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REGIONÁLIS TUDOMÁNY ÉS ÜZLETI MARKETING 
 

Salamin Géza1 
 
 

Egy első pillantásra meglehetősen szokatlan téma, a marketing, mint funkció 
területiségének, és térszemléletű vizsgálatának vagyis a marketing földrajzának 
boncolgatására vállalkozik e tanulmány. 

 E téma szokatlan a hazai marketing-szakirodalom környezetében, ahol a hagyományos 
termék- és szolgáltatásmarketing térbeliségének, területiségének, azaz ”földrajziságának” 
témájában már-már fülsértő csönd tapasztalható. 

Szokatlan ugyanakkor a hazai geográfia és kapcsolódó egyéb regionális (területi) 
tudományok szempontjából is, hiszen a ”megszokottól” eltérően nem egy terület vagy egy 
gazdasági ágazat, esetleg állami feladat egyes földrajzi vonatkozásait teszi a vizsgálat 
tárgyává, hanem egy gazdasági- társadalmi funkcióét. 

A dolgozat célja egyrészt felhívni a figyelmet arra, hogy a földrajzi típusú kutatás, a 
területi elemzés, azok eredményei nem csupán a közszféra és a makrogazdaság irányításában, 
befolyásolásában alkalmazhatóak, hanem elméleti módszertani és nem utolsósorban 
szemléleti eredményeivel a üzleti világ és az üzleti tudományok számára is van 
mondanivalójuk. A két tématerület összevetésekor a földrajzi kutatás üzleti életben megjelenő 
szerepe mellett azonban fontos azt is hangsúlyozni, hogy a marketing szerepe is meghatározó 
a tudományos társadalmi gazdasági földrajzi kutatás számára, hiszen a marketing mint a 
kereslet és kínálat kommunikációját biztosító funkció a piaci alapon szerveződő gazdaságban 
– s így annak térbeli szerveződésében is - mind fontosabb szerepet tölt be. 

 
A munka a marketing földrajzának feltárása során a geográfia és egyéb regionális 

tudományok a marketinggel való kapcsolódásának ered nyomába, ezúttal úgy, hogy  
megkísérel ledönteni néhány, a két szakterület-diszciplina között fennálló szemléleti-
gondolati korlátot. 

A dolgozatban osztva Nemes Nagy álláspontját (Nemes Nagy 1999. p. 19) regionális 
vagy területi tudománynak a társadalmi tértudományák (urbanisztika, regionális gazdaságtan, 
településszociológia, stb.) közös részét tekintem, melyben kiemelt szerepet tölt be a 
társadalmi és gazdasági földraz.  

A munka földrajzi és marketing (közgazdasági) tanulmányokon alapuló logkiai 
kísérletsorra épül, hazai és széles nemzetközi szakirodalmi áttekintésre támaszkodik.  

 
 

A marketing 
 
A klasszikus közgazdaságtani modellekben a kereslet és a kínálat a szabadon versenyző 

piacon találkozik és akadályok nélkül a csere során lép egymással kapcsolatba. A 
cserefolyamatot koordináló egyetlen tényező a kereslet és kínálat egyensúlyából eredő ár.  E 
modell feltételezései többek között a teljes informáltság, a szabad verseny, a térbeli 
egységesség. 

A valóságban a piac szereplői korlátozottan rendelkeznek csak információkkal. A szabad 
verseny helyett a gazdaságot ma a monopolisztikus verseny jellemzi, amiben az áron kívül 
számtalan más, a cserefolyamatot befolyásoló piaci eszköz is (pl. reklám, térbeli pozíció, 
márka, stb.) megjelenik. 
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A gazdaság szereplői közötti versenyben mind inkább a piacról való informáltság, a 
piaccal való megfelelő kommunikáció lett a sikeresség alapvető tényezője. E feladatok 
ellátására született szakterület, tudomány a marketing. Jelentősége az elmúlt fél évszázad 
során egyre fokozódott, hiszen a piacok telítődésével a versenyben a piac igényeinek mind 
eredményesebb kielégítése vált meghatározóvá.  

A marketing tartalmát sokan, sokféleképpen határozták meg. A definíciók idővel - a 
marketing szerepének növekedésével párhuzamosan – jelentősen kibővültek. A marketing 
először csupán az értékesítés közvetlen támogatását jelentette, később jelentős vállalati 
részfunkcióvá vált, végül a piaci cserefolyamat köré szerveződő tevékenységeknek és 
ismereteknek rendkívül tág kategóriája lett: 

„A marketing olyan társadalmi és vezetési eljárás, amely segítségével egyének és 
csoportok termékeket, értékeket alkotnak s cserélnek ki egymás közt, miközben szükségleteiket 
és igényeiket kielégítik.” (Kotler P. 1991, 39. o.) E definícióból kitűnik, hogy a marketing már 
nem csupán az eladáshoz kapcsolódik, hanem a teljes piaci aktivitást, pl. a gyártást is magába 
foglalja. Az utóbbi évtizedek eredményeként a marketing koncepcióját, eszközeit valójában 
nem piaci folyamatokra is mond sikeresebben és elfogadottabban kezdték el alkalmazni utat 
nyitva új szakterületeknek, mint pl. a politikai marketing, non-profit marketing, 
településmarketing. 

A dolgozat szempontjából a legmegfelelőbb megközelítésnek az a meghatározás tűnik, 
mely szerint a marketing a szervezet és piaci környezete közötti közvetítés funkcióját látja el. 
Ebben a közvetítésben a vállalat számára input lehet az információ a piacról (pl. piackutatás), 
output2 lehet a piac befolyásolása (pl. reklám, árképzés, stb.) kétirányú interakció pedig maga 
a csere, értékesítés. E funkció ellátásának vezérelve a piacorientáltság. Központjában a 
fogyasztói igények mind teljesebb kielégítése áll, melyet a vállalat és környezete közötti – tág 
értelemben használt – kommunikáció eszközével szolgál.  

Ma a marketing funkció mind fontosabb nem csak a vállalat, hanem makroszinten a 
társadalom, gazdaság szerveződésében is. E szemlélet elfogadása segíthet a marketinggel 
(különösen a promócióval) kapcsolatos negatív annotációk csökkentésében. 

Marketing jelentőségének növekedése, a verseny fokozódásával a gazdasági-társadalmi 
cserefolyamatok finomodásával és bonyulltabbá válásával marketing az értékalkotásban mind 
meghatározóbb súlyt képvisel.  

 
A világ globalizálódásával a piaci szervezetek közötti verseny élesedésével – mely 

versenyben a konkurenciaviszonyok térben is jelentkeznek - a marketing térbelisége a konkrét 
területi elemzés, a területi információk egyre fontosabbá válnak a marketing számára.  

A gyakorlati marketingmunka számos területen igényli a földrajzi információkat, a 
területi elemzést vagy a térszemléletet. 

A piacszegmentációtól (piaci tértipológia) a reklám megfelelő terítéséig a 
direktértékesítési akciók térbeli optimalizálásán át a piaciokat térben lefedő hálózatok 
kiépítéseinek a globalizálódó világ mindinkább elérhetővé váló legrejtettebb zugai piacainak 
megcélzása, a vállalkozások fokozódó nemzetközi jelenléte (növekvő földrajzi akciótér) 
mind-mind a területiség jelentőségét a földrajzi típusú elemzések fontosságát hangsúlyozzák.  

E kihívásokra válaszként érkezik az üzleti célú földrajzi információs rendszerek 
robbanásszerű elterjedése, a földrajzi adatszolgáltatással vagy éppen üzleti területi 
elemzésekkel foglalkozó vállalkozások terjedése, virágzása. 

A legtöbb fejlett, nyugati országban a kutatási-felsőoktatási intézményekben is 
megjelenik az üzleti jellegű geográfiai elemzés, és ezirányú képzési kínálat. 

                                                           
2 A marketing funkció kommunikációjának két (output-input) irányát Cornish lefelé áramló (downstream) és 
felfelé áramló (upstream) marketingnek nevezi.  
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A térbeliség megjelenése/hiánya a marketing szakirodalomban 
 
A térbeliség, területiség – kisebb nagyobb mélységgel – szinte minden összefoglaló 

jellegű külföldi marketingszakkönyvben megjelenik, leggyakrabban, mint az egyik piaci 
dimenzió (pl. piacszegmentáció elve) (Ferber, R. 1974, Scipione P1994., Gautschi, D. 
A.1981,  Kotler 1991). A hely-helyszínkutatás, az értékesítési területszervezés gyakran önálló 
fejezetként (Ferber, R. 1974, Scipione P1994., Gautschi, D. A.1981) is megjelenik. E mellett 
a marketing témájú szakfolyóiratokban gazdag irodalom áll rendelkezésre a piaci területi 
elemzések módszertanáról. (Zoltners, Andris A. – Sinha , Prabhakant 1983, Jones K.-Pearce 
M. 1999, Huff, David L. 1964, Francis – Mc Ginnis-White 1983, Miller B. 1996, stb.) 

Ezzel szemben a hazai marketing szakirodalom nyitása a regionális tudomány(ok) felé – 
csakúgy mint a regionális szakirodalom esetében  marketing felé - rendkívül gyenge. A 
marketinggel és részterületeivel foglalkozó alapkötetekből szinte teljesen hiányzik a piac 
térbeli dimenziójának, a marketingmunka területi vonatkozásainak taglalása. (Bauer-Berács 
1996, Bércziné Juhos J.1996, Szabó L. 1990 Molnár, L.1993, Törzsök É. 1995, Hoffmeister – 
Tóth Á. – Törőcsik M. 1996, stb.)  A marketing nemzetközi vonatkozásait boncolgató 
publikációk esetében megjelenik a földrajzi (elsősorban kulturális) változatosság kezelésének 
a problematikája, azonban a regionális szakirodalom fogalmai, módszerei, ismeretei nem vagy 
alig jelentkeznek ezekben a munkákban. (Fojtik J. 1996, Törzsök A. 1995, Vágási M. 1996, 
stb.) Különösen meglepő, hogy a nemzetközi marketing hazai alapművének tekinthető 
(Törzsök É) monográfia is csupán egy-két mondattal tér ki a világ földrajzi változatosságára 
(„A világpiac tagoltságának okai” c fejezet: jegyzetekbe), a kapcsolható területi tudományok 
egyáltalán nem jelennek meg benne. (Törzsök É. 1995 p. 65.) A regionális tudományok egyes 
módszertani elemei el-elvétve a nemzetközi szakirodalomból néhány más vonatkozásban is 
(pl. térinformatika a marketingben, bankmarketing – bankfiókok elhelyezése, területi 
menedzsment) átvándorolnak a hazai szakirodalomba (Pl. Szabados L. 1996, Fehérvári E. 
1994, p. 40-41., Dankó L. 1996)3 azonban ezek sem közvetlenül a társdiszciplinákból, hanem 
azok a külföldi marketingszakirodalomban megjelent adaptációiból.  

 
 

Marketing a földrajzi szakirodalomban 
 
A nemzetközi regionális tudományi szakirodalomban, elsősorban a gazdasági földrajz 

különböző részterületei keretében a piaci folyamatoknak, jelenségek így a marketing 
témakörének vizsgálata is megjelenik, bár a marketing, mint diszciplína és geográfia 
iskoláinak közvetlen szintézise ezekben is ritkaságszámba megy. Mindez a hazai helyzetre 
nem mondható el. A hazai regionális, települési kutatások irodalmában a marketing 
megközelítés egyelőre csak közösségi célok kapcsán, a régió- és településmarketing 
témakörében jelenik meg. Kivételt csuán Síkos T. Tamás 2000-ben megjelent 
„Marketingföldrajz” c.munkája jelent, mely azonban a címének nem teljesen megfelelve4 nem 
a marketing, mint komplex funkció, hanem csupán a kereskedelmi értékesítés földrajzi 
sajátosságait boncolgatja – empirikus vizsgálatokkal kiegészítve - a hetvenes nyolcvanas évek 
brit, amerikai erősen kvantitatív orientációjú irodalmát adaptálva. Munkánkban tudatosan 

                                                           
3 A hazai marketing „térbelietlenségének” okainak jelentős része a hazai piacgazdaság (s annak tudományos 
vizsgálatának) „fiatal korának” tudható be. Hazánkban, mint nem túl régen rendszerváltó országban a 
diszciplinárisan még nem szilárdult meg. Nem csak a marketing nem keresi más tudományok segítségét, de a 
nyugati példákkal ellentétben az un. segédtudományok (pl. területi tudományok) részéről nem nyilvánul meg 
nagy hajlandóság a marketing szakterülettel való együttműködésre. 
4  Az angol nyelvben a „marketing” kifejezés korábban nem a magyarba is átkerült jelentést hordozta. A 
„market” igeként azt (is) jelenti „eladni”, a „marketing” pedig ebben az értelmezésben ennek főnévi igenevét 
jelenti, azaz kb. annyit tesz értékesítés, kereskedelem. A hetvenes-nyolcvanas években a geográfiába, mint 
„marketing geography” még a korábbi jelentéstartalommal került be a kifejezés. Így e szakterület a nagy- és 
különösen a kiskereskedelem földrajzi vonatkozásaival foglalkozik.  
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törekedtünk e magyar nyelvű - témánkhoz kapcsolódó - szakirodalommal való tartalmi 
átfedések elkerülésére. 

A marketingen túl, az egyéb üzleti jellegű alkalmazásokhoz kapcsolódó földrajzi, 
regionális tudományi munkák is csak el-elvétve jelennek meg a hazai szakirodalomban. 

A teljesség kedvéért meg kell azonban említeni, hogy a turizmusföldrajz (pl. Batiz L. 
1988, Bánfalvy J. 1998, Dr. Gucziné Dr. Huszti G. 1996) és a szállításföldrajz (Túróczy Á. 
1996) témakörében eddig is születtek üzleti jellegű földrajzi munkák. A konkrét gyakorlati 
munkák között pedig, meg kell említeni az MTA RKK munkatársai pénzintézetek számára 
készített piaci vizsgálatokat (Lados M. 1991, Illés I. 1993, 1996, Gál Z. 1996, 1998) és 
konkrét bankhálózat fejlesztési tanulmányokat (Credit Anstalt-nak 1994-ben, Magyar Nemzeti 
Banknak 1992, MHB-nak 1992, stb.). Az ingatlanpiac, mint sajátos piac alkalmazott 
elemzésének pedig lényegesen tágabb hazai irodalma van. 

 
 

A marketing térbeliségétől a térbeli piacig 
 
A marketing, mint a cserefolyamatok köré szerveződő funkció három alapvető tárgyiasult 

szereplőt feltételez. 
A szervezet, amelyik értékesíteni kíván, az értékesítendő termék, valamint a valós vagy 

potenciális fogyasztó, illetve a fogyasztók csoportja vagyis a piac. A marketing funkció 
földrajzi térbeliségét e három „szereplő” illetve e szereplők közti térkapcsolatokban, 
viszonyrendszerben kell keresnünk. 

Vizsgáljuk meg e három elem térbeliségének lehetőségeit: 
 

Vállalkozás, szervezet térbelisége 
A vállalkozás tág tartalmú kategória, az üzérkedéstől a szatócsbolton és a kisüzemen át a 

multinacionális világbirodalmakig értelmezhető, közös elemük, hogy terméket, szolgáltatást 
igyekeznek értékesíteni a piacon nyereség (haszon) céljából, és ezért kockázatot is vállalnak. 

Ezt az értelmezést kiterjeszthetjük a marketingben használatos szervezet fogalomra. A 
marketing értelmezésében a piacon működő szervezet nem más, mint az a szereplő, aki 
valamilyen piaci folyamatban részt vesz, mint eladó és vevő.  

A szervezet térbeliségének meghatározása komoly nehézségekbe ütközik. A vállalat 
mikroökonómiai kategória lévén, általában nem jelöl ki egy meghatározott általánosan 
jellemezhető területet a térből.5 A szervezet a makro térben mikroszereplőként, fizikailag 
(földrajzi léptékben) pontként jelenik meg.  

A térszerkezetben ugyanakkor (pl. a termékekhez, más szervezetekhez kapcsolódó) 
viszonyrendszerei és kapcsolatai révén mégis aktív szerepet tölt be. A szervezetek viszony– és 
kapcsolatrendszerei, hálózatai és hierarchiái önmagukban (a fizikai tér elemeihez kapcsolás 
nélkül), mint vizsgálati témák a regionális tudományok számára elsősorban a „belső tér” 
értelmezésében kaphatnak helyet, bár a vállalatföldrajz, szervezetföldrajz a nyugati 
geográfiában határozott irányzatként van jelen.  
 
A termék térbelisége 

A hagyományos marketing értelmezésében a termékeknek (kivéve, ha nagyobb 
ingatlanról van szó) földrajzi léptékben nincsen értelmezhető térbelisége. A marketingben 
csakúgy, mint a területi tudományban, és a konkrét fejlesztésben azonban dinamikusan hódít, 
az un. helymarketing (településmarketing, régiómarketing, stb.) alkalmazott-tudományos 
irányzata.  
                                                           
5 A bizonytalanságra okot adó kérdések már ott is elkezdhetőek, hogy a fizikai térben a szervezet tulajdonosát és 
dolgozóit vagy tevékenységüknek közvetlen fizikai eszközeit (iroda, épület, stb.) tekintsük e a szervezet 
megjelenítőjének.  
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A téma uttörő szakambereit követve (Ashworth –Voodg 1997, Kotler P.-Rein I.-Haider 
D., stb.) a vonatkozó hazai szakirodalom is folyamatosan bővül. (Probáld K. 1994, Piskóti I. 
1996, Garamhegyi Á. - Kozma G. 1999, Kozma G. 1993, 1998, Rechnitzer 1995, stb.) A 
helymarketing módszertana és szemlélete a gyakorlatban is igen termékeny talajra talált. A 
térségi és települési fejlesztések mellett egyéb speciális fejlesztési programok, mint pl. ipari 
parkok, vállalkozási övezetek esetében is sikerrel hasznosították módszereit. (Salamin G. 
2001)  
 
 A piac térbeli dimenziója – három sajátosság 

A marketing hagyományos értelmezésében – csakúgy a jelen dolgozat fókuszában - 
elsősorban a piac jelenik meg térbeli képződményként, benne a fogyasztók (azaz a kereslet), a 
különböző egyéb piaci szereplők, és piaci környezet egyéb elemei, mind saját földrajzi 
lokalizációval. 

Vegyük példaképpen a végső fogyasztót, az embert, aki: 
- valahol él; 
- valahol dolgozik; 
- és bizonyos térpályákon mozog; 
- viselkedését, döntéseit a földrajzi környezet befolyásolja. 
A fogyasztók (emberek) a térben jellemzően sem nem egyenletesen, sem nem 

véletlenszerűen lokalizálódnak. Térbeli mintázatuk összefüggésben áll a földrajzi – 
elsősorban társadalmi, gazdasági – környezet térszerkezetével, annak részét képezi. A kereslet 
elemeinek tehát földraza van. 

A szervezet és piaci környezete közötti közvetítés, azaz a marketing során a piacot, 
vagyis a fogyasztót „utol kell érni”:  

- megismerés (piackutatás) 
- kommunikáció/pl. reklám/; 
- üzletkötés /értékesítés/ disztribúció céljából. 
Ugyanez vonatkozik természetesen a marketing számára fontos egyéb piaci szereplők – 

konkurensek, partnerek, beszállítók – térbeli mintázatára is.  
Érdemes pár szóban összefoglalni a hagyományos (üzleti célú) marketing térbeliségét 

kutató, e dolgozatban körvonalazni kívánt részdiszciplína (e fejezetben az egyszerűség 
kedvéért nevezzük ez utóbbit marketing földrajznak6) miben különbözik a helymarketingtől. 

 Mindkét szakterületen megjelenik a térbeliség, de míg a helymarketingben a tér egyes 
elemei (a helyek) a terméket jelentik, addig a „marketing földrajza” számára a tér, mint a piac 
meghatározó dimenziója van jelen. Míg az utóbbi esetében egyértelmű „piaci” típusú 
tulajdonos(ok)ról beszélhetünk, a legfőbb cél az üzleti profit maximalizálása a 
helymarketingben a termék tulajdonosai a település vagy régió lakói, egy vagy több 
önkormányzat, egyéb helyi-regionális intézmények, szervezetek vagy akár az állam.  

 
A dolgozat a továbbiakban a piac térbeliségét tekinti a marketingfunkció területi jellegű 

kötődése alapjának. 
 
A térbeli piaccal „kommunikáló” marketingnek három sajátossága van, melyhez e 

funkció térbeliségét vizsgáló regionális tudományi „közeledésnek” igazodnia kell.  
1. Mikroökonómiai megközelítés: A marketing funkció központi szereplője a vállalkozás, 

melynek működését mikroökonómiai célok befolyásolják.  
2. Fogyasztás, mint központi vizsgálati téma: A marketing egyik meghatározó vezérelve a 

fogyasztó, vevő igényeinek mind teljesebb kielégítése. 
3. Funkcionális megközelítés: Ha a marketinget, mint funkciót értelmezzük, akkor 

térbeliségének vizsgálatakor az elemzés sem szűkíthető egy ágazat (pl. kiskereskedelem, ipar) 

                                                           
6 A tudományterületet még pontosabban a marketing funkció földrajzának nevezhetjük. 
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vagy földrajzi terület szereplőinek vizsgálatára. A gondolkodásnak a funkcióból származó 
érdekeket és viszonyrendszert kell figyelembe vennie.  

A hagyományos (pl. földrajztudományi) területi vizsgálatok számára elsőre mindhárom 
„igény” szokatlan feltételnek tűnik. E megközelítésmódok részletes tartalmát, valamint azt, 
hogy a regionális tudomány ezeknek miképpen tud megfelelni a következő három fejezet 
bontja ki részletesebben. 

 
 

Mikroökonómiai megközelítés 
 
A hagyományosan értelmezett marketing funkció kulcsszereplője a vállalkozás, amit 

mikroökonómiai szempontok (minimális költség, maximális bevétel, azaz maximális profit) 
motiválnak. Ezért a marketinget - mint szervezeti, piaci funkciót - vizsgáló regionális 
tudománynak is mikroökonómiai7 közelítést kell követnie. 

 
E mikroökonómiai megközelítés természetesen egyáltalán nem jelenti a térbeli 

dimenzióban is a kisebb területegységek léptékét. Gondoljunk csak, pl. a nemzetközi 
színtéren tevékenykedő vállalatra, ami igazán nagyléptékű földrajzi információkat hasznosít, 
miközben céljai nagyon is mikroökonómiaiak.  

„A makroszintű események azonban, mindig mikrofolyamatok aggregátumaiként, 
eredőiként jönnek létre,” (Czagány L. Mozsár F. 1995, 8.o.) így a gazdaság makroszintű 
(térségi, országos, globális, stb.) térszerveződését is – piaci viszonyok között - alapvetően e 
mikroszereplők (általában a vállalatok) térszervezésének sokasága alakítja ki. Ez a logika 
indokolja a regionális tudomány objektív (makroszintű) térszerkezet-vizsgálatában is a 
mikroökonómiai megközelítés relevanciáját. A piacgazdaság megteremtődésével a hazai 
regionális szakirodalomban is egyre számosabban vannak jelen azok a munkák, melyek a 
térszerkezet alakulását, a térbeli gazdasági fejlődést makromutatók mellett vagy helyett egyre 
inkább a mikroszereplők térbeli preferenciáinak és viselkedésének elemzésével vizsgálják.8 A 
helyi, regionális gazdasági fejlesztés közvetett (piackonform) eszközei is (pl. autópálya 
építése, helyi iparűzési adó) mikroszintű telephelydöntéseket befolyásolják (vállalkozások, 
lakosok). 

 
Vállalkozás a térszerkezetben 

Célszerű a szervezet térben való megjelenését két részre bontani. Az egyik részét a 
vállalaton belüli térnek tekinthetjük – ez a telephely – másik része pedig külső kapcsolatainak, 
viszonyrendszerének térbeli dimenziója, illetve térszervező ereje – a külső kapcsolati tér.  

Térbeliségét általában nem is az általa valamilyen módon lefedett terület, hanem 
térkapcsolatai révén kialakuló térforma, rendszerint hálózat jelenti. A gazdálkodó szervezet 
(vállalat) a földrajzi tér adottságainak – helyi és főleg helyzeti energiák – használója.  

                                                           
7 A mikroökonómia az egyes gazdasági szereplőket (háztartás, vállalat stb.) az egyes gazdasági döntéseket és 
akciókat állítja vizsgálatai középpontjába, a gazdaságot, mint individuumok együttesét kezeli, amelyeket a 
fogyasztói vagy gazdálkodói racionalitás feszes hálója fog egybe, kapcsol egymáshoz. … A makroökonómia 
általában egy nemzetgazdaság (esetleg kisebb vagy nagyobb objektív egység) egészét jellemző un. 
makromutatók alakulását, a közöttük fennálló összefüggéseket vizsgálja. (Czagány L. Mozsár F. 1995 p.8.) 
8 Pl. Enyedi GY. 1996,  p. 25, Dusek T. 1999, Bernek Á. 1999 p. 102, Bartke 1999., Miklóssy E. 1998, Kozma 
G. 1999 stb.  
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A telephely és a kapcsolati tér 
Azt a földrajzi helyet, ahol a vállalat (és általában csak az a vállalat) a gazdasági térben 

működik „telephelynek” hívjuk. Asworth és Bora szerint a telephely ágazattól függően lehet 
pontszerű (ipar), lehet sávokba, zónákban elhelyezkedő, mint a mezőgazdaság, vagy lineáris 
kiterjedésű és csomópontokban találkozó, mint a közlekedés.” (Asworth, G.-Bora Gy. 1999 
39. o.) Fontos megkülönböztetni az egy- és többtelephelyes vállalatokat. 

Egy telephely tulajdonosa nem csak – sőt nem elsősorban – a birtokolt területen (site-on) 
található erőforrások (hely, föld, épület) értékével – azaz belső helyi energiájával rendelkezik. 
A telephely értékét elsősorban a környezetében található térelemek, azok elrendezéséből 
adódó előnyök, vagyis a helyzeti energiák jelentik 

A vállalat külső térbeliségét a piaci környezethez fűző, a helyzeti energiákra alapozó 
kapcsolatainak térbeli megjelenése jelöli ki.  

 
A piaci környezet egyes elemei különböző szorossággal kapcsolódnak a vállalathoz. A 

különböző erősségű kapcsolatok a piaci környezetet a vállalathoz különböző intenzitással 
kötődő kapcsolati szférákra osztja. E piaci környezeti szférákat jól szemlélteti a 
marketingirodalom (térbelileg általában nem értelmezett) piaci környezet-felosztása.  Kotler a 
piaci környezetet (marketingkörnyezetet) a vállalattal közvetlen kapcsolatban álló 
mikrokörnyezetre és a lazábban kapcsolódó, de még meghatározó hatású makrokörnyezetre 
osztja.  

 
1. ábra. A mikrokörnyezet téralkotó szereplői. 

A mikrokörnyezet téralkotó szereplői 
- szállítók, termelési tényezők  
- piaci közvetítők  
- (vevői)piac (mérete, lokalizációja, kiterjedése) 
- versenytársak (száma, lokalizációja) 
- közvélemény (helyi, regionális, országos és nemzetközi médiumok,  
emberek stb.) 
- együttműködő partnerek  

(Kotler P. 1991 nyomán szerk. Salamin G. 2000) 
 
A kapcsolatok közül térbeli elemzés szempontjából ki lehet emelni azokat, amelyek 

anyagi áramlással is járnak, pl. áruszállítás, anyagszállítás. A vállalati anyagmozgatás térbeli 
koordinációját a logisztikai vállalati funkció látja el. Az anyagi jellegű térbeli áramlások 
nagyobb léptékű vizsgálatához az időföldrajz tudományterületének elmélete és módszertana 
jelenthet jó vizsgálati alapot.9A térpálya irányok, távolságok, mennyiségek és a hozzájuk 
kapcsolódó funkciók, valamint ezek változása megadják a vállalat térbeliségének egy szűkebb 
tartalmát.  

A közvetlen aktívan befolyásolt, kétirányú mikrokapcsolatokon túl a szervezet működését 
a makrokörnyezet is befolyásolja. A makrokörnyezetet Kotler a következő részrendszerekre 
osztja: 

- demográfiai környezet 
- gazdasági környezet 
- természeti környezet 
- technológiai környezet 
- politikai és jogi környezet 

                                                           
9 A kisebb (lokális és mikroregionális) terek térkapcsolatainak vizsgálatához elméleti háttérrel és 
módszertannal az időföldrajz alapkoncepciója szolgál, mely a tér szerveződését az individuális térpályák és 
a szupraindividuális térelemek összekapcsolásával kutatja. (Mészáros R. 1994) 
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- társadalmi kulturális környezet 
A makrokörnyezet vázolt alrendszerei a térben, a vállalatot magába foglaló kisebb vagy 

nagyobb területegységek jellemzőiként jelennek meg. Az egyes környezeti szférák általában 
minden térségi szinten jelen vannak, azonban egyik vagy másik térségi szint szerepe 
kiemelkedhet. Példaként a demográfiai környezet jelentősége gyakran - pl. munkaerő 
szempontjából - helyi szinten hangsúlyos, a politikai és jogi környezet releváns egysége az 
ország, a gazdasági környezet esetében pedig helyi, regionális, nemzeti de akár globális 
szintről is meghatározó. 

 
A vállalati tér meghatározása és jelentősége  

A vállalat térbeliségének meghatározása mikroszempontból több okból is hasznos, sőt 
gyakran szükséges. A magyarázat kulcsa az a felismerés - ahogyan Bartke fogalmazza meg – 
hogy minden társadalmi-gazdasági folyamatot a hozzá tartozó, illetve az általa generált 
térségi keretben kell vizsgálni és értékelni (Bartke I. 1995 p.38) A szervezet ahhoz, hogy saját 
piaci környezetét hatékonyan értékelni, elemezni, esetleg azt befolyásolni tudja, sok esetben 
ismernie kell, hogy a környezet mely elemeit, azok mekkora területi kiterjedését és pontosan 
hol kell vizsgálnia, változtatnia.  (Hogy milyen elemeket vizsgál azt a szervezet profilja 
határozza meg.) 

A térbeli környezet meghatározásának tehát tartalmaznia kell: 
- A vállalat térbeliségének hatósugarát 
- A kapcsolati tér alakját  
- A térkapcsolati pontok számát (a kapcsolati tér sűrűségét) 
Természetesen a különböző kapcsolati szférák e paraméterei különbözőek, így más és 

más teret rajzolnak ki.  
Példaként vizsgáljuk meg a vállalkozás értékesítési piacát.  
A hatósugár a piac estében az a távolság, amit a vevő vagy esetleg az eladó hajlandó 

megtenni az adott üzlet megkötése érdekében. Ez általában nem is geometriai távolságot, 
inkább idő- vagy költségtávolságot jelent. Egy ügyvédi iroda ügyfelei általában kb. 20-50 
percet hajlandóak utazni a tervezőhöz, egy kisközért ügyfélköre azonban maximum 10 perc 
járásnyi körzet lehet. Ennek megfelelően, pl. telephelyválasztáskor egy ügyvéd egy város 
vagy megye, a kisbolt pár háztömbnyi terület, egy Internet szolgáltató pedig egy régió vagy 
egy ország jellemzőit kell, hogy tevékenysége szempontjából mérlegelje.  

A kapcsolati tér alakját kevésbé a tevékenységi profil, mint inkább az adott helyszín és 
környezetének térszerkezete határozza meg. A kapcsolati tér alakja lehet közel kör alakú, pl. a 
kisbolt potenciális piaca a bolt környékén. Lehet lineáris, mint pl. egy autópályán lévő 
benzinkút, vagy fogadó, melyeknek piaca az előttük lévő 50-200 km-es útszakasz. (Pl. 
konkurenseit is e térben kell, hogy vizsgálja, reklámjait is ide érdemes elhelyeznie.)  

A kapcsolati pontok száma (kapcsolati tér sűrűsége) szempontjából, pl. az említett 
fogadónak jól koncentrált a piaca, hiszen minden az úton érkező autós potenciális ügyfele. Az 
ügyvédi irodának azonban már jól meg kell választania, hogy a potenciális piacaként 
körülhatárolt városban vagy megyében hova helyezi el hirdetését, mert, pl. egy több százezres 
városból évente esetleg csak néhány tucat megrendelője lesz. Az egyes szervezetek 
térbeliségének tartalma természetesen nagyban függ tevékenységi profiljuktól. Látható, hogy 
a ügyvédi iroda számára a térbeli dimenziónál lényegesen fontosabb lesz a társadalmi 
gazdasági dimenzió.10 

                                                           
10 Gyakran egy vállalat számára különböző térségi szintek és térformák is megjelenhetnek. A hazai bankok 

számára, pl. pénzpiac tekintetében Magyarország egy egységnek tekintendő (A csődbe ment miskolci Rákóczy 
Bankon kívül nincsen olyan bank, aminek ne Budapesten lenne a központja), azonban a partnerek elérése 
szempontjából a fiókok telepítésekor a települési, Budapesten pedig a kerületi szint az adekvát téregység. Ha 
pl. partnereinek száma nagy (pl. kiskereskedelemben a sok vevő) akkor jelentős térkapcsolati hálóval 
rendelkezik.  
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A 2. és 3. ábrákon két szervezet - egy ipari üzem és egy iskola - vonzáskörzeti kapcsolati tere 
látható. 

 

2. ábra. A FOBU Libafeldolgozóüzem (Pusztamérges) munkaerővonzáskörzete. 

 
(Forrás:  Salamin G. 2000) 

 
3. ábra. A Pusztamérgesi Középiskola vonzáskörzete a tanulók és pedagógusok lakóhelye 

alapján. 

.  

(Forrás: Salamin G. 2000) 
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Kiskereskedelmi értékesítés esetén a térbeliség kiemelten fontos. A térbeli környezet 
legfőbb szféráját ez esetben az értékesítési piac11területe jelenti. Az értékesítési piac 
felbecsülésének területi lehatárolásának széles irodalomra támaszkodó módszertana van. 
(Davies 1976, Beajeu-Garnier, Delobez 1977., Löffler 1998, Clarke G. 1998, Guy 1998, Síkos 
T. 2000, stb.)  

A vállalat térbeliségének meghatározása - térbeli környezetelemzése – a vállalat minden 
olyan tevékenységéhez segítséget nyújthat, aminek területi vonatkozása van. Jelentősége 
természetesen az esetek nagy részében csak elvi, azonban a területi piacszemlélet olykor 
meghatározó lehet a megfelelő helyzetértékelésben. A térbeli környezetelemzési (pl. 
telephelyválasztási) kérdések halmozottan jelentkeznek a hálózatot építő, illetve működtető 
vállalatok számára.  

 

Geográfusok és az üzleti szféra – visszatekintés 
A regionális tudományok szerepe, alkalmazása elsősorban közösségi célok kapcsán – 

területfejlesztés, gazdaságpolitika, közigazgatás, stb.  – vált (hazánkban) megszokottá.  Joggal 
merülhet fel a kérdés a régiókat, településeket általában makromutatók vizsgálatával elemző 
tudomány mit tud a gazdaság mikroszereplői, a vállalkozások számára nyújtani. 

A legközismertebb és a gyakorlatban is leggyakrabban vizsgált területi vonatkozású 
feladat a gazdaság és társadalom mikroszereplői számára a hosszú távú működés megfelelő 
földrajzi helyének megválasztása.12 

Ahogy azonban a kanadai Jones és Pierce megfogalmazza „az üzlet számára a földrajz 
egyáltalán nem csak a telephelyválasztást jelenti, hanem mindazt a jelenséget, hogy az 
értékesítők, eladóikkal, versenytársaikkal és fogyasztóikkal együtt térbeli környezetben 
működnek.” Véleményük szerint négy alapvető tény demonstrálja miért és mennyire fontos a 
marketingföldrajz (Jones, K.-Pierce, M. 1999 66-67.o.) 

- A kereslet változik (egyenetlen) a térben. 
- A kínálat is változik a térben  
- A kínálat és kereslet általában térben elkülönül 
- A legtöbb üzleti tevékenység használja a teret és ez a tér pénzbe kerül. 

 
Elsőként a nagyobb földrajzi területeket átfogó üzleti tevékenység információigénye 

jelentkezett határozott feladatként - a nagy utazók mellett - a geográfusok számára is.  Az un. 
kereskedelmi földrajz a gazdasági földrajz első ágaként a múlt század közepétől vált 
meghatározó irányzattá. 1878-ban alakult meg a párizsi Kereskedelmi Földrajzi Társaság. 
Ettől kezdve egy ideig a földrajztudománynak e sajátos ága meghatározó szerepet töltött be 
abban, hogy a kereskedők befektetők a távoli vidékekről információkhoz jussanak. "Az angol 
Chrisholm  A kereskedelem földrajza című könyve, egyes helyek természeti és történelmi 
előnyein túl, árakról, tarifákról, konzulokról, kereskedelmi kamarákról stb. szól. A gazdasági 
földrajz, az angolhoz hasonlóan a század elején Amerikában is kereskedelmi földrajz volt. 
Brigham, amerikai geográfus így definiálta a kereskedelmi földrajzot: 'Ha az 
antropogeográfia területén belül az embert, mint kereskedőt, a földet pedig abban a 
szerepben tanulmányozzuk, hogy hogyan nyújt helyet a kereskedelemnek, akkor kereskedelmi 
földrajzzal foglalkozunk.' Majd hozzáteszi 'a kereskedelem természetében nagyrészt földrajzi, 
mert magába foglalja az elosztást.'” (Teleky 1917) 

 
                                                           
11 E fejezetben a piac kifejezés alatt a cég piacát (jelenlegi és potenciális fogyasztóit, illetve azok 
elhelyezkedését) értjük, melyet érdemes a „relatív piac” kifejezéssel pontosítani.  
12 A telephelyi vagy „helyszín döntés” (location decision) alapvetően egy nagyobb beruházás helyének 
kiválasztása, melytől annak megtérülését és hasznát várjuk. E definíció nem zárja ki az állampolgárok 
(háztartások) lakóhelyválasztását, vagy az állami intézmények elhelyezését sem, hiszen a megfelelő 
életkörülmények vagy az ellátó-igazgatási funkció sikeres teljesítése nem más, mint maga az elvárható és elvárt 
haszon. 
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Az elemző regionális tudományok üzleti szereplőkhöz fűző kapcsolata sem új jelenség. A 
regionális gazdaságtan mikroökonómiai indíttatású területe, a telephely-elméletek, klasszikus - 
bár itthon kissé háttérbe szorult - vizsgálati témának számít. A mikroökonómia modelljeire 
épülő erősen kvantitatív irányzat fejlődéstörténetére jellemző, hogy az egyes fázisokban 
(költségminimalizálás iskolája, bevétel-maximalizálás iskolája, helyettesítés elméleti iskola) a 
telephely alkalmasságát befolyásoló tényezők (nyersanyag, infrastruktúra, piac, stb.) mind 
szélesebb körét vette figyelembe.13  

Bár a hazai szakirodalomban is megjelentek a telephelyelméletek kérdéskörét vizsgáló 
elméleti munkák (Zoltán Z. 1982, Illés I. 1975, Bartke I-Illés I.1997, Lengyel I. 1999), az 
állami beruházások és ellátás térbeli optimalizálását célzó empirikus hazai vizsgálatok (Pl. 
Bartke I., Csontos J. 1990, Nguyen Van Tao 1989 stb.), azonban a téma a területi (regionális) 
tudomány(ok)ban is tapasztalható un. „kvantitatív forradalom” lecsengése után itthon 
meglehetősen háttérbe szorult. A telephelyválasztás un. lágyabb, felértékelődő tényezőinek 
vizsgálata - , pl. imázs, politikai környezet, természeti környezet, stb. – így szinte teljesen 
hiányzik a hazai szakirodalomból.  

 
A nyugati geográfiában (brit, amerikai, holland, német iskolák) a hatvanas évek végétől a 

gazdasági élet dinamikus változásaira - mely során az értékesítés és a marketing mind 
meghatározóbbá vált - valamint az üzleti élet szereplői részéről a területi információk iránti 
igény növekedésére érkezett válaszul alakultak ki új, dinamikusan fejlődő irányzatok, melyek 
a kereskedelmi, értékesítő tevékenységet, azok területi vonatkozásainak vizsgálatával 
támogatták. Az üzletföldrajz (business geography), kiskereskedelmi (értékesítési) földrajz, 
(retail geography, marketing geography) néven ismertté vált iskolák fő jellemzője az 
alkalmazás-centrikusság. 

A telephelyválasztási tanácsadással és ehhez kapcsolódó egyéb területi elemzéseket 
nyújtó tanácsadó cégek, a térinformatikai adatszolgáltató cégekhez hasonlóan virágzó 
üzletágat képviselnek Nyugat-Európában és Észak-Amerikában. 

Az üzletföldrajzi elemzés, mint szolgáltatás sikeres példái, pl. a Floridai Egyetem 
geográfus professzorának, G.I. Throll-nak üzlet-földrajzi vállalata (Throll Consulting), vagy a 
Leeds-i Földrajzi intézet testvérintézménye a GMAP, mely privát tanácsadócégként területi 
elemzésekből – közöttük jelentős arányban telephelyválasztással kapcsolatos szolgáltatással – 
5 millió dolláros forgalmat produkál. (Clarke, G. 1998) A New York állambeli Cornell 
Egyetem vállalkozásaként útjára induló National Planning Data Corporation szintén 
tudományos alapú földrajzi elemzéseket nyújt. (Scipione A.P. 1994) 

 
Egyre fontosabb feladatot jelent a cég szempontjából hasznos információk, (fogyasztók 

konkurensek infrastruktúra egyéb környezeti elemek) minél részletesebb területi bontásban 
való feltérképezése. E nagymennyiségű, térbeli kapcsoltsággal kiegészített információ 
tárolásához, kezeléséhez, elemzéséhez (pl. piaci terület határainak megvonása) és 
megjelenítéséhez elengedhetetlenül információs technológiára van szükség. Ezt a célt 
szolgálják a vállalatok körében is mindinkább terjedő földrajzi információs rendszerek 
(geographic information system, GIS). Magyarországon még meglehetősen háttérbe szorulnak 
az üzleti, marketinges GIS alkalmazások.14 

                                                           
13 A tudományág fejlődésével végül „a rendszer már olyan hihetetlenül bonyolulttá vált, hogy kizárólag csak 

elméleti jelentőségű” lett. (Bartke I.-Illés I. 1997)  
14 Az amerikai piacvezető a földrajzi adatbázis-kezelő, adatszolgáltató nagyvállalkozásai a CACI Inc., 

Claritas Inc, Market Statistics vagy a. Európában az Experian, Latin-Amerikában a Geoscope. 
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Előtérben a fogyasztás 
 
A gazdaság működésének látszatra rendkívül triviális logikája, hogy az emberi munka (a 

termelés) célja az, hogy az ember igényeit kielégítse.  
Ennek ellenére a huszadik század gazdaságtörténetét áttekintve mégis azt kell 

mondanunk, hogy a társadalom fejlődésnek volt egy olyan szakasza - kb. az ipar 
robbanásszerű fejlődésének megindulásától a fordizmus néven emlegetett gazdaságszervezési 
modell hanyatlásáig - amikor a gazdaság szereplői mellett a „politikacsinálók” és a 
tudományos társadalomszemlélet számára is néha úgy tűnt az ember földi létének legfőbb 
célja nem más, mint a profitot hozó termelés.  Az ember szerepe pedig az, hogy a mindenek 
felett álló termelés egyik (igaz a legtöbbek szerint legfőbb) termelőeszköze legyen.15 Ez, a 
fogyasztást háttérbehelyező „gondolati mag” igazán termékeny talajt az egyéni érdekeket 
üldöző ideológiájú „szocializmust építő” társadalmak körében talált. (E hiánygazdálkodást 
folytató gazdaságokban az ideológiai okok mellett a közvetlen politikai stabilitás 
szempontjából is „kedvesnek” tűnt a fogyasztásra való emberi jog háttérbeszorítása.) 

 
A hatvanas évektől kezdődően a fejlett iparinak nevezett országokban, először a piacok 

telítődésével, a fokozódó jólét okozta életforma-változással, majd a fogyasztói igények 
dinamikus finomodásával, a piacok fragmentálódásával a fordi tömegtermelési modell 
korszerűtlenné vált (posztfordi átalakulás). Ebben a folyamatban – amit a 
gazdaságpszichológia második modernizációnak tekint – az ember nem csak, mint fogyasztó, 
hanem már, mint „vadon nem termő” termelési eszköz is erősen felértékelődik. (Garai 1997. 
p. 143-285)  A termelő szféra lassan nem csak azt kellet, hogy felismerje, hogy a termelés az 
emberi fogyasztásért van, hanem azt is, hogy az élesedő piaci versenyben a legfontosabb 
tényező a fogyasztók igényeinek, fogyasztási szokásainak mind teljesebb megismerése, a 
fogyasztókkal való kommunikáció sikeressége lett. Gazdasági előtérbe kerülése mellett a 
fogyasztás kulturális és filozofikus értékké is vált. (posztmodern, információs társadalom, 
stb.) A  fogyasztás szerepnövekedése az egész társadalom működését átalakítja, ezzel pedig 
hozzájárul a társadalmi, gazdasági térszerkezet átformálásához is. Egy egyszerű példa erre, 
hogy a megnőtt vásárlási képesség és kedv, valamint a motorizáció megjelenése miként 
eredményezte a kiskereskedelem forradalmi koncentrálódását, a monumentális 
bevásárlóközpontok rohamos elterjedését.  

 
A gazdasági működés megítélésének változását a területi tudományok, köztük is, a 

földrajz közelmúltbeli történetében is nyomon követhetjük. 
A fogyasztás földrajzi vizsgálatának a nemzetközi irodalomban – szemben a hazai 

szakmában e téren tapasztalható hiányosságokkal - történelmi előzményei vannak. A 
gazdasági földrajz elsőként (a 19. században) megjelenő ágában, a kereskedelmi földrajzban a 
fogyasztás vizsgálata kiemelkedő szerepet kapott. A német gazdaságföldrajzos Friedrich 
Neue, Bahnen című munkájában, pl. már 1910-ben külön fejezetet kapott a fogyasztás 
földrajza. (Teleky P. 1917) A második világháborút követő időszakban azonban a nyugati 
geográfiában az ipari termelés térbeliségének vizsgálata erősen háttérbe szorította a 
fogyasztással kapcsolatos munkálatokat. 

Az elmúlt évtizedek korábban már vázolt vázolt változásai nyomán a fogyasztás 
nemzetközi szintű kutatása, és a lokális regionális piaclefedés vizsgálata a több telephelyes 
vállalatok, különösen a multinacionális kereskedelmi tevékenység terjedésével egyre 
fontosabbá vált, s ennek földrajzi vizsgálatába, elsősorban a kereskedelem-földrajz témakörén 
belül nyugaton a geográfusok is bekapcsolódtak. (pl. Susan L. Cornish 1995., Pinch, S. 1985, 
Grigg, D. 1998., Reynolds, J.1998, Monheim R. 1998) A fogyasztás földrajzi vizsgálatával 

                                                           
15 Ennek a szemléletnek egyrészt a „szűkösen rendelkezésre álló javak” alapélménye és az ipar termékeire szinte 
korlátlannak tűnő felvevőpiac jelenléte adott okot a második világháborút követő konjunktúrában. 
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bővebben foglalkozik Grigg 1996-os tanulmánya.16 A 4. ábrán egy sajátos fogyasztásföldrajzi 
térkép látható. 

 
4. ábra. Gabonafélékből és gumós növényekből származó kalória aránya az összes 

elfogyasztott kalóriában (%). 

(Forrás: Grigg D. 1996) 
 
A fogyasztás témaköre a hazai geográfia és egyéb regionális tudományok vizsgálati 

spektrumában szinte teljesen sötét folt.  
A szocialista évtizedek alatt a termelőerők területi vonatkozásai álltak a hazai 

gazdaságföldraj fókuszában (vö. Bernát T. 1978), de még 2000-ben is azt olvashatjuk a 
szakirodalomban, hogy „..a földrajzi elemzés úgy tekinti az embert, mint a legfőbb termelési 
tényezőt…” (Becsei 2000 p. 29.) 

A telephelyelméletek kapcsán néhány fogyasztópiaccal foglalkozó modell (Bartke-Illés 
1996) az urbanisztikában pedig a fogyasztói magatartás és a kiskereskedelmi „robbanás” 
városszerkezeti hatásainak szakirodalmi megjelenése (Lukovich 1997/1. , 1997/2. pp. 38-41., 
Gauder 1997) hozott be fogyasztással kapcsolatos elemeket. 
 

                                                           
16 Az élelmiszer fogyasztás földrajzának kezdeti kutatóin túl (Max Sorre 1947, 1952, Peripillou 1956, Cépéde és 
Lengelle 1961, Livet 1969) e kutatási területnek két iskoláját nevezi meg. A regionális statisztika jellegű francia 
iskolát (Thouvenot, Peltre) és a kultúrföldrajzi alapokra építkező amerikai iskolát.(Hunter, Gade) Munkája 
kitekintést nyújt az országok és régiók közötti fogyasztási különbségekre és az országon belüli urbanizált és 
vidéki területek közötti különbségekre is. Kiemelt témája a diéta földrajzi mintázata is. 



Salamin Géza: Regionális tudomány és üzleti… 

 14

Funkcionális megközelítés 
 
A marketinget az egyes gazdasági ágazatok és alszektorok rendszerébe nem lehet 

elhelyezni. (iparvállalat és mezőgazdasági termelő is folytat-hat marketinget.) A szektorális 
megközelítésű vizsgálatokban mindig egyértelműen kijelölhető, hogy a munka tárgya által 
összefogva, mely szereplőket és eszközöket, folyamatokat kell a vizsgálatba bevonni. A 
marketingnek ezzel szemben nincs tárgyiasult objektuma (csak a termék és a szervezet 
absztrakt fogalma). A marketing tehát nem más, mint feladatkör, szerep, működés - azaz 
funkció. 

Az elmúlt évtizedeket kísérő korábban vázolt változások – a gazdaság posztfordi 
átalakulása, a globalizáció, a fokozódó piacorientáció – a gazdasági élet funkcionális 
megközelítését teszik mindinkább indokolttá, amit a tudományos vizsgálatok mai irányai és a 
gyakorlati élet munkaszervezése is igazol.17 A marketing mai tartalmával maga is e 
folyamatokra érkezett válaszként jelent meg a gazdaság működésében. 

A funkcionális megközelítés a jól meghatározható szereplők, konkrét földrajzi környezeti 
alrendszerek (ágazatok), vagy területek vizsgálatához szokott (hazai) geográfust elsőre kissé 
elbizonytalanítja. A funkcionális megközelítés az ágazatinál magasabb szintű absztrakciót 
igényel.  

A funkció-szemlélet önmagában még nem jelent (a földrajztudomány számára sem) 
jelentősebb újdonságot, hiszen a társadalmi működés egy jellegzetes funkciójának a politikai 
irányításnak regionális tudományi vizsgálata (illetve támogatása) - a közigazgatási, politikai 
földrajz, területfejlesztés, regionális politika stb. keretében - klasszikus „tértudományi” 
témakörnek számít. A piaci funkciók hasonló szemléletű vizsgálata azonban szinte 
„hiánycikk” a hazai regionális szakirodalomban. 

 
Fontos e helyütt megkülönböztetnünk a már többször említett kiskereskedelmi 

(értékesítési) 18földrajz irányzatot a marketing funkció térbeliségét vizsgáló dolgozatunkban 
megjeleníteni próbált tématerülettől, a marketing földrajzától.  

A magyar nyelv számára kissé megtévesztően marketingföldrajzként is emlegetett 
kiskereskedelmi földrajz megközelítése ugyanis nem funkcionális, hanem szektorális. A 
gazdaság egy szektorának (annak szereplőinek, objektumainak és működésének) területi 
elhelyezkedését, térbeli működését vizsgálja. Az társadalom- és gazdaságföldrajz számos 
korábbi területére (kultúraföldrajz, népességföldrajz, gazdaságföldrajz, kereskedelem 
földrajza stb.) és a telephelyelméletek bázisára építkező részterület a marketing két, előző 
fejezetekben vázolt feltételének megfelel: 

Megjelenik benne a mikro-megközelítés: A földrajz (területi)tudomány ezzel az 
alkalmazás-centrikus részterületével teszi meg azt a lépést, mellyel számos más diszciplínát - 
pl. demográfia, pszichológia, szociológia – követve elméletét és módszertanát az üzleti világ 
szolgálatába (is) állítja.  

Megjelenik a fogyasztás is, mint a kiskereskedelmi piac vizsgálatának egyik központi 
objektuma.  

Az egyébként nem túl egységes kiskereskedelem földrajzi irányzat virágkora a hetvenes-
nyolcvanas évekre tehető, azonban szép számmal születnek napjainkban is e témában 
tanulmányok. ,(Beajeu-Garnier J. 1978, Davies R.L. 1977, Heinritz, G. 1998, Guy C.M. 1998, 
Löffler, G. 1998, Rejnolds, J. 1998, Waerdwn P.-Borgers A.-Timmermans H. 1998, Terasaka 
A. 1998, Borchert J.G. 1998, Claerke G. 1998, Hernandez T.-Bennison D.-Cornelius S. 1998, 

                                                           
17 A gazdaság vizsgálatában az ágazati szemlélettel szemben a funkcionális megközelítés mindinkább indokolttá 
válására többek között Enyedi hívja fel a figyelmet. A társadalom és gazdaság működésének egy lehetséges 
funkcionális felosztása: gyártás, forgalom, elosztás, fogyasztás. (Enyedi Gy. 1996 26.p.) 
18 Az angol retail kifejezés egyaránt jelent kiskereskedelmet, kiskereskedést és (kiskereskedelmi szintű) 
értékesítést is. A körültekintő fordítás így kiskereskedelmi értékesítési földrajz lenne. A jelentéstartalom pontos 
definiálásával együtt célszerűbb a magyar nyelvben az értékesítési földrajz kifejezés használata. 



Földrajzi Konferencia, Szeged 2001. 

 15

Monheim R. 1998stb.) Elméleti fejezeteiben a korábbi korszak munkáira építkezik Síkos T.  
2000-ben megjelent Marketingföldrajz c. kötete. Az erősen kvantitatív módszertanú 
részdiszciplínában a központi vizsgálati téma a fizikai disztribúció, a térbeliség fő eleme a 
szállítási (utazási) költség.  

 
A funkcionális szemléletben az absztrakt szervezet, annak piaca egységes marketing 

modellbe integrálódik. Épp ezért e piaccal való kommunikálás technikái - a marketing 
eszközei – általános érvényűek, általában ágazattól és mérettől függetlenül alkalmazhatóak.  

E piac térbeli dimenzióval rendelkezik, melynek figyelembevétele a marketingben 
jelentős, sok esetben alapvetően meghatározó. A sikeres piaci kommunikációnak, azaz a 
marketingnek e térbeli piaccal kell tudnia sikeresen kommunikálni. A térbeliség és 
„földrajziság” szempontja a marketing minden eszközének használatakor megjelenik. A 
szervezet profiljától, méretétől és az általa lefedett vagy megcélzott piacok sajátosságaitól 
függ, hogy az egyes eszközök használatakor a térbeliség szerepe mennyire hangsúlyos: 
elenyésző; térszemléletet igényel; területi, földrajzi kutatást igényel. A területi elemzés 
marketing munkában való alkalmazása, mely a piacszegmentációtól a piackutatáson át a 
nemzetközi marketingig, az árképzéstől a reklámok optimalizálásáig számos feladatban 
megjelenik, valamint annak technikái és modelljei már egy másik tanulmány részét képezik. 

 
5. ábra. Élelmiszer és egyéb napi fogyasztási cikkek beszerzésére irányuló otthonról és 

munkahelyről kiinduló  vásárlási térpályák Covetry-ben egy pénteki napon. 

 
(Forrás:  Davies R. L. 1977) 
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Összefoglalás 
 
A marketing funkció működési közegét jelentő piac térbeli képződmény, hiszen elemei - 

fogyasztók és egyéb szereplők, ezek kapcsolatai és viszonyai - a térbeli környezetben a 
térszerkezet részeként helyezkednek el, jellemzőiket és viselkedésüket a térbeli (földrajzi) 
környezet befolyásolja.  

Ha van egy tudomány, aminek a feladata a társadalom - többek között a gazdaság - 
működése térbeliségének, illetve területiségének vizsgálata (regionális tudomány), és van egy 
a térbeli közegben kommunikáló - a gazdaság hatékony működésének logikáját közvetítő -  
funkciót vizsgáló szakterület (marketing), akkor nem kétséges, hogy e két diszciplína 
tudásainak hangsúlyosan kell egymásra épülnie. Míg a területi tudományok számára a 
gazdaság működésének megértéséhez és eredményes befolyásolásához nélkülözhetetlen a 
marketing szemlélet, addig az üzleti marketing számára a térbeli piac megismeréséhez, e 
piaccal való hatékony kommunikációhoz nélkülözhetetlen a társadalom-gazdaság térbeliségét 
„ismerő” tudomány segítsége. 

A két szakterület összeérését azonban - különösen Magyarországi megjelenésükben - 
több akadály nehezíti. A regionális tudományok (geográfia) művelői nehezen tudják a 
marketing funkció vizsgálatához szükséges három sajátosságot – mikroökonómiai 
megközelítés, fogyasztás orientáltság, funkcionális szemlélet – munkájukban érvényesíteni, a 
”marketing-tudósok” pedig a hiányzó térszemlélet mellett a geográfia (mint legismertebb 
területi tudomány) eredményeivel nemigen tudnak mit kezdeni. 

A tanulmány megkísérelte bizonyítani, hogy a két szakterület – marketing és regionális 
tudományok - összeérésének korlátai leküzdhetők, eredményeinek, vizsgálati témáinak 
tudományos és gyakorlati összekapcsolása pedig nem csak gyümölcsöző, de szükségszerű is a 
huszonegyedik században. 
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