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Tantárgyi tematika 

Tantárgy neve:  

Társadalmi, nonbusiness marketing 

Tantárgy neptun kódja: GTMSK231ML 

Tantárgy jellege: K 

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

Oktatásba bevont oktatók neve, beosztása:  

Javasolt félév: 1Ő Tárgyfelvétel előtanulmányi feltétele: - 

Óraszám (ea+gy): 12+6 Számonkérés módja: a/gy 

Kreditpont: 4 Tagozat: levelező  

Tantárgy feladata és célja: a marketing szemlélet és eszközrendszer megismerése a különböző 

társadalmi problémák, ügyek kezelésében, kiemelten a nem profitorientált szervezetek 

marketingtámogatása és az érintettek együttműködésének kérdéseire, hazai és nemzetközi kutatási és 

gyakorlati tapasztalatok alapján  

Tantárgy tematikus leírása: 

Társadalmi, nonbusiness marketing – fogalmak, keretek, modellek- Társadalmi problémák, ügyek 

marketingje – stakeholder management – „CRM” - CSR - Szervezeti és probléma-orientált 

megközelítés - Civil szektor, nonprofit szervezetek marketingje – fundraising, önkéntesség - 

Költségvetési közszolgáltató szektor működése, marketingje – közhatalmi költségvetési szervek és 

marketingje (Public marketing) - Politikai marketing - Területi-marketing - Közüzemi szolgáltatások 

változásai, marketingkövetkezmények - Kultúra-marketing és speciális területei, módszerei - 

Művészeti marketing – színház-marketing - Múzeumi marketing  - Oktatás – iskola és egyetemi 

(tudomány) marketing - Környezettudatosság marketingje - Egészségtudatosság marketingje – sport 

és egészségügyi marketing - Összefoglalás – trendek a társadalmi marketingben 

Oktatásmódszertani megoldások 

Előadás + OTKA kutatás eredményeinek elemzése – hallgatói feladatkiosztás - hazai és nemzetközi 

példák elemzése – hallgatói prezentáció - esettanulmányok 

Számonkérés módja: Az aláírás megszerzése: A foglalkozások előírások szerinti látogatása 

(maximum 3 hiányzás a félév folyamán, bármilyen indokkal).Kollokvium teljesítése, értékelés - Az 

évközi munka, beadvány készítése és prezentálása (30%), félévi aktivitás (10%) és a zárthelyi dolgozat 

eredménye alapján (60%) a hallgatók (jó vagy jeles) megajánlott jegyet kaphatnak. Amennyiben a 

hallgató nem szerez, vagy azt nem fogadja el, szóbeli kollokviumon számolhat be tudásáról, 

értékelésébe ugyanúgy beszámít a félévi munka. 
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