 Az írás a cím sokatmondó üzenetén túl, 

amellyel az MRSZ saját etikai bizottságának működésére és múltjára céloz, leszögezi, 

hogy a szocialista országok közül először Magyarországon készült etikai kódex, továbbá 

azt is, hogy „a hazai reklámélet pontosan tizenöt éve (!) hozta létre az első… 

önszabályozást”.906 Álláspontjának nyomatékosítására elbírált eseteket ismertet, és 

fontosságát adatokkal is alátámasztja: 1994-95-ben 152 üggyel foglalkozott az etikai 

bizottság.  Az MRSZ egyébként régóta szorgalmazta  - elsősorban etikai indíttatásból - az 

önszabályozást, és ennek érdekében egy ún. Országos Reklámtanács felállítását tervezte. 

Az elképzelés szerint „Ez a testület általános érvénnyel léphetne fel a reklámszakmán belül 

a reklám korrektsége érdekében, és…a szakmai önszabályozást súlyosan megsértőket 

szakmai szankciókkal is sújthatná.” 907 

Ilyen előzmények után dönt 1996. március 21-én több mint 40 reklámozó cég, média- és 

reklámügynökség a budapesti Fórum szállodában az Önszabályozó Reklámtestület életre 

hívásáról.908 Az ÖRT alapító tagja volt az IAA Magyar Tagozata, a Magyar 

Reklámügynökségek Szövetsége (MaRS), a Magyar Lapkiadók Egyesülete és a Magyar 

Közterületi Reklám Egyesület.909 Hiányzik az MRSZ, még csak megemlítve sincs. A 

helyzetből törvényszerűen kialakuló feszültséget ekkor még leplezni próbálja az a személyi 

vonatkozás, hogy egy hétre rá, 1996. március 27-én az MRSZ Közgyűlése alelnöknek 

választotta Fazekas Ildikót, az ÖRT későbbi, 1998-ban hivatalba lépő főtitkárát, aki bő tíz 

év múlva még MRSZ tagságától is megválik. A 2.4 pontban bemutatott MRSZ-IAA 

ellentét után újabb példa arra a jelenségre, amikor egy szakma önmaga 

megfogalmazásához létrehozza első szerveződéseit, majd a tevékenység fejlődése és 

differenciálódása kiváltja az új területek öndefiníciójának igényét, ami újabb szakmai 

szerveződéseket hív életre, s ezzel kialakul egy szövevényes érdekstruktúra, amelynek 

                                                           
904 Hamburger Béla: Szakmai önszabályozás immár húsz éve, Kreatív 1996 /3.,15.o. 
905 uott, 15.o. 
906 uott, 15.o. 
907 Vígh Béla: Quo vadis, magyar reklámetika?, Propaganda Reklám 1993/1, 15.o  
908 Sipos József: Őrt áll az ÖRT, Propaganda Reklám, 1.o. 
909 Sós Péter János: Megalakult az Önszabályozó Reklám Testület, Kreatív 1996/4, 5.o. 
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elemei idővel elkezdenek egymás ellen dolgozni, ez pedig összességében és 

végeredményében elvezet a szakma meggyengülését elindító atomizálódáshoz és 

részérdekek mentén történő széthulláshoz. 

Az alakuló ülés 18 tagú választmányt és 3 tagú elnökséget választott. A választmányban a 

reklámkészítők (ügynökségek), a reklámozók (vállalatok) és a reklámfelület tulajdonosok 

(média), egyenlő arányban voltak képviselve. Az ÖRT nem részesült állami támogatásban, 

tagjai befizetéseiből tartotta és tartja fenn magát.910  

Sokan úgy vélték, hogy a késlekedő reklámtörvény helyett választotta a szakma az 

önszabályozást és sürgette e célra önálló intézmény létrehozását. Ezt Radnai László a 

testület elnöke cáfolta: „Az ÖRT a tevékenységével nem helyettesíteni akarja a készülő 

reklámtörvényt…,hanem kiegészíteni azt és segíteni a törvény szellemének betartását…Az 

ÖRT alapelve, hogy amit gyártani és forgalmazni szabad, az….legálisan reklámozható is 

legyen..”911 „Az új társadalmi szervezet a reklámpiac tisztaságához kívánt hozzájárulni, a 

piaci tájékoztatás megbízhatóságának növelésével, továbbá az önszabályozás eszközeinek 

kialakításával és gyakorlatba ültetésével.”912 Európa nyugati felén -15 európai országban -  

hasonló önszabályozó testületek913 már évek, évtizedek óta eredményesen működtek, és 

ezek eredetileg is azért jöttek létre, hogy kiegészítsék a létező reklámtörvényeket.  

Magyarországon az önszabályozás önálló, formális intézménye életre hívásának egyik 

legtürelmetlenebb sürgetője a Magyar Lapkiadók Egyesülete volt.914 Ez azért is figyelemre 

méltó, mert egy civil szerveződés szorgalmazta egy másik civil szerveződés létrehozását, 

ami mind a társadalmi viszonyok, mind a marketing szakma magasabb szintű érettségéről 

árulkodik, arról, hogy már egy tagolt, strukturált érdek- és intézményrendszer keretei 

között működött. A Lapkiadók szövetsége sérelmezte ugyanis azt a gyakorlatot, hogy ha 

valamelyik rangos újság visszautasított egy méltatlan hangvételű vagy nyilvánvalóan 

hiteltelen tartalmú hirdetést, akkor lényegében versenyhátrányba hozta magát, mert egy 

másik megjelentette azt. Sipos József, az ÖRT elnökségi tagja, a Mol Rt. kommunikációs 

vezetője, a megalakulást köszöntő írásában a marketing szakma etikai normáinak szigorú 

betartatása mellett érvelt: „Nem engedhető meg, hogy egy cég pillanatnyi gazdasági 

                                                           
910 Vígh Béla: Quo vadis, magyar reklámetika?, Propaganda Reklám 1993/1, 15.o  
911 Sós Péter János: Megalakult az Önszabályozó Reklám Testület, Kreatív 1996/4, 1.o. 
912 uott 
913 Vígh Béla: Quo vadis, magyar reklámetika?, Propaganda Reklám 1993/1, 15.o  
914 Sipos József: Őrt áll az ÖRT, Propaganda Reklám 1996/6, 1.o. 



347 

 

előnyei kedvéért az egész szakma hitele, társadalmi elfogadottsága kerüljön veszélybe. 

Nem járható út, hogy az érdeklődés felkeltésének legvadabb eszközei kerüljenek 

előtérbe…”915 S egyúttal utal az MRSZ Etikai Bizottságára: „Panasz esetén az MRSZ 

Etikai Bizottsága, mint neve is mutatja, a kérdés etikai oldalával foglalkozhatott. Ma ilyen 

ügyekben jó szolgálatot tehet az ÖRT is…”916 Sőt még azt is hozzáteszi, hogy „A 

továbblépéshez múlhatatlanul szükséges, hogy az ÖRT napi működését professzionálisan 

’üzemszerűvé’ tegyük…”917 A két - MRSZ és ÖRT - etikai testület közötti potenciális 

feszültség minden szereplő, minden megnyilvánulásában kitapintható volt, és ez így 

maradt a következő évtizedben is. 

Az MRSZ Etikai Bizottságának két évtizedes múltja okán tehát csak részben állítható, 

hogy a magyarországi marketing szakma hiánypótló szakmai szervezetet hozott létre, az 

azonban tény, hogy az ÖRT aktív szakmai szerepvállalása következtében a húsz éve 

működő etikai bizottság súlya és fontossága csökkenni kezdett, az Önszabályozó Reklám 

Testületé ezzel szemben évről évre erősödött. Elért eredményei alapján, 2000-ben az 

Európai Önszabályozó Reklámszervezet (European Advertising Standards Alliance - 

EASA), a reklámipar európai szervezeteit és akkoriban 28 nemzeti önszabályozó testületet 

tömörítő brüsszeli székhelyű szervezetnek a teljes jogú tagjává választották,918 majd két év 

múlva Fazekas Ildikót, az Önszabályozó Reklámtestület főtitkárát beválasztották az 

ügyvezető igazgatóságba.919  2005-től ő az EASA egyik alelnöke, 2009-től elnöke920. A 

főtitkár EASE karrierje egyúttal a magyarországi marketing szakma egyedüli érdemi és 

fajsúlyos jelenléte a marketing nemzetközi szervezetrendszerében az ezredfordulót 

követően. 

 

Az ÖRT szakmára gyakorolt hatását, a marketing, szakmai gyakorlatát és etikai normáit, 

továbbá közvetve erkölcsi állapotát befolyásoló erejét, összességében a magyarországi 

intézményesülésében játszott szerepét bizonyítja Fazekas Ildikónak az a mondata, hogy 

„Amikor 1998-ban kineveztek az ÖRT főtitkárának, akkor évi húsz reklámot küldtek el 

                                                           
915 uott, 1.o. 
916 uott 
917 uott 
918 http://www.ort.hu/hu/ort/ort/toertenet  (2013.02.10.) 
919 MRSZ tájékoztató 2002/11, 14.o. 
920 http://www.mediapiac.com/ki-kicsoda/Fazekas-Ildiko/355/ (2013.02.10.) 

http://www.ort.hu/hu/ort/ort/toertenet
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hozzánk előzetes normakontrollra, 2010-ben már nyolcszázat, ami azt jelenti, hogy az 

önszabályozást a reklámszakma beépítette a mindennapi munkájába.” 921  

 

2.7. Egyéb szakmai szervezetek 

A szakmai szerveződések egy gondolat illetve tevékenység intézményesülésnek talán 

legegzaktabb megnyilvánulási formái, így a magyar marketing, rendszerváltást követő 

története szempontjából az 1990-es évtized, a szakmai szövetségek létrejöttének időszaka, 

s ezzel a szakma egész fejlődéstörténetét tekintve magyarországi öndefiníciójának 

legfontosabb tíz esztendeje. Ez alatt kialakul a marketing teljes területét felölelő, minden 

lényeges marketing funkciót és strukturális elemet lefedő szervezeti rendszer. Létrejönnek 

szerveződések médiumok szerint (pl. a Magyar Lapkiadók Egyesülete 1990-ben, vagy a 

Magyar Közterületi Reklám Szövetség 1995-ben), a marketing szakterületei szerint (Direkt 

Marketing Szövetség, vagy a Magyar Márkaszövetség, mindkettő 1995-ben, illetve a 

Piackutatók Magyarországi Szövetsége 1997-ben), és a szakmát művelőket tömörítő 

szerveződések (Magyar Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége 1995-ben, vagy az 

Internet Szolgáltatók Tanácsa 1997-ben).  Megmaradnak, de a szakma specifikus 

szövetségek erősödésével párhuzamosan folyamatosan veszítenek befolyásukból 

ugyanakkor a marketing szakma átfogó, ernyő-jellegű szervezetei, mint a Magyar Reklám, 

a Magyar Marketing és a Magyar Public Relations Szövetség. Ez a jelenség ugyanakkor 

kifejeződése a marketing szakma hazai érettségi fokának is, azáltal, hogy a kezdeti 

inkubációs, minden szakmai érdeket és funkciót egy akolba terelni kívánó és a szakmának 

abban a fejlődési fázisában kiemelt fontosságú szervezetek, szakma-evolúciós küldetésüket 

betöltve fokozatosan átadták helyüket a specializálódott, marketing részterületeket és 

részérdekeket megjelenítő tömörüléseknek. 

 

A szakma fejlődésének e fázisában merül fel először a marketing magyarországi 

intézményrendszeréből mindvégig hiányzó szerveződés, a kamara létrehozása. Ennek 

egyik oka a szakma nagyon rövid idő alatt lezajló specializációja, aminek következtében az 

átfogó, generális, hosszabb távú szakmai érdekeket megjeleníteni és képviselni tudó 

szervezettípus kialakulásához nem teremtődtek meg a feltételek. A csíra kialakult, de meg 

                                                           
921 Fazekas Ildikó, Kreatív 2012/ 01-02, 28.o.   
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is rekedt ebben az állapotban: 1993 év végén ugyanis megalakult a Magyar 

Kommunikációs Kamara Egyesület, amely - az alakulásáról szóló újsághír erejéig922 - 

Kommunikációs Kamarának nevezte magát. Célja volt, - pontosabban miután soha sem 

kezdte meg érdemi működését, lett volna -, fórumot teremteni a legkülönfélébb 

kommunikációs szakterületeknek, hogy együttesen gondolkozzanak a jogi keretrendszer, 

az etikai normák, a szakmai információcsere kérdéseiről. Tagjai reklám- és PR 

ügynökségek továbbá médiumok lehettek. Az alapítók között 4 PR ügynökség, 10 

reklámügynökség, 8 médium és 12 ún. kommunikációs egyesület volt.923 Ez utóbbi 

kategóriába tartozott például a Budapesti Közgazdasági Egyetem vagy a csak nevében 

létező „IPRA magyar chapter”, azaz a Nemzetközi PR Szövetség magyarországi tagozata.  

Az ezt követő években, szűkebb és tágabb szakmai körökben fel-fellángol a 

Kommunikációs Kamara ötlete, de hivatalosan sosem jut el a tervezet fázisába sem. Ennek 

oka alapvetően a szakmán belüli ellentétes és gyakran változó kapcsolati hálókban és 

érdekekben, továbbá a meghatározó személyek rivalizálásában keresendő. 

 

A 21. század elejére teljessé válik a szövetségek hazai listája, amely ettől kezdve 

lényegében már csak két okból gyarapodik: egyrészt személyi és partikulás érdekek fűtötte 

osztódás, azaz érdekellentétek kiválásokkal történő feloldása okán, másrészt egy-egy új, 

leginkább technológiailag determinált szakmai terület kialakulása és oly mértékű tartós 

megerősödése miatt, amely gyakorlóiból előhívja a szakmai közösségbe való tömörülés 

igényét. Előbbit illusztrálja a Professzionális Piackutatók Társaságának 2008-as életre 

hívása, miközben akkoriban már egy évtizede létezik a Piackutatók Magyarországi 

Szövetsége. Utóbbira jellemző példa a Magyarországi Tartalomszolgáltatok Egyesületének 

(MTE) 2001. évi megalakulása illetve a Mobilmarketing és Tartalomipari Egyesület 

(MMTE) 2007-es létrejötte. Egyikük az internet megjelenésének, elterjedésének és már a 

századelőn is relatíve magas penetrációjának terméke, másikuk a mobil technológia 

robbanásszerű elterjedésével és tömegessé válásával, s ezzel potenciális marketing 

eszközzé fejlődésével függ össze. 

 

Egy új technológiának a marketing szakma szolgálatába való állítása, és az ezek 

fejlesztésében, terjesztésében meghatározó szereplők szövetségbe tömörülése a szakma 

                                                           
922 Info, Kreatív, 1993/6, 29.o. 
923 uott 
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szempontjából hasznos jelenség, és az intézményesülés új minőségének generálója. A két, 

példaként említett szervezet céljai egyértelműen tükrözik ezt. Az MTE célja az internetes 

tartalomszolgáltatás egységes normarendszerének kialakítása, a tartalomszolgáltatók által 

ismert és egységesen követett szabályok meghatározása, nagyrészt etikai és 

érdekképviseleti misszióval. Az alapító tagok internetes szereplők, köztük az akkoriban két 

legmeghatározóbb hírportál az Origo és az Index. Legfontosabb céljuk az volt, hogy az 

egyesület hozzájáruljon  „az internetes kultúra fejlődéséhez, az internet biztonságosabbá és 

barátságosabbá tételéhez” és, hogy „intézményes keretet biztosítson az internetes 

tartalomszolgáltatás szabályozásáról zajló szakmai vitáknak.”924  2007-ben született meg, 

de a képviselt technológia társadalmi szerepe ellenére nem vált szakmailag meghatározó 

szervezetté a Mobilmarketing és Tartalomipari Egyesület. Ez a szakmai testület elsődleges 

feladatának azt tekintette, hogy „kapcsolatot teremtsen a hazai piacon működő 

mobiltartalom-gyártással, -értékesítéssel és - marketinggel foglalkozó cégek és szervezetek 

között”. Egyúttal fogyasztóvédelmi célokat is megfogalmazott, azzal, hogy „hatékony 

védelmet biztosítson a fogyasztók számára a mobiltelefonos szolgáltatásokkal kapcsolatos 

visszaélésekkel szemben.”925 Mind marketing szakmai, mind társadalmi nézőpontból 

értékes törekvések. 

 

 A múlt század kilencvenes évtizede nem csak a szakma szövetségekbe tömörülése és 

ezeken keresztül öntudatának, társadalmi presztízsének növekedése szempontjából a hazai 

marketing történet legintenzívebb tíz éve, hanem páratlanul gazdag volt meghatározó és a 

szakma megerősödését eredményező eseményekben is. Ezek közül a legjelentősebbekről - 

az 1995-ös IAA Globál konferenciáról vagy az 1996-os IPRA konferenciáról - korábban 

részletesen volt szó. Ezeken a kétségkívül nemzetközi jelentőségű és a magyarországi 

marketing diszcíplína pozíciója szempontjából sorsdöntő eseményeken túl, több kisebb 

fontosságú rendezvénynek is Budapest lett a helyszíne. Egyik ezek közül a European 

Group of Television Advertising (EGTA) éves közgyűlése. Az európai közszolgálati 

televíziók reklámegyesülete 1974-ben alakult, a Magyar Televízió 1984 óta volt részese e 

nemzetközi szervezetnek, amelynek tagjai, az európai tévétársaságok kereskedelmi vezetői 

fővárosunkban találkoztak 1995 októberében. Ebben a szerveződésben hazánk volt az első 

tagország Kelet-Európából, és „mi vezettük be a szervezetbe Csehországot, Szlovákiát, 

                                                           
924 http://www.mte.hu/  (2013.02.11.) 
925 http://www.emenedzser.hu/mmte.htm  (2013.02.11.) 

http://www.emenedzser.hu/mmte.htm
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Lengyelországot, Bulgáriát, a Magyar Televízió tölti be a koordinátor szerepet Nyugat-és 

Kelet-Európa televíziós társaságai között.”926 Nem az egyedüli terület, amelyben az élen 

járt Magyarország az ezredfordulón. 

 

 

 

3.  Új kiadványok, periodikák 

3.1.  A szakma lapjai  

A szakmai sajtó szerepe a társadalom több tagja által űzött tevékenység homogén 

közösségének, szabályainak, majd paradigmáinak és kánonjának kialakításában kritikus 

fontosságú. A médiumok - ez a vizsgált időszakban zömében a nyomtatott, kisebb 

mértékben az elektronikus sajtót jelentette, az internet születőben volt csupán - a szakma 

kialakulásának kezdetén korántsem csak a későbbi fázisban előtérbe kerülő dokumentálási 

funkciót látják el, hanem a szakma legfőbb információ forrásai, véleményformálói és lobbi 

csatornái. Ennek egyik oka, hogy a szakma kialakulásában, sorsának meghatározásában 

egy már érettebb periódusban nagy szereppel bíró különféle szerveződések, informális 

közösségek érdekkifejező és érvényesítő képessége ekkor még nem kellőképpen erősödött 

meg, így a médium kinyilatkoztat, szokásokat, kialakult gyakorlatokat evidenciává alakít, 

ezzel sok esetben szakmai szabályokat hoz, és igazodási pontokat jelöl ki. „A Kreatív 

részéről ez a szakmaszervezés időszaka volt, sokat tudott segíteni az érdekérvényesítésben. 

Ugyanakkor nagy csatákat kellett vívnunk, hogy a lapot komolyan vegyék, hitelességét 

elfogadják.”927 nyilatkozta Iglódi Csaba a Kreatív szaklap harmadik főszerkesztője. 

Az 1990-es évtized a szakma hazai történetét tekintve a sajtó evolúciója szempontjából is 

döntő fontosságú. Iglódi visszaemlékezésében így beszélt ezekről az évekről: „Ekkor 

alakultak meg az új iparági szervezetek, érkeztek sorra az új brandek és honosodtak meg az 

új kommunikációs eszközök. Költés szempontjából pedig a magyar reklámpiac aranykora 

volt ez. Számos, máig nagy hatású reklámszakember ekkor kezdte a pályafutását…”.928 

                                                           
926 Ezt Sági Ágnes az MTV nemzetközi menedzsere nyilatkozza, mintegy indoklásképp hozzátéve, hogy       

„ …a Magyar Televízió tölti be a koordinátor szerepet Nyugat-és Kelet-Európa televíziós társaságai között.”  

Őry Krisztina: EGTA-Közgyűlés Budapesten, Kreatív 1995/4. szám, 21.o. 
927 A szakmaszervezés időszaka, Kreatív 2012/1-2, 54.o.  
928 uott 
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A marketing magyarországi meghonosításában és szakmai hátterének formálásában a sajtó 

- elsősorban a nyomtatott -, a szakma korai periódusától kezdve jelentékeny szerepet 

játszott (a rendszerváltás előtti időszakról a III. fejezet 3.5. pont szól részletesen). E 

területen tehát alapvetően nem a rendszerváltás hozott forradalmi változásokat. A 

változások, különösen a század utolsó éveitől, sokkal inkább a marketing és a média 

világának fejlődésével voltak összefüggésben. Az új sajtótermékek egyrészt új területek, 

újonnan megfogalmazódó igényeinek kielégítésére jöttek létre (pl. a PR Herald a PR 

terület önkifejezésére), másrészt a média világának fundamentális átalakulását tükrözik (a 

nyomtatott sajtó ekkor kezdődő visszaszorulása; a netes tartalomgyártás új formáinak, pl. 

blogok, fórumok, szakmai közösségek megjelenése).  

Ez a fejezetrész egyrészt a rendszerváltás után a piacra került, legnagyobb olvasottságú és 

szakmai hatású médiumokat veszi számba, és megkísérel gyorsfényképet adni a marketing 

szakmai sajtó a kilencvenes években kialakult szerkezetéről. Másrészt illusztrálni kívánja 

azt az állítást, hogy a marketing szakma a média világában  - ezúttal alapvetően a 

nyomtatott sajtó példáján bemutatva - három megközelítésben jelenik meg: általános, 

átfogó tartalmú szakmai médiumok formájában (3.1.1), specializált, egy-egy szakmai 

területtel foglalkozó periodikákban (3.2.), harmadik megjelenési helye és formája pedig az 

egyes iparágak - például élelmiszeripar, gyógyszeripar – saját, iparági szakmai 

médiumaiban speciálisan az iparágra jellemző marketing kérdések tárgyalása és 

feldolgozása (3.3.). 

3.1.1. Kreatív 

A reklámszakma népszerűségéről, társadalmi elfogadottságáról, továbbá a marketing, mint 

iparág profitabilitásáról árulkodnak a Kreatív alapításának körülményei: a lapalapító 

Somoskői Gábor929 még az előkészítés fázisánál tartott, amikor hírt kapott egy konkurens 

lap indításáról és ezért a tervezettnél valamivel korábban, 1992-ben egy  - már a következő 

számtól eltérő terjedelmű és formátumú - próbaszámmal indult a kéthavi lap. Somoskői 

elsőként kívánt megjelenni a piacon egy szakmai orgánummal, amely külföldi minta 

                                                           
929 Rövid beszélgetés Somoskői Gáborral, ahol a Kreatív alapításáról is esik szó. 

http://media.mandiner.hu/cikk/20120221_somoskoi_gabor_szikar_szakmai_lapnak_kepzeltem_amilyen_ma_

lett (2013.02.08.) 

http://media.mandiner.hu/cikk/20120221_somoskoi_gabor_szikar_szakmai_lapnak_kepzeltem_amilyen_ma_lett
http://media.mandiner.hu/cikk/20120221_somoskoi_gabor_szikar_szakmai_lapnak_kepzeltem_amilyen_ma_lett
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alapján az ügynökségek, a médiumok és a megbízók világáról szól. Az előkép egy 

kanadai-osztrák szaklapkiadó portfóliójában szereplő marketingkommunikációs lap volt.930 

Az első főszerkesztő Kepes András, aki nem volt szakmabéli, viszont ismert név és 

televíziós arc volt. Mindössze 4 számot jegyzett, amikor 1993 őszén leköszönt. 

Távozásának indoklását azért érdemes idézni, mert értékes történeti-szociológiai adalék a 

kilencvenes évek közepén induló marketinges generáció attitüdjének, 

személyiségjegyeinek és társadalmi státuszának megítéléséhez: „..akkor döntöttem el, hogy 

én ezt nem szeretném csinálni, amikor a különféle marketingkocsmák indultak, és akkor 

jöttek ezek a …fiatalok, …nekem ez az egész egy újgazdag, felszínes közeg volt…tőlem 

idegen…”931. 

A Kreatív 1994 januártól havi lappá válik, külsejében is megújul, az utolsó két oldalán 

pedig angol nyelven közöl híreket a magyar reklámvilágból. Ez összefüggésben lehet 

azzal, hogy ekkorra nagyjából elfogytak a magyar piac alkalmas munkaerő tartalékai, 

illetve a korábbiakhoz képest nehezedett az új ügyfelek megszerzése, így egyre több 

szakember érkezett az anyacégtől vagy más külföldi leányvállalattól a hazai ügynökségi 

világba. Havasi Raymond932 ezt a magyar reklámfejlődés harmadik fázisának hívta: „ A 

reklámszakma most a harmadik szakaszát éli, mikor is átalakulnak az ügynökségek. 

Számos nemzetközi ügynökség élére külföldi szakembert állítanak…”933 

A szakma hazai intézményesülését kutató számára a Kreatív történetének 1995 és 1999 

közötti korszaka tartogat még említésre méltó fejleményeket. Ekkor Iglódi Csaba volt a 

főszerkesztő és lapigazgató, aki egy16 oldalas újságot vett át, és pár év elteltével egy 96 

oldalasat hagyott utódjára.934 Nevéhez fűződik a Magyar Diákreklámverseny 

megrendezése, a Nagy Kreatív Nap kitalálása, amely fokozatosan a reklámszakma egyik 

meghatározó eseményévé nőtte ki magát, a Nagy Kreatív Könyv, amely a hazai 

reklámvállalkozások kreatív teljesítményének bemutatója, egyúttal archívuma, és a Kreatív 

Online, az első magyar nyelvű online marketing médium 1999 tavaszi elindítása is. A 

                                                           
930 Nosztalgia, Kreatív 2012/ 1-2., 88.o.  
931 Kellett egy arc, Kreatív 2012/ 1-2., 51.o.  
932 Havasi Raymond 1984-88 között az Ofotért marketing igazgatója, 1990-1996 az RSGC Havasi 

reklámügynökség kreatív igazgatója, majd elnöke, 1996-2009-ig a Havasi Budapest reklámügynökség 

ügyvezetője, http://mediapedia.hu/havasi-raymond (2012.02.11.) 
933 Bárczy Vince: Hullámlovas szakemberek, Kreatív 1993/ 6, 12.o. 
934A szakmaszervezés időszaka, Kreatív 2012/1-2, 54.o. illetve 

http://www.kreativ.hu/kreativ_online/cikk/mashogy_emlekeztunk_a_tulajdonossal  (2012.12.20.) 

http://mediapedia.hu/havasi-raymond
http://www.kreativ.hu/kreativ_online/cikk/mashogy_emlekeztunk_a_tulajdonossal
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reklámtörvény kidolgozása körüli szakmai lobbi tevékenység részeként a főszerkesztő 

1996-ban elküldte az első Nagy Kreatív Könyvet a parlamenti képviselőknek, amit Horn 

Gyula, Lezsák Sándor, Magyar Bálint és Pető Iván levélben köszönt meg.935 A politika 

legfelső szintjét képviselők reakciója nemcsak a marketing szakma legitimációjáról, hanem 

elismertségéről, megítéléséről és társadalmi-gazdasági beágyazottságának magas fokáról is 

tanúskodik. Iglódi véleménye szerint „az 1997-es reklámtörvény a szakma 

együttműködésének és lobbierejének köszönhetően lett sokkal enyhébb, mint a tervek 

szerint lett volna.”936 

 3.1.1.1 Intern 937 

Szakmai jelentősége okán kell szólni az Intern névre keresztelt, 1995-ben Mong Attila és 

Somoskői Gábor által megálmodott és útnak indított hírlevélről, amely magát az „első 

hazai reklámhírlevél”-ként harangozta be.938A műfaj maga is azt kívánta sugallni, hogy az 

új termék egy rugalmas, gyors, a szakma minden területéről híreket közlő, elsősorban 

informatív, kevésbé elemző kétheti orgánum. Megszületése és életképessége bizonyítéka 

annak, hogy a marketing már nagylétszámú munkaerőt foglalkoztat, a szakmában sok 

minden történik, és kialakult egy szakmai közösség, amely folyamatosan igényli a hiteles 

forrásból származó naprakész információkat.  

Az Internt készítő szerkesztőség 1998-ban elindít egy online felületet is, de ekkor még 

ennek az olvasottsága igen alacsony volt. Ettől kezdve azonban a nyomtatott Intern és az új 

médium a Kreatív online, tíz éven keresztül él egymás mellett, jól illusztrálva a hazai 

olvasói szokások fokozatos átalakulását. Jelképes az Intern kimúlásának folyamata is. 

Először 2003-ban hibernálják, majd 2006 ősze és 2007 januárja között feltámad és pdf 

formátumban, e-intern néven jut az olvasókhoz, ezt követően 2008 áprilisáig, tehát közel 

másfél éven át ismét nyomtatott formában jelenik meg, de ekkor már csak havi kiadásban. 

Miután tartalmilag és stílusában szinte teljesen azonossá vált az időközben a szakma 

elsőszámú internetes felületévé fejlődött Kreatív online-nal, 2008 tavaszán döntöttek a 

párhuzamosság felszámolása, azaz az Intern megszüntetése mellett. Ezzel lezárul a 

                                                           
935 A szakmaszervezés időszaka, Kreatív 2012/1-2, 54.o. 
936 uott, 54.o. 
937 A 3.1.1.1. pont a Mong Attila Intern tulajdonossal, Katona Évával illetve Román Balázzsal, az Intern és a 

Kreatív online szerkesztőivel 2013. március 2-5 között folytatott levélváltások alapján íródott 
938 Hirdetés, Kreatív 1994/1-2, 23.o. 

http://www.kreativ.hu/reklam/cikk/amikor_horn_gyula_megkoszonte_a_kreativot
http://www.kreativ.hu/reklam/cikk/amikor_horn_gyula_megkoszonte_a_kreativot
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magyarországi marketing szakmai sajtó nyomtatott korszakának egy kis szelete: az internet 

korában a nyomtatott hírlevél műfaja nem életképes többé. 

3.1.2. PR Herald 

1995-ben a PR szakma - a rendszerváltást követő első felfutási hullámának jeleként - saját 

nyomtatott havi lap indítása mellett döntött.  A kommunikációs periodika indítása azt az 

űrt kívánta betölteni, amelyet „a mai magyar írott sajtóban egy kimondottan Public 

Relations szakfolyóirat hiánya okoz”.939 A kiadvány szülőatyja és finanszírozója egy 

magánszemély, Varga Mihály volt, aki a PR Heraldnak keresztelt  „első magyar nyelvű 

Public Relations folyóiratot”940 exkluzív kiadványnak szánta, terjesztéséhez egy 

cégreferensi rendszer kiépítését tervezte, amely eljuttatja a lapot a PR Szövetség, a 

Marketing Szövetség, és a Gyáriparosok Országos Szövetségének tagjain kívül, a közép- 

és nagyvállalatok tulajdonosaihoz, továbbá újságírókhoz, médiacégekhez, államigazgatási 

szervek vezető tisztségviselőihez és parlamenti képviselőkhöz, illetve szóvivőkhöz is. 

Ahogy a főszerkesztő a folyóirat indításakor fogalmazott, olvasókörük - legalább is 

szándékaik szerint - „egy jól körülhatárolt határozott szellemi elithez tartozik.”941 

Jellemző, és a szakma képviselőinek szakmatörténeti ismeretei hiányosságairól árulkodik 

ahogy az első számban, majd utána többször bemutatásra kerül a PR, mint valami 

vadonatúj jelenség, amely a rendszerváltással jelent meg. A főszerkesztői köszöntő utáni 

első írás első mondata jó példa erre: „Magyarországon már sokan hallottak a Public 

Relations szakmáról, a PR-ről, hiszen ez a fogalom az utóbbi évek divatos kifejezései közé 

tartozik”.942 Mintha a kilencvenes években ismerte volna meg a hazai marketing szakma a 

PR-t és annak helyét a marketing rendszerében. Az idézett gondolat különösen 

anakronisztikus és megalapozatlan Marinovich Endre 1960-as évekbeli munkássága, 

továbbá annak ismeretében, hogy Lipót József Public Relations a gyakorlatban címmel 

írott könyvét 1968-ban adta ki a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Az ilyen és ehhez 

hasonló megközelítések eredményeként alakult ki egy teljes generációban az a hamis 

percepció, hogy a rendszerváltás vízválasztó volt a marketing hazai jelenlétében. Ez, 

érthető módon, a szakmába akkor kerülő, vagy ott vezető funkciókat betöltő embereknek 

                                                           
939 Varga Mihály: Egy PR lap víziója, PR Herald, I. évf. 1995/1, 2.o. 
940 minden szám impresszumának tetején olvasható ez a megjelölés 
941 Varga Mihály: Egy PR lap víziója, PR Herald, I. évf. 1995/1, 2.o 
942 Barát Tamás: Public Relations, Egy dinamikusan fejlődő szakma az új demokráciában, PR Herald, 

1995/1, 3.o. 
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hízelgett, minden bizonnyal jó volt az úttörő szerepben tetszelegni - ami egyes esetekben 

nem is volt alaptalan -, így észrevétlenül kialakult egy sajátos szakmai (hamis) tudat és 

vélekedés, ami egy évtized alatt mélyen és megmásíthatatlanul rögzült egy generációban. 

A PR Herald ettől függetlenül jó példa arra, mekkora erő, hit és elhivatottság volt a 

kilencvenes években a marketing gyakorló szakembereiben. Nemcsak hittek a szakma 

jövőjében, hanem - nem alaptalanul - anyagilag is jó befektetésnek tartottak mindent, ami a 

marketinghez kötődött, legyen az állás, cégalapítás vagy újság gründolás. A kijózanodás 

azonban hamarosan elindult, messze megelőzve a 2008-as gazdasági lejtmenetet. A PR 

Herald 6 évet élt, 2001 áprilisában szűnt meg a nyomtatott változat, ahogy tulajdonosa 

fogalmazott „megszűnésének egyértelműen anyagi okai voltak, a lap nem volt 

nyereséges.”943 Ezt követően ez a médium is, mint azóta oly sok, az internetre került és 

online változatban létezik, de olvasottsága és szakmai súlya marginális. 

3.1.3. Marketing és Média 

A Marketing&Média a 3.1.1 pontban tárgyalt Kreatív mellett a marketing szakma másik 

átfogó, tematikájában sokszínű, 2012-ig kéthetente, azt követően nyomtatott formában már 

csak havonta megjelenő szaklap. Elődje, a VNU lapkiadó által 1996-ban indított, majd a 

Sanoma944 által megjelentett Médiafigyelő volt. Ez az informatív kiadvány nem a szélesebb 

közönségnek, hanem célzottan a szakmának szólt, média fókusszal.945  A kilencvenes évek 

végén a Médiafigyelő is szélesebb tematikát átfogó és olvasmányosabb lett, a marketing 

szakmában dolgozók gyarapodó számához illetve szakmai felkészültségének 

differenciálódásához mind külcsínében, mind tartalmában jobban igazodó átalakuláson 

esett át. A nagy váltás 2005-ben történt, amikor az előző évben kinevezett főszerkesztő 

Nyomárkay Kázmér új nevet adott a kiadványnak: ekkor lett Marketing&Média.946 Egy 

újabb megnyilvánulása a marketing térhódításának, mert elmondása szerint a névváltás 

mögött az a felismerés állt, hogy a marketing tevékenység az üzleti szféra egészét érinti és 

érdekli, szemben a periférikusabb média tematikával, így feltételezhetően több hirdető 

                                                           
943 Varga Mihály emailje a szerzőnek 2012. október 14-én 
944 A Sanoma Budapest Zrt. Magyarország egyik vezető médiavállalata. Leányvállalataival együtt 34 

magazint jelentet meg és a magazinpiacon 27%-os piaci részesedéssel rendelkezik a hirdetési és a lap 

árbevétel tekintetében. Éves bevétele 2012-ben meghaladta a 18 milliárd forintot.  

/http://www.mediainfo.hu/hirek/article.php?id=29085  (2012.02.12.) 
945http://radiotakarunk.com/hirek-cikkek/marketing-media-zurzavar--elindult-a-szaklap-online-valto/  

(2013.02.12.) 
946 A szerző Nyomárkay Kázmérral 2013. 03.29-én beszélgetett. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
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nyerhető meg, s a lap profitábilissá tehető. E változatás részeként kilépett a konferencia 

szervező piacra is, évente számos szakmai konferenciát rendezett, és e célból többfős 

apparátust foglalkoztatott. 

A konferencia szervező üzletág hasonlóan a média területéhez sokszereplős volt, a hirdetői 

oldal, - lényegében a vállalatok - anyagi forrásai pedig elkezdtek szűkülni, így e területen 

is elindult a szelekció, a kevésbé professzionálisan működő és kisebb befolyású médiumok 

kihullása a piacról. A folyamatot tovább erősítette, hogy az internet penetráció gyors 

növekedésnek indult, és egyre több információ vált online is, ráadásul - megfelelő üzleti 

modell híján - ingyen elérhetővé, aminek eredményeképpen takarékossági okokból sok cég 

lemondta előfizetését. A Sanomának már nem érte meg kiadni a lapot, de a szerkesztőség 

fantáziát látott további kiadásában, s 2009-ben eladta a periodikát a Médiahírek kft-nek.947  

A Marketing&Médiáról az intézményesüléshez kötődő szerepét illetően nem csak 

folyóiratként kell megemlékezni. Több olyan összeállítást is útnak indított, amely ezt a 

folyamatot erősítette. Ezek közül a szakmailag legrelevánsabb az 50 legbefolyásosabb 

hazai média személyiség meghatározása először 2008-ban. „…azokat a szereplőket 

kerestük, akik az iparág szempontjából meghatározóak…,nagy médiacégek vezetői, a 

médiatulajdonosok, a meghatározó ügynökségek első emberei, a nagy cégek marketing-

döntéshozói...”948 kerültek a listára, egyúttal kirajzolva és az utókornak megörökítve a 

magyarországi marketing korabeli erővonalait.  2011-től elindult online változata is,   

2012-ben pedig már önálló televízió műsort - a Brandmániát az RTL Klubon - is gondozott 

ez az eredetileg nyomtatott szakmai periodika. 

3.1.4. RekláMérték és Magyar Reklám 

A szakma átfogó, általános tematikájú periodikáinak számbavételét a Reklámszövetség két 

kiadványának bemutatása zárja. A puszta tény, hogy a magyarországi marketing szakma 

legrégebbi szövetsége pénzt és energiát áldozott két új szakmai médium létrehozására és 

útnak indítására egyaránt mutatja a szakma pillanatnyi optimista hangulatát - 2003 illetve 

2004 a válságnak hitt változások előtti utolsó évek egyike - és a Szövetség téves piac- 

illetve célcsoport értékelését. Utólag elmondható ugyanis, hogy tévedés volt azt hinni, a 

hazai marketing szakma, a meglévő átfogó szakmai médiumokon túl (lásd előző pontok) 

                                                           
947 http://fn.hir24.hu/e-biznisz/2009/09/10/kiadot_valt_marketing_and 
948 Nyomárkay Kázmár: Top Dogs, Marketing&Média, 2008 /10, (2008.05.25.), 3.o. 

http://fn.hir24.hu/e-biznisz/2009/09/10/kiadot_valt_marketing_and
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képes eltartani két újabb médiumot, mint ahogy azt is, hogy igény lenne a reklámról való 

tudományos gondolkodásra és elemző tanulmányokra, - felidézve a RekláMérték saját 

bemutatkozását.949 

 

A RekláMérték név Hoffmann Istvánné 1988-as könyvének címét vette kölcsön.  A 

szerkesztői beköszöntő az MRSZ új lapjának, mégpedig „kommunikáció-elméleti 

szaklapjának” nevezi magát950. Elektronikusan terjesztett havilapként indult 2003-ban, 

amelyben alkalmanként egy szerző egy tanulmánya jelenik meg. Szimbolikus értékű - 

visszanézve tíz év távlatából ezt már elmondhatjuk -, hogy az első téma a reklám-

ellenesség volt Sas István, a hetvenes-nyolcvanas évek több ezer reklámfilmjét jegyző 

rendező tollából. A kiadvány kilenc évfolyamot és 43 számot ért meg, 2011-ben jelent meg 

utoljára, anélkül, hogy deklarálták volna megszűnését. Eltűnése feltehetően a kiadványt 

szerkesztő és gondozó MRSZ apparátusának drasztikus leépülésével és a marketing 

szakma alacsony szintű tudományos beágyazottságával és percepciójával függ össze. 

 

A Szövetség másik ambiciózus média indítási próbálkozása a Magyar Reklám volt. A 

negyedéves folyóirat, az akkori elnök Levendel Ádám 2004 májusi beköszöntője szerint 

„az MRSZ tagjainak és tisztségviselőinek… szakmai és emberi találkozási pontja kíván 

lenni.”951 A mögöttes szakmai indok a marketing kommunikációs szakma szereplőinek 

megsokszorozódása volt, hiszen „csak az itthoni egyetemekről több mint hetvenezer 

diplomás lép új munkavállalói szándékkal a piacra, közülük minden harmadik a média és a 

marketing tág világát célozza.”952 A szakmai misszión túl azonban, volt egy praktikus ok is 

a lapindításra: a bevételteremtés. A nyomtatott sajtó drámai példányszámcsökkenésben 

megnyilvánuló összeomlása előtt reális lehetőségnek tűnt a forrásokban még bővelkedő 

hirdetői kör megnyerése, és ezzel az anyagi alapjaiban megrendült Szövetség helyzetének 

javítása. 

 

A Magyar Reklám főszerkesztője az a Gosztonyi Csaba lett, aki 2001-2002-ben a Kreatív 

szaklapnál töltött be hasonló funkciót. E tény azért említésre méltó, mert jelzi, hogy ez a 

                                                           
949 http://www.mrsz.hu/issues.php (2013.03.14.) 
950 RekláMérték, az MRSZ kommunikáció-elméleti szaklapja, MRSZ, Budapest, 2003/ 1, 1.o. 
951 Levendel Ádám: Beköszöntő a magyar reklám mintaszáma elé, Magyar Reklám 2004, 3.o. 
952 uott 

 

http://www.mrsz.hu/issues.php
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folyóirat, a Kreatívhoz hasonló, általános és átfogó iparági témák feldolgozására kívánt 

vállalkozni. Ez talán a magyarországi reklám - és marketing szakma utolsó próbálkozása 

volt egy nem terület specifikus médium működtetésére. Élt öt évig, de nem anyagilag 

rentábilis vállalkozásként, hanem szakmai misszióként. 2009 áprilisában az ötödik 

évfolyam első megjelenése lett a búcsúszám, bár e lapszámban még mind a főszerkesztő, 

mind a kiadó MRSZ főtitkára köszönti a lapot kerek születésnapján. A Szövetség vezetése, 

anyagi okokra hivatkozva ezt követően döntött a megjelenés felfüggesztése mellett. 

Újraélesztésére azonban később sem volt se pénz, se igény. 

 

 

3.2. Marketing szakterületek lapjai 

Akár a marketing szakma hazai fejlettségének egy indikátoraként is felfogható, hogy az 

ezredfordulót követően - az előző pontban említett kivételektől eltekintve - érdemi kísérlet 

általános tematikájú marketing periodika indítására nem történt. A teljesség és történeti 

pontosság kedvéért egyetlen esetet kell még megemlíteni. 2008 és 2010 között The Line 

névvel magát „marketing kommunikációs szaklapnak” definiáló, alig több mint egy tucat 

számot megélt folyóirat színesítette még a hazai médiatérképet. 

A 21. század eleje egyrészt az online felületek térhódítását, másrészt a terület- illetve 

célcsoport specifikus médiumok megjelenését hozta. A tájékoztatás és a kommunikáció 

súlypontja áthelyeződött a világhálóra. Az internet növekvő penetrációja számos, a 

szakmai sajtó pozíciójára és megítélésére, szerepére kiható következménnyel járt: azt 

eredményezte, hogy sokkal kisebb invesztícióval, alacsonyabb kockázattal és lényegesen 

rövidebb átfutással lehetett szakmai médiumokat elindítani, egyúttal azonban interaktív, 

közösségi természetével összefüggésben és új műfajok - mint például a blog  - 

megjelenésével,  csökkent a média hagyományos egyirányú, deklaratív, szakmai 

kánonképző szerepe. 

Csökkent a tere és súlya az általános tematikájú médiumoknak, és nőtt a szaporodó terület 

specifikus forrásoké. Ezek listázása e dolgozat tematikájának nem lehet része, de példaként 

nézzünk néhányat közülük.  

Az Instore magazin 2001-ben indult, profilja az eladáshelyi kommunikáció szűk, de a 

kiskereskedelem erőteljes fejlődésével - a plázásodással, tehát a vásárlásnak a szórakozás 
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egy formájává válásával - fontossá lett területe. Résztulajdonosa nem véletlenül volt egy 

nyomda953, hiszen ezeknek az eszközöknek nagyrésze nyomdai gyártást igénylő termék 

volt. A lapot 2008-ban a Kreatív csoport vette meg, és átformálásával illetve Brief-re 

történő átnevezésével kísérletet tett egy magát a „BTL954 szakma lapja”-ként definiáló 

periodika kiadására.  Azonban mindössze „öt lapszám jelent meg, majd becsuktuk, mert a 

BTL piac egyre kevésbé akart printben hirdetni” – mondta el Vándor Ágnes a kiadó 

vezetője.955  

 

Az eladáshelyi reklámozás dinamikus felfutása hívta életre a Sign magazint.  A Magyar 

Közterületi Média Szövetség hivatalos lapja 2001-ben indult956 Magyar Sign 

Reklámdekorációs Magazin címmel, neve 2011 szeptemberétől változatlan profillal - a 

reklámdekorációs üzletág valamennyi részterületét lefedte  - Sign and Display-re változott. 

Kéthavonta jelenik meg nyomtatott és e-változatban is.957 

 

 A nagyvállalati marketingtől sok mindenben különböző, sajátos igényekkel és 

alacsonyabb szintű tudással rendelkező szakmai csoportot, a kisvállalkozókat célozza meg 

A Marketingesek Lapja.  „A szaklapot úgy építettük fel, hogy tematikájának és állandó 

rovatainak köszönhetően végigvegye azokat a legfontosabb területeket, ahol egy kis- v. 

középvállalkozás gyorsan és hatékonyan érhet el eredményeket…”- mutatja be magát a 

nyomtatot havilap.958 

 

3.3. Iparági marketing lapok  

A marketing szakmai médiumoknak a 3.1. pont bevezetőjében definiált kategóriái közül a 

szakmához leglazábban azok a források kötődnek, amelyek egy-egy iparág szakma 

specifikus lapjai, de egy rovat keretei közt, vagy akár külön laprészben marketing 

elnevezéssel rendszeresen foglalkoznak marketing vonatkozású témákkal. Számos ilyen, 

                                                           
953 Vándor Ágnes 2013. március 13-i mailje alapján 
954 A BTL a Below the Line szakmai zsargon rövídítése, és alapvetően a klasszikus, tömegmédiumokban 

megjelenő reklámokon kívül, (amit ATL, Above the Line-nak nevez a marketing szakma) minden más 

marketing kommunikációs eszközt (pl. szponzorálás, esemény marketing, direkt marketing, stb.) magába 

foglal. 
955 Vándor Ágnes 2013. március 13-i mailje alapján 
956 „…lapunk immár 12 éve van a piacon, és érdeklődési körünket folyamatosan bővítettük: először 6 éve a 

Digital Signage, majd 2011-ben pedig az In-Store marketing terület vált a lap részévé – ez utóbbi immár 

nevünkben is olvasható!   http://www.magyarsign.hu/bemutatkozas.php  (2013.12.01.) 
957 A szerző Váradi Anita felelős kiadóval történt, 2013. december 2-kai levélváltása alapján  
958 http://www.marketingeseklapja.hu/ (2013.03.14.) 

http://www.magyarsign.hu/bemutatkozas.php
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elsősorban a tömeges fogyasztáshoz (B2C, Business to Consumer) kapcsolódó iparág, - 

például az élelmiszeripar, a gyógyszeripar - saját, iparági médiumaiban, speciálisan a 

szakmaterületre jellemző marketing kérdéseket tárgyal és dolgoz fel. A marketing 

szakmához történő kötődés relatív laza jellege azonban csak látszólagos. Egy diszciplína 

érett fázisában az ilyen típusú megközelítések, szemben az akadémiai, elméleti műhelyek 

elemzéseivel, a fejlődés és megújulás legfontosabb generálóivá válhatnak. Különösen igaz 

ez a marketingre, mint tekintélyes elméleti háttere mellett, elsősorban gyakorlatorientált és 

számszerűsíthető eredményei által minősített üzleti tudományra. 

A gyógyszerész szakma az egyik legérdekesebb példa arra, miként keríti hatalmába a tőle 

látszólag legidegenebb területeket is a marketing. A gyógyszer nem élvezeti cikk, nem is 

ihletett vagy jókedvű pillanatainkban fogyasztjuk, nem játszhat státuszszimbólum szerepet 

sem, de az esetek nagyobbik részében még csak nem is a fogyasztó dönt arról, mikor és 

mennyit fogyaszt belőle. Felületesen szemlélve nem a marketing ideális terepe tehát. A 

leírt állítás teljesen igaz a vényköteles, és csak kisebb részben a vény nélkül kapható, 

úgynevezett OTC (Over the Counter) készítményekre. Mégis a huszonegyedik század 

elejére a gyógyszeripar lett világszerte és Magyarországon is az egyik legjelentősebb 

reklámköltő, az egyik élenjáró ágazat a marketing költségek tekintetében. 2010-ben 

Magyarországon a gyógyszeripar került az első helyre a reklámköltési rangsorban, egyúttal 

figyelemre méltó, hogy 34%-os, előző évhez viszonyított növekedése az iparágban 

szokatlan nagyságrendű volt. 

 10. számú ábra:  Az első 5 piaci szektor listaáras reklámköltése (ezer forint)959 

 

 

 

 

 

A gyógyszer ágazat elmarketingesedésének jele, hogy szinte egyszerre két marketing 

tartalmú periodika is megjelent a piacon. 2003-ban indult a Marketingpirula, 2004-ben 

követte a Pirulatrend. Két eredetileg külön lap, a Marketingpirula a gyógyszeripari 

                                                           
959  forrás: Kantar Média  http://www.kantarmedia.hu/Hirek/2011_rekl_tend_2010.html  (2013. 03.13.) 

2009  2010 Szektor 2010 
Változás 

2010/2009 

3 1 gyógyászat, gyógyhat. készítmény 78 313 158 +34% 

1 2 élelmiszer 69 020 258 +9% 

5 3 szépségápolás 58 623 064 +11% 

2 4 pénzintézet, biztosítótársaság 55 846 945 -5% 

4 5 távközlés 55 430 384 +2% 

http://www.kantarmedia.hu/Hirek/2011_rekl_tend_2010.html


362 

 

döntéshozóknak, a Pirulatrend gyógyszertárvezetőknek szólt. Miután azonban gyorsan 

kiderült, hogy az egyik olvasótábort - mivel ugyanazon a piacon dolgoznak - a másiknak 

szóló cikkek is érdekelhetik, továbbá anyagi megfontolásból, a kiadó a két lap összevonása 

mellett döntött.960 Igy - két lap az egyben - jelenik meg, 2013-ban már tizedik évfolyamát 

ünnepelve. 

Nem szorosan ehhez a ponthoz tartozik, mégis érdemes itt megemlékezni arról is, hogy a 

Magyar Marketing Szövetségen belül 2011-ben a hazai gyógyszerpiac meghatározó 

szereplői, PR- illetve marketing- és, egészség-gazdaságtani szakemberek megalakították a 

Gyógyszeripari Tagozatot. Erre a szabályozás sajátosságai miatt volt szükség, mert az 

„olyan korlátokat jelent az ipar marketingesei számára, amely lehetetlenné tesz jó pár, más 

területeken bevett módszer alkalmazását”.961, másrészt azonban indikátora az ágazat 

fokozódó marketing kitettségének. 

Az FMCG (Fast-Moving Consumer Goods) szektor, akár mint termékek prezentációs 

helyszínére (az eladás helye), akár mint szolgáltatásra (kiskereskedelem) tekintünk, a 

leginkább marketinggel átitatott, legerősebben marketingfüggő terület, tömegessége, 

választékbősége, sokszereplőssége és a termékpaletta állandó változása okán. Talán a piaci 

versenynek legközvetlenebbül kitett ágazat, e miatt a marketing boszorkánykonyhája és a 

marketing eszköztár folyamatos megújításának legerősebb ösztönzője. Nem csoda, hogy az 

FMCG szaksajtó egyúttal marketing szaksajtó is. A múlt század végén, kifejezetten 

marketing profilú kiadvány született Élelmiszermarketing-tudomány címen, igaz 

mindössze néhány számot ért meg. 1993 óta folyamatosan jelenik meg viszont a 

Termékmix, amely már nevének is marketing szakkifejezést választott, tartalmában pedig 

még inkább az. A 15 ezer nyomtatott példányban megjelenő szaklap ismertsége a 

kereskedők, azaz a primer célcsoport körében 2010-ben 100 százalékos volt.962 A 23 ezer 

példányban nyomott Trade, „a napi fogyasztási cikkek piacáról szóló magazin üzleti 

döntéshozók számára készül”963, 2006-ben indult útjára. Nem csak, mint médium 

foglalkozik marketing kérdésekkel, hanem kiadóként 2009-ben Az év trade marketingese 

címmel versenyt hirdetett és díjat is alapított.964 

                                                           
960 Tóth Tamás, a lap főszerkesztőjének a szerző kérdéseire 2012. október 24-én adott válaszai alapján. 
961 http://www.mediainfo.hu/hirek/article.php?id=20012  (2012.10.24.) 
962 http://termekmix.hu/userfiles/file/olvasottsagi_felmeres_2010.pdf  (2013.03.16.) 
963 http://www.trademagazin.hu/rolunk  (2013.03.16.) 
964 http://www.trademagazin.hu/rolunk  (2013.03.16.) 

http://www.mediainfo.hu/hirek/article.php?id=20012
http://termekmix.hu/userfiles/file/olvasottsagi_felmeres_2010.pdf
http://www.trademagazin.hu/rolunk
http://www.trademagazin.hu/rolunk
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Végül egy egészen más terület: a ruházati és a konfekcióipar. Ennél a termékkategóriánál, 

nagymértékű marketing kitettsége miatt érthető, hogy külön szakmai orgánum szólítja meg 

az iparág szereplőit. A DivatMarketing 1995 óta van piacon, egy német lap a Deutscher 

Fachverlag Textilwirtschaft magyarországi partnereként.965 Az évente hatszor 

nyomtatottan megjelenő lap a divatszakmáról szól a divatszakmának, elsődleges 

célcsoportja az ágazat gyártó és kereskedő szereplői. Tartalmát, rovatait kevésbé a szűken 

vett marketing témák, sokkal inkább a ruházati ágazat aktuális - igaz marketingtől szinte 

semmilyen elemében nem mentes - témái, aktualitásai jellemzik. 

A fenti, egymástól teljesen eltérő iparágak abban közösek, hogy nem csak felismerték a 

marketingnek a piaci lehetőségeikre, fejlődésükre gyakorolt szerepét és hatását, hanem 

sikereiket, illetve általánosságban véve egész helyzetüket oly mértékben érezték marketing 

függőnek, amely önálló, rendszeres szakmai fórum létrehozását is indokolttá tette. Ezzel 

nem csak saját szakmai identitásukat erősítették, hanem a marketing gyakorlat rendszeres 

elemzésével, a marketing elméleti fejlődéséhez is jelentősen hozzájárultak. 

 

4. A marketing az oktatásban  

A Propaganda Reklám folyóirat 1990. évi első száma szerkesztőségi anyagban foglalkozott 

azzal, milyen módon lehetne érdekesebbé, színesebbé, szakmaibbá tenni a lapot. Az egyik 

legfontosabb téma az oktatás volt. S ebben nem maga a felvetés a meglepő, hanem a 

felvezetés mikéntje: „a reklámoktatás mint téma véleményem szerint állandó rovatot 

érdemelne… A szakembereket egységesen, egyetemi, de legalább főiskolai szinten kellene 

képezni.”966 

A felvetés különösen Bauer-Berács 1991-es marketing tankönyvében olvasható állítás 

tükrében elgondolkodtató. A közgazdasági egyetem oktatói elégedetetten nyugtázzák, hogy 

„A marketing ismeretek oktatása már több, mint két évtizedes múltra tekint vissza a BKE-

en. Más magyarországi egyetemek és főiskolák is felvették az oktatandó tárgyak sorába, 

így a gazdasági és politikai rendszerváltás nem érte „felkészületlenül” a hazai marketing 

oktatást.„967 Ez a kijelentés nyilvánvalóan a szorosan vett és marketing cím alatt folyó 

                                                           
965 http://divatmarketing.hu/impresszum/ (2013.03.14.) 
966 Rólunk van szó, Propaganda Reklám, 1990/1, 39.o. 
967 Bauer József, Berács J.: Marketing I., 1991, Aula kiadó, Budapesti Közgazdaságtudomány Egyetem,17.o. 

http://divatmarketing.hu/impresszum/
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oktatási tevékenységre vonatkozik, konkrétan a Piackutató és Piacszervező tanszék     

1970-es Marx Károly Közgazdasági Egyetemen (MKKE) való felállítására, hiszen az 

egyetemi szintű közgazdasági képzés sokkal korábbi időponthoz, 1911-hez köthető, 

amikor Károlyi Mihály elkészítette egy önálló közgazdasági egyetem tervét. Ha 

elfogadjuk, hogy a marketing valamennyire kötődik a közgazdaságtanhoz, egyesek szerint 

abból fejlődött ki, akkor az intézményesülés legősibb gyökerei ide nyúlnak vissza. S nem 

véletlen lett ez az egyetem a hazai marketingképzés legelső felsőoktatási intézménye, hisz 

- Chikán Attila egykori rektor szavaival - ez volt „az ország legliberálisabb egyeteme”.968 

Ezt a tényt összevetve a Propaganda Reklám bevezetőben idézett 1990-es javaslatával, - a 

szakembereket egységesen, egyetemi, de legalább főiskolai szinten kellene képezni - tetten 

érhetjük azt a felületes, részben információ hiányból fakadó, részben azonban 

percepionális eredetű közkeletű, de mindenképpen téves vélekedést, hogy Magyarországon 

a rendszerváltás előtt a marketing gondolatnak és oktatásának csak elvétve voltak nyomai 

és előzményei. 

Maradva az intézményesülési folyamat egyik tényszerű lépésénél, tekintsük 

kiindulópontnak az 1970-es esztendőt, amikor a piackutatás már régóta oktatott 

tevékenysége kibővült a marketing akkoriban magyarnak tartott megfelelőjével a 

piacszervezéssel és az egyetemi oktatásban szokásos legmagasabb szervezeti rangot, a 

tanszéki státuszt elnyerte, élén Molnár Lászlóval, az első magyarországi marketing 

tanszékvezetővel.  Ez mindenképp az intézményesülés jelentős mérföldköve, egy 

diszciplína megkérdőjelezhetetlen elismerése. Hoffmann Istvánné 1974-es tankönyvében a 

legitimáció bizonyítékaként hivatkozott az Egyesült Államokban lezajlott hasonló 

fejlődésre: ”Az USA-ban több mint 1500 professzor tart előadást a marketing köréből, sőt 

mi több, a legismertebb amerikai főiskolák a legcélszerűbbnek tartották, hogy külön 

tanszéket létesítsenek a marketing tudomány részére.”969  

A rendszerváltást követően a legkülönfélébb fórumokon került terítékre a marketing 

oktatás kérdése. A Magyar Reklámszövetség 1993. június 10-i elnökségi ülésén 

foglalkozott a magyarországi reklámoktatás helyzetével. „Mint eső után a gomba, a 90-es 

évektől úgy ütik fel fejüket a reklámoktató cégek” hangzik a sommás helyzetjelentés, 

                                                           
968 Az Origo interjúja Chikán Attilával 2011, augusztus 22-én   http://www.origo.hu/uzletinegyed/20110822-

interju-chikan-attilaval.html (2013.03.15.) 
969 Hoffmann Istvánné: A piac - megismerés és befolyásolás vállalati eszközei (Marketing), Budapest, 1974, 

Tankönyvkiadó, 5.o. 

http://www.origo.hu/uzletinegyed/20110822-interju-chikan-attilaval.html
http://www.origo.hu/uzletinegyed/20110822-interju-chikan-attilaval.html
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hozzátéve, hogy a kereslet a reklámismeret iránt jelentősen nőtt. Számszerűsítve ez a 

jelentés szerint úgy fest, hogy évente „250-350 fő kap bizonyítványt egyetlen oktatási 

intézményben, és ezekből legalább egy tucat működik.”970, ebből következik, hogy csak 

ezeken a gyorstalpaló tanfolyam jellegű, nem felsőfokú képzéseken a kilencvenes évek 

elején évente körülbelül háromezer ember kapott valamiféle marketing tudást igazoló 

dokumentumot. Ezek nagy része nem állami képzés, a hallgatók saját zsebből, jó esetben 

alkalmazó vállalatuk közreműködésével fedezik az oktatás 30-40 ezer forintos költségét. 

A Magyar Gazdasági Kamara Oktatási központja is kidolgozta a maga szakképesítési 

programját és tematikáját. Az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium felügyelete alatt zajló 

képzéseken, egy tanév alatt lehetett reklámügyintéző vagy reklámmenedzser szakképesítést 

szerezni. Az 1994/95-ös tanévtől életbe lépett szakképzési törvény (1993. évi LXXVI. tv) 

szerint az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) „marketing és reklámügyintéző” illetve 

„marketing és reklámmenedzser” szakmákat ismert el, emiatt a korábbi két külön képzést, 

össze kellett vonni, amely a szakma nemtetszésével találkozott.971 

Állami felsőoktatásban marketing kommunikációt, reklámot vagy PR-t főtárgyként a 

Budapesti és a Pécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen, a Külkereskedelmi Főiskolán és 

a Belkereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán oktattak, továbbá a reklámot, fakultatív 

tárgyként a Kertészeti és Szőlészeti Egyetemen, a Műszaki Egyetemen és a Testnevelési 

Főiskolán.972 Több művészeti főiskola is felismerte a marketing ismeretek fontosságát: a 

Színház és Filmművészeti Főiskolán a reklámfilm és reklámpszichológia, az 

Iparművészetin a reklámgrafika szerepelt tantárgyként.973 

 

 4.1. A szakma oktatása a Marx Károly Közgazdasági Egyetemen 1990-et  

 követően  

1990-ben az MKKE büszkén jelenti be, hogy a közgazdasági reform keretében, - amelynek 

lényege, hogy az ún. kötött törzstárgyak mellett a hallgató már az első két évben is 

választhat más törzs- és alternatív tárgyakat, - „újszerű felsőfokú oktatási forma, a 

                                                           
970 Móricz Éva: Reklámlecke, Propaganda Reklám, 1993/4, 30.o. 
971 Major Ágnes: Szívügyünk az oktatás, Propaganda Reklám, 1994/5, 1.o. 
972 Móricz Éva: Reklámlecke, Propaganda Reklám, 1993/4, 31.o. 
973 lásd 3.sz. függelék VI/12.pontban  a Propaganda Reklám XXXIV. évf. 1991/6, 4.o. alapján készített 

összeállítást arról, „hol, ki tanít marketinget” a rendszerváltáskor Magyarországon 
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marketing kommunikációs szakirányú képzés indul..”.974 Mintha az egyetem nem lett 

volna biztos döntése helyességében, tanévenként mindössze 15 hallgató volt felvehető, 

írásbeli teszt és alkalmassági elbeszélgetés után. A forradalminak beharangozott 

módszertan pedig mindössze azt jelentette, hogy igyekeztek valósághű, gyakorlatias 

feladatokat adni, amelyeken a hallgatók teamekben dolgoztak, illetve újdonság volt az ún. 

„dajka rendszer” bevezetése. A szerencsétlen nevű kezdeményezés lényege az volt, hogy 

minden hallgató mellé egy gyakorló vállalati szakembert rendeltek, a diplomadolgozat 

témájának pedig egy konkrét, az adott cégnél épp aktuális probléma feldolgozásának 

kellett lennie, ezzel próbálva garantálni a képzés gyakorlat orientáltságát.975 

Talán nem véletlen, hogy a marketing oktatás kapcsán jelenik meg és válik szalonképessé 

egy új elem, a vállalatok anyagi erejének bevonása a képzésbe. Prózai okokból, ugyanis a 

„Közgazdaságtudományi Egyetem nem lenne képes az oktatási reformot és ezen belül a 

marketingkommunikációs szakirányú képzést megvalósítani, ha csupán költségvetési 

anyagi eszközök állnának rendelkezésre. Az egyetemnek szüksége van a vállalatok 

támogatására is, és a marketingkommunikációs képzés meg is kapta a vállalatok széleskörű 

támogatását.”976  Ennek egyik első megnyilvánulása volt 1993-ban az IBM számítógép 

adománya, amelyet olyan jelentősnek tartott az egyetem, hogy a reklámkabinet, ahol a 

szakirányú képzés folyt elsőként Magyarországon egy multinacionális vállalat nevét 

felvéve IBM reklámkabinetre lett keresztelve, és az átadáson az egyetem vezetői mellett a 

vállalat vezérigazgatója személyesen vett részt.977 A marketing intézményesülésének újabb 

jelképes, ugyanakkor nagyon gyakorlati mérföldköve e lépés: a marketing gyakorlatának 

és elméletének intézményi szintű összekapcsolása (lásd még a 4.4. pontban említett 

hasonló példát). 

 

 4.2. Marketing oktatás a Külkereskedelmi Főiskolán 

Nem véletlen, hogy az MKKE mellett, a marketing különféle területeinek oktatásában, 

főiskolai szinten a Külkereskedelmi Főiskola járt az élen. A külkereskedelmi tevékenység, 

a külkereskedelmi vállalatok, valódi piaci kitettségük és nyitottságuk okán a marketing 

                                                           
974 Vígh Béla: Felsőfokú marketingkommunikáció szakirányú képzés Propaganda Reklám, 1990/1, 20.o. 
975 Pálos Miklós: Reklámosok „dajka” rendszerben, Propaganda Reklám, 1990/4, 19.o. 
976 Vígh Béla: Felsőfokú marketingkommunikáció szakirányú képzés, Propaganda Reklám, 1990/1, 20.o. 
977 A megállapodást és az átadást a disszertáció szerzője készítette elő, az átadás 1993. február 4-én történt. 
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gondolat befogadói, majd alkalmazói lettek. Szakember utánpótlásukról nagy részben ez a 

felsőoktatási intézmény gondoskodott (III. fej. 2.1.1. pontban bővebben).  

1992-ben büszkén jelentették be, a Public Relations (PR) oktatás szakosító 

továbbképzésként történő elindítását.978 Nem maga a diszciplína volt az újdonság, hiszen a 

marketing kommunikáció részeként már egy évtizede tanították, hanem az önálló, levelező 

tagozatos képzés. „Sajátos, önálló foglalkozássá vált a PR, aminek… műveléséhez … 

komoly szakismeretre van szükség”979 - indokolták a szakindítást, hozzátéve, hogy ez lesz 

Kelet-Európában az első szervezett PR oktatás. A végül 1993. február 10-én megindult 

képzés három szemeszteren keresztül, havi két alkalommal 8-8, összesen 192 órában folyt, 

és üzemgazdász oklevelet adott.980 

A hazai PR oktatás úttörője, a Külkereskedelmi Főiskola tanára Németh Márta, 1993-ban 

írásos értékelést adott a PR képzés helyzetéről. Ebben hangsúlyozza, hogy amíg az 

nemzetközileg egy évszázados múltra tekint vissza, Magyarországon az új gazdasági 

mechanizmus hajnalához kötődik. 1965-ben született az első PR tárgyú egyetemi doktori 

értekezés és tíz évre rá 1975-ben az első kandidátusi.981 Ezt követően a rendszerváltásig a 

tömegkommunikációban már nem jelenhetett meg PR tárgyú publikáció, erről a „gyanús, a 

kapitalista manipuláció szocialista viszonyok közt erkölcstelen és alkalmazhatatlan 

eszközrendszerét alkalmazó” elméletről.982 Ebben az összefüggésben kell értékelni az 

1993-ban megindított oktatást, amelynek tematikája a Nemzetközi PR Szövetség 

ajánlásainak figyelembevételével készült. A PR szakosító képzésen az első évben közel 

100 fő, a marketing kommunikációs képzésen 261-en végeztek. Az 1993/94-es tanévben, 

hatvanöten tanultak PR és nyolcvannyolcan marketing kommunikáció szakon.983 

1994 szeptemberben az országban elsőként itt alakult önálló Public Relations tanszék. 

Vezetője Németh Márta docens lett, aki egy interjúban elmondta, hogy  „…a tanszék 

ahhoz a világon egyelőre csak kilenc önálló kommunikációs tanszékhálózathoz tartozik, 

amelyet az UNESCO az ún. Orbicom hálózat keretében hozott létre.” 984 

                                                           
978 Public Relations szakosító, Kreatív, 1992/2, 15.o. 
979 uott 
980 Németh Márta: Felsőfokú PR diploma elsőként Közép-Kelet-Európában, Propaganda Reklám, 1993/1,  

30.o. 
981 uott  
982 uott, 31.o. 
983 PR tanszék, Kreatív, 1994/11, 4.o. 
984 uott  
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4.3. Az első nem állami üzleti főiskola: a Modern Üzleti Tudományok 

Főiskolája 

Tatabánya városa, Komárom-Esztergom megye és néhány vállalati vezető adta össze az 

ország első nem állami főiskolájának 18 millió forintos induló alaptőkéjét. 1992-ben a 

bányászvárosban létesült  és működését az egykori párt oktatási központ épületében kezdte 

meg. A főiskola nevében hordozta profilját: a modern üzleti tudományok keretében 

elsődlegesen marketinget és marketing kommunikációt oktattak. Első rektora - akkor 

főigazgatói címmel - Kandikó József lett, aki egyúttal a Magyar Marketing Szövetség 

elnöke is volt.  

Ez volt Magyarországon az első, és azóta is egyetlen olyan felsőoktatási intézmény, amely 

elsődlegesen a marketing tágabb fogalomkörébe tartozó tárgyakból építette fel tananyagát. 

„Ha napjainkban a piacgazdaság … fejlesztésének időszakában a modern üzleti 

tudományokról beszélünk…feltétlenül kiemelkedő jelentősége van a marketingnek” - 

szögezte le az 1992-ben Kelet-Európában még korántsem közhelyszámba menő tényt 

Kandikó 985. Az is példátlan volt, hogy a hallgatók négy féléven keresztül, heti 18 órában, 

8 szakirányú tantárgy keretében ismerkedtek a marketing különböző területeivel. 

A főiskolát sikeresen elvégzők „közgazdász-kereskedelmi szakon” diplomát kaptak 

marketing, vállalkozások menedzselése vagy pénzügy szakirány megjelöléssel. A 

nemzetközi marketinget külföldi, holland, amerikai vendégoktatók tanították angol és 

német nyelven.986 Az első évfolyamra 1992-ben 84-en iratkoztak be, de 1996-ban 

mindössze 45 diák kapott diplomát. A lemorzsolódás oka nagyrészt a nyelvvizsga 

megszerzésének elmaradása volt. 

Az 1996/97-es tanévtől megreformálták a képzést, ettől kezdve az intézmény három 

szinten képzett marketig szakembereket. A legalacsonyabb szint a szakképzés volt, itt két 

év alatt marketing és reklámügyintéző illetve marketing és reklámmenedzser képzettséget 

lehetett szerezni. A második szint volt a főiskolai diploma, a harmadik szint egy 

marketingvezetői szakosított továbbképzés.987 A főiskolán az 1996/97-es oktatási évben 

már 450 nappali tagozatos és 150 levelező és másoddiplomás tagozatos, tehát összesen 600 

                                                           
985 Kiss Cs. Ildikó: Kirepültek az első fecskék, Propaganda Reklám, 1996/4, 9.o. 
986 uott, 8.o. 
987 uott, 10.o. 



369 

 

hallgató tanult.988 Mindez akkreditáció nélkül zajlott, azaz ekkor még a Modern Üzleti 

Tudományok Főiskolája nem volt akkreditált felsőfokú tanintézmény. 

Az eddigiekben bemutatott három felsőoktatási intézmény kiválasztása, eltérő szintjeik - 

egyetem és főiskola -, eltérő múltjuk, - nagyhagyományú, ismert egyetem és újonnan 

létesített főiskola-, illetve eltérő irányítási ás finanszírozási módjuk - állami és alapítványi - 

alapján történt. Ennél azonban lényegesen több felsőoktatási intézmény horizontjára került 

rá valamilyen mértékben a marketing. Ahogy a 4. pont bevezetőjében írtam, a 

rendszerváltás után jelentősen és gyorsan nőtt a marketing oktatásra specializálódott 

oktatási intézmények száma, illetve egyre több más profilú képzés - pl. a színművészeti, a 

testnevelési - is integrálta tananyagába a marketinget, így nem lehet eléggé kiemelni az 

oktatási terület szerepét az intézményesülés folyamatának erősítésében és felgyorsításában. 

Ennek részben kísérő jelensége, nagyobb részben azonban önálló eleme a szak- és 

tankönyvek írásának és kiadásának az oktatási szférához hasonló hazai gyors fejlődése. 

 

 4.4. Szakkönyvek, tankönyvek, jegyzetek 

Akár provokatívnak is tekinthető az 1990-es, a fordulat éve előtti egyik utolsó jegyzet 

címe: „Mindennapi kenyerünk a marketing”. A kiadvány 1988-as megjelentetésének célja 

éppoly rejtélyes, mint kiadója. Vajon miért adott ki 1000 példányban szigorúan „kézirat 

gyanánt, kizárólag belső használatra” az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda egy 

külföldi szerzők írásaiból álló gyűjteményt? A választ csak találgatni lehet, mindenesetre 

tény, hogy a címéhez híven, a marketing szerepét és értékeit, tudományos természetét 

látványosan támogató összeállítás, szinte előhírnöke volt a következő években meginduló 

könyvkiadási hullámnak. 

Jelképes szellemi híd a marketing magyarországi evolúciós pályáján, hogy a marketinget 

mindennapi kenyérnek minősítő 1988-as könyvet követően, 1990-ben „A marketingé a 

jövő!” címmel jelenik meg egy mű989, ráadásul külföldön élő hazánkfia tollából. E 

kifejezetten tananyagnak készült könyv előzménye, hogy Tamássy István akadémikus, az 

MTA Agrártudományok osztályának elnöke, aki egyszersmind a Kertészeti és 

                                                           
988 uott, 10.o. 
989 Kasimir M. Magyar: A marketingé a jövő!, Budapest, 1990, Alkalmazástechnikai Tanácsadó Szolgálat 
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Élelmiszeripari Egyetem rektora is volt, felkérte Kasimir M. Magyart, hogy vegyen részt 

az egyetem posztgraduális képzésében, és e célból „azonnal alkalmazható, a magyar 

viszonyoknak megfelelő tananyag jöjjön létre”.990 Jelentőségét emeli, hogy előszavát 

Tomcsányi Pál professzor a marketing legelismertebb korabeli hazai reprezentánsa 

jegyezte, első mondatával félreérthetetlenné téve a könyv fontosságát a marketing új 

korszakának elindításában: „Minden könyvnek van története, némelyiknek hivatása is.”991 

A rendszerváltás után robbanás következett be a marketing tárgyú tan- és szakkönyvek 

piacán. Jelentős számban külföldi szerzők műveit jelentették meg - eredeti nyelven illetve 

fordításban. Elsők között fordították le és adták ki magyarul a marketing alapművének 

tekintett, Philip Kotler könyvet, a Marketing management-et. Érdekes történeti tény, hogy 

a kiadás a Műszaki Könyvkiadó nevéhez fűződik. A kötet, amelynek 1991-es megjelenését 

a Tungsram támogatta, - a gyakorlat és elmélet egymásra találásának intézményesülést 

erősítő erejének újabb tanújelét adva (lásd még 4.1. pont) - komoly szakmai 

sajtóvisszhangot kapott.  

Rendkívül megélénkült a hazai szerzők - túlnyomórészt elméleti szakemberek - ilyen 

irányú aktivitása is. „A legtöbb felsőfokú intézmény a saját jegyzetét használja az 

oktatásnál. A 90-es években idehaza is megindult a marketing szakkönyvek piacának 

kialakulása.”992 A Közgazdaságtudományi Egyetem jegyzetében olvasható állítás 

előrevetítette a magyarországi marketing irodalom gyors gyarapodását a kilencvenes évek 

elején. 

A rendszerváltás utáni első összefoglaló marketing tankönyvet magyar szerzők tollából a 

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem adta ki 1992-ben. Az Egyetem rendszeresen 

közösen publikáló professzor párosának Bauer Andrásnak és Berács Józsefnek a 

bevezetője azt sugallja, hogy ezúttal mégis mintha másként kívánták volna saját 

tankönyvüket pozícionálni: ez az első szakmai(ön)korlátozások és politikai (ön)cenzúra 

nélkül, vállaltan kapitalista körülmények között született mű. Nem csak a tekintetben, hogy 

Magyarország üzleti életét ekkor már két éve az eredeti tőkefelhalmozás huszadik század 

végi keleti-európai változata határozza meg, hanem azért is, mert e tankönyv egy év 

amerikai egyetemi kutatások és tapasztalatszerzés eredményeként született meg. ”A könyv 

                                                           
990 uott, 6.o 
991 uott, 5.o. 
992 Bauer J., Berács J.: Marketing I., 1991, Aula kiadó, Budapesti Közgazdaságtudomány Egyetem, 17.o. 
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elsősorban azok számára készült, akik most ismerkednek a marketinggel.”993- írják. 

Tényszerűségén túl, mi másra utalna ez a mondat attól a szerzőpárostól, akik már közel két 

évtizede oktatták a tárgyat, első számú hazai publicistái közé tartoztak, és számos tankönyv 

volt mögöttük, amiben már bemutatták a marketing alapjait, mintsem arra, hogy ezúttal 

ugyanazt egy kicsit másképp teszik. 

Megszületnek az első, speciálisan a marketing valamely területére összpontosító, 

szakmaiságában értelemszerűen mélyebb és részletesebb szakkönyvek is. Az egyik első 

ilyen mű Sándor Imre és Szeles Péter 1990-es Public Relations könyve, amely Lipót József 

1968-as klasszikusnak számító szakkönyvét tekinti szellemi előzményének, s 

célcsoportjaként azokat határozza meg, akik „a Public Relations-szel munkakörüknél fogva 

foglalkoznak.”994 

1994-ben a szponzorálásról jelenik meg az első magyar nyelvű, több felsőoktatási 

intézményben, így a Külkereskedelmi Főiskolán tankönyvként használt áttekintő 

szakkönyv Nagy Alfréd és Fazekas Ildikó tollából.995 Ez is mutatja, hogy a marketing 

kommunikációnak egy újabb területe erősödött meg hazánkban is, ugyanakkor mind 

elméleti háttere, mind gyakorlata még a kialakulás kezdetleges fázisában volt. „Jelenleg 

mindenki szponzorál, de senki sem tudja, hogy miért”, idéznek bevezetőjükben egy német 

kommunikációs szakembert a hazai helyzet jellemzéseként 996, egyúttal könyvük megírását 

indokolva. 

A Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1995-ben terjedelmes könyvet ad ki egy másik 

formálódó marketing területről Nemzetközi marketing címmel. A művet, amely 

felépítésben, tartalmában és stílusában egyaránt tankönyvszerű, ennek ellenére, a hat 

magyar szerző ,-  amint ezt egyikük, Törzsök Éva, aki egyúttal szerkesztette le is szögezi -, 

üzletembereknek szánta. A könyv, szándékuk szerint „szemléletformáló és 

ismeretközlő”.997 

A direkt marketing önállósuló és leginkább a technológiai fejlődésnek köszönhető 

dinamikus fejlődése is megihletett egy magyar szakembert. A Magyar Posta gondozásában 

1999-ben megjelentetett Direkt Marketing Kézikönyvet Zétényi Tamás jegyzi. Az eddig 

                                                           
993 Bauer J.,Berács J.: Marketing I., 1991, Aula kiadó, Budapesti Közgazdaságtudomány Egyetem, pxi.o. 
994 Sándor Imre, Szeles Péter: Public Relations, 1990, Mercurius kiadó, (előszó) 
995 Fazekas Ildikó, Nagy Alfréd: Szponzorálás, Budapest, 1994, Mind Bt,  
996 uott, 6.o. 
997 Törzsök Éva (szerk.): Nemzetközi marketing, Budapest, 1995, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 13.o. 
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említettekhez képest e mű egyedisége abban is rejlik, hogy szerzője gyakorlati szakember, 

aki elsősorban saját tapasztalataira épít, tehát az 1990 utáni első olyan magyar szakkönyv 

író, aki nem az akadémiai szférából jön. Zétényi a rendszerváltás évében kezdte pályáját az 

Ogilvy&Mather reklámügynökség budapesti irodájában, és hat évet töltött ott, mielőtt 

saját, direkt marketingre specializálódott vállalkozását megalapította volna.998 A Magyar 

Posta Direkt Marketing Centruma, mint ebben az üzletágban érdekelt nagyvállalat pedig 

azért lett a könyv kiadója, mert érdeke volt e terület fejlődése, lévén ekkor az ilyen 

küldemények szinte kizárólagos terjesztője volt. 

A marketing egyes részterületeit feldolgozó szakmai műveken kívül, megjelennek speciális 

célközönséget megszólító írások is. Erre példa Kiss Mariann, mérnököknek írott marketing 

könyve999, amelynek első kiadása a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola jegyzeteként jelent 

meg, majd publikálta az Alternatív Közgazdasági Gimnázium saját kiadója is. Egy kiadó, a 

Park, szintén a kilencvenes években pedig pont ellenkezőleg azt tűzte zászlajára, hogy 

populáris, a marketing szakma kulisszatitkait a laikus olvasóval megismertető könyveket 

jelentessen meg. Így kerül háromszor is - 1990-, 1992-, és 1997-ben - kiadásra David 

Ogilvy az USA-ban 1983-ban megjelent a reklámról szóló rendkívül népszerűvé vált 

alapműve,1000 illetve Oliviero Toscani botránykönyve a „Reklám, te mosolygó hulla.1001 

A huszadik század magyarországi marketing szakkönyv kiadás története szimbolikus 

lezárásának is tekinthető, hogy a marketing legújabb, még csak formálódó területéről, az 

online és az internet világáról jelentet meg könyvet a Bagolyvár kiadó 1998-ban1002. Igaz 

nem magyar szerző írta, hanem amerikai, Daniel Janal, és nem akadémiai igényű elméleti 

mű, hanem praktikus megközelítésű kézikönyv, amelynek célközönsége kereskedők és 

kommunikációs szakemberek, kis- és nagyvállalkozók, de jelzi, a magyarországi szakma 

nemzetközi felzárkózását, mert e téma feldolgozása a legfejlettebb gazdaságok esetében is 

ekkortájt vette kezdetét. 

 

                                                           
998 Zétényi Tamás: Direkt Marketing Kézikönvy, 1999, Magyar Posta, 7.o. 
999 Kiss Mariann: Marketing mérnököknek, Budapest, 1996, AKG Kiadó 
1000 Ogilvy, David: A reklámról, Budapest, 1990, Park Kiadó 
1001 Toscani, Oliviero: Reklám, te mosolygó hulla, Budapest, 1999, Park Kiadó 
1002 Janal, S. Daniel: Online marketing kézikönyv, Budapest, 1998, Bagolyvár Kiadó, 
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VII. A disszertáció zárszava és összefoglalása 

 

A disszertáció elsődleges céljának tekintette annak a bemutatását és bizonyítását, hogy 

Magyarországon a marketing elméleti ismerete és gyakorlati alkalmazása szocialista 

körülmények között is létezett, illetve azt, hogy ez ténylegesen a kapitalista gazdasági 

viszonyok között marketingnek nevezett tevékenységnek felelt meg. Ezt többféleképpen 

meg lehetetett volna közelíteni. Az intézményesülés folyamatát alapul venni, továbbá a 

kialakult intézményi formákat definiálni és feldolgozni, azért tűnt célravezető 

módszertannak, mert így a tevékenység teljes spektrumát lehetett megvizsgálni, elkerülve 

az egyoldalúság csapdáját, ami reális veszély lehetett volna, ha csak az akadémiai szféra, 

vagy csak a vállalati szegmens, vagy csak a vásárlók, a fogyasztók és a fogyasztás 

szemszögéből vizsgáljuk a marketing gondolat hazai fejlődését. Előnye még e 

megközelítésnek, hogy az intézményesülés, mint folyamat szükségszerűen a vizsgálódás 

részéve tette az idő dimenziót is, s ezáltal evolutív módon, dinamikus szemlélettel lehetett 

bemutatni és megörökíteni a marketing magyarországi kialakulását. 

E disszertáció alaphipotézise volt tehát, hogy a marketing intézményesülése hazánkban 

már az 1960-as években elindult, és a szocializmusban, tervutasításos és hiánygazdasági 

körülmények között is létezett Magyarországon, legfeljebb a tevékenységet az esetek 

többségében nem a marketing elnevezéssel illették, mert e tekintetben valóban a 

rendszerváltás hozott áttörést. Az alaphipotézishez kötődő további állítás volt még, hogy a 

magyarországi marketing technikáiban, módszertanában és részben fejlettségében is, 

mérhető volt a fejlett kapitalista országok marketingjéhez.  

A harmadik fejezet mutatta be azokat a megjelenési formákat, amelyek már vitathatatlanul 

a marketing magyarországi felfutásának a kereteit képezték, megkülönböztetve ezeket az 

ezt megelőző, nem egy esetben a két világháború közé tehető, de a később marketingnek 

hívott koncepcióval kétségkívül rokonítható eladás támogató technikáktól, egyúttal 

garantálva az elemzés konkrétságát is.  A fejezetben bemutatott esetek és példák azt a 

feltételezést igazolták, hogy a marketing, rendszerváltás utáni felfutását jellemző 

intézményfajták, szinte kivétel nélkül már a szocialista tervgazdaságban létrejöttek, és 

megteremtették azokat a kereteket, amelyek nagyobb részben a rendszerváltást követő 

három-öt évben lettek korszerű, a fejlett piacokra jellemző tényleges marketing 
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tartalommal megtöltve. Tényként kezelhetjük azt is, hogy már a hetvenes években magyar 

nyelvű szakirodalma és tankönyvei voltak, hogy tanszéke volt és oktatták, hogy doktori 

értekezés tárgya lehetett, hogy megszületett az első szakmai szövetsége, hogy helyet kapott 

a vállalati gondolkodásban és önálló szervezetet - még ha általában nem is marketing 

névvel -, hogy a közvélemény elkezdte megismerni és megkedvelni, és hogy társadalmi 

presztízse lett.  

 

Bár a disszertáció középpontjában Magyarország szocialista korszaka, ezen belül is 

elsősorban a gazdasági reformot előkészítő időszak, majd az ezt követő két évtized állt, 

ezen időszak történéseinek tágabb perspektívában való elhelyezése, a szerző 

meggyőződése szerint történetileg objektívebb és teljesebb képet ad a marketing gondolat 

intézményesüléséről.  Ezért a szerzőt foglalkoztatta és hipotézisei között szerepelt, így 

bizonyításra várt az is, hogy a marketing gondolat, már a múlt század elején megjelent, de 

eredete mindenképpen a huszadik század első felére nyúlik vissza Magyarországon is, 

függetlenül attól, hogy nem nevezték nevén, és intézményesülésének jelentősebb lépései 

1968 után történtek meg. Ennek az állításnak a megalapozottságát a negyedik fejezet 

korabeli példák, újságcikkek és szakirodalmi hivatkozások felkutatásával és bemutatásával 

bizonyította. 

 

Miután az összes állítás vizsgálata szigorúan és következetesen az intézmények és az 

intézményesülés szemszögéből történt1003, a legizgalmasabb kérdés az, hogy milyen 

következtésekre juthat a kutató a marketing gondolat hazai fejlődési pályáját illetően, a 

gondolat megtestesítésében jelentős szerepet játszó intézményesültség szintjének és 

formáinak változásait elemezve, az intézményesülés módszertanának alapulvételével. 

Mindenekelőtt arra, hogy a doktori értekezés legfőbb hipotézise megalapozottnak 

tekinthető: a marketing nem a rendszerváltással jelent meg Magyarországon, hanem az 

1968 utáni szocialista gazdasági élet integráns része volt. Bizonyítékul szolgál erre a 

marketing intézményesültsége, mindazok az intézményi formák, a maguk sokszínűségével 

és relatív nagy számával, amelyek a hatvanas-hetvenes évekből tényszerűen, történetileg 

hiteles és ellenőrizhető forrásokból megismerhetők. Amennyiben léteztek a marketing 

                                                           
1003 Az intézmény és intézményesülés fogalmát járja körül az első fejezet, azzal a céllal, hogy egyrészt adjon 

egy általános interpretációt, másrészt megvizsgálja, milyen lehetséges interpretációi lehetnek e fogalomnak, 

és ezek miként értelmezhetőek speciálisan a marketing vonatkozásában. 
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gondolat köré szerveződött intézmények, léteznie kellett a marketingnek is, tehát a 

marketing hazai ismertsége és létezése formállogikai alapon sem vonható kétségbe. 

 

A marketing hazai intézményrendszere puszta létén túl, meglepően sokrétű és összetett is 

volt, különösen annak a fényében, hogy magát a fogalmat, eredeti jelentésében, mind a 

gyakorlat, mind az elmélet a szocializmustól idegen fenoménként, a kapitalista üzleti élet 

részének tekintette.1004 Az akadémiai szféra nem kis erőfeszítést tett annak érdekében, 

hogy megteremtse és elméletileg megalapozza a szocialista marketing fogalmat, lehetőleg 

még át is keresztelve azt, hogy ezzel is jelezze a fogalom másságát és eltérő tartalmát. Ez 

azonban csak részben és ideig-óráig, időtartamát tekintve alig néhány évig sikerült - 

például piacszervezésnek hívni a tevékenységet és az oktatott tárgyat is -, és csak 

meglehetősen szűk körben. 

 

Míg az intézményrendszer kialakulása, a marketing koncepció szocialista viszonyok közti 

létéről és ismertségéről árulkodik, struktúrájának összetettsége és teljessége arra 

bizonyíték, hogy tartalmában nagyon hasonló volt a tőkés gazdaság marketingjéhez, 

fejlettségében pedig nem jelentősen maradt el attól. Az intézményi formák egy része - a  

műhely, a klub, a tagozat stb. - inkább a koncepció kezdeti evolúciójához köthető és a 

kialakulás történelmi pillanataihoz tartozott, míg másik, nagyobbik, része - a konferenciák, 

a tanszékek, a munkaszervezetként funkcionáló ügynökségek, a szakmai szövetségek stb. -

nemcsak a marketing megerősödését, beépülését tanúsítja, hanem egyúttal azt is, hogy a 

magyarországi marketing, fejlettségét tekintve már a huszadik század hetvenes éveiben 

összemérhető volt a fejlett piacgazdaságok hasonló tevékenységével. 

 

A kutatások során kiderült, hogy a szocialista marketing hazai professzionalizmusának 

illusztrálására meglepően sokrétű és nagyszámú forrás áll rendelkezésre. Ilyennek 

tekinthetők a különféle termék- és szolgáltatás reklámkampány koncepciók1005, amelyek 

nagyrésze meg is valósult, vagy a mai szemmel is szofisztikáltnak minősülő, úgynevezett 

integrált márka bevezetések - például az Omnia kávé esete1006 -, nem kevésbé az a tény, 

hogy a nagyobb vállalatok többségénél - a külkereskedelmi vállalatoknál mindenképp - 

volt marketing funkció, amit ugyan propagandának, gyakorlóját pedig propagandistának 

                                                           
1004 Erről a III. fejezet 1.3. pontja szól részletesen 
1005 lásd 3. sz Függelék. VI./ 2. pont 
1006 lásd disszertáció III. fej. 3.7.2. pont 



377 

 

hívtak, de az tevékenységében megfelelt egy marketinges munkakörnek. Elismertségéről 

tanuskodhat továbbá, hogy hazánkban is volt arra példa, hogy marketing vezetőből lett első 

számú cégvezető,- Neményiné, dr. Gyarmati Margit a Magyar Divatintézetnél, - ami még a 

fejlett nyugati gazdaságokban sem volt megszokott a hetvenes-nyolcvanas években.1007  

 

A gyakorlati példákon túl a marketing elméleti művelésének professzionális szintjéről 

árulkodik az a tény, hogy bevezették egyetemi szintű oktatását, akárcsak a diszciplína 

tudományos rangra emelése MTA szakbizottság formájában, és a marketing tárgyban írt 

számos doktori és kandidátusi értekezés, illetve a magyarra lefordított és kiadott 

szakirodalom mennyisége és sokszínűsége.  Így bizonyítottnak tekinthető és helyénvaló az 

a konklúzió is, hogy a szocializmusban, a tervutasításos és hiánygazdasági körülmények 

között született és működő marketing, technikáiban, módszertanában és részben még 

fejlettségében is, mérhető volt a fejlett kapitalista országok marketingjéhez. 

 

Ezek után - különösen a szocialista hiánygazdálkodás tényének és a tervgazdálkodás 

követelményének ismeretében - joggal merül fel a kérdés: egyáltalán miért volt marketing 

Magyarországon, kinek, milyen érdeke fűződött a nem is teljesen szalonképesnek tekintett 

koncepció gyakorlattá tételéhez? És legfőképpen mi célból? A hiánygazdálkodás 

körülményei közötti teljes értelmetlenségén túl, szinte provokációnak tűnhetett a vásárlásra 

ösztönző és az árubőségben eligazító, a fogyasztói társadalomban született és arra szabott 

eladás támogató technika alkalmazása.  

A marketing szocialista körülmények közötti létezése, továbbá az utókor által nagyra 

értékelt, gyakran briliáns kreatív megoldások és esetenként meglepő mértékű 

költségvetések, érdekes gondolatokat ébreszthetnek az elemzőben.  Ez alapján ugyanis 

felvethető, hogy a marketingnek - valamilyen mértékben - nem csak racionális, hanem 

üzleti szempontból irracionális, vezetői szempontból emocionális mozgatórugói is vannak: 

a láthatóvá válás, a megmutatkozás, a sokaságból való kiemelkedés, a különbözés, az 

egyediség hirdetése. Üzleti, vagy tágabban értelmezve szervezeti szempontok által 

generáltan, vállalati vagy intézményi köntösben, de személyes érdekekkel átszőve és 

általuk motiváltan. A szocialista gazdaságban ugyanis semmiképpen nem lehetett szerepét 

                                                           
1007 Ungváriné dr. Köcse Jolán: Hobbink volt a marketing? !, Budapest, 2000, Simon könyvkiadó, 206.o. 

 

 



378 

 

az árufelesleg értékesítéséhez, a többlettermelés elhelyezéséhez és ezzel a termelés 

folyamatosságának biztosításához kötni, akárcsak a magasabb profit vagy nagyobb 

részvényesi érték eléréséhez sem, tehát gazdasági racionalitása csekély mértékű volt. 

A hatodik fejezet 1.1 pontjában ismertetett, a disszertáció szerzője által készített vizsgálat a 

szocialista marketing természetéről és a tevékenység mozgató rugóiról megalapozza ezt a 

feltételezést. A megkérdezettek első helyen a presztízs, kapcsolatépítés, image építés, 

szakmai hiúság szavakat említették, közel kétharmaduk ezeket a kifejezéseket tartotta a 

legalkalmasabbnak a tevékenység szocialista körülmények közti létezésének indokaként. 

Nagy valószínűséggel ezek a szempontok egy negyven évvel későbbi felmérésben - tehát a 

disszertáció írásának idején - is előkelő helyre kerülnének. 

A Journal of Marketing 1960-as cikkének azon állítása, hogy a marketing ügyfelek 

(vásárlók) nélkül nem létezik - „The first requirement of marketing is people in their role 

as customers”1008 - is sokkal inkább a marketingnek erre a „puhább” kapcsolatépítő, az 

embert, mint fogyasztót középpontba állító, mintsem a „keményebb” üzleti, profit termelő 

funkciójára utal. Hasonlóan ahhoz a tényhez, hogy válságok idején a vállalatok elsőként a 

marketing költségeket csökkentik, holott, ha nem lehetne kétségbe vonni az értékesítés 

volumenét és dinamikáját közvetlenül befolyásoló szerepét, pontosan az ellenkezőjét 

kellene tenniük.  

A marketing szocialista körülmények közti létezésnek beigazolódása lehet, hogy egy eddig 

elhanyagolt és egy, a kapitalista gazdaságban nehezebben felismerhető tulajdonságához 

vezet el, egyúttal bizonyítva is azt: a marketingnek erősebb a tájékoztatási, 

kapcsolatépítési, az öndefiníciót és a pozícionálást segítő, public relations, mint a direkt 

gazdasági funkciója. E megközelítés szerint, a marketing inkább az üzleti élet társadalmi 

metszetéhez kötődő jelenség, amely a szociológiai és pszichológiai - tehát társadalmi - 

aspektusok mentén vált az üzleti élet részévé, míg gyors távolodása az áruk és az 

értékesítés világától, és behatolása más életviszonyok - kultúra, oktatás, sport, egészségügy 

– területére, erősítette fokozatos, de határozott leválását a közgazdaságtudományról.  

Ez közvetett bizonyíték lehet arra, - és itt kell visszatérni a disszertáció egy másik 

hipotézisére, hogy a marketing bár látszólag a közgazdaság tudományból nőtt ki, 

                                                           
1008 Keener, J.W.: Marketing’s Job for the 1960s, Journal of Marketing, July 1960, 1-7.o. 
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valójában attól eltérő, más célú és más módszertannal dolgozó diszciplínává fejlődött, - 

hogy ezért kevésbé, vagy mára talán már egyáltalán nem tekinthető a közgazdaságtan 

körébe tartozónak. Miután meglehetősen korai fázisában levált a közgazdaságtanról, ezért 

intézményesülése és fejlődése sincs szoros összefüggésben a közgazdaságtudományéval. 

Ennek bizonyítására indirekt módon sor került a disszertáció több fejezetében is, így a 

marketing fogalom evolúciójának és értelmezése szüntelen tágulásának tárgyalásakor, 

továbbá oktatásának a Közgazdaságtudományi Egyetemről való elszakadásának a 

bemutatásakor, illetve a marketing-mix kommunikációs eleme rendkívüli 

megerősödésének illusztrálásán keresztül. 

A marketing interdiszciplináris természete akár a közgazdaságtantól való 

különbözőségének egy újabb bizonyítéka lehet, de az interdiszciplinaritás, pontosabban az, 

hogy ez a diszciplína egyik legerősebb tudományos jellemzője, önálló hipotézisként is 

megfogalmazásra került. A marketingnek ezzel az érdekes jegyével a második fejezet 

foglalkozik bővebben, nemcsak a tudományos státusza melletti és elleni érveket 

megfogalmazva, illetve a szerző ezzel kapcsolatos felmérését ismertetve, hanem egy új 

jelzőt a marketing pasticcio természetét is bevezetve, annak a kifejezésére, hogy a 

marketing öszvér diszciplína, amelynek tartalma és fejlődése nagyban függvénye más, már 

korábban tudományos elismertséggel rendelkező területek, mint a szociológia, a 

pszichológia vagy az informatika fejlődésének. A marketing különféle tudományokkal való 

kapcsolata, azokhoz való kötődése és azoktól való függése - ez a helyzet például az 

említett tudományterületek esetében -, amit a második fejezet részletesen elemzett, több 

oldalról is bizonyítást nyert: mind az erről szóló szakirodalom és tudományos vélemények 

felidézése, mind pedig a szerző saját kutatásai ezt támasztották alá. 

Végül, de nem utolsósorban a disszertáció az intézményesülés legmagasabbnak tekinthető 

formája, a társadalmi közgondolkodásba történő inkorporáció bemutatása céljából még egy 

hipotézist megfogalmazott. E szerint, a huszadik század végére a marketing kilépett eredeti 

szerepköréből, és elhagyva az üzleti világot megjelent a korábban a marketing 

koncepciótól mentes területeken, amellyel megkezdődött a társadalom elmarketingesedése 

és eredeti funkciójához képesti degenerálódása. Ennek az illusztrálására és az új, a szerző 

által konstruált szakkifejezés kifejtésére született a nyolcadik, utószónak nevezett 
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fejezet1009, ezzel is elismerve, hogy a gondolat komplexitásának teljes bemutatása e 

dolgozat keretei között nem lehetséges, egyúttal jelezve az intézményesülésről szóló 

disszertáció továbbfejlesztésének lehetséges irányát is. 

A disszertáció legfőbb misszióját összefoglalva: a 20. század második felének és a 21. 

század első évtizedének gazdasági életét és társadalmi gondolkodását jelentősen 

befolyásoló, a szerző meggyőződése szerint azt meghatározó, a fogyasztói társadalom 

vezérmotívumának tekinthető marketing, magyarországi kialakulásának bemutatása volt a 

cél. Ennek érdekében a történeti megközelítésre, és a természetében tényszerű feldolgozást 

ígérő intézményesülésre, mint módszertanra esett a választás. A téma feldolgozásának ez a 

módja, egyúttal a marketing magyarországi történetének eddig nem létező részletességű és 

mélységű bemutatását és megörökítését is eredményezte. 

                                                           
1009 A fejezet alcímével is érzékeltetni kívánja a téma lazább kapcsolódását a disszertáció alapvető tárgyához: 

„levezető gondolatok és a szerző diagnózisa a marketing 21. század eleji helyzetéről” 
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VIII. Utószó, avagy a társadalom elmarketingesedése, a marketing 

degenerálódásának kezdetei és intézményesülésének perspektívái  

 

Balzac a művészi kirakatokat, amelyek az ő korában, a 19. század közepén kezdtek 

megjelenni - és a járda, az üveggyártás s a füstnélküli világítás nyitotta meg az utat előttük- 

poemes commerciaux-nak, kereskedelmi költeménynek nevezte.1010 Kirakat és költemény, 

e két szó jól jelképezi a marketingnek az elmúlt néhány évtizedben végbement 

módosulásait és mai lényegét: kirakatban élünk, kirakatszerűen működik a világ s benne 

mi magunk, a kirakat hatásmechanizmusa - csillogás, a legvonzóbb közszemlére tétele - 

vezérli az élet minden területét, mert e nélkül nem lehet se kitűnni a tömegből, se talpon 

maradni. A kirakatba kerülés és a csillogás pedig a marketing módszertan sajátja. A siker 

előfeltétele a csillogás, sőt egyre inkább ez maga a siker. A költemény pedig mindazon 

technikák, fondorlatok és rafinériák tárháza, amelyek abban nyújtanak segítséget, hogy 

miként kerülhetünk a kirakatba és maradhatunk ott minél hosszabb ideig, illetve hogyan 

hívhatjuk fel magunkra a figyelmet. Magunkra, akiknek nem maradt más választása, csak 

ugyanúgy áruként viselkedni az élet legtöbb területén, mint bármely tényleges terméknek.  

A marketing - költeményként, azaz varázslatként és manipulációs módszertanként -

történetileg rövid idő alatt kinőtte önmagát, levedlette eredeti bőrét, majd átalakulva, más 

formát öltve, elkezdte kóstolgatni az élet - az árucserén kívüli élet - más területeit, és alig 

szempillantásnyi idő alatt saját logikájával szőtte ezeket át. Eredendően az áruforgalom 

ösztönzésére kitalált, a termékek és szolgáltatások eladására szabott módszertanát 

fokozatosan, de történelmileg nagyon rövid idő alatt átültette az élet más területeire: a 

kultúrára, a sportra, az oktatásra, az egészségügyre1011, végül az egyénre - személyes 

márkázás -, ezzel észrevétlenül mindent értékesíthető portékává változtatva, s piacként 

tekintve az addig piaci eszközöket és módszertant nem ismerő, vagy legfeljebb korlátokkal 

alkalmazó életviszonyokra. 

                                                           
1010 dr. Orel Géza: Az ügyes eladó kézikönyve, Budapest, 1937, A Kereskedelmi Szakkönyvtár 

Szerkesztőbizottsága, 172.o. 
1011 „In areas like education and health we were encouraged to behave more like consumers than citizens…” 

Lawson, Neal: All Consuming, London, England 2009, Penguin Books, 4.o. 
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E fejezet példákkal kívánja illusztrálni azt a folyamatot, ahogy a fogyasztásból 

turbófogyasztás1012, az emberből és polgárból fogyasztó, a piacból harcmező, az 

igénykielégítésből igénygenerálás, a kínálásból oktrojálás válik.  S mindez végül elvezet 

nem csak a szakma válságához, nem csak a marketingesek egyre nagyobb hányadának 

lelkiismereti konfliktusaihoz, sokszor meghasonlásához, hanem mind gyakrabban a 

marketing kárhoztatásához, megbélyegzéséhez, s felelőssé tételéhez korunk társadalmi 

konfliktusai nagy részének generálásáért. Vajon e változásokat az eredeti tevékenység, a 

marketing intézményesülése legmagasabb fokának lehet tekinteni, vagy pedig annak 

illusztrációjaként, ahogy egy tevékenység gyökeres átformálódásának eredménye 

tulajdonképpen már egy másik jelenség megszületése lesz, majd e jelenség is megindul az 

intézményesülés útján?  

Számos nagy tekintélyű közgazdász és tudós köteteket szentelt a huszadik század végi 

gazdaságok és társadalmak elemzésének, írásaikat nem titkoltan segélykiáltásnak is 

szánva: David Korten a Harvard Business School tanára „unfolding human tragedy”-ről 

ír1013, Serge Latouche francia közgazdász beszédes című A nemnövekedés diszkrét bája 

könyvében arról, hogy „Mintha egy elszabadult versenyautóban száguldanánk, ami 

hamarosan ripityára törik.”1014, Neil Lawson A Guardian újságírója és Gordon Brown brit 

miniszterelnök személyes tanácsadója pedig így fogalmaz: „The world became a giant 

shopping mall…1015”, … „consumption is the future of natural selection”, azaz a világ 

egyetlen hatalmas bevásárlóközponttá válásával a fogyasztás lett a természetes szelekció 

alapja.1016 

Korten idézett könyvének ismertetőjét a következő mondat vezeti be: „Földünk története, 

kulturális, társadalmi, gazdasági, környezeti állapota olyan pontra jutott, ahol az emberiség 

válaszút előtt áll. Ha - a korteni megfogalmazásban - a Birodalom logikája szerint 

haladunk tovább, nagy valószínűséggel a nagy szétesés vár ránk, ha viszont sikerül 

megváltoztatni gondolkodásmódunkat, a nagy narratívákat és a nagy történeteket 

(narratives, stories - 17., 18. és 22. fejezetek), akkor a Föld társadalmának élhető világát 

                                                           
1012 Lawson, Neal: All Consuming, London, England 2009, Penguin Books című könyvében használt 

kifejezés (pl. 2.o.) 
1013 Koren C. David: When Corporations Rule the World, USA,1995, Kumarian Press, (2nd Edition 2001), 

2.o. 
1014 Latouche, Serge: A nemnövekedés diszkrét bája, Szombathely, 2011, Savaria Univeristy Press, 15.o. 
1015 Lawson, Neal: All Consuming, London, England 2009, Penguin Books, 5.o. 
1016 uott,46.o 
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hozhatjuk létre.”1017 A válaszúthoz a huszonegyedik század elejére a fogyasztás 

abszolutizálásával, a (turbó) konzum társadalom megteremtésével, a fogyasztás, mint 

értékmérő kanonizálásával jutottunk. 

Itt kell visszatérnünk a marketinghez és ahhoz a fejlődési pályához, amelyet történelmileg 

rendkívül rövid idő alatt leírt, ez volt ugyanis az a kezdetben csak módszertan, majd 

tudományos rangra emelkedő diszciplína, amelynek oroszlánrésze volt ennek a gazdasági 

korszaknak a kialakításában, és az üzleti élet világának és logikájának a társadalom 

egészére történő transzferálásában.  A marketing a konzumtársadalom megtermékenyítője 

volt, majd életbentartójává vált, fejlődésének egy fázisában azonban olyan területekre 

tévedt és olyan eszközrendszert állított céljai elérése szolgálatába, amelyek már eredeti 

szerepétől és természetétől távol álltak, más megfogalmazásban, elvesztette a kontrollt 

saját maga felett. A társadalom elmarketingesedésével egyidejűleg megkezdődött a 

marketing degenerálódása. 

 

1. A társadalom elmarketingesedése 

 

Miért indokolt a marketing magyarországi meghonosodásának és fejlődésének tényszerű 

történeti feldolgozását egy látszólag kevésbé empirikus, a jelen eseményeire, változásaira 

épülő, de a jövőbe tekintő elemzéssel zárni?  Azért, mert a szerző egyik célja a marketing, 

mint társadalmi jelenség bemutatása volt, amelyhez az intézményesülési folyamat a maga 

konkrétságával és tényszerűségével módszertanként szolgált, olyan megközelítésként, 

amely alkalmasnak tűnt az evolúciós folyamat történeti hűségű, objektív feldolgozásának 

biztosítására. Az intézményesülés lépésein és formáin keresztül egyrészt egy üzleti 

koncepció rapid kifejlődésének és rendszerszerű kialakulásának, majd diszciplínaszerű 

megjelenésének a bemutatása volt a cél, egyúttal annak a tézisnek a bizonyítása, hogy 

szocialista gazdasági körülmények között is létezett marketing, mégpedig a kapitalistáéhoz 

nagyon hasonló tartalommal. Másrészt annak az illusztrálása, hogy a marketing sokrétű, 

strukturált intézményrendszere miként járult hozzá a gondolat és tevékenység gyors 

                                                           
1017 http://kovasz.uni-corvinus.hu/kov17/the-great-turning.php (2013.10.12.) 

 

http://kovasz.uni-corvinus.hu/kov17/the-great-turning.php
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társadalmi beépüléséhez, és hogyan készítette elő a marketinget az üzleti világ elhagyására, 

ezzel szerepének és helyének radikális átértékelődésére, amely végül elvezetett a 

marketing gondolat olyan mélységű társadalmi beépüléséhez, hogy - és ez a szerző másik 

fontos állítása, e disszertáció egy másik, a jövőben részletes tudományos alátámasztást 

igénylő hipotézise - a huszonegyedik század első évtizedében már a társadalom 

elmarketingesedéséről beszélhessünk 1018. 

 

Az elmarketingesedés kifejezést e disszertáció szerzője annak a folyamatnak a kifejezésére 

alkotta meg, amelynek eredményeképpen első lépésként a marketing elhagyja az üzleti 

világot és megjelenik más területeken, egyúttal árujelleget adva ezen tevékenységeknek, 

második lépésként pedig -  és ez a nehezebben megragadható és e dolgozat eredeti 

tartalmán túlmutató karakter - beépül a közgondolkodásba és, az egyének 

szocializációjának részévé, illetve társadalmi közösségek és csoportok orientációs 

tényezőjévé válik. Nem feltétlen értékorientációs tényezőjévé, hiszen, részben a marketing 

szemlélet eluralkodásának következményeként alapvetően egy érdek- és nem 

értékvezérelte társadalom jött létre a világ fejlettebbnek tekintett felén. A cselekedetek, a 

történések nagy részének a mozgatója, generálója és meghatározó alakító tényezője a 

fogyasztás lett, a fogyasztás folyamatosságát pedig a marketing garantálta, ez a kulcs 

túlhatalmának megértéséhez:”…the culture, institutions, laws and values of society are 

now organized primarily around consuming”.1019 

 

A marketing intézményesülése körülbelül félévszázad alatt kiteljesedett. Az Amerikai 

Egyesült Államokból kiindulva kisebb időbeli csúszásokkal, de a huszadik század végén 

fogyasztói társadalmaknak nevezhető gazdaságokban kivétel nélkül létrejöttek azok az 

intézményesülési megnyilvánulások, amelyek megszilárdították a státuszát és 

megteremtették fejlődésének kereteit, elősegítve a marketing gondolat objektivizálódását, 

azaz intézményi formákban történő megjelenését és megszilárdulását. Szakmává vált, 

amely története folyamán rengeteget tett a fogyasztási kultúra fejlesztésért, elterjesztéséért, 

a választás gyönyörűségének megéléséért, a tömegek tájékoztatásáért, esetenként 

                                                           
1018 E disszertációja szerzője, hivatalosan, publikusan megjelent írásban az általa konstruált „társadalom 

elmarketingesedése” és a „marketing degenerálódása” fogalmakat 2013-ban a Figyelő hetilapban megjelent 

írásában használta. Figyelő, 2013/15, április 11., 50.o. 
1019 Lawson, Neal: All Consuming, London, England 2009, Penguin Books, 2.o. 

 



386 

 

szórakoztatásáért, a termelés és az innováció ösztönzésével az életminőség javításáért, de 

legfőképpen a növekedés szüntelen gerjesztésével a gazdaság fejlődéséért és mozgásban 

tartásáért. Kritikus fontosságú szerepe lett a növekedés fenntartásában, és ezzel a gazdaság 

látszólag egészséges állapotának a biztosításában. 

A társadalom elmarketingesedése a marketing sikereinek és gyors fejlődésének, továbbá 

világos és egyszerűen megfogalmazott, más tevékenység fajtákra is könnyen átültethető, 

paradigma értékű működési elveinek és struktúrájának köszönhető. A kifejezés adekvát 

megjelenítése annak a folyamatnak, amelynek a lényege, hogy az eredendően a marketing 

által használt, az üzleti életre szabott koncepciót és megközelítést átveszik más, eredetileg 

nem piaci alapon működő, nem áruként funkcionáló területek is, és adaptálják  illetve 

továbbfejlesztik saját viszonyaikra, ezzel erősítve az adott terület vagy termék áru 

természetét. A dolgozat szerzője ezt tekinti az elmarketingesedési folyamat első lépésének. 

Példaként nézzük a kultúra területét, amely még nevesítette is ezt a szimbiózist, kulturális 

marketingnek elnevezve a mára már önállóvá vált aldiszciplínát. A kultúra világa a 

huszadik század utolsó harmadáig - korántsem csak a szocializmus jellemzőjeként - az 

esetek többségében, Európában különösen, távol tartotta magát az üzleti világtól, a 

kulturális intézmények nem vállalatok módjára működtek, a művészek és szerzők 

kizárólag a tehetséget és nem az (ön)menedzselést tartották az érvényesülés elsődleges 

faktorának. Ez a helyzet változott meg a marketing beszivárgásával, majd betörésével. 

Mára a kulturális szféra is tudomásul vette, hogy e terület is termékeket hoz létre, jól 

definiálható termékparaméterekkel (product), meghatározott, lehetőleg előre felmért 

igények kielégítésére (piackutatás), a profitábilis értékesítés szándékával. A termék 

elérhetőségéről (place), áráról (price), ugyanúgy érdeke tájékoztatni (promotion) 

potenciális vevőit, mint bármely más fogyasztási cikk gyártójának vagy forgalmazójának. 

A marketing mix, az úgynevezett 4P tehát könnyen értelmezhetővé vált a kultúra számára 

is.1020 Akárcsak egy szappannál vagy üdítőitalnál, egy színháznál vagy galériánál is 

kulcsfontosságú kérdés lett a pozícionálás, mert ez a szektor is többszereplőssé vált, 

versenykörnyezetben pedig elengedhetetlen, hogy minden szereplő meghatározza saját 

                                                           
1020 Ennek részletes, példákkal alátámasztott kifejtését lásd Nagy Bálint: Kultúra és marketing című írásában, 

amely az Új utak a művészetmenedzsmentben című tankönyv 5. fejezeteként jelent meg. Zachar Balázs, Dér 

Csaba Dezső (szerk): Új utak a művészetmenedzsmentben, Budapest, 2011, Arts and Business Kiadó, 54-

84.o. 
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kívánatos helyét a sokaságban és elhelyezze magát az adott termék- vagy 

intézménykategória halmazában. S ahhoz, hogy a vevő felfigyeljen, mondjuk egy 

kulturális üzenetre és az minél hosszabban emlékezetében is maradjon, valamely izgalmas, 

egyedi, csak az adott intézményre, vagy művészre jellemző, és a megcélzott fogyasztói kör 

számára releváns ismérvre van szükség. Ezt nevezi a marketing egyedi 

termékjellemzőnek1021, ami a kulturális termékeknek ugyanúgy sajátja kell legyen, mint 

bármely napi szükségletet kielégítő fogyasztási cikknek.  

Hosszasan lehetne folytatni annak illusztrálását, hogy mely marketing alapintézmények 

miként jelennek meg a kultúrában, de az eredmény mindenki számára ismert: a kultúra is 

csatlakozott a piaci alapon működő tevékenységfajták hosszú sorához, akárcsak az oktatás, 

a sport, vagy az egészségügy. Egy sikeres Operaház, színház vagy múzeum vezetése ma 

már idejének nagyobb részét szenteli marketing kérdéseknek, mint az intézmény irányítása 

egyéb vonatkozásainak, beleértve a művészi aspektusokat is. De elszakadva a kultúrától 

hivatkozhatunk a sport területére is, amelyet mára teljes egészében és minden ízében a 

marketing mozgat és határoz meg, vagy idézhetünk egy hasonló gondolatot az egészségügy 

területéről: .„ a vasalót a vasalóboltból, gyógyszert a gyógyszertárból miniszteri kijelentés 

2006-ban, Molnár Lajos ars poetikájaként elég egyértelművé tette a gyógyszerpolitikát. 

Ekkor lett a betegből fogyasztó, a gyógyszerből áru, az egészségügyi szolgáltatásból 

kereskedelem, az ellátásból piac, a harmóniából verseny.”1022 A gyógyszerész szakember 

megállapítása arra is bizonyosság, hogy a marketing hódító útján ugyanoda eljutott 

Magyarországon is, ahova a világ legfejlettebb konzumtársadalmainak egyikében, mert 

ezekben az években írta le a már idézett brit Neil Lawson Nagy-Britanniára vonatkozóan  a 

következő mondatot: ”In areas like education and health we are encouraged to behave 

more like consumers than citizens.”1023 Még általánosabban megfogalmazva a marketing 

szüntelen terjeszkedésének szabályát: ”Because the market knows no boundaries, it will 

continue to secure any profit it can from the consumerization of public services.” 1024, tehát 

egyetlen terület nem marad érintetlenül sem szellemétől, sem gyakorlatától. 

 

A marketing megközelítés természetesen mély nyomokat hagyott az említett területek 

alaptevékenységében is azzal, hogy elkezdte markánsan saját képére formálni, saját 

                                                           
1021 USP - Unique Selling Point 
1022 Mikola Bálint: Etikus, vagy merkantil-e a gyógyszerészet? Gyógyszertár, 2012. augusztus, 4.o. 
1023 Lawson, Neal: All Consuming, London, England 2009, Penguin Books, 3.o. 
1024 uott, 220.o. 
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logikája szerint működtetni az újonnan meghódított iparágakat. Paradigmái, alapelvei és 

alapfogalmai elkezdték marketing szellemiséggel átitatni az addig az üzleti és marketing 

gondolkodástól mentes tevékenységeket és intézményeket is. Ez gyakran okozott 

konfliktusokat és feszültségeket a piaci logikához nem szokott vagy azzal nem 

összeegyeztethetőnek tartott szektorokban. 

  

A fogyasztói társadalmakban nem találunk olyan, az emberek nagyobb számú csoportját 

érintő, vagy jelentősebbnek számító tevékenység fajtát, amely valamilyen mértékben ne 

üzleti alapon működne, - igaz ez a non-profit szféra esetére is -, és ezáltal ne használná a 

marketing kialakította módszereket.  Ezért mondhatjuk ki, hogy a marketing gondolkodás a 

társadalomban generálisan jelen van, azaz a fogyasztás mindenhatóságára épülő 

társadalmak valamilyen mértékű elmarketingesedése szükségszerű volt. 

 

A marketing koncepció üzleten túli területekre történő behatolását az is jelentősen 

könnyítette, hogy elsősorban a szociológia és a pszichológia, tehát az egyénnel, az 

emberek közösségeivel és életviszonyaikkal foglalkozó tudományok megállapításait, 

módszerét és megközelítését vette át és értelmezte az üzleti logika sajátosságai szerint, a 

végletekig leegyszerűsítve azokat.  Például olyanokat,  hogy az embereket miként lehet 

hatásosan megszólítani, hogy egyszerű, könnyen dekódolható, gyorsan rögzülő és jól 

megjegyezhető üzenetekkel kell operálni, hogy a mondanivalót ismételni kell, de figyelni 

arra, hogy ne lépje át az irritáció határát, hogy ismert szimbólumokkal és meghökkentő, a 

szokványostól eltérő audiovizuális, vagy akár minden érzékszervre ható kreatív ötletekkel 

kell a figyelmet felhívni, hogy minél pontosabban kell ismerni a célcsoportot, a 

megszólítottak demográfiai és pszichográfiai meghatározottságait, szokásait, kultúráját, 

elvárásait és reakcióit. S ezzel megteremtette önmaga számára a társadalom 

legkülönbözőbb életviszonyaiba való beavatkozás és ezen életviszonyok formálásának, 

esetenként átalakításának lehetőségét is. 

 

1.1. A marketing beavatkozik, átformál és nyomothagy 

A törökbálinti Pannon, a bicskei Spar és a budaörsi Agip utca, a komáromi Nokia utca 

illetve a győri Audi út, vagy az, hogy az állateledelekre specializált Nestlé Purina gyára 
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Bükön a Darling út 1.szám alatt található1025, a helyben letelepedett munkáltatók 

kötődéseinek látványos, de hatásában múló, felszínesnek tekinthető megnyilvánulásai. Bár 

nagyhatású és sok emberhez jut el, társadalmi hatását illetően hasonlóképp ártalmatlan, és 

akár még az üzleti élet részének is tekinthető jelenség a különféle fesztiválok (Pepsi-

Sziget, Borsodi Hegyalja Fesztivál), események (OTP Kupa, Telekom Gyereksziget), vagy 

a fizikai környezeten csak ideig-óráig nyomothagyó létesítmények (SAP Csarnok) 

márkázott elnevezése. E marketing technikák egyúttal az intézményesülés új, minden 

korábbinál gyorsabb, tömegesebb hatású és direktebb eszközei is. 

A márkák abbéli igyekezete, hogy minél intenzívebben épüljenek bele célcsoportjuk 

mindennapi életébe korántsem újkeletű törekvés. Ennek legismertebb és máig egyik 

leghatásosabb példája a Coca Cola és a Mikulás piros színének összekapcsolása. Az ugyan 

tévhit, hogy a Mikulás kövérkés, jókedvű, piros ruhás megjelenését a Coca-Cola találta 

volna ki 1931-ben (egy korábbi magyar gyermekkönyv 1928-ban hasonló megjelenéssel 

ábrázolta a Mikulást, így ez a feltevés már csak ezért sem állja meg a helyét)1026, de 

kétségtelen, hogy a Coca Cola a harmincas évektől gyakorlatilag kisajátította a Télapó 

figurát, és olyan hatékony kommunikációval kötötte saját márkájához, hogy az emberek 

nagyrésze ma már úgy tartja, hogy piros színű ruháját a Cola vállalati alapszínének 

köszönheti. S bár ez nem igaz, a Coca Cola hosszú évtizedek óta tudatosan építgeti ezt a 

számára kedvező legendát.1027  

A Coca Cola marketing erőfeszítéseit amúgyis az jellemzi, hogy az emberek, különösen a 

fiatalok, életének integráns részévé váljon. Ezt szolgálja a boldogság érzésének az itallal 

való direkt összekötése: „Szegeden indult a Coca-Cola magyarországi ’Nyiss a 

boldogságra!’ szlogenű kampánya, melynek során öt helyszínen arra a kérdésre keresik a 

választ, hogy mitől érzik jól magukat az emberek, mi teszi őket boldoggá. A ’Nyiss a 

boldogságra!’ globális kampány fő üzenete, hogy mindenben meg kell látni a jót, és átélni 

az egyszerű, mindennapi örömöket is.”,1028 de az olyan egyedi akciók is, amelyet 2013-ban 

Anyák Napjára, tehát egy világszerte ismert ünnep apropóján szerveztek, lehetővé téve 

azok számára, akik elfelejtették köszönteni szülőjüket, hogy egy közös felületen osszák 

                                                           
1025 Találtunk Citroën utcát és Barátok közt , Kreatív Online, 2012. augusztus 22.  
1026 http://hu.wikipedia.org/wiki/Mikul%C3%A1s (2013.08.17.) 
1027 http://www.coca-colacompany.com/stories/coke-lore-santa-claus  (2013.08.17.) 
1028 Boldogságot keres Magyarországon a Coca-Cola, Kreatív online, 2010.február 05. lásd még a képeket a 

3. sz. Függelék VII/1. pontban 

https://maps.google.hu/maps?q=B%C3%BCk,+Darling+u+1.&ie=UTF-8&ei=QcA0UOf4J6aB4AS_hoCoBA&ved=0CAsQ_AUoAg
http://hu.wikipedia.org/wiki/The_Coca-Cola_Company
http://hu.wikipedia.org/wiki/1931
http://hu.wikipedia.org/wiki/1928
http://www.kreativ.hu/reklam/cikk/talaltunk_citron_utcat_es_baratok_kozt?utm_source=newsletter&utm_medium=kreativ_online_hirlevel&utm_campaign=8021
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mikul%C3%A1s
http://www.coca-colacompany.com/stories/coke-lore-santa-claus
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meg egymással az egyébként Twitteren küldött, legjobbnak tekintett kifogásokat.1029 E 

sorba illeszkedik egy másik ünnep kisajátítására tett próbálkozás, amelyről Halász 

Katának, a cég magyarországi igazgatójának az üdítőital karácsonyi, úgynevezett Coca 

Cola karaván kampánya kapcsán tett meghökkentő kijelentése tanúskodik: „Felmérések 

szerint az emberek nagyon várják ezt a kampányt, számukra ezzel kezdődik a 

karácsony”.1030  

A marketing intenzív társadalmi jelenléte nemcsak létező ünnepek elüzletiesítésében 

érhető tetten, hanem már saját „marketing ünnepek” létrehozásában is. Február 14-ike 

Magyarországon a huszadik század végéig a Bálintok névnapja volt, amit mindössze a 

néhány tucat Bálint keresztnevű és ismeretségi köre tartott számon, mint a névnapok 

többségét a naptárban. Egészen addig, amíg amerikai hatásra nem aggatták rá a 

szerelmesek napja billogot, egyidejűleg elültetve a virág, majd nem sokkal később a kisebb 

ajándék adásának hamarosan szárba szökő magjait. Alig telt el egy évtized és egy új ünnep, 

egy új szokás született hazánkban, amely kizárólag az üzleti életnek és a marketingnek 

köszönheti létét. A globalizáció szellemében az ünnep tartalmának a sztenderdizálását az 

ünnep nevének egységesítése koronázta meg, bevezetve ezzel egy globális márkanevet a 

hazai piacra is: megszületett hazánkban is a Valentin-nap. 

A meglevő ünnepek üzleti kiaknázása és ünnepek kreálása kiváló példa a marketing 

legközvetlenebb társadalmi beavatkozására, arra, ahogy ezekből termékeket fejleszt és 

pillanatok alatt társadalmi szokásokká emel. A fenomén hazánkban is ismert, azt Várszegi 

Asztrik pannonhalmi főapát keményen bírálta egy interjúban: „Elég csak nagyobb 

ünnepeinkre, a karácsonyra, húsvétra gondolni. …Például a nagyböjt kezdete, 

hamvazószerda sokak szemében leginkább arra jó, hogy legyen mihez képest torkos 

csütörtököt tartani. … Az advent vásárlási időszakot jelent az emberek számára, tülekedést, 

őrületet, karácsony előtt. Ehhez nehezen társítható a csend, a várakozás légköre…”1031 

A marketing egyre mélyebb társadalmi penetrációja mögött gyakran húzódik meg a 

célcsoport bővítésének mindent felülíró célja. 2011-ben kislányoknak szánt szépészeti 

                                                           
1029 Coke Zero Mother’s Day Twitter Stunt Lets Forgetful Sons of the Hook  

(http://www.adweek.com/news/technology/coke-zero-mothers-day-twitter-stunt-lets-forgetful-sons-hook-

149381 (2013.10.13.) 
1030 Beépített emberekkel fűzi a fiatalokat a Coca-Cola (2008), mfor, 2008.12.03. 

http://www.mfor.hu/cikkek/Halasz_Katalin__Merilyn_Monroe_sem_hasonlitgatta_magat_mashoz.html 
1031 Bábeli nyelvzavarban élünk, Várszegi Asztrik interjú, Trefort-kert 2009, 31.o. 

http://www.adweek.com/news/technology/coke-zero-mothers-day-twitter-stunt-lets-forgetful-sons-hook-149381
http://www.adweek.com/news/technology/coke-zero-mothers-day-twitter-stunt-lets-forgetful-sons-hook-149381
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szerek jelentek meg a Wal-Mart polcain. A Geo Girl termékcsalád, a krémektől kezdve a 

rúzson át a pirosítókig 69 termékfajtából állt, és a nyolcéves korosztályt célozta meg. Ez a 

négy-hat dollár közötti áraiban is kifejeződött, lévén ezt az összeget zsebpénzből is ki tudta 

fizetni a megcélzott vásárlókör.1032 Az üzleti élet a marketing segítségével, ezzel egy réteg 

szokásaiba avatkozott bele, s vált annak formálójává, nem törődve annak esetleges káros 

hatásaival, igaz jelentősen növelve addigi vásárlói számát. 

A márkák és multinacionális tulajdonosaik a keresztény kultúrkör után, a piacbővítés 

részeként felfedezték és elkezdték meghódítani a fogyasztói társadalom felé éppen csak 

elindult keleti világot is. Tömegeket célzott meg a Vaseline Men krém akciója, - 

"Változtasd meg Facebookos arcodat Vaseline Men krémmel!" -, amelynek keretében az 

indiai emberek Facebook-os arcképüket világosíthatták ki.1033 A bőrszín fehérítésének 

divatja negyedszázada a virtuális világot megelőzően, a való világban indult a nők körében 

és védikus gyökerei voltak, - ugyanis minél magasabb kaszthoz tartozik valaki, annál 

világosabb a bőre a hagyomány szerint - a jelenség később olyan méreteket öltött, hogy 

2005-ben az Emani indiai kozmetikai cég piacra dobta az első kifejezetten férfiaknak szánt 

bőrfehérítő krémjét. Ezzel a lépéssel olyan mélységű, marketing motiválta, egy vállalat 

érdekeit szolgáló és általa finanszírozott beavatkozás indult el egy társadalom életébe, 

amelynek az indai nép hagyományait is érintő hatása megjósolhatatlan, azóta ugyanis több 

külföldi vállalat - köztük a Garnier, a L'Oréal és a Nivea - mutatta be saját bőrszín 

világosító krémjét. 

Csak látszólag indíthat el kevésbé mélyreható változásokat az IKEA indiai megjelenése, 

amelyről 2012-ben született megállapodás, igaz rögtön 25 áruház megnyitásáról. A svéd 

lakáskultúra megjelenése a szubkontinensen azonban sajátos, az indiaitól gyökeresen eltérő 

skandináv éghajlatra, családmodellre, szokásokra, szín-és formavilágra épülő stílusával 

bizonyosan mély nyomokat hagy az ettől nem csak földrajzilag nagyon távol álló India 

mindennapjaiban. 

 

 

                                                           
1032 Nyolcéveseknek árul sminket az áruházlánc, Marketing és Média, 2011.02.03 

http://www.mmonline.hu/cikk/nyolceveseknek_arul_sminket_az_aruhazlanc 
1033 Bőrvilágosító krém facebookozó indiai férfiaknak, Kreatív online 2010.07.14. 

http://www.kreativ.hu/marketing/cikk/borvilagosito_krem_facebookozo_indiai_ferfiaknak 
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1.2. A marketing megjelenése a privát szférában, a személyiség- és kapcsolat 

építésben és a szabadidőben 

A marketing vezérelte világban az origo a fogyasztás lett, a fogyasztási szokások, a 

fogyasztás összetételével és természetével jellemezhető legszemléletesebben nemcsak a 

társadalom, hanem az egyén is: „…consumption had become our primary means of 

understanding ourselves and how we related to each other.”1034  Másként fogalmazva: az 

vagy, amit elfogyasztasz. E mögött a látszólag szimpla és banális kijelentés mögött 

azonban mélyreható változások húzódnak meg, amelyek elvezettek a közgondolkodás és a 

társadalmi értékrend és értékhierachia gyökeres átformálódásához. 

Ha elfogadjuk azt a konzumtársadalmi alapvetést, hogy az egyén fogyasztási szokásain 

keresztül ismerhető meg és jellemezhető legjobban, röviden, hogy az vagy amit és 

ahogyan fogyasztasz, a formállogika szabályai szerint ennek az ellenkezőjét is állíthatjuk: 

ha az egyén nem fogyaszt - nem tud fogyasztani - akkor az erre épülő társadalom nem 

tudja befogadni, mert nem tudja értelmezni a személyiséget, mert - Lawson szavaival  - 

”Consumption has become the centre of our existence…”1035 Még direktebb 

megfogalmazásában: „When you are what you buy, then buying nothing means you are 

nothing.”, de a brit politilógus szerző még ennél is tovább megy, amikor azt mondja, hogy 

alattomos mókuskerékben pörgünk, s miközben pontosan tudjuk, hogy ez nem vezet 

sehova, tovább hajtjuk a kereket, mert rettegünk a kieséstől. Félelemből fogyasztunk, 

foglalja össze véleményét.1036  

A fogyasztás társadalmában a fogyasztás már nem csak egy tevékenység a többi közt, 

hanem a tevékenység, amely megérinti-megtámadja, majd átszövi az egész személyiséget 

nem téve különbséget közélet és magánélet, munka- és szabadidő között: „Every physical 

and emotional space has been taken up by consumption experience. So when we can’t 

spend we’re left with a void.”1037 

A társadalom elmarketingesedésének kicsúcsosodását az egyén, a személyiség, a 

legszemélyesebb privát szféra nagyfokú marketing kitettsége jelzi. Ezt egyrészt olyan 

prímer megnyilvánulási formák mutatják, mint az öltözködés vagy a szórakozás: 

                                                           
1034 Lawson, Neal: All Consuming, London, England 2009, Penguin Books, 4.o. 
1035 uott,14.o. 
1036 „We shopped out of fear”, Lawson, Neal: All Consuming, London, England 2009, Penguin Books, 5.o. 
1037 uott, 51.o. 
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„Lehetséges, hogy a hollywoodi szuperprodukciók nagy része jól becsomagolt reklámfilm? 

A legújabb James Bond kapcsán talán érdemes elgondolkozni a kérdésen. Az akcióhőssé 

avanzsált 007-es ügynök ugyanis ezúttal is számos márkával kerül kapcsolatba, a csinos 

lányokon kívül. Tom Ford-öltöny, Sony Vaio, vagy épp Aston Martin…”1038. A 

termékelhelyezésnek nevezett marketing technika, mára jogszabályilag szabályozott, tehát 

a szórakoztató- elsősorban a filmiparba beépült elem lett, egyre gyakrabban a 

történetfűzést vagy épp a vágásokat, így például a film ritmusát és stílusát  is befolyásoló 

eszközzé fejlődve. Mivel a reklámblokk egyre kevésbé hatékonynak tekintett műfaj, illetve 

az ezekről való elkapcsolást ellensúlyozandó, a termékelhelyezés egyre agresszívebbé vált, 

amely abban konkludál, hogy nem a történetbe fűzik bele a terméket vagy a márkát, hanem 

a márkatulajdonos igényei szerint az elhelyezett márkákra szabják a történetet. A márkák, a 

történetek és a történetmesélés alkotórészeivé szervesültek, ezzel a marketing, immáron a 

szabadidő eltöltéséhez kötődően, a személyes szféra újabb területét is meghódította. 

A privát szféra marketing kitettsége másrészt kifejeződik olyan közvetettebb megjelenési 

formákban is, mint a szokások, a gondolkodás befolyásolás vagy akár a személyes 

értékorientáció. A Levi’s 2011-ben például globális marketingkampányt indított „melynek 

célja pozitív változásokat előidézni az életben, felhívni a figyelmet a fenntartható fejlődés 

támogatására, vagy a környezetszennyező megoldások hanyagolására. A kampány 

szervesen kapcsolódik a márka ’vízmentes farmer’ kezdeményezéséhez: az új eljárással 

rengeteg vizet meg tudnak spórolni a gyártás során.”1039 

A gondolkodás, sőt a véleményalkotás befolyásolásának érdekes példája volt, ahogy az 

IKEA hasznot próbált húzni a 2010-es brit választási kampányból. Három olyan stílusú 

konyhabútort tervezett és dobott piacra, amelyek a bútoráruház szerint a három 

miniszterelnök jelölt ízlését és világát tükrözték, és ez a márkanevekben is kifejeződött: a 

Brun nevű Gordon Brownét, a Kleggi Nick Kleggét, és a Kamerun James Cameronét.1040 

Aki tehát azokban a hónapokban konyhabútort ment vásárolni az IKEA-ba, semmiképpen 

sem tudta elkerülni, a találkozást a politikai marketing aktuális üzenetével. 

                                                           
1038 Simon Krisztián: Reklám a köbön, Marketing és Média, 2012.11.14., 3.o. 
1039 A környezet védelmére buzdít a Levi’s, Kreatív online 2011.07.11. 

http://www.kreativ.hu/reklam/cikk/a_kornyezet_vedelmere_buzdit_a_levis 
1040 Az IKEA is beszáll az angliai választásokba, Kreatív online, 2010.05.03. 

http://www.kreativ.hu/marketing/cikk/az_ikea_is_beszall_az_angliai_valasztasokba 
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A legszemélyesebb szférát, az egyén közvetlen életterének meghódítását követően, utolsó 

lépésként, nem maradt más hátra, mint magának az egyénnek, a természetes személynek a 

bekebelezése, áruvá történő átminősítésével. E terület önállósulása, önálló elnevezése és 

„szakembereinek” kitermelése sem váratott magára sokáig. A személyes márka elmélete, 

gyakorlata és szakirodalma századunk első évtizedében alakult ki. Megszületett az 

énmárka terminológia, kialakult a személyes márkaépítés, amely során egy szakmai 

definíció szerint „felfedezzük és megfogalmazzuk értékeinket, meghatározzuk, mi az a 

kombináció, márkaígéret, ami releváns és egyben egyedi is a piacon és megnézzük, miként 

tudjuk mindezt kifejezni és következetesen nyújtani a célcsoportunk számára.”1041 

Az idézett megfogalmazás szólhatna, akár egy termékről annyira áruszerűen közelíti meg 

az egyént. Önmagában a fedezzük fel értékeinket megközelítés és annak adekvát kifejezése 

még lehetne egy önismereti tréning kezdeti lépése vagy egy pszichológia tankönyv 

gondolata, a személyes tulajdonságok oly módon való megfogalmazása azonban, amelynek 

célja, hogy relevánssá és egyedivé tegye a piacon, s mindezt egy definiált célcsoport 

vonatkozásában, már kétségtelenné teszi a marketing koncepció bevezetését a személyes 

szférába. Az egyén áruvá konvertálásának leplezetlen kifejeződése, ahogy egy másik forrás 

nyilvánvaló párhuzamot von az áru és a természetes személy „eladása” között: „A cégek 

rengeteget költenek a vonzó csomagolásra. Nem a tartalom számítana elsődlegesen, hanem 

a felszín, a csomagolás? Így van! Első benyomást csak egyszer lehet tenni. Tetszik, vagy 

nem, de az emberek túlnyomó többsége az árut és a másik embert is a kinézete alapján ítéli 

meg először, szinte zsigerből.”1042 Csomagolja márkáját, azaz önmagát, szól aztán a jó 

tanács, meghatározva a magánszemély néhány áru jellegű ismérvét: „Miből áll össze a 

személyes márka csomagolása?  Az Ön neve és titulusa, a névjegykártyája, az irodája, a 

személyes stílusa, a beszédstílusa, a prezentációja…”1043. 

Az énmárka gondolat gyors terjedését segítette, hogy a Z generáció1044 már abban a 

korszakban szocializálódott, amikor a marketing mélyen beépült a társadalomba, minden 

                                                           
1041 http://www.hrportal.hu/hr/szemelyes-marka-nelkul-nincs-hosszu-tavu-karrier-20120214.html  

(2013.08.17.) 
1042 http://hrcafe.eu/blog.php?bejegyzes=364 (2013.08.18.) 
1043 uott 
1044 A „Z” generáció az 1995 után születettek. Az angol "zappers", kapcsolgató, ugráló kifejezésből kapták a 

nevüket.”… ők a világ első globális nemzedéke,… akik ugyanazon a zenén, ételen, mozifilmen, és 

divatirányzaton nőnek föl. Ez a nemzedék a legkisebb létszámú, a legoktatottabb, a leghosszabb várható 

élettartammal rendelkezik. http://www.cvonline.hu/blog/2011/erdekessegek/jon-a-z-generacio-kik-ok-es-mit-

akarnak/1145  (2104.03.21.) 

http://www.hrportal.hu/hr/szemelyes-marka-nelkul-nincs-hosszu-tavu-karrier-20120214.html
http://hrcafe.eu/blog.php?bejegyzes=364
http://www.cvonline.hu/blog/2011/erdekessegek/jon-a-z-generacio-kik-ok-es-mit-akarnak/1145
http://www.cvonline.hu/blog/2011/erdekessegek/jon-a-z-generacio-kik-ok-es-mit-akarnak/1145
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áru és szolgáltatás a marketing koncepció szerint, piaci technikákkal és merkantil attitűddel 

került értékesítésre, így e generáció természetesnek tartotta azt is, hogy saját magát is 

hasonló módszerekkel tegye piacképessé. A folyamatot tovább erősítette az internet 

közösségi médiumként való robbanásszerű elterjedése. Létrejöttek a legkülönfélébb 

közösségi oldalak - a facebook, a twitter, a flick’r, a linkedin stb. - amelyeken elvárássá 

vált nemcsak a vonzó bemutatkozás, és önprezentálás, hanem az érdekessé válás, a kitűnés 

és feltűnés, és a szüntelen impulzusgenerálás. A személyiségépítésnek egy virtuális tere 

született meg, ahol mindenki saját felkészültsége, intelligenciája, vérmérséklete, szándékai 

és igényei szerint építgethette önmagát. Miután e felületek gyorsan az ismerkedés és az 

információszerzés forrásaivá váltak, - például a vállalatok humán erőforrás vezetői vagy az 

oktatási intézmények ezeket a forrásokat is igénybe vették a hozzájuk jelentkezők 

megismerésére - értelemszerűen a személyiségépítés is egyre tudatosabbá vált, kifejlesztve 

saját technikáit, szokásait, rítusait és elvárásrendszerét. Ebben meghatározó és alakító 

szerep jutott a cégeknek, amelyek, - magánszemélyhez sok tekintetben nagyon hasonló 

megnyilvánulásokkal  - szintén jelen voltak ezeken a fórumokon, azonban profi 

marketingeseken keresztül. Ezek a cégoldalak pedig értelemszerűen szolgáltak mintaként a 

magánszemélyek profilkezeléséhez, észrevétlenül ültetve át a marketing megközelítést és 

technikákat a privát szférába is. 

Az önmárkázás a marketing intézményesülési folyamatának a betetőzése, de egyidejűleg a 

marketing koncepció képzeletbeli életgörbéjének már a csúcson túli hanyatló fázisa. 

Amikor egy tevékenység, egy gondolat, viselkedés vagy attitűd a szocializáció, mégpedig a 

társadalom túlnyomó többségét érintő szocializációs folyamat részévé válik, a beépülés, a 

szervesülés totálissá válásáról beszélhetünk. Márpedig a személyiség kialakításának és 

megjelenítésének piacosítása és az a jelenség, hogy a marketing eszköztár e területen is 

nemcsak, hogy szalonképessé, de egyenesen kívánatossá vált, a marketing koncepciónak a 

társadalmi közgondolkodásba való oly mértékű és mélységű beépülését jelzi, amely 

egyúttal az intézményesülés, - csak kevés jelenségnek megadatott - legmagasabb fokának 

is tekinthető. 
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2. A marketing degenerálódása 

A huszadik század végére a fogyasztás vált a gazdasági fejlődés motorjává.   Létén, 

nagyságán, összetételén, dinamikáján, évtizedeken keresztül egy-egy ország, közvetve és 

végső soron pedig a világgazdaság sorsa múlott, és közgazdászok egy része szerint még 

múlik ma is.  „The age of production gave way to the age of consumption” összegzi 

röviden a paradigma értékű változást Lawson1045, ami egyúttal az emberi civilizáció egy új 

korszakának kezdetét jelezte. E mondatban a marketing kezdeti felívelésének, 

presztízsének és fontosságának története ugyanakkor éppúgy benne foglaltatik, mint 

eltorzulásának és elburjánzásának okai.  

A marketing fejlődésének és a konzumtársadalom megteremtése érdekében kifejlesztett 

szofisztikált módszereinek és rendszerének egyik következménye lett, hogy néhány évtized 

alatt, a huszonegyedik század elejére, életviszonyaink szinte kivétel nélkül 

kommercializálódtak. A marketing koncepció kiütéses győzelmet aratott, figyelmen kívül 

hagyni egyetlen piaci körülmények között működő szervezet sem tudja többé. A fogyasztás 

prioritása és az eladások növelése, vagy legalább szinten tartása, fokozatosan minden 

egyéb szempontot felülírt. Egyre gyakrabban a józan észt is. Néhány globális márka 

marketing ötletei a közelmúltból jól példázzák ezt a változást: az Evian vízmárka nyári 

melegben műhavat szórt londoni játszóterekre1046, a Dunlop 25 ezer dollárt ajánlott fel 

legnagyobb vetélytársa a Goodyear márkanevét viselő vezetéknevűek számára, ha 

átkeresztelkednek Dunlopra,1047 egy budapesti fiatal, a nagyobb kelendőség érdekében, 

azzal reklámozta regényét, hogy blogjában tömeggyilkosság tervét jelentette be1048, egy 

német kereskedelmi rádió pedig egy daruval a magasba emelt nagyértékű Porsche 

nyilvános ledobásáról szavaztatta hallgatóit. (A közönség az értékes autó 

megsemmisítésére voksolt.) Mindez egyetlen üzleti célt szolgált, azt hogy a szóbanforgó 

márka, - eladásainak gyorsítása és növelése érdekében -, felhívja magára a figyelmet. 

Szemléletes példái a marketing kontrollvesztésének és öncélúvá válásának. 

                                                           
1045 Lawson, Neal: All Consuming, London, England 2009, Penguin Books, 4.o. 
1046 Evian's 'Live Young' Stunt Makes It Snow in London, Advertising Age 2 January, 2013, 

http://adage.com/article/global-news/evian-s-live-young-brings-playgrounds-snow-londoners/238961/ 
1047 Papp-Váry Árpád: Márkanevet a babának, Marketing& Média 2012. március 28., 17.o. 
1048 Regényének akart reklámot, gyilkossággal fenyegetőzött, Index, 2010. augusztus 23. 
http://index.hu/bulvar/2010/08/23/regenyenek_akart_reklamot_gyilkossaggal_fenyegetozott/ 
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Amikor a növekedés a mindent felülíró prioritás és a profit termelése a legfőbb és 

gazdaságilag legértékesebbnek tekintett cél, amikor az az vagy, ahogy fogyasztasz 

személyes narrációvá válik, az ennek érdekében tett lépések többé nem függvényei 

társadalmi megítélésnek és kialakult értékrendeknek, ezért gyorsan kikerülnek a tradíciók, 

szokások és erkölcsi megfontolások kontrollja alól. A promóció előbb említett extrém 

példáin túl, ez kifejeződik abban a földrengésszerű változásban is, hogy már nem a 

munkahely, a betöltött pozíció, a munka, esetleg az ezzel keresett pénz a társadalmi 

megítélés alapja, hanem sokkal inkább az, hogy a megkeresett pénz mire kerül elköltésre. 

Erről az átrendeződésről írja Lawson, hogy „Normality was previously defined by having a 

job. Now it is defined by what we do with the money we earn from working.”1049   

 

A marketingnek a túltermelés korszakában kifejlesztett technikáinak átültetése a személyes 

marketingbe - amely technika, leegyszerűsítve, a vásárlásgenerálás érdekében a 

fogyasztónak szánt üzenetek leplezetlenül manipulatív, egyoldalú tálalásában fejeződött   

ki -, szintén a marketing degenerálódásának félreérthetetlen jeleként értelmezhető. A 

marketing megváltozott természetének és szerepének átértelmeződésére utal, hogy a 

mikroszféra legszemélyesebb része is a hálójába került. Az énkép piacosításának, az előző 

pontban kifejtett egyik következménye a személyiség torzulása, a hamis - virtuális - 

önképek kialakulása lett.  

Ennek illusztrálására a 2011-es budapesti szórakozóhelyi baleset, a West-Balkán tragédia 

néven ismertté vált esemény kapcsán Palotai Zsolttal, a helyszínen fellépő neves diszkóssal 

készült beszélgetés rövid részlete szolgáljon: 

„Pontosan, éppen ezért még véletlenül sem mondanám ezekre a gyerekekre, hogy dj-k. Ők 

marketing szakemberek. Nekik semmi más nem számít. Ehhez értenek: olyan videót 

összevágni, amiben van úgy, hogy nem is a saját bulijukon készült felvételek vannak, 

viszont úgy adják el, mintha az övék lenne. Hazugság az egész. Egy nagy lufi. Tele 

féreggel…. Ma már szerte a világban a fiatalok úgy próbálnak meg híresek lenni, hogy 

felrakják a megosztóra a videójukat, azt meghekkelik, és rögtön millióról indul a számláló. 

Illúzióvilág.”1050 

                                                           
1049 Lawson, Neal: All Consuming, London, England 2009, Penguin Books, 4.o. 
1050 Inkei Bence: "Mint amikor a Titanic süllyedt." Palotai Zsolt a West-Balkán ügyéről és 

következményeiről,  Quart, /http://quart.hu/cikk.php?id=5873/  (2013.08.18) 
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A személyiség hamis bemutatásának és a piac számára vonzó, jól értékesíthető 

prezentálásának intézményesült szokása, a milleniumi generáció egészénél - tömegesen 

előforduló új jelenségként -, saját maga túlértékeléséhez vezetett. Az amerikai irodalom 

meg is alkotta a fenomént kifejező terminológiát, súlyosságára és elterjedtségére tekintettel 

szabályos betegségnek tekintve azt: narcissistic personality disorder, azaz narcisztikus 

személyiség rendellenesség.1051 Egy felmérés szerint a Z generáció tagjaira háromszorosan 

jellemző, hogy magukat tökéletesnek és megfellebezhetetlennek képzelik, mint a 65 év 

felettiekre. ”They are so convinced of their own greatness…that the guiding morality of 

60% of millennials in any situation is that they’ll just be able to feel what’s right”.1052 

A bemutatott példák és helyzetek mindegyikében a marketing új, korábban ismeretlen 

arcot ölt. Az esetek a jóízlés, az erkölcs, a morál, a konvenciók, a józanész szabályainak 

teljes semmibevételéről tanúskodnak. Ez a marketing szellemiségében, céljait tekintve és 

eszközrendszerében, nem azonos a huszadik század közepén az üzleti életből kinőtt és 

professzionalizálódott értékesítés támogatási technikával. Ez egy átalakult marketing. 

Kérdés, hogy e változás puszta transzformációnak minősíthető, vagy egy intézmény 

alkonyához vezető degeneráció tüneteinek. 

Miután a magyar nyelvben a degeneráció kifejezetten pejoratív jelentéssel bír, - 

elkorcsosulást, elsatnyulást, elfajulást, rendellenességet jelent1053 - fontos tisztázni a szó 

lehetséges tartalmait, annak érdekében, hogy megítélhető legyen, vajon tényleg 

helyénvaló-e a marketing mai állapotát ezzel az erős és kritikus jelzővel illetni. Az idézett 

kislexikon rokonértelmű szavai, az említett példákat és a marketing bejárta fejlődési pályát 

tekintve már talán közelebb állnak a kifejezni kívánt tartalomhoz. Az elkorcsulás, az 

elsatnyulás és az elfajulás mindegyike arra utal, hogy valami az eredeti állapotához képest 

megváltozott és már nem képes kifejteni azt a hatást, vagy ellátni azt a funkciót, amire 

eredendően, fénykorában képes volt. Ennél is kifejezőbb és árnyaltabb tartalomhoz jutunk 

azonban, ha megnézzük mely angol kifejezéseket rendel hozzá az értelmező szótár. 

Általában hármat: a degradation-t, a deterioration-t és a retrogression-t. A degradation 

jelentése az említetteken kívül még a lekopás, a lefokozás, a bomlás, a deterioration 

elhasználódást, kopást, értékcsökkenést is jelent, a retrogression pedig az eddigieken túl 

                                                           
1051 Stein, Joel: The New Greatest Generation, Time magazin, 2013. május 20.,29-35.o. 
1052 uott, 30.o. 
1053 http://www.kislexikon.hu/degeneracio_degeneralodas.html  (2013.08.21.) 

http://www.kislexikon.hu/degeneracio_degeneralodas.html
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hanyatlást, visszaesést is.1054 Összefoglalva: a degeneráció egyrészt kifejezi valaminek a 

nagymértékű átalakulását, másrészt az értéktartalom megváltozását, azt, hogy az átalakulás 

az eredeti állapothoz képest negatív végeredménnyel járt, már nem képes betölteni eredeti 

funkcióját.  Ezt az értelmezést elfogadva kimondható, hogy a marketing degenerálódott. 

Miért releváns, és potenciális gyakorlati hatásán túl, milyen elvi következményekkel járhat 

ez ez az állítás? Legfontosabb következménye e disszertáció szerzője szerint az, hogy 

elfogadása esetén, alappal vizsgálható, hogy a marketing jelenkori állapota, pillanatnyi 

torzulás csupán, ami történelmileg rövid időn belül orvosolható és a diszciplína, mégha 

megváltozott körülmények közt is, de visszazökkenthető eredeti paradigma rendszerébe, 

vagy pedig egy olyan új jelenséggel állunk szemben ,- aminek bár elképzelhető, hogy a 

marketing a bölcsője, de olyannyira más karakterrel és funkcióval bír -, amely 

szükségszerűen szül más paradigmákat, és nagy valószínűséggel előbb-utóbb más nevet 

követel. 

 

3. A megváltozott tartalom új nevet kíván?  

Egy szakma, amely története folyamán megalapozta a fogyasztási kultúrát, évtizedeken 

keresztül növekedésben tartotta a világ gazdaságát, ösztönözte számos tudomány 

fejlődését, emberek millióinak adott munkát, ízlést formált és szórakoztatott, művészeket 

ihletett meg és művészetté vált, a jelek szerint életciklusa végéhez ért. Abban a formában 

mindenképp, amivé az elmúlt évtizedben fejlődött. Elhagyva az áruk és szolgáltatások 

világát, átitatta a társadalmi viszonyokat, beépült a gondolkodásba, sajátos értékorientációs 

faktorrá vált. Bekövetkezett a nem üzleti környezet és viszonyok elmarketingesedése, és 

ennek egyik következményeként a marketing transzformációja, majd, ahogyan az előző 

pontban minősítettük, degenerálódása, s ez felveti egy új fogalom megalkotásának a 

szükségességét.  

De vajon tényleg megérett-e a helyzet egy a marketingtől eltérő fogalom bevezetésére. 

Vajon nem ugyanannak a folyamatnak vagyunk-e továbbra is tanúi, amit már Kotler és 

Levy 1969-ben, a marketing koncepció kiterjesztéseként felvetett1055, és amelyet Fojtik 

                                                           
1054 http://magyar-angol-szotar.hu/degener%C3%A1l%C3%B3d%C3%A1s.html  (2013.08.22.) 
1055 Kotler P, & Levy S.J.: Broadening the Concept of Marketing, Journal of Marketing, January 1969,10-

15.o. 

http://magyar-angol-szotar.hu/degener%C3%A1l%C3%B3d%C3%A1s.html
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János 2009-es esszéjének már a címében is a válság szóval illetett. A 

marketinggondolkodás két válsága című írásában azonban ő sem merészkedik messzebbre, 

mint, hogy felidézze az amerikai szerzők azon megállapítását, hogy „…a marketing a 

társadalmat átható tevékenység, amely jóval tovább mutat annál, mint, amit a fogkrémek, 

levesporok és acéláruk értékesítése sejtet”.1056 Erre a megállapításra visszatérni közel négy 

évtizeddel azután, hogy ezt először felvetették azt mutatja, hogy a téma folyamatosan a 

marketingről gondolkodók érdeklődésének homlokterében áll. A gondolat továbbfűzésére 

vagy merészebb konklúziók levonására, netán a közeljövőt illető projekciókra ugyanakkor 

a pécsi egyetem tanára sem vállalkozott. 

Pedig még Kotler, Levy és tulajdonképpen Fojtik is a marketingszemléletnek az üzleti 

szervezetekről a nem üzleti szervezetekre való kiterjesztéséről beszél mindössze.1057 Ennek 

tükrében különösen érdekes, hogy már a szocialista Magyarország néhány, marketingről 

gondolkodó elméleti szakembere ennél lényegesen továbbment, egyértelműen utalva a 

marketing társadalmasodására: „A reklám alapvető társadalmi funkciója a társadalom által 

elfogadott magatartásminták széleskörben történő terjesztése, érvényesítése.”  olvasható 

egy 1975-ös tankönyvben1058.  A marketing üzleti világon túlmutató szerepének 

axiomaként történő kezeléséről tanúskodnak Sándor Imre professzor 1976-os kandidátusi 

téziseinek sorai is: „ A befolyásoló eszközök  között sajátos szerepet játszik a 

kommunikáció, amely azon kívül, hogy önállóan is hat…. az általános vállalati kép 

kialakítója, továbbá nevelő, ízlésfejlesztő, közművelődési szerepkört betöltő eszköz.”1059 

És az intézményesülés legfejlettebb formájára utal Hoffmanné 1975-ös egyetemi 

tankönyvében: „a tömegkommunikációs eszközöket a lakosság nevelésére és az 

össztársadalmi érdekek szolgálatába állítva kell kihasználni…”.1060 (A 

szövegösszefüggésben a tömegkommunikációs eszközöknek, azaz a médiának a 

kereskedelmi üzenetek közvetítésében betöltött szerepéről van szó.) Lakosságnevelés és 

össztársadalmi érdek - két olyan paraméter, amely egyértelműen a társadalmi 

beágyazottság legmagasabb fokát célozza meg. 

                                                           
1056 Fojtik János: A marketinggondolkodás két válsága, Marketing&Menedzsment, 2009/1, 35-39.o. 
1057 „… a szerzők részletesen és példákkal illusztrálva magyarázzák el a marketingszemlélet kiterjesztésének 

a szükségességét az üzleti szervezetekről a nem üzleti szervezetekre is.”,  Fojtik János: A 

marketinggondolkodás két válsága, Marketing&Menedzsment, 2009/1, 36.o. 
1058 Skodnik László, Földi Katalin: Vevő- és reklámlélektan, Budapest, 1975, Tankönyvkiadó, 198.o. 
1059 Sándor Imre: A reklám a tervszerű szükséglet-kielégítés és a hatékony szocialista vállalatvezetés 

szolgálatában, kandidátusi értekezés tézisei, 1976, 8.o. 
1060 Hoffmann Istvánné, Molnár László: Marketing alapismeretek, Budapest 1975, MKKE Közgazdasági 

Továbbképző Intézet, Kézirat, 91.o.    
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A marketing értelmezés ismételt napirendre tűzését indokolja, hogy az azóta eltelt években 

lényeges változások történtek, olyan mélyrehatóak, amelyek még egy eltérő elnevezést is 

megalapozhatnak.  Ez semmiképpen sem új felvetés, aminek az lehet a háttere, hogy a 

marketinget, története során mindvégig egy állandóan és gyorsan változó diszciplínának 

tekintették. Fojtik János egyenesen azt állítja, hogy ez történetének szerves része1061. A 

marketing történetében a problémával először Bartelsnél találkozhatunk. 1974-ben a 

Journal of Marketingben közzétett cikkében arról ír, hogy ha „a marketing olyan széles 

értelemben lesz használva, ami a gazdasági és nem gazdasági területeken történő 

alkalmazást egyaránt tartalmazza, akkor lehetséges, hogy az eredeti jelentéstartalommal 

bíró marketing valamilyen más néven fog újra megjelenni.”1062 Ekkor még azonban az 

elnevezés problematikát abban látta a szerző, hogy a marketing új területekre merészkedik, 

de „eredeti jelentéstartalommal”. Tehát ha még a fogalom tartalma is megváltozik, 

ahogyan ez mára megtörtént, mégpedig drasztikusan, akkor mindenképp releváns felvetés 

lehet - negyven év elteltével különösen - az új elnevezés.  

 

Hasonló eredményre juthatunk, ha máshonnan közelítjük a kérdést, mégpedig a marketing 

végét megjövendölők álláspontja felől. Ilyenek az utóbbi években egyre többen vannak, pl. 

Sergio Zyman, a Coca Cola valamikori nagyhatalmú és nagyhatású globális marketing 

főnöke, aki már  könyve címében ezt állítja1999-ben - The End of Marketing As We Know 

It, - igaz miután beosztásából visszavonult, vagy Al és Laura Ries slágerkönyve a The Fall 

of Advertising, de már magyar szerző is beállt a jövendőmondók közé, Mányai Csaba 

Instead of Advertising címmel adott ki könyvet 2008-ban.  Azonban a marketingnek illetve 

egyes alkotóelemeinek halálvíziója is korábbi időkben gyökerezik, még a huszadik század 

utolsó évtizedében jelent meg a Marketing Apocalypse című könyv, amelyben a szerzők 

kifejtik, hogy”… karnyújtásnyira van az általunk ismert marketing vége…”, amelyet 

„rövidlátóvá, önelégültté és befelé fordulóvá” válásával indokolnak. 1063 

 

Az e fejezet első felében bemutatott, a marketing szakma legtágabb holdudvarát érintő 

átalakuláson kívül - amelynek kicsúcsosodását jelen dolgozat szerzője a személyes 

márkázásban vélte megragadhatónak és összességében az elmarketingesedés és a 

                                                           
1061 Fojtik János: A marketinggondolkodás két válsága, Marketing&Menedzsment, 2009/1, 35.o 
1062 Bartels, Robert: The Identity Crisis of Marketing, Journal of Marketing, October 1974, 73-76.o. 
1063 Brown, Stephen, Bell, Jim és Carson, David : Apocaholics Anonymus: Looking Back on the End of 

Marketing, In: Marketing Apocalypse, London and New York, 1996, Routledge, 1-20.o. 
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degenerálódás kifejezésekkel illetett, - a külső környezetben is olyan, - részben a marketing 

új arcához a konzumtársadalom fenntartásához köthető - változások történtek, amelyek 

közvetlen összefüggésbe hozhatók a marketinggel, így direkt hatással lehetnek sorsára és 

megítélésére. Az egyik ilyen, amelyről e problematika tárgyalása kapcsán szólni kell, a 

természeti környezet, a bolygó állapotának drasztikus romlása, még inkább rombolása. 

 

A világgazdaság illetve az emberi civilizáció aktuális állapotáról és jövőjéről szóló írások 

kivétel nélkül foglalkoznak a Föld állapotával. Két visszatérő eleme mindenképp van az 

elemzéseknek, az egyik egy természettudományi szempont, a globális felmelegedés, a 

másik egy társadalomtudományi, a korlátlan fogyasztás- és élvezethajszolás. A disszertáció 

és e fejezet témájára tekintettel, maradva az utóbbinál, Lawson tömören így fogalmaz: 

„Our lives are in conflict with our planet”1064, a neves brit egyetemeken oktató Skidelsky 

testvérek ugyanerről  pedig eképp vélekednek: „Growth, says critics is not only failing to 

make us happier, it is also environmentally disastrous”1065. E mondat utal a probléma egy 

másik fontos aspektusára, amellyel egyre többet foglalkoznak a marketingről gondolkodók:  

a javak korlátlanságának és a fogyasztás boldogító hatásának  kapcsolatával, kimondva, 

hogy a két dolog között nincs, vagy nem egyenes az összefüggés, mi több, a bőségből 

adódó választási kényszert a boldogtalanság és az elbizonytalanodás egyik forrásaként 

jelölik meg. Miután olyan társadalmi léptékű - igaz egyelőre elsődlegesen a 

konzumtársadalmakat érintő - ügyről van szó, amelyik, - percepcionálisan mindenképp -, a 

marketinghez kötődik, felvetődik a marketing reputációjának, s ezáltal az intézményesülés 

egyik fontos alkotóelemének1066 a sérülése. Mind többen vélekednek úgy, hogy a 

marketing bűnrészes nem csak környezetünk fizikai szennyezésében, hanem morális, etikai 

leamortizálásában, hagyományosnak tekinthető értékek megsemmisítésében, illetve 

összességében felelős az értékrend generális átformálódásáért, továbbá a szüntelen vágy 

generálással a boldogtalanság társadalmi szimptómájáért is. 

A fogyasztói társadalom fokozatosan felfalta egyik életrehívóját, a marketinget. Az árukról 

és szolgáltatásokról szóló tájékoztatást, illetve értékesítésük ösztönzésének feladatát 

felváltotta, és szinte üzleti gyakorlattá tette a manipulatív prezentálás, a korábban szédelgő 

feldícsérésnek vagy reklámszédelgésnek nevezett, és nem pusztán jogilag tiltott, hanem 

                                                           
1064 Lawson, Neal: All Consuming, London, England 2009, Penguin Books,11.o. 
1065 Robert&Edward Skidelsky: How Much is Enough? New York, 2012, Other Press,7.o. 
1066 lásd erről bővebben az I. fejezet, 2.3. pontot 
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erkölcsileg is mélyen elítélt eladói viselkedés, amely annak idején nem csak a valóságnak 

nem megfelelő, vagy nem egészében annak megfelelő adatok híresztelését fedte, - ez ma is 

büntetendő -, hanem azt is, hogy „annak a szokásos figyelem mellett a valóságnak meg 

nem felelő értelmet lehessen tulajdonítani”1067. A marketingnek, a mindenáron való 

folyamatos eladás fenntartása érdekében fel kellett vállalnia az emberek társadalmi szinten 

való kielégületlen, boldogtalan állapotban tartásának különös misszióját. Annak, a 

bizonyos mértékig az emberbe kódolt tulajdonságnak az ébrentartását, amelyről már 

Edmund Burke 1757-ben azt írta, hogy „The great error of our  nature is not to know where 

to stop; not to be satisfied with any reasonable acquirement…”,1068 ezt a marketing hozta 

felszínre és intézményesítette, mint a gazdaságot életben tartó fluidumot. 

Miután az egész „újmarketing” hivatása a turbokonzumer társadalom létrehozása és 

életben tartása, -„Turbo-consumerism is the heroin of human happiness”1069- miért ne 

nevezhetnénk az új filozófiát és módszertant konzumerizmusnak? A marketing szót így le 

lehetne választani a Föld erőforrásait felfaló, öncélúan fejlesztő és igény kielégítés helyett 

igénygenerálásra épülő, korlátokat nem ismerő, degenerálódott marketing fogalomról, amit 

felválthatna egy a mostani szerepét elnevezésében is jobban kifejező, a jelenség lényegére 

utaló szó. 

A konzumerizmus a szüntelen növekedés filozófiájára épülő gazdaságok motorjaként 

szolgáló elméleti keretrendszert és gyakorlati tevékenységet kifejező elnevezéssé válhatna. 

Azzá, ami ma is, csak a marketing eltorzított képében, nem önálló irányzatként illetve 

módszertanként, megfosztva ezáltal önmagát az önálló diszciplína státuszától, a gazdasági 

és üzleti szférát a fogyasztásösztönzés technikáinak innovatívabb fejlesztésétől, a 

társadalomtudósokat kritikai elemzésétől és más, ésszerűbb alternatívák egyértelműbb 

felvázolásától, a civil szervezeteket pedig az ellene történő összehangoltabb és elméletileg 

megalapozottabb fellépéstől. A konzumerizmus a növekedés kényszerűségében hívő, a 

fogyasztást mindenáron ösztönző gazdaságok, gazdaságpolitikai és üzleti filozófiai 

alapvetését, kereteit és működtetésének sarokpontjait fogalmazhatná meg a marketingről 

leváló, és önállósuló elméleti rendszerként. 

                                                           
1067 1923. évi V. törvénycikk, 2§., http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=7545 (2013.08.22.) 
1068 Lawson, Neal: All Consuming, London, England 2009, Penguin Books, 14.o. 
1069 uott,10.o. 

http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=7545
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A konzumerizmus önálló definiálása egyúttal a jelenleginél letisztultabban más fókusszal 

mutatná meg a fogyasztás természetét és szerepét, egyértelműbben vetné fel lehetőségeit és 

korlátait, elemezné a benne rejlő potenciált és adhatna jövőképet.  Úgy léphetne a 

marketing örökébe, hogy miközben megőrzi azokat a módszertani elemeket, amelyek már 

a marketing érett időszakában születtek (pl. a consumer in-sight), elszakad a marketingnek, 

a konzumerizmus számára kevéssé használható technikáitól illetve megközelítésétől (pl. a 

reklámkészítés hagyományosnak tekintett kreatív menetétől, vagy az úgynevezett 

klasszikus médiumokra épülő gondolkozástól). Mintha csak ez inspirálhatta volna a svájci 

IMD Business School vezetőjét, amikor arról írt - szakmai nézőpontból meglehetősen 

felületes - cikket, hogy a Chief Marketing Officerek kora lejárt - The CMO is Dead 1070 -, 

helyette a feladatot sokkal jobban kifejező Chief Customer Officerek ideje jött el, mert 

minden döntésnek és a szervezet egészének az ügyfél köré kell épülnie: „the customer is at 

the center of the company’s key preoccupations and that marketing is everybody’s job”.1071 

Ugyanis ő a fogyasztó, rá épül a fogyasztás, őt kell mindenáron meggyőzni, neki kell 

folyamatosan a kedvében járni. Nem más ez mint a konzumerizmus betörése a gyakorlati 

életbe. 

 

4. A marketing intézményesülésének történeti perspektívája 

 

Az eddigiekben az intézményesülés legfejlettebb megnyilvánulási formáját, egy jelenség 

intézményesülési pályájának legérettebb fázisát, a társadalmi gondolkodásba való 

inkorporációt vizsgáltuk. Azt, miként szélesedett értelmezése, értékelődött át szerepe és 

megítélése, s összességében, miként jutott el egy puszta eladási technikától a legszélesebb 

társadalmi diskurzus státuszáig.  Ez a folyamat önmagában különleges, amennyiben 

egyáltalán nem tekinthető szokványos intézményesülési pályának, hogy a gazdaság egy 

eszközéből, egy gyorsan gazdasági erővé váló, ám összességében mégis csak az árucsere 

világába tartozó koncepcióból társadalmi erő és gondolkodás befolyásoló, sőt meghatározó 

jelenség válik. 

 

                                                           
1070 Dominique Turpin: The CMO is Dead, 2012 http://www.forbes.com/sites/onmarketing/2012/10/03/the-

cmo-is-dead/2/  (2013.08.23.) 
1071 uott 

http://www.forbes.com/sites/onmarketing/2012/10/03/the-cmo-is-dead/2/
http://www.forbes.com/sites/onmarketing/2012/10/03/the-cmo-is-dead/2/
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A disszertáció utószavában, - amelyben egyúttal jelezni kívánta a téma jövőbeni 

továbbfejlesztésének potenciális és preferált irányát is - azonban visszatér legszűkebb 

tárgyára, és kísérletet tesz arra, hogy - az intézményesülés első fejezetben tárgyalt elméleti 

értelmezési lehetőségeit illetve a további fejezetekben bemutatott gyakorlati megjelenési 

formáit alapul véve -, röviden értékelje a marketing intézményesülésének jelenlegi 

helyzetét és vázolja további lehetséges útját, különös tekintettel a hipotézisekben 

megfogalmazott állításokra. 

 

 4.1. A formalizált intézmények helyzetéről 

 

Az intézményesülés III. fejezetben definiált formáit (III.fej.3.ábra), életciklusuk alapul 

vételével, három kategóriába lehet sorolni. Az elsőbe azok tartoznak, amelyek 

természetüknél fogva elsődlegesen a marketing kialakulásához kötődnek és 

megerősödésével, paradigmáinak, szakmai szabályainak kialakulásával és kanonizálásával 

értelmüket, de legalább is jelentőségüket vesztik. Ilyennek tekinthető a műhely, a 

munkabizottság vagy a klub, amelyeknek a marketing gondolat kiérlelése, körvonalainak 

kialakítása és megismertetése volt a missziója, s miután ezt teljesítette, létrehozva egyúttal 

magasabb szervezettségi formáit, szükségszerűen vesztette el jelentőségét vagy alakult át 

gyökeresen más funkciójú szerveződéssé, még ha egyes esetekben - ilyennek tekinthető 

például a klub - nevében tovább is élt, vagy újra s újra megjelent. 

 

A második csoportba tartoznak azon intézményesülési formák, amelyek, mint 

szerveződések önmagukban olyan erős intézményi jegyekkel bírnak, hogy tevékenységtől, 

területtől függetlenül - az  orvostudománytól, a műszaki tudományokon át a művészetekig 

- egy diszcíplina létéhez tartoznak és tárgyára tekintet nélkül ugyanazt a szerepet töltik be 

az egyazon hivatást gyakorlók közösségben, illetve egy szakma életében, Ilyen például a 

konferencia - minden szakmának, életciklusát végigkísérve, igénye van a szakterületet 

aktuálisan foglalkoztató kérdések csoportos megvitatására, álláspontok ütköztetésére és 

irányok kijelölésére -, de ilyennek tekinthető az intézet is, amely, mint szervezeti forma 

alkalmas egy szakma képviselőinek munkáját, tevékenységét összefogni, hierarchikus 

viszonyait rendezni, megint csak tárgyától függetlenül, önmagában a formáció jegyeinek és 

nevének erejével. A marketing, sok más diszciplínához hasonlóan kedveli a konferencia 

műfaját, és e forma, illetve a diskurzus e tere és kerete továbbra is fontos szerepet játszik 
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fejlődésében. Az intézet pedig részben bizonyos tevékenységek munkaszervezetévé vált 

(piackutató intézet), részben a diszciplína szakmai és oktatási intézményeiben fogja össze a 

marketinget oktatókat (marketing intézet). 

 

A harmadik kategóriába sorolandók azok az intézmények, amelyek a marketing 

kialakulásától kezdve léteznek, s bár elnevezésük nem változott, az a tevékenység, amelyet 

e keretben ellátnak, és az a mód, ahogy a tevékenység az adott intézményi keretek között 

zajlik, gyökeres változásokon ment keresztül. Jellemző példája ennek a marketing munka 

szervezetének talán legfontosabb formája az ügynökség. A marketing területén működő 

ügynökségek egyrészt tevékenységük tartalmát tekintve változtak meg - kezdetben 

alapvetően reklámügynökségek voltak, majd megjelentek az önállósuló területek különféle 

ügynökségei (szponzorálási, PR, direkt marketing, média ügynökség stb.) -, másrészt 

működési módjukban (például jutalék helyett, idő vagy tevékenység, ritkább esetben siker 

alapú díjazás). Radikálisan átalakult egy másik intézményi forma, a szakmai szövetségek 

szerepe, súlya és megítélése is. Az elmúlt évtizedek világszerte a szövetségek 

súlytalanodását hozták. Ez hazánkban és a volt szocialista országokban Európa nyugati 

feléhez és az Egyesült Államokhoz képest még erősebben és érzékelhetőbben zajlott le, 

mivel a szövetségek a rendszerváltást megelőzően a marketing szakma megjelenítői, 

érdekképviseleti szervei, és képviselőinek szinte egyedüli találkozási és információ 

szerzési-cserélési fórumai voltak.  

 

A szövetségek a rendszerváltást követően, a marketing szakma differenciálódását és 

presztízsének növekedését leképezve rövid ideig szaporodtak, és meghatározó szerepet 

vállaltak a marketing paradigmák és koncepció rapid elterjesztésében, továbbá diskurzussá 

válásában, majd a huszadik század végétől elkezdődött leépülésük. Ennek okai több 

tényezőre vezethetők vissza: véget ért az úttörés korszaka, megteremtődtek a jogszabályi 

és szervezeti keretek, már nem kellett küzdeni a szakma elfogadottságáért, mind 

gyakorlása, mind oktatása tömegessé vált. 2007-ben pedig elkezdődött a válságnak 

nevezett időszak, amely a marketing tevékenységet különösen érzékenyen érintette két 

szempontból is: egyrészt hirtelen és nagymértékben lecsökkentek az e célra fordított 

összegek, a vállalatok elkezdték leépíteni marketing tevékenységüket és szervezetüket, a 

szakma képviselői nagyszámban vesztették el állásukat. Érthető módon drámai mértékben 

csökkent a tagság és a szövetségek munkáját pénzügyileg támogatók száma. Másrészt a 
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gazdasági és társadalmi problémák és feszültségek kialakulásáért mind gyakrabban a 

marketinget okolták, bűnbak lett a gazdasági szakemberek szemében, mert nem volt képes 

a növekedés folyamatosságának fenntartására, a civil szervezetek és a nem-marketinges 

társadalom szemében pedig a fogyasztás gátlástalan, manipulatív, racionális és erkölcsi 

korlátokat nem ismerő propagálása miatt. (Ennek az egyik megnyilvánulása volt a bankok 

és stratégiai termékük, a hitel elleni kormányzati és civil támadások sora a 2010-es évek 

elején.)  

 

Részben ezek törvényszerű következményeként, részben más okokból kifolyólag - például 

a szakma képviselőinek újfajta kapcsolatépítési és kapcsolattartási fórumainak a közösségi 

oldalaknak a kialakulásával és elterjedésével, - drámaian meggyengültek a szakmai 

szervezetek. Tagságuk leapadt, bevételeik, ezáltal lehetőségeik csökkentek - például 

szakmai orgánumaikat, magazinjaik, hírleveleik kiadását meg kellett szüntetni - 

érdekérvényesítő képességük és befolyásuk jelentősen gyengült. Összességében 

elmondható, hogy az előző évtizedekben felépült szakmai reputációjuk gyors olvadásnak 

indult, s a rendszerváltás után negyedszázaddal létük is veszélybe került, egyúttal 

meggyengítve a marketing intézményesülésének egy meghatározó elemét. 

 

4.1.1. Dekonstrukció és dezinstitualizáció 

 

Az intézmények harmadik, leépülő, fokozatosan eljelentéktelenedő csoportját illetően 

érdemes visszatérni az intézményesülést értelmező első fejezetben említett angol szóra, a 

desinstitutionalization-ra, amely egy fosztóképző segítségével az alapfolyamattal ellenkező 

irányú változást fejezi ki, s a magyar nyelvben ebben a formában nem honosodott meg. A 

kifejezés magyarba történő átültetését érdemes ugyanakkor megfontolni, mert 

létjogosultságára a marketing intézményrendszer változásai és hazai pályája lehet a 

bizonyíték. 

 

Ha elfogadjuk azt az állítást, hogy az intézményrendszer kialakulása, felépülése és 

kiteljesedése - azaz a konstrukció -,  egy tevékenység objektivizálódott reflexiója, s ezáltal 

a szóbanforgó jelenség fejlődésének történetileg verifikálható lenyomata, amelynek 

eredménye az intézmény, az institúció, a hozzá vezető folyamat pedig az intézményesülés 

az institualizáció, el kell fogadnunk ennek az ellenkezőjét is, azt, hogy az intézményi 
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formák változása, egyesek eltűnése, mások leépülése vagy átalakulása - azaz a 

dekonstrukció, - a tartalom, azaz a tevékenység vagy gondolat átalakulásának hű tükre és 

valóságos forrása, eredménye pedig a dezinstitualizáció.  

 

A marketing intézményeinek egy része arra a jelenségre példa, amely a szó jelentéséhez 

híven az ellentétes tartalmú folyamatra, tehát a tevékenység kivezetődésére vagy olyan 

mérvű átalakulására utal, amely már más típusú és másképp működő, más nevű szervezeti 

vagy megnyilvánulási formák keretei között képes magát adekvátan megjeleníteni. Az 

eredeti intézményi forma így szükségszerűen leépül, s ezzel a benne megtestesülő eszme 

vagy aktivitás dezinstitualizálódik, azaz kivezetődik abból a közegből, amelybe az adott 

intézményformán keresztül beépült. 

 

A marketing jövőjéről a tapasztalati alapon megfogalmazott, általában a pillanatnyi 

gazdaságpolitikai helyzet hatása alatt tett nyilatkozatokon túl, tudományos igényű vízióhoz 

vihet közelebb a dezinstitualizáció, mint megközelítés. A marketing kifejlett 

intézményrendszerének egyes elemeit vizsgálva, tényszerű következtetésekre juthatunk az 

egyes intézmények, s ezen keresztül a marketing egészének közeljövőbeli sorsát és 

szerepét illetően. Amennyiben az lenne a tendencia, hogy mind több intézmény-elem 

szerepe változik meg, esetleg meg is szűnik, vagy legalábbis súlytalanodik (lásd a szakmai 

szövetségekről imént leírtakat), megalapozottan lehetne arra a megállapításra jutni, hogy 

intézményrendszerének meggyengülésével együtt a marketing koncepció is veszít erejéből 

és jelentőségéből, illetve átalakulása olyan gyökeres lesz, amely alapján joggal vethető fel 

a kérdés, vajon még ugyanazzal a jelenséggel állunk-e szembe, mint, amelyet 

kialakulásakor marketingnek neveztek el. Nem kizárható, azonban az sem, hogy fejlődési 

pályáján, az eredeti gondolat és gyakorlat degenerációjának tűnő változások csak 

korrekciónak minősülnek - történeti távlatban akár a marketing koncepciót gazdagító, 

alkalmazkodó képességét erősítő, paradigmáinak megújulását hozó korrekcióknak - 

amelyek nem a marketing elkorcsosulását, hanem épp ellenkezőleg, új alapokra helyezését 

eredményezik. 
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Nehéz megjósolni, hogy a marketing két útja közül1072 - degeneráció vagy újjászületés -, 

melyik bizonyul a közeljövő meghatározó irányának, de a turbófogyasztás jelenségét egyre 

gyakrabban kárhoztató tudományos írások mellett, a marketing feladatok és funkció 

egészét megkérdőjelezőek is megszaporodtak. Tucatnyi mű foglalkozik a diszciplina 

halálvíziójával, több közülük már címében jelezve a verdiktet, mint a már idézett 

Dominique Turpin írása, a The CMO is Dead - a Chief Marketing Officerek kora lejárt 1073, 

és helyettük a Chief Customer Officerek ideje jött el, amely bár a marketingben gyökerező, 

mégis teljesen más megközelítést jelent, vagy az amerikai Grant McCracken  antropológus 

szakmai sikerkönyve a Chief Culture Officer1074, amely szintén a marketing funkciót 

temeti, illetve értelmezi át gyökeresen, azzal, hogy a társadalmi környezetet, a legtágabban 

vett kulturális közeget - szóhasználatával, a kultúrát - alaposan ismerő és nyomon követő 

funkcióval javasolja felváltani a marketing funkciót. E nézetek erősödő befolyása 

semmiképp sem a marketing gondolatot és az ezt kifejező intézményegyüttest erősíti, 

ellenkezőleg, egyre több intézményesült pillérét gyengítheti meg oly erősen, hogy az 

paradox módon a dezinstitualizáció  - legalább is időleges - intézményesüléséhez vezethet, 

tovább gyorsítva és erősítve a marketing transzformációjának folyamatát. 

 

A marketing temetése tehát egy évtizede megkezdődött, és azóta szakmai diskurzus tárgya. 

Kérdés, hogy a saját keretein belüli újjászületés illetve gyökeres megújulás felé tart, vagy   

- a fogyasztói társadalom átalakulásának előjeleként -, átadja helyét egy teljesen más 

paradigmarendszerre épülő tevékenységnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1072 Nagy Bálint: Degenerálódás vagy újjászületés, Figyelő, 2013/15, ápr.11., 50.o. 
1073 Dominique Turpin: The CMO is Dead, 2012, http://www.forbes.com/sites/onmarketing/2012/10/03/the-

cmo-is-dead/2/  (2013.08.23.) 
1074 McCracken, Grant: Chief Culture Officer, Philadelphia, USA, 2009, Basic Books 

http://www.forbes.com/sites/onmarketing/2012/10/03/the-cmo-is-dead/2/
http://www.forbes.com/sites/onmarketing/2012/10/03/the-cmo-is-dead/2/
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23. MTE, http://www.mte.hu 

24. ÖRT, http://www.ort.hu/hu/ort/ort/toertenet 

25. PR Newswire, http://www.prnewswire.co.uk/news-releases/lufthansa-flights-

become-smoke-free-zones-world-wide-156531155.html 

26. Rushkoff, http://www.rushkoff.com/blog/2012/4/27/my-preface-to-boorstins-ithe-

imagei.html   

27. Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques, 

http://www.sita.aero/about-sita/what-we-do/sita-history 

28. TAP, http://www.tapportugal.com/Info/en/FleetHistory/History 

29. Termékmix, http://termekmix.hu/userfiles/file/olvasottsagi_felmeres_2010.pdf   

30. Trademagazin, http://www.trademagazin.hu/rolunk 

31. Trendguide, http://www.trendguide.hu/?kult/817-csodben-a-magyar-design-legenda 

32. Vilmos Endréről, http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC16241/16806.htm   

 

 

IV.  Egyéb  források 

 

1. Mahír dokumentumok  

1.1. Prekoncepció a Deit International magyarországi reklámtevékenységére 

1982-1984,  (Magyar Hirdető, Reklámtervezési és Kutatási Osztály 1981) 

1.2. „Kihúzzuk a gyufát”  Tervezet a Centrum Áruházak számára    

(Magyar Hirdető, Reklámtervezési és Kutatási Osztály 1981) 

http://www.msi.org/about/
http://www.mediapiac.com/ki-kicsoda/Fazekas-Ildiko/355/
http://www.mediainfo.hu/hirek/article.php?id=20012
http://www.mrsz.hu/issues.php
http://www.ort.hu/hu/ort/ort/toertenet
http://www.rushkoff.com/blog/2012/4/27/my-preface-to-boorstins-ithe-imagei.html
http://www.rushkoff.com/blog/2012/4/27/my-preface-to-boorstins-ithe-imagei.html
http://www.sita.aero/about-sita/what-we-do/sita-history
http://www.tapportugal.com/Info/en/FleetHistory/History
http://termekmix.hu/userfiles/file/olvasottsagi_felmeres_2010.pdf
http://www.trademagazin.hu/rolunk
http://www.trendguide.hu/?kult/817-csodben-a-magyar-design-legenda
http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC16241/16806.htm
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1.3.  „Kihúzzuk a gyufát”  Tervezet a Centrum Áruházak akciójának befejező 

részére (Magyar Hirdető, Reklámtervezési és Kutatási Osztály 1981) 

1.4. Tervezet a TOMI mosóporok értékesítését elősegítő reklámkampányra  

(Magyar Hirdető, Reklámtervezési és Kutatási Osztály 1981) 

1.5. Tervezet a Nemzetközi Bűvös Kocka Verseny kísérő reklámtevékenységére 

(Magyar Hirdető, Reklámtervezési és Kutatási Osztály 1981) 

1.6. Tervezet a Videoton hifi hangtorony bevezető reklámtevékenységére  

(Magyar Hirdető, Reklámtervezési és Kutatási Osztály 1981) 

1.7. Előterv a hazai mézfogyasztást népszerűsítő reklámkampányra   

 (Magyar Hirdető, Reklámtervezési és Kutatási Osztály 1981) 

1.8. Tervezet a termelés-szervező munkát segítő reklámtevénységre II.         

(Magyar Hirdető, Reklámtervezési és Kutatási Osztály 1981) 

1.9. Prekoncepció a Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalat számára   

(Magyar Hirdető, Reklámtervezési és Kutatási Osztály 1982) 

1.10. Előterv a Medikémia Szövetkezet Prevent termékreklámja számára 

 (Magyar Hirdető, Reklámtervezési és Kutatási Osztály 1982) 

1.11. Tervezet a Medikémia Szövetkezet Prevent termékcsaládja számára    

(Magyar Hirdető, Reklámtervezési és Kutatási Osztály 1983) 

1.12. A könyv nemcsak könyv,  Tervezet az ÁKV Téli Könyvvásár számára 

(Magyar Hirdető, Reklámtervezési és Kutatási Osztály 1983) 

1.13. Tervezet a Bóbitás üzlethálózat bevezető reklámtevékenységére  

 (Magyar Hirdető, Reklámtervezési és Kutatási Osztály 1984) 

1.14. Tervezet az országos köztisztasági propagandára     

 (Magyar Hirdető, Reklámtervezési és Kutatási Osztály 1984) 

1.15. Centrum Design Prezentáció-vázlat       

(Magyar Hirdető, Reklámtervezési és Kutatási Osztály 1984) 

1.16. Malévval megyek mert… Tervezet a Malév 1985-86 évi általános 

reklámjára  (Magyar Hirdető, Reklámtervezési és Kutatási Osztály 1985) 

 

2. MRSZ Alapszabálya (1975) 

3. MRSZ Tájékoztatók évfolyamai (1977 - 2003) 

4. Piaci egyensúly és a belkereskedelem állami irányítása (1968-69), Tananyag a 

gazdaságpolitikai tanfolyamok számára (kézirat gyanánt), készült a 

Belkereskedelmi Kutató Intézetben, kiadó a Belkereskedelmi Minisztérium 

MSZMP Pártbizottsága 

5. Reklámkampányok pixelekre szedve: Marketingrezgések, 2011, Neo Interactive 

6. Szántó András: Előszó, (2000), 10 év után, 1990-2000, kiadvány a Magyar 

Marketing Szövetség kiadványa fennállásának 10. évfordulójára, Budapest, MMSZ  

7. A televíziós reklámpiac alakulása az ezredforduló után, Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság, 2011. november 
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8. Tíz év után 1990-2000, Magyar Marketing Szövetség kiadványa fennállásának 10. 

évfordulójára, MMSZ, Budapest, 2000 

9. Tonk Emil : Az alakulástól a klubok hálózatáig, 10 év után, 1990-2000, kiadvány a 

Magyar Marketing Szövetség kiadványa fennállásának 10. évfordulójára, 

Budapest, 2000, MMSZ, 

 

10. 1967. évi MTESZ Piackutatási és Marketing Konferencia, Budapest, 1968, 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 

11. 25 éves A marxista közgazdászképzés - készült a Marx Károly 

Közgazdaságtudományi Egyetem fennállásának 25. évfordulója alkalmából, (1948-

1973) fel. kiadó: dr. Szabó Kálmán  /Corvinus könyvtárból B 33068T , 14.432/ 

12. II. Reklámkonferencia 1970, a konferencia anyaga, szerkesztette Sándor Anna, 

Budapest, 1970 

13. A III. Piacszerzési (sic!) Konferencia előadásai, Budapest, 1976, ismeretlen kiadó, 

feltehetően a MTESZ   
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     1. számú Függelék 

 

 A disszertációban forrásként hivatkozott  illetve a kutatás során megkérdezett 

  magyarországi marketingesek rövid életrajzi jellemzése 

 

Az alábbiakban a disszertációban megnevezett - hivatkozott, idézett illetve a szerző 

kutatásában részt vett - személyek néhány mondatos bemutatása, és az interneten elérhető 

esetleges tovább életrajzi információkra mutató linkek találhatók. Csak azok a személyek 

kerülnek röviden bemutatásra, akikről a disszertáció szöveg összefüggéséből nem derül ki, 

miért pont ők az idézettek vagy a hivatkozottak, illetve azok, akikkel a szerző kutatásai 

során mélyinterjút készített, vagy akiket többször megkérdezett. (A lista semmiképpen sem 

értelmezhető a benne szereplőknek a hazai marketing intézményesülésében betöltött 

szerepének vagy jelentőségének a minősítéseként!) 

 

 

1. Bauer András (1952 - )          

Közgazdász, 1979-től a budapesti közgazdasági egyetem (a szocializmusban még MKKE) 

tanára. Számos külföldi egyetemen tartott előadásokat, illetve a californiai Berkeley 

Egyetemen kutatott. A disszertáció írásakor a Corvinus Egyetem tanszékvezető egyetemi 

tanára, számos marketing könyv és tankönyv szerzője. 

http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=24294&neptunKod=NHA7XM 

 

2. Beke Zsuzsa (1971 -  )                

Közgazdász, kommunikációs szakember, a Külkereskedelmi Főiskolai alapdiploma után, 

az oxfordi Brookes University MBA képzésén szerezte diplomáit. Dolgozott az Állami 

Vagyonügynökségnél, majd a gyógyszeriparban folytatta pályáját. A disszertációja 

írásakor a Richter Gedeon PR igazgatója volt. 

http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=24294&neptunKod=NHA7XM
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3. Berács József (1949 -  )           

1974-ben végez a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen (MKKE), majd az 

MTA tudományos munkatársa, 1986-tól az egyetem adjunktusa, 2004-től egyetemi tanár, 

több szocialista nagyvállalat (Merkur, Hungexpo) felügyelő bizottsági illetve igazgatósági 

tagja, számos marketing tankönyv szerzője. A disszertációja írásakor a Corvinus Egyetem 

egyetemi tanára. 

http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=24294&neptunKod=DWDJGF 

4. Bíró Péter (1948 - )            

Közgazdász, gyakorlati marketing szakember, 1989-től a Hungexpo, 1992-től a 

McDonalds, 1997-től a Siemens marketing igazgatója, több mint 35 évet töltött az üzleti 

szférában. Vállalati karrierjével párhuzamosan rendszeresen oktatott, 1971-ben, végzését 

követően az MKKE kihelyezett pécsi tagozatának egyik első marketing tanára.  A 

Budapesti Gazdasági Főiskola címzetes docense, óraadó tanár a Moholy-Nagy Művészeti 

Egyetemen, vendégtanár a Budapesti Üzleti és Kommunikációs Főiskolán. 

 

http://www.bpibp.hu/files/CV.pdf 

5. Fazekas Ildikó (1955 - )               

Közgazdász, tanulmányait 1977-ben fejezte be a Közgazdaságtudományi Egyetemen, 

ahonnan először a Fővárosi Bútor- és Hangszerkereskedelmi Vállalathoz került, majd      

1983-tól a Caolánál dolgozott. 1987-98-ig a Külkereskedelmi Főiskolán a reklám 

szakirány vezetője, 1993-tól a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média 

Intézetének félállású oktatója, egyetemi adjunktus, 1998-tól az Önszabályozó Reklám 

Testület főtitkára, 2005-től és a disszertáció írásakor az Európai Önszabályozó Szervezet 

(EASA) alelnöke, 2009-től pedig elnöke. 

http://www.mediapiac.com/ki-kicsoda/Fazekas-Ildiko/355/ 

http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=24294&neptunKod=DWDJGF
http://www.bpibp.hu/files/CV.pdf
http://www.mediapiac.com/ki-kicsoda/Fazekas-Ildiko/355/
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6. Fojtik János (1953 - )         

1975-ben végzett a Pécsi Tudományegyetemen közgazdászként, ugyanitt szerzett PhD 

fokozatot 2009-ben. Kutatási területe elsősorban a marketing elmélete és története, e 

témákban néhány könyve, valamint több tucat tanulmánya és cikke jelent meg. A 

disszertáció írásakor adjunktus a PTE Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi 

Intézetében, az intézeti marketing tanszékvezetője. 

http://www.gti.ktk.pte.hu/index.php?p=contents&cid=17 

 

7. Gondáné Fischer Zsófia (1952 -  )      

Az eredetileg bölcsész végzettségű okleveles pedagógus 1987-ben szaküzemgazdász 

végzettséget szerzett a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán. Első munkahelye 

1978-tól az Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó Vállalat volt, majd ezt követően számos 

nagyvállalatnál töltött be marketing beosztásokat. Több mint egy évtizede a bank 

szektorban dolgozik, a disszertáció írásakor a magyarországi Raiffeisen Bank 

kommunikációs igazgatója volt. 

8. Hoffmann Istvánné        

Eredeti végzettsége vegyészmérnök, a közgazdaságtudomány doktora. 1970 óta a 

közgazdászképzés egyik legnagyobb tekintélyű hazai oktatója, könyveit számos 

felsőoktatási intézményben használják. Külföldi egyetemeken tanult, oktatott és kutatott. A 

disszertáció írásakor a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem 

professzor emeritusa, nyugalmazott egyetemi tanár. Számos társadalmi szervezetben tölt 

be tisztséget, például: MTA IX. osztály Gazdálkodástudományi Minősítő Bizottság tagja, a 

Magyar Professzorok Világtanácsának, tagja, a Magyar Professzorok Egyesületének tagja, 

az MTA Marketing Szakbizottságának tagja, a BMGE Rektori Tanács tiszteletbeli tagja, 

Journal of Political Science (USA) szerkesztő bizottsági tagja. 

http://2004.civilkomp.hu/oneletrajzok/hoffmann.htm 

http://www.gti.ktk.pte.hu/index.php?p=contents&cid=17
http://2004.civilkomp.hu/oneletrajzok/hoffmann.htm
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9. Iglódy Csaba (1964 -  )                   

  

Újságíró, politológus. 1990-93 között a Népszava rovatvezető-helyettese, 1994-95-ben a 

Reform című hetilap főszerkesztő-helyettese, 1995-1999-ig a Kreatív szaklap 

főszerkesztője és lapkiadója.  Elsősorban stratégiai kommunikációs feladatokkal, reputáció 

menedzsmenttel és személyes vezetői tanácsadással foglalkozik - munkatársként, 

vezetőként és tulajdonosként. Meghívott előadóként a Moholy Nagy Művészeti 

Egyetemen, a Külkereskedelmi Főiskolán és a Budapesti Corvinus Egyetemen tartott 

kurzusokat. 

http://www.mediapiac.com/ki-kicsoda/Iglodi-Csaba/282/ 

 

10. Intődy Gábor  (1972 - )             

Eredeti képzettségét tekintve szociológus. újságíró, de néhány év sajtó munka után a 

nagyvállalati szegmensben folytatta pályáját marketingesként. Dolgozott a Pannon GSM-

nél, az IBM-nél, a Drehernél. A disszertációja írásakor a Vodafone mobil szolgáltató belső 

kommunikációért felelős vezetője, majd a Dreher Sörgyárak vállalati kapcsolatok vezetője 

volt. 

http://www.itbusiness.hu/Fooldal/szolgaltatasok/karrierszkenner/intody_gabor.html 

11. Kandikó József (1947 - )           

1970-ben végzett a Marx Károly Közgazdaságtudományi egyetemen, majd kandidátusi 

(CSc) fokozatot szerzett. 1982-1992-ig az  Ipari Reklám és Propaganda Vállalat igazgatója, 

1992-2012-ig a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája főigazgatója. 1991-től a Magyar 

Marketing Szövetség többször újraválasztott elnöke volt. 

http://mediapedia.hu/kandiko-jozsef 

http://www.mediapiac.com/ki-kicsoda/Iglodi-Csaba/282/
http://www.itbusiness.hu/Fooldal/szolgaltatasok/karrierszkenner/intody_gabor.html
http://mediapedia.hu/magyar-marketing-szovetseg
http://mediapedia.hu/magyar-marketing-szovetseg
http://mediapedia.hu/kandiko-jozsef
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12. Kapitány József  (1968- )       

1990-ben végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. 1989-99 között 

ügynökségeknél gyakorlati marketing kommunikációs tevékenységet végzett. 2001 óta 

tanít, 2001-2006-ig az International Business School-ban (IBS), 2007-2012-ig a Budapesti 

Üzleti és Kommunikációs Főiskolán. 

www.bkf.hu/menufiles/kapitany-jozsefpublikaciok.doc 

13. Kaszás György (1952 - )          

Magyarország egyik első kreatív igazgatója, ikonikus reklámszakember, számos könyv 

szerzője. 1979-ben a Magyar Hirdetőnél (MAHIR) kezdte pályáját, majd 1988-tól 17 éven 

át az egyik legnagyobb amerikai reklámügynökség a McCann Erickson hazai 

reklámügynökségének a vezető kreatív igazgatója volt. A disszertációja írásakor saját cégét 

az Upgrade Communications-t vezette és professzionális trénerként tevékenykedett, 

továbbá reklámszakmai könyveket írt. 

http://mediapedia.hu/kaszas-gyorgy 

14. Kollin Ferencné (1947- )        

A Marx Károly Közgazdasági egyetem elvégzése után 14 évig a Magyar Hirdető (MAHIR) 

munkatársa, ahol a legemlékezetesebb magyarországi márkakampányok például az Omnia, 

a Fabulon, a Trapper kidolgozásában vett részt. Ezután a Magyar Gazdasági Kamara 

reklámvezetője, majd a Topreklám BBDO kreatív igazgatója lett, később a PUBLICITAS 

Nemzetközi Médiaügynökség magyarországi irodájának vezetője volt. 1998-tól és a 

disszertáció írásakor főállású egyetemi adjunktus a Corvinus Egyetemen. 2013-ban ment 

nyugdíjba. 

 

http://www.mrsz.hu/download.php?oid=T1276705200b19298131943fccffad99;aid=T6246

30e20011b2e8e33ce3a044b2c48 

 

http://www.bkf.hu/menufiles/kapitany-jozsefpublikaciok.doc
http://mediapedia.hu/kaszas-gyorgy
http://www.mrsz.hu/download.php?oid=T1276705200b19298131943fccffad99;aid=T624630e20011b2e8e33ce3a044b2c48
http://www.mrsz.hu/download.php?oid=T1276705200b19298131943fccffad99;aid=T624630e20011b2e8e33ce3a044b2c48
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15. Kozák Ákos (1967 - )         

Közgazdász, szociológus, diplomáit a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi 

Főiskolán, majd az ELTE média-újságírás és szociológia szakain szerezte. 1993 év óta a 

GfK Hungária Piackutató Intézetmunkatársa, 1993 óta igazgatója. 1995 óta a Budapesti 

Gazdasági Főiskola tanára. 3 évig a Magyar Marketing Szövetség elnöke. Szakterülete a 

fogyasztói panelkutatások és a médiahasználati szokások kutatása. Számos felsőfokú 

piackutatási tananyag szerzője illetve társszerzője. 

http://www.mediahungary.hu/eloadok/Kozak-akos/59/ 

 

16. Kőszegi András (1966 - )       

A Szegedi Tudományegyetemen végzett művelődésszervező és média szakon, majd a 

Külkereskedelmi Főiskolára járt és a Budapesti Üzleti és Kommunikációs Főiskolán 

szerzett mesterdiplomát. 1985-től rádiós szerkesztő és riporter. A Budapesti Üzleti és 

Kommunikációs Főiskola óraadója. A disszertáció írásakor szabadfoglalkozású moderátor 

és saját cégének a Brandtrendnek az ügyvezetője. 

http://mediapedia.hu/koszegi-andras 

17. Liptay Gabriella  (1962 - )       

1986-ban végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, 1994-ig a Szociológia 

tanszék tudományos segédmunkatársa, 1997-2004 között az Ericsson Magyarország 

kommunikációs igazgatója, 2004-től 2011-ig a Westel, majd a T-Mobile Magyarország 

kommunikációs igazgató-helyettese, később a Magyar Telekom marketingkommunikációs 

ágazatvezetője. A disszertáció írásakor az Invitel marketingkommunikációs igazgatója, 

majd a Libri csoport marketing vezetője. 

http://www.mediapiac.com/ki-kicsoda/Liptay-Gabriella/134/ 

 

http://www.mediahungary.hu/eloadok/Kozak-akos/59/
http://mediapedia.hu/koszegi-andras
http://www.mediapiac.com/ki-kicsoda/Liptay-Gabriella/134/
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18. Magdics István (1929 - 2012) 

Kertészmérnök, kereskedő, a szocializmusban az Állami Gazdaságok kft. kereskedelmi 

vezetője, majd a Zöldért zöldségkereskedelmi vállalat vezérigazgatója, nyugdíjba vonulása 

előtt évekig a Skála vezérigazgató-helyettese.  A disszertáció írásának ideje alatt, nem 

sokkal a vele készült mélyinterjút követően, 2012-ben hunyt el. 

 

 

19. Megyer Örs (1947 - )             

Közgazdász, 1971 és 1990 között a MAHIR-nál dolgozott, 1979-től 1985-ig hálózati 

igazgató, később produkciós és médiaigazgató, majd 1989-től vezérigazgató helyettes. 

1991-ben részt vett a DDB amerikai reklámügynökség magyarországi irodájának 

alapításában,1998-ig ügyvezető igazgató és társtulajdonos, majd 1999 és 2000 között 

elnök. 2001-től saját tanácsadó cégében dolgozik. A disszertációja írásának idején az 

Önszabályozó Reklám Testület (ÖRT) elnöke.  

http://www.mediapiac.com/ki-kicsoda/Megyer-ors/150/ 

 

 

20. Merényi Éva (1948 - )           

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolát végzett, majd a MAHIR munkatársa lett. Az 

egyik első magyarországi magántulajdonú reklámügynökség, a Spot alapítója, majd közel 

két évtizeden keresztül a később részben külföldi tulajdonba került Lowe GGK ügyvezető 

igazgatója 2009-ig. Két cikluson át a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek 

Szövetségének elnöke. A disszertációja írásának idején már nyugdíjba vonult. 

http://mediapedia.hu/merenyi-eva 

http://www.mediapiac.com/ki-kicsoda/Megyer-ors/150/
http://mediapedia.hu/merenyi-eva
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21. Molnár Dezső (1928 - )                

Első diplomáját a Zrínyi Miklós Honvéd Tisztképző Intézetben szerezte 1944-ben, 

másodikat a Marx Károly Közgazdasági Tudomány Egyetemen, ahol 1969-ben doktorált. 

1949-tól 1985-ig dolgozott a FÉKON vállalatnál, 1968-tól kereskedelmi igazgatói 

beosztásban, 1986-tól 1990-ig a Palota Bőrdíszmű gyár gazdasági igazgatója volt. A Marx 

Károly Közgazdasági Egyetem ipargazdaságtan tanszéke 1972-ben kérte föl, hogy menjen 

az egyetemre tanítani, 1993-tól és a disszertáció időpontjában is 2013-ig az intézmény 

félállású docense volt. 

 

22. Mong Attila (1968 - )              

A magyarországi tényfeltáró újságírás kiemelkedő alakja. 2000-től az InfoRádió 

műsorvezetője, 2005 és 2007 között a német Spiegel-csoporthoz tartozó Manager Magazin 

magyar kiadásának a főszerkesztője, 2010 februárjától a Magyar Rádió műsorvezetője és 

riportere lett, majd Baló György helyét vette át a 180 perc című reggeli hírműsorban. 2010. 

december 21-én egy perces némasággal tüntetett a 180 percben az Országgyűlés által 

aznap elfogadott, sok vitát kiváltó új médiatörvény ellen, munkaviszonya ezután megszűnt. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Mong_Attila 

 

23. Móricz Éva (1934 - )             

Reklámpszichológus, a Színház és Filmművészeti Főiskola rendező szakán végzett, majd 

az ELTÉ-n pszichológia szakos diplomát szerzett és ott is doktorált. 1961-ben 

megalapította a Magyar Hirdető reklámfilm stúdióját, 1974-ig a MAHIR-nál dolgozott. 

1974-től - a disszertáció írásának idején is óraadóként - reklámpszichológiát tanít a 

Corvinus Egyetemen.  

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/2000
http://hu.wikipedia.org/wiki/InfoR%C3%A1di%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/2005
http://hu.wikipedia.org/wiki/2007
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9metorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Der_Spiegel
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Manager_Magazin&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bal%C3%B3_Gy%C3%B6rgy
http://hu.wikipedia.org/wiki/2010
http://hu.wikipedia.org/wiki/December_21.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/2010._%C3%A9vi_CLXXXV._t%C3%B6rv%C3%A9ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mong_Attila
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24. Nemes Juli (1948 - 2012)            

A magyar reklámtörténet egyik legendás alakja a disszertáció írásának idején 2012-ben 

váratlanul hunyt el. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolát végzett, a MAHIR-nál 

kezdte szakmai karrierjét, egész életében reklámügynökségnél dolgozott kreatív 

igazgatóként. Munkái a legnagyobb presztízsű nemzetközi szakmai versenyeken - Cannes, 

New York, Portorozs - nyertek díjakat. Több felsőfokú intézményben tartott előadásokat, 

konferenciák kedvelt előadója volt. 

http://mediapedia.hu/nemes-juli 

 

25. Papp-Váry Árpád (1976 -  )               

A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem gazdálkodási szakán 

diplomázott, doktori fokozatát marketingből szerezte a Nyugat-Magyarországi Egyetemen. 

Pályáját piackutatóként kezdte, majd reklámügynökségi munkát végzett. 2005-től főállású 

oktató, a disszertációja írásának idején a Budapesti Üzleti és Kommunikációs Főiskola 

marketing intézetének vezetője és a Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Kar dékánja. 

Sok száz marketing tárgyú cikk és számos marketing szakkönyv szerzője. 

http://www.bkf.hu/akadalymentes/foiskolankrol/11/foiskolank-vezetosege.html?cvid=15 

 

26. Perlaky-Papp József (1972 - )              

Mérnök, közgazdász, marketing szakközgazdász A kilencvenes évek elején kezdett el 

marketinggel foglalkozni. A disszertáció írásakor a Budapesti Üzleti és Kommunikációs 

Főiskola docense, a PR szakirány vezetője, a Magyar Public Relations Szövetség elnökségi 

tagja. 

http://www.mprsz.hu/ContentShow.aspx?ContentID=179 

http://mediapedia.hu/nemes-juli
http://www.bkf.hu/akadalymentes/foiskolankrol/11/foiskolank-vezetosege.html?cvid=15
http://www.mprsz.hu/ContentShow.aspx?ContentID=179
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27. Pócsik Ilona (1944 - )        

1967-ben végzett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen. 1968-tól 1997-ig a 

Magyar Rádió és Televízió (MTV) munkatársa, majd főosztályvezető, kereskedelmi 

igazgató és elnökségi tag. 1997-2002 között az MTM-SBS (TV2), kereskedelmi 

főigazgatója. 2006 óta a Médiasmart Hungary Oktatási Közhasznú Társaság, ügyvezető 

igazgatója. 

http://mediapedia.hu/pocsik-ilona-dr 

 

28. Rekettye Gábor (1945 - )       

1967-ben végzett közgazdaként az MKKE külkereskedelmi szakán, 1984-ben 

közgazdaságtudományi kandidátusi fokozatot, 1994-től habilitációt szerzett, 2003-tól az 

MTA doktora. 1978-84-ig a Tanimpex Külkereskedelmi Vállalat vezérigazgató-helyettese, 

1984-89-ig tokiói kereskedelmi tanácsos. 1995-től a pécsi Tudományegyetem marketing 

tanszékvezetője. A disszertáció írásakor a Szegedi Tudományegyetem GTK félállású 

egyetemi tanára. 

http://www.eco.u-szeged.hu/karunkrol/prof-dr-rekettye-gabor/prof-dr-rekettye-gabor-

090928 

 

 

29. Sándor Imre (1933-2007) 

1933-ban született, közgazdász végzettségű szakember, 1957-től  a MKKE,  a BKE, illetve 

a  Budapesti Corvinus Egyetem munkatársa, s nagy valószínűséggel az egyetlen olyan 

egyetemi oktató, aki egész szakmai életét az intézmény falai között töltötte. A Magyar 

Reklámszövetség alapító tagja, az MTA Marketing Szakbizottságának tagja. Több mint 

200 szakcikk, 12 szakkönyv, 25 egyetemi és főiskolai jegyzet és 30 tanulmány szerzője. 

2007-ben hunyt el. 

http://www.mprsz.hu/ContentShow.aspx?ContentID=131 

http://mediapedia.hu/pocsik-ilona-dr
http://www.eco.u-szeged.hu/karunkrol/prof-dr-rekettye-gabor/prof-dr-rekettye-gabor-090928
http://www.eco.u-szeged.hu/karunkrol/prof-dr-rekettye-gabor/prof-dr-rekettye-gabor-090928
http://www.mprsz.hu/ContentShow.aspx?ContentID=131
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30. Serényi János (1952 - )              

20 éven keresztül a McCann Erickson Reklámügynökség hazai ügyvezető igazgatójaként 

dolgozott. A Superbrands szervezet magyarországi szakmai zsűrijének munkáját vezeti. 

Több felsőoktatási intézményben rendszeres vendégelőadó vezetéstudomány, személyes 

márkaépítés, marketing és marketingkommunikáció témában. Közel 80 hazai és 

nemzetközi konferencián szerepelt előadóként és kb. 200 publikációja, interjúja jelent meg. 

A disszertáció írásakor saját cége, az Értéktrend Kft. vezetőjeként tanácsadással, 

coachinggal és tréningek kidolgozásával foglalkozott. 

http://businesscoach.hu/dr-serenyi-janos/ 

31. Simon Krisztián (1974 - )            

Újságíró, pályafutását a Világgazdaság című üzleti napilapnál kezdte, ahol hat évet töltött 

el. 2006 őszén igazolt a Marketing&Mediához, amelynek három évig a felelős szerkesztője 

volt. 2009-óta, és a disszertáció írásakor is, nemcsak a piac meghatározó 

médiaszaklapjának a főszerkesztője, hanem egyik tulajdonosa is. Szakterületei közé 

tartoztak a média, a turizmus és a sport marketing.  

http://www.internethungary.com/eloadok/Simon-Krisztian/55/ 

32. Sipos József (1949 - )             

Bölcsész, újságírói, majd közgazdasági tanulmányait követően dolgozott a Magyar 

Televízió szerkesztőjeként és főosztályvezetőjeként, részese volt az első hazai 

kereskedelmi rádió, a Danubius alapításának, és szerepet vállalt a Lintas Worldwide 

reklámügynökség magyarországi cégének indításában, továbbá a hazai médiakutatások 

kezdeti lépéseiben. Az utóbbi két évtizedben olyan jelentős cégeknél volt marketing és 

kommunikációs vezető, mint az Aegon, a MOL vagy az Allianz. A disszertáció írásakor az 

UniCredit Bank márkamenedzsmentért és kommunikációért felelős ügyvezető igazgatója.  

http://www.mediapiac.com/ki-kicsoda/Sipos-Jozsef/423/ 

http://businesscoach.hu/dr-serenyi-janos/
http://www.internethungary.com/eloadok/Simon-Krisztian/55/
http://www.mediapiac.com/ki-kicsoda/Sipos-Jozsef/423/
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33 .Takács Ildikó (1942 - )          

1974-ben az ELTE Jogi Karán, 1982-ben a Külkereskedelmi Főiskolán szerzett diplomát. 

1976-86-ig a Skála-Coop marketing igazgatója, 1987-89 között a Skála Reklám stúdió 

vezetője. 1989-93 között a Young&Rubicam reklámügynökséget vezeti. Az International 

Advertising Association (IAA) magyar tagozatának alapító elnöke, majd a világszervezet 

egyik alelnöke volt. A disszertáció írásakor Demján Sándor kommunikációs tanácsadója 

volt. 

http://www.origo.hu/gazdasag/allas-karrier/mportrek/20030606menedzserportrek.html 

 

34. Tonk Emil (1948 - )           

1948-ban született, eredeti képzettsége vegyészmérnök, majd marketing szakközgazdász 

végzettséget is szerzett. 1991-ben létrehozta az Üzleti Kommunikáció Fejlesztő 

Társaságot, mely ma Tonk Emil Üzleti Akadémia néven működik vezetésével és aktív 

közreműködésével. Egyik alapítója, majd ügyvezető alelnöke a Magyar Marketing 

Szövetségnek. 
 

https://uzletiklinika.hu/eloadok/tonk-emil 

35. Törőcsik Mária (1953 - )           

1975-ben a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán végzett, 1990-ben 

kandidált, 1997-ben habilitált. 1975 óta az egyetem marketing tanszékén dolgozik. 

Tucatnyi publikáció és sok - elsősorban a fogyasztói magatartást kutató - könyv szerzője, a 

fogyasztás- és márkakutatás talán legjelentősebb hazai elméleti szakembere. A disszertáció 

írásakor a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanára. 

http://www.pte.hu/index.php?p=contents&cid=1265 

http://www.origo.hu/gazdasag/allas-karrier/mportrek/20030606menedzserportrek.html
https://uzletiklinika.hu/eloadok/tonk-emil
http://www.pte.hu/index.php?p=contents&cid=1265
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36. Urbán Ferenc (1955 - ) 

1981-ben végzett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem külgazdasági szakán. 

1981-90-ig a Malévnél dolgozott először a külkereskedelmi osztályon, 1985-től marketing 

csoport vezetőjeként, majd marketing főosztályvezetőként. 1991-ben saját céget alapított, 

amely rendezvényszervezésre és gépkocsi bérbe adásra specializálódott, a disszertáció 

ideje alatt is e vállalkozásnak volt az ügyvezető igazgatója. 

 

37. Urbán Zsolt (1977-  )        

Első diplomáját a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen szerezte vállalkozásszervező 

közgazdász szakon, amit a Közép Európai Bankárképző tőzsdei üzletkötői tanfolyama, 

valamint a Corvinus Egyetem követett.  Pályafutását vállalati reorganizációval kezdte a 

Quantum Befektetési és Követeléskezelőnél. Ezt követően marketingigazgató a Bomba 

energiaital-márkánál, ugyanitt később lengyelországi ügyvezető lett. 2004-től csatlakozott 

a HD Grouphoz tulajdonos-ügyvezetőként. 2013-tól a Magyar Reklámszövetség elnöke. 

http://mediapedia.hu/urban-zsolt 

38. Veres Zoltán              

1977-ben villamosmérnökként végzett a Budapesti Műszaki Egyetemen, majd 1985-ben a 

Közgazdaságtudományi Egyetem külgazdasági szakán szerzett diplomát, 1996-tól a 

közgazdaságtudományok kandidátusa. Pályája elején külföldön - Irakban, Görögországban, 

Algériában - dolgozott. 1990-től a Külkereskedelmi Főiskola docense, 1997-2006 között a 

Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF) nemzetközi marketing tanszékének vezetője, 2001-

2006-ig főigazgató-helyettese, 2009-2012 tudományos és nemzetközi dékán-helyettes. Sok 

száz tanulmány és tucatnyi könyv szerzője. A disszertáció írásakor a BGF egyetemi tanára. 

http://www.bgf.hu/szervezetiegysegek_bgf/rektoratus/KUTATOKOZP/munkatarsak/Veres

Zoltan_BGF_KK 

 

 

http://mediapedia.hu/marketing-igazgato
http://mediapedia.hu/urban-zsolt
http://www.bgf.hu/szervezetiegysegek_bgf/rektoratus/KUTATOKOZP/munkatarsak/VeresZoltan_BGF_KK
http://www.bgf.hu/szervezetiegysegek_bgf/rektoratus/KUTATOKOZP/munkatarsak/VeresZoltan_BGF_KK
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       2. számú Függelék 

 

  A disszertációban szereplő ábrák összefoglaló jegyzéke 

 

 

I. fejezet 

 

1.sz. ábra  Reklámok a magyarországi televíziókban  2000-2005 

 2.sz. ábra   A marketing szakma társadalmi presztízse néhány más szakmával 

   összevetve 

 

II. fejezet 

1. sz. ábra  AMA marketing definíciók összevetése 1948 / 2004 / 2007 

2. sz. ábra Vélemények a marketing tudományosságáról 

3.   sz. ábra A marketing fejlesztésében szerepet játszó tudományok 

4.   sz. ábra A marketing és más társadalomtudományok érintkezése 

 

III.  fejezet   

1. sz. ábra  Marketing jegyzet példányszámok 

2. sz. ábra Az első marketing oktatók eredeti diplomája és szakmája 

3. sz. ábra Az első hazai marketingszakmai szerveződési formák 

4. sz. ábra Országos Reklámkonferenciák Magyarországon a rendszerváltás           

  előtt 

5. sz. ábra Az első marketingesek alapvégzettsége 

 

IV. fejezet 

 

  a fejezetben nincs ábra 
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V. fejezet 

 

1. sz. ábra   Az USA reklámköltésének változása  a XX. században 

2. sz. ábra  A marketing korai korszaka könyveinek száma (Bartels adatai 

  alapján) 

 

 

VI.  fejezet 

 

1. sz. ábra  Reklámmotivációk a szocializmusban 

2. sz. ábra A szocialista korszak legtöbbet emlegetett márkái 

3 .sz. ábra A reklámügynökségi munkatársak száma és az éves forgalom  

  robbanásszerű  növekedése a kilencvenes évek elején 

4. sz. ábra A Top 10 hazai reklámügynökség forgalma és piaci részesedése 

5. sz. ábra A Top 10 marketingre költő szektor 

6. sz. ábra A marketing terület magyarországi szakmai szerveződései 

 7. sz. ábra A marketing szakmai szövetségek létrejöttének dinamikája 

 8. sz. ábra      Az MRSZ tagságának változása a rendszerváltást követő két 

  évtizedeiben 

9. sz. ábra:  Országos Reklámkonferenciák Magyarországon a rendszerváltás 

  után 

 10. sz. ábra  Az első 5 piaci szektor listaáras reklámköltése  

 

VII. fejezet 

   a fejezetben nincs ábra 

 

VIII. fejezet  (Utószó) 

   a fejezetben nincs ábra 
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     3. számú Függelék 

 

   A disszertációban hivatkozott mellékletek  

 

 Bevezető 

 

I. fejezet 

 

1. sz.: A marketing szakma társadalmi presztízse néhány más szakmával 

összevetve   

 

 

 

II. fejezet 

 

nincs hivatkozott melléklet 
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III. fejezet 

 

1. sz.:   Sándor Imre 1976-os kandidátusi tézisei  

 

 

2. sz.: Molnár László tanszékvezető levelének 2. oldala az MKKE rektorához 

(1986) 
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3. sz.: Sándor Imre 1976-os kandidátusi tézisei  

 

 

4. sz.: Franaszek József (szerk.): A kereskedelmi reklám alapismeretei, Budapest, 

1961, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó (borító és első oldal) 
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5. sz.  Magyar Hirdető „propaganda és költségterv”, és „propaganda ütemterv” c. 

formanyomtatványa 
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6. sz. Piaci egyensúly és a belkereskedelem állami irányítása (1968-69), - 

tananyag a gazdaságpolitikai tanfolyamok számára (borító és első oldal) 

 

    

 

 

7. sz. Piaci egyensúly és a belkereskedelem állami irányítása (1968-69), - 

tananyag a gazdaságpolitikai tanfolyamok számára 
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8. sz.: Sándor Imre kandidátusi védésének meghívója 

 

9. sz.: Sándorné Szennyessy Judit kandidátusi értekezése munkahelyi vitájának 

meghívója 
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IV. fejezet 

 

1. sz.: Az 1927-ben nyertes Modiano cigarettapapír reklám 
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V. fejezet 

 

 

1. sz.:   AMA Igazgató Tanács 2013   

 

 

 

Board of Directors 

The AMA Board of Directors is an important governance mechanism of the American Marketing 

Association.  The primary role of the AMA Board of Directors is to provide strategic guidance, direction and 

advice for the association and to provide fiduciary oversight to protect the business property of the 

association.   

 2013-2014 Board of Directors: 

Officers: 

 Rick Dow, Chairperson (BringMeTheNews) 

 Ric Sweeney, Chairperson-Elect (University of Cincinnati) 

 David Reibstein, Past Chairperson (Wharton School of Business) 

 Rob Malcolm, VP Finance/Secretary (Executive in Residence Univ Texas, former CMO at Diageo) 

At-large Board Members: 

 Jerome Williams, AMAF Chairperson (Rutgers Business School) 

 Mary Jo Bitner (W.P. Carey School Of Business) 

 Eric T. Bradlow (Wharton School of Business) 

 Myles Bristowe (CommCreative) 

 Mary Garrett (IBM Global Sales and Distribution) 

 Lisa Gudding (GfK Custom Research North America) 

 Roger Kerin (Southern Methodist University) 

 Angela Lee (Northwestern University)  

 Gary Lilien (The Smeal College of Business Administration) 

 Rebecca Messina (Coca-Cola Company)  

 Dennis Dunlap, Ex-officio Board Member (AMA) 

 

 

 

http://www.marketingpower.com/
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2. sz.:   Az USA reklámköltésének változása  a XX. században  

 

Year 
Total  Ad 

Spending (m.) 

Ad Spending in News, 

Mags., Radio, TV (m.) 
GDP (b.) 

Ads as % of 

GDP 

1919 1,930 733 78.3 2.5% 

1920 2,480 830 88.4 2.8% 

1921 1,930 940 73.6 2.6% 

1922 2,200 1,017 73.4 3.0% 

1923 2,400 1,101 85.4 2.8% 

1924 2,480 1,188 87.0 2.9% 

1925 2,600 1,281 90.6 2.9% 

1926 2,700 1,355 97.0 2.8% 

1927 2,720 1,432 95.5 2.8% 

1928 2,760 1,493 97.4 2.8% 

1929 2,850 1,560 103.6 2.8% 

1930 2,450 1,378 91.2 2.7% 

1931 2,100 1,220 76.5 2.7% 

1932 1,620 1,000 58.7 2.8% 

1933 1,325 832 56.4 2.3% 

1934 1,650 935 66.0 2.5% 

1935 1,720 1,065 73.3 2.3% 

1936 1,930 1,191 83.8 2.3% 

1937 2,100 1,305 91.9 2.3% 

1938 1,930 1,182 86.1 2.2% 

1939 2,010 1,232 92.2 2.2% 

1940 2,110 1,311 101.4 2.1% 

1941 2,250 1,400 126.7 1.8% 

1942 2,160 1,352 161.9 1.3% 

1943 2,490 1,639 198.6 1.3% 

1944 2,700 1,790 219.8 1.2% 

1945 2,840 1,923 223.1 1.3% 

1946 3,340 2,262 222.3 1.5% 

1947 4,260 2,723 244.2 1.7% 

1948 4,870 3,091 269.2 1.8% 

1949 5,210 3,301 267.3 1.9% 

1950 5,700 3,633 293.8 1.9% 

1951 6,420 4,080 339.3 1.9% 

1952 7,140 4,552 358.3 2.0% 

1953 7,740 4,942 379.4 2.0% 

1954 8,150 5,161 380.4 2.1% 

1955 9,150 5,866 414.8 2.2% 

1956 9,910 6,342 437.5 2.3% 

1957 10,270 6,588 461.1 2.2% 

1958 10,310 6,509 467.2 2.2% 

1959 11,270 7,183 506.6 2.2% 

1960 11,960 7,585 526.4 2.3% 

1961 11,860 7,510 544.7 2.2% 

1962 12,430 7,896 585.6 2.1% 

1963 13,100 8,284 617.7 2.1% 
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1964 14,150 9,018 663.6 2.1% 

1965 15,250 9,761 719.1 2.1% 

1966 16,630 10,734 787.8 2.1% 

1967 16,870 10,887 832.6 2.0% 

1968 18,090 11,718 910.0 2.0% 

1969 19,420 12,723 984.6 2.0% 

1970 19,550 12,702 1,038.5 1.9% 

1971 20,700 13,293 1,127.1 1.8% 

1972 23,210 14,921 1,238.3 1.9% 

1973 24,980 16,042 1,382.7 1.8% 

1974 26,620 17,009 1,500.0 1.8% 

1975 27,900 17,935 1,638.3 1.7% 

1976 33,300 21,579 1,825.3 1.8% 

1977 37,440 24,470 2,030.9 1.8% 

1978 43,330 28,322 2,294.7 1.9% 

1979 48,780 31,954 2,563.3 1.9% 

1980 53,570 34,937 2,789.5 1.9% 

1981 60,460 39,167 3,128.4 1.9% 

1982 66,670 42,811 3,255.0 2.0% 

1983 76,000 49,057 3,536.7 2.1% 

1984 88,010 56,765 3,933.2 2.2% 

1985 94,900 60,663 4,220.3 2.2% 

1986 102,370 65,029 4,462.8 2.3% 

1987 110,270 69,141 4,739.5 2.3% 

1988 118,750 74,004 5,103.8 2.3% 

1989 124,770 77,841 5,484.4 2.3% 

1990 129,968 79,932 5,803.1 2.2% 

1991 128,352 76,997 5,995.9 2.1% 

1992 133,750 80,560 6,337.7 2.1% 

1993 140,956 84,570 6,657.4 2.1% 

1994 153,024 92,501 7,072.2 2.2% 

1995 162,930 97,622 7,397.7 2.2% 

1996 175,230 105,973 7,816.9 2.2% 

1997 187,529 113,221 8,304.3 2.3% 

1998 206,697 123,628 8,747.0 2.4% 

1999 222,308 132,151 9,268.4 2.4% 

2000 247,472 145,887 9,817.0 2.5% 

2001 231,287 132,296 10,128.0 2.3% 

2002 236,875 136,244 10,470.0 2.3% 

2003 245,477 140,128 10,961.0 2.2% 

2004 263,766 150,305 11,713.0 2.3% 

2005 271,074 151,939 12,456.0 2.2% 

2006 281,653 155,466 13,178.0 2.1% 

2007 279,612 150,023 13,807.0 2.0% 

 

http://www.galbithink.org/ad-spending.htm 

 

 

http://www.galbithink.org/ad-spending.htm


453 

 

VI. fejezet 

1. sz.:  A kérdőíves megkérdezésben résztvevő személyek (rövid életrajzukat 

lásd az 1. sz Függelékben) 

 

Tanárok: 

• Bauer András  

• Berács József 

• Fazekas Ildikó 

• Fojtik János  

• Hoffmann Istvánné 

• Kandikó József 

• Kapitány József  

• Kolin Ferencné 

• Móricz Éva 

• Papp-Váry Áprád  

• Perlaky-Papp József  

• Törőcsik Mária 

• Rekettye Gábor  

• Veres Zoltán  

 

Nem tanárok: 

• Beke Zsuzsa 

• Bíró Péter 

• Gondáné Fischer Zsófia 

• Megyer Örs  

• Intődy Gábor 

• Kaszás Gyuri  

• Merényi Éva  

• Simon Krisztián 

• Kovács Ákos 

• Kőszegi András 

• Liptay Gabriella 

• Molnár Dezső  

• Nemes Juli  

• Pócsik Ica  

• Serényi János 

• Sipos József 

• Takács Ildikó  

• Tonk Emil  

• Urbán Zsolt 

 

Közülük a mélyinterjú formájában is megkérdezettek: 

• Bauer András 

• Hoffmann Istvánné 

• Kandikó József 

• Kaszás György 

• Magdics István 

• Molnár Dezső 

• Móricz Éva 

• Nemes Juli 

• Takács Ildikó 
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2. sz.: Kaszás György által rendelkezésre bocsájtott és feldolgozott eredeti 

dokumentumok listája   

 

• Prekoncepció a Deit International magyarországi reklámtevékenységére 1982-1984   

(Magyar Hirdető, Reklámtervezési és Kutatási Osztály 1981) 

• „Kihúzzuk a gyufát”  Tervezet a Centrum Áruházak számára     

(Magyar Hirdető, Reklámtervezési és Kutatási Osztály 1981) 

•  „Kihúzzuk a gyufát”  Tervezet a Centrum Áruházak akciójának befejező részére 

(Magyar Hirdető, Reklámtervezési és Kutatási Osztály 1981) 

• Tervezet a TOMI mosóporok értékesítését elősegítő reklámkampányra   

 (Magyar Hirdető, Reklámtervezési és Kutatási Osztály 1981) 

• Tervezet a Nemzetközi Bűvös Kocka Verseny kísérő reklámtevékenységére  

(Magyar Hirdető, Reklámtervezési és Kutatási Osztály 1981) 

• Tervezet a Videoton hifi hangtorony bevezető reklámtevékenységére    

(Magyar Hirdető, Reklámtervezési és Kutatási Osztály 1981) 

• Előterv a hazai mézfogyasztást népszerűsítő reklámkampányra     

(Magyar Hirdető, Reklámtervezési és Kutatási Osztály 1981) 

• Tervezet a termelés-szervező munkát segítő reklámtevénységre II.         

(Magyar Hirdető, Reklámtervezési és Kutatási Osztály 1981) 

• Prekoncepció a Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalat számára (Magyar Hirdető, 

Reklámtervezési és Kutatási Osztály 1982) 

• Előterv a Medikémia Szövetkezet Prevent termékreklámja számára   

(Magyar Hirdető, Reklámtervezési és Kutatási Osztály 1982) 

• Tervezet a Medikémia Szövetkezet Prevent termékcsaládja számára   

(Magyar Hirdető, Reklámtervezési és Kutatási Osztály 1983) 

• A könyv nemcsak könyv  Tervezet az ÁKV Téli Könyvvásár számára         

(Magyar Hirdető, Reklámtervezési és Kutatási Osztály 1983) 

• Tervezet a Bóbitás üzlethálózat bevezető reklámtevékenységére          

(Magyar Hirdető, Reklámtervezési és Kutatási Osztály 1984) 

• Tervezet az országos köztisztasági propagandára      

(Magyar Hirdető, Reklámtervezési és Kutatási Osztály 1984) 

• Centrum Design Prezentáció-vázlat             

(Magyar Hirdető, Reklámtervezési és Kutatási Osztály 1984) 

• Malévval megyek mert… Tervezet a Malév 1985-86 évi általános reklámjára    

(Magyar Hirdető, Reklámtervezési és Kutatási Osztály 1985) 

 

3. sz.: A reklámozás a szocializmusban kutatás során megkérdezettek listája 

 

• Bauer András 

• Berács József  

• Hoffmann Istvánné 

• Kaszás György 

• Kollin Ferencné 

• Megyer Örs 

• Merényi Éva 

• Molnár Dezső 

• Pócsik Ica 

• Rekettye Gábor 

• Serényi János 

• Takács Ildikó 

• Törőcsik Mária 
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4. sz.: 2 MAHIR kampány borítója 1981-ből és 1983-ból 

 

                      
 

 

 

 

 

5. sz.: A MALÉV 1988. október 26-i Igazgatósági üléséről készült   

jegyzőkönyv első és második (idézett) oldala  
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6. sz.: A Design című folyóirat MALÉV címlapja (1990) 

 

 

 
 

7. sz.  A Travel Weekly amerikai magazin címlapja  és cikke  a MALÉV 

arculatváltásáról  (1988. november14.) 
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8. sz.: A rendszerváltás utáni évek magyarországi reklámügynökségi 

ismertsége és rangsora médiavásárlásaik alapján,  

Forrás: Kreatív szaklap 1993/2. szám (4.o.) és a Kreatív szaklap 1994./4. szám (3.o.) 

 

Ismertségi 

helyezése 

Ügynökség neve Az (anya) ügynökség 

nemzetisége 

1. McCann Erickson 

Interpress 

amerikai 

2. Young&Rubicam 

Hungary 

amerikai 

3. RSCG Havasi Varga francia 

4. Ogilvy and Mather BP amerikai 

5. Kozmo magyar 

6. GGK magyar 

7. Hungexpo magyar 

8. DDB amerikai 

9. Topreklám magyar 

10. Saatchi&Saatchi brit 
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Rangsor Ügynökség neve Médiavásárlás 

forintban 

Az (anya) 

ügynökség 

nemzetisége 

1. Zenith (Saatchi +BSB) 1 400236  

2. Lintas 1 291 308 amerikai 

3. McCann 1 167 970 francia 

4. Ogilvy    788 694 amerikai 

7. DMB&B    754 686 amerikai 

6. DDB Needham    684 655 amerikai 

7. Topreklám BBDO    670 603 magyar-amerikai 

8. GGK    645 215 magyar 

9. Euro RSCG Havasi    312 089 francia 

10. Ayer Europrisma    289 995  

 

 

 

 

9. sz.: A Magyarországon működő reklámügynökségek éves bevételei, haszna 

és forgalomnövekedés 

Forrás: a Kreatív szaklap 1994./5. szám (3.o.) 

 

  

 

 
 



459 

 

10. sz.: A nemzetközi ügynökség hálózatok első magyarországi cégalapításának 

összefoglaló táblázata   

Forrás: Kreatív 2012. március 07. (22.o.) 

 

 

 

 

11. sz.: Az első többségi magyar tulajdonú reklámügynökségek alapításának 

összefoglaló táblázata   

(forrás Kreatív 2012. március 07.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemzetközi hálózati ügynökségek alapításai idõrendi sorrendben 

Név Alapítás dátuma Első székhely Első ügyvezető 

McCann-Erickson 1988.03.22 Budakeszi út 55/d Serényi János 

Ogilvy & Mather 1988.11.28 Üllõi út 51. Csepregi Miklós 

RSCG  

(RSCG Havasi & Varga) 

1989.07.03 Szakasits Árpád út 63  

(ma: Etele út) 

Havasi Raymond 

Young & Rubicam 1989.11.02 Prielle Kornélia utca 45. Takács Ildikó 

Saatchi & Saatchi 1990.06.12 Mihályfi Ernõ utca 35. Kováts Imre 

Grey 1990.12.21 Gogol utca 16. Sopronyi János 

BBDO 1991.12.15 Rómer Flóris utca 12. Nagy Bálint 

Leo Burnett 1991.03.05 Népfürdõ utca 19/c Csömör László 

DDB (DDB Needham) 1991.04.05 Tas vezér út. 18. Megyer Örs 

JWT (NG Parters JWT) 1992.03.12 Dayka Gábor utca 3. Kiss Csaba 

Publicis (Publicis FCB) 1993.09.30 Vármegye utca. 3-5. Johann Kip 

TBWA (Fókusz TBWA) 1993.11.24 Németvölgyi út 114. Pekka Santeri Maki 

Scholz & Friends 1995.07.28 Székács utca 19. Andreas Uresch 

Magyar ügynökségek alapításai idõrendi sorrendben 

Név Alapítás 

dátuma 

Első székhely Első ügyvezető 

Spot (később Spot GGK, majd 

Lowe GGK) 

1988.05.05 Gyarmat utca 26. Merényi Éva 

Kozmo Reklám 1988.11.11 Bimbó utca 204/3. Kozma Péter 

Akció 1988.11.20 Régiposta utca 15. Angyalosi László 

TopReklám 

(késõbb: TopReklám/BBDO) 

1989.01.01 Szemere utca 17. Husz Mariann 

hat 1991.04.01 Hajnóczy utca 19. Szászkõ László 

Well 1991.04.29 Kálmán Imre utca 

14. 

Csillag Zsuzsanna 

Café Reklám (korábban: Land) 1992.02.26 Kondorkert utca 1. Sándor István 

Havasi (korábban Mondo) 1992.10.22 Jeszenák János utca  

99-101. 

Iszak Erszébet / 

Havasi Raymond 

Edison 1995.12.31 Õszike utca 3. Földes Gábor 
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12. sz.: „Hol, ki tanít reklámot” - összeállítás - Propaganda Reklám 1991/6   

 

Ssz. Hol Ki 

1 Közgazdaságtudományi Egyetem   Sándor Imre tanszékvezető 

2 Külkereskedelmi Főiskola Fazekas Ildikó kommunikációs tanszék 

3 Kereskedelmi és Vendéglátóipari 

Főiskola  

dr. Kisváradi György tanszékvezető 

4 Iparművészeti Főiskola Manager Intézet   Gimesiné Berencz Ildikó 

5 Kirakatrendező Iskola  Kis Győző igazgató 

6 Kereskedelmi Oktatási és Továbbképző 

Intézet 

Török Lászlóné 

7 Külkereskedelmi Oktatási és 

Továbbképző Intézet   

Oliser László osztályvezető 

8 Kereskedelmi és Vendéglátóipari 

Főiskola Szolnoki Intézete  

Péter István 

9 Bessenyei György Tanárképző Főiskola  Róka László népművelési tanszék 

10 Janus Pannonius Tudományegyetem 

Pécs  

Rekettye Gábor 

 Debreceni Kossuth Lajos 

Tudományegyetem   

Gonda Judit 

 

 

 

VII. fejezet 

 

1. sz.: Boldogságot keres Magyarországon a Coca-Cola, Kreatív online, 

2010.02.05 

 

 

       
 

 


