
Diákreklámverseny - csapatmunka és 
tapasztalatszerzés 

Tóth Gábor 
Budapesti Műszaki Főiskola, Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar 
1034 Budapest, Doberdó út 6. 
toth.gabor@kgk.bmf.hu 

1. A marketing ma Magyarországon 

A marketing az üzleti szervezetek világában a gazdaság fejlődésének kényszerítő 
hatására alapvető funkcióvá és magatartásformává vált a XX. század folyamán. A 
marketing a környezethez való alkalmazkodás eszköze, amely folyamatosan 
változó és fejlődő megoldásokkal segíti a szervezetet érdekeinek 
érvényesítésében. 

Ma egy szervezet (működjön az a társadalom vagy a piac bármely területén) 
gazdasági és nem gazdasági sikereinek meghatározó elemévé vált, hogy milyen 
eszközökkel és sikerrel tudja felmutatni, kommunikálni és elfogadtatni céljait és 
érdekeit, egyáltalán önmagát. A verseny sajátos formái a társadalom és gazdaság 
minden területén jelen vannak és kényszerítő erővel hatnak minden társadalmi 
szereplőre. A kultúra, az oktatás, a politika egyaránt sikerrel használja a marketing 
eszközeit mindazokon a területeken, ahol a szervezetek és egyének egymás 
közötti kapcsolataiban a kölcsönösség, a kommunikáció és a döntés szabadsága 
érvényesül. 

A marketing tulajdonképpen nem más, mint olyan szemléletmód, módszer és 
magatartás, amely alkalmas arra, hogy a társadalom, illetve gazdaság valamely 
szereplője (legyen az gazdálkodó szervezet, kormányzati-, önkormányzati 
intézmény, civil szervezet vagy magánszemélyek alkalmi csoportja) számára 
kívánatos válaszreakcióra késztesse a vele kapcsolatban álló, illetve vele 
kooperáló személyt vagy szervezetet. A marketing megváltozott, a gazdaságon 
kívüli területeken is hatékonynak bizonyuló eszközzé vált a XX. század második 
felében. A termelő vállalatoknál kialakult a ma már klasszikusnak tekinthető 
piacra irányultság és megvalósításának részterületei, a 4P (termékpolitika - 
árpolitika - piacpolitika - promóciós politika). A szolgáltatások marketingjének 
fejlődése során ez az eszközrendszer olyan új elemekkel (fizikai környezet - 
személyzet - eljárásmódok) bővült, amelyek lehetővé tették a korábbinál 
hatékonyabb és gyakran észrevehetetlenebbül ható érdekérvényesítést. A 
marketing és módszereinek alkalmazása gyors ütemben terjedt el a központi és a 



helyi politika minden területén, hiszen hatékonynak bizonyult a társadalmi célok 
felmutatásában és az érdekek érvényesítésében. A hagyományos politikai élet 
mellett a marketing alkalmazása hamarosan megjelent a civil szervezetek, 
mozgalmak, valamint az egyházak, települések és más nem profitorientált 
szervezetek és alkalmi szerveződések eszköztárában is. A piacon, a gazdaságban 
hasznosnak és célszerűnek bizonyult marketing megoldások tehát általánosan 
ismertté és alkalmazottá váltak. 

Magyarországon a rendszerváltást követően szinte forradalmi lendülettel és 
dinamikával jelentek meg az új marketing szolgáltatók és szolgáltatások. A 
gazdálkodó szervezetek ilyen célú kiadásai a kilencvenes években évente 
duplázódtak, a marketing szolgáltatással foglalkozó cégek száma (legalábbis a 
cégbíróságai bejegyzések alapján) egy-két év alatt a százszorosára nőtt. Az 
alakuló demokráciában a pártok nyíltan alkalmazni kezdtek marketing eszközöket 
és marketing tanácsadókat. A kilencvenes évek elején, közepén egyes városok, 
térségek, illetve ágazatok politikájában is megjelent - több-kevesebb sikerrel - a 
tudatos marketing. Az átgondolt és sikeres megoldások (például Tatabánya) 
mellett időről időre felbukkantak visszatetszést keltő példák (Agrár Marketing 
Centrum) is, de a marketing létjogosultságát a gazdaságban, a politikában és a 
közélet egyéb területein ezek az esetek már nem tudták megkérdőjelezni. 

A nem-kívánatos jelenségekkel együtt ugyanis a nemzetközi cégek olyan piaci 
kultúrát, gazdasági módszereket és folyamatosan élesedő versenyt hoztak 
magukkal, amely alapjaiban változtatta meg a vevők ismereteit és a piaci verseny 
hazai résztvevőinek magatartását is, amelynek szerves része a korszerű marketing 
szemlélet. 

A piaci kultúra a gazdasági infrastruktúra kiépítésével párhuzamosan a piaci 
szereplők piaci elvek szerint való folyamatos interakcióiban alakulhat ki, de 
amelynek alapfeltétele, hogy a piaci szereplők megfelelő felkészültséggel 
vegyenek részt az együttműködésben és a piaci teljesítményelvek szerint 
részesüljenek az együttműködés hasznaiból. 

A marketing egyik fontos feladata, hogy a maga eszközeivel járuljon hozzá a 
társadalom és a piac szereplőinek szemléletváltozásához. A marketingszemléletű 
menedzsment a piaci alkalmazkodás alapvető eszközeként ezért a gazdálkodó 
szervezetek valamennyi tevékenységében jellemzővé vált. A szemlélet elterjedését 
és elfogadottságát segíti, hogy a marketing egyre komplexebb módon használja a 
korszerű informatikai eszközöket. Az informatikai technológia lehetővé teszi a 
vevői igények és szokások pontosabb megismerését, növeli és interaktívvá teszi a 
fogyasztók, felhasználók tájékoztatását, növeli a vállalati termelési és értékesítési 
költségek hatékonyabb felhasználását. A marketing rohamos terjedése, 
eszközeinek korszerűsödése az egyik fontos feltétele a magyar vállalatok az 
európai integrációban való sikeres részvételének. 



2. A marketing oktatása a BMF KGK-on 

A felsőoktatásban a hagyományos (gazdasági) marketing mellett általánosnak 
mondható a nem üzleti szervezetek marketingjének oktatása, illetve a nem 
marketing szakokra járó hallgatók marketing szemlélettel való megismertetése. A 
képzés célja olyan oktatási keretek és feltételek kialakítása, amely felkészíti 
hallgatóinkat arra, hogy természetesnek tekintsék a környezeti hatásokra való 
odafigyelést, a "vevők" elégedettségének elnyerését. 

2.1. A marketing a műszaki menedzserek oktatásában 

A műszaki menedzser szak törzstárgyai között kezdettől jelen van a marketing, a 
választható tárgyak között pedig annak részterületei. Ez a szerkezet lehetővé teszi, 
hogy a törzsanyag mellett a hallgatók érdeklődési területüknek megfelelő további 
ismereteket szerezzenek. A törzstárgy felvételére a vállalkozásgazdaságtan 
lezárása után van lehetőség, a választható tárgyakra pedig a marketing sikeres 
befejezése után kerülhet sor. 

A marketing tantárgy keretében feldolgozásra kerülő témakörök: 

 - A marketing fogalma, koncepciói;  
 - A fogyasztói és szervezeti piacok;  
 - A vevői magatartás tényezői a különböző piacokon;  
 - A marketingkutatás módszerei és szervezete;  
 - A piaci szegmentáció;  
 - Marketing stratégiák;  
 - A marketing eszközrendszere, a marketing-mix és elemei;  
 - Termékpolitika;  
 - Árpolitika;  
 - Piacpolitika;  
 - Promóciós politika;  
 - A marketing szervezete;  
 - A szolgáltatások marketingje;  
 - A non-profit szervezetek marketingje;  
 - Nemzetközi marketing.  
Az oktatás célja az elméleti ismeretek átadása mellett bizonyos gyakorlati 
készségek kialakítása is. Ezért az előadások anyagának és az egyes témakörökhöz 
kapcsolódó esettanulmányok gyakorlati feldolgozására a gyakorlatokon 
csoportmunkával, továbbá egyénileg készített házi dolgozat formájában kerül sor. 

Az 5-7. félévben a választható tárgyak ugyancsak lehetőséget adnak a (nem csak a 
marketing szakirányos menedzser) hallgatók számára az érdeklődésüknek 
megfelelő további ismeretek szerzésére: 



 Kommunikációs gyakorlatok 
 Üzleti levelezés 
 Reklám és propaganda 
 Marketingkommunikáció 

2.2. A csoportos feladatok 

Az elmúlt években kialakult a csoportos feladatok megoldásának gyakorlata. 

A csoportos feladatok célja az együttműködési készségek fejlesztése a félév során 
feldolgozandó három esettanulmányhoz kapcsolódó meghatározott feladatok 
megoldása során, 

• az együttesen végzett munka szervezeti kereteinek közös kialakítása, 

• a kurzus során tartós, több különböző feladat megoldásában és 
prezentálásában való részvétel, 

• a munkavégzés során a csoporton belüli munkamegosztás és a technikai 
feltételek megszervezése, 

• a határidőre történő rendszeres teljesítés (láncfeladatok, többszöri 
prezentáció). 

A első feladat 3-5 fős marketing tanácsadó ügynökség "alapítása". Szervezeti 
formát, nevet és képviselőt kell választani. Meg kell határozni a tevékenységi kört 
és a választott célpiacot. Legalább lényegi elemeiben meg kell tervezni a "cég" 
logóját, illetve fontosabb formai elemeit. Az első szóbeli és írásbeli prezentáció a 
cég bemutatása. 

A további feladatok során az egyes esettanulmányok ismertetésére a gyakorlati 
órákon kerül sor, a kapcsolódó feladatok feldolgozása otthoni közös munkával 
történik, a megoldás szóbeli és írásbeli prezentációja pedig a kitűzött 
gyakorlatokon. Minden csoport feladata az elhangzó prezentációk véleményezése, 
opponálása. A megoldások értékelése közösen történik. 

2.3. A Diákreklámverseny 

Ebbe a gyakorlati célú képzési formába jól illeszkedett és a hallgatók körében 
jelentős sikert aratott a Kreatív marketing és kommunikációs szaklap által évente 
(egy-egy szponzoráló cég által meghatározott marketing kommunikációs feladat 
megoldására) meghirdetett Diákreklámverseny. Az utóbbi években például a 
Nestlé, az OTP és a HBO vállalta egy- egy új termékének piaci bevezetése 
kapcsán a verseny szponzorálását. 

A verseny 



 - bemutatkozási lehetőség az iskoláknak, 
 - verseny a diákoknak, 
 - tehetségkutató fórum a szakmának. 
A verseny célja, hogy felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló hallgatók életszerű 
helyzetben dolgozva jelentős reklámszakmai tapasztalatokra tegyenek szert. Egy 
komplex esettanulmány elkészítésével bizonyítsák felkészültségüket a 
szakemberekből álló zsűri és a reklámszakma előtt. 

A verseny során a csapatok valódi marketingkommunikációs problémákkal 
találkozhatnak. Az esettanulmányban megfogalmazott problémák megoldására 
készített javaslatoknak tartalmazniuk kell: 

 - piaci elemzést, 
 - a célok meghatározását, 
 - marketing kutatást, 
 - szegmentálást, 
 - pozícionálást, 
 - marketingkommunikációs és promóciós stratégia kialakítását: 
  - komplett médiamixet, 
  - megfelelő kreatív anyagokat,  
  - DM- és PR-terveket, 
 - teljes költségtervet. 
A verseny hivatalos nyelve a magyar, ezért az esetttanulmány, az útmutató és a 
kiegészítő információk, utasítások is magyarul kerülnek bemutatásra. 

A résztvevő csapatok maximum négy főből állhatnak, tagjai csak szakirányú 
képzést nyújtó felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatóiból állhat. A 
jelentkezési lapon meg kell nevezni a csattagokat, akik csak egy intézmény diákjai 
lehetnek és csak egy csapat tagjaként nevezhetnek. 

Minden csapatnak meg kell neveznie egy vezető tanárt, aki kizárólag szakmai 
iránymutatást, tanácsokat adhat, de alkotó módon nem működhet közre a 
tanulmány elkészítésében. 

A hallgatóknak önállóan kell dolgozniuk, nem vonhatnak be 
reklámügynökségeket, és nem kérhetnek tanácsokat reklám-, marketing- és 
kommunikációs szakemberektől. Kiegészítő információkhoz csak a szervezőkön 
keresztül juthatnak a csapatok. 

A versenykiírás részletesen szabályozza a tartalmi és formai követelményeket is, 
közte a pontos határidőt, amelyet szigorúan be is tartatnak. 

Az írásbeli prezentáció alapján értékelik az első fordulót, mely után az első tíz 
helyezett tarthatja meg a szóbeli prezentációt, ami nem lehet hosszabb 20 percnél. 

A végső sorrend a két forduló összesített eredménye, amelyben a programterv 
(írásbeli) 60%, az audiovizuális prezentáció 40%-os súllyal szerepel. 



A benyújtott pályaművek és a prezentáción előadott anyagok a versenyfeladatot 
adó cég tulajdonába kerülnek, azokat a továbbiakban szabadon felhasználhatja. 

2.4. Menedzser hallgatók a Diákreklámversenyen 

A BMF-KGK Vállalkozásmenedzsment Intézetének támogatásával az utóbbi 
években az intézet által marketing oktatásban részesülő műszaki menedzser 
hallgatók évente 2-4 csapattal kapcsolódtak be a versenybe és szereztek a 
csapatmunkában gyakorlati tapasztalatokat. 

A főiskolánkon élő tanterv a nem marketing szakirányon tanuló hallgatók 
esetében a tavaszi félévre ütemezi (4. félév) a marketing oktatását, amely nem 
igazán illeszkedik a Diákreklámverseny programjához. 

A mindig márciusban meghirdetett versenyen induló csapatok száma legutóbb 
meghaladta a negyvenet. Ezt is figyelembe véve, a hallgatóink által elért tizedik és 
huszadik hely közötti eredményeket jónak értékelhetjük. 

Összegzés 

A Diákreklámverseny  

- a hallgatók között nagy népszerűségnek örvend, fontos tapasztalatokat 
szerezhetnek, 

- korábban végzett hallgatók szerint az elhelyezkedésüket segítette (a 
munkáltatók élénken érdeklődtek a versennyel kapcsolatos tapasztalatok 
iránt), 

- fontos visszajelzéseket eredményezett az oktatás számára. 

Irodalomjegyzék 

[1] P. Kotler: Marketing menedzsment, Műszaki , 2002 

[2] Műszaki menedzser tanterv 2002. (kézirat), BMF KGK 

[3] www.kreativ.hu/mdrv 


