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Tantárgyi tematika 

Tantárgy neve: Marketingmenedzsment Tantárgy neptun kódja: GTMSK201ML 

Tantárgy jellege: K 

Tantárgyfelelős neve, beosztása: Prof. Dr. Piskóti István, egyetemi tanár 

Oktatásba bevont oktatók neve, beosztása: Gulyásné Dr. Kerekes Rita, e. docens 

Javasolt félév: 1Ő, 1T Tárgyfelvétel előtanulmányi feltétele: - 

Óraszám (ea+gy): 9+9 Számonkérés módja: a/k 

Kreditpont: 5 Tagozat: levelező  

Tantárgy feladata és célja: A tantárgy feladata, hogy a marketing alapvető ismereteire épülően a 

marketing-menedzsment, mint komplex folyamat legfontosabb döntési területeit, azok meghatározó 

területeit mutassa be, áttekintést nyújtva azokról a legfontosabb kérdéskörökről, melyekre a marketing 

mester-képzés további tárgyai épülnek, melyekkel más mesterképzések szakmai súlypontjaihoz a 

marketing szakma kapcsolódik. A kísérő gyakorlatok, szemináriumok a hallgatói ismeretek 

elmélyítését, összehangolását, felzárkoztatását is szolgálják.  

Tantárgy tematikus leírása:  

A marketing alapfogalmai, keretei - Marketingmenedzsment a 21.szd-ban, trendek -– Marketing az 

értékteremtő folyamatokban - MIR – Marketingkutatás - Marketing - vállalati versenyképesség - 

Vevőorientáció, elégedettség, lojalitás, érték mérése és menedzsmentje - Fogyasztói magatartás 

elemzése - Vevők, vásárlási, fogyasztói magatartás aktuális trendjei - Marketingtervezés – 

marketingstratégia - Operatív marketingtervezés - Innováció és marketing - Marketing a 

termékfejlesztési folyamatban - Értékközvetítés, értékhálók és értékesítési csatornák tervezése - 

Értékesíti szervezet és gyakorlata - Árképzés a marketingben - Értékkommunikáció és tervezése. 

Integrált marketingkommunikáció - Kommunikációs eszközrendszer sajátosságai - Márkázás és 

pozícionálás, a márkaérték számítása és növelése - Marketing nemzetközi, globális piacokon - 

Marketing speciális alkalmazásai 

Oktatásmódszertani megoldások 

Hogyan látja a lakosság a marketinget? – MMSZ_MIM kérdőívkitöltés és kutatási eredmények -

MMSZ_MIM kérdőívkitöltés és kutatási eredmények - áttekintések módszertani példák segítségével - 

cikkek, szituációk elemzése - Konkrét marketingterv elemzése -Komfort esettanulmány -  

csoportmunka – rövid hallgatói prezentáció – konzultáció – vizsgakérdések megbeszélése 

Számonkérés módja: évvégi számonkérés együttese. Az aláírás megszerzése: Az előadásokon 

(40%), gyakorlaton (50%) való részvétel alapján. A vizsgára bocsájtás feltétele: aláírás megszerzése 

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja, értékelési szempontjai: Írásbeli vizsga - 

Ponthatárok: 60% -tól elégséges, 70% - közepes, 80% - jó, 90% - jeles.)(esetleges félévi prezentáció, 

aktivitás beszámításra kerül) 

Kötelező irodalom:  Kotler,P.-Keller,K-L.(2012): Marketing-menedzsment Akadémiai Kiadó, Bp. 

Kotler,P.-Jain,D.C.-Maesincee,S.(2003): Marketinglépések – Nyereséges növekedés és megújulás a 

21. században Park Könyvkiadó, Budapest 

Förster,A.-Kreuz,P.(2003): Marketing-Trends – Ideen und Konzepte für Ihren Markterfolg - Gabler 

Verlag, Wiesbaden 

Ajánlott irodalom: 

Berács-Lehota-Piskóti-Rekettye (szerk)(2004): Marketingelmélet a gyakorlatban KJK-Kerszöv  

Becker,J.(2005): Marketing-Konzeption – Grundlegen des Ziel-Strategischen und operativen 

Marketing-managements Vahlen Verlag  

Doyle,P.(2002): Értékvezérelt marketing – Panem Kiadó Budapest 
 


