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Tantárgyi program  

 

Tantárgy neve: Marketingkutatás Tantárgy neptun kódja: GTMSK301PG 

Tantárgy jellege: K 

Tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Molnár László, egyetemi adjunktus 

Oktatásba bevont oktatók neve, beosztása: - 

Javasolt félév: 3Ő Tárgyfelvétel előtanulmányi feltétele: - 

 

Óraszám (ea+gy): 0+18/félév Számonkérés módja: a+k 

Kreditpont: 4 Tagozat: levelező 

Tantárgy feladata és célja: 

Olyan elméleti és gyakorlati ismeretanyag átadása, amelynek a segítségével a hallgató képes 

lesz speciális vállalati marketingproblémák megoldására irányuló kutatás tervezésére, 

információgyűjtésre és a kapott eredményből következtetések levonására, javaslatok 

megfogalmazására. 

Tantárgy tematikus leírása: 

Bevezetés, marketingkutatás alapfogalmai + Ismerkedés az SPSS-szel 

Bevezető elődás, csoportalakítás, feladatok kiosztása 

Kutatási terv + Alapműveletek SPSS-ben 

Minta kutatási tervek bemutatása 

Kvalitatív kutatás + Leíró statisztikák SPSS-ben 

Előadás, fókuszcsoport megrendezése 

Kvantitatív kutatás + Kétváltozós vizsgálatok SPSS-ben 

Előadás, mintakérdőívek bemutatása 

Multidimenziós skálázás 

Előadás, számítógépes gyakorlat 

Conjoint-elemzés 

Előadás, számítógépes gyakorlat 

Korrespondencia-elemzés 

Előadás, számítógépes gyakorlat 

Mintavétel (A mintavétel klasszikus módszerei, véletlenszám generátorok, komplex minták) 

Számítógépes gyakorlat, hallgatói prezentációk 

Imputálás (A hiányzó adatok kódolása, a hiányzó adatok pótlása, elemzési módszerek) 

Számítógépes gyakorlat, hallgatói prezentációk 

Súlyozás (egydimenziós súlyozás, két- és többdimenziós súlyozás 

Számítógépes gyakorlat, hallgatói prezentációk 
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Számonkérés módja: 
 

Az aláírás megszerzése:  

1. Az előadások 40%-ának és a gyakorlatok 60%-ának látogatása 

2. Félévközi csoportos (max. 5 fő) feladat: egy konkrét marketingkutatási projekt 

lebonyolítása 

- beadvány (max. 25 pont): leadás 3 héttel a félév vége előtt 

- prezentáció (max. 25 pont): a félév utolsó 3 hetében 

Értékelési szempontok: tartalom, forma, kreativitás 

 

A vizsgára bocsájtás feltétele: 

Az aláírás megszerzése 

 

Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja, értékelési szempontjai: 

Félévközi teljesítmény (max. 50 pont) + írásbeli kollokvium (max. 50 pont) 

Ponthatárok: 0-50 pont: elégtelen, 51-62 pont: elégséges, 63-74 pont: közepes, 75-86 pont: 

jó, 87-100 pont: jeles 

Kötelező irodalom:  

Gyulavári – Mitev – Neulinger – Neuman-Bódi – Simon – Szűcs: A marketingkutatás 

alapjai, Akadémia, 2014 

 

Ajánlott irodalom: 

Naresh K. Malhotra: Marketingkutatás, Akadémiai kiadó, 2009 

Veres – Hoffmann – Kozák: Bevezetés a piackutatásba, Akadémiai Kiadó, 2006 

Ketskeméty – Izsó: bevezetés az SPSS programrendszerbe, Eötvös Kiadó, 2005 

Székely – Barna: Túlélőkészlet az SPSS-hez, Typotex Kiadó, 2002 

Janssens – Wijnen – De Pelsmacker – Van Kenhove: Marketing Research with SPSS, Prentice 

Hall, 2008 
 


