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Előszó 

 

A területi verseny és versenyképesség jelentőségének, a területi folyamatok újszerű 

hajtóerőinek, piaci logikájának megismerése minden területi szakember számára 

létfontosságú. Ez a jegyzet mindenekelőtt számukra készült. A könyv írása során abból 

indultam ki, hogy a tér-érték, a tér értékének befolyásolására való képesség nem tisztán csak a 

marketing-szakemberek számára fontos. A gazdasági szerkezetváltás, a társadalmi, politikai 

átrendeződések, a költségvetési problémák, a globalizálódás, az urbanizáció, a jóléti 

társadalom mind-mind a tér értékét befolyásoló tényező, melynek törvényszerűségeivel nem 

csupán a marketingszakembereknek kell tisztában lenni.  

A terület- térségmarketing című elméleti jegyzet célja egyrészt a térségmarketing 

elhelyezése a területi verseny/versenyképesség problémakörben; másrészt célja megismertetni 

az olvasót a „területi termék” ismérveivel, bemutatni azt az eszköztárat, amellyel e speciális 

termék kialakítható. Egy sajátos közösségi típusú marketingrendszer szemléletének, 

eszközrendszerének, stratégiaépítésének megismeréséről is szól ez a jegyzet, melyet 

elsajátítva a racionalitás és hatékonyság figyelembe vételével a közösségi érdekek minél 

teljesebb kielégítésével lehet a területi fejlődést elősegíteni.  

Az elméleti jegyzet tényszerű ismeretanyagához fontos kiegészítést jelent a gyakorlati 

jegyzet, amely azonos címen (Terület-térségmarketing) szintén a szerző által készült.  E két 

könyv a szerző szándéka szerint együtt teszi képessé az olvasót a gyakorlati alkalmazásokra 

is.  

 

 

A szerző 
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1.A térségmarketing kiindulópontja: a tér 

 

 

Az alábbi fejezetben az olvasó megismerkedik az alapvető térfogalmakkal, a teret, a 

tér értékét meghatározó, befolyásoló, leíró tényezőkkel. Ezzel az a cél, hogy ezen 

alapfogalmak biztos ismeretén keresztül a későbbiekben tárgyalt terület- térségmarketing 

kérdésköre jól tanulható és érthető legyen.  

 

 

1.1. Mi a tér? 

 

A „tér” sokféleképpen értelmezhető. Valós földrajzi térnek a földrajzi koordinátákkal 

meghatározható teret tekintjük. A valós földrajzi térrel összefüggésben megkülönböztetjük az 

ún. társadalmi teret. A társadalmi tér a társadalmi jelenségek színtere. A térnek azon része, 

ahol a konkrétan vizsgált társadalom a gazdasági, szociális, kulturális, környezeti stb. 

tevékenységeit folytatja. Abból indulunk ki tehát, hogy a társadalom összes jelensége, 

folyamatai, elemei és viszonylatai térben zajlanak le. A térstruktúra ezen keresztül épül fel. A 

társadalmi és földrajzi tér kölcsönösen meghatározzák és alakítják egymást (Nagyné Molnár, 

2011). A társadalmi térnek fontos részeleme lehet az ú.n. etnikus tér. A társadalom ugyanis 

etnikailag nem feltétlenül egyveretű. Mivel a tér értéke szempontjából fontos ismeretet 

szolgáltat ez is, ezért ennek feltérképezése, értelmezése is feladatunk lehet. 

  A valós földrajzi tér és a társadalmi tér mellett más térkategóriák is rendelkezésre 

állhatnak a területi vizsgálatokhoz. Ilyen például az ún. absztrakt tér. Az absztrakt tér egy 

modell-tér, mely arra szolgál, hogy benne ideális körülmények között vizsgáljunk egy adott 

társadalmi- gazdasági problémát. Az absztrakt tér felfogható egy, a vizsgált problematika 

természetének jobb megértése érdekében kialakított, a valós tér valamilyen szempontból való 

leegyszerűsítésének. Az absztrakt tér speciális megnyilvánulásainak tekinthetők azok az 

informatika forradalmával megszülető új terek, melyek a valóságos földrajzi tér sajátos 

„technikai jellegű elvonatkoztatásával” született terek. Az ún. ctér, azaz c(omputer) tér a 

számítógépbe táplált programokkal teremthető. A kibertér a ctérből számítógépes 

kommunikáció, hálózati kapcsolat útján keletkező új terek fogalma (Batty, 1997).  

A konkrét kutatási, fejlesztési feladatainkban észlelési térnek tekintjük a térnek azon 

részét, amelyet befogunk, amelyre a vizsgálatunk, a tervezésünk konkrétan irányul. Az 

aktivitási tér az az összetett bonyolult térstruktúra, ahol a különböző tevékenységek zajlanak. 

A terület- térségmarketing során külön aktivitási térnek tekinthetjük a területi termék 

kivitelezését engedélyező hatósági eljárások színtereit, de ugyanígy külön aktivitási tere van 

pl. a területi terméket kialakító vállalkozásoknak is.  

A tér, amiben vizsgálódunk, osztályozható, osztályozandó aszerint is, hogy közterület, 

azaz valamilyen közösségi fenntartási formában működik (publikus tér), avagy magánterület 

(privát tér). Ez a két térkategória a térségmarketingben, a területi tervezésben világosan 

szétválasztandó, hiszen más adottságokkal, lehetőségekkel bír.  

A tér értéke szempontjából különösen fontos áttekinteni a fókuszba tett térségen belül 

az ú. n. veszélyes tereket. A veszélyes terek hátterében a veszély forrása sokféle lehet. Egy 

részükre van megelőzés (pl. árvízvédelem), más részükkel csak kalkulálhatunk, és 

forgatókönyvvel kell rendelkezni a veszély beálltára (földrengés, talajcsuszamlás stb.). 

Természetesen nem csupán környezeti szempontból lehet veszélyes térről beszélni, hisz a 

társadalmi problémák (főleg a kriminológia kereteibe tartozó esetek), de a gazdasági 

krízishelyzetek is teremthetnek veszélyes tereket.  
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1.2. A tér lehatárolásának problematikája 

 

A térségmarketing első fő feladata, hogy kiválassza a konkrét cselekvési program 

legmegfelelőbb helyszínét, területi léptékét. Kiindulópontunk, tervezési keretünk lehet egy 

település, vagy valamilyen magasabb szerveződésű közigazgatási szint (pl. tervezési 

statisztikai régió), vagy fejlesztési régió (pl. turisztikai régió), vagy valamilyen történeti, 

néprajzi tájegység (palócföld, Nagykunság stb.). A tervezési keretünk valamilyen 

szempontból összetartozó koherens egység kell, hogy legyen. A lépték megválasztásakor 

mindig szem előtt kell tartani az adekvativitás elvét. (Adekvát, annyit jelent: „neki 

megfelelő”.) Az adekvativitás elve abból indul ki, hogy a területi léptéket mindig a felmerült 

problematikához, a megvalósítandó célhoz illesztjük (Nagyné Molnár, 2011). Mindig szem 

előtt kell tartani, hogy a különböző területi léptékek eszköztára különböző lehet. Ami például 

települési szinten megvalósítható gondolat, nem biztos, hogy átvihető nagyobb területi 

léptékre; de ez fordítva is igaz. A terület és térségmarketing eszközével konkrét ötleteket 

megvalósítani különböző területi léptékben lehetséges, a fölvázolt ötlet természetétől függően.  

Amikor a konkrét ötlethez illesztve meghatározzuk a konkrét teret, ahová a terveinket 

megvalósítani szánjuk, valójában határvonalakat húzunk. A határ elválasztó vonal, végpont, 

vagy valaminek a széle. Sokféle jelentéstartalmat hordozhat: létezik intézményi, társadalmi- 

területi, geopolitikai stb. értelme is. A határ a valóságban legalább négy alapvető funkciót 

hordoz: elválaszt, összekapcsol, ugyanakkor ütköző és szűrőzóna is lehet (Nemes Nagy 2005). 

A terület és térségmarketing eszközrendszerével a lehatárolt területen megálmodott tervek 

kivitelezésekor szükséges figyelni a tér határának elválasztó szerepére; mindarra a 

tulajdonságra, ami a környezetétől az összefogott, egységként kezelt teret tulajdonságaival 

elkülöníti az őt övező térrésztől. Ez fontos lehet azért, hogy a fókuszba tett terület egyedi 

vonásait kiemelhessük, megformálhassuk. A határ összekapcsoló szerepének figyelembe 

vétele azért fontos, mert noha a beruházás, a terv, az ötlet a térségmarketingben egy konkrét, 

jól körülhatárolható területre irányul, ugyanakkor annak gazdasági, társadalmi, akár 

környezeti kisugárzása is lehet a környezetére. A konkrét aktivitási tér lehatároláskor 

tisztában kell lenni a határ ütközőzóna jellegével is. Az ütköző jellegre jó példa, hogy 

bizonyos tevékenységnek a területi határon innen és túl más a szabályozási gyakorlata, 

lehetősége. Ez olyan helyeken fordulhat elő, ahol a határ például különböző jogi, 

közigazgatási struktúrákat választ el egymástól. (Például ilyen lehet, ha a térségünk határos 

valamilyen fokozatú védettséget élvező területtel, valamely nemzeti park fennhatósága alatt). 

A határ szűrőzóna-jellege abból adódik, hogy az anyag, a személy, a tőke áramlása a térség 

határán keresztül nem feltétlenül áramlik teljesen szabadon. Jó példát találunk erre Európában 

például a schengeni övezet és a nem-schengeni övezet országai között.  

 

 

1.3. A tér általános jellegzetességei 

 

Minden területi vizsgálatban, ahol megtörtént a lehatárolás, a következő lépésben meg 

kell vizsgálni a teret alkotó térrészeket. A térrészeket a tér valamilyen szempontból végzett 

továbbtagolásával nyerjük. A térrészből levezethető a hely. A hely lokalizált, különböző 

minőségi, szellemi, kulturális stb. tartalmakkal felruházott térrész. Általánosabban a tér egy 

pontja, amit valaki, vagy valami elfoglal; ami földrajzi koordinátákkal leírható, 

meghatározható. A legtöbb társadalomtudomány megegyezik abban, hogy a hely egyedi, 

sajátos tulajdonságokkal rendelkező térkategória. A helynek emocionális, kulturális, 

történelmi stb. jelentéstartalma is lehet, s mérete tág skálán mozoghat. Hagyományos felfogás 

szerint fizikailag könnyen elhatárolható, modern értelmezésben viszont kevéssé tartozik a 
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lényegéhez a körülhatárolhatóság. Ez utóbbi felfogásban a hely inkább bizonyos kapcsolatok 

térbeli vetületeként értelmezett (Nemes Nagy, 2005). 

A területi kutatásokban nem elégséges a térrészek elkülönítése. Meg kell vizsgálni a 

köztük levő kapcsolatot, valamint a tágabb területegységgel létrehozott kapcsolatokat, azaz a 

térkapcsolatokat. Ez lehet külső és belső. A belső kapcsolatok a körülhatárolt vizsgált téren 

belül létező kapcsolatokat, a külső kapcsolatok a vizsgált tér saját határain túlnyúló 

kapcsolatait jelenti. Egy rendszer külső és belső kapcsolatainak aránya eltérő lehet, és ez az 

adott helyen és időben egyértelműen jellemzi a vizsgált teret. Abban az esetben, ha egy 

rendszeren belül szélsőséges elzárkózást, tisztán önerőre támaszkodást tapasztalunk, akkor 

azt autarchnak, magát az elzárkózást pedig autarchiának nevezzük (Nemes Nagy, 2005). 

   A tér legkisebb megfigyelési és elemzési alapegységét térelemnek nevezzük. Az egyes 

térelemek vonatkoztatási ponttól függő egymáshoz való viszonya a helyzet. A helyzet 

leírására a távolság és az irány paraméterek szolgálnak. A térbeli pontok (objektumok) között 

levő kapcsolatok, viszonyok együttes térbeli ábrázolásával egy összetett térkategória születik: 

a térszerkezet. A térszerkezeten belül két kitüntetett helyzet létezik: a centrális és a 

perifériális tér (Nemes Nagy, 2005).  

A centrális és a perifériális tér értelmezése a belső és a külső térben eltérő. A belső tér 

a különböző társadalmi, gazdasági szereplők (intézmények, gazdasági egységek) egymáshoz 

viszonyított kapcsolatrendszereiként épül fel. A belső térben a központ a minőségi és/vagy 

mennyiségi jellemzők alapján kiemelkedő, többlettartalommal rendelkező térrész. A 

perifériális helyzet értelmezése a belső térben szélre szorultságot, esetenként elszigeteltséget 

jelent. A külső tér az a földrajzi tér, vagy környezet, amely tartályszerűen körülvesz, s 

minden anyagi létezőt magában foglal. A külső térbeli helyzet a fekvés, amely szorosan 

kapcsolódik a helyzeti energiához, ami nem más, mint az adott hely fekvéséből eredő energia, 

fejlődési tartaléktöbblet. A külső tér középpont értelmezése a fizikai (geometriai) értelemben 

kitüntetett helyzetű térelem; az a pont, amihez a vizsgált rendszer (halmaz) többi pontja 

összességében a legközelebb van. A perifériális helyzet a külső térben a határ menti helyzetet 

jelenti (Nemes Nagy, 2005). 

Ahhoz, hogy a területi jelenségeket értelmezhessük, az adott teret kutatási céllal 

jellemzően a térelemek valamilyen mennyiségi vagy minőségi jegyei (nagyság, fejlettség 

stb.) alapján felosztjuk. A térfelosztásnak két jellemző iránya van: a horizontális térfelosztás 

és a vertikális térfelosztás. Horizontális térfelosztásnak nevezzük a földrajzi tér 

határvonalakkal való tagolását. Közismert példái ennek a politikai, közigazgatási 

térfelosztások. A vertikális térfelosztás lényege, hogy a teret függőleges irányban osztjuk fel, 

amely szintek kijelölésével jár együtt. A belső térben történő vertikális térfelosztás 

eredménye a vertikumok és hierarchiák rendszere. A hierarchia egy olyan belső térfelosztási 

fogalom, melynek legfőbb sajátossága a függés. A felosztás során létrejövő szintek között 

alá-fölérendeltségi viszony alakul ki: minden alsóbb szint függésben van a fölötte állótól. 

Egy- egy rendszer többféle hierarchikus tagoltság mellett is működőképes lehet. Maga a 

hierarchizáltság eredendően nem teszi lehetetlenné a rendszer hatékony működését, 

legfeljebb akadályozza azt (Nemes Nagy, 2005). 

A felosztott tér szerkezetét tekintve lehet homogén és heterogén. Homogénnek 

tekinthető a tér, ha egységes, egyveretű, nem tagolt. Az egységesség, a homogenitás sok 

szempontból pozitív jellemző, hiszen általában nagyobb kohéziót jelent, ezért a belső 

homogenitás érvényesítése térfelosztási szempont is. Heterogénnek tekinthető a nem 

egységes, szerkezetileg tagolt területek, jelenségek összessége. Heterogén egy terület, ha 

benne a jelenségek nem egyenletesen oszlanak el, ill. más- más tulajdonságokkal 

rendelkeznek (Nemes Nagy, 2005). 

A térszerkezetet vizsgálva a térnek két kitüntetett helyzete van: a centrum és a 

periféria-tér, mely a belső és külső terekben is értelmet nyer. A centrum értelmezhető 



10 

 

geometriai középpontként, központi elhelyezkedésként. Ugyanakkor centrumnak nevezzük 

azt is, amikor pozitív tartományba tartozó valamilyen gazdasági, társadalmi érték halmozódik 

fel az adott térben, függetlenül attól, hogy ez geometriailag a térnek mely részén van. A 

centrum ellentétpárja a periféria. Kiterjedését tekintve lehet pontszerű (közlekedési 

csomópont, település, intézmény stb.), de bármely nagyobb térség (régió, ország, 

országcsoport stb.) is megjelenhet ebben a szerepben. A periféria relatíve peremi helyzetű 

térelem, vagy térrész, mely a geometriai helyzet mellett negatív minőséget is magában 

hordoz. Egy tetszőleges méretű, egyenlőtlen térbeli rendszerben geometriai értelemben a 

többi térelemhez képest peremi elhelyezkedésre utal. Ugyanakkor perifériának tekinthető a 

térnek azon része is, melyben negatív értéktartományba tartozó valamilyen gazdasági, 

társadalmi jelenségek erősödnek meg. Ez a térség-típus sajátos deficit-hordozó. Ellentétpárja 

a centrumnak. Jellemzője a centrumtól való függés, de a kapcsolatok hiányát, az 

elszigeteltséget is magában hordozhatja (Nemes Nagy, 2005). 

Az egyenlőtlenség vizsgálatok egyre inkább megkülönböztetnek egy harmadik sajátos 

térkategóriát is; a félperifériát. A félperiféria elsősorban társadalmi, gazdasági térben 

értelmezett, a centrum és a periféria között elhelyezkedő átmeneti térség, amely vagy a 

centrumról szakadt le, vagy a perifériák köréből emelkedett fel. Fejlődési iránya is kettős: 

centrum felé, vagy a periféria felé tarthat. Az ilyen területek jellegzetessége, hogy adott 

időpillanatban nincs markáns, az átlagostól lényegesen eltérő mutatója, sem pozitív, sem 

negatív irányban. Ugyanakkor nagyobb időtávot vizsgálva, a tendenciák felrajzolásával 

prognosztizálni lehet, hogy ez a tartomány közép-hosszútávon tartja-e átmeneti jellegét 

továbbra is, avagy centrum, vagy periféria irányba tart-e majd inkább a fejlődése (Nagyné 

Molnár, 2011). 

 

 

1.4. A tér értékét meghatározó tényezők 

 

A térre számos tényező hat, melyek egymástól nem független hatótényezők. A tér ezek  

függvényében nyeri el értékét.  

A természeti hatótényezők a minket körülvevő természeti adottságokból származnak. 

Ezen belül helyi energiáknak a természet által a térben kínált, valamilyen formában 

hasznosítható tényezőket tekintjük. Ennek köre nagyon széles. Ide tartoznak az 

ásványkincsek, nyersanyagok, a víz (vízfolyások, tavak, tengerek) a domborzati előnyök, de 

önmagában a táj szépségéből fakadó előnyök is részét képezik a helyi energiáknak. Helyi 

energiákra épülnek ki tipikusan a bányavárosok, fürdővárosok, üdülőhelyek stb. A helyzeti 

energiák relatív előnyök. Pl. földrajzi fekvésből adódó előnyök. A tér helyzeti energiáinak 

számba vételével annak a környezetéhez képest mutatott pozícióit fejezzük ki. Igazán nagy 

fejlődési ívet azok a térségek/ települések írnak le, melyekben a különböző helyi, és helyzeti 

energiák értékei összeadódnak (Kovács,  2001). 

Részben a természeti hatótényezőkkel is összefüggésben a települések, térségek 

formálódását ún. gazdasági hatótényezők is befolyásolják. Gazdasági értelemben helyi 

energiája egy térnek pl. a bányakincse, vagy a szakképzett munkaerejének a milyensége. 

Helyzeti energiája pedig a vizsgált tér tágabb gazdasági környezethez képest elfoglalt 

pozíciója. A gazdasági hatótényezők köre, a dinamika hordozó elemek csak konkrét időben és 

helyen értelmezhetők. Mivel a gazdaság a különböző történelmi korokban nem mindig 

ugyanazokon a pillére(ke)n nyugszik, ezért vele összefüggésben a területi fejlődés is időről 

időre újrarendezi az erőközpontok helyét.  

A természeti és a gazdasági tényezők hatócsoportjától nem függetlenül léteznek a 

társadalmi hatótényezők. A társadalmi hatótényezők egyes elemei a társadalmi 

munkamegosztás rendszerével jellemezhetőek, mint például a társadalom tagoltságával, 
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szerkezetével, foglalkoztatottságával, jövedelmi viszonyaival stb. (Kőszegfalvi- Loydl, 

1999.). Társadalmi értelemben helyi energiája a térnek lehet a civil mozgalma, a közösségi 

kohéziója stb. Helyzeti energiája pedig részben a vizsgált tér tágabb társadalmi struktúrákhoz 

való hozzákapcsolódásából adódik, részben pedig a tágabb társadalmi közegben összemérhető 

teljesítmények szerinti pozíciókból.  

A területi fejlődés összefüggésben van az infrastrukturális hatótényezőkkel is. Ide 

tartoznak mindazon technikai- technológiai eljárások, amelyek széleskörű bevezetése, 

tömeges alkalmazása révén kedvező feltételek teremthetők a térség fejlődésében; gyorsítható 

a társadalmi- gazdasági hatótényezők érvényesülése, és elősegíthető a természeti 

hatótényezők kínálta lehetőségek és adottságok teljesebb körű hasznosítása. Az infrastruktúra 

egy dinamikus kategória, amely a gazdasági- társadalmi fejlődés során tartalmában változik. 

Éppen ezért nyitott fogalomként kell kezelni. Értelmezését célszerű nem csupán az anyagi 

ellátórendszerek körére szűkíteni. Fejlődésében komoly szerepe van a szellemi, gazdasági, 

technikai szféráknak is. Az infrastruktúra tehát egy olyan komplex társadalmi- gazdasági 

jelenség, mely egyértelműen meghatározója a társadalmi- gazdasági struktúrának és fordítva; 

a társadalmi- gazdasági viszonyok is hatással vannak az infrastruktúra kiépülésére. Zoltán  

(1979) megfogalmazásában infrastruktúrán a különböző társadalmi és gazdasági struktúrák 

kialakulásának és működésének feltétel- és ellátórendszerét értjük. (Zoltán, 1979.) Az 

infrastruktúra azonban nem csupán építményeket, létesítményeket jelent, hanem magában 

foglalja az azok működtetésével kapcsolatos szakembereket, személyzetet és a működésük 

irányítását ellátó intézményeket és szervezeteket is (Kőszegfalvi, 1995.).  

Az infrastruktúra legtöbb eleme helyhez kötött, ezért sajátos területi elrendeződést 

mutat. A különböző infrastrukturális elemek a területi hierarchia különböző szintjén fejtik ki 

hatásukat. Vannak olyanok, melyek makroregionálisan, és vannak melyek kisebb léptékekben 

érvényesülnek. Egy-egy térség infrastruktúrája ezekkel a jellegzetességekkel együtt egy adott 

területen összefüggő rendszert alkot.  

A tér értékét a műszaki vagy vonalas, illetve humán vagy más néven szociális 

infrastruktúrák jelenlétével is jól lehet tehát jellemezni. A műszaki (vonalas) infrastruktúra 

szorosan kötődik a gazdasági tevékenységekhez (bár a lakossági ellátás fogyasztás területén is 

fontos). Meghatározza az adott térség bekapcsolódási lehetőségét a földrajzi 

munkamegosztásba (de determinálja a társadalmi viszonyokat is). Ennek körébe tartozik a 

közlekedés és szállítás, energiaszállítás, vízellátás, szennyvízelvezetés- kezelés és a hírközlés 

hálózati- és létesítményi rendszerei. A szociális (humán) infrastruktúra kevésbé szorosan 

kapcsolódik a gazdasági tevékenységekhez, ám a települések közötti hierarchiát annál inkább 

befolyásolja. Részterületei a lakásállomány, a kereskedelem és vendéglátás létesítményei, az 

egészségügyi- gyógyászati intézmények, az oktatási és művelődési intézmények, valamint a 

sport- üdülés- pihenés létesítményei (Kőszegfalvi, 1994.). Ezek jelenléte, kiépítettségének 

mértéke képezi a térség infrastrukturális helyi energiáit. Ha ezen rendszerek tágabb 

környezethez, vagy más viszonyítási ponthoz képest mérhető pozícióit értékeljük, akkor a 

vizsgált tér infrastrukturális helyzeti energiáit vázoljuk fel.  

A fenntartható területi fejlődéssel összefüggésben napjainkra fölerősödött a 

jelentősége az ökológiai hatótényezőknek is. Az ökológiai hatótényezők nem képeznek 

tartalmilag önálló csoportot. Ez a tényezőcsoport ugyanis olyan természeti, gazdasági, 

társadalmi, műszaki tényezőkből áll össze, melyek egy olyan sajátos táj- fenntartást 

szolgálnak, amely nem áll szemben a gazdasági fejlődéssel és a mindenkori társadalom 

életminőségének javításával miközben a környezeti szempontokra is tekintettel van.  
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1.5. A tér értékének vizsgálata 

 

A tér értékét egy sajátos társadalmi, gazdasági, környezeti, infrastrukturális rendszerben 

értelmezzük. Ha egy adott időkörben a különböző társadalmi, gazdasági, környezeti, 

infrastrukturális tényezőket figyelembe véve vizsgáljuk a tér értékét, akkor a tér értékének 

strukturális elemzését végezzük el. Ha az időbeli változásokra tesszük a hangsúlyt, akkor a tér 

értékváltozásának folyamatát vizsgáljuk.   

A tér értékének vizsgálata az egyik legsokoldalúbban kutatott kérdésköre a területi 

vizsgálatoknak. A tér értékének jellemzésére az ún. egyenlőtlenségi mutatók használhatóak, 

melyek a következő csoportokba sorolhatók (Nemes Nagy, 1998): 

 

 Elhelyezkedés: ennek vizsgálatában a térelemek helyének, illetve a helyzetének 

vizsgálata áll. A vizsgálati objektum földrajzi (topográfiai) leírásáról van szó.  

 Mennyiség: ennek vizsgálatában a térelemek olyan jellegzetességeinek vizsgálata áll, 

mint pl. nagyság, kiterjedés, tömeg, növekedés, csökkenés. Az e csoportba tartozó 

adatokhoz mértékegység tartozik (fő, GDP/fő, km stb.). 

 Minőség: ennek vizsgálatában a térelemek értéktartalmat kapnak. Az így előállított 

adatok egy értékskálán helyezkednek el.  

 Szerkezet: ennek vizsgálatában a térelemek belső tagoltságát vizsgáljuk, a 

homogenitást, specializáltságot.  

 Szerepkör: ennek vizsgálatában a térelemek rendszer működésében betöltött 

funkcióját elemezzük. Megvizsgáljuk például, hogy egy kórházzal rendelkező 

település mekkora, milyen településekből álló körzet (térség) számára nyújt speciális 

egészségügyi ellátást.  

 Kapcsolatok: ennek vizsgálatában a térelemek egymásra hatásának vizsgálata áll. Ezt 

a mutatót használjuk, ha például azt vizsgáljuk, mennyire nyitott egy település egy 

másik (szomszédos) település kezdeményezésére.   

 Viszonyok: ennek vizsgálatában a térelemek függési (alá-fölé rendeltségi) viszonyának 

elemzése áll. Ezt a mutatót használjuk, ha például egy konkrét fejlesztési programban 

elemezzük, hogy térben hová összpontosul a stratégiai tervezés, hová az operatív 

irányítás és a project megvalósulása.  

 

Itt fontos azonban megjegyezni, hogy mivel az egyes vizsgálati szempontokon belül a 

mérés, számszerűsítés többfajta lehetősége is kínálkozik, ebből következően a különböző 

tartalmú területi egyenlőtlenségi mérőszámok használata, az eredmények értelmezésének 

viszonylagos szabadsága azzal jár, hogy a tér értékéről feltárt kép a különböző módon végzett 

vizsgálatok végeredményeként nem feltétlenül pont ugyanaz. Sokszor tapasztalható a területi 

kutatásokban, hogy a tér értékének megjelenítése, a problémák megítélése, egymáshoz képest 

meglehetősen eltérő a különböző szerzőktől származó cikkekben.  

 

 

1.6. A tér érték- változása 

. 

A tér értéke szüntelenül változik. Ennek legfőbb oka, hogy a minket körülvevő világ 

nem zárt rendszer, hanem nyílt. Az egyensúlyi állapot tartósabban a zárt rendszerek sajátja. A 

zárt rendszerek jellemzője, hogy bennük mindenféle mozgás, változás irányítója, fenntartója a 

rendszeren belül működik. Az ilyen rendszert nem érik külső hatások, és a rendszer sem hat a 

környezetére. A rendszeren belüli alkotóelemek közötti kölcsönhatás idővel a rendszert 

jellemző belső különbségek, belső mozgások, változások felszámolódásához vezet. Létrejön 

egy statikus egyensúlyi állapot (Cséfalvay, 1994.). A statikus jelleg azt jelenti, hogy egy 
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állandósult, nyugvó, nem változó állapot jön létre. A tér ebben az esetben egyértelműen és 

tartósan homogén lesz, hiszen annak minden eleme azonos jellemzőkkel lesz leírható. Az 

egyensúly beáll, a létező (fizikai) egyenlőtlenségek kiküszöbölődnek.  

A minket körülvevő világ azonban nem zárt rendszer, hanem nyílt. A nyílt rendszerek 

sajátossága, hogy ezek hatással vannak a környezetükre; miközben magát a rendszert is 

alapvetően befolyásolja a külső környezete. A környezetükkel kapcsolatot tartó nyílt 

rendszerek folytonos anyag-, energia- és információcserével kötődnek a külvilághoz. Az ilyen 

rendszerekben is beállhat egyensúly, de ez szemben a zárt rendszereknél tapasztaltakkal 

dinamikus egyensúly. A dinamikus jelző azt jelenti, hogy a rendszer változásával, mozgásával 

együtt ér el egy időről időre folyton újrarendeződő egyensúlyi állapotot (Nagyné Molnár, 

2011). A tér értéke tehát változó. A nyílt rendszerek működési elve szerint, a társadalmi, 

gazdasági viszonyok időről időre újrarendeződnek. A tér értéke tehát az egyenlőtlenségi 

mutatókban is megjelenik. A változás nyomon követése mindig folyamat- vizsgálat, melynek 

során több időmetszet összevetésével készítünk a térről helyzetfeltárást.  

A társadalmi, gazdasági haladással összefüggésben, idővel a tér pozíciói megváltozhatnak. 

Ebben a társadalmi- gazdasági jelenségek szüntelen változásában három alapvető tendencia 

figyelhető meg:  

 a felemelkedés,  

 a leszakadás 

 stagnálás. 

 

 
1.1. ábra: A nivellálódás folyamata két különböző fejlettségű „A” és „B” régióban 

Forrás: Nagyné Molnár (2011) 



14 

 

Ha a felemelkedés-leszakadás jelenségét egy másik térséghez viszonyítva vizsgáljuk, 

akkor vagy kiegyenlítődésről (nivellálódás), vagy differenciálódásról beszélünk. (1.1, 

1.2.,1.3.ábra) 

A kiegyenlítődés (nivellálódás) a különbségek csökkenését jelenti. A kiegyenlítődés 

előjellel együtt értelmezett fogalom. Pozitív a kiegyenlítődés, ha a fejletlenebb térség(ek) 

felzárkózik (felzárkóznak) a fejlettebb(ek)hez. Negatív előjelű a kiegyenlítődés, ha a fejlett 

térség(ek) mutatója a gyengén fejlettek irányába mozdul el. (1.1  ábra) A kiegyenlítődés, mint 

folyamat végeredménye a kiegyenlítettség. A kiegyenlítettség a társadalmi jelenségek területi 

eloszlásának viszonylagos homogenitását jelzi, vagyis a területi különbségek alacsony voltára 

utal.  

A differenciálódás nem feltételez egy már meglevő területi különbséget. A 

differenciálódás során a különbségek nőnek a vizsgált területek között (1.2.,1.3. ábra)  

 
1.2.ábra: A differenciálódás folyamata azonos fejlettségű térségek esetében 

Forrás: Nagyné Molnár (2011)  
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1.3.ábra: A differenciálódás folyamata különböző fejlettségű térségek esetében 

Forrás: Nagyné Molnár (2011)  

 

Az 1.2. ábra azt a kiinduló helyzetet ábrázolja, amikor nincs a két vizsgált térség 

között fejlettségbeli különbség. Ilyenkor a differenciálódás elindulhat úgy, hogy egyik, vagy 

másik térség nagyobb léptékben kezd el fejlődni (elrugaszkodás); vagy úgyis, hogy az egyik 

erősen leszakad a másiktól (leszakadás). A differenciálódás harmadik típusa ilyen kiinduló 

helyzetben úgy születik, hogy mindkét térségben mérhető a változás: az egyik fejlődésnek 
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indul, a másik lefelé sodródik (ellentétes együttmozgás) Az 1.3. ábra eleve fejlettségbeli 

különbségből indul ki. A differenciálódás ebben az esetben is többféle formában jelenhet 

meg; megfigyelhető az elrugaszkodás, a leszakadás, és az ellentétes együttmozgás jelensége is  

(Nagyné Molnár, 2011).  

A centrum, a periféria, félperiféria- helyzet térben és időben változó. Azt a folyamatot, 

amikor a centrum és periféria, mint szélső csoportok között a távolság, egyenlőtlenség 

egyértelműen növekszik polarizációnak nevezzük. Amikor a két szélső pont között a 

különbség csökken, kiegyenlítődésről beszélünk.  

A centrum-periféria szituáció dinamikus, azaz szüntelenül időről időre újrarendeződő 

struktúra. Létrejötte mindig az adott kor politikai, gazdasági, társadalmi viszonyaitól függ. 

Ugyanakkor maga a centrum-periféria, ha térben változó kiterjedéssel is, de mindig 

szükségszerű, hogy kialakuljon. A terület- és térségmarketing célja nem egyszerűen csak az, 

hogy tudatossá tegye a nyílt rendszerekben zajló mozgásokat, hanem az is, hogy olyan 

változásokat indítson el, melyek a térség fejlődését, dinamizálódását szolgálják. Itt fontos 

kiemelni, hogy a terület és térségmarketing szerepét tovább erősíti az a tény, hogy a 

tőkebeáramlással, a beruházások, fejlesztések elmúlt évekbeli gyakorlatával világossá vált, 

hogy a piaci mechanizmusok nemhogy csökkentenék a területi különbségeket, hanem inkább 

növelik. A fejlettebb centrumtérségek ugyanis jobb beruházás-fogadási képességgel bírnak. A 

piaci mechanizmusok centrum-periféria szituációt generáló hatását kompenzáló technika lehet 

a térségmarketing. Természetesen megfelelő területfejlesztési támogatásrendszer kidolgozása 

mellett.  

 

1.7. Összefoglalás 

 

Ebben a fejezetben megismerhette az olvasó a legfőbb térfogalmakat. Rámutattunk, 

hogy a tér minden egyes pontja egyedi. Értéke sohasem véletlenszerűen formálódik, hanem a 

különböző társadalmi, gazdasági, infrastrukturális, természeti hatótényezők függvényében. A 

tér értéke olyan szükségszerűség, mely társadalmi, gazdasági folyamatok térbeli 

következménye, és amely maga is meghatározza a társadalmi, gazdasági folyamatok és 

struktúrák alakulását. A tér értéke felfogható folyamatok, struktúrák eredményeiként is. Az 

érték nem állandó; időről időre változik.  

 

 

1.8. Ellenőrző kérdések 

 

1. feladat  

Fogalmazza meg, mi a különbség az alábbi fogalompárok között! 

a. földrajzi tér− absztrakt tér 

b. külső tér− belső tér 

c. horizontális –vertikális térfelosztás 

d. homogén− heterogén térszerkezet 

e. centrum-periféria 
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2. feladat 
Magyarázza az alábbi sematikus ábrán a határok funkcióit! (Ön dönti el, hogy az 

„A”, „B” és „C” milyen területi szintet jelöl, valamint azt is, hogy milyen a 

jelentéstartalma az egyes mintázatoknak!) 

 

 
3. feladat 

Válasszon ki egy Ön által jól ismert települést, térséget, és értelmezze az annak a térnek 

az értékét meghatározó  

a. természeti,  

b. gazdasági,  

c. társadalmi,  

d. infrastrukturális, 

e. ökológiai hatótényezőit!  

 

4.feladat 

Sorolja fel az egyenlőtlenségi mutatókat, majd jellemezzen egy Ön által szabadon 

választott teret az egyenlőtlenségi mutatókon keresztül!  

 

5. feladat 

Az alábbi megállapítások, példák a differenciálódásra, valamint a pozitív illetve a 

negatív nivellálódásra vonatkoznak. Társítsa a megállapításokat, példákat a 

fogalmakkal! 

a. differenciálódás 

b. pozitív nivellálódás 

c. negatív nivellálódás 

 

1. A fejlett térség(ek) mutatója a gyengén fejlettek irányába mozdul el. 

2. A pártállamban létrehozott nehézipari övezetek rendszerváltás utáni társadalmi- 

gazdasági összeomlása. 

3. Az egyik térség erősen leszakad a másiktól.  

4. A „vasfüggöny” felszámolása után a nyugati határmente fejlődése a Közép- 

magyarországi régióhoz képest.  

5. Az Észak-alföldi régió és a Közép magyarországi régió fejlődése. 

6. Egyik, vagy másik térség nagyobb léptékben kezd el fejlődni (elrugaszkodás); mint a 

másik. 
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Megoldás (csak az egyszerű feleletválasztós megoldásokat találja meg!)  

 

1. feladat: 

a. 

földrajzi tér: földrajzi koordinátákkal leírható valóságos tér   

absztrakt tér: egy modell-tér, mely arra szolgál, hogy benne ideális körülmények között 

vizsgáljunk egy adott társadalmi- gazdasági problémát. 

b.  

külső tér: az a földrajzi tér, vagy környezet, amely tartályszerűen körülveszi a vizsgált teret. 

belső tér: a konkrét körülhatárolt térben a különböző társadalmi, gazdasági szereplők 

(intézmények, gazdasági egységek) egymáshoz viszonyított kapcsolatrendszereiként épül fel.  

c.  

horizontális térfelosztás: a földrajzi tér határvonalakkal való tagolását, azaz a tér vízszintes 

kiterjedésének felosztását jelenti 

vertikális térfelosztás: lényege, hogy a teret függőleges irányban osztjuk fel, amely szintek 

kijelölésével jár együtt. 

d.  

homogén térszerkezet: ha a tér egységes, egyveretű, nem tagolt. 

heterogén térszerkezet: a nem egységes, szerkezetileg tagolt területek, jelenségek összessége.  

e. 

centrum: A külső térben elsősorban geometriai középpontként, központi elhelyezkedésként 

értelmezzük. Ugyanakkor centrumnak nevezzük azt is, amikor pozitív tartományba tartozó 

valamilyen gazdasági, társadalmi érték halmozódik fel az adott térben, függetlenül attól, hogy 

ez geometriailag a térnek mely részén van.  

A periféria relatíve peremi helyzetű térelem, vagy térrész, mely a geometriai helyzet mellett 

negatív minőséget is magában hordoz. Egy tetszőleges méretű, egyenlőtlen térbeli 

rendszerben geometriai értelemben a többi térelemhez képest peremi elhelyezkedésre utal. 

Ugyanakkor perifériának tekinthető a térnek azon része is, melyben negatív értéktartományba 

tartozó valamilyen gazdasági, társadalmi jelenségek erősödnek meg.  

 

5. feladat 

 

1.c 

2.c 

3. a 

4. b 

5. a 

6. a 
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2. A térségmarketing tudománytörténeti helye, kapcsolata más 

tudományokkal 

 

 

Az alábbi fejezet ismeretanyagával a szándékunk az, hogy az olvasó értelmezni tudja a  

térségmarketing kialakulásának körülményeit, szemléletének formálódását. Célunk továbbá az 

is, hogy megismertessük az olvasóval a terület- térségmarketing tudománytörténeti 

kapcsolatait, különös tekintettel a mikroökonómiai és makroökonómiai modellekre.  

 

2.1. A térségmarketing helye a tudomány világában 

 

A térségmarketing a földrajzi tér marketingje. Magában ötvöz számos földtudományi és 

gazdaságtudományi szakterületet. Nehezen lehetne a teljesség igényével megfogalmazni, 

hogy mely gazdaságtudományi és földtudományi irányzatok milyen mértékben és módon 

járultak e szakterület kialakulásához. A 2.1. ábra szemlélteti a térségmarketing 

gazdaságtudományokkal (pl. a marketingtudománnyal, a közgazdaságtudománnyal), valamint 

a természeti- és társadalomföldrajzot magában foglaló földtudományokkal való kapcsolatát.  

 

 
2.1. ábra: A terület- térségmarketing viszonya a föld- és gazdaságtudományokhoz 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A térségmarketing abból indul ki, hogy a tér értékhordozó. A tér értékhordozó 

jellegének törvényszerűségeit, jellegzetességeit természetesen egészen más eszközzel 

vizsgálják a gazdaságtudományok különböző szakemberei és természetesen a 

földtudományok szakértői is. A földtudományok elsősorban a tér, mint értékhordozó 

jelenségeinek leírásával, míg a gazdaságtudományok a tér, mint értékhordozó különböző 

aspektusú rendszerkapcsolatainak értelmezésével járultak e tudomány megszületéséhez. Az 

alábbiakban a földrajz és a közgazdaságtudomány szemlélet- és eszközrendszerének 

felhasználásával járjuk körül és értelmezzük ezt a problematikát, fogalmazzuk meg a 

legfontosabb tanulságokat azzal a céllal, hogy előkészítsük a következő fejezetekben 

tárgyalandó terület- térségmarketing logikájának, működésének megértését.  

 

 

2.2. A tér, mint értékhordozó földtudományi szemléletében 

 

Azt, hogy a tér értékhordozó, a földtudomány nem piaci értelemben vizsgálja. Abból indul 

ki, hogy a tér pusztán a természeti szépségei, adottságai által is értéket hordoz, függetlenül 

attól, hogy a tér piaci szereplői mindezt kiaknázzák, és profitot termelnek belőle, vagy sem. A 

földtudomány természetesen a táj felbecsülhetetlen értékének tekinti másfelől a területen élő 

helyi közösséget is, tehát magát az embert is. A tájjal szervesen együtt élő ember és közössége 

nélkül nem születik építészeti emlék, nincs kultúra, és hagyomány sem, mely sok esetben úgy 
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válik a tér értékévé, hogy abból az ember, a közösség anyagilag nem feltétlenül profitál. A tér 

földrajzi értelemben négy fontos hatótényező függvényében nyeri el értékét. (2.2. ábra) A tér 

földrajzi értelemben ezen hatótényezők rendszerében működik. Ennek a rendszerszerű 

működésnek a modellje levezethető Tóth (1981) települési térre megalkotott 

tetraédermodelljéből. Az eredeti modellt tartalmilag kibővítve azt mondhatjuk, hogy a tér egy 

adott földrajzi környezetben, annak elemeivel intenzív kölcsönhatásban élő gazdasági, 

társadalmi, műszaki (infrastrukturális) struktúrák rendszere. A tér, mint rendszer egy olyan 

elméleti tetraéderrel szemléltethető, melynek a négy lapja:  

 a társadalom 

 a gazdaság 

 az infrastruktúra 

 és a természeti környezet.  

 

Természetesen a négy szféra önmagában is differenciált, azaz akár a társadalmi, akár a 

gazdasági, infrastrukturális, természeti szférát nézzük, mindegyik önmagában is összetett, 

bonyolult rendszer. A tetraéder, mint forma négy egybevágó egyenlő oldalú háromszögből áll. 

A tetraéder sajátossága, hogy minden oldal minden oldallal érintkezik. A modell értelmében 

tehát a társadalmi, a gazdasági, az infrastrukturális és a természeti szféra mindegyike 

érintkezik egymással. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy bármely szférából indul ki egy hatás 

(akár társadalmi, akár gazdasági, akár természeti, vagy épp infrastrukturális), az mindenképp 

hatással lesz idővel valamennyi szférára. A tetraéder- modell jól jellemzi, hogy a rendszer 

belsejében bármely tényező súlyának változása, azaz a tetraéder bármely oldalának 

átalakulása a tetraéder egészére (azaz a tér életére) is hatással van, tehát a másik három 

tényező is vele együtt változik. (2.2. ábra) 

 

 

 
 

Jelmagyarázat:  

1-gazdasági szféra, 2-társadalmi szféra, 3-műszaki (infrastrukturális) szféra, 4-természeti 

szféra 

2.2. ábra: Tóth (1981) tetraéder-modellje 
Forrás: Tóth J. 1981 

 

A tér értékeit vizsgálva érdemes elkülöníteni a ténylegesen a földrajzi térhez kötött 

értékeket, és a térhez lazábban kapcsolható értékeket. Egy építészeti érték például 

természetesen vitán felül azé a helyszíné, annak a közegéhez, értékéhez tartozik, ahol az 

megszületett; tehát a földrajzi térhez kötött értékekhez tartozik. Igaz, arra is van példa, amikor 

egy valahol megszületett, például építészeti értéket „áttelepítenek”. Ilyen például a 
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nemesborzovai harangláb története a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Ez a 

minden darabkájában, az utolsó szögig fából készült építmény mintegy háromszáz éven át élt 

együtt kicsiny falujával. Miután utóbb igen rossz állapotba került, a műemlékvédelem nem a 

helyi rekonstrukció mellett döntött, hanem az akkor születő Szentendrei Skanzen egyik első 

kiállítási darabjaként építtette meg immáron Szentendrén. Azóta Nemesborzova „visszavette” 

a haranglábat, no nem az eredetit; hanem annak pontos mását. Ebben a ragaszkodásban jól 

látható, hogy az értékek mennyire nem függetlenek a tértől.  

A mobilabb térértékek közé tartozik a kultúra, a hagyomány. A palócének, a matyó 

hímzés például természetesen bárhol közönségre találhat a világon. Sőt nemcsak közönségük 

lehet bárhol, hanem alkotóik is. Elméletileg bárki elsajátíthatja a palócos ének-és beszéd-

technikát és megtanulhatja a palóc táj népdalkincseit. Ugyanígy a matyó hímzés technikája és 

színvilága is tanulható. Ezzel együtt a tanult és mívelt fortélyok késztermékei mindig kötődni 

fognak a helyhez; ahol a példánál maradva a dallam, a színvilág kialakult. Függetlenül attól, 

hogy az, aki foglalkozik velük hol él, hol alkot.  

A tér értékének következő fontos ismérve, hogy az értékek az idő függvényében 

változnak. Az értékek egy része időtálló, azaz az idő az értéket lassan befolyásolja; míg más 

értékek időről időre gyorsan változnak. A változás mindenképp szükségszerű, hisz a tér –

lévén nyílt rendszer– a környezetével intenzív kölcsönkapcsolatban van. Relatíve gyorsan 

változó értéknek tekinthető a munkaerőpiaci érték. Ezt példázza jól a rendszerváltással kiépült 

globális piacgazdaság hazánkban, amely például felgyorsította a tercierizálódást, jelentős 

értékveszteséget okozott az egykori nehézipari tengely térségeiben. Természetesen lassabban 

változó értékekről is beszélhetünk. Ilyenre bőven találunk példát az építészeti kultúránkban, 

gondoljunk csak a kastélyainkra, templomainkra.  

Érdemes azt is megfigyelni, hogy a tér bizonyos pontjaiban a tér érték-változása 

gyorsabban megy végbe, mint máshol. Általában elmondható, hogy az urbanizálódásban 

érintett, a globalizációs folyamatokban fókuszba került helyeken a tér gyors 

értékátrendeződésen megy keresztül, míg az emberiség legújabb civilizációs trendjeitől távol 

eső helyeken ugyanez lassan megy végbe. A tér értékváltozása tehát szorosan összefügg 

különböző társadalmi, gazdasági jelenségekkel, mint például az urbanizálódással, a 

migrációval, a globalizálódással, a gazdasági szerkezetváltásokkal stb. Ezek a hatások időről 

időre új helyzet elé állítják a térségi szereplőket, amely helyzetekben az adott válaszoktól 

függően a tér föl-, vagy leértékelődik. 

A leértékelődő térnek számos tünetbetegsége van. G. Fekete (2006) véleménye szerint 

az egyik ilyen lényeges ismérve: a demográfiai egyensúly felbomlása. (2.3.ábra) Ezen belül 

az egyik legszembetűnőbb sajátosság a népesség elöregedése. A fiatalok elköltöznek, a nagy 

családok felbomlanak: az idősek az utódaiktól távol élnek. A fiatalok elköltözése miatt a 

migrációs folyamatok közül fölerősödik az elvándorlás, ami ingatlanpiaci túlkínálatot okoz. A 

túlkínálat szükségszerű következménye az ingatlanok leértékelődése. Másodlagosan azonban 

az ilyen térbe megindulhat egy sajátos szelektív bevándorlás is, amely további konfliktusokat 

és egyre súlyosabb fokú leszakadást jelent a térség számára; hisz ezeket a beköltözőket főként 

az olcsó ingatlan vonzza ide. Végső soron az ilyen térség számára egyoldalúvá válnak a 

térségbe vezető utak: a képzett, agilis fiatalok számára csak kifelé, a sorsukat kezükbe venni 

nem tudó, többnyire alacsonyan iskolázott tömegek számára csak befelé vezet az út (G. 

Fekete, 2006). 
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2.3. ábra: A területi elmaradottság tényezői 

Forrás: G. Fekete, É 2006. 56.o. 

 

 

Az alacsony iskolai végzettséggel jellemezhető helyeken további, a tér értékét lefelé 

mozgató következmény, hogy a képzett munkaerő hiánya rontja a helyi vállalkozások 

versenyképességét. A versenyképességi probléma szorosan összefügg a tőkehiánnyal is, ami 

helyben nem termelődik meg, hisz a helyi vállalkozások számára a szűk helyi piac nem tesz 

lehetővé stabil üzleti működést, és külső piacokra sem tudnak betörni, hisz ahhoz sem 

kapacitásuk, sem infrastruktúrájuk, sem termékszerkezetük stb. általában nincs meg. A külső 

vállalkozások pedig a fejletlen humánerőforrás, gyenge infrastrukturális háttér, elégtelen 

üzleti környezet miatt nem települnek a térségbe. Ha mégis betelepülnek, a jövedelmet 

kivonják, így a tevékenységük csak mérsékelten járul hozzá a térségi jövedelmek, a tőke 

képződéséhez. A külső források megszerzéséhez hiányzik továbbá az érdekérvényesítő-

képesség is, de a források értelmes felhasználására képes menedzsment is hiányos, gyenge 

(G. Fekete, 2006.). (2.3. ábra) 

Az ilyen leértékelődött tér markáns ismérve az is, hogy részben a fizetőképes kereslet 

hiánya okán is, a térség gazdasági- szolgáltatási kínálata alatta van az igényeknek. A 

fizetőképes kereslet hiánya és a méretgazdaságosság követelményeinek teljesíthetetlensége a 

helyi szolgáltatások működtetését is ellehetetlenítik. Ebből pedig az következik, hogy még a 

csekély helyben megtermelt érték is kiáramlik a térből (G. Fekete, 2006.). (2.3. ábra) 

Az ilyen helyek gyakorta kedvezőtlen közlekedés-földrajzi helyzetűek, amit úgy kell 

elképzelni, hogy az ilyen térségeket elkerülik a vasútvonalak, vagy a térség peremén futnak. 

A közutak elhanyagoltak, gyakori a zsáktelepülés-jelleg (amikor nincs átmenő, csak bekötő 

úttal bevezető forgalom). A kis népsűrűség, a lakosság alacsony fizetőképessége miatt 

többnyire a tömegközlekedés járatait, a gépkocsi-közlekedés üzemanyagtöltő és járműjavító 

állomásait nem éri meg működtetni. A hírközlés és az információáramlás csatornái is 

kiépületlenek: gyenge mobilszolgáltatói lefedettség, alacsony szintű Internet-hozzáférés, 

rossz és korlátozott TV-vételi lehetőségek jellemzik a térséget. Ezek a tényezők tovább 

gyengítik a térség mobilitását, hozzájárulnak a további demográfiai erózióhoz, gátolják a 

szemléletbeli megújulást, gyengítik a vállalkozások versenyképességét is, azaz a térség 

tőkevonzó és jövedelemtermelő- képességét. Az elszigeteltségből előny talán csak a 

környezeti erőforrások kiaknázatlanságából számolható, bár ez kétes értékű előny, hiszen 
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mögötte kényszerpálya van. A környezeti erőforrások a térség fejlődése szempontjából 

értékké csak akkor válnak, ha felismerik, feltárják őket, és olyan hasznosítási módot találnak 

vele kapcsolatban, amely fenntartható fejlődési pályára segíti a térséget. Általában az 

elmaradott térségeink legnagyobb értéke a viszonylagosan jó állapotú természeti környezet. 

Általában ezek az értékek lényegében feltáratlanok, kihasználatlanok. Mivel a 

környezettudatosság, az értékvédelem szemlélete az ilyen térségekben meglehetősen 

fejletlen, ezért jelenleg sokszor az jelent nagyobb problémát, ha ezen kontrollok nélkül 

kezdődik a térség erőforrásainak feltárása. Nem lesz szerencsésebb az a vidék sem, mely úgy 

kezdi el intenzíven hasznosítani környezeti erőforrásait, hogy a hasznosítás környezeti 

következményeivel nem számol. (Erdeit tarra vágja, környezetszennyező hulladékégetőt épít 

ki stb.) (Nagyné Molnár, 2011). (2.3. ábra) 

A leértékelődő térségekben tehát a legnagyobb problémát a tömeges és mélyülő 

„munkán kívüliség”, a kielégítetlen belső szükségletek, a leépülő szolgáltatások, a pusztuló 

természeti és kulturális értékek, a növekvő elszigetelődés, az elvándorlás, a koncentrálódó 

szegénység, és az ezekből adódó konfliktusok okozzák. Hiányzik az innovációs-készség, a 

globális trendekhez való igazodás képessége, az önszerveződés; és természetesen az 

infrastrukturális és pénzügyi feltételek sem adottak kellően. (Nagyné Molnár, 2011) 

Ahogyan a tér értéktelenedését a különböző tényezők rendszerszerű összefüggésében 

érdemes jellemezni, úgy a tér felértékelődését is. A felértékelődő terek nyitottak, mind a 

gazdaságuk, mind a társadalmuk. A felértékelődő terek középpontjában általában egy erősebb 

munkaerőpiaci potenciál áll, amely összefügg a tér valamilyen gazdasági versenyelőnyével 

(humánerőforrás, közlekedésföldrajzi helyzet stb.). Ahol van munkalehetőség, ott az agilis, 

képzett fiatal társadalmi csoportok nem áramlanak el, így egészséges marad a demográfiai 

struktúra. A magasabb jövedelem-szint együtt jár a magasabb igényekkel. A fizetőképes 

kereslet jelenléte lehetővé teszi, hogy olyan vállalkozások működjenek (nyereséggel) helyben, 

melyek a belső szükségletek kielégítését, de adott esetben külső szükségletek kielégítését is 

meg tudják célozni. A helyi jövedelem –legalább részben– így nem áramlik ki a térségből, 

hanem „visszaforgatódik” a helyi gazdaságba. A rétegzett helyi humánerőforrás lehetővé 

teheti, hogy a vállalkozások stabil üzleti működést produkáljanak, akár külső piacokra is szert 

tehessenek. A sikeres piaci szereplő helyi jelenléte tovagyűrűző hatású; az ilyen térségekben 

kívülről is szívesen települnek külső vállalkozások. A tér gazdasági, társadalmi értéke is nő.  

 

 

2.3. A tér, mint értékhordozó elméleti közgazdaságtani megközelítésből 

 

A tér értéke, a föl- és leértékelődés folyamata közgazdaságtani megközelítésben 

mindenekelőtt versenyképességi kérdés. A tér értékváltozásának versenyképességi 

összefüggései a nyolcvanas- kilencvenes években kaptak egyre nagyobb figyelmet. 

Mindenekelőtt a települések és különösen az országok közötti verseny kiéleződése okán. Az 

ezen tárgyú munkák egy része úgy vizsgálta a versenyképességet, hogy a verseny valójában 

azon vállalatok, intézmények, szolgáltatások között van, melyeknek a tér telephelyet kínál; a 

tér tehát valójában nem versenyzik. Ugyanakkor egyre népesebbé vált azon szemléletet 

képviselők tábora, akik azt vallották, hogy a városok, a régiók, az országok ténylegesen 

versenyben vannak egymással a befektetésekért, a lakosságért, az állami támogatásokért stb.  

Ma már egyre elfogadottabbá válik, hogy nem csak a vállalatok, hanem a területi 

egységek is versenyeznek egymással. A versenyben való helytállást kifejező versenyképesség 

fogalma a globális verseny speciális jellemzőinek következményeként a közgazdaságtan, 

illetve az üzleti tudományok központi fogalmává vált (Gordon, 1999). Szűkebb értelemben a 

területi verseny a vállalatok, iparágak, régiók, nemzetek és nemzetek feletti régiók képessége 

relatíve magas jövedelem és relatíve magas foglalkoztatottsági szint tartós létrehozására, 
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miközben a nemzetközi (globális) versenynek ki vannak téve (Lengyel, 2000). Tágabb 

értelemben a területi verseny egy olyan folyamat, amely a területi egységek között zajlik, és 

célja a régióban, városban élők jólétének növelése a regionális, helyi gazdaság fejlődésének 

elősegítésével, amely fejlődést bizonyos csoportok a helyi politikákon keresztül más 

térségekkel versengve, rivalizálva próbálnak befolyásolni explicit vagy gyakran implicit 

módon (Lengyel-Rechnitzer, 2000). 

A területi versenyképesség fogalmának nincs egyetlen kiemelt mutatója, hanem 

egymáshoz szorosan kapcsolódó, viszonylag egyértelmű és jól mérhető közgazdasági 

kategóriák együttesének halmaza (Momaya, 1998). A versenyképesség fogalma összetett, 

komplex definíció, hiszen nemcsak a közelmúltbeli és jelenbeli helytállás jelenik meg benne, 

hanem a jövőbeli sikeresség esélye és képessége is (Lukovics, 2007). 
Az alábbiakban ennek a kérdéskörnek járjuk körül néhány, a térségmarketing 

szempontjából is alapvető fontosságú elméletét. Természetesen nem célunk a területi 

versenyképesség könyvtárnyi irodalmát bemutatni, csupán azokra az elméletekre, 

gondolatokra fókuszálunk, amelyek a terület- térségmarketing szemléletéhez, értelmezéséhez 

valamilyen szempontból hozzájárulnak.  

2.3.1. Versenyképesség mikroökonómiai szinten 

 

Mikroökonómiai megközelítésben a régiók versenyképességét visszavezetjük az ott 

működő vállalatok versenyképességére. E nézőpont kényege, hogy a térség egészére 

vonatkozó versenyképességet az ott levő vállalatok működésének jellemezésével lehet 

megragadni. A mikroökonómiai szempontú versenyképességi szemléletet Porter (1990) 

rombusz-elméletén keresztül vizsgáljuk. Porter ebben az elméletében a területi 

versenyképességet a mikroökonómiai megközelítéseknek megfelelően eredendően a 

vállalatok, vállalkozások termelékenységére vezette vissza. Fontos alapkijelentése ebben a 

modellben az is, hogy a vállalatok versenyképességét a hazai bázisuk határozza meg. Az 

általa szerkesztett „rombusz-modellben” a versenyképességet egy összefüggés-rendszerben 

értelmezte, amely négy fő meghatározó elemre épül (2.4. ábra): 

 a tényezőellátottság minőségére és mennyiségére (inputfeltételekre) 

 a keresleti feltételekre 

 a kapcsolódó és támogató iparágakra 

 vállalati versenystratégiákra 

 

 
2.4. ábra: Porter-féle rombusz-modell 

Forrás: Porter (1990) alapján szerkesztette a szerző 

 



25 

 

A tényező-ellátottság Porter (1990) szerint 5 csoportba sorolható:  

 természeti erőforrások 

 infrastruktúra 

 pénzügyi erőforrások 

 humán erőforrások 

 tudásbázis 

 

Porter (1990) a tényezőellátottsággal kapcsolatban kifejtette, hogy minden esetben azokat 

a helyi tényezőket kell figyelembe venni a versenyképesség vizsgálatában, amelyet az adott 

iparág ténylegesen felhasznál. A tényezők sokfélék; súlyuk, jelentőségük is eltérő. Érdemes 

őket csoportosítani például aszerint, hogy milyen széles körben határozzák meg az iparági 

fejlődést. Ennek alapján beszélünk általános és speciális tényezőkről. Az általános tényezők 

ismérve, hogy az iparágak széles körében meghatározóak, míg a speciális tényezők csak egy-

egy iparág fontos tényezői. Porter más megközelítésben beszél alapvető és fejlett tényezőkről 

is, melyek között a legfőbb különbség az, hogy a fejlett tényezők fejlesztéssel, innovációval 

születnek. A tényezőellátottság vizsgálata alapján Porter felismerése szerint a speciális és 

fejlett tényezőkre építő vállalati struktúra lesz igazán versenyképes. (Deák, 2000) 

Mivel a keresleti impulzusok legrövidebb útja a keresleti feltételek vonatkozásában is a 

vállalatok hazai bázisa, ezért a hangsúlyt Porter a hazai keresletre helyezi. Megállapítása 

abból a felismerésből indul ki, hogy a közelség, a közvetlenebb érintkezés a piaci 

szereplőkkel a megváltozó igényekre gyorsabb válaszreakciót tesz lehetővé. Ezért a 

versenyképessége azoknak a jobb, akik a hazai bázisokon jó keresleti feltételeket teremtenek  

(Deák, 2000). (2.4. ábra) 

Az egyes vállalatok természetesen nem egymástól függetlenül léteznek. Egy vállalat 

versenyképességét sosem szabad önmagában vizsgálni; mivel a kapcsolódó és támogató 

iparágak teszik lehetővé, hogy a termékük a végső fogyasztói igényeknek leginkább 

megfeleljen. A támogató iparágak a vállalat tevékenységének előfeltételeit teremtik meg, ők 

például a vállalat alapanyag-beszállító partnerei, alkatrész-biztosító üzlettársai stb. A 

kapcsolódó iparágak a vállalat további tevékenységéhez, annak rendszeréhez kapcsolódnak. 

(2.4. ábra) Porter itt is azokat a kapcsolódó és támogató iparágakat tekinti versenyképesség-

hordozóknak, melyek hazai bázison épülnek ki, lévén így gyors információ- és anyagmozgás 

valósítható meg. De nemcsak ez lehet az alapja a versenyképesség javulásának. A 

versenyképesség javulását idézi elő a klaszterekbe tömörülés is. Az egyazon térségben 

működő vállalatok, kapcsolódó és támogató iparágak, pénzügyi intézmények, egyéb 

infrastruktúrák, vállalkozói szövetségek innovatív kapcsolatrendszerén alapuló földrajzi 

koncentrációjából ú.n. regionális klaszterek épülnek fel (Porter, 1998). A területi léptékük 

alapján a regionális klaszterek lehetnek makro- mezo- és mikroklaszterek. A klaszterek 

működésének legfontosabb feltételei:  

• földrajzi koncentráció 

• üzleti partnerek (kooperáció) 

• kapcsolódó iparágak jelenléte 

• szolgáltató és támogató intézmények jelenléte 

• verseny 

 

A klaszter sikere sok tényezőn nyugszik. Benne a vállalatok versenyképessége részben 

azért erősödik, mert az együttműködő vállalatok földrajzi koncentrálódása csökkenti a 

tranzakciós költségeket. De azért is erősödik, mert a munkamegosztás és specializáció miatt 

javul a termelékenység. A kapcsolódó, támogató iparágak vállalatai között tartós 

együttműködés alakul ki. Az erőforrásokat és kompetenciákat lehetőség szerint racionális 

keretek között megosztják. A klaszterekbe szerveződő vállalatok az innovációs kihívásoknak 
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is gyorsabban és jobban meg tudnak felelni. A klaszterekbe szerveződött vállalatok további 

pozitívuma, hogy általában kötődnek a helyi gazdasághoz (van helyi identitásuk, 

elköteleződésük), intenzív kapcsolatba lépnek különféle helyi intézményekkel (pl. 

egyetemekkel). A klaszterben nagyobb lehetőség van az innovációs előnyök kihasználására is.  

A vállalati stratégia jelenti a rombusz-modell negyedik elemét. (2.4. ábra) Nincs minden 

országra, minden helyzetre, minden korban alkalmazható ideális versenystratégia. Sokféle 

stratégia szolgálhatja jól a vállalat versenyképességét adott időben és helyen. A vállalati 

stratégiák elemzésekor érdemes elkülöníteni a vezető és követő cégeket. A vezető cégek 

sajátossága a kezdeményezés, az innovativitás, a kockázatvállalás. A követő cégek 

sajátossága a kiváló adaptációs képesség (Watts, 1978). Stratégiai szinten beszélhetünk 

agresszív stratégiáról, védekező stratégiáról és megegyezésre törekvő stratégiáról. Az 

agresszív stratégia célja a termelés, a piaci részesedés növelése. A védekező stratégia célja a 

meglevő pozíciók megtartása. A megegyezésre törekvő stratégia célja pedig, hogy a verseny 

helyett kooperáció valósuljon meg. A stratégiai szinten megvalósuló vállalati irány operatív 

szinten nyeri el a térben és időben konkrét formáját. Ezek közül sok típuselemet a nemzetközi 

irodalom külön is megnevez (Laulajainen- Stafford, 1995).  

Az agresszív stratégiának egyik tipikus formája a ragadozó politika. A ragadozó politika 

lényege, hogy a vállalat az új egységét egy olyan vetélytárs mellé telepíti, mellyel szemben ő 

maga erősebbnek mutatkozik: hosszú távon a versenytárs piacának megszerzése a célja. A 

ragadozó politika jól megmutatkozik például a városi térben megjelenő hipermarketek 

kiépülésében. Megjelenésük alapvetően újrarendezi a helyi kereskedelmi szereplők piaci 

pozícióit. Így tehát a koncentrációs folyamat a kereskedelemben nemcsak regionális 

különbségeket eredményez, hanem a kereskedelmi hálózat hierarchizálódásához is hozzájárul 

(Nagy, 2000.). Az agresszív stratégia másik tipikus formája a megszállási politika. Ennek a 

formának az a lényege, hogy a cég akkor foglalja el pozícióit a térben, amikor a piac még 

nincs érett szakaszában, csak egy perspektivikusan növekvő szakaszban. Ennek a politikának 

a lényege, hogy amikor a piac eléri a szükséges nagyságot, a cég a vetélytársakkal szemben 

már biztos pozíciókkal rendelkezik. Ilyen stratégia mutatkozik meg a hazai üzleti szolgáltató 

szférában megjelent külföldi érdekeltségekben. Bár a külföldi befektetők már a kilencvenes 

évek elején megjelentek a hazai piacon, gyökeres változás a stratégiáikban csak az évtized 

közepén történt. A beruházásaik nagyságrendje megnőtt, és a vidéki terjeszkedés is 

elkezdődött (Nagy, 2000.). 

A védekező stratégiának is több tipikus esete van. Az egymás követése politika lényege, 

hogy a vállalat követi vetélytársát (Hayter, 1997.) A vezető cégek által kifejlesztett ú.n. 

elsőgenerációs fejlesztésekre pl. a gyógyszeriparban a vetélytársak úgy válaszolnak, hogy 

megspórolva az alapkutatás költséges innováció fejlesztését, relatív innovációval a már piacra 

dobott terméknek kialakítják egy többnyire olcsóbb alternatíváját. A kölcsönös fenyegetés 

politikája olyan védekező stratégia, melyben az azonos tevékenységet folytató vállalatok 

egymás piacterületén alapítanak telephelyet (Hayter, 1997). Nem elsősorban a profitszerzés 

céljával, hanem a versenytárs profitszerzésének gyengítésére, a piaci pozíciók megtartása 

céljával. Jól megfigyelhető ez például az azonos profilú üzletek bevásárlóközpontokba 

tömörülésében.  

Operatív szinten a megegyezésre törekvő stratégiának is két viselkedésformája van: közös 

beruházás, és a piac (nyersanyag) felosztása. A közös megegyezésben előfordulhat, hogy 

közösen hajtanak végre új beruházást, vagy az együttműködés keretében új vállalatot hoznak 

létre (Alvstam, 1995). A járműiparban számos példa van a közös fejlesztésekre. Például a 

Dacia és a Renault, a Suzuki és az Opel közt. A piac felosztására jó példa az üzemanyagtöltő-

állomások kiépülése a főbb közlekedési utak (autópályák) mentén.  

Azt, hogy a vállalatok közötti versenyben ki milyen stratégiát választ; szélesebb 

társadalmi, gazdasági struktúráktól is függ. A külső körülményekre a vállalati válaszreakciók 



27 

 

sokfélék lehetnek. Minden alternatív viselkedési forma szolgálhatja a vállalat érdekét, 

túlélését, stabilitását. Egyik sem tekinthető jobbnak, vagy rosszabbnak: mindig az adott 

társadalmi, gazdasági környezet dönti el az alkalmazott stratégia helyességét.  

Az igazán sikeres vállalati döntések elméletileg egy kisebb vállalat multinacionális 

vállalattá válását is elérhetővé teszik. Induljunk ki Dicken (1992) elméletéből, aki szerint a 

kiindulás egy anyaországban található vállalat, melynek legföljebb exportban jelenik meg a 

külpiaci kapcsolata. Az első nagy ugrás ennek a vállalatnak az életében akkor következik be, 

ha megkezdődik a külföldi terjeszkedés. Ez két különböző formában mehet végbe: vagy 

kereskedelmi egységet létesít külföldön is a vállalat, vagy licensz- megállapodást köt 

valamely vállalattal a fogadó országban. A következő szakaszban a termelés súlypontja már 

egyre inkább az anyaországtól távol lesz. A végső fázisban új beruházásokkal bővíti a vállalat 

a fogadó országbeli működését.  

Az, hogy a vállalatok valóban bejárják-e ezt a fejlődési utat, nagyban függ attól, hogy az 

üzleti szférán kívül, miként tud kapcsolatot tartani a vállalat a nem üzleti szférával, különös 

tekintettel a kiszemelt telephely tulajdonosára, területkezelőjére, valamint az adópolitikát 

meghatározó szereplőkre (pl. kormányzati, önkormányzati szféra). A vállalat és a kormányzat 

(önkormányzati szféra) közötti tárgyalás kimenetele nagyban függ a két fél erőforrásaitól, 

korlátaitól és a két fél tárgyalási készségétől (Hayter, 1997).  

A fogadó országban telephelyet kiépíteni akaró vállalat egyik fő erőforrása a 

foglalkoztatás, a tőkebefektetés a telephely kialakításában és annak háttér-infrastruktúrájának 

kiépítésében, valamint a szaktudás, amit a telephely kiépítésével és működtetésével alkalmaz. 

Végül, de nem utolsó sorban az export potenciál és kapcsolatrendszer is értéke a kiépülni 

szándékozó vállalatnak, amely kapcsolatok a fogadó helyet sikeresen be tudják ágyazni egy 

tágabb területi, gazdasági kapcsolatrendszerbe. (2.1. táblázat) 

A fogadó fél erőforrása, hogy a betelepülni szándékozó vállalat számára munkaerőpiacot, 

fogyasztópiacot, valamint valamilyen szinten kiépített infrastrukturális rendszert, és 

különböző piaci ösztönzéseket tud kínálni; ami vonzóvá teheti őt a befektető számára.  (2.1. 

táblázat) 

 

2.1. táblázat: Egy multinacionális vállalat és a fogadó tér közti kapcsolat 

 

 Vállalat Fogadó tér 

Erőforrás Szaktudás 

Export potenciál 

Tőke 

Foglalkoztatás 

Munkaerőpiac 

Fogyasztópiac 

Piactámogatás 

Korlát Cégek közti verseny 

 

Verseny a tőkebefektetőkért 

Tőkeszegénység 

Politikai instabilitás 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A multinacionális vállalat korlátja, hogy a külföldi telephelyekért más érdeklődő 

befektetők, versenytársak is folytathatnak tárgyalást, gyengítve a tárgyalás során a piaci 

pozícióikat. A fogadó felet is korlátozza ugyanakkor, hogy a befektetőkért is verseny folyik: a 

vállalatok a külföldi telephelyeik kiválasztásakor általában több fogadó hely által kínált 

lehetőséget vetnek össze, majd ezután mérlegelnek. Általában korlátozó tényező lehet a 

fogadó térben a tőkehiány, valamint az, ha a fogadó térben politikai (gazdasági, társadalmi) 

instabilitás érzékelhető.  

Természetesen a vállalatnak a negatív hatásokra is kell, hogy legyen forgatókönyve. Ezek 

közül a legfontosabbak a következők (Kozma, 2003):     
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 Intenzifikáció: olyan vállalati válaszreakció külső körülményekre, melyben a meglevő 

termelési kapacitásokat szervezik át azzal a céllal, hogy nőjön a termelékenység úgy, 

hogy lényeges vállalati szervezet-leépítés nem történik.  

 Racionalizáció: olyan vállalati válaszreakció külső körülményekre, melyben a 

meglevő termelési kapacitásokat szervezik át azzal a céllal, hogy nőjön a 

termelékenység úgy, hogy kisebb részlegek bezárására is sor kerül.  

 Specializáció: ennek lényege, hogy minden telephely egyfajta terméket állít elő, vagy 

forgalmaz.  

 Barnamezős koncentráció: a specializáció következtében a már létező telephelyen 

történő koncentráció keretében egy vagy több üzemegységet felszámolnak.  

 Zöldmezős koncentráció: a létező üzemegységek felszámolásra kerülnek, és egy 

teljesen új beruházás valósul meg 

 Technológiai transzfer: nincs gyárbezárás, csak a termelés helyszínei között 

technológiai csere lép fel.  

 

2.3.2. Versenyképesség makroökonómiai szinten 

  

Ha a versenyképességet makroökonómiai szempontból vizsgáljuk, akkor már nem 

csupán egy-egy vállalat versenyképességére vezetjük vissza a tér érték problematikát, hanem 

annak tágabb területi környezetére. Tehát nem egyszerűen vállalati, hanem regionális 

versenyről beszélünk. A regionális verseny abból a szükségszerűségből születik, hogy 

ugyanazokra az erőforrásokra a tér különböző pontjai különbözőképpen reagálhatnak. A 

területi verseny horizontálisan értelmezett jelenség, mely hasonló gazdasági szerkezetű 

területi egységek között zajlik azzal a céllal, hogy növekedjen a térségben élők jóléte 

(Lengyel, 2006). Lengyel (2000) „piramismodelljében” nagy hangsúlyt kap, hogy a 

versenyképességet döntően meghatározza a vállalati környezetet körülvevő, őt befogadó tér 

milyensége, valamint, hogy a versenyképesség nem vezethető vissza egy, vagy néhány 

mutatóra, hanem egymással szorosan összefüggő kapcsolatban értelmezendő (2.5. ábra). 

A modell középpontjában a régióban élők életminőségének, életszínvonalának javítása 

áll. (2.5. ábra) Ennek a célállapotnak az elérését az ú.n. alapkategóriákra (a jövedelem, a 

munkatermelékenység és a foglalkoztatottság) alapozhatjuk. Ezek olyan elemek, melyek 

közvetlenül hatnak a végső célra, a lakosság életszínvonalára és életminőségére. Az 

alapkategóriákra ható tényezőket két csoportra osztja a modell. Az egyik csoportot a 

versenyképességre rövidebb idő alatt ható, a regionális gazdaságfejlesztési programokkal 

megerősíthető tényezők alkotják. Ezek az ún. alaptényezők főleg gazdasági tényezők 

(Lengyel, 2006) (2.5. ábra): 

 kutatás és technológiai fejlesztés 

 kis- és középvállalkozások 

 kívülről jövő befektetések 

 infrastruktúra és humán tőke 

 intézmények és társadalmi tőke 

Ezen tényezők fejlesztése közvetlenül és rövid távon javítják a régiók 

versenyképességét. A tényezők másik csoportját olyan gazdasági ágon kívüli hatóerők 

alkotják, melyek hosszabb távon magyarázzák a versenyképességet. Ezek, mint az üzleti 

környezet hátterei, nélkülözhetetlen keretet biztosítanak az alaptényezők megfelelő minőségű 

kialakításához. A sikerességi faktorok, amelyek a versenyképességet közvetett módon 

hosszabb időn keresztül befolyásolják a következők (Lengyel, 2006) (2.5. ábra): 
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 gazdasági szerkezet 

 innovációs kultúra és kapacitás 

 regionális elérhetőség 

 a munkaerő felkészültsége 

 társadalmi szerkezet 

 döntési központok 

 a környezet minősége 

 a régió társadalmi kohéziója.  

 

Életminőség
Életszínvonal

Regionális, térségi és 
városi jövedelem

FoglalkoztatottságMunkatermelékenység

Kutatás-
fejlesztés

Infrastruktúra 
és humán tőke

Kívülről jövő
befektetések

Kis- és közép-
vállalkozások

Intézmények és
társadalmi tőke

Gazdasági
szerkezet

Innovációs kultúra Regionális elérhetőség
A munkaerő

felkészültsége

Társadalmi szerkezet Döntési központok A környezet minősége
A régió társadalmi 

kohéziója

Cél

Alapkategóriák

Alaptényezők

Sikerességi faktorok  

2.5. ábra: A versenyképességi piramis 
Forrás: Lengyel (2006) 139.p. 

 

A piramismodell értéke, hogy egységes rendszerbe foglalja mindazon tényezőket, 

melyek befolyásolják az üzleti környezet megteremtését, illetve azon tényezőket, melyek a 

versenyképesség egységes fogalma alapján meghatározzák a valós regionális 

versenyképességet, a tér értékét. A piramis szemléletesen mutatja be azon elemeket, melyek 

fejlesztése javíthatja a régió lakosainak életminőségét. Ezeket a hatótényezőket azonban a 

modell meglehetősen statikus struktúrában kezeli. Felhívja ugyan a figyelmet a modellben 

szereplő egyes elemek kölcsönhatására, de nem foglalkozik érdemben az ok-okozatokkal. A 

fentebbi modell kritikája továbbá az is, hogy alapvetően a gazdasági versenyképességet emeli 

ki, s nem foglalkozik a jólétet befolyásoló egyéb tényezőkkel (például az ökológiai, kulturális, 
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társadalmi összetevőkkel). Ráadásul a gazdasági versenyképességben is leginkább a kínálati 

oldalt elemzi, rámutatva azokra az elemekre, melyek mint adottságok, képességek 

meghatározzák egy terület versenyképességét. A keresleti oldalt, az eltérő célcsoportok 

igényeit azonban nem elemzi, nem tér ki a keresleti oldal elvárásaira.  

 

 

 

Tehetség Vállalkozókészség Kapcsolódás Innováció 

- Tudásintenzív készség
- Képzési lehetőségek
- Képző és oktató intéz-
mények
- A hely minősége
- A munkaerő adaptál-
hatósága

- Cégek és K+F közötti
kapcsolat
- Kutatóhelyek és 
egyetemek
- Nemzetközi K+F 
hálózatokba integráltság
- Közvetítő intézmények

- Telekommunikációs
és információs hálózatok
- IT/Internet
- Nyitottság
- Közlekedési infrastr.
- Városi szolgáltatások

- Tevékenységek kon-
centrálódása
- magas hozzáadott ér-
tékre specializáltság
- Nemzetköziség foka
- Új termékek és szol-
gáltatások

Iparszerkezet,
termelékenység

Adók és
járulékok

Profit és
beruházások 

Foglalkoztatott-
ság és 

jövedelem 

Szociális ellátás Fenntarthatóság

Ennivaló

Környezet

Kultúra

EgészségLakóhely

Mobilitás

Jólét

 
2.6. ábra: A versenyképességi fa 

Forrás: Marteen de Vet, J. et al (2004) 12.o. alapján készítette Lukovics (2008) 26.o. 

 

Az ECORYS kutatócsoportja által 2004-ben létrehozott ú.n. versenyképességi fa-

modell (Marteen de Vet, J. et al, 2004), már a versenyképesség hatótényezői közötti komplex 

kapcsolatrendszert is érzékletesebben kívánja szemléltetni. Ez egy olyan organikus modell, 

mely egy fából, mint élő szervezetből indul ki (Lukovics, 2008). Azzal, hogy ez a modell egy 

élő szervezetből indul ki, önmagában is jelzi, hogy ez a modell dinamikus rendszerben 

értelmezi a versenyképességet. Az anyag- és energiaáramlás nem csupán alulról fölfelé, 

hanem felülről lefelé és oldalirányban is szükségszerű. A modell továbbá nem csupán ezekre 

a bonyolult áramlási irányokra hívja fel a figyelmet, hanem a termést érlelő fa életciklusára is. 
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A lomb és a termés időről időre visszahullik, és talajerő-utánpótlásként a gyökér által 

felszívható tápanyagot biztosítja. A modellfa példáján ezt úgy kell érteni, hogy a fa gyökerei a 

tulajdonképpeni versenyképességi faktorokat, azaz inputokat szívják fel. A termékeny talaj 

tartalmazza ugyanis a versenyképesség hajtóerejét jelentő faktorokat: a tehetséget, innovációt, 

kapcsolódást, vállalkozóképességet. A törzs és az ágak a versenyképesség alapjai: a törzs az 

ipari szerkezetet és a termelékenységet, míg az ágak az outputokat jelöli (foglalkoztatottság, 

profit, adók). A gyümölcs maga a célállapot: a jólét, a fenntarthatóság és a szociális biztonság. 

Természetesen a gyökér felszívóképessége, a fás szár szállítónyalábjainak működése meg 

fogja határozni, hogy mennyi és milyen minőségű termés lesz. A modell a tovagyűrűző hatást 

is képes szemléltetni, mivel a lehulló gyümölcsök talajerő-utánpótlást jelentenek; azaz a jólét 

a fenntarthatóság, pozitívan hat vissza az inputokra, az innovációra, a vállalkozóképességre 

stb. (2.6. ábra) 

 

 

2.4. A terület- térségmarketing kialakulásának főbb okai 

 

A terület- térségmarketing születése ahhoz a felismeréshez kötődik, hogy a tér értéke, 

rendszerkapcsolatai tudatosan befolyásolhatók. Kialakulásához, a tér értékének tudatos 

befolyásolásához számos folyamat járult hozzá (Kozma, 2002): 

 gazdasági szerkezetváltás 

 politikai átrendeződés- költségvetési problémák 

 a globalizálódás 

 a fogyasztói társadalom  

 az urbanizáció 

 az idegenforgalom föllendülése 

 

 A gazdasági szerkezetváltás minden korban újrarendezi a tér- érték kérdését. Az 

1970/80-as években Európa nyugati felén, Észak-Amerikában például a korábban 

meghatározó vas-acélkohászat, bányászat, textilipar piaci súlya egyértelműen 

csökkenni kezdett. Elkerülhetetlenné vált a felszámolásuk, hanyatlásuk.  Azoknak a 

térségeknek a piaci pozíciója, melyek ezekhez a gazdasági tevékenységi területekhez 

kapcsolódtak, a versenyképessége érezhetően megrendült. Ugyanakkor ezzel a 

trenddel párhuzamosan a tercier, kvaterner szektorhoz kapcsolódó térségekben a tér 

értéke felfelé kezdett ívelni.  

 

 A politikai átrendeződések, a költségvetési problémák tér értékét befolyásoló hatását 

jól mintázza a privatizáció. A privatizáció az állami vagyon magánkézbe adását 

jelenti, melyre többnyire akkor kerül sor, ha az államháztartás egyenlege tartósan 

negatív, vagy –mint a posztkommunista országokban- az állami tulajdonban működő 

gazdasági szektorok versenyképessége csak tőkebefektetőkkel javítható. A végbement 

privatizáció révén a térbe új piaci szereplők érkeznek, melyek kezében a privatizációra 

került vállalati, föld stb. vagyon végső soron újraértékelődik. Természetesen nem 

állítható, hogy minden privatizációs forgatókönyv a tér értékének növekedésével jár 

(Molnár, 2010.B.). 

 

A globalizálódás szintén tér- érték meghatározó tényező. A globalizáció egy 

olyan folyamat, melynek során a világ egy részén zajló események a világ más részére 

is hatást gyakorolnak. A folyamaton belül két fontos jelenséget kell értelmezni. Az 

egyik jelenség a térbeli terjedés maga, a másik pedig a földrajzi terek közötti 

kapcsolatok szorosabbá válása (Haggett, 2000).Az egységnyi idő alatt megtehető 
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távolság növekedésével gyorsabban terjednek a társadalmi, gazdasági innovációk. 

Megváltozott a kulturális, társadalmi, politikai, gazdasági folyamatok léptéke: 

túllépnek az eredeti  közösségi kereteiken, a nemzethatárokon. A társadalmi, 

gazdasági innovációk terjeszkedésével egységesül az igény-oldal, létrejön egy 

konzumvilág, konzumértékekkel; de ugyanakkor ennek ellentételezésére a lokális 

értékek is felértékelődnek. A lokalizáció lényege a helyi adottságok fölértékelődése, a 

helyi gazdasági, társadalmi, kulturális lobbi-tevékenység a globális hatásokkal 

szemben. Ennek megjelenése a saját értékekből kiinduló területi terméket építő 

térségmarketing számára elengedhetetlen feltétel.  

A globalizáció nem mindenhol egyformán meghatározó jelenség. Azokon a 

helyeken, melyek például a kommunikációs technológiák segítségével önmagukat 

széles körben tudják ismertté tenni, ott könnyebben talál egymásra a fogyasztó és az 

ellátó.  

 

 A globális világgazdaság adekvát fogyasztója a fogyasztói társadalom. A fogyasztói 

társadalomban a szűken vett szükségleten felüli fogyasztás-ösztönzés áll a 

középpontban. A fogyasztói társadalom két úton módon is hozzájárul a tér értékének 

növeléséhez. Egyrészt úgy, hogy a fogyasztói társadalom jelenléte ösztönzi a 

szükségletei kielégítésére szolgáló globális ellátó, szolgáltató hálózatok létrejöttét. 

Ezek működésének sajátossága, hogy kiépülésük helyén a tér értéke szükségszerűen 

megnő (Dawson,  2007). A fogyasztói társadalom másrészt a fogyasztásával, a folyton 

gyarapodó igényével járul hozzá a tér értékének növeléséhez.  

 

 A tér értékét az urbanizációs folyamatok is jelentősen befolyásolják. A különböző 

urbanizációs szakaszokban különböző vonzó és taszító tényezők hatnak, amelyek a 

népességmozgáson keresztül a tér értékét is befolyásolják. Az alábbiakban kövessük 

nyomon Enyedi, (1988) nyomán az egyes urbanizációs ciklusokban felismerhető 

tanulságokat.   

A városrobbanás szakaszában a városok lélekszáma nő. Ez egyben a tér 

értékének növekedésével is együtt jár. A változások hátterében többnyire a városokban 

tapasztalható biztonságosabb megélhetés áll. Több a munkalehetőség; lévén a városi 

beruházások multiplikátor hatást fejtenek ki számos gazdasági területen, tevékenységi 

körben. A városi életminőség fejlettsége is vonzó, hiszen a szolgáltatások szélesebb 

palettája épül ki itt, és az agglomerációs tényezők okán ezek elérhetősége is 

kedvezőbb. Ezzel parallel a falusi vidéki térben − ahonnan a tömegek eláramlanak − a 

tér értéke csökken. Itt a taszító tényezők kedvezőtlenül befolyásolják a tér értékét. A 

falusi vidéki térben taszító, a tömegeket elvándorlásra ösztönző tényező az ú.n. 

agrártúlnépesedés, amikor a magasan maradt születések száma a csökkenő halálozási 

rátával megemeli a falusi térben a természetes szaporulatot. Ez maga után vonja a 

megélhetési problémát, hiszen a művelésbe vonható mezőgazdasági földterület véges. 

A fejlődő agrotechnika is egyre kisebb munkaerőigénnyel lép fel, azaz a falvakban a 

megtermelendő élelmiszer és mezőgazdasági nyersanyag előállításához szükséges 

munkaerőigény számottevően lecsökken. Ugyancsak taszító tényező, hogy az 

életszínvonal növekedésével nem növekedik arányosan a mezőgazdasági fogyasztás, 

így a falusi élettérben kínálkozó mezőgazdaságból való megélhetés a kereslet 

korlátozottsága miatt is beszűkül. (Molnár, 2010.A.)  

A relatív dekoncentráció szakaszában a népességmozgásnak már nem egyetlen 

célterülete a közigazgatási határaival körülhatárolt város. A tér értéke különösen 

gyorsan változik a várost övező falvakban, ahová a távoli falvakból, és egyre többen a 

városi térből is kiköltöznek. A város és a várost övező települések között egy „inga-
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kapcsolat” alakul ki, amelyben a város, mint munkahely-koncentráció a vidéki 

munkavállalót úgy szívja magához, hogy közben nem szakítja ki azt a vidéki miliőből. 

Ehhez az ingakapcsolathoz elengedhetetlen a tömegközlekedési rendszerek kiépülése. 

A városi és a várost övező tér más- más okból, de felértékelődik. Végső soron épül az 

agglomeráció, fejlődnek a kertes elővárosok (szuburbanizáció). A tér értéke 

elsősorban az elvándorlás helyszínein, a távoli vidéki térben és a városokban a 

slumokben, gettókban csökken. (Molnár, 2010.A.)  

A dezurbanizációs szakaszban a tér értékének súlypontja alapvetően máshová 

tevődik. Az eddigi városközpontú fejlődés helyébe ugyanis egy a korábbi irányokkal 

ellentétes új fejlődés lép. Ennek az urbanizációs szakasznak a lényege ugyanis, hogy a 

fejlődés súlypontja egyértelműen áthelyeződik a rurális (vidéki), nem városi 

térségekbe. Itt fontos azonban kihangsúlyozni, hogy nem általában a rurális térbe, 

hanem annak csak bizonyos részeibe, mindenekelőtt a jó megközelíthetőségű 

területekre tevődik át a hangsúly. Ez részben az agglomerációs gyűrű további 

fejlődésével, részben pedig a jó forgalmi adottságú ténylegesen vidéki térségbe 

áthelyeződő társadalmi és gazdasági mozgásokkal jellemezhető szakasz. (Molnár, 

2010.A.) E szakasz jellemzője, hogy térben kiterjedt kapcsolatrendszer épül ki a város 

és vidéke között, amely kapcsolatrendszer kiépüléséhez az egyéni közlekedési 

lehetőségek (személygépkocsi) széleskörű elterjedése, a megfelelő minőségű 

úthálózatok, és csomópontok kiépülése is hozzájárul (Erdősi, 2000. ).  

Az urbanizáció negyedik szakaszában, a posztmodern urbanizációban új 

felértékelődött terek jönnek létre, mégpedig ott, ahol az informatikai csúcstechnológia 

általánosan elterjedt, megtörtént annak széleskörű társadalmi-gazdasági-szervezeti 

adaptációja. Ezekben a nem feltétlenül vidéki terekben a tér pozícióját már nem 

elsősorban a szokásos földrajzi, forgalmi, vagy gazdasági potenciál határozza meg, 

hanem egyre inkább az információs hálóba való „beágyazódottság”. A 

beágyazódottság nem egyszerűen csak az új információs csatornák használatát 

feltételezi, azaz az információs rendszerek, mintegy „passzív” felhasználását, hanem 

olyan alkalmazói részvételt, amelyben nem csupán befogadó, hanem önmagát 

megjelenítő, felkínáló, a lehetőségeket saját érdekükben hasznosító aktív 

résztvevőként jelenik meg a tér. A posztmodern urbanizációban a falusi tér korábbi 

determinisztikus hátránya lefaraghatóvá válik, a falusi tér fejlődési lehetőségei 

kibővülnek. (Molnár, 2010.A.) 

 

 A tér értékét jelentősebben befolyásoló tényező az idegenforgalom fellendülése. Az 

idegenforgalom fellendülése szorosan összefügg a jövedelmek növekedésével, a 

munkavállalással együttjáró fizetett szabadság elterjedésével, az emberekben kialakult 

idegen dolgok iránti kíváncsisággal, a gyors és több területre kiterjedő gazdasági 

növekedéssel, a közlekedés fejlődésével, az országok, kontinensek közötti átjárhatóság 

biztosításával (Inskeep, 1991). Az idegenforgalom föllendülése érdeklődést (vevőkört) 

teremt a tér értékei iránt, ami a térségmarketing számára különösen fontos. (Molnár, 

2010.B.)  

 

 

2.5. A területi marketing gondolati előzményei 

 

A területi marketing nem tekint vissza nagy múltra, bár korai előzményei már a XIX. 

században megjelentek. Ilyen előzménynek tekinthetjük a XIX. század második felében az 

Amerikai Egyesült Államokban a telepesek toborzásait a nyugati területek benépesítésére. 
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Ugyancsak korai előzménynek tekinthető a XX. században az európai üdülőhelyek 

reklámtevékenysége is (Kozma, 2002.).  

Jelentős korszakhatárnak tekinthetőek a XX. század hetvenes-nyolcvanas évei, amikor 

egymás után jelentek meg a kommunikációs és reklámtevékenységgel foglalkozó művek. 

Ebben a korszakban született az angol városok kiadványait vizsgáló és elemző; fejlesztéseket 

ez alapján tevő tanulmány Burgess tollából (1982), vagy Bartels-Timmernek a hollandiai 

városok kommunikációs tevékenységét elemző munkája (1987). Ezek ugyan eredendően 

kommunikációs és reklámtevékenységgel foglalkozó művek voltak, ugyanakkor fontosak a 

térségmarketing kialakulásának előzményei között. 

 A térségmarketing gondolati fejlődéséhez nagyban hozzájárult az a szintén 

nyolcvanas évekhez köthető felismerés, hogy a települési tér irányításában egy új, vállalkozói 

szemléletre van szükség (Harvey, 1989). Igaz, az új irány komoly vitát indított el. Harvey 

(1989) tanulmányában kifejtette, hogy a korábbi menedzser-szemléletű területfejlesztéssel 

szemben az ú.n. „vállalkozó város” eszméjét kell gyakorlatba vinni. Mayer (1995) véleménye 

szerint a vállalkozói város egyik fontos ismérve, hogy a különböző gazdasági és társadalmi 

problémák megoldásában is egyre inkább piaci elemek kerülnek előtérbe. Ez a „nyugati” 

nagyvárosokban megjelenő irányváltás átalakította a közösség és az állam közötti 

tradicionális kapcsolatokat, elvékonyítva az állam és a magánszektor között korábban éles 

határvonalat; így hozva létre például a public- private partnership jelenséget is (Hall-Hubbard, 

1996). Az eleinte mindenekelőtt a városokra irányuló paradigmaváltás után az 1980-as évek 

végére, 1990-as évek elejére megszületett a „place marketing” (magyar fordításban a 

térségmarketing, vagy területi marketing). 

A területi marketing kialakulásához az elmúlt évtizedekben a marketingszakmában 

végbement szemléletváltás is hozzájárult. Ennek lényege, hogy a marketinges az eladó 

ügynökéből a vásárló ügynökévé lesz; azaz az áruk és szolgáltatások szakembere a fogyasztó 

tanácsadójává lép elő. A területi marketing ma már egy összetett, differenciált marketing-

terület, melynek egyre több szakmaterületen jelenik meg az alkalmazása (Piskóti, 2012). 

 

 

2.6. Összefoglalás 

 

A korábbiakban ismertetett térfogalmak, a tér jellemzőinek alakulásáról szerzett 

ismeretek ebben a fejezetben tovább bővültek. Megtudhattuk, hogy a térségmarketing a 

földrajzi tér marketingje, amely számos földtudományi és gazdaságtudományi szakterületet 

ötvöz magában. Részleteztük, hogy földrajzi megközelítésben mi a tér értéke, és azt is, hogy 

az elméleti közgazdasági modellek miként tekintenek a tér értékére. A tér érték-alakulásának 

földrajzi és elméleti közgazdasági megközelítéseinek vázlatos bemutatásával azt kívántuk 

érzékeltetni, hogy a tér értéke számos tényezőtől függ, ráadásul időben is, térben is változik.  

A tér értékének vizsgálata mindig rendszer-vizsgálat. A térségmarketing születéséhez 

az kellett, hogy a korábbi, a tér értékét leíró, a rendszerkapcsolatokat értelmező kutatásokhoz 

hozzátársuljon a tér értékének tudatos befolyásolására irányuló szándék is. Ennek 

szükségességét mindenekelőtt a gazdasági szerkezetváltások, a politikai átrendeződések, a 

költségvetési problémák, a globalizálódás, az urbanizáció, a jóléti társadalom megszületése, 

az idegenforgalom föllendülése hozta magával.  

 

 

2.7. Ellenőrző kérdések 

 

1. feladat 

Magyarázza, hogy a tér értékét miként szemlélteti Tóth. J. tetraéder-modellje! 



35 

 

 

2. feladat 

Magyarázza, hogy a tér értéktelenedését miként szemlélteti G. Fekete területi 

elmaradottság-modellje! 

 

3. feladat 

Hogyan változnak Porter rombusz elméletének egyes tényezőcsoportjain belül a 

tendenciák, ha a tér versenyképessége pozitív irányban, hogyan, ha negatív irányban 

változnak! Segít a táblázat! 

Tényezőcsoport A tér versenyképessége 

pozitívan változzon 

A tér versenyképessége 

negatív irányba változzon 

tényező (input) feltételek 

 

  

keresleti feltételek   

kapcsolódó és támogató 

iparágak 

  

vállalati versenystratégiák 

 

  

 

4. feladat 

Fogalmazza meg mi a hasonlóság és mi a különbség az alábbi fogalmak között! 

 

Fogalompár Hasonlóság Különbség 

Megszállási politika− 

ragadozó politika 

  

Intenzifikáció− 

racionalizáció 

  

Zöldmezős koncentráció-  

Specializáció 

  

Barnamezős koncentráció- 

klaszter 

  

 

5. feladat  

Döntse el, hogy az alábbi megállapítások a piramismodellre, a versenyképességi fa-

modellre, mindkettőre, vagy egyikre sem vonatkoznak! 

A. piramismodell 

B. versenyképességi fa 

C. mindkettő 

D. egyik sem 

 

1. A célmezőben az életminőség, életszínvonal van. 

2. Kifejeződik benne, hogy a területi verseny egy horizontálisan értelmezett folyamat 

3. A célmezőben a klaszterek kiépülése áll. 

4. Célpont a jólét, a szociális ellátás, a fenntarthatóság 
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5. Organikus modell 

6. Statikus modell 

7. Mikroökonómiai modell 

8. Jól ábrázolja, hogy a versenyképességi tényezők dinamikus rendszert alkotnak 

9. Lényege, hogy a térség egészére vonatkozó versenyképességet az ott levő vállalatok 

működésének jellemzésével lehet megragadni 

10. Az alaptényezők (a jövedelem, a munkatermelékenység és a foglalkoztatottság) olyan 

elemek, melyek közvetlenül hatnak a végső célra 

 

6. Fogalmazza meg, hogy miben hasonlít, és miben különbözik a tér 

versenyképessége értelmezése szempontjából a piramismodell és a versenyképességi 

fa!  

 

7. Magyarázza, hogy az alábbi folyamatok, miként befolyásolhatják a tér értékét 

pozitív, illetve negatív irányban?  

 

Folyamat Miként befolyásolja a tér 

értékét pozitív irányban?  

Miként befolyásolja a tér 

értékét negatív irányban? 

gazdasági szerkezetváltás   

politikai átrendeződések-    

Globalizálódás   

Fogyasztói társadalom 

kialakulása 

  

Urbanizálódás   

idegenforgalom föllendülése   

 

 

Megoldás (csak az egyszerű feleletválasztós megoldásokat találja meg!)  

 

3. feladat 

Tényezőcsoport A tér versenyképessége 

pozitívan változzon 

A tér versenyképessége 

negatív irányba változzon 

tényező (input) feltételek 

 

kedvezőek Kedvezőtlenek 

keresleti feltételek 

 

javulnak  Romlanak 

kapcsolódó és támogató 

iparágak 

jelen vannak szerényen vannak jelen 

vállalati versenystratégiák 

 

adaptívak a kihívásokra nem adaptívak a 

kihívásokhoz  
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4. feladat 

Fogalompár Hasonlóság Különbség 

megszállási 

politika− 

ragadozó 

politika 

mindkettő vállalati 

versenystratégia, 

mindkettő agresszív 

stratégia 

A megszállási politika lényege, hogy a cég akkor 

foglalja el pozícióit a térben, amikor a piac még nincs 

érett szakaszában. A ragadozó politika lényege, hogy 

a vállalat az új egységét egy olyan vetélytárs mellé 

telepíti, mellyel szemben ő maga erősebbnek 

mutatkozik 

intenzifikáció− 

racionalizáció 

vállalati 

válaszreakció külső 

körülményekre 

Intenzifikáció során a meglevő termelési 

kapacitásokat szervezik át azzal a céllal, hogy nőjön 

a termelékenység úgy, hogy lényeges vállalati 

szervezet-leépítés nem történik. Racionalizáció során 

a meglevő termelési kapacitásokat szervezik át azzal 

a céllal, hogy nőjön a termelékenység úgy, hogy 

kisebb részlegek bezárására is sor kerül. 

zöldmezős 

koncentráció-  

specializáció 

vállalati 

válaszreakció külső 

körülményekre 

Zöldmezős koncentráció során a létező 

üzemegységek felszámolásra kerülnek, és egy 

teljesen új beruházás valósul meg. A specializáció 

során a telephely egyfajta terméket állít elő, vagy 

forgalmaz.  

barnamezős 

koncentráció- 

klaszter 

vállalati 

válaszreakció külső 

körülményekre 

Barnamezős koncentráció során a specializáció 

következtében a már létező telephelyen történő 

koncentráció keretében egy vagy több üzemegységet 

felszámolnak. A klaszterben az egyazon térségben 

működő vállalatok, kapcsolódó és támogató iparágak, 

pénzügyi intézmények, egyéb infrastruktúrák, 

vállalkozói szövetségek innovatív 

kapcsolatrendszerén alapuló földrajzi koncentrációja 

valósul meg. 

 

5.feladat 

 

1.A 6.A 

2.C 7.D 

3.D 8.B 

4.B 9.D 

5.B 10.A 
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8.feladat 

 

Folyamat Miként befolyásolja a tér 

értékét pozitív irányban?  

Miként befolyásolja a tér értékét 

negatív irányban? 

Gazdasági 

szerkezetváltás 

Ha az új gazdasági 

szerkezetváltásba a térség jól 

becsatlakoztatható 

Ha az új gazdasági szerkezetváltásba a 

térség nem csatlakoztatható be igazán 

jól 

Politikai 

átrendeződések  

Amennyiben a politikai 

átrendeződés a pénzügyi 

stabilitást, gazdaságélénkülést 

szolgálja 

Amennyiben a politikai átrendeződés a 

pénzügyi stabilitást, gazdaságélénkülést 

nem szolgálja 

Globalizálódás Amennyiben segíti a térséget 

bekapcsolódni a 

világgazdaságba 

Amennyiben úgy segíti a térséget 

bekapcsolódni a világgazdaságba, hogy 

függő helyzetű marad 

Fogyasztói 

társadalom 

kialakulása 

Amennyiben az általa 

fenntartott szükséges javakra 

a fogyasztás az adott térben 

termelődik meg 

Amennyiben az általa fenntartott 

szükséges javakra irányuló fogyasztás 

nem az adott térben termelődik meg 

Urbanizálódás Ahová az urbanizációs 

hatások (migráció, 

innovációk terjedése stb.) 

irányulnak 

Ahonnan az urbanizáció hatására 

eláramlik a tömeg, és amely nem tudja 

magához vonzani az urbanizációval 

terjedő életminőséget javító hatásokat 

Idegenforgalom 

föllendülése 

Ahol az idegenforgalmi 

attrakciók kiépülnek  

Azokon a helyeken, ahol az 

idegenforgalom túlméreteződött 
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3. A térségmarketing, mint összetett fejlesztési rendszer 

 

 

Az alábbi fejezetben az olvasó előtt feltárul a térségmarketing kapcsolata a 

hagyományos és új marketing-megközelítésekkel. A fejezetben nagy hangsúlyt helyezünk a 

térségmarketing összetettségének megismertetésére. Ezt az összetettséget vázoljuk fel a 

térségmarketing szemléletrendszerének, célrendszerének, célcsoport-rendszerének, valamint 

alrendszer-struktúrájának elemzésével.  

 

 

3.1.A térségmarketing kapcsolata a hagyományos és új marketing-megközelítésekkel 

 

Ahhoz, hogy megértsük a térségmarketing alapvonásait, érdemes áttekinteni a hozzá 

szorosan kötődő marketingszemlélet változásait. A marketingszemlélet hagyományosan abból 

indul ki, hogy a versenyképességet eredendően a külső elvárásokra, meghatározottságra 

építve lehet pozitívan befolyásolni. A vállalatgazdaságtani mechanizmusokból például 

levezeti az ú.n. döntésorientált paradigmát, ami a vállalati döntési logikában, a használható 

cél-eszközrendszerekben, az alternatívák értékelésében értelmezett megközelítés. A feladatok 

komplexitásának növekedésével kerül előtérbe egy másik irányzat: a rendszerorientált 

paradigma. Középpontjában a piacvonatkozású rendszerelemzés áll. A szintén klasszikusnak 

számító viselkedésorientált megközelítés a fogyasztói, vásárlói magatartáskutatásokra épül. A 

szituációs megközelítésben a környezet által meghatározott alkalmazkodási 

szükségszerűségen van a hangsúly.    

Az új marketing-megközelítésekben az erőforrások, a kompetenciák fejlesztése a 

kiemelt. Az erőforrás-orientált megközelítés lényege, hogy az aktív vállalati szereplőknek a 

belső kompetenciákra kell figyelni. A folyamatorientált szemlélet kiindulópontja, hogy a 

tevékenység differenciált. Vallja, hogy a versenyképesség érdekében a vállalat egész 

működését nem a résztevékenységek működésének külön-külön történő elemzésével 

tökéletesíthetjük, hanem a folyamat egészének figyelembe vételével (Piskóti, 2012). 

 

 
 

3.1.ábra: A térségmarketing érintkezése különböző marketingtevékenységekkel 
Forrás: Piskóti (2012) 66.o. 
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A térségmarketing magában ötvöz számos marketingterületet: kapcsolatban van a társadalmi, 

a politikai, az üzleti, a szolgáltatás és az ú.n. non-business marketinggel. (3.1. ábra)A 

következő fejezetben az üzleti marketinggel való viszonyát vizsgáljuk meg közelebbről.  

 

3.1.1. A térségmarketing viszonya a termékorientált és fogyasztó-orientált üzleti marketinggel 

 

Az üzleti marketingen belül érdemes elkülöníteni a termék-és a fogyasztó-orientált üzleti 

irányzatot. A termék-orientált, valamint a fogyasztó-orientált üzleti marketing működése 

jelentős hatással volt a térségmarketing fejlődésére.  

 

3.1.táblázat: A termék- orientált és a fogyasztó- orientált üzleti marketing  

 

Szempont Termék- orientált 

megközelítés 

Fogyasztó- orientált 

megközelítés  

Fogyasztóhoz való viszony A vállalatnak csak mind jobb 

árakat kell produkálni és a 

termékfejlesztésre kell 

koncentrálni. Ebből a 

szempontból a kiindulópont a 

termék. 

A fogyasztók igényei 

határozzák meg a vállalati 

működést, azaz a 

kiindulópont a fogyasztó. 

Termékválaszték Azt ad el, amit termel Azt termel, amit el tud adni 

A piackutatás célja A fogyasztók reakcióinak 

vizsgálata 

A fogyasztók igényeinek 

vizsgálata 

Az innováció szerepe Az innováció különösen a 

termék-előállításhoz tartozó 

technológián, a 

költségcsökkentésen van 

Az innovációk a termeléstől 

a piacra jutásig tágabban 

vannak jelen.  

A profit megítélése A termék életciklusa minden 

fázisában kritikus 

A terméknek nem minden 

életciklusában egyformán 

kritikus 

A csomagolás szerepe A termék védelme A termék eladása 

A reklám célja A termék tulajdonságának, a 

technológiának, a 

működésének a hitelesítése 

A cél az, hogy a vevő 

felismerje, hogy miért jó ez 

az ő számára. 
Forrás: McCarthy-Perreault (1993) 38.p. alapján szerkesztette a szerző 

 

A termék-orientált üzleti marketing szemléletében eredendően a terméken van a 

hangsúly. Ez jól kifejeződik abban a megállapításban, hogy azt ad el, amit termel. Az 

innovációk befogadása is elsősorban a termék előállításához tartozó technológiában, a 

költségcsökkentésben nyilvánul meg leginkább. A reklám, a csomagolás kialakítása is 

egyértelműen a termékről szól. Természetesen fontos a fogyasztói viselkedés elemzése is, de 

elsősorban a fogyasztók reakcióinak vizsgálata a cél, annak visszaigazolásául, hogy a termék 

a megfelelő piaci szegmensben, a megfelelő áron és minőségben van jelen. Összességében a 

kommunikáción, a reklámtevékenységen kisebb tehát a hangsúly. (3.1. táblázat) Ez az 

irányzat mindenekelőtt a II. világháború előtt volt elterjedt, amikor a gyorsan bővülő 

világpiacon a termékeket különösebb erőfeszítés nélkül is el lehetett adni. A második 

világháborút követően azonban a vevőkért vívott „harc” kiélezte a versenyt. Ez a vevőkért 

folytatott küzdelem új stratégiát hívott életre. Létrejött a fogyasztó-orientált szemléletmód. 

Ennek középpontjában mindinkább a fogyasztók igényeinek kielégítése áll. Ez áthatja az 
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egész üzleti tevékenységet a termékfejlesztéstől, az innovációk befogadásán, a 

reklámtevékenységen át egészen a csomagolás megtervezéséig (McCarthy-Perreault, 1993). 

(3.1. táblázat) 

A térségmarketingben a termék, valamint a fogyasztó-orientált szemléletnek egy 

sajátos mixe valósul meg. Ez a fogyasztóhoz való viszonyban úgy értendő, hogy a 

kiindulópontja a termék (területi termék), akárcsak a termék-orientált marketing esetében. 

Ugyanúgy azt ad el, amije van, de ugyanakkor az is igaz, hogy rendkívül nagy hangsúlyt 

fektet a fogyasztói igényekre. A reklámtevékenységben is meglehetősen összetett a kép: a 

terület- és térségmarketingben egyformán fontos hangsúlyozni a termék minőségét, jellegét és 

azt, hogy miért is fontos, előnyös, érdekes ez a fogyasztó számára. A fogyasztó reakciói és 

igényei, elvárásai egyaránt fontosak a számára. Ami az innováció jelentőségét illeti, ez 

viszont egyértelműen a fogyasztóorientált üzleti marketinggel rokonítja: rendkívül nagy benne 

az innovációs hajlandóság a gazdasági, társadalmi tevékenységek igen széles palettáján. 

Megkülönböztető vonása az üzleti marketing-irányzatokhoz képest, hogy benne a profit 

megítélése árnyaltabb. Ennek oka, hogy olyan, anyagiakban nem értelmezhető, például 

közösségi értékeket is haszonként tart számon, ami a fogyasztó-, vagy a termékorientált 

nézőpontú marketingben nem, vagy csak marginálisan jelenik meg.  

 

3.1.2. A térségmarketing viszonya a „marketing in nonprofit organisations” irányzattal 

 

A térségmarketing a közösségi értékeket központba helyező szemlélete révén szorosan 

kapcsolódik az ú.n. „marketing in nonprofit organisations” irányzathoz. A nonprofit 

szervezetek marketingjével a 60-as, 70-es évek fordulóján kezdtek foglalkozni. Ebben az 

irányzatban olyan marketingelvek fogalmazódtak meg, melyeket nem profitra törekvő 

szervezetek (kórházak, egyetemek, múzeumok stb.) tevékenységére alakítottak ki (Kotler- 

Levy, 1969). A szervezetek célja itt tehát nem tisztán egy anyagiakban értelmezett 

üzletpolitikai siker, hanem egy közvetlen anyagiakkal le nem írható közösségi érték-teremtés. 

Ez egy sajátos filozófiának, integráló eszköznek is felfogható a hosszú távú célok elérése 

érdekében.  

Ezen irányzat abból indult ki, hogy a nonprofit szervezetek – hasonlóan a 

vállalatokhoz – ugyancsak szükségleteket és igényeket szolgálni képes termékeket, 

szolgáltatásokat, gondolatokat állítanak elő és/vagy közvetítenek, amelyek különböző 

formákban, például cserékben, kapcsolatokban stb. válhatnak mások számára tényleges 

értékké. Tevékenységük eredményeképpen a nonprofit szervezetek is valamilyen magatartási 

válaszreakciót  próbálnak kiváltani a másik félből (Kotler, 1991). A nonprofit szervezetek 

működésének központi kérdése a szervezeti célok kívánatos közönségének megtalálása, 

megszólítása és megtartása.  

A nonprofit és forprofit szervezetek mindegyikében igaz, hogy céljaik elérése során 

másokra hatással vannak, értéket hordozhatnak egymás számára, tevékenységük során 

valamiféle cserét hajtanak végre, legyen annak ellenértéke akár pénz, akár elismerés, vagy 

más javadalom. Természetesen ezek a cserefolyamatok önkéntesek, és csak akkor jönnek 

létre, ha az mindkét fél számára haszonnövekedéssel jár. Ennek érdekében kell megkeresni a 

másik felet úgy, hogy felkeltsük annak figyelmét, valamint hangsúlyozzuk a csere számára 

előnyös voltát. Ennek hangsúlyozása a különböző rendelkezésre álló kommunikációs 

csatornákon különbözőképp történhet. A nonprofit szervezetek működésének középpontjában 

olyan szervezeti cél áll, mely valamilyen közösségi szükséglet és igény kielégítésére alkalmas 

javak önkéntes biztosítására törekszik. Ennek érdekében anyagi és szellemi hozzájárulásokat 

kell integrálnia és koordinálnia úgy, hogy az egyéni szükségletek minél teljesebb kielégítésére 

törekedjen. Legyen az anyagi jólét, biztonság, szabadság, vagy valami más. Ezek azok a 
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területek, melyeken megmutatkoznak a vállalati menedzsmentben nem jellemző 

marketingelemek. A nonprofit szervezetek által végzett marketingtevékenység sajátos vonása, 

hogy működésének fókuszában nagy hangsúlyt kap a potenciális támogatók (szponzorok) 

támogatásának elnyerése. Kiindulópontja az, hogy egy-egy ügynek támogatást találni nem 

feltétlenül üzleti okokból lehet. Egy szponzor nem feltétlenül azért vállal támogatást, mert 

például az előállított termékkel célja van. Lehet, hogy a támogatás társadalmi presztízst jelent 

a számára, vagy egyszerűen hisz az adott szervezet munkájában, azonosul a kitűzött céljaival. 

(Stanton-Tutrell, 1987, McCarthy-Perreault, 1993)  

A nonprofit szervezetek marketingjének kialakításakor figyelembe kell venni, hogy az 

adott szervezet milyen kapcsolatban van a környezetével. A nonprofit szervezetek által 

végzett marketingtevékenység egyrészt a szponzorokat célozza meg, másrészt a szervezet 

munkáját ténylegesen igénybe vevők csoportját, vagyis a tulajdonképpeni fogyasztókat. Ez 

két különböző, de egymással összhangban levő marketingprogram kialakítását igényli. Azaz 

sok esetben két stratégiát is alkalmazni kell, hiszen nem csak a végső felhasználók felé kell 

kommunikálnia tevékenységét, hanem a támogatókat is meg kell nyernie a folyamatos 

forrásbiztosítás érdekében. A tevékenység folytatása során kiemelt szerepe van a 

nyilvánosságnak. Fontos ismérve továbbá ezen marketing-tevékenységnek, hogy benne nem 

lehet alkalmazni a „gazdasági áldozatokért gazdasági haszon” elvet. Ezen szervezetek 

kapcsolatai sokkal változatosabb költség/haszon kombinációkban gondolkodnak, hiszen az 

„ellenérték” sokszor nem anyagi, hanem például társadalmi, környezetvédelmi természetű 

(Ackerman, 1996.).  

Természetesen a civil szektorban is legalább olyan változatos képet fest a marketing-

kommunikáció, mint az üzleti szféra esetében, hiszen számos formában kapcsolatba léphet a 

szervezet a célcsoportokkal és támogatókkal annak érdekében, hogy bemutassa kínálatát, 

tevékenységét. Az eltérés lényege abban áll, hogy a működéséhez szükséges forrásokat a 

társadalom bizonyos rétegeitől szerzi, ugyanakkor tevékenysége az előzőektől merőben eltérő 

csoportokat is érinthet. Éppen ez a kettősség az oka annak, hogy egy komplexebb 

kommunikációs stratégiát alkalmaz annak érdekében, hogy minden olyan célszemélyt elérjen, 

akik tevékenységében érintve vannak.  

Az is előfordulhat a szponzorációért folytatott kommunikációs kampány során, hogy 

ugyan a kampány költségesebbnek bizonyul, mint a bevétel; mégis eléri célját, mert ismertté 

válik a kampányon keresztül a szervezet. Számos ilyen példa van. Például a civil szféra 

személyi jövedelemadónk 1 százalékáért folytatott küzdelmei kapcsán. Ha csupán 

gazdaságossági szempontból vizsgáljuk a kérdést, sok esetben tény, hogy egy adott szervezet 

többet költ a kampányra, mint amennyi pénzt sikerül vele megszereznie. Ha viszont a 

marketingstratégia részeként tekintünk erre a kampányra, akkor akár sikeresnek is mondható 

ugyanaz a kommunikáció, hiszen általa széles körben megismerheti a nagyközönség a 

szervezetet, annak céljait. Ezért is érdemes a nonprofit szervezetek, ezen belül is inkább a 

szolgáltatást nyújtók, mint adományosztók marketingjének alábbi sajátosságait figyelembe 

venni a stratégia kialakítása során (Pavluska, 2003.): 

• a nonprofit szervezetek „termékei” elsősorban szolgáltatások és magatartásminták, 

• ezek a termékek sokszor nem jelennek meg fizikailag, 

• nem mindig értelmezhető az egyén haszna (sokszor a társadalmi haszon a cél, vagy például a 

környezetvédelem), 

• a bonyolultabb magatartási kérdések miatt sokszor nagyobb tömegű információt és mélyebb 

magyarázatot kell kommunikálni, 

• a fogyasztói igényekhez való igazítás sokszor lehetetlen, 

• a szervezeti célok gyakran nem találkoznak vagy akár ellentétesek az egyéni célokkal, így 

azok egyénivé tétele nagy kihívás a marketingszakemberek számára, 

• az eredmények mérése nagyon nehéz, 
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• több célcsoport is létezik, 

• kitüntetett szerepet kap a „public relations” 

  

A térségmarketing szoros gondolati kapcsolatot tart a nonprofit szervezetek 

marketingjével. Ahogyan a nonprofit szervezetek marketingje is szoros kapcsolatot tart fenn a 

környezetével, ugyanúgy a térségmarketing sem működhet „kilúgozva”, a konkrét helyszíntől, 

területi viszonyoktól, lévén olyan szükségleteket és igényeket kielégítő olyan termékeket, 

szolgáltatásokat teremt, melyek kötődnek a konkrét térhez. A térségmarketing abban is rokon 

a nonprofit szervezetek marketingjével, hogy a megvalósítandó területi termék mások 

számára nem feltétlenül a tényleges megvásárlással válik értékké. A térségmarketingben is 

központi kérdés a szervezeti céloknak adaptív közönség megtalálása, megszólítása és 

megtartása. Az is igaz, hogy a benne való részvétel önkéntes, és csak akkor jöhet létre, ha az 

mindkét fél számára valamilyen formában haszonnövekedéssel jár (nem feltétlenül anyagi 

értelemben). Ennek érdekében keresi a térségmarketing is a partnereit (célcsoportjait). Ebből 

következően anyagi és szellemi hozzájárulásokat is integrál, akárcsak a nonprofit szervezetek 

marketingje. Természetesen itt is –akárcsak a nonprofit szervezetek marketingjében– fontos a 

potenciális támogatók (szponzorok) támogatásának elnyerése. A terület- térségmarketing is 

felhasználja azt az alapelvet, hogy egy-egy ügynek támogatást találni nem feltétlenül tisztán 

üzleti okokból lehet. Egy szponzor nem feltétlenül azért vállal támogatást, mert például az 

előállított termékkel célja van. Lehet, hogy a támogatás társadalmi presztízst jelent a számára, 

vagy egyszerűen hisz a területi marketing kitűzött céljaiban. Ugyanakkor a térségmarketing is 

nagy hangsúlyt fektet a megálmodott területi terméket ténylegesen igénybe vevők csoportjára, 

azaz a tulajdonképpeni fogyasztókra. Ebből következik, hogy a térségmarketing is komplex 

marketingstratégiát kíván.  

 

3.1.3. A térségmarketing viszonya a „social marketing” irányzattal 

 

A „social marketing” irányzat képviselői az üzleti marketing legfőbb feladatának már 

nem egyszerűen csak a megcélzott csoportok vásárlási magatartásának befolyásolását tekinti. 

Mindazon programok megtervezését, végrehajtását és ellenőrzését magában foglalja a social 

marketing, amelyek a megcélzott csoportok körében növelni akarják bizonyos társadalmi 

tevékenységek és elképzelések elfogadottságát (Kotler- Zaltman, 1971). A social, vagy 

társadalmi marketing esetében a középpontban különféle társadalmi szervezetek, intézmények 

és azok különböző együttműködési formáinak marketingstratégiája, marketingaktivitásának 

tervezése, szervezése, megvalósítása és kontrollingja áll. Ezek közvetlenül vagy közvetve 

társadalmi problémák, feladatok megoldására fókuszálnak. (Piskóti, 2012)  

A social marketing irányzat egyik sajátos vonása, hogy benne a kampányok 

eredendően jól körülhatárolható közösség érdekét szolgálják. Ilyenek például az óvatos 

vezetésre, vagy a dohányzás káros következményeire rámutató, a dohányzásról leszoktatni 

szándékozó kampányok. A társadalmi marketingnek alapvető célja, hogy a célcsoportot 

konstruktív változtatásra bírja. Célja elérni, hogy a célcsoport előtt is világossá váljon, hogy 

egy más, új magatartásforma haszna nagyobb a magatartásváltozás fáradságánál (Piskóti, 

2012). Szintén jellegzetes vonása a társadalmi marketingnek, hogy egy-egy cél elérése 

érdekében több szervezet is tevékenykedik. A siker a köztük levő összhangon is múlik. Ebben 

a marketingformában nagyon fontos a személyessé tétel és a tapasztalatcsere. Nagy problémát 

jelent azonban, hogy a munka sikerének mérése rendkívül nehéz (Bloom –Novelli, 1981). 

A social marketing új korszaka az online marketing eszközök megjelenésével 

kezdődött. Az internetes közösségi funkciók ugyanis a közösségformálás új színterei. Úgy 

tűnik, hogy a felhasználókhoz praktikusabban el lehet juttatni a reklámokat, hiszen rendezett 
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formában jelenik meg előttük, nem túl tolakodóan. Igaz, a „reklám vakság” itt is visszaüthet. 

Természetesen ez a marketing-forma is csak akkor szolgálja a közösségi célokat, ha hiteles 

információkon alapul. A közösségi funkciókat (is) betöltő oldalak, kampányok lehetőséget 

adnak arra is, hogy információkat szerezzünk a fogyasztóktól a termék, a social marketing 

által támogatott ügy ismertségéről, a róla alkotott képről, válaszoljunk kérdéseikre, és ez 

alapján tökéletesítsük a kommunikációs stratégiát.
 
Fontos kihangsúlyozni, hogy nem minden 

esetben lehet közösséget építeni az érték/cél köré. A közösség gyűjtése azért sem lehet 

mindenkor garantált, mert a közösség véleménye és egyben az aktuális sikert hozó 

lehetőségek is folyamatosan, akár hétről hétre változnak. A teendő az, hogy mindig a 

legnagyobb hullám tetején lovagolva kell a legnagyobb eredményt elérve a potenciális 

célközönséget elcsábítani. A közösségi média életszerű: a rajongókat megtartani nehezebb, 

mint megszerezni.
 1

 

A térségmarketing szoros kapcsolatát a social marketing irányzattal jól jelzi, hogy a 

térségmarketingben is rendkívül fontos a személyessé tétel és a tapasztalatcsere, valamint a 

közösségszervező munka, mint cél. Az is közös, hogy mindkettő a célcsoportok 

szükségleteinek, igényeinek, észleléseinek, előítéleteinek, értékeinek és korlátainak a 

megértésén nyugszik. Mindkettő egy olyan folyamatban gondolkodik, mellyel olyan értékeket 

lehet létrehozni, amely egy közösség javát szolgálja. Ezek tehát nem egyszerűen konkrét 

termékek, szolgáltatások értékesítését szolgáló tevékenységek, nem tisztán piaci, pénzügyi, 

profitcélokat szolgálnak. Célcsoportjaikat sem egyszerűen a keresleti képességük alapján 

válogatják ki. A társadalmi és a területi marketing esetében is fontos kiemelni, hogy 

mindkettő továbbfejleszti a hagyományos „vállalati” marketinget is, hiszen a társadalmi, 

értékek, kérdések a vállalati marketingnek is szerves részei.     

 

 

3.1.4. A térségmarketing viszonya az „image marketing” irányzattal 

 

Az image-marketing irányzat lényege, hogy a marketing segítségével egy alapvetően 

gyengén definiált terméket is el lehet adni. A politikai kampányok tipikusan erre épülnek fel 

(Newman, 2000). A cél az arculati elemek egységes kialakítása. A kiindulópont az, hogy 

akárcsak a hétköznapi életünkben, úgy az üzleti világban is nagyon fontos a jó benyomás és a 

jó megjelenés. Az első találkozás alkalma egyszeri és megismételhetetlen a termék és a 

vásárló között. Többek között ennek sikerét szolgálja az image kialakítása.  

A térségmarketing számára az image-marketing ismeretanyaga mindenekelőtt a 

termék-identifikálás mikéntjéről nyújt a legtöbbet. Az image-marketing tapasztalatai is azt 

mutatják, hogy a termék kialakítása során alapvető cél, hogy a termék- image bárhol, 

bármikor felismerhetővé, beazonosíthatóvá tegye az adott területi terméket.  

 

A térségmarketing nem egy a vállalat- gazdaságtanhoz kötött döntésorientált 

paradigma, nem egy tisztán rendszerorientált logika, amiben kizárólag a piacvonatkozású 

rendszerelemekkel foglalkozunk. Nem is egyszerűen viselkedésorientált megközelítés, 

amiben a fogyasztói, vásárlói magatartás a lényeg. A térségmarketing tulajdonképp a 

piacorientáció sajátos megjelenése a térben. Ez azt jelenti, hogy a hatóságok, intézmények, 

szervezetek úgy alakítják ki a helyi terméküket, tevékenységüket, hogy az megfeleljen a 

„felhasználók” igényeinek. A térségmarketing nemcsak a termék célcsoportokhoz jutásában 

segít, hanem képes közvetíteni is a felhasználó elvárásait (Piskóti, 2012). A következő 

fejezetben megismerkedünk a terület- térségmarketing összetett szemléletrendszerével. 

                                                 
1
 http://www.inteliart.hu/social-media-marketing.html 
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3.2. A térségmarketing összetett szemléletrendszere 

 

A térségmarketing tudatos stratégiai tervezési folyamat révén építhető fel. Ez a tudatos 

tervezés egy alapos elemzési, érdekegyeztetési, szintetizáló munkára épülő stratégia-alkotás, 

melynek során számos szemléletformáló tényezőt kell szem előtt tartani (Piskóti- Dankó-

Schupler, 2002):  

 Szükséglet-orientáltság: 

A térségmarketing a tényleges szükségletekből, keresletből kell, hogy kiinduljon.  

 Társadalompolitikai felelősség: 

A térségmarketing közösségi típusú marketing, éppen ezért a benne hozott döntések a 

térség fejlődésére vonatkozóan akkor válhat sikeressé, ha szinkronban tud maradni a 

közösségi értékrenddel; nem osztja meg a közösségeket.  

 Környezettudatosság: 

A térségmarketing során megálmodott területi termék összeegyeztethető kell, hogy legyen 

a táji, környezeti fenntarthatóság szellemével. Nem okozhat környezetterhelést, nem 

alkalmazhat olyan megoldásokat, mely veszélyeztetheti a táj környezeti állapotának 

jövőjét. 

 Hosszú távú felelősség: 

A térségmarketing távlatos. Több generációhoz szól, nagyobb időtávon értéket teremtő 

fejlesztési ügy.  

 Jövőorientáció: 

A térségmarketing mindig rendelkezik távlatosan elérendő célállapottal; amely egy olyan 

jövőkép, ami a területi versenyképesség javítása során valósulhat meg.  

 Célcsoport-szolgáló jelleg: 

A területi termékhez rendelten, a kialakításához vezető út különböző fázisaiban is mindig 

van célközönség. Rendkívül fontos, hogy elégedettek legyenek a célcsoportok szereplői 

azzal, amit kaptak. 

 Akcióorientáltság: 

A területi termék kialakulása, de élete is évről évre egy sajátos életciklussal jellemezhető. 

Ebben vannak sűrűbb, akció-program időszakok, amelyek igazán a figyelem 

középpontjába helyezik a terméket, és vannak csendesebb peridusok.  

 Autonómia ösztönzése:  

A térségmarketing autonóm, önálló szereplők együttműködésében valósul meg.  

 Vállalkozó szellem és innovációs törekvés:  

A térségmarketing ösztönzően hat a vállalkozó szellemre, az innoválódásra. Befogadója 

az abszolút és relatív újításoknak, a termék- a szervezeti-, a társadalmi és egyéb 

innovációknak.  

 Politikai kiegyensúlyozottság: 

A térségmarketing sikere nem független a helyi és nagypolitikai döntéshozataltól. Fontos 

azonban a semlegesség, annak kimunkálása, hogy a különböző politikai 

érdekcsoportokkal ne szövődjön túlságosan szorosan össze a területi termék élete.  

 Coopetition:  

A térségmarketing szemléletében nagy hangsúlyt kap a „coopetition”, azaz az 

együttműködve versenyzés. Ez azt jelenti, hogy miközben a központi forrásokért, 

befektetőkért, turistákért stb. valódi verseny folyik, ugyanakkor a piaci szereplők között 

létezik a fejlesztések és koncepciók egyeztetéseire való törekvés is a térség egésze és az 

egyes települések sikerességének érdekében. A település- és térségmarketingben a verseny 

(kompetíció) és az együttműködés (kooperáció) együttesen fontos: nincs sikeres területi 
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marketing az együttműködés és a verseny jó kombinációja nélkül. Ez fontos garanciája a 

megújulásnak, az újításokra való törekvésnek.  

 Koordináció: 

Mivel a terület- és térségmarketing révén kialakítandó területi termék létrejöttéhez sok 

szereplő járul hozzá, ezért elengedhetetlen a köztük levő ésszerű irányítás.   

 Kontroll:  

Minden megvalósuló munkát ellenőrizni szükséges. Nemcsak a területi termék 

kialakításának egyes szereplői fölött kell kontroll, hanem a területi termék fölött is. Ez 

utóbbi a tulajdonképpeni fogyasztóktól való visszajelzések összegyűjtése.   

 Kontinuitás:  

A megvalósítandó területi termék olyan, a területi adottságokhoz illeszkedő termék, amely 

összeegyeztethető a térség múltjával, jelenével, jövőjével.  

 Rész-egész jelleg:  

A kisebb területi lépték marketingje mindig része egy nagyobb területi lépték 

marketingjének. Ez egyben azt is jelenti, hogy például egy település nem lehet sikeres, 

gazdaságilag eredményes akkor, ha az a régió, ahol elhelyezkedik, nem erősíti a 

törekvéseit, nem biztosít szélesebb értelemben vett kereteket, támogatást a számára, s 

nincsenek  körülötte partnerek a megnyíló lehetőségek kihasználásra.  

 

A település- és térségmarketing nem egy lineáris pályán haladó fejlesztési folyamat. 

Valójában úgy kell tekinteni, mint egy spirális folyamatot, amely időről időre egyre magasabb 

szintet ér el (Kuron, 1997). 

 

A térségmarketing további fontos ismérve, hogy nemcsak a tudatosan térségmarketinggel 

foglalkozók formálják. Olyanok is alakítják, akik ennek egyáltalán nincsenek is tudatában. 

Ráadásul valójában ők vannak többen. Hiszen lényegében mindenki „marketinges”, aki 

tevékenységével, jelenlétével, a mindennapi életével formálja az adott teret. Ez a spontán, 

vagy ösztönös marketingteljesítmény is hozzájárul a terület megítéléséhez, az imázshoz. 

Fontos tábort jelentenek, hiszen a tudatos marketingmunka csak akkor lesz sikeres, ha a 

tervek, stratégiák mellett kiépül egy hosszú távú „magatartásformáló” mechanizmus is, mely 

a nem tudatosan térségmarketinggel foglalkozókat is a kívánt irányba tereli. (Piskóti- Dankó- 

Schupler, 2002) 

 

 

3.3. A térségmarketing összetett célrendszere 

 

A térségmarketing kiindulópontja az, hogy a meglévő adottságok önmagukban nem 

elegendőek a tér versenyképességéhez. A területi folyamatok összetettsége pedig egyre 

inkább világossá teszi azt is, hogy aktív és szerteágazó tevékenység kell egy-egy térség 

sorsának formálásában.  

A térségmarketing célja a területi versenyképesség javítása. Ez a legkülönbözőbb 

területi léptékekre értelmezhető feladat: a településtől egészen a kontinenseken is átívelő 

óriásrégiókig. Nyilvánvaló azonban, hogy a térnek, amelyen a térségmarketing műveleteit 

végrehajtjuk, valamilyen szempontból összetartozó struktúrának kell lennie. Sokféle tényező 

alapján teremthetünk összetartozó nagyobb téregységeket, például természetföldrajzi, 

közigazgatási, történeti, néprajzi, fejlesztési, kezelési stb. tényezők alapján. 

Természetföldrajzi szempontból önálló egységeknek tekinthetőek például a kistájkataszterben 

összefoglalt kistájaink. Ilyen például (a teljesség igénye nélkül) a Solti-sík, a Kiskunsági-

homokhát, a Sárrét, a Bodrogköz, a Tiszazug, a Vértes hegység stb. Közigazgatási értelemben 

ilyenek például a közigazgatási középszinten a statisztikai kistérségek (újabban járások), a 
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tervezési statisztikai régiók stb. A történeti, néprajzi tájak gyakran a földrajzi és az igazgatási 

határokon is átnyúlnak. Kialakulásukban a közös történeti együvé tartozás a meghatározó, de 

a közös identitástudat máig egy közösségben tartja őket. Ilyen például a Nagykunság, Jászság, 

palócföld, matyó-vidék stb. A különböző fejlesztési, kezelési szempontból együvé tartozó 

térségekben közös a fenntartás, közös a jövő tervezése. Ilyen térségek például a nemzeti 

parkok, a turisztikai régiók stb.  

Amikor lehatároltuk a teret, aminek a versenyképességét a térségmarketing eszközével 

javítani akarjuk, akkor valójában egy a tér adottságaihoz illeszkedő komplex területi terméket 

tervezünk. Nagyon fontos, hogy ennek tervezésekor mindig a területi versenyben a térségnek 

a saját feltételeihez igazodó stratégiát kell kidolgozni, mivel csak így van esélye a sikerre. 

Nincs ugyanis olyan hatékony piaci mechanizmus, amelyik minden egyes területi egység 

esetében ugyanolyan feltételekből indulhatna ki, vagy hasonló szerepet biztosítana a 

nemzetközi munkamegosztásban Piskóti- Dankó- Schupler (2002). megfogalmazásában a 

területi termék egy a konkrét térhez kötődő komplex áru, melyet a versenyelőnyök 

feltárásával teremtünk meg, és amelynek kivitelezésében nagyon fontos a kommunikálás a 

sokoldalú jóléti fejlesztési (gazdasági- életmódbeli) célok elérésének érdekében és 

szolgálatában.  Ez utóbbi azt jelenti, hogy egy régió, egy település versenyképességének, 

komparatív előnyeinek, vonzerejének feltárása után a fejlesztés, a tervezés realizálásának 

segítése, azaz a piaci lehetőségek feltárása, a területi termék piacra jutási stratégiájának 

kialakítása is meg kell, hogy megtörténjen. A térségmarketing megközelítésben tehát az 

életminőség, jólét gazdasági, közösségi, kulturális és táji szempontjai is érvényesülnek a célok 

között (akárcsak a makrogazdasági versenyképességi modellekben).  

A térségmarketing tartalma a konkrét térhez igazodva, a konkrét céloknak megfelelően 

változik. A marketing eszközei sikerrel használhatóak, de tudni kell, hogy mikor, mit, milyen 

intenzitással kell és lehet használni. Egy régió, egy megye, egy település esetén a cél mindig 

az, hogy az ott élők jól érezzék magukat, színvonalas életmódot alakíthassanak ki, mely 

vonzó lehet másoknak is. A térségmarketing egy olyan sajátos területfejlesztési eszköz, 

melynek segítségével fenntartható fejlődés biztosítható az adott térségben (Piskóti- Dankó- 

Schupler, 2002). A fenntarthatóság azt jelenti, hogy az adott javak felhasználása akkor és ott 

nem veszélyezteti a jövő generáció örökségét, és a fejlődés nem igényli állandó jelleggel a 

külön külső források bevonását. Ez a fajta fejlődési folyamat nem csupán az elmaradott 

térségeknek, a gazdasági- társadalmi problémákkal küszködő területeknek fontos, hanem a 

fejlett térségeknek is.  

A térségmarketing célja tehát helytállni az időben és térben különbözőképp megjelenő 

területi versenyben. Ez a munka egy sajátos közösségi típusú marketingnek is felfogható, 

amely az adott közösség érdekében fejti ki tevékenységét. Ez tehát nem egyszerűen az anyagi 

szempontok egyoldalú érvényesítését jelenti a területi folyamatokban, hanem a racionalitás és 

hatékonyság figyelembe vételével a közösségi érdekek minél teljesebb kielégítését célozza 

meg. A célképzés azonban nem a vágyak megfogalmazása, hanem az adott helyzetben a külső 

és belső tényezők figyelembe vételével a lehetséges irányok kialakítása.  

A térségmarketing vezércélja a jólét. A jólét természetesen egy igen nehezen 

meghatározható cél. Érthetjük alatta az egyén élethelyzetének vagy „létének” pozitív 

alakulását, de egy nagyobb közösségnek is értelmezhető a jóléte. A legtöbb elemzés ennek 

értelmezésekor az életminőség, életszínvonal, humán fejlődés, társadalmi jólét, fejlődés és 

újabban a boldogság kifejezésekkel hozzák e fogalmat leginkább összefüggésbe. Ezen 

kifejezések között valójában számos esetben átfedés van, noha valójában nem szinonim 

fogalmak. Easterlin (2001) véleménye szerint mégis egyenlőségjel tehető a boldogság, a 

szubjektív jóllét, az elégedettség, a hasznosság és a jólét közé. McGillivray (2005) a humán 

jólét, az emberi élet minősége, a humán fejlődés és az alapvető javak kielégítése fogalmakat 

tartja megegyezőnek, azonos tartalmúnak.  
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A társadalmi jólét, mint elérendő cél nem mai keletű eszme. Stanton (2005) ennek 

bizonyítására egészen az ókorig nyúlik vissza. Elegendő, ha csak fellapozzuk Arisztotelész 

(i.e. 4. sz.) Nikomakhoszi etikáját. A filozófus ebben leszögezi, hogy nem csak az emberek, 

de az emberi közösségek létének is a legfontosabb célja a legfőbb jó „gyakorlása”, a 

boldogság megélése. Meglátása szerint a kormányoknak és a vezetőknek minden eszközzel a 

boldog állapot elérésének lehetőségét kell biztosítaniuk a polgárok számára. Stanton (2005) 

véleménye szerint a jólét-szemléletben igazán nagy fordulatot az teremtett, amikor a jólét 

kérdése összekapcsolódott a hasznossággal. Az ő felfogásában az emberi viselkedést az öröm 

és a fájdalom motiválja, ezek egyenlege a hasznosság. E cél elérése érdekében racionálisan 

kell mérlegelni a cselekvéseink szubjektív hasznosságát. Egy társadalom jóléte ugyanis ezen 

hasznosságok összessége. Tehát a valódi cél a közösség számára nyújtott össz-hasznosság 

növelése. Ebből vezethető le az „új jóléti közgazdaságtanban” ismert ú.n. „Pareto-elv”. Ez az 

elv azt mondja ki, hogy egy alternatív helyzet határozattan jobb lenne, amennyiben a 

változtatás mindenki hasznosságát megnövelné. Az elv az elosztási kérdéseket teljesen 

figyelmen kívül hagyja, mivel azokat nem lehet az érdekek és preferenciák összevetése nélkül 

vizsgálni. Ugyancsak ennek az elvnek a része, az ún. „szabadságparadoxon”, amely azt 

fejezi ki, hogy a szabadságjogok és a Pareto-elv együttes alkalmazása konfliktusba kerülhet 

egymással; ami felveti azt a kérdést, hogy demokratikus keretek között eljuthatunk-e olyan 

társadalmi jóléti függvényhez, amely a társadalom minden tagjának egyéni preferenciáját jól 

visszatükrözi (Sen, 1998). A Sen által képviselt gondolatokban a korszakváltás éppen abban 

van, hogy a jóléti kérdésekben a hangsúlyt az „anyagi jólétben élni” (gazdagnak lenni) 

kérdéséről a „jól lenni” (jólléttel bírni) kérdésre helyezte át. A jólét értelmezésében tehát nem 

a rendelkezésre, álló jövedelemre vagy vagyonra kell szerinte összpontosítani, hanem az 

egyén különböző képességeire, arra, hogy értékes cselekedetet hajtson végre, ill. értékes 

létállapotokat váltson valóra. Sen azzal, hogy a megvalósított értékes cselekvés- és 

létmódokról az ezekre való képességekre helyezte át a hangsúlyt, a figyelmet a jóllét 

eredménye felől (well-being achievement) a jóllétre való szabadság felé irányította (Pataki, 

1998). Nussbaum (2000) segítségével foglaljuk össze a tíz központi funkcionális emberi 

képességet!  

 az életben maradás képessége (az emberi élet normál hosszának megélése);  

 a testi egészség képessége (megfelelően táplált);  

 a testi épség képessége (mozgás, védekezés képessége);  

 az érzékek képessége,  

 a képzelet és a gondolatok képessége (tudatos cselekvéssel éljen); 

 az érzelmi képesség; 

 a gyakorlatiasság képessége; 

 a valahova tartozás képessége; 

 a természettel való együttélés képessége;  

 a játék (az élet élvezete) képessége 

 az irányítás (részvétel és irányítás a lehetőségek alapján) képessége.  

 

A jólét kérdése minden bizonnyal azért kerül a térségmarketing középpontjába, mert 

egy térség csak akkor lehet sikeres, ha képes biztosítani egy megfelelő életminőséget az ott 

lakó, ott élő, odalátogató közönség, az ott működő üzleti és nonprofit jellegű társadalmi, civil 

szervezetek számára. A jólét, mint domináns cél több részegységből tevődik össze: gazdasági 

jólét, közösségi jólét, társadalmi jólét, környezeti jólét. (3.2. ábra) 
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3.2. ábra: A célrendszer elemi közötti összhang 

Forrás: Piskóti-Dankó-Schupler (2002) 139 o. alapján szerkesztette a szerző 

 

 A gazdasági jólét a gazdaság fejlődéséből adódik. Ennek alapvető feltétele a 

gazdasági növekedés feltételeit megteremtő tőkebevonás, a hatékony vállalkozások 

jelenléte, a széleskörű foglalkoztatás.  

 A társadalmi jólét részben a lakosság jövedelmének növekedéséből, részben az őket 

kiszolgáló ellátórendszerek fejlődéséből adódik. A növekvő jövedelmek teszik 

lehetővé a fogyasztási lehetőségek bővülését. A magasabb jövedelem és a fejlődő 

ellátórendszerek megalapozzák a minőségorientált keresleti oldal kialakulását.  

 A közösségi jólét egyrészt a térséghez, a térségben élő közösséghez kötődésből adódik, 

és egyfajta identitástudat kialakulásával jár együtt. Ez az, ami elvezet a közösségek 

kultúrateremtéséhez. Ezen belső kohézió építése mellett azonban a közösségi jóléthez 

elengedhetetlen a külső, a térségek közötti kohézió közösségszervezése is.  

 A környezeti jólét a jólét környezeti feltételeinek javulásából adódik, abból a 

felismerősből kiindulva, hogy a környezeti értékek elidegeníthetetlen, hosszú távon 

meghatározó kincsei az ott élő embereknek. A környezeti adottság akkor válik tehát a 

jólét elemévé, ha értéknek tekinti a helyi és az odalátogató közönség is.  

 

A fenti négy jóléti cél egységben kell, hogy megvalósuljon. A 3.2. ábrán szemléltetve 

látjuk, hogy e négy tényező miként alkot együtt egy egészet. Ennek az egységnek a 

jellegzetessége, hogy csak olyan gazdasági beruházás szolgálhat ténylegesen fenntartható 

területi fejlődést, amely nem rombolja a társadalmi, közösségi, környezeti jólétet. A 

kiegyensúlyozott, arányos megoldásokhoz helyenként és időről időre más eszközökkel 

juthatunk el. Minden esetben fontos feltárni az egyes jóléti célok közötti összefüggéseket, 

kiszűrni a konfrontálódás lehetőségeit. Ezek ismeretében kell kompromisszumos 

megoldásokat találni. Rendkívül fontos az is, hogy ezen jóléti céloknak nem csupán a belső 

térben, azaz a vizsgált, a versenyképességében javítandó térben kell egységben, harmóniában 

lennie, hanem az őt körülvevő külső térben is. Egy térség ugyanis nem lehet sikeres, ha a 

tágabb tér, ahol elhelyezkedik nem képes erősíteni a törekvéseit, nem képes biztosítani 

szélesebb értelemben vett kereteket, támogatást a számára. Fontos, hogy a külső térben 
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legyenek partnerek a lehetőségek kiaknázásában. És ez fordítva is igaz, egy tágabb tér is csak 

az őt alkotó kisebb téregységek sikeres működésével képes fölemelkedni.  

Azt, hogy a területi marketing elérte-e célját, a legtöbb esetben igen nehéz megítélni, 

mivel egyszerű költség-haszon- elemzéssel a térségmarketing sikere nem mérhető. Ennek oka, 

hogy a haszon-oldal nem minden eleme számszerűsíthető.  

A következő fejezetben a térségmarketing célcsoport-rendszerének fontosabb 

tulajdonságairól szólunk.  

 

 

3.4. A térségmarketing összetett célcsoportrendszere 

 

A térségmarketing célja a területi versenyképesség javítása. A versenyképességet a tér 

adottságaihoz illeszkedő területi termék kialakításával érjük el. A konkrét térhez kötődő 

komplex áru, melyet a versenyelőnyök feltárásával teremtünk meg, és amelynek 

kivitelezésében nagyon fontos a kommunikálás, a sokoldalú jóléti (gazdasági- életmódbeli) 

fejlesztés; sokféle célcsoportot szólíthat meg. A területtermék vevőiről fontos elmondani, 

hogy egy részük ténylegesen a területi termék iránt érdeklődik, ugyanakkor vannak olyan 

potenciális vevők is, akik mint szponzorok, támogatók jöhetnek szóba. 

A területtermék vevőit a termékhez való viszonyuk alapján többféleképp csoportosíthatjuk. A 

terület- térségmarketingben Kozma (2002) megfogalmazásában három nagy célcsoportban 

találunk érdekeltségeket:  

 a gazdasági élet szereplői között 

 a turisták körében 

 a helyi lakosságban 

 

A Piskóti-Dankó-Schupler (2002) szerzőhármas elsődleges célcsoportnak, vevőnek a 

konkrét térben élő embereket tekinti. Rendkívül nagy fontosságú ez a célközönség, hiszen a 

versenyképességi cél hosszú távon a már ott élők megtartása, részben a távoli helyeken élők 

idevonzása; akár odavándorló beköltözőként, akár ideiglenes tartózkodásra, az üdülés, 

pihenés céljával. A következő jelentős célcsoportot azon szervezetek alkotják, elsősorban a 

gazdálkodó, vállalkozó, illetve nonprofit, civil, társadalmi stb. intézmények sorában, melyek 

az adott térségben tevékenykednek.  Ott biztosítanak munkahelyet, ott teremtenek értéket. A 

térségmarketing célcsoportjai között természetesen ott vannak mindazon személyek, 

szervezetek, melyek nem feltétlenül kötődnek szervesen a konkrét térhez, de döntéseikkel 

befolyásolni képesek a tér sikeres működését. Azaz a legfőbb csoportok:  

 azon személyek, akiknek lakóhelye az adott hely 

 azon személyek, akik időlegesen tartózkodási helyül választják a helyet 

 azon szervezetek (gazdálkodók, vállalkozók, nonprofit, civil, társadalmi szervezetek 

stb.), akik ott beruházva munkahelyet biztosítanak, ezzel értéket teremtenek.  

 minden olyan egyéb személyek, szervezetek, melyek döntéseikkel befolyásolni tudják 

a tér sikeres működését.   

 

A célcsoportokat természetesen ennél is lehet bővebben értelmezni. Rechnitzer (1995) 

tágabb célcsoport-közönsége a fentieknél jóval több elemű, de még így sem teljes a sor: (3.3. 

ábra) 
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3.3. ábra: A térségmarketing néhány lehetséges célcsoportja  

Forrás: Rechnitzer (1995) 7.o. alapján szerkesztette a szerző. 

 

A célcsoportok minden szereplője végső soron a területi termékkel egy önállóan 

meghozott döntést követően kerül kapcsolatba. Fontos megjegyezni, hogy a vevői kör 

döntései bizalmi alapúak. Ez azt jelenti, hogy a támogató közönség a döntését a területi 

termék mellett nem a termék kipróbálása után, tapasztalatok gyűjtésével hozza meg, hanem 

mintegy megelőlegezi azt. 

Fontos az is, hogy a vevő nem egy tárgyiasult terméket, hanem az eladói képességeket, 

avagy kompetenciát vásárol, bízva az abból eredő teljesítményekben, sikeres termékekben, 

szolgáltatásokban. Tehát a területi termék vevője nem egy konkrét fizikai terméket vesz, 

hanem a kompetenciák alapján megerősített bizalmat, hitet a sikerben. A település- és 

térségmarketingben éppen ezért nem elhanyagolható a vevőismeret. Két fő kérdést mindig 

tisztázni kell a „vevők” vonatkozásában (Piskóti 2012):  

 a vevő döntési magatartását meghatározó tényezőket (kulturális, társadalmi, 

pszichológiai stb. tényezők) 

 a vevők döntési magatartásának folyamatát. 

 

 

3.5. A térségmarketing, mint marketing-alrendszerek együttese 

 

A térségmarketing célja olyan területi termék kialakítása, mely versenyképessé teszi a 

teret és jólétet teremt. Ez az átfogó cél egy hosszú tevékenység-láncolat végeredményeként 

valósulhat meg. A láncolat Piskóti- Dankó- Schupler (2002) megfogalmazásában öt 

egymással összefüggő marketing-alrendszerből szerveződik (3.4. ábra): 

 Inputmarketing  

 Belső marketing 

  Outputmarketing 

 Versenymarketing 

  Publicmarketing  

 

Valamennyi marketing-alrendszernek megvan a maga szűken vett célja és célcsoportja. Az 

inputmarketing a külső partnerekre, a területi termék kialakítása érdekében szükséges 
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együttműködések kialakítására, az erőforrások megszerzésére irányul. Célcsoportjai azok a 

szereplők lehetnek, akik ebben a partnerségben akár anyagi, akár szellemi támaszt 

jelenthetnek. A belső marketing célja az adott térségben élők és tevékenykedők megnyerése a 

közös marketingtevékenységre. Ezen alrendszer célcsoportja a konkrét térben élők, az ott 

tevékenykedők csoportja. Az outputmarketing a kész területi termék értékesítésére irányul. 

Célcsoportjai mindazok, akik a megvalósított termék potenciális fogyasztói lehetnek. A 

versenymarketing a versenytársakkal szemben kialakított marketing, mely az együttműködés 

és verseny kettősségét kell, hogy hordozza. Célcsoportjai a konkrét területi termék 

profiljához, vagy idényéhez kapcsolható más piaci szereplők. A publicmarketing célja a széles 

közvélemény, azaz a közvetlen célcsoportként nem megjelenők megnyerése. Célcsoportja 

ennek a legtágabb.  

 
3.4. ábra: A térségmarketing mint marketing-alrendszerek együttese 

Forrás: Piskóti- Dankó- Schupler (2002) 48.o. alapján szerkesztette a szerző 

 

 

3.6. Összefoglalás 

  

Ebben a fejezetben megismerhette az olvasó a térségmarketing kialakulásához, 

szemléletfejlődéséhez tartozó legfontosabb marketingirányzatokat. Részletesebben is szóltunk 

a termék- fogyasztó-orientált üzleti marketing működéséről, a „marketing in nonprofit 

organisations”, a „social marketing” és az „image marketing” irányzatokról, és azok területi 

marketingre kifejtett hatásáról. E fejezetben azt is megmutattuk, hogy a térségmarketing nem 

csupán az előzményeit tekintve komplex, hanem célrendszerében, szemléletében, 

célcsoportjaiban is. Ebből adódik, hogy a tényleges működése során is komplex, egymásra 

épülő marketing-alrendszerekből szerveződik, és hogy a fejlesztési tevékenysége is összetett.  

 

3.7. Ellenőrző kérdések 

 

1. feladat 

Értelmezze a térségmarketing lényegét és viszonyát az üzleti marketing két irányzatával 

az alábbi szempontok segítségével!  
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Szempont Üzleti marketing Térségmarketing 

Termék- orientált 

megközelítésben 

Fogyasztó- orientált 

megközelítésben 

Fogyasztóhoz való 

viszony 

   

Termékválaszték    

A piackutatás célja    

Az innováció szerepe    

A profit megítélése    

A csomagolás 

szerepe 

   

A reklám célja    

 

2. feladat 

Párosítsa az alábbi megállapításokat a megfelelő marketingirányzatokkal! (Egy 

megállapítás több marketingformához is kapcsolódhat.)  

 

A. marketing in nonprofit organization 

B. social marketing  

C. image marketing 

 

1. Lényege, hogy a marketing segítségével egy alapvetően gyengén definiált terméket is 

el lehet adni. 

2. A  működéséhez szükséges forrásokat a társadalom bizonyos rétegeitől szerzi, 

ugyanakkor tevékenysége az előzőektől merőben eltérő csoportokat is érinthet. 

3. Mindazon programok megtervezését, végrehajtását és ellenőrzését magában foglalja, 

amelyek a megcélzott csoportok körében növelni akarják bizonyos társadalmi 

tevékenységek és elképzelések elfogadottságát. 

4. A szervezetek célja itt nem tisztán egy anyagiakban értelmezett üzletpolitikai siker, 

hanem egy közvetlen anyagiakkal le nem írható közösségi érték-teremtés.  

5. A cél az arculati elemek egységes kialakítása. 

6. Ez egy sajátos filozófiának, integráló eszköznek is felfogható a hosszú távú célok 

elérése érdekében.  

7. Alapvető célja, hogy a termék bárhol, bármikor felismerhetővé, beazonosíthatóvá 

váljon.  

8. Ebben a marketingformában nagyon fontos a személyessé tétel és a tapasztalatcsere. 

9. Működésében nem lehet egyértelműen alkalmazni a „gazdasági áldozatokért 

gazdasági haszon” elvet. 

10. Termékei elsősorban szolgáltatások és magatartásminták. 

 

3. feladat 

Fogalmazza meg a terület és térségmarketing céljait, összetett célrendszerét! 

 

4. feladat 

Magyarázza az alábbi fogalmakat! 

1. társadalmi jólét 

2. közösségi jólét 

3. gazdasági jólét 

4. környezeti jólét 
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5.feladat 

Fogalmazza meg példákkal, hogy miként határozzák meg a térségmarketinget az alábbi 

tényezők!  

 Szükséglet-orientáltság 

 Társadalompolitikai felelősség 

 Környezettudatosság 

 Hosszú távú felelősség 

 Jövőorientáció 

 Célcsoport-szolgáló jelleg 

 Akcióorientáltság 

 Autonómia ösztönzése 

 Vállalkozó szellem és innovációs törekvés 

 Politikai kiegyensúlyozottság 

 Coopetition 

 Koordináció 

 Kontrol 

 Kontinuitás 

 Rész-egész viszony 

 

6.feladat  

Fogalmazza meg, hogy mi lehet a célja és célcsoportja az egyes marketing-

alrendszereknek! 

 

Marketing-alrendszer Célja Célcsoportja(i) 

Inputmarketing   

Belső marketing   

Outputmarketing   

Versenymarketing   

Publicmarketing   

 

 

Megoldás (csak az egyszerű feleletválasztós megoldásokat találja meg!)  

 

1. feladat 

Szempont Üzleti marketing Térségmarketing 

Termék orientált 

megközelítésben 

Fogyasztó- orientált 

megközelítésben 

Fogyasztóhoz való 

viszony 

A vállalatnak csak mind 

jobb árakat kell 

produkálni és a 

termékfejlesztésre kell 

koncentrálni, ebből a 

szempontból a 

kiindulópont a termék. 

A fogyasztók igényei 

határozzák meg a 

vállalati működést, 

azaz a kiindulópont a 

fogyasztó. 

A területi termék úgy 

van előtérben, hogy 

közben a fogyasztói 

igény is nyomon 

követjük 
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Szempont Üzleti marketing Térségmarketing 

Termék orientált 

megközelítésben 

Fogyasztó- orientált 

megközelítésben 

Termékválaszték Azt ad el, amit termel Azt termel, amit el 

tud adni 

Azt ad el, ami 

rendelkezésre áll, de 

a rendelkezésre álló 

lehetőségek közül azt 

kínálja, ami el lehet 

adni 

A piackutatás 

célja 

A fogyasztók 

reakcióinak vizsgálata 

A fogyasztók 

igényeinek vizsgálata 

Igényt és reakciót 

egyaránt vizsgál 

Az innováció 

szerepe 

Az innováció különösen 

a termék-előállításhoz 

tartozó technológián, a 

költségcsökkentésen 

van 

Az innovációk a 

termeléstől a piacra 

jutásig tágabban 

vannak jelen.  

A termék- 

innovációtól a 

szervezet- 

innováción át minden 

újításra befogadó, 

ami a termék 

életképessége 

szempontjából 

hasznos lehet  

A profit 

megítélése 

A termék életciklusa 

minden fázisában 

kritikus 

A terméknek nem 

minden 

életciklusában 

egyformán kritikus 

A profit fontos, de 

nem csupán 

anyagiakban 

kifejezhető 

értékekkel számol 

A csomagolás 

szerepe 

A termék védelme A termék eladása A területi termék 

csomagolása 

speciális 

(hirdetések), amely 

egyértelműen a 

termék eladását, 

népszerűsítését 

szolgálja 

A reklám célja A termék 

tulajdonságának, a 

technológiának, a 

működésének a 

hitelesítése 

A cél az, hogy a vevő 

felismerje, hogy 

miért jó ez az ő 

számára. 

A reklámmal 

egyszerre szolgáljuk 

a területi termék 

megismertetését és 

azt, hogy ennek 

kipróbálása miért jó a 

vevőnek 

 

2. feladat 

 

1.C 6.A,B,C 

2.A,B,C 7.A,B,C 

3.B 8.A,B 

4.A,B,C 9.A,B,C 

5.C 10.A,B,C 
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4. feladat 

 

1. társadalmi jólét: részben a lakosság jövedelmének növekedéséből, részben az őket 

kiszolgáló ellátórendszerek fejlődéséből adódik. A növekvő jövedelmek teszik lehetővé a 

fogyasztási lehetőségek bővülését. 

 

2. közösségi jólét: egyrészt a térséghez, a térségben élő közösséghez kötődésből adódik, és 

egyfajta identitástudat kialakulásával jár együtt. Ez az, ami elvezet a közösségek 

kultúrateremtéséhez.  

 

3. gazdasági jólét: a gazdaság fejlődéséből adódik. Ennek alapvető feltétele a gazdasági 

növekedés feltételeit megteremtő tőkebevonás, a hatékony vállalkozások jelenléte, a 

széleskörű foglalkoztatás.  

 

4. környezeti jólét: a jólétnek az a szintje, amikor tudatosul, hogy a környezeti értékek 

elidegeníthetetlen, hosszú távon meghatározó kincsei az ott élő embereknek 

 

6. feladat 

 

Marketing-

alrendszer 

Célja Célcsoportja(i) 

Inputmarketing a külső partnerekre, a területi termék 

kialakítása érdekében szükséges 

együttműködések kialakítására, az 

erőforrások megszerzésére irányul. 

azok a szereplők, akik akár 

anyagi, akár szellemi 

támogatóként számításba 

jöhetnek 

Belső marketing az adott térségben élők és 

tevékenykedők megnyerése a közös 

marketingtevékenységre 

a konkrét térben élők, az ott 

tevékenykedők csoportja 

Outputmarketing a kész területi termék értékesítése a megvalósított termék 

potenciális fogyasztói 

Versenymarketing versenytársakkal szemben kialakított 

marketing 

a konkrét területi termék 

profiljához, vagy idényéhez 

kapcsolható más piaci szereplők 

Publicmarketing a széles közvélemény megnyerése A legkülönbözőbb társadalmi, 

gazdasági szereplők 
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4. A területi termék 

 

 

A térségmarketing terméke, azaz a területi termék maga a terület, a hely, amelynek 

versenyképességét javítani akarjuk. Természetesen nem általában a tér, hanem a benne levő 

értékek, adottságok, szolgáltatások azok, amelyek meghatározott célcsoportok számára 

meghatározott igények, szükségletek kielégítésére szolgálnak. Az alábbi fejezetben 

megismerkedhet az olvasó a területi termék legfőbb ismérveivel, a kialakításának legfőbb 

elveivel.  

 

4.1. A területi termék természete 

 

Az üzleti marketingben működő termékhez képest a térségmarketingben az eladandó 

termék más tulajdonságokkal rendelkezik, mint általában egy szokásos árucikk. A különbség 

természetes, hisz a térségmarketing árucikke egy térdarab, mely nem helyezhető polcra, és 

amely nem is birtokolható. Az alábbiakban összegezzük, hogy a területi termék milyen 

sajátosságokkal bír! 

Kiindulópontunk az lehet, hogy a területi termék értékhordozó. Értékei valódi értékké 

azonban csak akkor válhatnak, ha az alapjukat képező adottságok hasznosítására meg van a 

kellő stimuláció: van befogadó társadalmi, gazdasági környezet, és aktív alkotó csapat.  

 Egy térség területi terméke mindig komplex. Abból épül fel, ami helyben adott, vagy 

ami helyben kialakítható. A komplexitás hátterében a több lábon állás van. Ha a termék több 

eladható elemet is tartalmaz; egyrészt erősebb, azaz piaci visszhangja nagyobb; másrészt 

nagyobb bevételekkel, látogatottsággal, társadalmi elismertséggel számolhat. Éppen ezért 

olyan termékek kialakítása a cél, amely a lehető legszélesebb társadalmi és gazdasági hasznot 

képes szolgálni úgy, hogy ugyanazt a teret kell eladni különböző fogyasztóknak. Olyanoknak, 

akik adott esetben különböző célra akarják felhasználni azt. Egy belváros például a turista 

szemével egy történelmi látványosság. Egy ott élő ember számára lakóhely, míg egy 

vállalkozó számára ugyanez a tér üzletet jelent (Ashworth-Voogd, 1988).  

 A sokféle konkrét termékelemből, szolgáltatásból álló területi termékek részben 

közjavak (pl. hegyek, folyók, közintézmények, infrastruktúrák), részben magántulajdonú 

területek, vállalkozások (pl. a szállodaipar, vendéglátás) helyei, tehát általában összetett 

szolgáltatási- és árucsomagról beszélünk. Hollókő, mint komplex területi termék esetében ez 

azt jelenti, hogy túl a Világörökségként számon tartott állandóan látogatható világörökség 

ófalu látványán, túl az ott található múzeumok, kézműves-helyek kínálatán; vannak 

rendezvények, melyek „kampányszerűen” nagyobb tömegek vonzására más-más célcsoportok 

szolgálatában lényegében az egész évadot lefedve adnak többlet-élményt az ideérkezőknek. 

Ezek a rendezvények a húsvéti fesztivállal indulnak tavasszal, majd hagyomány szerint 

következik a bornap, a pünkösdölés, a várjátékok idénye, a várszínházi idény, utána a szüreti 

Felvonulás, amit a Szent Márton Napi Vígasság követ. Az évadot a Világörökségi nap zárja.  

 A komplex, életképes területi termék kialakításában a piackutatás rendkívül fontos. Ez 

jelenti egyrészt a fogyasztói visszajelzések követését, de jelenti a versenytársak, a piac egyéb 

szereplőinek vizsgálatát is.  

A „terület termék” nem túl rugalmas. Ez az üzleti marketinggel szemben igaz 

különösképp, hiszen azzal ellentétben itt nincs mód teljesen más alapokon újra pályára 

helyezni a terméket. Azaz az egyszer kialakított profilnak megvan a maga tehetetlensége. 

Olyan területi terméket kell tehát kialakítani, amelynek adottságai a konkrét térben 

megvannak, és amelyre igény is mutatkozik. Ez azt jelenti, hogy a számításba vehető 
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lehetőségek közül szelektálni kell, azaz kiszűrni az egységnyi idő alatt, egységnyi 

befektetéssel leginkább optimálisan megvalósítható verziókat.  

A területi termék rugalmatlanságának másik oka, hogy a fejlesztések benne rendkívül 

nagy költség- és időigénnyel járnak. És ez igaz a már meglevő területi termékek 

továbbfejlesztésére is. Ráadásul alapvető problémaként merülhet fel a továbbfejlesztésben, 

hogy a már létező és a potenciális fogyasztók igényei nem mindig jól szinkronizálhatóak. 

Szinte lehetetlen mindenki számára megfelelő, elfogadott, szerethető területi terméket 

készíteni. A területi termék rugalmatlanságához járul hozzá az is, hogy a fogyasztók igényeit 

igen nehéz követni. Egyrészt mert költséges, másrészt mert igen nehéz megállapodást hozni 

abban, hogy melyik célcsoport igényét miként vegyék alapul. Ez a problematika a 

hagyományos üzleti termékeknél nem evidens probléma, mivel a régi és az új termékek, 

avagy a különböző célcsoportoknak szóló termékek egymás zavarása nélkül egyidejűleg is 

eladhatóak.  

Ugyan a területi termék nem túl rugalmas, ugyanakkor rendkívül innováció-orientált. 

Ez megmutatkozik a költségcsökkentéseket, a marketinget szolgáló eszközökben alkalmazott 

technológián épp úgy, mint a termék fogyasztóhoz való közelítésében. Jó szemléltetés erre a 

megújított Mohácsi Történelmi Emlékpark. A korábban is meglevő történelmi sírkert 

kopjafáit megújították, körülötte ma négyszintes fogadóépület várja a látogatókat állandó és 

ideiglenes kiállításokkal. Benne látogatóközpontot, rendezvényteremet, információs pontot és 

éttermet is kialakítottak. A mélyföldszinten levő kiállító térben az érdeklődők régészeti 

leletek, korabeli magyar és török történelmi források, valamint korszerű interaktív módszerek 

és berendezések segítségével nyerhetnek bepillantást a mohácsi csata előzményeibe, annak 

egyes mozzanataiba, valamint az azt követő események sorába. A csatát pedig 

háromdimenziós videojátékkal szemléltetik. A környező erdőkben történelmi tanösvényt 

hoztak létre, íjászpályát alakítottak ki.
2
 

 

Kép: Mohácsi Történelmi Emlékpark (légifotó) Forrás: theoldmohacs.blogspot.com 

                                                 
2
 http://www.utazzitthon.hu/megnyilt-mohacsi-tortenelmi-emlekpark-latogatokozpontja.html 
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A területi termék sikere (vagy sikertelensége) mindig tovagyűrűző hatású. Pozitív 

forgatókönyv esetén jótékony hatással van a megélhetésre, a jólétre, a közösségépítésre, a 

tájátalakításra stb. Az előzőekben bemutatott mohácsi példa jól láttatja, hogy a sokszínű 

területi termékké vált emlékparkban milyen sokszínű foglalkoztatás és tájhasznosítás valósult/ 

valósul meg. Pozitív forgatókönyv esetén a tovagyűrűző hatással a területi termék dinamizálja 

a helyi, térségi fejlődést. Negatív forgatókönyv esetén számolni kell konfliktus- hatásokkal is. 

Ilyen helyzetet teremthet, ha a területi termék relatíve a konkrét tér eltartóképességéhez, 

tűrőképességéhez képest túl nagy tömeget generál, ami például forgalmi akadályokkal, 

zajszennyezéssel, köztisztasági problémákkal jár együtt. A konfliktus-hatások 

kiküszöbölésére érdemes a területi termékek kialakítása során jól megtervezni a minimálisan 

szükséges és a maximálisan lehetséges kapacitásokat.  

Abban is egyedi a „területi termék”, hogy a termék „eladása” nem jelenti közvetlenül 

és automatikusan a tulajdonjog átadását. Amit a vevő kap, az egy valamilyen formában 

kapott élmény. Pozitívvá ez az élmény akkor lesz, ha találkozik a vevő elvárásaival. A területi 

termék ezen tulajdonsága mind a kimeneti fogyasztót, mind a szponzorációt alapvetően 

megszűri.  

A területi terméknek heterogén a tulajdonosi, fenntartói köre, azaz nem beszélhetünk 

egységes tulajdonosi, fenntartói körről. Ez azt jelenti, hogy benne az állami és magánszféra 

számos szereplője részt vehet. Az állami szféra a döntési és szabályozási jogkörének 

köszönhetően általában az egész folyamatra hatással van (Mészáros, 1998). Az is igaz 

ugyanakkor, hogy a területi termék életében az állami szférában hozott döntéshozatal az 

államigazgatási apparátus fölépítményének tehetetlensége miatt lassabban születik meg 

(Osborne- Gabler, 1994). Az államigazgatási szereplők hatásában az is sajátságos, hogy 4 

éves ciklusokban újrarendeződik. Ez azt jelenti, hogy a tervezés és döntés államigazgatási 

szinten gyakran rövidtávú, lehetőleg még az adott választási periódus alatt sikerre vihető 

célokat, fejlesztéseket fogalmaz meg (Orosdy, 1999). Ezzel szemben a privátszféra gyors 

piaci reakciókra képes és nagyobb távlatokat szolgáló tevékenység jellemzi, amely nem 

feltétlenül esik egybe a ténylegesen fenntartható, távlatokat szolgáló szándékokkal. Mivel az 

egyes szereplők motivációi, a döntési képességeik a területi termék életre hívásában nem 

azonosak, ezért más-más lendülettel járulnak a területi termék kialakításához.  

Az a tény, hogy a területi termék komplex és innovatív, önmagában is utal arra, hogy 

nagy költségvonzatú. A nagy költségvonzatból az következik, hogy a szponzorációja is 

sokszereplős; finanszírozásában az EU integrációs forrásai, a helyi, települési erőforrások, a 

regionális, endogén erőforrások, az interregionális és szubregionális együttműködések 

erőforrásai egyaránt szolgálhatnak fedezetül.  

A területi termék kialakításával nem egyszerűen profitcélokat szolgálunk. 

Természetesen alapvetően meghatározza a gazdasági, gazdaságossági szempont a területi 

termék természetét és távlatait. Ugyanakkor maga a területi termék közösségi érték, 

anyagiakban ki sem fejezhető tartalmakkal. Ez egyrészt megmutatkozik abban, hogy 

kialakításában, piacra jutásában sok szereplő vesz részt. De megmutatkozik abban is, hogy a 

közösség egésze élvezi annak hozadékát. A területi termék egyedi vonása ugyanis, hogy a 

területi termék kialakításában részt vevő aktív szereplők tevékenysége révén keletkező 

előnyök élvezetéből nem lehet kizárni azokat, akik egyébként nem tettek hozzá a termék 

előállításához (Chesire- Gordon, 1996). 

A termék piacra dobásában és fejlesztésében rendkívül sok szereplő vesz részt. Az 

egyes szereplőknek a település- és térségmarketingben betöltött szerepe más és más. Vannak, 

akik aktív részesei a termék kialakításának, és vannak, akik nem. Tulajdonképp olyanok is 

formálják a területi terméket, akik nincsenek tisztában a szerepükkel, akik nem tudatosan, 

térségmarketing-szakemberekként formálják a tér értékét, hanem a mindennapi életükkel. A 

szépen ápolt virágágyás, a tiszta udvar, vagy ennek épp az ellenkezője önmagában is hatással 
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van a területi termék eladhatóságára. Ezt tekinthetjük spontán, vagy ösztönös 

marketingteljesítményhez, mely tehát szintén hozzájárul a terület megítéléséhez, végső soron 

a területi termékhez; függetlenül attól, hogy szervesen ezek a jellegzetességek nem részei a 

területi terméknek.  

A területi termék kialakítása során nem csupán fizikai tevékenységben, fizikai 

értelemben érzékelhető látványban kell gondolkodni, hanem az imázs kiépítésében is, ami a 

területi terméknek fontos megjelenési formája, és amelynek az a dolga, hogy hírét vigye a 

terméknek, hogy ismertté tegye; azaz hogy megteremtse vagy bővítse a területi terméknek 

adekvát célcsoportokat.  

Fontos tény, hogy a területi termék vevőkörének döntése a termék mellett minden 

esetben bizalmi jellegű. Nem egy hagyományos üzleti tranzakcióról van tehát szó, ahol a 

terméket kipróbálva, tapasztalatokra építve születik meg a vevő döntése. Az imázs-

kiépítésében éppen ezért nagyon fontos, hogy olyan pozitív és jól előhívható kép alakuljon ki 

a fejekben, amely ugyanakkor a valóságot tükrözi; segíti a bizalomépítést.  

A területi termék kettős jellegű. Egyrészt tartalmazza mindazon funkciókat, amelyeket 

a térség és intézményei nyújtanak, másrészt a termék maga a terület, a hely. E kettős 

termékjellegből is adódik, hogy a marketingtevékenység is kettős jellegű. Egyrészt szó van a 

kínálat tárgyi és szolgáltatáselemeinek vevőorientált fejlesztéséről, valamint egy egységes 

arculatot formáló kommunikációs tevékenységről (Piskóti- Dankó- Schupler, 2002).  

Egyedi sajátosság, hogy a tér, amelynek marketingjéről szó van, mindig része egy 

alapvetően hierarchikus rendszerű közigazgatási struktúrának, amelytől függ, és amely 

jelentősebben meghatározza az ő „eladhatóságát” is.  

A „területi termék” mindig belehelyezhető egy tágabb térbeli környezetbe. A tágabb 

környezet ú.n. „shadow (árnyék)-hatást” fejt ki. Ez földrajzi értelemben azt jelenti, hogy pl. 

egy város marketingtevékenységét alapvetően meghatározza a környezetében levő 

települések, nagyobb közigazgatási egységek marketing munkája. Jelen esetben tehát a 

területterméket meghatározza a településközi kapcsolatrendszer, a hierarchikus pozíció. Az 

egyes területi szintek termékei magukban foglalják az alacsonyabb szintek termékeit, de nem 

egyszerű összegzései azoknak. (Piskóti- Dankó- Schupler, 2002) Rendkívül fontos, hogy az 

egyes hierarchiaszintek marketing-stratégiája összehangolt legyen. Ahogyan Piskóti 

fogalmaz: „Egy település nem lehet sikeres, gazdaságilag sem eredményes akkor, ha az a 

régió, ahol elhelyezkedik, nem erősíti a törekvéseit, nem biztosít szélesebb értelemben vett 

kereteket, támogatást számára, s nincsenek a szomszédban partnerei a megnyíló lehetőségek 

kihasználására. Természetesen ez fordítva is igaz, hogy egy térség, egy régió felemelkedése 

csak egyes településeinek együttes eredményeire építhet.” (Piskóti, 2012. 31.o.)  Ilyen 

értelemben az egymással érintkezésben levő, egymásból szerveződő területi egységek 

marketingje egymással összefüggő rész-egész viszonyrendszerben működnek. (4.1. ábra) 

Ennek kielégítő működéséhez azonban az kell, hogy a különböző, egymással térbeli 

kapcsolatba hozható területi termékek integráltan működjenek, összehangolt legyen a 

tevékenységük, a működésük. Így −miközben önmagukban is megjelenő területi termékek 

kialakításáról beszélünk − összességében egy nagy egységnek a részét is megrajzoljuk. Ez a 

felépítmény jól szolgálja a részek és az egész céljait is. Jó példa erre, hogy aki ma Mohácsra, 

az Emlékparkba látogat, programját tovább bővítheti. A program ugyanis része a Siklós-

Mohács Élményútnak. A településmarketinggel előállított települési termék tehát egy tágabb 

térség termékének része is egyben.  

 



61 

 

 
4.1. ábra: A területi termék rész-egész viszonyrendszere 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Társadalmi értelemben is beszélhetünk „shadow-hatásról”. Ennek lényege, hogy a tér 

megítélése össze tud mosódni, hozzá csak a képzettársítások révén kapcsolt nem földrajzi 

tartalmakkal. Például az ott élő, markáns társadalmi csoportról kialakult képpel, amely kép 

rávetül a tér és társadalma egészére (Garamhegyi, 2000). Pozitív és természetesen negatív 

előjellel is. Pozitív shadow hatást teremt társadalmi értelemben például a különidentitások 

léte: a palóc, vagy kun, vagy épp a szögedi identitás. Negatív shadow hatásra utal a 

köznyelvben is önálló fogalommá vált „nyócker”. (A Budapest pesti oldalán található kerület 

egészére rávetül az itt kialakult, alacsony társadalmi státusban levő cigányság által lakott 

tömbházsorok gettójának képe.) 

 

 

4.2. A területi termék definiálása 

 

A területi termék definiálása annak a művelete, amelynek során világossá tesszük, hogy az 

adottságok közül mi az, amit területi termékként csomagba rendezve eladható termékként 

felkínálunk. A területi termék kialakításakor valójában a marketing klasszikus módszertani 

„4P” elve mentén gondolkozunk. A 4P 4 angol szavak kezdőbetűiből adódik (Piskóti- Dankó 

– Schupler, 2002):  

 product 

 price 

 place 

 promotion 

 

A „product” tulajdonképp a termék, illetve választékpolitika, ahol a marketing feladata a 

kínálandó termék kialakítása, tulajdonságainak igényekhez igazítása, a vevők elvárásainak 

beépítése a termék-fejlesztésbe. A területi terméket aszerint, hogy milyen szektorhoz 

kapcsolódik, a következőképp osztályozhatjuk:  

a. mezőgazdasági 

b. ipari 

c. tercier 
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d. kvaterner 

e. ezek kombinációja 

 

A „product” szintjén a tennivaló a kínálandó termék tulajdonságainak befolyásolása 

(minőségi paraméterek, design stb.), a vevők elvárásaiból különböző módszerekkel nyert 

tapasztalatok beépítése az innovációs, fejlesztési folyamatokba azzal a céllal, hogy 

versenyképes választék, teljesítmény jelenjen meg a termékben (Piskóti, 2012). 

 

A „price” az árpolitika, ahol a marketing feladata kidolgozni a termék forgalomba 

kerülésének komplex feltételrendszerét a konkrét árak kidolgozásától kezdve a határidők, 

garanciális feltételek stb. kialakításáig. A területi termék árpolitikájában fontos kiemelni, 

hogy vannak olyan termékelemek, melyekhez nincs szabott ár. Az árpolitika bizonyos 

szituációkban nem csupán néhány vállalkozó, önkormányzat stb. bevételét szolgálja, mivel a 

társadalmi, gazdasági szereplők széles körében hasznot (anyagi, vagy társadalmi, morális stb. 

hasznot) hajtanak (Piskóti- Dankó- Schupler, 2002). 

A „price” szintjén a feladatunkhoz tartozik az is, hogy kialakítsuk az „áru” 

áramlásának feltételeit. A kereskedelmi tevékenység szintjén ez a szerződések rögzítésétől a 

határidők a garanciák, az elszámolás feladatáig sokféle tevékenységet felölel. (Piskóti- 

Dankó- Schupler, 2002) 

 

A „place” azt az értékesítési csatornát jelenti, amelynek során a termék a kialakulási 

helyétől eljut a fogyasztóig. Ebben a közvetítő folyamatban különböző csatornák jelenhetnek 

meg (internet, kereskedelmi egységek stb.), különböző szereplőkkel (kereskedőkkel, 

kézművesekkel stb). A területi termék esetében beszélhetünk tértől nem függetleníthető 

étékesítéstől, amelynek során a termék csak a konkrét helyszínen érhető el. Természetesen 

vannak olyan termékelemek, melyek a tértől távol is „értékesíthetők”.  

A „place” szintjén a feladatunk, hogy a kínálandó termék  végső soron eljusson a 

fogyasztóig, az ügyfelekig. Ezen a szinten kell kidolgozni a kapcsolattartást, a visszajelzések 

rögzítését, az együttműködés menedzselését.  

 

A „promotion” a piaci ösztönzést jelenti, melynek során befolyásoljuk a piaci 

szereplőket, elsősorban a potenciális vevőket a sikeres „üzlet”, a termék fogyasztóra találása 

érdekében. Ez megjelenhet például egy rendezvény népszerűsítő reklámjában, a jeggyel 

látogatható események, rendezvények elővásárlási kedvezményeiben.  

 

 

4.3. A 2 „K” 

 

A területi termék kialakításához két, lényegében egymástól nem független „fronton” kell 

tervezési tevékenységet folytatni. E két tevékenység a kínálati mix és a kommunikációs mix. A 

két fogalom kezdőbetűjéből áll elő a 2”K”, aminek jelentése Piskóti- Dankó- Schupler (2002) 

nyomán:   

 Kínálati mix: ez a termék komplex megjelenése, azaz a tényleges tárgyi és 

szolgáltatási csomag konkrét felhasználási és igénybevételi feltételekkel, az ár 

megfogalmazását is beleértve. 

 Kommunikációs mix: a területi termék piacra jutásának kommunikációs technikája   

 

A település- és térségmarketing felfogható egy sajátos kompetenciamarketingnek,  aminek 

lényege, hogy a terület kínálati és kommunikációs képességeire épül a versenyképessége. A 

kompetencia fogalmán az adott régió, település által megtestesített képességeket, szakértelmet 
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értjük, melyek egyrészt „veleszületett” természeti, földrajzi, történeti, kulturális adottságok, 

másrészt saját erőfeszítésekkel kifejlesztett eredmények a gazdaság, kultúra, tudomány stb. 

terén. A soktényezős kompetenciarendszer két tartalmi csoportban összegződik (Piskóti- 

Dankó- Schupler 2002):  

 

 Kínálati, vagy teljesítmény-kompetencia: valós, tényleges, gyakorta tárgyiasult 

teljesítményelemek 

 Kommunikációs kompetencia: a kínálati vagy teljesítménykompetencia elemeit 

ismertető, visszatükröző kommunikációs képességek 

 

A kínálati, vagy teljesítménykompetenciák, valamint a kommunikációs kompetenciák is 

számos dologtól függnek: a természeti adottságoktól, a humánpotenciáltól, a területet, helyet 

vezetők, hivatalaik szakmai felkészültségétől, szemléleti, módszertani beállítottságától, a 

gazdaság megöröklött struktúrájától, az infrastruktúra fejlettségétől, a kulturális tényezőktől 

stb. Fontos, hogy ez a két elem a termékben szorosan összetartozik, hiszen a területi terméket 

kínálati képessége okán kommunikációs befolyásra vásárolják.  

 

A következő fejezetekben megismerkedünk a kínálati és kommunikációs mix fontosabb 

ismérveivel.  

 

4.4. Összefoglalás 

 

Ebben a fejezetben először a területi termék meghatározására került sor, majd az olvasó 

megismerhette a területi termék legfontosabb tulajdonságait. Értelmeztük, hogy mi a 

jelentősége a területi termék kialakításában a stimulációnak, a komplexitásnak, a 

piackutatásnak, az innovációs potenciálnak, az imázsnak, a sokszereplős tulajdonosi, 

fenntartói, alkotói köröknek, annak, hogy a területi termék „eladása” nem jelenti közvetlenül 

és automatikusan a tulajdonjog átadását. Levezettük, hogy mit jelent a kettős jellege, hogy 

miért nagy költségvonzatú a területi termék kialakítása, és hogy miben áll a közösségi értéke.  

Külön elemzéssel igazoltuk, hogy a területi marketingnek számolnia kell a tágabb környezet 

shadow hatásával. Földrajzi és társadalmi értelemben is. És bár a területi termék 

kialakításának nincs egységes „receptje”, itt mégis kísérletet tettünk arra, hogy összefoglaljuk, 

hogy mégis milyen úton juthatunk el a területi termék kialakításáig.  

 

 

4.5. Ellenőrző kérdések 

 

1. feladat 

Állapítsa meg, hogy az alábbi állítások helytállóak-e! Indokolja is a véleményét! 

 

1. Az üzleti és a területi marketing termékében nincs lényeges különbség.  

2. A területi termék rugalmas.  

3. A területi termék kialakításában nem csupán a megtermelődő profit számít.  

4. A területi terméknek heterogén a tulajdonosi, fenntartói köre. 

5. A területi termék sikerén, a belőle származó hasznon csak a kialakításában részt vevő 

aktív szereplők osztoznak. 

6. A területi termék mindig belehelyezhető egy tágabb térbeli környezetbe. 

7. A területi termék kialakítása során nem csupán fizikai tevékenységben, fizikai 

értelemben érzékelhető látványban kell gondolkodni, hanem az imázs kiépítésében is.  
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8. Egy település lehet sikeres akkor is, ha az a régió, ahol elhelyezkedik, nem erősíti a 

törekvéseit, nem biztosít szélesebb értelemben vett kereteket, támogatást számára. 

9. A területi termék piacra jutása konfliktus-mentes. 

10. A területi termék vevője bizalmi alapon vásárol. 

 

 

2. feladat 

Válassza ki a területi termékhez tartozó megfelelő fogalmakhoz tartozó megfelelő 

meghatározást! 

 

Fogalom:  

1. Shadow-hatás 

2. Kettős jelleg 

3. Komplexitás 

 

Meghatározás: 

A. A területi termék tartalmazza mindazon funkciókat, amelyeket a térség és intézményei 

nyújtanak, ugyanakkor a terület, a hely maga is termék. 

B. Egy település marketingtevékenységét alapvetően meghatározza a környezetében levő 

települések, nagyobb közigazgatási egységek marketing munkája.  

C. A termék több eladható elemet, valamint szolgáltatást is tartalmaz. 

 

3. feladat 

Fogalmazza meg, hogy a területi termék kialakításában mi jellemzi az állami és a 

privát szféra szereplőit az alábbi szempontok alapján! 

 

 Állami szereplők Privát szféra szereplői 

Főszerepük   

Működésük feltétele   

Reakcióidejük   

 

 

4. feladat 

Az alábbiakban a területi termék kialakításának 4”P”-jét lája. Foglalja össze a 

fogalmak jelentését, példán keresztül értelmezze őket!  

 

Fogalom Jelentése Példa 

Product   

Price   

Place   

Promotion   

 

 

Megoldások:  

 

1.feladat 

1.hamis 6.igaz 

2.hamis 7.igaz 

3.igaz 8.hamis 

4.igaz 9. hamis 
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5.hamis 10.igaz 

2. feladat 

1.B 

2.A 

3.C 

 

3. feladat 

 Állami szereplők Privát szféra szereplői 

Főszerepük döntési és szabályozási 

jogkör  

döntési és kivitelezési szerep 

Működésük feltétele államigazgatási ügymenet  piaci verseny 

Reakcióidejük Lassú Gyors 

 

 

4.feladat 

 

Fogalom Jelentése Példa 

Product a termék, illetve választékpolitika rendezvények, 

márkatermékek  

Price árpolitika a termék és a háttérstruktúrák 

használati tarifájának 

megállapítása 

Place a kínálandó termék eljuttatása a 

fogyasztóhoz 

élőben, kivetítővásznon 

mutatom be például a 

színpadi rendezvényt 

Promotion fogyasztásösztönzés reklám 
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5. A kínálati mix 

 

 

A térségmarketing két, lényegében egymástól nem független „fronton” kíván tervezési 

tevékenységet. E két tevékenység a kínálati mix és a kommunikációs mix kialakítása. A 

kínálati mix tulajdonképp a termék komplex megjelenése, azaz a tényleges tárgyi és 

szolgáltatási csomag konkrét felhasználási és igénybevételi feltételekkel, az ár 

megfogalmazását is beleértve (Piskóti- Dankó-Schupler, 2002). Az alábbi fejezetben ennek 

ismerheti meg az olvasó a legfőbb vonásait.  

A területi termék mindig komplex. A termék komplexitásából adódóan az őt létrehozó 

tevékenység is szerteágazó. A hangsúly ezen tevékenység kapcsán nemcsak az összetettségen 

van, hanem azon is, hogy a kínálati mix alakítása folyamatos kell, hogy legyen. Ennek oka, 

hogy korunkban az értékrendek, szokások, az igények jelentősen változnak.  

A kínálati mix kialakításának első lépésében azt az adaptív téregységet (település, 

kistérség, régió stb.) határoljuk le, amelynek keretein belül a tervezési folyamatot később 

végezni fogjuk. Ezt követi az erőforrás-felmérés annak figyelembe vételével, hogy a térségi 

erőforrások, értékek nem önmagukban, hanem egy tágabb térben, egy abba beintegrálódott 

rendszerelemként léteznek. Ebből adódóan az erőforrás-felméréskor számításba kell venni, 

hogy a helyi értékek, adottságok fejlesztési sikerét jelentősen befolyásolják a környezetükben 

lévő térségek gazdasági, társadalmi, kulturális stb. adottságai. Mivel tehát nincs környezetétől 

függetlenített területi érték, ezért az erőforrások számbavételekor a környezet shadow hatására 

is tekintettel vagyunk, amikor összegezzük a területi termék kialakítása szempontjából a 

térben használható értékeket. Olyan területi termékre van ugyanis szükség, amelynek 

adottságai a konkrét térben megvannak, kivitelezésük reális, és amely harmonizál a tágabb 

térség területi marketing-stratégiájával is.  

A tervezett területi termék természete dönti el, hogy milyen alapadatokra alapozva lehet a 

terméket kialakítani. Általában az alábbi tématerületekről szükségesek információk (Piskóti, 

2012):  

 Természeti adottságok (a térség turisztikai látványosságainak, vízrajzának, 

talajerőforrásának, a nyersanyagoknak, bányakincseknek a számbavétele) 

  Humánerőforrás (az ott élők demográfiai, munkaerőpiaci, közösségi vizsgálata) 

 Gazdasági struktúra (szektoriális vizsgálat, azaz a térségben működő vállalkozók, 

vállalatok, intézmények profiljának, tevékenységeinek vizsgálata, a lehetséges 

szponzoráció feltérképezése) 

 Kulturális örökség (a helyi történeti értékek, tárgyi és szellemi örökségek számításba 

vétele)  

 Menedzsment-vizsgálat (a területet vezető, irányító, meghatározó szereplők 

aktivitásának, együttműködési képességének vizsgálata)   

 

A vizsgálati dimenziók kijelölése és felmérése után következik az értékelés. Az értékelés 

célja, hogy a nyert adatok között kijelöljük a funkcionális kompetenciákat, azokat a 

tevékenységeket, szolgáltatásformákat, adottságokat a térben, amelyekre felépíthetőek a 

területi termék elemei. Az adottságok számbavételekor, a funkcionális kompetenciák 

keresésekor érdemes követni a SWOT-mátrix logikáját, azaz külön összegezni az erősségeket, 

gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket a különböző pl. természeti, infrastrukturális 

aspektusokból.  
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Amikor a funkcionális kompetenciákat számításba vettük, a következő lépésben 

érdemes végiggondolni egyenként, hogy melyik elem hol helyezkedik el az ú.n. teljesítmény-

fontosság mátrixban (Piskóti, 2012).(5.1. ábra)  

 
5.1. ábra: Teljesítmény-fontosság mátrix 

Forrás: átvéve Piskóti I.(2012.) 110.o. 

 

A teljesítmény-fontosság mátrixban a kompetenciák 4 különböző pozíciót vehetnek fel 

(Piskóti, 2012). (5.1. ábra)  

 Alacsony fontosság és alacsony teljesítmény esetén a pozíció: „szürke kisegér”, mivel 

az idetartozó tényezők piaci pozíciója, és a benne kifejtett teljesítmény sem jelentős.  

 Alacsony fontosság, de magas teljesítmény esetén a pozíció neve: „hiába szép”. 

Ilyenkor nagy volumenű fejlesztéseket tapasztalunk, nagy ráfordításokkal, de ennek 

ellenére a célcsoportok számára érdektelen marad az adott tényező.  

 Magasabb fontosság és alacsony teljesítmény egyidejűsége esetén a pozíció Petőfi 

Sándor Pató Páljáról kapja az elnevezést, utalva arra a mentalitásra, mely ezt a 

csoportot is jól jellemzi: „ej, ráérünk arra még!”. Ebben a pozícióban a tényező ugyan 

fontos, de fejlesztése nem elégséges.  

 Magas fontosság és magas teljesítmény együttese esetén a pozíció: „a siker kulcsa”.  

Ezek azok a tényezők, amelyek az adott pillanatban a versenyképességet leginkább 

meghatározó sikerelemek. Belőlük vezethetők le az ú.n. magkompetenciák, melyek a 

vizsgált tér versenyképességének legfőbb meghatározói.   

 

A magkompetenciák kiemelése és kijelölése után történhet a területi termék komplex 

rendszerének kialakítása. A termék kialakítása során a következő fontos vizsgálandó tényező, 

hogy az egyes célcsoportoknak milyen a termékhez való viszonya. A területtermék vevőit a 

termékhez való viszonyuk természete alapján Kozma (2002) megfogalmazásában három nagy 

csoportban érdemes vizsgálni:  

 a gazdasági élet szereplői között 

 a turisták körében 
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 a helyi lakosságban 

 

Érdemes vizsgálni a célcsoportokat a termékhez való viszony erőssége alapján is. Fontos 

elkülöníteni a piacon a fogyasztókat („users”) a (még) nem fogyasztóktól („non-users”); más 

megközelítésben a terméket gyakorta használókat („heavy users”) a ritkán, illetve 

alkalomszerűen használóktól („light users”). A marketingtevékenység során arra kell 

törekedni, hogy a még nem fogyasztók (potenciális fogyasztók) ritka használókká, a ritka 

használók gyakori használókká váljanak (Piskóti- Dankó- Schupler 2002). 

A területi termék végső kialakítása a termék komplexitásából adódóan több tevékenység 

meghatározását fogja jelenteni a gazdaságfejlesztéstől az infrastruktúrafejlesztésen át a 

befektetés-ösztönzésig. Abból kell kiindulni, hogy egy térség, egy település közössége nem 

csupán haszonélvezője, elszenvedője a gazdaság következményeinek; formálója, 

befolyásolója is. Olyan komplex tevékenységről van a területi termék kialakítása során szó, 

mely épít a lakosságra, és megvalósítja az önkormányzati, nonprofit és profitorientált szektor 

együttműködését. Ez a kölcsönösség elvén működik, bár nem magától értetődően, hiszen a 

profit, az üzleti szféra és a társadalmi élet szereplőinek érdeke nem mindig egyező.  

A területi termék, a kínálati mix kialakításában kulcsszereplő a térségi menedzsment 

szerepvállalása. Hatékony működésükhöz az kell, hogy a kormányzati (önkormányzati) 

gazdaságpolitika és szabályozórendszer, a regionális, megyei, lokális koncepciók és a 

vállalkozók üzleti prioritásai között létre lehessen hozni egy működő kapcsolatot. 

Természetesen kérdéses, hogy a piacgazdaság keretei között egy önkormányzatnak, egy 

szabályozói testületnek miként van ráhatása a gazdasági folyamatok alakulására. Igazán jól 

működő térségmarketingről ott beszélhetünk, ahol a belső tényezőkből, kompetenciákból 

építkezésben az együttműködésen nagy a hangsúly.  

A kínálati mix kialakításában egy másik alapvető felismerés, hogy technikai, technológiai 

újítások nélkül csak rövid távon lehet növekedést elérni. Csak innováció orientált szemlélettel 

lehet terméket fejleszteni. 

A kínálati mix kidolgozása kapcsán fontos azt is megjegyezni, hogy nem vezet célra, ha a 

„mindegy mi, csak valósuljon meg” elv mentén halad a munka. Ennek ugyanis nincs hosszú 

távon sem gazdasági, sem társadalmi hozadéka. A rövid távú érdekek veszélyeztethetik a 

térség hosszú távú arányos fejlődését. További korlátozó tényező lehet: 

 a gazdaságfejlesztési koncepció hiánya, összehangolatlansága;  

 a pénzügyi források hiánya;  

 a szükséges ingatlan, földvagyon hiánya, kialakítatlansága;  

 az intézményi és eszközrendszer kialakítására vonatkozó ötletek hiánya;  

 a gazdaságfejlesztésnek nagy impulzusokat adó projektek hiánya;  

 az elégtelen menedzsment-tevékenység. (Piskóti, 2012)  

 

 

5.1. Összefoglalás 

 

Ebben a fejezetben a térségmarketing kínálati mixének általános vonásait, fölépítésének elvi 

alapjait ismerhette meg az olvasó. Kihangsúlyoztuk, hogy a területi terméknek az 

adottságokra kell épülnie, és azt is, hogy megvalósításához jó helyzetfeltárásra van szükség. 

Igazán sikeres kínálati mixet azok a térségek tudnak összerakni, amelyek a saját belső 

tényezőikben, kompetenciáikban nagy hangsúlyt tudnak helyezni a forprofit, nonprofit, 

közigazgatási és társadalmi szereplők közötti együttműködésre.  

 

5.2. Ellenőrző kérdések 
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1. feladat:  

Összegezze vázlatosan a kínálati mix kialakításának lépéseit! 

 

2. feladat:  

 Az alábbiakban a teljesítmény-fontosság mátrix egy-egy kitüntetett pozíciójának 

jellemzőit olvashatja. Párosítsa össze, hogy melyik jellemző melyik pozícióra vonatkozik!  

 

a. „Szürke kisegér” 

b. „Hiába szép” 

c. „Pató Pál” 

d. „A siker kulcsa” 

 

1. Olyan pozíció, ahol a tényező fejlesztése ellenére a célcsoportok érdektelenek 

maradnak. 

2. Magas fontosság, magas teljesítmény 

3. Olyan pozíció, amikor a fontosnak tartott tényező fejlesztése hiányos. 

4. Alacsony fontosság, magas teljesítmény 

5. Alacsony fontosság, alacsony teljesítmény 

6. Ez a pozíció a térség versenyképességének leginkább meghatározó pozitív elemeit 

mutatja meg. 

7. Magas fontosság, alacsony teljesítmény 

8. Olyan pozíció, amikor a tényező piaci jelentősége, és az ebben kifejtett teljesítmény is 

szerény 

 

3. feladat 

Értelmezze példán keresztül, hogy egy kínálati mix kialakításában milyen formában 

tudnak érdemben részt venni a forprofit, nonprofit, közigazgatási és társadalmi 

szereplők! 

 

4. feladat 

Vizsgálja meg Eger kínálati mixének alábbi néhány elemét a tanult célcsoport-

formák szerint! 

 

 light-users heavy-users 

Dobó-tér   

Bazilika   

Törökfürdő   

 

5. feladat 

Értelmezze példákon keresztül, hogy a területi termék kialakításához az alábbi 

területekről milyen alapinformációk lehetnek fontosak! 

 Természeti adottságok  

  Humánerőforrás  

 Gazdasági struktúra  

 Kulturális örökség  

 Menedzsment-állapot 

 

6. feladat 
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Gyűjtse össze Szatmárcseke funkcionális kompetenciáit a természeti környezete, a 

kulturális értékei, az infrastrukturális kiépítettsége, valamint az idegenforgalmi 

adottságai szintjén! 

 

Megoldás   
 

2. feladat 

1.b 5.a 

2.d 6.d 

3.c 7.c 

4.b 8.a 

 

4.feladat 

 Light-users Heavy-users 

Dobó-tér eseti látogatók a mindennap itt közlekedők, pihenők 

Bazilika eseti látogatók templomba járók 

Törökfürdő eseti látogatók bérlettel rendelkezők 

 

6. feladat 

Szatmárcseke természeti környezete SWOT-mátrixban 

 

Erősségek 

 egyedi, védett természeti értékek 

 természet érintetlen állapota 

 folyóvíz közelsége 

Szatmárcseke Tisza-parti település. A szomszédos Tiszakóród község és Szatmárcseke 

között „bukik” a Túr folyó is a Tiszába.                             

 környékbeli dús vad-és halállomány 

 nagy kiterjedésű erdők 

 strandolásra alkalmas folyami homokkal borított homokpad 

 rendkívül gazdag állatvilág 

 alkalmas környezet a hobbiturizmushoz (kerékpározás, lovaglás, vízi túrázás, 

horgászat, vadászat) 

Gyengeségek 

 környezettudatosság hiánya 

 a Tisza szennyezése a szomszédos országokból 

 a hiányos infrastruktúra miatti környezetszennyezés a településen 

 a Tisza nem kiszámítható mértékű és idejű áradásai 

Lehetőségek 

 a Szatmár - Beregi Tájvédelmi Körzet hosszú távon önálló Nemzeti Parkká 

szervezése 

 vad-és halállomány-megőrzése tudatos vad-illetve halgazdálkodással 

 a szabadstrand infrastrukturális javítása 

 új erdők telepítése 

Veszélyek 

 a túlzott turizmus környezeti kockázatai 

 a természetvédelem és az intenzív mezőgazdaság, vadgazdálkodás ellenérdekeltsége 

 az ivóvízbázis elszennyeződése 

 a strandolásra alkalmas homokpad megszűnése a Tisza áradásai miatt 
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Szatmárcseke kulturális értékei SWOT-mátrixban 

 

Erősségek 

 kopjafás temető 

 Kölcsey hagyaték (síremlék, szobor, emlékház)  

 műemlékek nagy aránya 

 a régi településszerkezet fennmaradása 

 tájházak megléte 

 élő néprajzi értékek 

 népművészeti hagyományok 

Gyengeségek 

 a műemlékek egy részének elhanyagoltsága 

 kevés a népi hagyományok kiaknázására épülő rendezvény 

Lehetőségek 

 az elhanyagolt állapotú műemlékek felújítása 

 építészeti emlékek, néprajz, népművészetek iránt érdeklődők részére egyedi 

programcsomagok kialakítása 

Veszélyek 

 a néphagyományok a globalizálódás következtében pusztulnak 

 a műemlékek állapota kellő odafigyelés nélkül leromolhat 

 

Szatmárcseke infrastrukturális értékelése SWOT-mátrixban 
Erősségek 

 elektromos energia, gáz, és vezetékes ivóvíz be van vezetve 

 minimális mértékű az ipari szennyezés 

Gyengeségek 

 az elmaradottság a régió más térségeihez viszonyítva jelentős 

 határmenti település révén elhelyezkedése periférikus 

 kevés a sikeres vállalkozás 

 a község nehezen megközelíthető 

 a települési szennyvíz kérdése nem megoldott 

 nem túl széles az üzletek áruválasztéka, a szolgáltatások hiányosak 

Lehetőségek 

 infrastrukturális ráfordítások a településen (szennyvízcsatorna megépítése) 

 új szolgáltató egységek nyitása, a meglévők kínálatának bővítése 

 kölcsönző és szervízhálózat kiépítése a kerékpáros és lovas turisták részére 

Veszélyek 

 az ide tartó utak, és az alacsony rendű közutak folyamatos romlása, a karbantartás 

hiánya 

 

Szatmárcseke idegenforgalmának elemzése SWOT-mátrixban 

 

Erősségek 

 egyre nagyobb igény az ökoturizmusra 

 a turisztikai kínálat alapjaiban megvan 

 valamilyen szinten már működik, a kulturális-, vadász-, a vízi- a horgászturizmus 

 jól működik a települést is érintő Tisza-túra mozgalom 
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 a Falusi Turizmus megyei szervezetének Szatmárcseke is a tagja 

 

Gyengeségek 

 rövid turisztikai szezon 

 a település marketingjének gyengesége 

 a turisztikai szolgáltatások színvonalának ellenőrzése nem megoldott 

 a turisztikai szezonban kevésnek bizonyul a szálláshelyek száma 

 nincs kiépített kerékpárút 

 kevés a turisztikai kínálatot jól átfogó kiadvány 

Lehetőségek 

 az idegenforgalom húzóágazattá válhat 

 alkalmazkodás a regionális, megyei idegenforgalmi koncepciókhoz 

 turisztikai pályázatok pályázása a nemzeti fejlesztési tervek turisztikai programjaiból 

 turisztikai programcsomagok kidolgozása az elő- és utószezonra is 

 új szálláshelyek kialakítása különböző igényeket kielégítve 

 a környező településekkel való összefogás a jobb vendégfogadás érdekében 

 népi hagyományokra és gasztronómiára támaszkodó kínálat-teremtés, 

rendezvénybővítés 

Veszélyek 

 a táj terhelhetősége korlátos  

 újabb környezeti katasztrófák (Tisza vízszennyezése) hatására a turisták elpártolnak 
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6. A kommunikációs mix kialakítása 

 
 

A térségmarketing tevékenységi területébe tartozik a kínálati mix mellett a 

kommunikációs mix kialakítása is. A kommunikációs mix a területi termék piacra jutásának 

kommunikációs technikája, tehát a kínálati mixhez szorosan kapcsolódó terület. Az 

alábbiakban ezen kérdéskör ismeretanyagának összegzésére kerül sor.  

 

 

6.1. A kommunikációs mix célja 

 

A kommunikációs mix feladata szorosan összefügg a területi termék 

alapmegjelenésének, imázsának kialakításával. Ennek érdekében olyan új információs és 

kommunikációs technológiák használatáról is szó van, melyek a társadalmi lét minden 

területén figyelmet keltenek. A kommunikációs tevékenység a külvilág számára az egyik 

leglátványosabb, legfeltűnőbb elem, de tévhit a térségmarketinget pusztán ezzel azonosítani. 

Ugyanakkor az is igaz, hogy az imázs gyakran fontosabb aspektus egy pozitív döntés 

meghozatalában, mint a fizikai erőforrások, adottságok léte (Piskóti, 2012).  

A kommunikációs mix célja a területi termék pozícionálása a célcsoportok felé való 

tudatos kommunikációval, márkafejlesztéssel.  A márkafejlesztés azért fontos, mert ezzel, 

mint szimbólummal könnyebben identifikálható a területtermék. A márkaépítés fontos része 

az identitás-építés. Piskóti (2012) felfogásában az identitás a térségről az egyén fejében élő 

kép, amellyel megkülönbözteti, beazonosítja a teret a többitől. Ez egy ismereti, azonosítás- 

alapú identitás- megközelítés. Ezt a megközelítést a területi marketing minden külső- és belső 

célcsoportjánál értelmezhetjük. Ugyanakkor az is igaz, hogy minden célcsoportban 

szükségszerűen más-más identitáskép van, mely az őket érintő, rájuk leginkább ható tényezők 

függvényében alakul.  Ez az oka annak, hogy a térségek kapcsán az identitást különböző 

síkokon értelmezhetjük. Beszélhetünk pl. kulturális imázsról, gazdasági imázsról stb.  

Werthmöller (1995) felfogásában ugyanakkor a hangsúly azon van, hogy a terület 

lakói tudnak-e azonosulni az adott térséggel. Azaz itt egy területi kötődés kialakításáról van 

inkább szó. Ennek a gondolatnak az alapja az, hogy addig igazán senki sem tud kellően mély 

érzelmekkel kötődni egy konkrét térhez, amíg meg nem ismeri. E nélkül nincs azonosulása, 

rajongása, lokálpatriotizmusa. Ebben az esetben a kötődés mértékét, annak szintjét kell mérni. 

Erre a vizsgálati irányra akkor van szükség, amikor a térség fejlődése szempontjából fontos 

közösségi kohézió szerepét akarjuk tisztázni.  

A kommunikációs mix azt a célt szolgálja, hogy kiépülhessen a bizalom a 

területtermékhez társított célcsoportokban. A bizalom kiépítésében a kommunikáció 

jelentősége rendkívüli. Abból kell ugyanis kiindulni, hogy a területi termék vevője döntésekor 

nem egy konkrét fizikai termékkel/ szolgáltatással találkozik, mint ahogyan az az üzleti 

marketing világában szokásos, hanem egy „ígérettel”, mely a kínálati és kommunikációs 

mixen alapszik. A potenciális vevő egy beléfektetett bizalom alapján dönt. 

A kommunikációs mixben megfogalmazódó cél továbbá, hogy az adott térség tudatos 

pozicionálását segítse, ami elengedhetetlen annak érdekében, hogy a térséget a célcsoportok 

jól el tudják különíteni a versenytársaktól. A pozicionálás lényege a pozitív imázs kialakítása, 

a terület identitásának, megkülönböztető jegyeinek, előnyeinek tudatos felépítése. E munka 

során a termék (az adott terület) márkává fejlesztése történik meg. A márkafejlesztés azért 

fontos, mert ebben azon jellemzők, értékek, előnyök fogják meghatározni a területről alkotott 

képet, amelyet mi választottunk, és amely leginkább adaptív a terveinkhez. 
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A térségmarketing sikere tehát nagyban függ az imázsépítéstől. Rendkívül fontos 

kérdés, hogy a területi termék vonzerejét formáljuk. A következő fejezetben az imázs 

kérdéskörével foglalkozunk.  

 

 

6.2. Az imázs értelmezése 

 

Az imázs a közvetlen érzékelés útján nyert észlelés, mely a megfigyelő személy 

értékrendjén átszűrődve jön létre. (Pocock-Hudson, 1978) Jelentősége abban van, hogy a 

térségről kialakult benyomások, a hozzájuk való viszonyulás nagyban függ ezen aktív vagy 

passzív módon befogadott információktól. Az imázs lényegében egy szubjektív kép a minket 

körülvevő világról. Ez a kép nem pontos mása a minket körülvevő objektív tartalmakkal 

felruházott világunknak, hanem egy a tudatunkban összegződő, a szubjektív élményekkel 

átitatott esszencia. Mivel döntéseinkben nem tisztán objektív tényszámokra, hanem szubjektív 

tartalmakra is építünk, ezért a tér értékformálásában legalább annyira fontos az imázs, mint az 

objektív tér-ismeret. Természetesen a szubjektív „megélt”, vagy „gondolt” értékítélet nem 

mindig hozható teljes mértékben fedésbe az objektív megítéléssel. Ez azonban nem azt jelenti, 

hogy köztük ellentmondások feszülnek. Az igazán sikeres területi termék imázsa nincs 

ellentmondásban az objektív tényszámoknak, csupán árnyalja, hangsúlyában a 

térségmarketing szempontjából megfelelőnek ítélt pozícióba helyezi a teret. Az imázsépítés 

komoly munka, hisz a marketingmunka sikerének egyik fokmérője, hogy mennyire pozitív a 

vélemény róla, és az is, hogy milyen közel esik egymáshoz az objektív állapot és a szubjektív 

imázs. Az objektív állapot és a szubjektív imázs viszonya három féle lehet:  

 Nagy az eltérés a szubjektív imázs rovására. Ilyen esetben elsősorban a 

kommunikációt szükséges javítani. 

 Az objektív tényállapot a rosszabb. Ilyen esetben a teljesítménykínálaton kell 

változtatni. 

 Nincs érdemi különbség a szubjektív imázs és az objektív tényállapot között. 

Ilyen esetben −amennyiben ez egy fejlődési folyamat állomása− követni kell a 

bevált eszközöket.  

 

Minél inkább egybeesik a kialakított/ kialakult imázs a célcsoportok döntési 

szituációiban az ő elvárásukkal, annál valószínűbb, hogy a célcsoportok mellette döntenek. 

Ebben fontos, elérendő cél, hogy a térségről érdeklődést fenntartó kép alakuljon ki. Az 

imázsépítés nem egyszerűen egy marketing-fogás. A térségi, települési imázs kiépítése 

hozzájárul a társadalmi kohézió, a bizalom, az együttműködés kiépüléséhez. 

 

Az imázs sokféleképp értelmezhető. Idő-síkon három alaphelyzetről beszélhetünk:  

 Múlt imázs: 

A múlt imázs a múlt örökségéből adódik. Olyan örökségek ezek, melyek idővel értékké 

váltak, tradíciót teremtettek. Ilyen múlt imázs-elem például a palóc-kultúra, aminek a 

népénektől a viseleten át az építészetig sokféle megjelenési formája lehet. Adódhat 

konkrét építészeti örökségből, mint amilyen például az egri vár. Ugyancsak a múltban 

gyökerező imázst jelentenek a legendák: ilyen például Szent Márton szombathelyi 

kötődése. 

 

 Jelen imázs:  

A jelen imázs a jelenlegi arculatból indul ki. A jelen-imázst is meg lehet alapozni 

tárgyiasult formában (épületekkel, szobrokkal, terekkel, ipari, mezőgazdasági termékekkel 

stb.). Ilyen például a szegedi Pick-márka, mely összefonódott a város nevével. Vagy 
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ilyenek az egy-egy városbelső felújításával megszülető új funkciókat is betöltő terek pl. 

Debrecen, Gödöllő esetében. Természetesen a jelen-imázst is formálhatják nem tárgyiasult 

formájú, eredendően közösségi értékek. Ilyen az egy-egy helyhez kötődő művésztelepek 

működése (pl. Gödöllőn), vagy egy-egy színház vidéki helyszíneken betöltött kultúra-

formáló szerepe (pl. Kaposváron, Debrecenben, Szolnokon stb.) 

 Jövő imázs 

A jövő imázs a múlt és a jelen imázstól nem független, velük szerves fejlődésben 

kialakítható célállapot, ahová a térségmarketing munka során el kívánunk jutni.  

  

Az imázs helyhez kötődése szerint két csoportról beszélhetünk: 

 Saját imázs (belső imázs) 

A saját imázst mindig az adott térben élő, vagy a hozzá valamilyen szempontból kötődő 

(ott dolgozó, ott alkotó) emberek, szervezetek véleménye teremti meg. Az adott térben 

élők véleményére több okból kifolyólag is szükség van. Tudnunk kell ugyanis, hogy 

miként érzik otthon magukat a lakosok az adott településen /térben. Tudni kell, hogy 

mennyire elégedettek, hol látják a gondokat, feszültségeket; milyen szokásaik, szándékaik, 

törekvéseik fogalmazhatóak meg; illetve, hogy milyen javaslataik vannak a helyzetük 

javítására.   

 

 Idegen imázs (külső imázs)  

Az idegen imázs olyan emberekben, szervezetekben képződik a térről, akik nem a konkrét 

térben élnek. Ezen belül aszerint, hogy a véleményeket a környéken élők, vagy a 

messziről érkezettek alakították ki, beszélünk egyrészt közeli- távoli imázsról. E két 

imázsformát azért fontos szétválasztani, mert a közeli helyeken a szomszédsági kapcsolat 

az adott térről más információáramlást tesz lehetővé, mint a távoli helyek esetében. A 

távoli helyeken a térről irányítottabb, kontrolláltabb lehet az imázsépítés (interneten 

keresztül, utazási irodákban elhelyezett ismertetőkön keresztül.) Az idegen imázsnak egy 

másik megkülönböztetett formája a hazai (magyar)-külföldi (idegen ajkú) imázs. Ebben az 

imázstipizálásban aszerint teszünk különbséget, hogy a véleményt magyar, vagy nem 

magyar ajkú állampolgár fogalmazta meg. A két imázs nyilvánvalóan eltér egymástól, 

hiszen a legtöbb területi termék erősen kötődik a nemzeti identitás valamilyen szintjéhez 

és formájához, amelyet egy magyar ajkú (akár határon innen és túl is) pontosan ért, míg 

egy idegen kultúrához tartozó külföldi számára ugyanaz a „termék” más élményt nyújt. 

Egy példán keresztül, ez a következőket jelenti. Egy egri várlátogatás a magyar 

kultúrkörhöz tartozó bármely látogatóban nem csupán egy régi épületegyüttes 

megtekintése, hiszen megindít egy időutazást a viharos történelmi korokba, míg egy 

idegen számára az élményszerűség ilyen tartalmak nélküli.  

A településen /a térségen kívül élők véleménye több szempontból is fontos lehet. 

Először is azért, mert nagymértékben meghatározhatják például a turizmusfejlesztési 

stratégiát. Mind az üzleti élet, a gazdaságfejlesztés, együttműködés kialakulása 

vonatkozásában meghatározóak lehetnek. Ugyanilyen okokból a politika, a kultúra és az 

élet más területein is befolyásoló, döntéshozó szerepekben lehetnek.  Természetesen az 

idegen imázs (külső imázs) is formálható, mint ahogyan a saját, azaz a belső imázs is.  

Ha a területi termékünk esetében az önimázs (saját imázs) és a külső imázs között sok 

közös vonás van, egymásra épülnek, egymáshoz simulnak, akkor erős identitásról 

beszélünk. Ez tekinthető igazán ideális állapotnak. Pontosan ez az oka annak, hogy a belső 

és a külső imázs-építésre egyaránt nagy hangsúlyt helyeznek a szakemberek.  

 

Az imázsépítés szempontjából is két csoportról beszélünk:  

 Hivatalos (tudatos) imázs  
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A hivatalos imázst a település/ térség hivatalos szervei, civil szerveződései alakítják ki a 

településről/térségről. Ez természetesen sokféle módon, sok mindenre helyezheti a 

hangsúlyt; a múlt, jelen és jövő imázsra egyaránt. A lényeg, hogy hiteles legyen.  

 Tudat-alatti szinten kialakult imázs 

A tudat-alatti szinten kialakult imázs az, ami a hétköznapi emberekben megragad a térről.  

 

Minden település/térség térségmarketingjében fontos kiindulópont, hogy tisztán lássuk a 

tér imázsának állapotát. Az egyes térségek imázsuk alapján csoportosíthatóak (Kotler, 1993):  

 pozitív imázzsal rendelkező helyek  

A pozitív imázsú helyeken a tudatban leképeződő esszencia értéktartalma pozitív.  

A pozitív imázsú helyek esetében a legfontosabb feladat a pozitív benyomások 

megerősítése mind több célcsoport felé. 

 negatív imázzsal rendelkező helyek  

A negatív imázsú helyeken a tudatban negatív tartalmak rögzülnek.  

A negatív imázsú helyek esetében a legfontosabb feladat általában az lehet, hogy a meglevő 

negatív vélemény okát feltárják és kiküszöböljék, vagy ha azt nem lehet, akkor hozzá új, 

pozitív értéktartalmakat illesszenek.  

 gyenge imázzsal rendelkező helyek  

A gyenge imázsú helyek nem kellően ismertek, nincs róluk igazán kialakult kép.  

A gyenge imázsú helyek esetében lényegében nincs ismeret az illető területről, éppen ezért a 

legfontosabb feladat egy értékleltár és egy tudatos információtovábbítás kidolgozása.  

 vegyes imázzsal rendelkező helyek  

A vegyes imázsú helyek sajátossága, hogy az adott területről kialakult képben pozitív és 

negatív elemek keverednek.  

A vegyes imázsú helyek esetében a pozitív imázstartalom erősítésére és a negatív tartalmak 

kiküszöbölésére kell törekedni. 

 ellentmondásos imázzsal rendelkező helyek  

Az ellentmondásos imázzsal rendelkező helyek esetében az érintett területről az emberek 

egy része negatívan, míg mások más vonatkozásban pozitívan gondolkoznak.  

 

Az imázsépítés természetesen a különböző imázs-adottságú helyszíneken más-más módon 

valósítható meg. Összességében azonban vannak közös vonások az imázsépítésben:  

 a kiindulópont mindig a tényleges állapot objektív megismerése 

 fontos, hogy lássuk, az objektív valóság milyen viszonyban van a hivatalos imázzsal  

 fontos, hogy lássuk, az objektív valóság milyen viszonyban van a saját imázzsal 

 fontos, hogy lássuk, az objektív valóság milyen viszonyban van az idegen imázzsal  

 fontos, hogy lássuk, hogy a hivatalos imázs és a saját imázs milyen viszonyban van 

egymással 

 fontos, hogy lássuk, hogy a hivatalos imázs és az idegen imázs milyen viszonyban van 

egymással 

 fontos a kínálat teljesítményének javítása abban az irányban, amit a (potenciális) 

vevők elvárnak 

 a kommunikációs tevékenység kifejtése a módosított teljesítmény megismertetése 

céljával 

 

Az imázsépítés három lépcsőben valósítható meg. Első lépésben szükség van egy 

helyzetfeltárásra, melyben megtudjuk egyrészt, hogy mi a potenciális vevők elvárása, 

elképzelése; másrészt, hogy fölmérjük a konkurens térségek kínálatát. A második lépésben a 

vevők elvárásaihoz igazítva születik meg a kínálati mix, amellyel a térséget pozícionálni 
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akarjuk. A harmadik lépésben kerül sor az objektív tények és a szubjektív elvárások végső 

összehangolására. Hosszú távon rendkívül fontos, hogy az objektív tény és a szubjektív imázs 

között ne legyen nagy eltérés. A kommunikációban kétféle alapprobléma lehet. Az egyik, ha 

az objektív tények megfelelőek, de nem sikerül kellően elismertetni az erősségeket, a 

teljesítményt. A másik problémás állapot az, amikor a kommunikáció erősebb, mint az 

objektív tartalom. Az előbbi esetben egyértelműen kommunikáció-fejlesztési tennivalók 

szükségesek, míg a második esetben a kínálati mixszel is baj lehet.  

 

 

6.3. Az identitás-formálás 

 

A térségi identitás-kialakításának módszertana a vállalati identitás-fejlesztés alapjain 

formálódott ki. A vállalati identitásban kezdetben a vállalat és vállalkozó fogalma szorosan 

összekapcsolódott. Lényegében egyetlen személy (a tulajdonos) határozta meg a vállalati 

filozófiát. A márkatermék kialakításával az üzleti vállalkozások célja az volt, hogy a gyártó és 

a márkája szinonim fogalmakká váljon. (lásd Xerox: ami egy nyomdai sokszorosító gépekkel 

foglalkozó cég, de amely időközben a sokszorosítás szinonim fogalmává változott).  

Az identitásfejlesztés egy másik módja a „design”, azaz az arculat-építés. Ez főleg a 

formatervezésre, a termékek markáns vizuális megjelenítésére tette a hangsúlyt. Később a 

design már túlmutatott az esztétikán, a termékek vizuális megjelenésén. Arra építve folytattak 

identitás-építést, hogy a fogyasztók döntését nem csupán a termék, vagy a nyújtott 

szolgáltatás minősége szabja meg, hanem bennük a vállalatról kialakított kép is. Mivel a 

vállalatról kialakított kép is formálható, így megszületetett a cégimázs (Achterholt, 1991).    

A következő fontos irányváltást a vállalati identitás-formálásban az okozta, hogy 

világossá vált; szükséges arra is hangsúlyt fektetni, hogy a vállalatról kialakult imázs és az 

önimázs egymással fedésben legyen. Ez már stratégiában gondolkodást igénylő feladat. Ettől 

kezdve már nem külön-külön tervezték, szervezték ellenőrizték az egyes részlegek, funkciók a 

céljaikat, hanem egészben vizsgálták azt. A kilencvenes évektől a cégek, márkák, vezető 

személyiségek imázsának, környezeti megítélésének komplex kialakítása került tehát a 

figyelem középpontjába. Ezzel megszületetett az ú.n. arculati tőke (Achterholt, 1991).    

Az identitás-formálás kérdéskörében érdemes a vállalati identitás-építés logikájából 

kiindulni. Ennek értelmében az identitás egyrészt szerkezeti kérdés, azaz a vállalati struktúrai 

önazonosság-tudatának építéséről szól, de beszélhetünk stratégiai értelmezéséről is a 

tényleges kommunikációs munka kapcsán. Értelmezhetjük a jelenséget folyamat identitásként 

is, ebben az esetben ez maga a vélemény-formálás. És az identitás-formálás végső soron 

eredmény is, hiszen ez az a kép, amit a piaci, társadalmi keretek között saját magáról a 

munkatársaknak, és a külvilágnak meg akar mutatni (Nyárády-Szeles, 2004).   

Az identitás-formálás részben tartalmi, részben formai elemekből áll. Tartalmi elemei 

a tettek, tevékenységek; formai elemei a vizuális, egyéb figyelemfelkeltő elemek. A két oldal 

viszonya a gyakorlatban sokféle lehet. Lehet a tartalomé a meghatározó szerep, de lehet a 

formáé is. (Bár ez utóbbi nem feltétlenül kívánatos, ha nincs mögötte kellő tartalom. 

)Amennyiben kiegyensúlyozott a kettő viszonya, azaz azonos gondolatiságot, mondanivalót 

hordoz, akkor támogatják egymást, egymásból építkeznek. Ilyenkor sikeres, pozitív 

identitásról, egységes arculatról beszélhetünk. Ugyanakkor olyan is van, amikor a tartalmi és 

a formai elem egymástól meglehetősen független. Az ilyen disszonancia hátterében 

teljesítményhiány, vagy a jó teljesítményt nem tükröző kommunikációs deficit állhat 

leggyakrabban (Piskóti, 2012). 
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A „place branding”, azaz a területek márkázásának fogalmát először Kotler (1993) 

használta a térségek versenyében a versenyt segítő jelek, szimbólumok használatára. A márka 

célja a termék azonosítása, a versenytermékektől való megkülönböztetés. A márkaépítés során 

a célunk az, hogy az adott terület helyi imázsát leginkább meghatározó tényezőket, 

versenyelőnyöket beazonosítsuk, tudatosítsuk, megismertessük, elfogadtassuk. A márkaépítés 

gyakorlatában több megközelítéssel találkozunk.  

 A klasszikus gyakorlat az, amikor magát a földrajzi nevet használjuk 

márkanévként. Ez tipikus gyakorlat a borrégiók vonatkozásában.  

 A márkaépítés kapcsolódhat kitüntető címekhez is, mint például az UNESCO-

Világörökség címhez.  

 A márkaépítés kapcsolódhat egy attrakcióhoz is. Ez lehet például egy 

rendezvény. Rendezvények kapcsán meg kell különböztetni a valamilyen 

szinten rendszeres rendezvényekre építő formát (mint amilyen például a 

békéscsabai kolbász-fesztivál), az eseti, alkalmi rendezvényektől (mint amilyen 

Pécs 2010-es Európa kulturális fővárosa esetében volt). Attrakció lehet egy 

látványosság is: például a keszthelyi Festetics-kastély, a pannonhalmi apátság, 

az egri vár stb.  

 

A márkaépítés során először kidolgozzuk, hogy milyen elemekre építsük a márkát. A 

sikeres márkaépítés paritásos és differenciáló elemekből áll. A paritásos elemek olyan 

asszociációk, melyek nem feltétlenül egyediek (más márkák is használják). Ezekkel a cél 

egyrészt egy márkairány megrajzolása, másrészt célja kioltani az ehhez köthető versenytársak 

differenciáló elemeinek hatásait. A differenciáló elemek ezzel szemben olyan tulajdonságok, 

előnyök, melyeket a fogyasztók összekapcsolnak a márkával, pozitívan értékelnek, és a 

termék egyedi vonásait hangsúlyozzák.   A differenciáló elemek kiválasztásakor fontos, hogy 

a differenciálás a fogyasztó szempontjából kívánatos legyen, és a márkatulajdonos képes 

legyen azt teljesíteni is. A fogyasztó kiválónak, hitelesnek (hihetőnek) kell, hogy tartsa azt, 

amit mutatunk; miközben a márkatulajdonos a megvalósíthatóság mellett a 

kommunikálhatóságra és a fenntarthatóságra is oda kell, hogy figyeljen.  

Fontos azt is kiemelni, hogy a márkaelemek nem függetlenek egymástól: 

összefüggnek, hatnak egymásra. A gyakorlatban a márkaépítésben a belső kép elemzésével 

pont ezt tárjuk fel azzal a céllal, hogy megismerjük a jelen-imázs, a jelenlegi márkaörökség 

állapotát. A márkaépítés második lépése a külső (a belső képet övező, kívülről, meghatározó 

elemek) elemzése. Abból indulunk ki ugyanis, hogy itt is számolni kell a shadow-hatással: a 

magasabb területi szintek, a települést/térséget övező területek márka-elemei is hatással 

vannak az adott térre.  

A harmadik gyakorlati lépés a média- megjelenés számba vétele. Az adatok, 

információk elemzésével, összegzésével megrajzolhatóak az erősségek, értékek, stratégiák. 

Ehhez társítva lehet kialakítani célcsoportokkal, motivációkkal együtt a pozicionáló elemeket 

és a márka-alternatívákat. A végeredmény egy konszenzusos stratégia, amely meghatározza 

az alapvető pozicionáló elemeket, és a „magüzeneteket.” A területmárka magja lényegében a 

főbb pozicionáló elemeket rendezi keretbe. Fontos megjegyezni azonban, hogy a márkaépítési 

tevékenységünk folyamatosan igényli a visszacsatolást, azaz a reflexiók felülvizsgálatát 

(Piskóti, 2012).  

 

A márkatevékenységünk sikere alapvetően függ attól, hogy milyen eltérések 

mutatkoznak a valós teljesítmények és a jelenlegi márkaimázs; a jelenlegi, a kívánatos és 



79 

 

tervezett kép között. Az alábbiakban sorra veszünk néhány tipikus aszinkron szituációt, mely 

különböző márkatevékenység-továbbfejlesztést igényel (Piskóti, 2012): 

    

 A valós teljesítmény és a márkaépítésben érintett szereplők eltérő megítélése. Oka: 

általában az eltérő szempontrendszer, vagy az elemzés gyengesége 

 Eltérő megítélés a valós teljesítmény és annak az önképi (belső) megjelenése kapcsán. 

Ennek oka általában a belső kommunikáció hiánya 

 A valós teljesítmény és annak külső képben való megjelenése közti különbség. Ennek 

oka általában a külső kommunikáció hiányossága. 

 Az jelenlegi önkép és a jelenlegi külső kép eltérő megítélése. Oka többnyire az eltérő 

közvetlen tapasztalás, az eltérő informáltság, az eltérő érdek és érzelmi viszonyulás.  

 A jelenlegi és a kívánatos kép márkaépítésben érintett szereplők részéről tapasztalható 

eltérő megítélése. Oka lehet menedzsment-váltás, szemléletváltás. 

 A jelenlegi márka-teljesítmény és a döntéshozók által kialakított kívánatos kép közötti 

eltérés. Ennek oka általában tervezési hiba, az erőforrások, lehetőségek rossz 

értékelése, irreális célkitűzés. 

 A döntéshozók által kialakított kívánatos kép és a belső célcsoportok elvárásai közötti 

eltérése. Ennek oka általában a szakmai elképzelés és a belső célcsoportok 

elvárásainak eltérési, mely mögött a sikertelen elfogadtatás, érdekegyeztetés 

mutatkozik meg.  

 A jelenlegi önkép és a kívánatos önkép közötti eltérés. Az oka többnyire az 

információhiány és/vagy az eltérő érintettség, érdekeltség.  

  A külső célcsoportok jelenlegi megítélésének és jövőbeli elvárásainak eltérése. Ez 

általában összhanghiányból, rossz helyzetelemzésből, az érdekeltség hiányából 

adódhat.  

 A döntéshozók által kialakított kívánatos kép és a külső célcsoportok által elvárt 

kívánatos külső kép közötti eltérés. Az ilyen esetek mögött általában tervezési hiba, 

rossz célkijelölés, vagy eltérő célcsoporti érdekek állnak.  

 A kívánatos önkép és a kívánatos külső kép közötti eltérések.  Oka többnyire az eltérő 

közvetlen tapasztalás, az eltérő informáltság, az eltérő érdek és érzelmi viszonyulás.  

 

A márkaépítés folyamán tekintettel kell arra lenni, hogy a márkanév nehezen 

változtatható, valamint azt is figyelembe kell venni, hogy a márkát egészében és 

célcsoportonként is értelmezni kell. Ez azt jelenti, hogy nem minden esetben lehetséges a 

márkát úgy felépíteni, hogy az mindenkihez egységesen szóljon. Előfordulhat, hogy 

célcsoportonként különböző módon szólaltatjuk meg az értékeinket. Azaz a térségi 

kommunikációt célzó marketingtevékenységünk bizonyos esetekben egy egységes márka, 

míg más esetben a célcsoport-szegmensenként felépített márkaelemek összessége. Egy 

márka akkor jó,  

 ha illeszkedik a terület specifikumaihoz 

 ha segíti az identifikációt, azaz a gyors azonosítást 

 ha segít orientálódni, azaz a termék földrajzi elhelyezkedéséről és tartalmáról világos 

képet ad 

 ha képes bizalmat, pozitív kisugárzást kelteni.  

 

A márka életképessége és a márka fejlettsége függvényében egy térség márkapozíciója 

négyféle lehet. Ha a márka gyengén fejlett, ugyanakkor a márka életképessége is csekély, úgy 

a térség egy gyengén fejlett, bizonytalan kommunikációs hátterű terület. Ha a márka fejletlen 

(megbecsültsége, ismerete gyenge), ugyanakkor erős a vitalitása, akkor ebben ki nem aknázott 
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lehetőségek rejlenek.  A piacvezetőknek magas a megbecsültsége  (márkafejlettsége), és a 

márka vitalitása is. A magas márkafejlettség (ismeret, megbecsültség) alacsony vitalitással 

többnyire hanyatló szituációt jelez. (6.1. ábra) 

 
 

6.1. ábra: A márkapozíció 
Forrás: Piskóti (2011) alapján szerkesztette a szerző 

 

A márkaérték teremtése egy többlépcsős folyamat. Az első fázis célja a jelenlét 

(amikor már van ismertség). A második lépésé a relevancia, ami a fogyasztónak való 

megfelelés igényét jelenti. A következő fázis a teljesítmény fázisa, amikor az elvárásoknak 

való megfelelés a cél. Következő szint a versenytársakhoz képest megmutatkozó előny 

kidolgozása. A végső szint a kötődés fázisa: az elégedettség, hűség kialakításának szakasza.  

 

 

6.4. A kommunikációs mix gyakorlata 

6.4.1. A kommunikációs folyamat aktivitási területei 

 

A kommunikációs mix gyakorlata a területi termék specialitásait is figyelembe véve 

számos egyedi vonást mutat. Mivel például a területi termék fizikailag mozdíthatatlan, így a 

hagyományos értékesítési folyamat néhány részlete, például a szállítás, raktározás nem is 

igazán értelmezhető.  A kommunikációs folyamatban aktvitásra két szinten is szükség van: az 

eladói oldalon és a vevő oldalán. A vevőismeret fontosságát az adja, hogy a területi 

termékünkhöz meg kell találni a megfelelő vásárlót. Két fő kérdéskört kell ebben a 

vonatkozásban tisztázni: 

1. A vevő döntési magatartását meghatározó tényezőket, ami szervezeteknél és 

magánszemélyeknél némileg más kompetencák vizsgálatát jelenti. Személyeknél előtérben 

állnak a pszichológiai, kulturális, demográfiai, társadalmi tényezők. Szervezeteknél a méret, a 

szervezeti struktúra, a piaci magatartás-formák. 

2. A vevő döntési magatartásának folyamatát, jellemzőit, azaz a döntési folyamat 

szakaszainak elemeit, a döntés dimenzióit, kritériumát. 
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Ezen kérdéskörök vizsgálata teszi lehetővé, hogy megértsük, a vevők miként építik fel 

a saját értékelő rendszerüket, elvárásaikat. Rendkívül fontos, hogy a vevői vélemény nyomon 

követése folyamatos legyen, mivel az elégedettség-vizsgálat a jelen pozíció minősítésén 

keresztül segít kijelölni a jövő irányait. Ugyanakkor a vevői oldal kompetenciája nem merev 

képlet, hisz befolyásolható, formálható. A térségmarketing dolga a kommunikációs mix 

eszközeivel hatni a vevői oldal képességeire, elvárásaira.    

Ahhoz, hogy a területi termék fenn tudjon maradni, nem csupán a vevőkörre kell 

koncentrálni. A kommunikációs folyamatban az eladói oldallal is van tennivaló. Olyan célt 

kell a termék kialakítása során középpontba állítani, ami világos, tartósan érvényes és minden 

résztvevő alkalmazott számára vállalható. Meg kell a dolgozókkal értetni, hogy egy közös 

célért folyik a munka. A dolgozók sorában olyan emberekre van szükség, akik magukénak 

vallják a területi termék értékét és ezt kifejezésre is képesek juttatni. Természetesen 

eredendően mindenkinél jelen van egy egészséges teljesítménykényszer, munkakedv, melyet 

nemcsak és kizárólag a pénz és az előrejutás mozgat. Ugyanakkor az is igaz, hogy hosszú 

távon motiváltság nélkül nem lehet dolgozni, ezért a lelkesedést jövőképpel, célokkal, 

példákkal fenn kell tartani. A lelkesedés megtartása és az empatikus vezetés növeli a területi 

termék kialakításához fontos belső egységet. Ösztönözni kell a dolgozókat, hogy belássák, 

hogy a fogyasztókkal való bánásmód, valamint a bennük hagyott benyomás fontos. Minden 

dolgozónak tisztában kell lennie az ügyfelek gazdasági jelentőségével és azzal, hogy ebben a 

folyamatban a saját egyéni szerepük is jelentős. Ugyanakkor a területi termék 

menedzsmentjének is szem előtt kell tartani a nekik dolgozó emberek egyéni értékrendjét. 

Nem jó, ha a menedzsment és az alkalmazotti kör személyes értékfelfogása nem egyezik. Arra 

is gondolni kell, hogy a munkatársak teljes beszabályozása sem célravezető, hiszen adhatnak 

újító ötleteket, kreativitást mutathatnak, melyekből új értékek jöhetnek létre. Segíteni kell a 

dolgozókat az előttük álló kihívások, választási lehetőségek, és döntéseik következményeinek 

felismerésében. Biztosítani kell az előrelépési lehetőséget, mellyel folyamatosan fenntartható 

a motiváció és a lendület. Őszinte kommunikációval és nyitott közreműködési lehetőségekkel 

biztosítható a kellemes légkör. Sikeresnek ugyanis csak az a munka tekinthető, amely 

egyrészt előreviszi az egyént és a közösséget, mások érdekeit is figyelembe véve; másrészt, 

amely nemcsak anyagilag, hanem erkölcsileg is boldogít (Hochman, 2010). 

Jól végig kell tehát gondolni, hogy kik és hogyan fogják a terméket a fogyasztókhoz 

közel vinni. A személyes interakciók, amely az eladói és fogyasztói oldal között létrejöhetnek 

egyedi értéket hoznak létre. Ezek a kapcsolatok is fontosak a fenntartható sikerhez. A vevővel 

kialakított kapcsolatokat is a bizalomra kell alapozni. Ezt nyíltsággal, fogyasztóközpontú 

kiszolgálással lehet elérni. Egyetlen apró hibával el lehet veszíteni a kiérdemelt bizalmat. 

Ezért fontos, hogy valódi értéket szolgáltassunk a vásárlónak, amivel kialakíthatjuk bennük a 

márkahűséget, a termék iránti elköteleződést (Hochman, 2010). Arra kell törekedni, hogy a 

termék megelégedettséget szerezzen, lehetőleg panasz-szituációk nélkül. Panaszhelyzet akkor 

keletkezik, amikor egy igénybe vevő elégedetlen, függetlenül attól, hogy elégedetlenségét 

kinyilvánítja vagy sem (Veres, 2009.). Természetesen a helyzet kiküszöbölhetetlen, hisz 

előfordulhat, hogy valakinél probléma merül fel a szolgáltatás, a termék igénybevétele során, 

aminek számos oka lehet. Mivel többnyire a szolgáltatás, a termék in situ nem javítható, ezért 

ilyen helyzetben érdemes alkalmazni a kompenzáció elvét, azaz kismértékű túlkompenzációt 

alkalmazni.  

 

6.4.2. A kommunkációs mix tevékenység-elemei 

 

A kommunikációs tevékenység kapcsán két feladat teljesítésére kell törekedni. Egyrészt 

meg kell tervezni egy arculatot, illetve egy ezt megtestesítő üzenetet, amely képes meggyőzni 
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az egyes célcsoportokat az adott terület (területtermék) előnyeiről. Az üzenet maga lehet egy 

területi márka, egy a területről származó termék, egy előadás, egy esemény. Az üzenet 

tartalmával kapcsolatban a következő szempontokra kell törekedni (Kotler et al. 1993):  

 Az üzenet legyen valósághű 

 Az üzenet legyen egyszerű 

 Az üzenetnek legyen vonzereje 

 Az üzenet legyen megkülönböztető jellegű 

 

A kommunikációs tevékenységben a másik feladat, eljuttatni az üzenetet a kívánt 

célcsoporthoz. Az, hogy miként jut el az üzenet a célcsoportokhoz, nagyban függ az üzenet 

tartalmától, a célcsoport milyenségétől. Természetesen a kommunikációs csatornák használata 

a gyakorlatban is korlátok közötti. Egy részére érdemben nincs is tudatos ráhatási 

lehetőségünk. A reklám, a csomagolás, a direkt marketing például általunk irányítható, jól 

használható közvetítő keret. Ugyanakkor általában a sajtó, a konkurencia eszközei, a 

személyes vélemények szájhagyománya fölött nincs rendelkezés.  

A kommunikációs mix nem mindenhol egyformán fejti ki a hatását. Ahol a 

kommunikációs tevékenység egy tág piacra irányul, amelyben a potenciális fogyasztók 

keverednek a nem-fogyasztókkal, ott a legfontosabb feladata a kommunikációnak a 

figyelemfelhívás. Cél, bejuttatni az emberek mentális tudatába a készülő, vagy elkészült 

területi terméket. Ebben a szakaszban célszerű az általános tulajdonságokat hangsúlyozni, a 

meggyőzés stratégiájával élni. A későbbi időszakban előfordulhat, hogy már csak a 

komolyabban érdeklődőkre fordítunk figyelmet. Ekkor a fő célnak azt érdemes kitűzni, hogy 

a területi termékünk kitűnjön a versenytársak kínálatából. Értelemszerűen ilyenkor sokkal 

nagyobb figyelmet kell fordítani a speciális tulajdonságokra.  

Az üzenet végső tartalma természetesen célcsoportonként is eltérő lehet. Külön 

üzenetformát jelent a sűrített információtartalom (egy logó, egy jelkép, egy szlogen). A 

szlogen, a jelkép sajátos jelleggel ruházza fel az adott térséget, segítve a területi termék 

beazonosítását, a pozitív értéktartalmak tudatba épülését.  

Az üzenet továbbítására különböző csatornák léteznek (Kotler et al, 1993):  

 Hirdetések (reklámok megjelenése újságokban, rádióban, televízióban, köztéri 

hirdetőtáblákon stb.)  

 Direkt marketing (közvetlen levelek, kiadványok továbbítása a célcsoport tagjainak) 

 INTERNET (weboldal, közösségi-média) 

 Kiadványok, brosúrák 

 Public Relations (PR): azon tevékenységek, melyek célja az egyének, szervezetek és 

környezetük közötti – kölcsönös előnyökön alapuló- kommunikációs kapcsolat 

céltudatos alakítása a megértés és bizalom kiépítésére (Kukoda, 1996). 

 

Azt, hogy a kommunikáció betölti-e a tényelegesen feladatát, számos tényezőtől függ. 

Ezek közül a leggyakoribbak a következők:   

 emberi tényezők (pl. érdekellentétek, kulturális különbségek) 

 szervezési nehézségek (pl. hiányos döntéshozatali kompetencia, koordinálatlanság) 

 a komplexitás (pl. az összetett célcsoport- rendszer, az összetett területi termék 

nehezíti a feladatot) 

 

A kommunikációs mixben három tevékenységelemet kell összegezni. Az egyik azokra 

irányul, akik a települést/ térséget képviselik. Az ő esetükben a cél a „mi” tudat kialakítása. A 

„mi” tudat építésében kiemelkedő szerepe van az önkormányzatoknak. A másik 
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tevékenységelem a formai, arculati megjelenítésre irányul, a harmadik tevékenységelem 

pedig a célok és az üzenetek összhangját teremti meg (Piskóti, 2012). 

 

Végezetül a kommunikációs mixben beszélünk belső tevékenységről, és külső 

tevékenységről. A belső tevékenység az azonosulás segítője, a külső pedig a termék 

pozicionálását szolgálja. Mindkettőben (de különösen a külső identitás építésében) nagyon 

fontos a márkaépítés. Ezzel lehet ugyanis a legplasztikusabban kifejezni a komparatív 

versenyelőnyöket. A márkaépítés azért is nagyon fontos, mert jelentősen segítheti a 

vállalkozások, a konkrét termékmárkák piacra jutását (Piskóti, 2012).   

 

 

6.5. Összefoglalás 

 

A kommunikációs mix kialakítása című fejezetben az olvasó megismerkedett a területi 

termékhez tartozó imázs, identitás, márkaépítés legfontosabb tanulságaival. Az olvasó 

megismerhette a különböző imázs-szituációkat. Összefoglaltuk az imázsépítés alapelveit. A 

kommunikációs mix kapcsán értelmeztük, hogy milyen a jó üzenet, és hogy milyen 

csatornákon át segíthetünk eljuttatni a „terméket”, annak hírét a vevőhöz. Megvizsgáltuk, 

hogy a kommunikációs mix kivitelezésében milyen tanulságokat lehet megfogalmazni a 

„vevő” és az „eladó” oldaláról, valamint arról is szóltunk, hogy milyen lépésekkel lehet a 

kitűzött céljainkat elérni. 

 

6.6. Ellenőrző kérdések 

 

1.feladat 

Magyarázza az alábbi fogalmakat! Mondjon rájuk példát is! 

1. negatív imázsú hely 

2. vegyes imázsú hely  

3. múlt imázs 

4. idegen imázs 

5. place branding  

 

2.feladat 

Javítsa a hibás megállapításokat!  

1. Az idegen imázst a térhez közvetlenül nem kötődő távol élő emberek, szervezetek 

formálják.  

2. A hivatalos imázs egyenlő a saját imázzsal.  

3. A tudat-alatti szinten kialakult imázs mindig megegyezik a hivatalos imázzsal.  

4. A jövő imázs a múlt és a jelen imázstól független.  

5. A vegyes imázzsal rendelkező helyek esetében az érintett területről az emberek egy része 

negatívan, míg mások más vonatkozásban pozitívan gondolkoznak.  

 

3.feladat 

Az alábbi imázsformáló eszközök milyen tulajdonságokkal rendelkeznek? Segít  a 

táblázat! 

 Brosúra Logó Szlogen 

Célja    

Eszköze    

Mikor szolgálja jól a célt?     

Mire kell ügyelni?     
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4.feladat 

Az alábbiakban három imázsfilm elérhetőségét látja. Ezek közül az egyik Gödöllőé, a 

másik kettő Keszthelyé.    

Keszthely:  

https://www.youtube.com/watch?v=Jjuz_LEDPfY 

https://www.youtube.com/watch?v=99gGDyga234&feature=related 

Gödöllő: http://www.godollo.hu/hirek/info_db/?catalog3_id=658 

 

Hasonlítsa össze a keszthelyi imázsfilmeket az alábbi szempontokból:  

 Miben hasonlítanak?  

 Miben különböznek?  

 Milyen célcsoportnak készülhettek?  

 Mennyire érték el céljukat? 

 Önt melyik szólította meg igazán, és miért?   

 Van-e kritikai észrevétele? Ön mit csinált volna másképp?  

 

Hasonlítsa össze a gödöllői és valamelyik keszthelyi imázsfilmet az alábbi 

szempontokból! 

 

 A zene és a kép összhangja szempontjából! 

 Az üzenetük tartalma szempontjából! 

 Az üzenet átadásának sikeressége szempontjából! 

 Az előnyeik, hátrányaik alapján! 

 

 

5. feladat 

A márka életképessége és a márka fejlettsége függvényében egy térség márkapozíciója 

négyféle lehet. Párosítsa a megfelelő megállapítást a megfelelő fogalommal.  

 

Márkapozíció tulajdonság 

hanyatló magas megbecsültség (márkafejlettség), magas a márka 

vitalitása 

piacvezető  a márka fejletlen (megbecsültsége, ismerete gyenge), de erős a 

vitalitása 

bizonytalan magas márkafejlettség (ismeret, megbecsültség) alacsony 

vitalitás 

ki nem aknázott  a márka gyengén fejlett, ugyanakkor a márka életképessége is 

csekély 

 

 

Megoldás (csak az egyszerű feleletválasztós megoldásokat találja meg!)  

 

1. feladat:  

 

1.  negatív imázsú hely: A negatív imázsú helyeken a tudatban negatív tartalmak rögzülnek.  

2.. vegyes imázsú hely: A vegyes imázsú helyek sajátossága, hogy az adott területről kialakult 

képben pozitív és negatív elemek keverednek.  

https://www.youtube.com/watch?v=Jjuz_LEDPfY
https://www.youtube.com/watch?v=99gGDyga234&feature=related
http://www.godollo.hu/hirek/info_db/?catalog3_id=658
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3. múlt imázs: A múlt imázs a múlt örökségéből adódik. Olyan örökségek ezek, melyek idővel 

értékké váltak, tradíciót teremtettek. 

4. idegen imázs: Az idegen imázs a térhez kötődik, a térről képződik olyan emberekben, 

szervezetekben akik nem a konkrét térben élnek. 

5. place branding : a területek márkázása 

 

2. feladat 

 

1. Az idegen imázst a térhez közvetlenül nem kötődő emberek, szervezetek formálják, akik 

lehetnek a környékről, vagy messziről érkezettek. 

2. A hivatalos imázs nem azonos a saját imázzsal. A hivatalos imázst csak a település/ térség 

hivatalos szervei, civil szerveződései alakítják, míg a saját imázsban az ott élő helyiek 

gondolatai is benne vannak.  

3.  A tudat-alatti szinten kialakult imázs nem egyezik feltétlenül a hivatalos imázzsal. A tudat 

alatti szinten kialakult imázsban ugyanis minden benne van, ami a hétköznapi emberekben 

megragad a tér értékéből, és ez nem csupán a hivatalos közeg álláspontját tükrözi.  

4. A jövő imázs a múlt és a jelen imázstól nem független, velük szerves fejlődésben 

kialakítható célállapot, ahová a térségmarketing munka során el kívánunk jutni.  

5. Az ellentmondásos imázzsal rendelkező helyek esetében az érintett területről az emberek 

egy része negatívan, míg mások más vonatkozásban pozitívan gondolkoznak.  

 

3.feladat 

 

 Brosúra Logó Szlogen 

Célja Rövid ismertető A termék vizuális 

lenyomata 

Gondolatsűrítés és 

gondolat-társítás a 

termékhez  

Eszköze Szöveges és képes 

figyelemfelhívó 

papíralapú ismertető 

Rajz, fénykép, 

absztrakció 

Kifejezés, rövid 

mondat 

Mikor szolgálja jól a 

célt?  

Ha attraktív, lényegre 

törő, érdekes 

Ha jól kötődik a 

tartalomhoz, 

önmagáért beszél 

Jól kötődik a 

valósághoz  

Rövid 

„velős” 

 

5. feladat 

 

Márkapozíció Tulajdonság 

hanyatló magas márkafejlettség (ismeret, megbecsültség) alacsony 

vitalitás 

piacvezető  magas megbecsültség (márkafejlettség), magas a márka 

vitalitása 

bizonytalan a márka gyengén fejlett, ugyanakkor a márka életképessége is 

csekély 

ki nem aknázott  a márka fejletlen (megbecsültsége, ismerete gyenge), de erős a 

vitalitása 
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7. A térségmarketing stratégiai terveinek kidolgozása 

 

A tudatos térségmarketing egy alapos elemzési, érdekegyeztetési, szintetizáló munkára 

épülő stratégia-alkotás, mely összetett eszközrendszer működtetésével jár együtt.  Az alábbi 

fejezetben ennek ismérveivel lesz szó.  

 

 

7.1. A térségmarketing megvalósítói 

 

A területi termék kialakításában mindenki részt vesz, aki valamilyen módon kötődik 

az adott térhez.  

 

 
7.1. ábra: A területi marketing megvalósítói 

Forrás: Piskóti I. (2012.) 38.o. alapján szerkesztette a szerző 

 

A tudatos közösségi szint az, amire a térségmarketing legközvetlenebbül építhet. Ez a 

tudatos marketingtevékenységet folytató közösség azonban csak akkor tudja ellátni feladatát, 

akkor tudja hatékonyan építeni a térségét, ha egyrészt van koordinátoruk, másrészt 

kapcsolatot tartanak más szintekkel is. A tudatos egyéni szintű marketing kategóriába azon 

szervezetek, cégek tartoznak, amelyek ugyan a saját szervezeti céljaik elérése érdekében 

folytatnak munkát, de az elért eredményeik is részét képezik a területi marketingnek, mivel az 

egyéni teljesítményük kisugárzódhat az őket körülvevő térre. A spontán, ösztönös 

marketingteljesítmény olyan mindennapi magatartás, mely befolyásolja a területről kialakított 

képet, az imázst (Piskóti, 2012). (7.1.ábra) 

  A térségmarketing során egy olyan érdekegyeztetési, szintetizáló munka szükséges, 

melyben megvalósul a közösségi érdekek minél teljesebb kielégítése, miközben a 

fejlesztésekkel hatékonyságot, fejlődést generálunk. Az alábbiakban a tudatos stratégiaépítés 

tanulságait foglaljuk össze.   
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7.2. A stratégiai tervezés folyamata 

 

A marketingstratégiának, eszközeinek konkrét meghatározása csak egy átfogó kutatási 

programra, információs háttérre, részletes elemzésre építhető, Ahhoz, hogy életképes területi 

terméket nyerjünk, ehhez bonyolult tervezési folyamat szükséges. Természetesen nem pont 

ugyanolyan feladatokat követel meg egy még területi marketingben nem járatos, területi 

termékkel nem rendelkező terület, mint egy olyan térség esetében, ahol már van területi 

termék, vagy legalább annak csírája. E többlépcsős tervezési folyamat legfontosabb, általános 

lépéseinek bemutatására kerül sor a következőkben.  

 

7.2.1.A közvetlen piac elemzése 

 

Első lépésben szükséges a közvetlen piacterünk elemzése. (7.2. ábra)  Ez a munka öt 

tartalmi elemet kell, hogy magában foglaljon: az értékaudit, az imázsaudit, a 

tevékenységaudit, konkurenciaaudit és célcsoportaudit vizsgálatát. Kiindulópontunk az, hogy 

az igények megismerése, az adottságok megfelelő fejlesztése, továbbá a célcsoport-specifikus 

kommunikációs, PR tevékenység elengedhetetlen egy térség sikeressége szempontjából. 

 

 
7.2. ábra: A  közvetlen piac elemei és a külső környezet 

Forrás: Piskóti (2012) alapján szerkesztette a szerző 

 

Értékaudi (7.2. ábra)t 

Az értékek elemzése során a régió adottságait és képességeit vizsgáljuk. A 

tényezőellátottság elsődlegesen a helyben fellelhető erőforrások (föld, tőke, ingatlan, 

munkaerő) számbavételét jelenti, mely meghatározza a potenciálisan szóba jöhető ágazatokat, 

a fejlesztések lehetséges irányvonalát. A társadalmi tényezők, azon belül a rétegződés, a 

társadalmi csoportok, az egyes csoportok közti kapcsolat, a fogyasztói magatartás stb. 

elemzése képet ad a helyiek életminőségéről. Egyrészt az általános életszínvonalról, másrészt 

pedig a kereslet minőségéről tájékozódhatunk ezen elemzés segítségével. Az értékek közé 

tartozik a tevékenységek elemzése is. Hasznos az önkormányzati tevékenységek 
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funkcióelemzését végrehajtani, illetve egyéb profitorientált és non-profit szervezetek 

elemzését. Az audit-vizsgálat  során a gazdasággal szorosan összefüggő ún. „hard” tényezők 

mellett a „soft” tényezők körét is szükséges lesz vizsgálni (mint pl. oktatás, egészségügy, 

kultúra, környezetvédelem, hivatali ügyintézés stb.), melyek szintén jelentősen befolyásolják 

egy térség megítélését. Az értékaudit kiemelt eleme a tradíciók vizsgálata. A történelmi, 

művészeti és néphagyományokon túl elemezni kell a térség ágazati és termelési hagyományait 

is. Az előbbiek főként a turizmus, illetve a lakófunkció megítélésében, az utóbbiak a 

vállalkozások betelepülésében, a gazdaságfejlesztés irányvonalának kijelölésében játszanak 

jelentős szerepet (Piskóti, 2012). 

 

Imázsaudit (7.2. ábra) 

Az adott terület egészének imázsa, mint „márkaimázs” természetesen sok tényezőtől 

függ. Ennek vizsgálata során a feladat az, hogy összegyűjtsük azokat az információkat, 

melyek a termékről a saját lakosságban és a külső célcsoportokban kialakult. Ezen elemzések 

tehát nem tényszámokon, hanem a bennünk a termékről kialakított képpel foglalkozik, a 

területtel kapcsolatos attitűdöket, a felhasználói tapasztalatokra épülő véleményt igyekszik 

megragadni. Kezdetben leginkább a térségek, városok külső megjelenését tették fókuszba e 

kérdés kapcsán, és csak idővel vált egyre fontosabbá a tudati, komplex képek 

megragadásának igénye. Az imázsvizsgálatok nehézsége, hogy nehezen mérhető, relatíve 

nagy energia- és időbefektetést igénylő feladat, hisz ehhez adott esetben primer kutatások is 

tartoznak. Az imázsvizsgálatokban külön figyelmet kell fordítani az ú.n. torzítás jelenségére, 

amikor az objektív tárgyi valóság, és az imázs egymással nincs teljesen fedésben. 

Amennyiben az imázs és a tényadatok között nincs szinkron, úgy végig kell gondolni a 

kommunikációs munka hiányait, problémáit. Ugyancsak fontos ismerni a sztereotípiává váló 

imázsépülés hátrányait és előnyeit. Előnyt az jelenthet, hogy a szetereotípiává lett tartalmak 

könnyen előhívhatóak. Például a vecsési káposzta, makói hagyma, szegedi paprika stb 

esetében. A sztereotípiák hátránya, hogy kimerevítik a területről kialakított képet, nehezen 

formálhatók tovább (Piskóti, 2012).  

A gazdasági imázs föltérképezésével elsődlegesen a vállalkozások kívánalmai 

szempontjából elemezzük a térséget. A gazdasági imázs a vállalkozói döntéseket meghatározó 

területi tényezőkről alkotott pozitív és negatív véleményekből áll. A legfontosabb kérdések, 

melyekre rá kell világítani: 

 Működhet-e a jelenleginél jobb feltételek mellett a gazdaság az adott régióban?  

 Lehetséges-e a térségbeli szereplőkkel jó együttműködés? 

 Milyen feltételekkel értékesíthetőek a régióban a piaci termékek?  

A kérdések tisztázásával végső soron arra kell tudni választ adni, hogy a gazdasági imázs 

megfelelő alakításával javítható-e a térségbe irányuló befektetői szándék? Elérhető-e a 

kívánatos gazdasági növekedés, a jövedelemteremtés, a jobb foglalkoztatási szint. Három fő 

indok létezik, amiért egy vállalkozás beruház az adott térségben: termelni, termeltetni, illetve 

eladni szeretne. Természetesen az egyes befektetési elképzelések megvalósulásához némiképp 

különböző adottságokra van szükség. Az értékesítés, beszállítás, termelés a gazdasági imázs 

három tényezője. Vizsgálatunk során mindhárom elem együttes mérlegelése indokolt, lévén 

közöttük kapcsolat van. Nemcsak adott időpillanatban, adott helyen. Megfigyelhető az is, 

hogy e tényezők között sajátos időbeni váltás jelenik meg. A vállalkozások számára vonzó 

lehet a tér, ha a térségben kedvezményrendszer működik. Ilyenek lehetnek: a vállalkozások 

betelepülését segítő olcsó, vagy ingyenes telek; iparűzési adókedvezmények; kedvezményes 

bérleti díjak; kedvezményes földhasználati díjak; gazdaságfejlesztési alap működtetése; főleg 

az iparűzési adóból elkülönített, pályázat útján a vállalkozóknak visszajuttatott támogatások, 

további helyi adókedvezmények (ingatlan, kommunális, építmény, telekadó, idegenforgalmi 

adó stb. kedvezmények).  Az is igaz ugyanakkor, hogy idővel el kell tudni távolodni a 
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klasszikus tőkeösztönzőktől (szubvenciók, kamatkedvezmények, adócsökkentés) a nem 

anyagi beruházások, a tanácsadás, a technológia-transzfer támogatása felé. Ennek 

megfelelően a súlypontok áthelyeződnek például a gazdasági információs és szolgáltatási 

rendszer bázisainak kiépítése irányába, az állami kutatási eszközökhöz való jutás felé, a 

régión belüli, a külkapcsolati szinten való kapcsolatok támogatására, a kockázati tőke 

támogatására stb. (Piskóti, 2012). 

A nemzetközi marketingből ismert összefüggések alapján Piskóti (2012) szerint négy 

szűk keresztmetszete van a gazdasági imázs szempontjából releváns üzleti döntéseknek: 

 a kockázatok mértéke, 

 a tőkeszükséglet 

 a megvalósítás időszükséglete 

 a külpiaci menedzsmentben való irányítás 

A telephelyimázs a telephelyválasztáshoz kapcsolódik. A telephelyválasztás egy olyan 

beruházási döntés, mely egy többfokozatú, többlépcsős folyamat. Az adott vállalat 

stratégiájával összhangban a beruházási szándékok megfogalmazása után ez négy kérdésre 

épül:  

 az új telephely- alternatívák keresésére 

  az új telephely- alternatívák értékelésére 

 a döntés meghozatalára 

 az elhatározott beruházás megvalósítására.  

A telephely választási döntés a „térségi közelítés módszerével” (Piskóti 2012)  történik, 

ami azt jelenti, hogy először egy tágabb térség kiválasztása történik meg, és csak utána szűkül 

le a választás egy szűkebb térségre. Maga a telephelyi döntés akkor jó, ha gazdaságpolitikai, 

gazdaságföldrajzi és vállalatgazdaságtani elemzésekre is épít. A döntést alapvetően 

meghatározza mindenkor a vállalat gazdasági ereje, a tevékenységi területe, a szervezeti 

struktúrája, a vállalat célrendszere, stratégiája.  

Annak érdekében, hogy a térségünket jobban tudjuk pozícionálni, érdemes betekinteni a 

beruházó vállalatok logikájába. A klasszikus telephelyi döntés-elméletekkel ellentétben ma 

már világos, hogy a döntések nem vezethetőek vissza egyszerűen csak költségszempontokra. 

Nemes (2000) összeállításában a következő dimenziók jelölhetőek meg szempontként: 

 demográfiai tényezők (lakosság száma, korcsoport-összetétele, gazdasági 

aktivitása stb.) 

 gazdasági tényezők (jövedelem-viszonyok, piacpotenciál stb.) 

 pszichológiai tényezők (életszokások, fogyasztói kultúra stb.)  

 konkurenciaviszonyok 

 jogi szabályozás 

 telephelyfüggő költségek alakulása 

 a vizsgált ingatlan-objektum értékelése 

 egyéb (zavaró) tényezők 

A kooperációs imázs vizsgálata elsődlegesen azon vállalkozások számára döntő, 

melyek az adott térségben termeltetni szeretnének, illetve beszállítói kapcsolatokat kívánnak 

kiépíteni. A kooperációs imázs lényege, hogy megismerjük, hogy a potenciális és a 

ténylegesen együttműködő vállalatok a térségben működő partnerekkel szemben milyen 

elvárásokat támaszt(hat)nak. A kedvező ár, a magas szintű minőség, a rugalmasság a 

legfontosabb versenytényezők. Alapvetőek, de természetesen nem elégséges feltételek. 

Ágazatonként eltérően egyéb elemek is megjelennek döntési kritériumként. Ilyenek például a 

cégimázs, a pénzügyi stabilitás, a korábbi kapcsolatok, referenciák stb. Egy térség 

szempontjából ideális állapotnak az tekinthető, ha az üzleti partnerek között létrejönnek az 

együttműködések. Ennek legegyszerűbb formája a részegységek, beszállítói kapcsolatok 
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szintje. Magasabb szerveződést képez, ha az üzleti partnerek között a kreatív munka 

megjelenik a részegységek, a beszállítói kapcsolatok tevékenységében is. Azért képez ez 

magasabb szintet, mert ebben a kapcsolatban minden fél minőség és innováció-orientált.   

A gazdasági imázs harmadik eleme a piacimázs, melyet az adott térség lakossági és 

termelő fogyasztói keresletének mennyisége és minősége, valamint a piac jellemzői 

alakítanak. A piacimázs tehát a térség lakossági és termelő fogyasztói, azaz a vállalkozásai, 

cégei által megjelenő kereslet mennyiségi és minőségi mutatóira vezethető vissza.  A 

piacimázs számos mennyiségileg mérhető, illetve csupán minőségében megragadható tényező 

által határozható meg. Piskóti (2012) véleménye szerint eredendően az alábbi tényezők 

képezik ennek a szűk keresztmetszetét:  

 a piac tényleges és potenciális mérete 

 a piacméret változásai 

 a keresleti struktúra jellege és stabilitása 

 a vásárlói, fogyasztói kritériumok 

 árérzékenység, árszínvonal 

 versenyintenzitás, versenystruktúra 

 disztribúciós követelmények 

 a kereskedelem együttműködési készsége 

 kiegészítő szolgáltatási követelmények 

 a piacra lépés, piacon maradás költségei 

 a biztonsági tényezők 

 a demonstrációs hatás erőssége 

 

Ezen tényezők közös nevezőre hozatala úgy történik, hogy őket abból a szempontból 

értékeljük, hogy mennyire fontos meghatározói az adott piacon való megjelenésre vonatkozó 

döntéseknek, illetve a konkrét terület értékelésében milyen mértékben játszanak pozitív 

szerepet.   

A társadalmi imázs egy térség lakóiról, társadalmi viszonyairól kialakult kép. A 

különböző érintett csoportok eltérő megközelítéssel értékelik a társadalmi tényezőket. 

Természetesen a különböző célcsoportok más-más szempontok alapján alakítják ki a saját 

nézetüket, képüket egy település/ térség társadalmáról. A helyi lakosok elsődlegesen a 

közösségi szolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.) iránt, a turisták a speciális értékek, 

érdekességek iránt érdeklődnek, a politika szavazóbázisként tekint a településre, a vállalkozók 

fogyasztókat, illetve munkaerőt keresnek. Összességében azonban elmondható, hogy az 

intézményrendszer, a célcsoportelvárások, az identitástudat és társadalmi kohézió, a 

sztereotípiák meghatározó elemei a társadalmi imázsnak. A társadalmi imázst Piskóti (2012) 

szerint az alábbi tényezők határozzák meg leginkább:  

 célcsoportelvárások 

 sztereotípiák 

 társadalmi cselekvések 

 intézményrendszer 

 a helyi társadalom identitástudata és a társadalmi kohézió szintje 

A környezeti imázs a település /térség környezetéről kialakult kép, megítélés. Ez az 

emberek egészség- és környezettudatosságának fejlődésével egyre fontosabbá válik, mivel 

napjainkban az általános értékrend részévé lett. Itt fontos azonban kihangsúlyozni, hogy a 

környezettudatosság a szükségletek magasabb szintjén jelenik meg. A napi megélhetési 

problémával küzdő közegben ennek szerepe jóval kisebb. Ahol azonban megjelenik, ott a 

környezeti értékek jelentősége nem csupán az egyéni döntésekben, hanem a szervezeti 

döntésekben is fontossá válik. A környezeti imázson belül fontosak az élet környezeti 
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feltételei, valamint emellett a gazdasági tevékenységek környezete (infrastruktúra, 

szabályozás), illetve a térség kibocsátott és befogadott környezetterhelése. Jelentős szerepük 

van a különböző zöldmozgalmaknak, a civil szférának abban, hogy ezek a kérdések 

folyamatosan jelen vannak a médiában, ezáltal tudatosítva a kérdést a társadalomban. A civil 

szféra és a média szerepe tehát felértékelődik a környezeti elemek védelmében, a tudat 

formálásban, a morális-etikai korlátok és a jogi szabályozás alakításában.  

Egy térség imázsának, az ott tapasztalható jólétnek negyedik meghatározó eleme a 

kulturális imázs. Az előbbieket kiegészíti olyan jellemzőkkel, melyek önmagukban, az adott 

térség speciális jellemzőjeként versenytényezőt jelenthetnek. Számos település rendelkezik 

ilyen specialitásokkal. Ismerünk konferenciavárosokat, iskolavárosokat, fesztiváljaikról híres 

településeket. A helyi intézmények, rendezvények erősségében ugyanolyan vonzerőt 

jelenthetnek, mint a gazdasági szerkezet, vagy a termelési tényezők. A kulturális imázs a 

település/térség szellemi, művészeti és sporttevékenységéről és értékéről kialakult kép. 

Összetevői:  

 intézmények értéke 

 rendezvények értéke 

 értékrendi változások (divatváltások, paradigmaváltások) 

 küldő és fogadó szerep 

Az intézmények közül a magas presztízsű létesítmények az igazán fontosak az oktatás, a 

tudományos élet, a művészet, a szórakoztatás és a sport területén. Ami a rendezvényeket illeti, 

ezek segítik a település/tér ismertségét megerősíteni, iránta az érdeklődést felkelteni és 

fenntartani. Természetesen különbséget kell tenni az eseti és a rendszeres rendezvények 

között, hiszen hosszú távon igazán ez utóbbinak van jelentősebb befolyása az imázsra. (Pl. 

Gödöllői kastély-programok) Igaz az eseti rendezvények is hozzáadhatnak a település 

értékéhez. (Pl. az EU elnökség 2011-ben Gödöllőn). A küldő és fogadó szerep a település 

/térség nemzetközi kulturális vérkeringésben betöltött szerepét mutatja. Fontos 

imázsformálóként lép fel az, aki egy település- térség küldöttjeként jelenik meg idegenben 

(például testvér-város találkozásokban a kiküldött kézműves, zenész és egyéb művészek). De 

ugyanígy a fogadókészség is fontos, hisz a helyi intézményeket, rendezvényeket erősíti 

(Piskóti, 2012).  

 

Célcsoportaudit (7.2.ábra) 

A célcsoport-audit vizsgálat abból indul ki, hogy egy település sikerességét meghatározza, 

hogy mennyiben tud megfelelni a különböző célcsoportok elvárásainak. Ebben a vizsgálatban 

azokat az elvárásokat összegezzük, melyek az egyes célcsoportokban, „vevőkben” a régióval, 

településsel szemben megfogalmazódnak. A célcsoportok vizsgálata során a lényeg, hogy 

megismerjük a csoportok általános jellemezőit. Piskóti (2012) véleménye szerint az alábbi a 

legfontosabb kérdések ennek kapcsán a következők: 

 Egységes, homogén csoportot alkotnak, vagy meghatározásukhoz szükséges a 

szegmentálásuk?  

 Miként vélekednek a településről/ térségről (azaz milyen imázs alakult ki bennük, és 

ennek az imázsnak mik a főbb összetevői?)  

 Miként döntenek, milyen tényezők befolyásolják a döntéseiket?   
 

A vevőkör széles, sokoldalú, rendszerezett elemzése ki kell, hogy térjen a tényleges és a 

potenciális vevők és vásárlói magatartásuk meghatározó jellemzőinek, döntési folyamatainak 

értékelésére is. A vevőkörben a teljesség igénye nélkül az alábbi fontosabb csoportok 

találhatóak meg: 

 1. Lakosság (helyiek és potenciális betelepülők) 

Igényeiket egy települési életminőség audit segítségével határozhatjuk meg. Ebben a lakosság  
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 demográfiai állapota (életkor, nem, végzettség, foglalkozás, jövedelem, átlagos 

családméret, nemzetiség, vallás, migráció stb.) 

  geográfiai jellemzői (lakhely, lakókörnyezet, elérhetőség stb.) 

 gazdasági jellemzői (megélhetés, munkavégzés stb.) 

 szociológiai adottságai (üdülés, nyaralás, szabadidős tevékenység stb.) alapján mérjük 

fel az oktatást, egészségügyet, szabadidő eltöltési lehetőségeket, a szociális ellátást, a 

közbiztonságot, a környezet minőségét, a közterek állapotát, a munkalehetőségeket, a  

lakáshelyzetet, ellátást, a közlekedést, a hivatali ügyintézést stb. 

 2. Turisták  

Igényeik hasonlíthatnak a lakosokéhoz, azonban az idegenek nem feltétlenül látják olyannak 

az értékeket, adottságokat, mint a helyiek; illetve eltérő igényekkel is felléphetnek. 

(Természeti, kulturális, épített környezet, népszokások, hagyományok, gasztronómia stb.) 

 3. Vállalkozások (helyiek és potenciális betelepülők) 

Attól függően, hogy a térségbeli elképzeléseik milyenek, (termelni, termeltetni, eladni 

akarnak) eltérő igények fogalmazódnak meg. 

 Szakmai, politikai szervezetek, intézményi képviselők 

Elsődlegesen a források megszerzése, valamint a nagyobb térségi fejlesztési elképzelések 

formálása szempontjából fontosak. Legfőbb eszköz a döntéseik befolyásolására a lobbi 

tevékenység. 

 

Tevékenységaudit (7.2. ábra) 

A térség belső elemzésének rendszerében a tevékenységaudit során elemzett tényezők 

jelenítik meg azokat az elemeket, melyek az összekötő kapcsot képezik. Az értékek ezen 

tevékenységek során válnak imázzsá, illetve az imázs formáláshoz elengedhetetlen adottságok 

fejlesztését is e tényezők közt említjük. Ezek alapján a tevékenységaudit a 

gazdaságfejlesztést, illetve a kommunikációs tevékenységet foglalja magába, melyek 

megteremtik az összhangot az adottságok és a szubjektív kép között. A gazdaságfejlesztés 

magában foglalja a gazdaság szerkezetének a fejlesztését, valamint a terület- és 

infrastruktúrafejlesztést. A fejlesztési és rendezési tervek összhangját kell megteremteni, 

melyben a településmarketing nem feltétlenül a domináns tényező, de a versenyképesség 

marketing szemléletének érződnie kell ezeken a terveken. A gazdaságfejlesztés lényege, hogy 

a térség számára optimális ágazatokat, tevékenységeket telepítsünk le. Ezt különböző 

vállalkozásösztönzésekkel, támogatásokkal érhetjük el. A kommunikációs, PR tevékenység 

szorosan kapcsolódik az előzőekben tárgyalt célcsoportaudithoz. E tevékenység értékelésekor 

meg kell határoznunk, hogy a kommunikáció mennyire felel meg az adottságoknak, 

értékeknek; az egyes célcsoportok eltérő igényeit figyelembe veszi-e; illetve milyen 

hatékonyan alkalmazza az eszközöket. Elsődleges fontosságú az összhang megteremtése az 

imázs és az adottságok között. Amennyiben az adottságok kedvezőbbek, erőteljes 

célcsoportspecifikus imázs-javításra kell törekednünk. Ha az imázs kedvezőbb, az imént 

bemutatott gazdaságfejlesztési tevékenységgel vagy belső kommunikációval javítani kell a 

térség adottságait, képességeit (Piskóti, 2012). 

A belső elemzés egyes tényezői összefüggnek, egymást kölcsönösen alakítják. A 

térség fejlesztését, menedzselését azonban szükséges beilleszteni a környezetébe. A külső 

tényezők vizsgálatakor lokális szinten meghatározzuk a térség potenciális célcsoportjait, azok 

jellemzőit, valamint azonosítjuk a konkurenciát, s ezek függvényében pozícionálhatjuk a 

térséget. 
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Konkurenciaaudit (7.2. ábra)( 

A belső elemzéseknél ismertetett szempontokat (értékek, tevékenységek, imázs) 

követve szükséges a versenytársak meghatározása, megismerése is. A versenytársak 

elemzésének célja, hogy kiszűrjük azokat a településeket, térségeket, amik hasonló 

adottságokkal rendelkeznek, azaz hasonló kínálati mixet építenek, avagy a rendezvényeinek 

kampányidőszakaiban kínálati mixükkel átfednek. Igazán csak ezt követően leszünk képesek 

pozícionálni a saját térségünket, illetve kiválasztani azon területeket, melyekre 

fejlesztéseinket és kommunikációnkat koncentrálnunk szükséges. Meg kell találni minden 

térség esetében azokat a jellemzőket, melyekben versenyelőny van, azaz azon pontokat, 

amelyekre ráépíthető a térségmarketing. Természetesen tisztában kell lenni azzal, hogy 

számos olyan tényező van, amit nem lehet befolyásolni (pl. földrajzi elhelyezkedés, 

természeti adottság). Nyilvánvalóan az olyan jellegzetességek kiszűrésére érdemes fókuszálni, 

amelyek változtatásával előnyökre lehet szert tenni (Piskóti, 2012).  

Első lépésben összesítjük a versenytársakat, majd értékeljük őket. Munkánk célja, 

hogy kiszűrjük; a mi térségünkhöz/településünkhöz képest hol helyezkednek el a 

versenytársaink: közel azonos versenyhelyzetben vannak, avagy jobb, rosszabb helyzetben. A 

7.1. táblázat azt mutatja be, hogy milyen szempontok szerint lehet kiszűrni a komparatív 

előnyöket, hátrányokat. Piskóti (2012) összefoglalásában olyan dimenziók kiválasztására 

került sor, melyek leginkább meghatározói a versenynek. Olyan szempontok ezek, melyek 

alapjai a település későbbi pozícionálásának.   

  

7.1. táblázat: A versenytárs- települések komparatív előnyei és hátrányai egy fiktív 

helyzetben  
Versenytárs A település 

meghatározó 

vállalatai 

A vállalatok 

közterhei a 

településen 

A 

települések 

engedményi 

rendszere 

Települési 

projektek 

A fejlesztések 

intézményi 

rendszerei 

A település 

vonzereje 

A nagyon kevés törvényi 

maximum 

iparipark-

függő 

Alakulóban egyszemélyi kedvező 

B nagyon 

jellemző 

közepes nincs Nagyszámú alapítványi kevés 

C alakulóban kismértékű rugalmas Folyamatban önkormányzati 

iroda 

országosan 

elismert 

D nem igazán 

ipari jellegű 

átlagnál 

magasabb 

beruházás-

függő 

Nincs 3 fős csoport közepes 

E számuk nő átlagnál 

alacsonyabb 

árbevétel-

függő 

kivitelezés 

alatt 

ipari park nagyon 

előnyös 

F nincs külföldi 

érdekeltség 

tevékenység-

függő 

egyedi 

elbírálás 

alapján 

régi keletűek közhasznú 

társaság 

negatív 

 Forrás: Piskóti (2012) 105.pp.  

 

A település meghatározó vállalatainak számbavétele azért fontos, mert ezek a hozzájuk 

kapcsolódó beszállítói, szolgáltatói rendszerrel döntő fontosságú lehet egy település/ térség 

hosszú távú fejlődése gazdasági fejlődése szempontjából, például mert vonzó lehet a 

kapcsolódó iparágak befektetői számára. A vállalatok helyi közterheinek vizsgálata azért 

fontos, mert általában a beruházók az alacsonyabb helyi adókat alkalmazó 

településeket/térségeket preferálják; így annak megállapításakor ismerni kell a versenytársak 

kondícióit. A települések engedményi rendszere a beruházás-ösztönzési politikájukkal függ 

össze. Ennek egyik legfontosabb eszköze a különböző beruházásokhoz kötött kedvezmények, 

adóengedmények rendszere. A meghatározó projektek számbavétele azért fontos, mert 

megmutatja a település/térség gazdasági aktivitását. Az aktívabb helyszínek általában 

vonzóbbak a beruházások szempontjából.  A fejlesztések intézményrendszerének vizsgálata 
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arra irányul, hogy megismerjük, a versenytársaknál milyen mértékben intézményesült a 

beruházás-fejlesztés: kik, milyen formában dolgoznak a helyi gazdasági fejlesztéseken. 

(Piskóti, 2012) A település vonzereje lényegében a kialakult imázsa. Ennek vizsgálata azt 

veszi számításba, hogy milyen a versenytársról kialakult kép a köztudatban. A második 

lépésben meg kell határozni azokat a tényezőket, amelyek közösek, és amelyek egyediek a 

saját, vagy a versenytárs kínálatában.   

Összességében a versenyelőnyök kiépítése, a sikeresség megkívánja a megfelelő 

vállalkozói tőkeerőt, a fontosabb infrastrukturális és üzleti környezet kiépültségét, a térség 

attraktivitását (pozitív imázsát), a területi és ágazati marketingtevékenység támogatását, az 

inputok (különösen a munkaerő) megfelelő színvonalát, az innovációs kultúrát, a kutatási-

fejlesztési, termelési menedzsment tevékenység hatékonyságát, a megvalósított és piacra vitt 

innovációkat, az értékesítési munka színvonalát, a partner piaci szereplőkkel való 

együttműködési készséget, a stabil pénzügyi szolgáltatásokat. 

 

7.2.2. A tágabb külső társadalmi, gazdasági környezet elemzése 

 

A közvetlen piac elemzéséhez rendkívül szorosan kapcsolódik a tágabb külső környezeti 

hatások, trendek elemzése. (7.3. ábra) Ennek számbavételekor a külső makrokörnyezet 

társadalmi, gazdasági, környezeti, szabályozási stb. hátterét vesszük számításba. Ennek 

vizsgálata azért fontos, mert segít kijelölni a valóságos lehetőségeket, segít elkerülni a 

veszélyeket, átláthatóbb és tervezhetőbb jövőt segítve elő. Vizsgálatához az ún. STEEP, vagy 

újabban STEEPLE-elemzést használjuk (Piskóti 2012).  Ez öt, illetve 7 elemből áll, melyek a 

következők:  

 S(Social): társadalmi tényezők (demográfia, kultúra, fogyasztói szokások stb.) 

 T (Technological): techikai hatások (K+F aktivitás, tudományos technikai haladás 

irányai stb.) 

 E (Economic): gazdasági környezet (gazdasági növekedés, recesszió, világgazdasági 

folyamatok stb.) 

 E (Ecological): fizikai, természeti környezet (fenntarthatóság, környezetbarát jelleg 

stb.)  

 P (Political): politikai környezet (fogyasztóvédelem, versenyelv, támogatáspolitika 

stb.)  

 L (Law): törvényi szabályozás (jogbiztonság, törvényi szabályozás) 

 E (Education): oktatási- képzési rendszer (képzettség, innovációk stb.)     

 

A tágabb külső környezet versenyképességi problémái mögött számos ok húzódhat meg: 

aránytalanságok a lokális és a tágabb tér gazdasági struktúrájában, gyenge társadalmi, 

gazdasági kooperáció, egyoldalúság, csekély vállalkozói mobilitás.    

 

7.2.3 A stratégiai pozíció meghatározása 

 

A stratégiai pozíció meghatározásához első lépésben a közvetlen piac elemzése, 

valamint a tágabb külső gazdasági környezet vizsgálata során nyert adatokat, információkat 

összegezzük. Az összefoglalás célja, hogy kiemeljük a meghatározó pontokat, a stratégai 

tényezőket, lehetőségeket. (7.3. ábra)  A stratégiai pozícióképzésben érdemes a SWOT-

mátrix logikája mentén végiggondolni a pozitív és negatív tényezőket a belső és külső 

meghatározók vonatkozásában, miközben választ keresünk a következő fontosabb kérdésekre:  
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 Melyek az előnyeink? Mit csinálunk jól? Milyen kedvező adottságaink 

vannak? (Erősségek) 

 Melyek a számunkra fontos pozitív külső változások, folyamatok? Hol 

rendelkezünk jó esélyekkel? (Lehetőségek) 

 Mit csinálunk rosszul? Mit csinálnak mások jobban? Melyek a hátrányaink? 

(Gyengeségek) 

 Milyen követelmények fogalmazódnak meg, amelyeket nehéz teljesíteni? 

Melyek azok a tényezők amelyekkel nem tudjuk felvenni a versenyt? (Veszélyek)  

 

 
7.3. ábra: A területi marketing stratégiai tervezési, realizálási folyamata 

Forrás: Piskóti (2012) alapján szerkesztette a szerző 

 

Természetesen az összefoglaló elemzésekkor eltűnnek a részletek; általánosan 

jelennek meg a stratégiai elemek. Több információ, jobb pozíció meghatározás akkor születik, 

ha az információinkat, adatainkat tematikusan értékeljük. Például úgy, hogy nem egyetlen 

nagy összefoglaló SWOT-táblát készítünk, hanem külön-külön vizsgáljuk a külső környezeti, 

társadalmi, a gazdasági stb. helyzetképet egy-egy önálló SWOT-mátrixban (Piskóti, 2012).   

A stratégiai pozíció meghatározásához használatos technika az ú.n. portfólió-elemzés 

is. Ennek lényege, hogy két, az elemzés szempontjából releváns, választott dimenzióban 

meghatározzuk a jelenlegi pozíciót. Ez alapján lehet jól megfogalmazni a kívánatos 

célállapotot, hozzárendelve az utat, mellyel az elérhető. A vizsgálat kiindulópontjának azok az 

információk tekinthetők, amelyeket az auditokról, a külső környezeti tényezőkről kaptunk. 

Ezt követően kijelöljük azt az elemzési keretet, amelyben az értékelést fogjuk végezni. 

Amennyiben összetett dimenziók mentén végzünk elemzést, abban az esetben súlyozást kell 

alkalmaznunk. A súlyozás során az egyes kritériumok fontosságát úgy határozzuk meg, hogy 

az előre meghatározott súlyösszeget (általában ∑súly= 100) a fontosság arányában szétosztjuk 

a kritériumok között. Ezt követően elemezzük, hogy a település/térség milyen mértékben felel 

meg a kritériumoknak. Ez a művelet egy osztályozást jelent (általában 1-10 között) ahol a 

legalsó érték a minimális teljesítményt, a legfelső érték a maximális teljesítményt jelenti.  

Egyszerű dimenziók esetén a vizsgált tényezőkhöz hozzárendeljük a konkrét megállapított 
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értéket. Ez lesz az egyik koordinátaérték, a másik pedig az elérendő célszám lesz. Összetett 

dimenziók esetén az értékelés a súly x pont szorzatok képzését és dimenziónkénti összegzését 

jelenti. A koordináták egyike a számított, a másik pedig a célérték lesz. Így egyszerű és 

összetett dimenziók esetén is elkészíthető a terv- és a tényportfólió. Ennek együttes ábrázolása 

szemléletessé teszi a fejlesztési irányok kijelölését. A szakirodalom számos portfólió elemzést 

ismer.  Az egyik leggyakrabban használt formája ennek, a kínálati mix kialakításánál már 

értelmezett; teljesítmény-fontosság mátrix (Piskóti, 2012). 

 

Egy település/térség elemzésénél a célképzéshez vezető út lehet a versenyképesség-

kereslet mátrix. Ez összetett dimenziórendszerrel működik, melyben az egyik dimenzió a 

település/térség konkurenciához viszonyított versenyképessége, melyet a következők 

határoznak meg (Piskóti, 2012):  

 a település/térség értékei 

 a település/térség imázsa 

 a település térség marketingtevékenysége 

 

A másik dimenzió a település/térség iránti keresletet fejezi ki, amelyet a következő 

tényezőkkel jellemezhetünk (Piskóti, 2012):  

 a helyi lakosság el- és odavándorlási viszonyszámával 

 a helyi vállalkozások számának változásával (alapítások/ megszüntetések) 

 a külső vállalkozások beruházásaival a településen/térségben 

 az idelátogató turisták számának, itt tartózkodási idejének, költésének mértékével 

 

Egy település vizsgálatakor a pozícióját meghatározó tényezők, egy nagyobb térségben a 

térség települései ábrázolhatóak a portfólióban. (7.4. ábra) 

 
7.4. ábra: Kereslet-versenyképesség portfólió 
Forrás Piskóti (2012.) 111. alapján szerkesztette a szerző 

 

Az ábrázolás során 9 szelvényt nyerünk. Minden olyan esetben, amikor a kereslet meghaladja 

a versenyképességi szintet, abban eredendően a versenyképesség javítására kell a 

stratégiaépítést fölépíteni. Azokban a szituációkban, amikor a versenyképesség szintje 

meghaladja a keresleti szintet, ott intenzívebb keresletösztönzésre, kommunikációra van 
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szükség. Minden esetben a kereslet és a képességek minőségi és mennyiségi összhangjának 

megteremtésére kell törekedni. Általában a magasabb értékű pozícióelérést célozzuk meg, de 

az is előfordulhat, hogy a rendelkezésre álló erőforrás és kereslet korlátai ezt nem engedik.  

 

7.2.4. Célképzés 

 

Az előzőekben megismert elemzések eredményeinek ismeretében fogalmazhatóak 

meg azok a hosszabb, rövidebb távra szóló célok, melyek az adott térség, település esetében 

reálisan felvállalhatóak. (7.3. ábra) Rendkívül fontos, hogy a célképzés során nem az ideális, 

hanem az adott körülmények között lehetséges törekvések megfogalmazására kell fókuszálni. 

Ebből azonban nem következik, hogy csak olyan célokat szabad megfogalmazni, amelynek 

megvalósíthatósága bizonyos. A térségmarketingben a reális kockázatok vállalása is benne 

foglaltatik.  

A célrendszer kialakításakor mindig ki kell alakítani egy vezércélt, mely az adott 

terület fejlesztése szempontjából kulcsfontosságú. Mivel a térségmarketing elsődleges célja 

egy fenntartható, az adott térségben élők életminőségét javító mechanizmus kialakítása, ezért 

az elsődleges célok a jólétet, az életminőség növelését célozzák meg. A jólétet, annak 

definícióját azonban igen nehéz meghatározni. A legtöbb értelmezés olyan kifejezéseket 

használ a meghatározásban, mint életminőség, életszínvonal, humán fejlődés, társadalmi jólét, 

fejlődés, képesség-bővítés, és újabban a boldogság. (Molnár, 2010.B.) Ami a térségmarketing 

célképzését illeti, ebben az elsődleges célok mellett, belőlük levezethetően mindig vannak ún. 

másodlagos célok is, melyek az elsődleges célok megvalósítását segítik, vagy abból 

származtathatóak. A célok számos formában megjelenhetnek: infrastruktúra-fejlesztésben, 

szolgáltatásbővülésben, a polgárok lokálpatriotizmusának erősítésében stb. A jóléti, 

életminőségi célok egy része gazdasági, más része politikai-közösségi, de vannak kulturális és 

környezeti célok is (Piskóti, 2012).   

Tartalmi szempontból érdemes temtizálni a célokat.  

 Gazdasági cél lehet a lakosság jövedelmének növelése, a gazdaság 

versenyképességének erősítése. Ehhez hozzátartozhat a külső tőkebevonás, a 

cégek hatékonyságának ösztönzése, a munkanélküliség csökkentése, a 

fogyasztási lehetőségek körének bővítése stb.  

 A közösségi cél a közösséghez, a területhez, lakóhelyhez kötődés, 

identitástudat, kohéziós erő fejlesztése. Hozzátartozik a társadalmi kapcsolatok 

tudatos építése, azaz a belső kohézió teremtése. Természetesen a külső kohézió 

(intra-inter- és multinacionális kapcsolatok) erősítésére is szükség van.  

 Az egyik legfőbb kulturális cél a lakosság és szervezeteik tudásbázisának 

növelése az oktatás, képzés, kutatás terén, valamint a hagyomány és 

modernizáció kettősségének megteremtése a különféle szabadidős 

tevékenységek terén.  

 A környezeti célok a minőségi élet környezeti feltételeinek javítására 

irányulnak, melyek a közösség, a térség nagy infrastrukturális rendszereinek 

fejlesztését célozzák meg.  (Piskóti- Dankó- Schupler, 2002) 

A gazdasági, a közösségi, kulturális, környezeti célok egymással szinkronban, 

egymást támogatva szolgálják a stratégiai tervezést igazán. Igaz ugyanakkor az is, hogy az 

egy-egy területen megfogalmazott célok időnként szemben is állhatnak egymással. Különösen 

gyakori ez az eset a gazdasági célok és a környezeti célok összefüggésében. A stratégiai 

tervezés folyamatában éppen ezért a célok fölállítása során világossá kell tenni a prioritásokat, 

hogy milyen tényezőket használjunk fel, hogy milyen a versenyhelyzet, hogy milyen 

készültségű a területi termék kínálati mixe és a kommunikációs mixe, valamint végig kell 
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gondolni, hogy a célcsoportoknak mik a motivációi, milyen az anyagi helyzetük; milyen 

vezércél szolgálhatja az összhasznot leginkább.  

 

7.2.5. Marketingstratégia, értékelés, ellenőrzés 

 

A célképzés után a következő lépés a marketingstratégia kidolgozása. (7.3. ábra). A 

marketingstratégia közvetlenül segít megtalálni azt a szakmai, logikai rendezőelvet, mely 

alapján a konkrét eszközözök alkalmazásai hatékonyak lesznek. A marketingstratégia 

kidolgozottsága mutatja meg, hogy mennyire lesz életképes a kapcsolat a cél és az erőforrások 

között (Kotler, 2002). Piskóti (2012) megfogalmazásában  a marketingstratégia egy 

terelőrendszer, mely alapján a megfelelő eszközkombináció, és a szervezet megfelelő 

magatartási, viselkedési stílusa kidolgozható.  

A stratégiai célokhoz vezető út sokféleképp járható. Ennek meghatározásához a külső, 

belső körülmények függvényében érdemes forgatókönyveket (szcenáriót) készíteni. 

Lényegében három alapszituáció képzelhető el a stratégia kidolgozása során:   

1. Pozitív forgatókönyv (pl. a dinamikus növekedés forgatókönyve): ilyen forgatókönyvet 

ideális viszonyok között lehet megvalósítani. Ismérve, hogy a külső és belső tényezők ideális 

kondíciói nagyléptékű pozitív változásokat engednek.  

2. A közepesség forgatókönyve (pl. követő típusú növekedés forgatókönyve): ilyen 

forgatókönyv átlagos külső-belső tényezőminőség esetén lép működésbe. Nagy 

nekirugaszkodást nem, de kisléptékű pozitív elmozdulást segít megvalósítani.  

3. Negatív forgatókönyv (pl. válságkezelés esetén): ilyen forgatókönyvvel olyankor kell 

számolni, ha a területi terméket meghatározó valamely (külső, belső) tényező kedvezőtlen 

irányban változik. Ennek keretében ilyen esetben a megmaradás a cél.  

 

Az elérendő célok érdekében, a stratégia kidolgozásához végig kell gondolni, hogy milyen 

stratégiai keretre van szükségünk és lehetőségünk. Ezeknek többféle típusa is lehet (Piskóti, 

2012):    

 Készíthetünk vevőorientált programot, amikor a szegmentálás során kialakított 

célcsoporti elvárásokra koncentrálunk.  

 A konkurenciaorientált programkeret lényege, hogy figyel a versenyző régiók, 

városok adottságaira, törekvéseire.  

 A viselkedésorientált keretben a piaci, környezeti szereplőkkel szemben kialakított, 

kialakítható viszonyt, viselkedést egyértelműsítjük.  

 Az eszközorientált keretben a válogatási elv a marketing-eszközökön van.  

 

A következő lépés a piac-szegmentációs stratégia kialakítása. Ennek lényege, hogy az 

adottságok és a célok elérése alapján eldöntjük, hogy milyen és mekkora piacon kívánjuk a 

termékünket piacra vinni. A szegmentációs stratégia irányulhat az egész piacra, vagy a piac 

egy részére.  

A differenciálatlan szegmentációs stratégia lényege, hogy nem vesszük figyelembe a 

potenciális fogyasztók közötti különbségeket. Az egyes csoportokat tehát a stratégia 

egyformán kezeli úgy, hogy a tervezés során a legszélesebb rétegekre épít. Ez a megközelítés 

relatíve alacsony költségű, viszont kockázatos, hiszen magában hordozza annak a veszélyét, 

hogy a területi termék egyik célcsoportban sem tud szilárd pozíciókhoz jutni (Kozma G. 

2002.). (22. ábra) 

A differenciált szegmentációs stratégia során van kiválasztott célcsoport, és elsősorban 

rájuk fordítunk a tervezés során nagyobb figyelmet, bár a figyelmünk a piac egészére irányul. 
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Ez a megközelítés alkalmas arra, hogy egyes célcsoportokon belül a területi termék jelentősen 

megerősítse pozícióit (Kozma, 2002.). (7.5.ábra) 

A koncentrált szegmentációs stratégia keretében már a piacnak is csak egy szegmenésre 

fókuszálunk, és a célcsoport is jól körülhatárolható. A célcsoportok jó kiválasztása esetében 

ez a stratégia jelentős sikerrel járhat, igaz a külső körülmények megváltozására (pl. 

versenytárs megjelenésére) a termék rendkívül gyorsan rendkívül nagy veszteséggel 

reagálhat. (Kozma, 2002.) (7.5. ábra) 

 

   

SZEGMENTÁCIÓS STRATÉGIA 

    

A piac egészére irányul A piac egy szegmensére irányul 

    

Nem tesz különbséget 

az egyes célcsoportok 

között 

Különbséget tesz az 

egyes célcsoportok 

között 

Különbséget tesz az  

egyes célcsoportok  

között 

 

   

Differenciálatlan 

szegmentációs 

stratégia 

Differenciált 

szegmentációs 

Stratégia 

Koncentrált stratégia 

7.5. ábra: A szegmentációs stratégia vázlata 
Forrás: Ashworth-Voogd (1990) 49.p. alapján szerkesztette a szerző 

  

A piac szegmentálása általában azért kívánatos, mivel így a rendelkezésre álló 

erőforrások hatékonyabban használhatók fel, és a marketingfolyamat sikere is nagyobb 

valószínűségű.  

Ha már megvan a stratégiai keret, a piacszegmentációs stratégia, és körvonalazódnak 

forgatókönyvek érdemes végiggondolni, hogy milyen marketingpolitikát képviselhet a térség. 

Összességében négy fő marketingpolitika rajzolódhat ki a helyzetfeltárás után (Kozma, 2002.) 

1. konszolidációs politika: azok folytathatják, akik kiemelkedő adottsággal, és megfelelő 

számú fogyasztóval rendelkeznek, és a közeljövőben nem kell különösebb társadalmi- 

gazdasági problémával szembenézniük, nagyobb váltásra, növekedésre sincsenek késztetve.  

2. expanziós politika: új fogyasztókat akar megnyerni a már létező kedvező adottságok 

számára.  

3. minőségfejlesztő politika: esetében a létező fogyasztók megtartásáért is jelentős 

beruházásokat kell tenni (pl. versenytársak megjelenése miatt).  

4. diverzifikációs politika: keretében egyszerre zajlik a területi termék fejlesztése és az új 

fogyasztók bevonása.  

 

Mivel a települések/térségek különböző adottságokkal rendelkeznek; vannak, amelyek 

központi szerepet töltenek be, míg mások a centrumtérséghez történő felzárkózás útját járják; 
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ezért a marketing stratégia kialakítása során fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy a 

vizsgált térség az adottságaival milyen pozíciót tölt be. A pozíciók alapján négy fontosabb 

stratégia állapítható meg (Piskóti- Dankó- Schupler, 2002):  

 Vezető térség stratégiája 

Lényege a meglevő pozíciók védése. Ez nem feltétlenül passzív magatartás, hanem 

gyakran a „legjobb védekezés a támadás” elvének alkalmazása. A cél ugyanis megtartani 

a kezdeményezőképességet, az új megoldások bevezetésének gyakorlatát. A vezető 

térségeknek szükségük van rugalmasságra is, hogy tudjanak reagálni a kihívók 

támadásaira.     

 Kihívó, feltörekvő térségek stratégiája: 

Lényege a felzárkózásra, a vezető pozíciókra való törekvés. Ezt a stratégiát a támadó 

magatartás jellemzi, mely több fronton történhet.  

 Követő stratégia 

Lényege alkalmazkodni a vezető térségek által meghatározott lehetőségekhez. Stratégiáik 

illeszkedő jellegűek.  

 Résmarketing stratégiát folytató térségek 

Lényege az erőforrások koncentrálása mind a célcsoportok kialakítása terén, mind pedig a 

területi termék kialakítása terén. Olyan célcsoport-kör és termék kialakításáról van tehát 

szó, amely az adottsághoz leginkább illeszkedik.  

 

Operatív szinten beszélünk parciális stratégiákról, valamint integrált 

marketingstratégiákról. A parciális marketingstratégiák készítése során a lényeges 

összetevők kiemelésére törekszünk, miközben egy vagy néhány döntési feltételre építünk. 

Ilyen pl. a költségminimalizáló stratégia, differenciáló stratégia, koncentráló stratégia stb.  

 

Az integrált marketingstratégiák ezzel szemben több döntési dimenzióval számolnak, 

komplexek. Az integrált marketingstratégia 12 lépcsőből áll (Piskóti- Dankó- Schupler, 

2002): 

 

1. A stratégiai tervezési terület meghatározása 

Ennek során kidolgozzuk, hogy milyen földrajzi területen, milyen szakmai ágazatban, milyen 

funkcióval- tevékenységgel, milyen célcsoportnak szánjuk a terveinket.  

2. A stratégiai pozíció-törekvés meghatározása 

A második lépésben tisztázzuk, hogy vezető, kihívő, követő, vagy résstratégiára lesz módunk.  

3. Az alapstratégiai irány meghatározása 

Ebben a fázisban el kell dönteni, hogy milyen irányban képzelhető el nagyobb aktivitás: 

például intenzifikálás, termékfejlesztés, piacfejlesztés, diverzifikáció, kivonulás stb. 

irányokban.  

4. A versenyelőny meghatározása 

A település/ térség pozícionálása szempontjából építhetünk például a minőségre, a költség-

hatékonyságra, a tradícióra, az innovációra, a márkanévre, az elhelyezkedésre stb. 

5. A piaci aktivitás mértékének kijelölése 

Ennek során ki kell alakítani, hogy milyen léptékű piaclefedettséget akarunk: teljes piacot, 

egy szegmenst.  

6. A piackezelés kialakítása 

A piackezelés kialakítása során meghatározzuk a stratégiai stílust (differenciált, 

differenciálatlan). 

7. A piaci lépések időzítése 
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Az időstratégia annak vizsgálata, hogy mikorra időzítjük az új termékkel az új piacra történő 

belépést, illetve, hogy mikorra tervezzük a piac elhagyását.  A következő stratégiai 

alternatívák lehetségesek:  

úttörő stratégia: ha elsőként, új megoldásokkal, alkalmazásokkal jelenünk meg 

korai követő stratégia: lényege, hogy az ötlet másnál született, de a saját 

kezdeményezésünkkel az elsők között jelenünk meg 

kései követő stratégia: amikor a már biztos megoldások átvételére törekszünk. A részpiaci 

követő ezen belül egy típus, arra az esetre, amikor a versenytárs kínálatát továbbfejlesztve egy 

piaci szegmensben jelenünk meg.) 

8. A magatartási stílus megválasztása 

A magatartási  stílus megválasztása a marketing művelésének intenzitására irányul. Két szélső 

esetben beszélünk proaktív/offenzív (aktív, kezdeményező) és reaktív/ defenzív (követő, 

védekező) formáról.  

9. Vevőorientáció kialakítása 

A vevőorientáció kialakítása a preferenciák függvényében sokféle lehet: innováció-orientált, 

minőség-orientált, programszélesség, márkapolitika, ár/mennyiség viszony stb.  

10. Konkurencia-orientáció kialakítása 

A konkurencia-orientációs a mérvadó versenytársakkal való viselkedés stílusát határozza 

meg: kitérni, kooperálni, konfrontálódni, alkalmazkodni. 

11. Közvetítő kommunikátor kapcsolat 

Ugyancsak végig kell gondolni a kitérés, kooperálás, konfrontálódás, alkalmazkodás 

lehetőségét a közvetítők, partnerek vonatkozásában. 

12. A kínálati mix és a kommunikációs mix kifejtése 
 

A  7.2. ábrán is látható módon a stratégia tervezés fontos eleme az értékelés, 

ellenőrzés is. Rendkívül fontos kihangsúlyozni azonban, hogy a visszacsatolás, ellenőrzés 

lépése az egész tevékenységsor minden állomásán szükséges. Nem egyszerűen a folyamat 

végén, hanem a köztes állomások végiggondolásában is meg kell, hogy legyen az ellenőrzés, 

a visszacsatolás, hiszen a hosszú távon fenntarthatóság csak az eredmények folyamatos 

értékelésével, a hatékony visszacsatoló rendszerek működtetésével érhetőek el.  

 

7.2.6. A stratégiai tervezés kommunikációs stratégiai elvei  

 

A stratégiai tervezésben a kommunikáció szerepe, mint láthattuk igen jelentős. A piaci 

mechanizmusokban más területeken is felértékelődött a szerepe, lévén általa viszonylag 

egyszerűen és tartósan lehet versenyelőnyt teremteni. A kommunikációs stratégiával a célunk, 

hogy a különböző területeket tervező, szervező, kivitelező szereplők tevékenységét a tervezés 

és megvalósítás különböző fázisaiban hatékonyan segítsük. Ehhez azonban a kommunikációs 

eszközöket helyesen kell tudni használni. Az alábbiakban a legfontosabb működési 

alapelveket olvashatjuk:  

 a területi identitások összegzése 

 tradíció-tisztelet 

 integrálás 

 partnerség 

 folyamatos interakció 

 ötlet-támogatás  

 gyors reagálás 

 bizalomépítés 

 célcsoport-orientáltság 
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 proaktivitás- akcióorientáltság 

 elismerés 

 

 A területi identitások összegzése jelenti egyrészt a tágabb térségek egyes területi 

elemeihez kapcsolódó imázstartalmak összegzését, másrészt jelenti a saját és idegen, a belső-

külső imázs eredményeinek összefoglalását. Különösen fontos a térség/település építészeti, 

kulturális, nyelvi stb. hagyományainak számbavétele és támogatása. A múlt imázsra építve 

ugyanis a jelen és a jövő imázsa is könnyebben elfogadtatható, ráadásul lehetőség nyílik a 

hagyományok megújítására, adott esetben új hagyományok teremtésére.  

 Az integrálódás több szempontból is fontos része a kommunikációs stratégia 

kivitelezésének. Részben azért, mert minden területi termék hátterében ott a tervezési, 

szervezeti és személyi integráció. A tervezési integráció az érintett szervezetek, 

önkormányzatok, civil mozgalmak, vállalkozók stb. közös gondolkodását jelenti a tervezési 

folyamatban. A szervezeti integráció különböző együttműködési formák létrehozására 

irányul. A személyi integráció a megfelelő kompetenciák számbavételével a megfelelő 

személyek megfelelő helyekre való kijelölését jelenti. Az integráltság azt is jelenti, hogy a 

kialakult területi /települési imázsnak minden esetben illeszkednie kell az őt befogadó tágabb 

tér (megye, régió stb.) imázs-struktúrájába, azaz integrálódnia kell. Ez nem mond ellent 

annak, hogy minden település/térség jól felfogott érdeke a saját elkülönülése, a saját 

arculatának, identitásának formálása. Ebben az integrálódásban ugyanis a coopetition az elv: 

azaz az együttműködve versengés.  

 A coopetition elvből lehet levezetni a partnerséget is. A partnerség elve az 

egymásrautaltságot, a közös érdekekre építést emeli ki. Amikor mindezek 

figyelembevételével a kommunikációs stratégián dolgozunk, különösen fontos a folyamatos 

interakció a célcsoportokkal. Ez egy kétirányú információáramlást jelent, amelyben nemcsak 

a tőlünk kiinduló információkra, üzenetekre koncentrálunk, hanem a célcsoportok reflexióira 

is. A munkánk során a saját és a másokban megfogalmazódó véleményeket, megoldásokat, 

ötleteket is bedolgozzuk a stratégiába. A stratégiai tervezés igényli a gyors reagálási 

készséget. Ez azonban csak jól működő interakcióval, helyes helyzetértékeléssel működhet. A 

hitelességre épülő kommunikációs stratégia képes a bizalomépítésre.  

 A kommunikációs stratégiát is érdemes célcsoportonként differenciálni, hiszen a helyi 

lakosságnak, a helyi vállalkozóknak, a turistáknak, befektetőknek stb. más- más érdekeltsége, 

így más-más hívószava van. Érdemes a kommunikáció során építeni az ú.n. 

véleményvezérekre, akik meggyőzésével és aktiválásával anélkül is elérhetővé válik az 

ismertség, hogy teljes körűen mindenkit elértünk volna.  Különösen fontosak lehetnek azon 

személyek, akiknek van kötődése a térséghez, településhez, bár már nem ott élnek; sikeres 

életpályát futottak be; ismertek, jó példaként állíthatóak a szülőföld értékei mellé.  

 A stratégiai munkánkkal elébe kell menni az elvárásoknak, kritikáknak (proaktivitás), 

ugyanakkor együttműködéseket, problémakezelést kell szolgálnunk (akcióorientáltság). 

Érdemes a kommunikációs stratégiában pályázatokat, díjakat, címeket stb. is beleépíteni, 

amelyek hosszú távon jól szolgálhatják a térség, a területi termék, a helyi közösség érdekeit, 

legfőképp azért, mert a megbecsülés kifejezésével mozgósító hatásúak.  

A kommunikációs stratégia építésekor meg kell fogalmazni, hogy milyen formában 

kívánjuk az üzenetet továbbítani. Az üzenet maga lehet egy területi márka, egy a területről 

származó termék, egy előadás, egy esemény. Az üzenet tartalmával kapcsolatban elemi 

elvárás, hogy legyen valósághű, legyen egyszerű, legyen vonzereje, legyen megkülönböztető 

jellegű (Kotler et al. 1993).  

A stratégia a hiteles üzenetek célcsoportokhoz juttatását szolgálja. Természetesen a 

kommunikációs csatornák közül eredendően azokkal az eszközökkel tudunk kalkulálni, 

amelyekre van befolyásunk. Például a reklámra, a csomagolásra, a direkt marketingre. Az 
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olyan csatornák, mint általában a sajtó, a konkurencia csatornái, a személyes vélemények 

szájhagyománya fölött nincs rendelkezésünk. De ez sem esik kívül a stratégián. Ezeket is 

célszerű nyomon követni. A cél az ellentmondások, aránytalanságok, problémák gyors 

kezelése.  

 

7.2.6.1. Az integrált kommunikációs marketingstratégia 

 

Igazán hatékony kommunikációs stratégia az integrált kommunikációs 

marketingstratégia lehet, amely egy komplex fejlesztési rendszer. Részterületei (Piskóti, 

2012):  

 stratégiai pozicionálás 

 tudatos és átgondolt menedzsment kialakítása 

 márkastratégia-kialakítás 

 belső-külső kommunikáció összehangolása 

 a tervezési és az operatív folyamatok összehangolása 

 egységes arculat kialakítása 

 

A menedzsmentfolyamat legfőbb célja a szituáció-elemzés. Ennek főbb elemei a következők 

(Piskóti, 2012):  

 a múltbeli kommunikációs eszközök hatékonyságának mérése 

 a versenytársak kommunikációinak megismerése 

  a vevőkör megismerése 

 a trendek elővetítése 

 a kommunikációs versenyelőnyök meghatározása 

 a kommunkációs deficitek feltárása 

 a kommunikáció változtatása szükségességének tudatosítása 

 új kommunikációs lehetőségek meghatározása 

 

Ott, ahol nem teljesen előzmények nélküli a kommunikációs stratégiai tervezés, érdemes 

feltárni a korábbi tapasztalatokat. A versenytársak kommunikációs alkalmazásainak számba 

vétele a lehetőségeink és eszközeink kidolgozásához segít. A vevőkör megismerése azt a célt 

szolgálja, hogy az üzeneteinket, a hívószavunkat számukra érthető formában tudjuk 

megfogalmazni, továbbítani. Ezek megismerése, feltárása segít a jövő trendjeinek 

megrajzolásában. Ennek függvényében lehet megfogalmazni a versenyelőnyöket, és a 

kommunikációs deficiteket, amelyekből levezethetőek a szükséges változtatások, az új 

lehetőségek (Piskóti, 2012). 

A célok eléréséhez szükséges kommunikációban világos üzenetekre van szükség. Ehhez 

a tartalmat integrálni kell. E munka során kiszűrjük az ú.n. vezérgondolatokat. Ezek a 

területről, térségről, településről, mint márkáról szóló alapvető kijelentések, képek. Ezek a 

területi termék pozicionálásának legfőbb alkotói. Ehhez társulnak ez ú.n. részüzenetek, 

amelyek a vezérgondolat konkretizálói (Bruhn, 205). 

A következő lépésben a már világossá tett üzenethez hozzárendeljük a megfelelő 

kommunikációs eszközöket. Az eszközökkel elérendő cél alapján megkülönböztethetjük 

(Piskóti, 2012):  

 a vezéreszközöket 

A vezéreszközök stratégiai jelentőségűek, hiszen a vezérgondolat továbbítását szolgálják. 

 a stabilizáló eszközöket 

A stabilizáló eszközök dolga, hogy ellenállóvá tegyék az üzenetet a nem kívánatos 

hatásokkal szemben. 
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 az integrációs eszközöket 

Az integrációs eszközök más eszközökkel együtt fejtik ki a kívánatos pozitív hatást. 

 a következményeszközöket 

A következményeszközök más eszközök használata után, azok hatása következményeként 

használhatóak.  

 

A tervezési és operatív folyamatok készítése során a vertikálisan és/vagy horizontálisan 

összetartozó elemek összerendezésére törekszünk. Ehhez szükség van az érintett szervezetek 

szakmai összekapcsolására, a döntési kompetenciák, az egyeztetési folyamatok szabályainak 

világossá tételére. Igazán eredményes csak egy a szakismeretre, kreativitásra képes csapat 

lehet, amely hatékonyan képes a külső kapcsolatokat (szakmai partnerek, külső tanácsadók 

stb.) is építeni és mozgatni (Piskóti, 2012). 

 

 

7.3. Összefoglalás 

 

 

Ebben a fejezetben abból indultunk ki, hogy a tudatos térségmarketing számos 

tevékenységterületre és szereplőre épül. Fölvázoltuk a tudatos térségmarketing-folyamat 

fontosabb lépéseit. Megvizsgáltuk a belső tér elemzésének lépéseit, majd annak kapcsolatát a 

külső környezettel. Ebből vezettük le a stratégiai pozíciót, majd a célképzés és a 

marketingstratégia kidolgozásának elvi alapjait. A megelőző és ezen fejezet segítségével a 

térség fejlődése számára kívánatosnak mondható integrált fejlesztési stratégia lépéseivel egy 

adaptálható, a gyakorlatban is alkalmazható fejlesztési rendszer-logikáját ismerhette meg az 

olvasó.  

 

 

7.4. Ellenőrző kérdések 

 

1.feladat 

Az alábbi ábra a térségmarketing megvalósítóit ábrázolja. Egészítse ki, és értelmezze a 

közöttük levő összefüggéseket!  
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2.feladat 

 Az alábbi állítások hamisak. Javítsa őket! 

  

1. A célcsoport-elemzéshez az ún. STEEP, vagy újabban STEEPLE-elemzést használjuk. 

2. A célképzésben megkülönböztetjük a gazdasági célokat és a környezeti célokat.  

3. A koncentrált szegmentációs stratégia során van kiválasztott célcsoport, és elsősorban 

rájuk fordítunk a tervezés során nagyobb figyelmet, bár a figyelmünk a piac egészére 

irányul. 

4. A kihívó térségek stratégiája a meglevő pozíciók védése. Ez nem feltétlenül passzív 

magatartás, hanem gyakran a „legjobb védekezés a támadás” elvének alkalmazása.  

5. A résmarketing stratégia lényege alkalmazkodni a vezető térségek által meghatározott 

lehetőségekhez, azaz illeszkedő jellegű.  

 

 

3.feladat 

Párosítsa a fogalmakat a közvetlen piac elemzésének megfelelő fázisaival! Értelmezze az 

egyes auditok közötti összefüggéseket! 

 

Fogalom A közvetlen piac elemzésének fázisai 

1.Gazdasági imázs A.Értékaudit 

2.Tradíció B.Imázsaudit 

3.Lakosság C.Tevékenységaudit 

4. Komparatív előny D.Célcsoportaudit 

5.PR E.Konkurenciaaudit 

 

4. feladat 

Magyarázza, hogy a stratégia kidolgozásához, mikor használhatjuk az alábbi stratégiai 

kereteket! 

1. vevőorientált keret 

2. konkurenciaorientált keret 

3. viselkedésorientált keret 

4. eszközorientált keret 

 

5. feladat 

Az alábbiakban a fontosabb marketingpolitikákat foglaltuk össze.  Párosítsa a 

fogalmakat a megfelelő meghatározással! 

 

Fogalom Meghatározás 

1.konszolidációs 

politika 

A. Új fogyasztókat akar megnyerni a már létező kedvező 

adottságok számára.  

2.minőségfejlesztő 

politika 

B. Azok folytathatják, akik kiemelkedő adottsággal, és megfelelő 

számú fogyasztóval rendelkeznek, és a közeljövőben nem kell 

különösebb társadalmi- gazdasági problémával szembenézniük, 

nagyobb váltásra, növekedésre sincsenek késztetve.  

3.diverzifikációs 

politika 

C. Esetében a létező fogyasztók megtartásáért is jelentős 

beruházásokat kell tenni (pl. versenytársak megjelenése miatt).  

4.expanziós politika D. Keretében egyszerre zajlik a területi termék fejlesztése és az új 

fogyasztók bevonása.  
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6. feladat 

Sorolja fel az integrált marketingstratégia lépcsőit! 

 

7.feladat 

Értelmezze az alábbiakban összegzett integrált kommunikációs marketing-stratégia 

lépéseit!  

 stratégiai pozicionálás 

 tudatos és átgondolt menedzsment kialakítása 

 márkastratégia-kialakítás 

 belső-külső kommunikáció összehangolása 

 a tervezési és az operatív folyamatok összehangolása 

 egységes arculat kialakítása 

 

 

Megoldások (csak az egyszerű feleletválasztós megoldásokat találja meg!)  

 

2. feladat 

1. A tágabb külső környezeti hatások, trendek elemzésére az ún. STEEP, vagy újabban 

STEEPLE-elemzést használjuk. 

2. A célképzésben megkülönböztetjük a gazdasági célokat, a környezeti, a közösségi és a 

kulturális célokat. 

3. A differenciált szegmentációs stratégia során van kiválasztott célcsoport, és elsősorban 

rájuk fordítunk a tervezés során nagyobb figyelmet, bár a figyelmünk a piac egészére irányul.   

4. A vezető térség stratégiája a meglevő pozíciók védése. Ez nem feltétlenül passzív 

magatartás, hanem gyakran a „legjobb védekezés a támadás” elvének alkalmazása.  

5. A követő stratégia lényege alkalmazkodni a vezető térségek által meghatározott 

lehetőségekhez, illeszkedő jellegű.  

  

3. feladat 

1. B 

2. A 

3. D 

4. E 

5. C 

 

4. feladat 

1. vevőorientált keret: használata akkor lehetséges, amikor a szegmentálás során kialakított 

célcsoporti elvárásokra koncentrálunk.  

2. konkurenciaorientált keret: figyel a versenyző régiók, városok adottságaira, törekvéseire.  

3. viselkedésorientált keret: esetében a piaci, környezeti szereplőkkel szemben kialakított, 

kialakítható viszonyt, viselkedést egyértelműsítjük.  

4. eszközorientált keret: a válogatási elv a marketing-eszközökön van. 

 

5. feladat 

1.B 

2.C 

3.A 

4.D 
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8. Hatások és elvek a stratégiai tervezésben 

 

Mivel a területi termék eredendően nem túl rugalmas, és mert a kialakítása során 

alkalmazott stratégiai tervezés hosszú távon kell, hogy szolgálja a területi fejlődést; ezért 

érdemes számításba venni a térbeli folyamatok törvényszerűségeit, amelyek bizonyos 

mértékig determinálják a munkánk sikerét. A térfolyamatokat meghatározó, az alábbiakban 

bemutatandó hatások és elvek tisztázásával célunk a vállalt stratégiai tervezési folyamat 

kockázatainak minimalizálása. E fejezet miközben tételesen is bemutatja a tervezési 

folyamatot meghatározó hatások, elvek alapvonásait, segít értelmezni a stratégiai tervezés 

rendszerszerűségét, segít a potenciális rendszerhibák kiküszöbölésében is. 

 

 

8.1. A stratégiai tervezés rendszer-szemlélete 

 

A térségmarketing eszközrendszere, célja, a területi termék kialakításának útja minden 

helyen más és más. Ennek oka, mint ahogyan arról az előző fejezetekben szóltunk egyrészt, 

hogy a területi adottságok (beleértve az ott élő népességet, az ott működő gazdaságot és az 

infrastrukturális rendszereket) egymástól nagyon eltérő struktúrákat teremtenek. A területi 

különbözőségeken túl az időtényező is oka a térségmarketing helyenként eltérő működésének. 

Ez abból adódik, hogy a területi fejlődés lokális és globális meghatározó tényezői is időről 

időre újrarendeződnek. A sokféleség ellenére azonban vannak törvényszerűségek, melyek a 

területi termék kialakításában megmutatkoznak. Ezeknek a figyelembe vétele is hozzájárulhat 

a térségmarketing sikeréhez. Fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy a területi 

folyamatokba való beavatkozásunkkal milyen következményekkel kell számolni.  

A stratégiai tervezés során, a fejlesztési tervek megalapozásakor, a tervek 

kivitelezésekor, de természetesen a termék utóéletében is nélkülözhetetlen ismerni azokat a 

rendszereket meghatározó rendező elveket, hatásokat, melyek a területi termék természetétől 

függően érvényesülnek. Ezek ismerete ugyanis elengedhetetlen a területi termékek 

megvalósításában, elengedhetetlen a jó döntések meghozatalához. Természetesen fontos előre 

bocsájtani, hogy az egyes hatások-elvek elválasztása egymástól a gyakorlatban igen nehéz, 

sok esetben nem is indokolt. Ráadásul a kialakult struktúrák tértől és időtől függően más-más 

módon viselkednek: más-más helyszínen, más-más következményekkel jár a kiépítésük. Ám 

ki lehet jelenteni azt is, hogy vannak általánosan érvényesülő törvényszerűségek is. A területi 

termék ugyanis komplexitásából, rendszerszerűségéből adódóan egymással szoros 

összefüggésben működő hatások és elvek szövevényében működik. Azért érdemes az egyes 

hatások, elvek természetrajzát közelebbről körüljárni, mert a bonyolult rendszer ekképpen 

történő „fölszeletelése” közelebb visz a termék sikeréhez. Miközben ugyanis számba vesszük 

a legsürgetőbb feladatok leghatékonyabb megoldására vonatkozó törvényszerűségeket, 

eközben szükséges figyelembe venni a fejlesztést kísérő várható következményeket is. 

Közvetve vagy közvetlenül ugyanis az alábbiakban tárgyalandó hatások és elvek befolyással 

lehetnek a munkánk sikerére (Molnár, 2010.B.). 

 

 

8.2. A hatások és elvek természetrajza (Molnár, 2010.B.) 

 

Prioritás elve  

A területi termék kialakítása során föl kell állítani a termékre, a termék kialakítására 

vonatkozó fontosabb lépéseket a potenciális szereplők, és a költségvonzatok megjelölésével. 
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Erre építve szcenáriók készítendők, melyekben adott szempontok mentén a körülményekhez 

igazítva ki kell alakítani a sorrendiséget. A sorrendiség a termék optimális megvalósítását 

szolgálja. A prioritási sort meghatározza a termék kialakításában a tevékenységek egymásra 

épülésének logikája, de meghatározza a rendelkezésre álló anyagi és nem anyagi, szellemi 

bázis is.  

Példa: 

Akkor, amikor ki akarunk építeni területi termékként például egy közösségi centrumot, mely 

sokféle feltételnek, és igénynek kell majd, hogy megfeleljen, a rendelkezésre álló idő és anyagi 

források figyelembe vételével ki kell alakítani a kivitelezés folyamatát. El kell dönteni, hogy 

milyen összetételű csapatban, milyen megbízatásokkal, milyen lépés-sorendben valósul meg a 

munka, milyen célokkal.  

 

Funkcionalitás elve  

A területi termék készítése célorientált. A területi termék készítése során tehát konkrét 

igényeknek megfeleltethető konkrét fejlesztésekről van szó. A területi termék kialakítása 

során számításba kell venni az adottságokat (input-oldal), másrészt az igényoldalt (output-

oldal), figyelembe véve a megvalósulás hatástanulmányait, a termék létrejöttével, és 

működtetésével kialakult új körülményeket is, lévén a területi terméket nem rövid távra 

igyekszünk kialakítani.  

Példa: 

Maradva a közösségi centrum példájánál, a rendelkezésre álló anyagi és szellemi erőbázis 

figyelembe vételével olyan profilt kell kialakítani, ami a célcsoportként megjelölt társadalmi 

közeg érdeklődésére nagy valószínűséggel számíthat. Olyan működőképes, életképes 

tartalmakkal kell tehát megtölteni a centrumot, amely jól szolgálja a kitűzött célokat, 

megelégedésére van a célcsoport(ok)nak. 

  

Költségigényesség elve  

Bár vannak kisebb befektetéseket igénylő területi termékek is, összességében ezek 

kialakítása és fenntartása általában költséges. A legköltségesebb alkotóelem a háttér- 

infrastruktúrák kialakítása, működésben tartása. Azon túlmenően, hogy a területi termékeknek 

magas a költségigénye, van még egy fontos vonása a területi termékeknek: a költségek 

megtérülése többnyire hosszú távú. Sőt. Arra is van példa, hogy a területi termék anyagiakban 

nem is tehető nyereségessé. A területi termék költségigényességéből fakad, hogy 

finanszírozása általában több oldalról történik. A bizonytalan anyagi megtérülésnek 

szükségszerű velejárója, hogy noha általában fontos benne a versenyszféra szponzorációja, de 

ezen szereplők támogatása nem elégséges hosszú távon a területi termék fenntartásához.  

Példa: 

Amikor a már emlegetett közösségi centrumot, mint területi terméket megtervezzük, akkor a 

terveink kialakítása során számolnunk kell egyrészt egy egyszeri beruházási költséggel, 

másrészt pedig a hosszú távú fenntartási költségekkel. A tervek kialakítása és a megvalósítás 

során ideális esetben e két költségvetésnek rendelkezésre kell állnia.  

 

Oszthatatlanság- elve 

A területi termékekre is igaz, hogy bennük egymással összekapcsoltságban 

szolgáltatások működnek. Vannak olyan szolgáltatások, kapacitások, amelyek funkcionálisan 

összetartoznak másokkal, azokkal egységet képeznek. Ez az oszthatatlanság értelmezhető 

horizontálisan, azaz területi értelemben, és értelmezhető vertikálisan is. Az oszthatatlanság 

elve a területi termék kialakításában horizontális értelemben arra int, hogy vegyük 

figyelembe, hogy a termék nem csupán az általa közvetlenül elfoglalt térre hat, hanem a vele 

érintkezésben levő térségre is. Vertikális értelemben az oszthatatlanság elve arra int, hogy a 
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területi termék valamilyen módon input-output kapcsolatban van egymással, és más helyek 

területi termékével például azért, mert egy hierarchiaszerveződés része, ezért egymással 

rendszerszerű, oszthatatlan működési egységben létezik.  

Példa a horizontális oszthatatlanságra: 

A közösségi centrum épülete, és rendezvényei jól körülhatárolt térben működnek. Ugyanakkor 

az odaérkező vendégek például parkolói autói nyilvánvalóan külön teret igényelnek. A 

közösségi centrum működése szempontjából az is létfontosságú tehát, hogy túl a terméket 

szolgáltató intézmény, létesítmény terén, a járulékosan hozzá kapcsolódó terek 

kiépítettségére, alkalmassá tételére is odafigyeljünk.  

Példa a vertikális oszthatatlanságra: 

A közösségi centrumban a látogatók nem csupán szellemi és lelki táplálékra vágynak. 

Általában ahol emberek több órán át tartózkodnak, ott például szükséges a vizesblokkok 

megfelelő kiépítéséről is gondoskodni, valamint folyamatosan szükséges az egészséges 

higiéniai feltételek biztosítása is. Nemcsak egészségügyi okokból, hanem azért is, mert a jó 

közérzet, a területi termékünkben megálmodott és megvalósított élmények teljes megéléséhez a 

háttérstruktúráknak is hibátlanul rendelkezésre kell állnia.  

 

 

Integrációs hatás  

A horizontális és vertikális oszthatatlanság elvéből adódóan a területi termék csak 

integráltan képes feladatát betölteni. Ennek az integrációnak horizontálisan a területi 

munkamegosztás, vertikálisan pedig a funkcionális munkamegosztás a lényege.  

Példa a horizontális integrációra:  

Mint általában a legtöbb helyi közösségi centrumnak, a tevékenységben, a programok között 

mindig van valamilyen kiemelt rendezvénye, mely többnyire nem csupán a szűken vett 

település lakóinak szól, és amelyet távlatosan időről időre újra meg újra megrendeznek, 

hosszú távon hagyományt teremtve ez által. Az integrációs hatás arra int, hogy még mielőtt 

kialakulna a saját kiemelt rendezvényünk tartalma és megrendezésének szokásos ideje, 

érdemes felmérni legalább a közvetlen települési környezetet, hogy ott milyen 

rendezvényekkel, milyen időpontokban működnek a hasonló profilú tevékenységek. Ha 

elkerülhető, akkor nem a versengést, hanem inkább a kooperációt érdemes támogatni. A 

„munkamegosztás”, az időben és tartalmában összehangolt tágabb földrajzi térben kialakított 

rendezvénysorozat ugyanis nagyobb vonzerővel lép fel, életképesebb, nagyobb attrakcióvá 

válhat.  

Példa a vertikális integrációra:  

A helyi közösségi centrum kiemelt rendezvényénél maradva, amely tételezzük fel, hogy egy 

népzenei fesztivál, lényeges előkészítést igényel a háttérstruktúra kiépítése; hiszen a színpadi 

élmény egy háttércsapat összmunkájának végeredménye. Ahhoz azonban, hogy színvonalas 

élményben legyen része a látogatónak, sok mindennek együtt kell lennie: a színpadi 

látványnak, a kihangosításnak stb. Ezek a tevékenységek tehát csak egymással szinkronban, 

egymással funkcionális kapcsolatban szervezhetők, mert tényleges feladatukat csak így 

tölthetik be.  

 

 

Működési hierarchia elve 

A legtöbb komplex rendszerben szükségszerűen vannak hierarchikus, alá-

fölérendeltségi elemek, így a területi termék kialakításának, üzemeltetésének rendszerében is. 

Természetesen a hierarchikus működés akkor jó, ha nem fordul önmagáért való, bürokráciát 

teremtő szerepbe. A hierarchikus rendszereknek is fontos ismérve kell, hogy legyen a 

szolgálat. Ez jelenti egyrészt a minőség szolgálatát a területi termékben, de jelenti azt a fajta 
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szolgálatot is, ami a termék fenntartását megteremtő rendszerek átláthatóságában, 

tervezhetőségében áll.  

Példa:  

A már említett közösségi centrumot üzemeltető intézmény(ek) működésének hatékonysága 

fokozható, ha a személyállományát praktikusan hierarchiába szervezzük. Olyan hierarchikus 

viszonyrendszerbe, melyben világosak a kompetenciák és a felelősségvállalás.  

 

A szelektivitás elve 

Ugyanannak a területi terméknek a kialakítására sokféle lehetőség van. Azonban a 

rendelkezésre álló gazdasági- társadalmi-környezeti potenciálok nem mindig teszik lehetővé, 

hogy minden felmerülő ötlet kivitelezésre kerüljön. A leggyakoribb ok, ami a szelektálást 

kikényszeríti az az, hogy az anyagi lehetőségek és /vagy a rendelkezésre álló időkeret szűk.  

Példa:  

A példában emlegetett közösségi centrum megvalósítása során sokféle szituációban előállhat 

a szelektivitás elve. Például a benne folyó tevékenységek, programok kialakítása 

vonatkozásában. Nyilván a közösségi centrum sokféle közösségformáknak szolgálhat a 

befogadására. Ugyanakkor nem biztos, hogy a centrumot megkereső különböző tevékenységet 

folytató mindenféle szervezet közül mindnek van helye a területi termékben.  

 

Az optimalitás elve  

A területi termék kialakításakor mindig az optimális megoldás(oka)t keressük. Az 

optimális megoldás nem tévesztendő össze a maximális megoldással. Az optimális 

megvalósítási cél kiindulópontja természetesen lehet egy a lehető legjobbra, ideálisra törekvő 

elv; ám az optimalitás elve azt mondja ki, hogy a végső megoldás mindig a rendelkezésre álló 

valóságos kapacitásokhoz, lehetőségekhez, erőforrásokhoz igazítva jön létre. Bármilyen 

megvalósult beruházásról, programról legyen is szó tehát, mindig döntő szempont lesz az ár-

érték-arány, a lehetőségekhez, az egységnyi költséghez, a rendelkezésre álló időhöz 

viszonyított elért/ elérhető minőség.  

Példa: 

A megvalósítandó közösségi centrum kivitelezése során sokféle haladó, trendi pl. 

kommunikációs, világítástechnikai stb. innováció kiépíthető. Azt, hogy mi valósuljon meg ezek 

közül, természetesen függ a rendelkezésre álló forrásoktól, a konkrét rövid-, közép-, hosszú 

távú tervektől. Nem érdemes felvállalni olyan technikai alkalmazás (például forgószínpad) 

kialakítását, megvalósítását, melynek használatára nincs konkrét szándék. 

  

A tehetetlenségi erők elve 

A területi termék kialakítására is igaz, mint ahogyan általában a területi folyamatokra 

is, hogy az egyszer kiépült rendszerek, a megvalósulásukat követően abszolút új alapokra már 

nem helyezhetőek. Később legföljebb már csak valamelyest igazíthatóak a változó 

igényekhez. És mivel a területi termék kialakításának fáradságos munkáját nem rövid távra 

tervezzük, így hosszú távon kalkulálni kell azzal a ténnyel, hogy az eredetileg megálmodott 

területi termékek, vagy a hátterüket biztosító struktúrák, a velük kapcsolatban kialakult 

egykori jó, vagy rossz élmények a hatásukat még akkor is képesek kifejteni, amikor már a 

termék nincs, vagy adott esetben réges régen átalakultak a struktúrák.  

Példa: 

Ha megvalósítottuk a közösségi centrumot egy eredendően térben szűk vonzáskörzetre, az 

erre méretezett intézménynek -ha idővel túlnövi a közösségi centrum népszerűsége ezt a 

keretet- számolnia kell az egyszer kiépült kapacitások tehetetlenségi erejével, korlátaival.  

 

A hordó donga- elv  
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A hordó-donga elv kiindulópontja egy olyan képzeletbeli hordó, melynek abronccsal 

összefogott dongái nem egyforma hosszúságúak. A hordó a területi terméket, mint rendszert 

szimbolizálja; a nem egyforma hosszúságú dongák pedig a rendszer működéséhez 

elengedhetetlen, de különböző mértékben rendelkezésre álló feltételeket jelentik. Ha egy ilyen 

hordóba folyadékot öntünk, azaz a „rendszert” működtetjük, akkor a rendszer működését a 

relatíve legkisebb mértékben, leggyengébben fennálló feltétel fogja meghatározni. Ezen a 

dongaelemen múlik, hogy kifolyik-e a víz, azaz ez az elem mutatja meg, hogy hol húzódik a 

rendszer működőképességének határa.  

Példa:  

Ha megvalósítottuk a közösségi centrumot, annak sikeres működését nem egyszerűen a 

megvalósított programok minősége, mennyisége fogja meghatározni. Ha a szűk 

keresztmetszete egy közösségi centrum működésének például a megoldatlan vizes blokk 

probléma, akkor az ugyanúgy elvezethet a területi termékkel szembeni elégedetlenséghez, 

mintha közvetlenül a programban csalódott volna a látogató.  

 

A misztifikálás elve 

A területi termék kialakítása a térség versenyképessége szempontjából valóban 

mérföldkő lehet. De csak azért, mert fejlődést generáló tényező lehet, ebből még nem szabad 

messzemenő következtetésekre jutni, azaz jelentőségét túldimenzionálni.  

Példa:  

Attól, hogy egy adott település befogadott és megvalósított egy közösségi centrumot,mint 

területi terméket, amely időszakosan vagy rendszeresen programokat is kínál; az itt élők még 

nem biztos, hogy a településük, térségük egyértelmű haladását, fejlődését látják benne.  

 

Tovagyűrűző hatás  

A területi termék kifejlesztésének mindig van egy fő hatása, mely a termék profiljától 

függően valamely konkrét ágazatban, tevékenységi területen közvetlenül tapasztalható 

eredményekre vezet. Ugyanakkor a termék kifejlesztésével fellép egy sor olyan közvetett 

hatás is, melyek adott esetben távoli kapcsolatban vannak az eredeti célokkal. Fontos tehát 

tisztában lenni azzal, hogy a területi beavatkozások nemcsak az adott fejlesztési területen 

járnak mérhető eredményekkel, hanem olyan helyeken is, amelyek távolról kapcsolódnak 

csak az eredeti tervekhez. Ezt többek között azért is szükséges szem előtt tartani, mivel a 

mellékhatásokból következően sokszor pótlólagos fejlesztési igények merülhetnek fel. Azaz a 

tovagyűrűző hatások egy része pozitív, egy része viszont negatív következményekkel jár. 

Pozitív a tovagyűrűző hatás, amikor például a gazdasági értelemben nyereségessé tett területi 

terméknek társadalmi, a közösségépítésben is tetten érhető eredményei is vannak. Negatív a 

tovagyűrűző hatás azonban, ha a területi termékünk körül valamely körülmény kedvezőtlenül 

alakul.  

Példa a pozitív tovagyűrűző hatásra: 

Maradva a közösségi centrum példájánál, az eredeti, közvetlen célunk egy igényes 

programokkal működő, a helyieknek és a máshonnan érkezőknek is élményeket nyújtó 

komplexum megvalósítása. Eredeti célunknak nyilván nem közvetlen eleme, hogy a közösségi 

centrum táji, környezeti háttere is épüljön a beruházás által, ám a nyújtott szolgáltatások 

mellett ilyen hozadéka is lehet egy ilyen profilban sikeresen kialakított területi terméknek.  

Példa a negatív tovagyűrűző hatásra: 

Ha a közösségi centrumunkat „hírbe hozzák”, azaz valamilyen okból rossz médiavisszhangra 

talál, az tovagyűrűző hatással a termék életét, jövőjét is negatívan befolyásolhatja.  

 

 

Konfliktus hatás  
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A területi termék kialakítása során -noha konszenzusos megoldásra törekszünk- 

természetes, hogy minden érdekeltnek, érdeklődőnek minden szempontja egyforma 

hangsúllyal nem tud benne megjelenni. A nézőpontok ütközésének megfelelő keretek között 

megfelelő fórumot azonban mégis érdemes biztosítani, mivel a konfliktus hatás, amennyiben 

nem tud megoldódni, a területi terméken kedvezőtlenül csapódik le.  

Példa: 

A megvalósítandó közösségi centrum ügyében, az egyik legalapvetőbb konfliktus-szituációt az 

teremthet, amikor arról kell dönteni, hogy kik kerüljenek az intézményben alkalmazásba. Kik 

nyerjék el az üzemeltetési, karbantartási jogot. Az ilyen, és ehhez hasonló szituációkban a 

konfliktust általában az okozza, hogy igazán nincs köztes megoldás. Ha például három 

munkavállaló számára van álláslehetőség, akkor a fenntartónak nincs mérlegelési lehetősége 

abban az irányban, hogy a többi pályázónak is kidolgozzon valamilyen egyéb állás-

alternatívát.  

 

Innovációs hatás 

A területi termék egyik legalapvetőbb tulajdonsága, hogy rendkívül érzékeny az 

újításokra. Ő maga is újításként születik, hisz a térségben, ahol megjelenik, olyan tartalmakat 

képvisel, amelyek korábban nem voltak, vagy nem a területi termékben megvalósult 

formában. Az innovációs hatás az egyik legfőbb dinamika hordozója a területi terméknek, 

lévén általa a térség képessé válhat hasznosítani a területi termékkel együtt megszülető, 

korábban is meglevő, csak elmaradott struktúrákban létező, gyakran kihasználatlan 

lehetőségeket.  

Példa:  

A közösségi házaknak általában mindenhol megvan a maga előzménye, hisz helyi 

„kultúrház”, művelődési ház, valamilyen, a helyi közösség gyűléseire alkalmas hely 

mindenhol működik. Amikor megszületik egy innovált közösségi centrum, az nem csupán a 

hagyományos közösségi terek működtetését szolgálhatja (könyvtár, klubszoba, színpad stb.), 

hanem lehetőséget ad a korunkat meghatározó infrastruktúrák (pl. internet) használatára is. 

Tevékenységében is megjelenhetnek olyan elemek (pl. interaktív programok), melyek a 

megszokott formáktól eltérő szórakozási lehetőségeket biztosítanak.  

 

Kapacitás hatás 

A területi termék kialakításakor, fejlesztésekor fel kell mérni a szükséges 

kapacitásokat. A kapacitás-felmérés a műszaki infrastrukturális rendszerekre éppúgy 

vonatkozik, mint a humáninfrastruktúrára. A kapacitások felmérése során fontos 

végiggondolni, hogy mit tekintsünk elégségesnek. Ne feledjük, a területi terméket hosszú 

távra tervezzük, tehát a termék kialakításakor a tehetetlenségi erők elvével is számolnunk 

kell! Ugyanakkor túlméretezni sem szabad a kapacitásokat, hiszen a kihasználatlan 

kapacitások fenntartása nagyon költséges.  

Példa: 

Amikor a közösségi centrum például rendezvény-termének befogadóképességét megtervezzük, 

világosan látni kell, hogy mekkora célközönségre számíthatunk hosszú távon. Ha egy idő után 

túl kicsivé válik a termünk a népszerű rendezvények látogatottsága okán, akkor nyilvánvalóan 

ki kell dolgozni a korlátok kiküszöbölését célzó megoldásokat, ami többletmunkát és nem is 

feltétlenül ideális végeredményt hoz. Ugyancsak problémát okoz, ha túlméretezett beruházás 

történik, azaz a rendezvényterem túlságosan nagy: nem sikerül megtölteni a funkciójának 

megfelelően. Ez a költségigényességből adódóan válik a területi termékünk fenntarthatósága 

szempontjából kérdésessé.  
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Dinamizáló hatás  

A jól megválasztott fejlesztések, a sikeresen kialakított területi termékek időről időre 

megújulnak. Mivel a területi termékek egy nyílt rendszerben léteznek, így létük mindig attól 

függ, hogy abban a közegben, ahol létrejöttek, abban a minőségben, amit nyújtani tudnak, a 

célközönségnek mennyire szolgálják a megelégedettségét. A pozitív visszajelzések további 

minőségi, mennyiségi fejlesztéseket generálnak. Ez a dinamikus fejlődés alapja.  

Példa:  

Ha a közösségi centrumunk időről időre megrendezendő például népzenei fesztiválja az 

egyedi arculatával, jó hangulatával, kellemes környezetével, igényességével, áraival stb. 

elnyeri a célközönség tetszését, azaz jó visszajelzéseket kap; akkor egyre nagyobb 

látogatottságra tesz szert. Ez bővülő kínálatot generál, növelve a bevételeket és a 

foglalkoztatást.  

 

 

Indukációs hatás 

Az indukációs hatás ott jelenkezik, ahol megelőzően a fejlesztésre, a területi termék 

kialakítására korábban is megvolt a fogadó- és fejlesztőkészség, ám bizonyos tényezők 

jelenléte nem tette lehetővé annak megvalósítását. Az indukációs hatás akkor indul be, amikor 

elhárul az akadály; a gátló tényező megszűnik. Ha nincs már, ami visszafogja a fejlődést, 

akkor a termék nagyon gyorsan létrejöhet, sokszor robbanásszerű átalakulást eredményezve. 

Példa: 

Ha a közösségi centrumunk példájánál maradunk, feltételezve, hogy ez a centrum egy 

határmenti térségben található; akkor a kiindulópontunk az lehet, hogy a határmenti 

együttműködéseknek a hidegháború éveiben, az EU integráció előtt komoly politikai, 

gazdasági akadályai voltak. Azokon a határszakaszokon azonban, ahol az integráció 

következményeként ma már politikai és gazdasági támogatottságot élvez a határmenti 

együttműködés, ott a fordulat, mint indukációs hatás gyors és mélyreható változásokat 

indíthatott el. Tételezzük fel, hogy ilyen határszakaszon levő településen van a nevezett 

közösségi centrumunk is. Ebben az esetben a közösségi centrum működésében óriási 

fordulatot hozhat, hogy lehetőség nyílhat közös rendezvényszervezésre, de a fordulat abban is 

megmutatkozhat, hogy bővülhet a szponzori kör.  

 

Stimulációs hatás 

A területi termék létrejötte, megalkotása, ugyanúgy, ahogy az infrastruktúrák kiépítése 

sem ösztönöz feltétlenül azonnal és automatikusan annak igénybevételére. Éppen ezért 

érdemes valamilyen ismert, vagy egyedi marketing eszközhöz nyúlni a „fogyasztásra” 

ösztönzés érdekében.  

Példa: 

A közösségi centrumunkban megvalósított komplex területi termékünk életében stimulációs 

hatás lehet az elővételi jegyvásárlás kedvezménye, a csoportos, diák, és nyugdíjas-belépők 

kedvezménye, vagy a látogatók számára jelképes (stílusos) ajándékok kialakítása.  

 

 

Nem kizárhatósági tulajdonság 

Egy már kiépült, kialakult területi termék, bármennyire komplex és kompakt, belőle 

mégsem célravezető kizárni a hozzá később csatlakozó, akár új profilokat is hozni tudó 

vállalkozókat, szolgáltatókat, vagy épp felhasználókat, fogyasztókat. Fejlődni ugyanis csak 

addig képes a területi termék, amíg nem hagyja kimerevedni a benne megvalósult, létrejött 

rendszer-elemeket. Természetesen mérlegelni szükséges, hogy ez a rugalmasság meddig nem 
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veszélyezteti a termék működését. Ugyanis nem biztos, hogy mindig jó szolgálatot tesz a 

profil-idegen új tartalom, vagy a tömegrendezvénnyé válás. 

Példa: 

A közösségi centrumban folyó komplex tevékenység az ötlet fázisában nem biztos, hogy 

sokaknak megmozgatja a fantáziáját. Nem ritka azonban, hogy ugyanazok, akik korábban 

nem voltak támogatók, később, az első néhány sikeres rendezvény után, megváltoztatják 

hozzáállásukat; szponzorálni kezdenek, vagy más módon vállalnak feladatot az ügy 

érdekében. Könnyen meglehet, hogy ez a részvétel nekik a fontosabb, mégis a közösségi 

összhaszon szempontjából érdemes az ilyen kezdeményezésekhez pozitívan állni hozzá.  

 

Decentralizáló hatás 

A területi termék kialakításában a horizontális kapcsolatoknak, a mellérendelő 

viszonyoknak nagy jelentősége van. A területi terméket egy közösség formálja és élteti, 

amiben nem egy központi személy, vagy szervezet dominál. 

Példa: 

A közösségi centrum rendezvényeinek tartalmát, a benne levő szereplőket nem felülről 

delegálják, hanem közös együttgondolkodás után választják őket ki. 

 

Centralizáló hatás  

Mivel a területi termékben hierarchikus szerveződések is szükségszerűen létrejönnek, 

ezért ezen rendszerek biztonságos és hatékony működtetése érdekében fontos a megfelelő 

kompetenciák mentén a megfelelő felelősségvállalással együtt kialakított irányítás.  

Példa:  

A közösségi centrumban működő háttér- infrastruktúra, takarító személyzet, technikusok 

munkáját érdemes felülről koordinálni úgy, hogy azok a megfelelő helyen és időben megfelelő 

módon, igény szerint rendelkezésre álljanak.  

 

Jóléti hatás  

A jól megválasztott, az adottságokhoz illeszkedő, a piaci helyét jól megtaláló területi 

termék, és annak fejlesztése hosszú távon a közösségben a jólétre is hatással van.  

Példa: 

A sikeres közösségi centrum hozzájárulhat a település pozitív imázsához, amely segíthet 

megtartani a fiatalokat, egyrészt mert munkahelyek teremtődnek általa, másrészt pedig, mert 

jó szellemiségű, összetartó közösség épülhet belőle.   

 

 

8.3. A hatások és elvek érvényesülése a területi termék életében 

 

 

A területi termék kialakulása, fejlődése, létezése, annak minden fázisa hatótényezők és 

törvényszerű elvek függvényében megy végbe. A területi termékre ható tényezők egymással 

szerves összefüggésben, egymás hatását felerősítve, avagy éppen ellenkezően, gyengítve 

működnek. Az egymás felerősítését jól illusztrálja, hogy az innovációs hatás érvényesülése 

többnyire a dinamizáló hatást is maga után vonja a térségben, aminek a tovagyűrűző 

hatásaként vertikális és horizontális bővülő integráció is létrejöhet. Az egymás jótékony 

hatását kioltó szituációra pedig jó példa, ha fölerősödik a szűkös kapacitások problematikája. 

Ilyen esetben hiába az innovációs hatás pozitív jelenléte, fölerősödnek a kedvezőtlen 

tehetetlenségi erők, aminek következményeként a továbbfejlődés megreked. A területi termék 

pillanatnyi helyzetét tehát végső soron mindig a legerősebb ható tényezők határozzák meg. Az 
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is igaz ugyanakkor, hogy a területi termék is átmegy egy sajátos termék-életcikluson, melynek 

egyes fázisaiban nem feltétlenül ugyanazok a hatótényezők a meghatározóak. (8.1.ábra)  

 
8.1. ábra: A területi termék életét befolyásoló fontosabb hatások és elvek 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 

8.4. Összefoglalás 

 

A területi termék kialakításának útja ugyan minden helyen más és más, de vannak 

olyan hatások, elvek, amelyek természetrajza meghatározza a területi termék kialakítását. E 

fejezetben először külön-külön megismerkedtünk a legfontosabb hatásokkal és elvekkel, majd 

azt értelmeztük, hogy miként működhetnek ezek a tényezők az egymással való 

interakciókban.  

 

 

8.5. Ellenőrző kérdések 

 

1. feladat 

Magyarázza az alábbi fogalmakat, példákon keresztül is! 

 

Hatás/elv Jelentése Példa 

1. Prioritás elve    

2. Funkcionalitás elve    

3. Költségigényesség elve   

4. Oszthatatlanság- elve   

5. Integrációs hatás   

6. Működési hierarchia elve   

7. Szelektivitás elve   
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Hatás/elv Jelentése Példa 

8. Optimalitás elve   

9. Tehetetlenségi erők elve   

10. Hordó-donga elv   

11. Misztifikálás elve   

12. Tovagyűrűző hatás   

13. Konfliktus hatás   

14. Innovációs hatás   

15. Kapacitás hatás   

16. Dinamizáló hatás   

17. Indukációs hatás   

18. Stimulációs hatás   

19. Nem kizárhatósági tulajdonság   

20. Decentralizáló hatás   

21. Centralizáló hatás   

22. Jóléti hatás   

 

2. feladat 

Fogalmazza meg, hogy mi a különbség az alábbi fogalmak között.  

a. centralizáló hatás– decentralizáló hatás 

b. indukációs hatás– stimulációs hatás 

c. tovagyűrűző hatás – tehetetlenségi erők elve 

 

3. feladat 

Az alább feltüntetett jellemző tulajdonságokat társítsa a megfelelő hatással, elvvel!  

 

Tulajdonság Hatás/elv megnevezése 

1. Ez a hatás akkor érvényesül, amikor a területi termék 

kialakítására korábban is megvolt a fogadó- és fejlesztőkészség, 

ám bizonyos tényezők jelenléte nem tette lehetővé annak 

megvalósítását.  

 

2. Ez a hatás azt szolgálja, hogy ösztönözzük a területi termék 

iránti igényt 

 

3. E hatás annak végiggondolására ösztönöz, hogy se túl szűk, se 

túlméretezett struktúrák ne jöjjenek létre a területi termékben  

 

4. E hatás abból adódik, hogy minden érdekeltnek, érdeklődőnek 

minden szempontja egyforma hangsúllyal nem tud a területi 

termékben érvényre jutni. 

 

5. Ez a hatás a területi termék újításokra való fogékonyságára utal   

6. Ez az elv arra int, hogy a területi termék sikeréből ne jussunk 

messzemenő következtetésekre.  

 

7. Ez a hatás azt mutatja meg, hogy a területi beavatkozások 

nemcsak az adott fejlesztési területen járnak mérhető 

eredményekkel, hanem olyan helyeken is, amelyek távolról 

kapcsolódnak csak az eredeti tervekhez.  
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Tulajdonság Hatás/elv megnevezése 

8. Ez a hatás azt mondja ki, hogy az egyszer kiépült rendszerek, a 

megvalósulásukat követően abszolút új alapokra már nem 

helyezhetőek. Később legföljebb már csak kiigazításra van mód.  

 

9. Ez a hatás arra utal, hogy a területi termékekben egymással 

összehangoltan, egymással kapcsoltságban képesek csak 

zavartalanul működni a szolgáltatások. 

 

10. Ez az elv arra mutat rá, hogy a területi termék kialakítása 

során föl kell állítani a sorrendet a termékre, a termék 

kialakítására vonatkozó fontosabb lépéseket.  

 

 

 

Megoldás (csak az egyszerű feleletválasztós megoldásokat találja meg!)  

 

2. feladat 

a. centralizáló hatás– decentralizáló hatás: A centralizálóció során az erőforrások, a döntések 

koncentrálódnak; a decentraizációban pedig épp ellenkezőleg.   

b. indukációs hatás– stimulációs hatás: Az indukáció akkor hat, ha a területi termék 

kialakítására korábban is meglevő adottságok kihasználását nem engedő rendszer kedvező 

irányban változik meg. A stimulálás ezzel szemben abból az alaphelyzetből indul ki, hogy a 

„termék” fogyasztására ösztönözni kell.  

c. tovagyűrűző hatás – tehetetlenségi erők elve: A tovagyűrűző hatás azt jelenti, hogy a 

területi termék kialakítása következményekkel jár, kifejlesztésével fellép egy sor közvetett 

hatás is. A tehetetlenségi erők azt jelentik, hogy az egyszer kiépült rendszerek, a 

megvalósulásukat követően abszolút új alapokra már nem helyezhetőek. 

 

3. feladat 

 

1. indukációs hatás 6.misztifikálás elve 

2.stimulációs hatás 7.tovagyűrűző hatás 

3.optimalitás elve 8.tehetetlenségi erők elve 

4.szelektivitás elve 9. integrációs hatás 

5.innovációs hatás 10. prioritás elve 
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Terminológiai szótár  

 

Absztrakció: elvonatkoztatás. A modell-építés alapvető tulajdonsága.  

Absztrakt tér: modell-tér, mely arra szolgál, hogy benne ideális körülmények között 

vizsgáljunk egy adott társadalmi- gazdasági problémát. Az absztrakt tér felfogható egy a 

vizsgált problematika természetének jobb megértése érdekében kialakított, a valós tér 

valamilyen szempontból való leegyszerűsítésének.  

Belső homogenitás: erős térségi társadalmi, gazdasági fejlettségi, szerkezeti azonosság, 

egyveretűség. Gyakori szempont a horizontális térfelosztások során. A térségi homogenitás 

elve az esetek többségében csak kisebb térségek esetében érvényesíthető.  

Belső marketing: célja az adott térségben élők és tevékenykedők megnyerése a közös 

marketingtevékenységre. Ezen alrendszer célcsoportja a konkrét térben élők, az ott 

tevékenykedők csoportja. 

Belső tér: A különböző társadalmi, gazdasági szereplők egymáshoz viszonyított 

kapcsolatrendszerei egy adott konkrét vizsgált tér határain belül.  

Centrum: a külső és belső térben is értelmezett középpont, központi elhelyezkedésű térelem 

vagy térrész, jelentése a geometriai helyzet mellett pozitív minőséget is magában hordoz. Egy 

tetszőleges méretű térbeli rendszerben a többi térelemhez viszonyított, mennyiségi és 

minőségi jellemzők alapján kijelölhető relatív központi helyzetre utal. Ellentétpárja a 

periféria. Helyzete térben és időben változó. Kiterjedését tekintve lehet pontszerű (egyén, 

közlekedési csomópont, település, intézmény stb.), de bármely nagyobb térség (régió, ország, 

országcsoport stb.) is megjelenhet ebben a szerepben.  

Coopetition: együttműködve versenyzés. Ez azt jelenti, hogy miközben a központi 

forrásokért, befektetőkért, turistákért stb. valódi verseny folyik, ugyanakkor a piaci szereplők 

között létezik a fejlesztések és koncepciók egyeztetéseire való törekvés is a térség egésze és 

az egyes települések sikerességének érdekében. A település- és térségmarketingben a verseny 

és a kooperáció együttesen fontos: nincs sikeres területi marketing az együttműködés és a 

verseny jó kombinációja nélkül. Ez fontos garanciája a megújulásnak, az újításokra való 

törekvésnek.  

Differenciálódás: a területi különbségek növekedésének folyamata.  

Differenciáltság: valamely a teret tagoló tényező térbeli előfordulásának megjelenítője.  

Differenciálatlan szegmentációs stratégia: lényege, hogy nem vesszük figyelembe a 

potenciális fogyasztók közötti különbségeket. Az egyes csoportokat tehát a stratégia 

egyformán kezeli úgy, hogy a tervezés során a legszélesebb rétegekre épít. Ez a megközelítés 

relatíve alacsony költségű, viszont kockázatos, hiszen magában hordozza annak a veszélyét, 

hogy a területi termék egyik célcsoportban sem tud szilárd pozíciókhoz jutni. 

Differenciált szegmentációs stratégia: ennek során van kiválasztott célcsoport, és 

elsősorban rájuk fordítunk a tervezés során nagyobb figyelmet, bár a figyelmünk a piac 

egészére irányul. Ez a megközelítés alkalmas arra, hogy egyes célcsoportokon belül a területi 

termék jelentősen megerősítse pozícióit. 

Dinamikus egyensúly: a rendszer változásával, szüntelen mozgásával éri el időről időre 

újrarendeződve az egyensúlyi állapotot.  

Diverzifikációs politika: benne egyszerre zajlik a területi termék fejlesztése és az új 

fogyasztók bevonása.  

Döntésorientált paradigma: eredendően a vállalati döntési logikában, a használható cél-

eszközrendszerekben, az alternatívák értékelésében értelmezett megközelítés 

Egyenlőtlenségi mutatók: elhelyezkedés (ennek vizsgálatában a térelemek helyének, illetve a 

helyzetének vizsgálata áll), mennyiség (ennek vizsgálatában a térelemek olyan 

jellegzetességeinek vizsgálata áll, mint pl. nagyság, kiterjedés, tömeg, növekedés, csökkenés), 
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minőség (ennek vizsgálatában a térelemek értéktartalmat kapnak), szerkezet (ennek 

vizsgálatában a térelemek belső tagoltságát vizsgáljuk, a homogenitást, specializáltságot), 

szerepkör (ennek vizsgálatában a térelemek rendszer működésében betöltött funkcióját 

elemezzük), kapcsolatok (ennek vizsgálatában a térelemek egymásra hatásának vizsgálata áll), 

viszonyok (ennek vizsgálatában a térelemek függési (alá-fölé rendeltségi) viszonyának 

elemzése áll.)  

Endogén fejlődés/ fejlesztés: ha a fejlődés helyi vagy belső erőforrásokra, adottságokra 

alapozva történik. A belső erőforrások közé a helyi termelés és fogyasztás sajátosságai, a 

humán erőforrások állapota, a helyi tudás, a környezet állapota stb. tartoznak. Az endogén 

fejlődés újjáélesztheti azokat az erőforrásokat, amelyeket egyébként elhanyagoltak, vagy az 

általános fejlesztési elképzelések addig figyelmen kívül hagytak. Az endogén fejlődésen 

alapuló fejlesztéseknél azonban nem lehet mellőzni a külső adottságokat sem.  

Erőforrás-orientált paradigma: lényege, hogy az aktív szereplőknek a belső 

kompetenciákra kell figyelni.  

Exogén fejlődés/ fejlesztés: Az exogén fejlődés lényege a kívülről jövő fejlődés/fejlesztés. A 

külső segítség is előmozdíthatja a fejlesztést, de ugyanakkor erősen függővé tehet, hiszen a 

segítség elmaradása azzal a veszéllyel jár, hogy a magára maradt helyi közösségek, gazdasági 

szereplők képtelenekké válhatnak a fejlődést fenntartani, s ebben az esetben csak a 

létfeltételek rövid távú javulásáról beszélhetünk. 

Expanziós politika: új fogyasztókat akar megnyerni a már létező kedvező adottságok 

számára.  

Fejlesztés: a fejlődés folyamatába való mesterséges beavatkozás. A fejlesztésnek olyan 

tudatos beavatkozásnak kell lennie, amelynek a végső célja és eredménye fejlődés lesz.  Csak 

a tényezők együttes, komplex szemlélete jelentheti a fejlődést, jelenthet fejlesztést.  

Fejlődés: fejlődésről akkor beszélünk, amikor a változáshoz értéktartalom is párosul. A 

növekedéstől az különbözteti meg, hogy míg a növekedésben a mértékek, addig a fejlődésben 

az értékek változnak. Mivel a fejlődés értékekhez kötött, értelmezése függ az adott gazdasági, 

politikai és ideológiai viszonyoktól, de az egyes ágazati szempontok is befolyásolják. A 

fejlődés sokféle tartalmat hordoz: gazdasági, társadalmi, területi, politikai stb. Ugyanakkor az 

is igaz, hogy a fejlődést a különböző korokban más és más jelentéstartalom jellemezte. 

Félperiféria: elsősorban társadalmi, gazdasági térben értelmezett a centrum és a periféria 

között elhelyezkedő átmeneti térségek, amelyek vagy a centrumoktól szakadtak le, vagy a 

perifériák köréből emelkednek fel. Fejlődési irányuk is kettős.  

Fenntartható fejlődés: általában az a fejlődés fenntartható, amelyben a jelen generáció 

szükségleteinek kielégítése nem korlátozza a jövőbeni generációk szükségleteinek 

kielégítését. Más megfogalmazások is léteznek, de csak azt fogadhatjuk el fenntarthatónak, 

ami gazdasági, társadalmi és környezeti szempontból is egyaránt fenntarthatónak bizonyul.  

Fogyasztói társadalom: benne a szűken vett szükségleten felüli fogyasztás-ösztönzés áll a 

középpontban. 

Fogyasztó-orientált üzleti marketing: középpontjában mindinkább a fogyasztók igényeinek 

kielégítése áll. Ez áthatja az egész üzleti tevékenységet a termékfejlesztéstől, az innovációk 

befogadásán, a reklámtevékenységen át egészen a csomagolás megtervezéséig. 

Földrajzi koncentráció: a termelőerők térbeli sűrűsödése 

Földrajzi tér: földrajzi koordinátákkal, paraméterekkel jellemezhető tér.  

Globalizáció: egy olyan folyamat, melynek során a világ egy részén zajló események a világ 

más részére is hatást gyakorolnak. A folyamaton belül két fontos jelenséget kell értelmezni. 

Az egyik jelenség a térbeli terjedés maga, a másik pedig a földrajzi terek közötti kapcsolatok 

szorosabbá válása.  

Határ: speciális térelem. Mindennapi jelentése leginkább az elválasztó vonal, végpont, 

valaminek a széle. Sokféle értelmezése lehet: intézményi, társadalmi- területi, geopolitikai 
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stb. A határ legalább négy alapvető funkciót hordoz: elválaszt, összekapcsol, ütközést, szűrést 

végez.  

Hely: legáltalánosabban a tér egy pontja, amit valaki, vagy valami elfoglal. Koordinátákkal 

leírható, meghatározható. Lokalizált, minőségi, szellemi, kulturális stb. tartalmakkal 

felruházott térrész. A legtöbb társadalomtudomány megegyezik abban, hogy a hely egyedi, 

sajátos tulajdonságokkal rendelkező térkategória. A helynek emocionális, kulturális, 

történelmi stb. jelentéstartalma is lehet, s mérete tág skálán mozoghat. Hagyományos felfogás 

szerint elhatárolható, modern értelmezésben kevéssé körülhatárolható, inkább bizonyos 

kapcsolatok térbeli vetületeként értelmezhető. 

Helyzet: Az egyes térelemek egymáshoz való viszonya, vonatkoztatási ponttól függően. 

Leírása a távolság és az irány paraméterek megadásával lehetséges. Kitüntetett helyzetek a 

centrális és a perifériális.  

Heterogén: nem egységes, szerkezetileg tagolt területek, jelenségek jellemzője. Heterogén 

egy terület, ha benne a jelenségek nem egyenletesen oszlanak el, ill. más- más 

tulajdonságokkal rendelkeznek.  

Hierarchia: belső térfelosztási fogalom. Ezen rendszerek legfőbb sajátossága a függés. A 

felosztás során létrejövő szintek között alá-fölérendeltségi viszony alakul ki: minden alsóbb 

szint függésben van a fölötte állótól. Egy- egy rendszer többféle hierarchikus tagoltság mellett 

is működőképes, ill. egy-egy szint nem teszi lehetetlenné (legfeljebb akadályozza) a rendszer 

hatékony működését.  

Homogén: egységes, egyveretű, nem tagolt. A homogenitás a tagoltság ellentétpárjaként 

jelenik meg. Az egységesség, a homogenitás sok szempontból pozitív jellemző, hiszen 

általában nagyobb kohéziót jelent, ezért a belső homogenitás érvényesítése térfelosztási 

szempont is.  

Horizontális térfelosztás: a földrajzi tér határvonalakkal való tagoltságának jellegadó 

formája. Közismert példái ennek a politikai, közigazgatási térfelosztások 

Imázs: a közvetlen érzékelés útján nyert észlelés, mely a megfigyelő személy értékrendjén 

átszűrődve jön létre. Jelentősége abban van, hogy a régióról, a városról kialakult benyomások, 

a hozzájuk való viszonyulás nagyban függ ezen aktív vagy passzív módon befogadott 

információktól. Az imázs lényegében egy szubjektív kép a minket körülvevő világról. Ez a 

kép nem pontos mása a minket körülvevő objektív tartalmakkal felruházott világunknak, 

hanem egy a tudatunkban összegződő, a szubjektív élményekkel átitatott esszencia. Idősíkon 

megkülönböztetünk múlt, jelen, jövőimázst, a helyhez kötődés szerint saját és idegen imázst, 

a kialakulása szerint pedig hivatalos (tudatos), és tudat alatti szinten működő imázst.  

Image-marketing: alapgondolata, hogy a marketing segítségével egy alapvetően gyengén 

definiált terméket is el lehet adni. A kiindulópontja az, hogy akárcsak a hétköznapi 

életünkben, úgy az üzleti világban is nagyon fontos a jó benyomás és a jó megjelenés. Az 

image-marketing középpontjában az arculat-építés áll.  

Infrastruktúra: Általános értelemben az infrastruktúra valamely struktúra előfeltételét 

jelenti, azaz egy struktúra kialakulásának feltételrendszerét. Konkrét értelemben különböző 

társadalmi és gazdasági struktúrák kialakulásának és működésének feltétel és ellátórendszerét 

értjük alatta. Fogalmát nem lehet csak az anyagi ellátórendszerek körére szűkíteni. Sokféle 

felosztásában a műszaki vagy vonalas infrastruktúra a gazdasági tevékenységekhez szorosan 

kötődő része, mely közvetlenül meghatározza az adott térség bekapcsolódási lehetőségét a 

földrajzi munkamegosztásba. (közlekedés és szállítás, energiaszállítás, vízellátás, 

szennyvízelvezetés kezelés, hírközlés hálózati és létesítményi rendszerei. A  szociális vagy 

humán infrastruktúra kevésbé szorosan kapcsolódik a gazdasági tevékenységekhez, ám a 

települések közötti hierarchiát annál inkább befolyásolja. Részterületei: lakásállomány, 

kereskedelem és vendéglátás létesítményei egészségügyi és gyógyászati intézmények, oktatási 

és művelődési intézmények, sport, üdülés- pihenés létesítményei. 
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Inputmarketing: a külső partnerekre, a területi termék kialakítása érdekében szükséges 

együttműködések kialakítására, az erőforrások megszerzésére irányul. Célcsoportjai azok a 

szereplők lehetnek, akik ebben a partnerségben akár anyagi, akár szellemi támaszt 

jelenthetnek. 

Intenzifikáció: olyan válaszreakció külső körülményekre, melyben a meglevő termelési 

kapacitásokat átszervezzük azzal a céllal, hogy nőjön a termelékenység. 

Jólét: Érthetjük alatta az egyén élethelyzetének vagy „létének” pozitív alakulását, de egy 

nagyobb közösségnek is értelmezhető a jóléte. A legtöbb elemzés ennek értelmezésekor az 

életminőség, életszínvonal, humán fejlődés, társadalmi jólét, fejlődés, képesség-bővítés és 

újabban a boldogság kifejezésekkel hozzák e fogalmat leginkább összefüggésbe. 

Kiegyenlítettség: a társadalmi jelenségek területi eloszlásának viszonylagos homogenitását 

jelzi, vagyis a területi különbségek alacsony voltát. A kiegyenlítettség a kiegyenlítődés 

statikus párja.  

Kiegyensúlyozatlan területi fejlődés: a területi fejlődésnek azon formája, amikor a tér  

szélsőségesen polarizálódik.  

Kiegyensúlyozott területi fejlődés: a területi fejlődésnek azon formája, mely szélsőséges 

polarizációtól mentes. Feltétele, hogy a viszonylag koncentráltan települő gazdasági 

létesítmények és az emberek érdekei optimálisan találkozzanak. Ehhez szabályozott kereteket 

kell létrehozni, mely lehetővé teszi a gazdaság szereplőinek egymás közötti zavartalan 

kapcsolatát, az emberek mobilitását, a munka- szolgáltatóhelyek elérését, tehát a területi 

folyamatokban szereplők, résztvevők együttműködését, adott esetben konfliktus nélküli 

egymás mellett élését.  

Koncentrált szegmentációs stratégia: keretében már a piacnak is csak egy szegmenésre 

fókuszálunk, és a célcsoport is jól körülhatárolható. A célcsoportok jó kiválasztása esetében 

ez a stratégia jelentős sikerrel járhat, igaz a külső körülmények megváltozására (pl. 

versenytárs megjelenésére) a termék rendkívül gyorsan rendkívül nagy veszteséggel 

reagálhat. 

Konszolidációs politika: azok folytathatták, akik kiemelkedő adottsággal, és megfelelő 

számú fogyasztóval rendelkeznek, és a közeljövőben nem kell különösebb társadalmi- 

gazdasági problémával szembenézniük, nagyobb váltásra, növekedésre sincsenek késztetve.  

Kölcsönös fenyegetés politikája: olyan védekező stratégia, melyben az azonos 

tevékenységet folytató pl. vállalatok egymás piacterületén alapítanak telephelyet. 

Megszállási politika: lényege, hogy a cég akkor foglalja el pozícióit a térben, amikor a piac 

még nincs érett szakaszában, csak egy perspektivikusan növekvő szakaszban. Ennek a 

politikának a lényege, hogy amikor a piac eléri a szükséges nagyságot, a cég a vetélytársakkal 

szemben már biztos pozíciókkal rendelkezik. 

Minőségfejlesztő politika: a létező fogyasztók megtartásáért is jelentős beruházásokat kell 

tenni (pl. versenytársak megjelenése miatt).  

Kínálati mix: ez a termék komplex megjelenése, azaz a tényleges tárgyi és szolgáltatási 

csomag konkrét felhasználási és igénybevételi feltételekkel, az ár megfogalmazását is 

beleértve. 

Klaszter: Az egyazon térségben működő vállalatok, kapcsolódó és támogató iparágak, 

pénzügyi intézmények, egyéb infrastruktúrák, vállalkozói szövetségek innovatív 

kapcsolatrendszerén alapuló földrajzi koncentrációja. A területi léptékük alapján lehetnek 

makro- mezo- és mikroklaszterek. 

Kommunikációs mix: a területi termék piacra jutásának kommunikációs technikája   

Központi szerepkör: egy adott település (térség) olyan intézményesen működő társadalmi, 

gazdasági, politikai feladatai, melynek célja, hogy az adott település (térség) közigazgatási 

határain túl élők számára is ellátást biztosítson.  
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Külső tér: az abszolutista térfelfogásból levezethető háromdimenziós tér, földrajzi tér, vagy 

környezet, amely tartályszerűen körülvesz, s minden anyagi létezőt magában foglal. A külső 

tér analóg fogalmának tekinthető a fizikai tér. A középponti helyzet a külső térben az a pont, 

amihez a vizsgált rendszer (halmaz) többi pontja összességében a legközelebb van. Külső 

térben általában területegységek jelentenek a helyek. A peremi helyzet a külső térben a határ 

menti helyzetet jelenti.  

Lokalizáció: lényege a helyi adottságok fölértékelődése, a helyi gazdasági, társadalmi, 

kulturális lobbitevékenység a globális hatásokkal szemben. 

Magkompetencia: a területi terméket leginkább meghatározó elemek. 

Migráció (vándorlás): 1. Állandó vándorlás: az emberek családjukkal együtt lakóhelyet 

változtatnak, ami a lakosság térbeli átrendeződésével jár, a településrendszeren belüli 

differenciálódást erősíti fel. 2. Ideiglenes vándorlás (ingázás): a munkaerő állandó lakóhelyét 

megtartva más településen dolgozik, és más településen él. A munka- és lakóhely 

közigazgatásilag elválik, közöttük rendszeres napi, heti, havi utazás van. 

Modell: A modellek a valóság egyszerűsített megjelenítési formái, amelyek bizonyos 

állapotok leírására és elemzésére szolgálnak, ezen kívül segítik a valóság jobb megértését. 

Egy jelenség modellezésével kiemelhetőek annak lényegi tulajdonságai és jellegzetességeit 

alakító folyamatai. A modellépítés egy fajta szelektív megközelítés, ami egy jelenség jobb 

megértése érdekében megenged néhány alapvető, lényeges vagy érdekes valóság-értelmezést 

általánosított formában. A modellezéssel járó absztrakció három szinten valósulhat meg: 

képszerű modellek, analóg modellek, szimbolikus modellek. 

Modernizáció: magában foglalja az iparosodást az urbanizációt, az írni-olvasni tudás 

növekvő szintjét, az oktatási színvonal emelkedését, a gazdagodást, a társadalmi mobilitás 

erősödését; és egy komplexebb, változatosabb foglalkozási szerkezetet. A modernizációt a 

tudományos és műszaki ismereteknek a 18. század óta tartó bővülése eredményezte, mely 

lehetővé tette az ember számára, hogy korábban ismeretlen módon fennhatósága alá vonja és 

alakítsa környezetét.  

Nivellálódás: kiegyenlítődés. A területi különbségek mérséklődése. Előjellel együtt 

értelmezett fogalom. Pozitív a kiegyenlítődés, ha a fejletlenebb térség(ek) felzárkózik 

(felzárkóznak) a fejlettebb(ek)hez. Negatív előjelű a kiegyenlítődés, ha a fejlett térség(ek) 

mutatója a gyengén fejlettek irányába mozdul el.   

Nonprofit szervezetek marketingje: A szervezetek célja itt nem tisztán egy anyagiakban 

értelmezett üzletpolitikai siker, hanem egy közvetlen anyagiakkal le nem írható közösségi 

érték-teremtés. Ez egy sajátos filozófiának, integráló eszköznek is felfogható a hosszú távú 

célok elérése érdekében.  

Növekedés: benne a mértékek változnak. A növekedés nem minden esetben jár fejlődéssel.  

Növekedési pólus: a térnek olyan része, amely kisugárzó és vonzó hatással bír, és amely 

eredményeként az egész térség fejlődésére kihat. A pólus jelentése a társadalmi- gazdasági 

teret erőtérként modellező eljárásokban a teret létrehozó, környezetét formáló hely, ahol az 

erővonalak összesűrűsödnek. A pólus a növekedéselméletben fejlesztési célpontként jelenik 

meg. 

Nyílt rendszer: olyan rendszerek, melyek hatással vannak a környezetükre, miközben magát 

a rendszert is alapvetően befolyásolja külső környezete. A nyílt rendszerek sajátossága, hogy 

környezetükkel folytonos anyag- energia- és információcserével kötődnek.  

Outputmarketing: a kész területi termék értékesítésére irányul. Célcsoportjai mindazok, akik 

a megvalósított termék potenciális fogyasztói lehetnek. 

Periféria: relatíve peremi helyzetű térelem, vagy térrész, mely a geometriai helyzet mellett 

negatív minőséget is magában hordoz. Egy tetszőleges méretű, egyenlőtlen térbeli 

rendszerben a többi térelemhez képest peremi elhelyezkedésre utal, ellentétpárja a centrum. 
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Jellemzője a centrumtól való függés, de a kapcsolatok hiányát, az elszigeteltséget is jelentheti. 

Place branding: a terület márkázása 

Polarizáció: a térbeli differenciáció egy típusa. A szélső csoportok közötti távolság, 

egyenlőtlenség növekedése.  

Publicmarketing: célja a széles közvélemény, azaz a közvetlen célcsoportként nem 

megjelenők megnyerése. Célcsoportja ennek a legtágabb. 

Racionalizáció: olyan vállalati válaszreakció külső körülményekre, melyben a meglevő 

termelési kapacitásokat szervezik át azzal a céllal, hogy nőjön a termelékenység úgy, hogy 

kisebb részlegek bezárására is sor kerül.  

Ragadozó politika: lényege, hogy a vállalat az új egységét egy olyan vetélytárs mellé telepíti, 

mellyel szemben ő maga erősebbnek mutatkozik: hosszú távon a versenytárs piacának 

megszerzése a célja. 

Regionális fejlődés: kettős folyamat., amely magában foglalja a regionális növekedést és a 

regionális kapcsolatok, szerkezetek átalakulását.  

Regionális: tükörfordítással magyar nyelvbe került idegen eredetű fogalom. Jelentése: 

területi.  

Rendszerorientált paradigma: középpontjában a piacvonatkozású rendszerelemzés áll 

Shadow (árnyék)-hatás: földrajzi értelemben azt jelenti, hogy a területterméket 

meghatározza a településközi kapcsolatrendszer, a hierarchikus pozíció. Az egyes területi 

szintek termékei magukban foglalják az alacsonyabb szintek termékeit, de nem egyszerű 

összegzései azoknak. Ilyen értelemben az egymással érintkezésben levő, egymásból 

szerveződő területi egységek marketingje egymással összefüggő rész-egész 

viszonyrendszerben működnek. Társadalmi értelemben is beszélhetünk „shadow-hatásról”. 

Ennek lényege, hogy a tér megítélése össze tud mosódni, hozzá csak a képzettársítások révén 

kapcsolt nem földrajzi tartalmakkal.  

Social (társadalmi) marketing: szervezetek, intézmények és azok együttműködése 

marketingstratégiájának, marketingaktivitásának tervezése, szervezése, megvalósítása és 

kontrollingja, melyek közvetlenül vagy közvetve társadalmi problémák, feladatok 

megoldására irányul. 

Specializáció: ennek lényege, hogy minden telephely egyfajta terméket állít elő, vagy 

forgalmaz.  

Statikus állapot: állandósult, nyugvó, nem változó állapot.  

Társadalmi tér: alapja a természeti tér. Létrejöttének lényege, hogy a társadalom működése 

folyamán mozgásfolyamataival visszahat a természeti térre és formálja azt, illetőleg 

kölcsönösen meghatározzák és alakítják egymást. A társadalmi tér a társadalmi jelenségek 

színtere, más szóval a társadalom tagjai, csoportjai által észlelt lés használt tér.  

Technológiai transzfer: a termelés helyszínei között technológiai csere lép fel. 

Térelem: a legkisebb megfigyelési és elemzési alapegység. A geometriában a tér építőelemei 

a pont, az egyenes és a sík. A regionális tudományban a geometriai térelemek és azok 

analógiái (csomópont, hálózat, térrész) mellett legáltalánosabban térelemnek a külső belső 

térben is értelmezett helyet tekintjük.  

Térfelosztás: az adott tér kutatási célú felosztása jellemzően a térelemek valamilyen 

mennyiségi vagy minőségi jegyei, vagy azok összessége alapján. Két jellemző iránya a 

horizontális térfelosztás és a vertikális térfelosztás.  

Termék-orientált üzleti marketing: szemléletében eredendően a terméken van a hangsúly: 

„azt ad el, amit termel”. Az innovációk befogadása is elsősorban a termék előállításához 

tartozó technológiában, a költségcsökkentésben nyilvánul meg leginkább. A reklám, a 

csomagolás kialakítása is egyértelműen a termékről szól. Természetesen fontos a fogyasztói 

viselkedés elemzése is, de elsősorban a fogyasztók reakcióinak vizsgálata a cél, annak 
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visszaigazolásául, hogy a termék a megfelelő piaci szegmensben, a megfelelő áron és 

minőségben van jelen. 

Termelőerő: a termelés tárgyi és személyi tényezőinek összessége, amely magában foglalja a 

termelési eszközöket és az embert a maga képességeivel, termelési tapasztalataival.  

Térrész: adott tér valamilyen szempont szerint történt lehatárolása nyomán létrejövő 

téralakzat.  

Térszerkezet: a térbeli objektumok (modellekben pontok) és a közöttük levő kapcsolatok, 

viszonyok (modellekben élek, tengelyek) alkotta, működőképes konfigurációként, illetve 

nagyobb téregységeknek lehatárolt térrészekre bontásával, s általában egy-egy kiemelt 

jellemző szerinti értékelésével, térképezésével feltáruló regionális egyenlőtlenségi és 

rendezettségi sajátosságok összességeként értelmezhető összetett térkategória.  

Tértípus: A térelemek jellege, a tér észlelése, és a terek mérete alapján különböztethetőek 

meg. A regionális tudomány két fő tértípusa a külső tér és a belső tér.  

Területi egyenlőtlenség: egy társadalmi- gazdasági- politikai stb. jellegegyüttes térbeli 

megjelenítése, amelyhez értéktartalmat (erkölcsi, politikai, megítélésbeli stb. értéktartalmat) 

kapcsolunk.  

Területi fejlődés magában foglalja az ország egészére, különböző részeire, és az egyes 

településekre jellemző változásokat, a természeti erőforrások, a népesség a termelés, az 

infrastruktúra és az intézmények területi eloszlási és változási viszonyait, valamint a közöttük 

meglévő kapcsolatokat. Más megközelítésben területi (regionális) fejlődés alatt az 

életkörülmények és az életminőség javulását értjük.  

Területi munkamegosztás: egy nagyobb térség kisebb funkcionális egységeinek egymást 

kiegészítő, egymással kooperáló működése.  

Területi termék: a terület, a hely, a benne levő értékek, adottságok, szolgáltatások, amelyek 

meghatározott célcsoportok számára meghatározott igények, szükségletek kielégítésére 

szolgálnak, és amelyekkel a versenyképességet javítani akarjuk.  

Területi versenyképesség: egy terület egység azon kompetenciáját jelöli, hogy az mennyire 

sikeresen vonzza a tőkebefektetéseket, mennyire szakképzett humán erőforrással rendelkezik, 

mennyire innovatív, milyen állapotban van az infrastruktúrája stb. Ez a problematika globális 

és lokális szinten egyaránt értelmezhető.  

Versenymarketing: a versenytársakkal szemben kialakított marketing, mely az 

együttműködés és verseny kettősségét kell, hogy hordozza. Célcsoportjai a konkrét területi 

termék profiljához, vagy idényéhez kapcsolható más piaci szereplők. 

Vertikális térfelosztás: a tér függőleges irányú felosztása, amely szintek kijelölésével jár 

együtt. A külső térben történő vertikális térfelosztás eredménye a magassági tagozódás, a 

belső térben történő vertikális térfelosztás eredménye a vertikumok és hierarchiák rendszere.  

Viselkedésorientált paradigma: a fogyasztói, vásárlói magatartáskutatásokra épül 

Vezérgondolat: a területről, térségről, településről, mint márkáról szóló alapvető kijelentések, 

képek köre. Ez a területi termék pozicionálásának alapja. 

Zárt rendszer: jellemzője, hogy benne mindenféle mozgás, változás irányítója, fenntartója a 

rendszeren belül működik. Az ilyen rendszert nem érik külső hatások, és a rendszer sem hat a 

környezetére.  

 

 


