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Absztrakt: A marketing, mint a piacra irányuló tevékenység, kialakulása óta jelentős 
változáson ment és megy keresztül. Kezdve az értékesítési tevékenységet középpontba állító, 
majd a vevői igényekre építő, később a konkurenciára összpontosító, továbbá a társadalmi 
felelősséget versenytényezőként kezelő, egészen napjainkig, a hálózatok szerepének 
hangsúlyozásáig, különböző marketingértelmezésekkel lehet találkozni. A klasszikus 
megközelítések, különösen az egyes marketingfunkciók optimalizálására való törekvések 
széttagoltságot eredményeztek. A korszerűbb felfogás ezért a rendszerszemlélet, a folyamat-
irányultság, az információ-gazdaságtani értelmezésekre épül, és ezek ötvözése jelenhet meg 
a döntésorientált marketingkoncepcióban. A marketingbe is beépíthető más 
tudományterületek, így a döntéselmélet, ismeretanyaga, segítve ezen keresztül a piaci 
kihívásokra adandó válaszok megalapozását. A döntésorientált marketing a marketing 
problémák felismerése, reális célok kitűzése, a célpiachoz legjobban illeszthető cselekvési 
változatok (stratégiák, marketingprogramok) tervezése, azok értékelése, valamint a 
megvalósítás és ellenőrzés logikai folyamatára épül. Vállalatgazdaságtan és menedzsment 
részeként, a vállalkozás sikeres piaci működésének érdekében koordináló, integráló 
szerepet tölt be. 

Kulcsszavak: marketing, döntés, versenyorientáció, marketingmix, stratégia, döntési 
folyamat, cselekvési változatok, döntési kritérium, marketingkoncepció 

1. Súlypontváltások a marketingben 
A marketing, mint piaci kategória, tartalma, tevékenységi köre a piac elvárások 
változásával együtt folyamatosan megújuló gyakorlatot kíván. Meghatározások, 
definíciók, értelmezések tartalmi fejlődése is azt mutatja, hogy a marketing 
kialakulásától napjainkig jelentős átalakuláson ment keresztül. A szétosztás 
feladatából kiindulva, a fogyasztó igényeire építő funkcióként, piacorientált 
vezetői koncepcióként, stratégiaként, majd individuális elemeket tartalmazó 
kapcsolati marketingként jelenik meg. Megoldandó problémái körébe újabb és 
újabb jelenségek, szereplők léptek és lépnek be annak érdekében, hogy a 
vállalkozások meg tudjanak felelni a verseny kihívásainak. 

A piac változása és a piaci siker elérése érdekébe a marketingben (Meffert szerint) 
az alábbi szakaszok alakultak ki: 
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- hatékony értékesítés (szétosztás-orientáltság, 1950-es évek) 

- fogyasztói igények előtérbe-állítása (felhasználó-orientáció, 1960-as 
évek) 

- a kereskedelmi cégekkel való együttműködés (kereskedelem-orientáció, 
1970-es évek) 

- a konkurenciától való megkülönböztetés (versenytárs-orientáció, 1980-as 
évek) 

- a társadalmi felelősség versenytényezővé alakítása (környezet-orientáció, 
1990-es évek) 

- együttműködés és a verseny ötvözése (hálózat-orientáció, 2000-től). 

A piacgazdaság európai gyakorlatában az ötvenes évek hiányhelyzetében a 
termelésre helyeződött a hangsúly, majd a tömegszerű gyártás szükségessé tette az 
értékesítésre, a hatékony disztribúcióra való fókuszálást. A 60-as évektől 
versenyelőnyt a végfelhasználóra történő koncentrálás hozott, ekkor alakult ki a 
marketing klasszikus eszközrendszere, a 4P modell. Majd a túlkínálat 
következtében, a vevői szükségleteket és igényeket csak a kereskedelmi 
egységekkel történő hatékony együttműködés útján lehetett eredményesen 
kielégíteni. A nyersanyag-szűkösség miatt a 80-as években viszont a 
versenytársak között egyre élesebb verseny bontakozott ki. Ennek megfelelően jött 
létre a versenymarketing, a stratégiai marketing módszertan és eszközrendszere. A 
komparatív versenyelőny, a piaci pozicionálás került szakmai érdeklődés 
középpontjába. 

A társadalmi és ökológiai problémák értékváltozásokat indukáltak a marketingben 
is. A környezet védelme, az önpusztító növekedés bizonyos tudatos 
korlátozásának igénye, az egyre nyomasztóbb társadalmi problémák a figyelmet a 
profit és a társadalom hosszú távú érdekének integrálására irányították. 

Jelenleg az tapasztalható, hogy az információs és a kommunikációs technológiák 
területén az intenzív mozgások átalakítják a tranzakciós folyamatokat is. Egyre 
többször lehet találkozni az interaktív, adatbázis-, virtuális marketing fogalmakkal 
és ezek módszereivel. A piacok növekvő átjárhatósága, az erősödő koncentráció 
feloldja a hagyományos kereteket. A vállalkozások szorosabb, ágazati és 
országhatárokon átnyúló globális hálózatai jönnek létre. A versenypozíciót 
stratégiai szövetségek, vertikális és horizontális partnerek, fúziók biztosíthatják. A 
kooperáció és az agresszív verseny együtt van jelen. 

A klasszikus felfogás mellett megjelennek olyan megközelítések, amelyek – 
felhasználva más tudomány területek kutatási eredményeit – tovább gazdagítják a 
marketing tartalmát. Ilyen például a rendszerszemléletű, a marketing problémák 
komplexitását figyelembe vevő, a rendszerelemzés módszereit alkalmazó felfogás. 
Ennek minősíthető továbbá a szervezéselméleti ismeretekre támaszkodó 
szituációvezérelt marketing, amely bizonyos releváns szituációkra (vállalati, piaci, 
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környezeti, stb. jellemzőkre) keresi a megoldásokat. A szervezeti magatartás, a 
hatalom, a konfliktus, a kontroll, az új szervezeti formák, a kapcsolatok, a bizalom 
kiépítése is megjelenik a marketingben, vagyis a szervezeti dinamika is egyre 
inkább beépül a marketing eszköztárába (kapcsolati marketing). 

A termékekre, a különböző funkciókra, területekre történő koncentrálás a 
marketingben bizonyos mértékig széttagoltságot eredményezett. Ezt próbálja 
ellensúlyozni a belső marketingen, a funkciókon átívelő, az integrációt 
hangsúlyozó folyamatorientált marketing szemlélet. 

2. Marketing problémák jellegzetessége 
A marketing sikeres alkalmazása, mint látható egyre inkább megköveteli más 
tudományterületek alkalmazását. Így kerül előtérbe a döntéselmélet és módszertan 
fokozott beépítése a marketingbe mind elméleti mind, pedig gyakorlati 
szempontból. A marketing munka minden területén ugyanis a legkülönbözőbb 
helyzetekben problémák sokaságával kell szembe nézni, vagyis döntéseket kell 
hozni. 

A marketingdöntések típus szerint közel azonosak más vállalatvezetői 
döntésekkel, ennek megfelelően a marketing területén is az alábbi problémák 
különböztethetők meg: 

- a megoldandó problémák kiválasztása 

- az elsődleges probléma kijelölése 

- a kiválasztott probléma megoldása 

- a megoldás végrehajtása 

- a megoldás esetleges módosítása 

- megoldási eljárások, elvek kidolgozása. 

Gazdasági tartalom tekintetében viszont a marketingdöntések eltérő 
jellegzetességgel bírnak. 

A marketingdöntések összetettek. Míg a többi vállalati problémáknál (tervezés, 
gyártás, termelésirányítás, számvitel, pénzügy, stb.) inkább a költségek 
mérlegelése az elsődleges szempont, addig a piaci döntéseknél a költségek mellett 
a kereslet vizsgálata elengedhetetlen. A keresletet befolyásoló tényezők kezelése 
viszont kényesebb, összetettebb folyamat, vizsgálata is bonyolultabb. A 
mérlegelendő változók ugyanis nagy számban fordulnak elő. A marketing 
szakember ellenőrzése alatt tarthatja a termék típusát, műszaki paraméterei, 
minőségét, eladási árát, az eladási erőfeszítéseket (reklám, sales promotion, 
személyes eladás), az elosztás útvonalait, de ezzel párhuzamosan mindezekre 
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vonatkozóan figyelnie kell a versenytársakat is. Emellett lépést kell tartania a 
fogyasztói szükségletek, igények alakulásával, és még számos más, a keresletet 
befolyásoló tényezővel. A keresleti tényezők jelentős része kívül esik a vállalat 
hatáskörén. Normális piaci körülmények között a marketingvezetésnek nincs 
befolyása a versenytárs termékeire, reklámhadjárataira, elosztási csatornáira, stb. 
Ugyanakkor minden marketing lépés esetén mérlegelni kell, és a szervezet 
lehetséges stratégiáinak kialakításánál számításba kell venni, hogy mit fog tenni a 
konkurencia. 

A döntések kölcsönösen összefüggnek egymással. A termékpolitika 
megváltoztatása hatással van az ármegállapításra, az eladásszervezésre és az 
elosztásra. Kauzális ellemződiagram írhatja le a kapcsolatokat, és bonyolult 
programozási modell vezethet az optimális döntés meghozatalához. 

A keresleti változókat gyakran nehéz vagy nem lehet számszerűsíteni. Míg a 
vállalat más funkcionális folyamatait (termelés, számvitel, stb.), összetevőit és a 
közöttük lévő kapcsolatokat számszerűsíteni lehet, mégpedig pontosan, addig ez a 
keresletet alakító változókra nem mondható el. A vásárlót például nemcsak a 
számszerűsíthető ár, hanem a minőség, a hasznosság, a divat, vagy a referencia-
csoportoknak való megfelelés motiválja. Az említett változók közötti kapcsolatok 
(ha vannak kapcsolatok) csak ritkán lineárisak (sokszor az un. jobbra lejtő elosztás 
a jellemző), és időben nagyon gyorsan változnak. Egyes változók múltbéli 
hatásainak mérése is nehézségekbe ütközik, a várható hatások előrejelzése, pedig 
még nehezebb a gyorsan változó külső körülmények miatt. 

A fogyasztók magatartása jelentős változáson megy keresztül. A vevői 
öntudatosság, függetlenség, individualizmus, esetenként a környezettudatosság 
felerősödik. Az egyéniségüket kifejező kínálatot, a személyes törődést, 
interaktivitást várnak el. Az érzelmek felértékelődnek a vásárlói döntésekben, a 
vásárlás, mint élmény kerül előtérbe. A helyi és a globális szokások együttélése 
tapasztalható. Mindezek a keresletet inkonzisztenssé, instabillá, nehezen 
prognosztizálhatóvá teszik. 

3. A marketing döntéselméleti közelítése 
A vállalkozás vezetőinek a felmerülő piaci problémák megoldása érdekében 
cselekvési változatok között kell választaniuk, vagyis döntéseket kell hozniuk. A 
döntési szituációk célok, döntési kritériumok, cselekvési lehetőségek, környezeti 
feltételek és döntési eredmények, következmények összefüggéseként írhatók le. A 
cél a cselekvés irányító tényezője, logikailag a cselekvés előtt jelenik meg, és 
tudatosságot tételez fel a döntéshozó viselkedésében. A cél a gazdasági 
rendszereknél az érdek fogalmára vezethető vissza. A döntéshozó a célhoz döntési 
kritériumot rendel, azaz kialakítja a cselekvési változatok összehasonlításának 
szabályát. A cselekvési változatok adják meg a választ arra az alapkérdésre: 
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hogyan jut el a döntéshozó a célállapotba. Ha világos a cél, azokat a cselekvési 
változatokat kell feltárni vagy megtervezni, amelyek az észlelt, jelenlegi állapotot 
célállapottá alakítják. A cselekvési változatok szorosan kapcsolódnak a 
döntéshozó céljához, vagyis a döntéshozó a céljának megfelelően szűkíti azokat 
„elfogadható” és „el nem fogadható” változatokra. A cselekvési változatok, a 
célok, a döntési kritériumok csak a környezettel kapcsolatban értelmezhetők. A 
környezetet mindazok a feltételek alkotják, amelyek befolyásolják a döntést. A 
döntéshozó cselekvési változatokat jövőbeni várható hatásaik tükrében értelmezi 
és hasonlítja össze olyan értelemben, hogy a következmények mennyire felelnek 
meg az elvárásainak, tehát a döntések következetes választás eredményeként 
jönnek létre. 

A marketinget döntéselméleti összefüggésben a következő ábra szemlélteti: 

1. ábra 

A makrokörnyezet (demográfiai, gazdasági, természeti, technológiai, társadalmi és 
kulturális, politikai és jogi környezet), valamint a mikrokörnyezet (szállítók, 
vevők, versenytársak, közvélemény) tényezői szorítják a döntéshozókat. A 
szervezet fennmaradásához szükséges a környezet folyamatos figyelemmel 
kisérése, és a változások hatására a döntések módosítása. Ugyanakkor a 
marketingdöntések is hatnak, és alakítják a környezet egyes elemeit. A 
marketingaktivitással a makrokörnyezet csak részben, de a mikrokörnyezet 
befolyásolható. A vevő magatartását, így a termék-, a márka-, a kereskedő 
választást, a vásárlás időzítését, a vásárlásra fordított pénz mennyiségét a 
marketingdöntések jelentős mértékben alakítják. A döntéshozónak előre kell 
látnia, hogy az egyes döntéseknek milyen következményei, milyen konzekvenciái 
lehetnek, a kitűzött cél elérése milyen mértékben várható. 

MARKETINGCÉLOK 

CSELEKVÉSI LEHETŐSÉGEK 
(marketing aktivitások) 

- marketing stratégia 
- marketingmix 

KÖRNYEZET 
Marketing aktivitások 
által nem 
befolyásolható 

Marketing aktivitások 
által befolyásolható 

marketing döntések
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4. A marketingdöntések folyamat szemléletben 
A marketing munka során felmerülő döntések esetén is jobb megközelítésnek 
tekinthető, ha a döntést nem eseményként, hanem folyamatként (döntési folyamat) 
értelmezzük. A döntési helyzet felismerése, mint a folyamat első lépése, a 
marketingdöntéseknél is meghatározó jelentőséggel bír. A felismerés módozatai: 
kényszerítően nyilvánvaló helyzet, külső és belső figyelőrendszerek alkalmazása 
(monitoring rendszer), problémakutatás. Ezek bármelyike a marketing területén is 
alkalmazható. 

A döntési helyzet azonosítása során az információk gyűjtése (helyzetfelmérés) és 
azok elemzése történik. Az információ értékét a mennyisége (megfelelő 
mennyiség, rendezett), a minősége (pontosság, megbízhatóság) és időszerűsége 
határozza meg. A marketingdöntésekre fokozottan jellemző az információk 
hiánya. Az információszűkösség a marketingproblémák jellegéből (az 
összefüggések mérése nehéz, az összefüggések időben gyorsan változnak, stb.) 
fakad, valamint abból a tényből, hogy az információ beszerzése nagyon költséges. 
A marketing információknál hibákkal, pontatlansággal kell számolni. A hiba lehet 
a mintasokaság hibája (a minta nem tükrözi híven az alapsokaságot), a nem 
válaszolásból eredő (a mintasokaságba olyan egyén kerül be, akit valamilyen 
oknál fogva nem kérdeznek meg), vagy a válaszokban rejlő hiba (az információt 
adó egyén gyenge képessége, vonakodása, stb.). Különböző eljárásokkal gyűjtött 
információk értéke természetesen eltérő lehet. 

A lehetséges marketing célok egy célképzési folyamat eredményeként kerülnek 
meghatározásra, elég ritka az olyan döntési helyzet, ahol a vállalkozásnak csak 
egyetlen célja lenne. A célok sokféleségével találkozunk, példaként említhető: a 
pillanatnyi nyereség, az árbevétel, vagy a forgalomnövekedés maximálása, a piac 
lefölözése, vezető termékminőség, a túlélés, a kockázat mérséklése, stb. A 
vállalkozás működőképességéhez a kitűzött céloknak hierarchikusnak (a 
vállalkozás küldetése, vállalati és marketing célok kapcsolata), reálisnak (nem 
vágyálmok, hanem a vállalat lehetőségeinek és kompetitív erejének elemzésére 
alapozott), ellentmondásmentesnek (egymást kizáró vagy egymás hatását lerontó 
célok kerülése) és lehetőleg számszerűsítettnek kell lenniük. 

A célok elérésére különböző stratégiák (útitervek) és ezekhez kapcsolódó 
marketing eszközök (4P, illetve7P) tervei, mint lehetséges cselekvési változatok 
kerülnek kimunkálásra. Már a cselekvési változatok, tervek kidolgozása során 
mérlegelni kell a kockázatot. A kockázat a marketingdöntéseknél nagyobb, mint a 
vállalat más funkcionális területein. Ez részint a marketinginformációk 
sajátosságával függ össze, részint azzal, hogy a marketingdöntések alapvető 
döntések. A vállalat egyéb területeinek döntései ugyanis a marketingdöntésekből 
következnek, azokon alapulnak. Beruházások, termelőüzemek bővítése, 
felszerszámozás, készletezés, létszámalakulás előzményeként piaci döntések 
húzódnak meg. 
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A megalapozott döntéshez elengedhetetlen a körültekintő döntés-előkészítés, a 
változatokban történő gondolkodás, és a hozott döntés mielőbbi végrehajtása. A 
marketingben is igaz, hogy a világos cél és az átgondolt program kudarcot vallhat 
a végrehajtás és az ellenőrzés során. A sikeres végrehajtás elemei a stratégia, a 
struktúra és a rendszer mellett a stílus (az alkalmazottak hasonló viselkedése és 
gondolkodása), a szaktudás (az alkalmazottak mesterei a szakmának), 
humánerőforrás-gazdálkodás (rátermett emberek alkalmazása, képzése, 
képességekhez kapcsolódó feladat szétosztás), közös érték (az alkalmazottakat 
ugyanaz a küldetés vezérli). A megvalósítás során, nyomon kell követni az 
eredményeket, és a környezeti változásokat, szükség esetén kiigazító lépéseket 
kell beiktatni. 

5. A marketingdöntések alapja 
A vállalat menedzselésének alapja a stratégiai tervezés és a marketingkoncepció. 
A vállalati marketingdöntéseket a szervezet küldetését figyelembe vevő, vállalati 
és marketingcélok megvalósítását biztosító marketingstatégia vezérli. A stratégiai 
tervezés lényegében a stratégia szempontjából meghatározó, alapvető döntések 
meghozatalából és azok hatékony végrehajtásából áll. 

Az alapvető döntések a következők: 

- milyen termékek (üzletágak) gyártása jöhet szóba (termék/piac mátrix), 

- kik a versenytársak (termék/pozíció mátrix), 

- hol helyezkedik el a termék a többi (saját) termékhez képest 
(portfolióelemzés), 

- mi lesz az egyes üzletágak sorsa (célkitűzés), erőforrások szétosztása, 

- milyen utak jelölhetők ki (játszmatervek), 

- hogyan, milyen marketingeszközök kerülnek alkalmazásra 
(marketingmix). 

A vezetői döntések meghozatala és azok hatékony végrehajtása – a vállalkozás 
egyediségére épülő – tudatos marketingkoncepció alapján lehet sikeres. 

A koncepció legfontosabb vetületei: 

- vevőcentrikusság (filozófiai szemlélet): a versenyelőnyök megteremtése 
érdekében, vállalkozás minden területén a piaci aktivitásnak a vevő 
igényeire történő tervezése és megvalósítása, 

- differenciált piacmegdolgozás (szegmentációs szemlélet): a rendszerint 
heterogén piac, keresleti jellemzők szerinti felbontása, csoportosítása, 
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- útirány, útitervek (stratégiai szemlélet): célok elérésének átfogó és 
átgondolt terve, a magatartás irányának kialakítása, értékelése, 
kiválasztása, intézkedések meghozatala, 

- marketingmix (akció szemlélet): a stratégiához megfelelően illeszkedő 
marketingeszközök céltudatos és harmonikus alkalmazása, 

- piac által vezérelt vállalati folyamatok (koordinációs szemlélet): a 
vállalkozás folyamatainak, beleértve a marketing tevékenységeket is, a 
versenyterep feltétele szerinti összehangolt működtetése, 

- rendszeres marketingkutatás (információs szemlélet): szisztematikus 
piacfeltárás, az információk tudatos, tervezett gyűjtése, elemzése, 
értékelése a célpiacra vonatkozó legjobb döntési variáció kidolgozása 
érdekében, 

- társadalom központúság (társadalmi szemlélet): a marketingnek a 
szélesebb társadalmi rendszerekre gyakorolt hatása, mint 
következmények vizsgálata, és tudatos beépülése a vállalati döntésekbe. 

Összefoglalás 

A piacok, a fogyasztók, a vásárlói magatartás változása a marketing folyamatos 
megújulását, szemléletbeli átalakulását teszi szükségessé. A marketing a vállalatok 
tevékenységében speciális helyet foglal el, eredményes működése a siker záloga 
lehet. Ötletszerű, következetlen alkalmazása azonban akkor sem biztosítja az 
elvárt eredményeket, ha jelentős összegeket fordítanak rá. Sokszor csak egy-egy 
elemére leszűkítve értelmezik: reklám, értékesítés ösztönzés, kedves mosoly, 
innováció, pozicionálás. Hiányzik a rendszerszemlélet, a marketingelemzés, -
tervezés és -ellenőrzés folyamatvezérelt megközelítése. Ezért hozhat áttörést – 
mind elméleti mind pedig gyakorlati szempontból – más tudományterületek 
ismeretanyagának a marketingbe történő beépítése. A döntéselmélet, amely a 
racionális döntések meghozatalával foglalkozik, hozzájárulhat a marketing 
tartalmi bővítéséhez és ezen keresztül eredményesebb alkalmazásához. A 
döntéselmélet módszerei modelljei segíthetik a marketingmenedzsment munkáját 
mind a tervezés, mind pedig a végrehajtás folyamatában. A cselekvési változatok, 
a döntési kritériumok nem eleve adottak, ezeket meglévő tapasztalatok, valamint 
új információk birtokában kell kialakítani, vagyis a marketing, hasonlóan a 
döntésekhez, egy lassú tanulási folyamat. 
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