
Komplex záróvizsga témakörök Kereskedelem és marketing szak 

A szak komplex záróvizsgája 180 perces írásbeli, esettanulmányt, vagy esettanulmányokat 

tartalmazó dolgozatból, illetve azt követően kb. 1 héttel tartandó szóbeli 

szakdolgozatvédésből áll. A dolgozat megírására szemeszterenként 1 alkalmat biztosítunk. A 

dolgozat értékelése: 

0-50 % között elégtelen (1) 

51-65 % között elégséges (2) 

66-80 % között közepes (3) 

81-90 % között jó (4) 

91-100 % között jeles (5) 

Amennyiben a dolgozat elégtelen, úgy annak megismétlésére a következő szemeszterben van 

lehetőség. 

A felkészüléshez félévente legalább 2 konzultációs alkalmat biztosítunk, amelynek időpontjait 

és helyszíneit az adott félév elején közzé tesszük a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar és a 

Marketing és Menedzsment Tanszék honlapján a hírek között. 

A komplex záróvizsga előfeltétele az abszolutórium, vagyis az előírt 210 kreditpont 

megszerzése. 

Az alábbi témakörök, s a mellettük feltüntetett szakirodalmak segítik a hatékony felkészülést. 

1. A vállalat társadalmi szerepe és kapcsolatrendszere. A piac és a piaci viszonyok. A piacra való 

be- és kilépés. Árupiacok és erőforráspiacok. Verseny és együttműködés a piacon. Az állami 

vállalat piaci szerepei. Forrás: Kurucz Attila et. al.(2017) Vállalatgazdaságtani alapok. 

Universitas-Győr KHT, Győr pp.20.-34, 45-58. 

 
2. Az innováció és a vállalati értéklánc fontossága a XXI. században. Innovációs modellek, 

innováció terjesztése, vállalati értéklánc felépítése, ellátási lánc és értéklánc kapcsolata a vevői 

érték szempontjából. Forrás: Kurucz Attila et. al.(2017) Vállalatgazdaságtani alapok.  

Universitas-Győr KHT, Győr pp 77.-128. 

 
3. Kereskedelmi vállalkozások erőforrásai és vagyona. Árak és bevételek a kereskedelemben. 

Költségek a kereskedelemben. A kereskedelmi vállalkozások pénzgazdálkodása. Forrás: Sókiné 

Nagy Erzsébet – Szabó József (2013): Kereskedelmi vállalkozások gazdálkodása, Universitas 

Nonprofit Kft., Győr pp. 129.-186. 

 
4. Beszerzés és készletgazdálkodás, leltározás, készletezési számítások, értékesítés. Forrás: 

Sókiné Nagy Erzsébet – Szabó József (2013): Kereskedelmi vállalkozások gazdálkodása, 

Universitas Nonprofit Kft., Győr pp. 50.-113. 

 
5. A marketing fogalma, fejlődése, története. Piacszegmentáció, célpiac választás, pozícionálás. 

Forrás: Ercsey Ida (szerk.), (2018): Elektronikus jegyzet a MARKETING 



című tantárgyhoz. SZE – MMT, pp. 5-11., és pp. 91-103. 

 
6. Az értékesítés folyamata és szereplői. Kis- és nagykereskedelem. A kereskedelem 

funkciói. Az értékesítés intenzitása. Forrás: Ercsey Ida (szerk.), (2018): Elektronikus jegyzet 

a MARKETING című tantárgyhoz. SZE – MMT, pp. 135-145. 

 
7. A törzs és a törzsi marketing fogalma, a törzs megkülönböztető jegyei. A törzs és a brand 

összefüggései, a törzs vezetője, a törzs szervezése, storytelling, stabilitás- folyamatos változás 

dilemmája, félelem a hibáktól. Vásárlói mozgalmak: hit, gyártásközpontúság megkérdőjelezése. 

Forrás: Appadurai, Arjun (2001): A lokalitás termelése, In: Regio, Kisebbség, Politika, 

Társadalom, 2001/3. 3-31. o. ; 

Godin, Seth (2009): Törzsek – Te is lehetsz vezető! HVG Könyvek, Budapest. 17-109.o. 

 
8. A vásárlói szükségletek új értelmezése, új vásárlói szükségletek kialakulása. Tisztességtelen 

rendszerek értelmezése (Susan néni esete) A vásárlók sajátjuknak szeretik tekinteni a 

termékeket. A termékek, mint szolgáltatások, a birtoklás kérdésköre, egyediség. A vásárlók 

részvétele a folyamatokban: a minőség-ár- határidő. A befektetett munka ereje. 

Forrás: 

Hajnal Albert, Kindler József, Kiss István (1982): Korlátozott racionalitás, Válogatott tanulmányok; 

összeáll., tan. Kindler József, Kiss István, ford. Csontos László; Közgazdasági és Jogi, Bp., 249-

261.o. 

Thaler, Richard H. – Sunstein, Cass R. (2011): Nudge - a pénzügyi válság után - Jobb döntések 

egészségről, pénzről és boldogságról. Manager Könyvkiadó Kft, Budapest, 74- 82.o. 

Thaler, Richard H. (2016): Rendbontók – A viselkedési közgazdaságtan térnyerése. HVG Könyvek, 

Budapest, 44- 

 
9. Különböző egyének ugyanannak a valóságos helyzetnek különböző aspektusait veszik észre. 

Az észlelés fogalma, a ráhangolódás szerepe az észlelésben és a vásárlási folyamatban. A séma 

fogalma, szerepe a vásárlási döntésekben és az észlelésben. A felismerés heurisztikája: téves 

összekapcsolásból származó hibák-több információ együttese sajátos, új képletet alkot a 

döntéshozatalban-Gestalt pszichológia. Az akkomodáció fogalma, a megerősítés-elvárás 

dilemmája: belső sémák, kognitív iskolák, képzelet-emlékezés. 

Ariely, Dan (2017): Motiváció - Mi hajt, ösztönöz, lelkesít minket valójában? HVG Könyvek, 

Budapest, 27-48.o. 

Neisser, Ulrich (1984): Megismerés és valóság. Gondolat Kiadó, Budapest. 58-80. 

 
10. Az attitűd értelmezése, mint viszonyulás. Prepubertás, függetlenedés a szülőtől. Az első 

benyomás ereje. Hagyományok nyomán: geneológia, neopotizmus fogalma, leszármazástan 

négy alaptétele, vérségi kötelék nélküli családtagok dilemmája. Szülői altruizmus, szülő-gyerek 

konfliktus, kortárs csoportok szerepe a szocializációban. Férfiak és nők, férjek és feleségek: 

vásárlási viselkedésbeli különbségek, férfiak és a 



kartellek, női szempontok. Szövetségesek és ellenségek: háborúk-vagyonosság, szövetségeseink 

szerepe. 

Godin, Seth (2011): Minden marketinges sztorizik - Egy jó történettel minden eladható. HVG 

Könyvek, Budapest, 21-44.o. 

Steven Pinker (2002): Hogyan működik az elme? 7. fejezet: Családi értékek, Osiris Kiadó, 

Budapest. 

 
11. A kérdőíves megkérdezés módszerei. Mérés és skálázás. A kérdőívszerkesztés. Forrás: 

Gyulavári – Mitev – Neulinger – Neumann-Bódi – Simon – Szűcs (2014): A marketingkutatás 

alapjai, Aula Kiadó pp. 149-166; 167-184; 185-202. 

 
12. Kvalitatív kutatási módszerek. A mélyinterjú és a fókuszcsoport. Projektív technikák. 

Mintavétel a kvalitatív kutatásoknál. Forrás: Gyulavári – Mitev – Neulinger – Neumann-Bódi – 

Simon – Szűcs (2014): A marketingkutatás alapjai, Aula Kiadó, pp. 91-122. 

 
13. Megfigyelés és kísérlet. Forrás: Gyulavári – Mitev – Neulinger – Neumann-Bódi – Simon – 

Szűcs (2014): A marketingkutatás alapjai, Aula Kiadó pp. 123-148. 

 
14. A mintavételi módszerek. Egy- és többváltozós elemzések. Forrás: Gyulavári – Mitev – 

Neulinger – Neumann-Bódi – Simon – Szűcs (2014): A marketingkutatás alapjai, Aula Kiadó pp. 

203-228; 247-268. 

 
15. A termék marketing szemléletű értelmezése. A termék, a termékek osztályozása, az új 

termék fogalma. A termék, mint elfogadott érték a vevő számára. A márka, márkapolitikai 

döntések. Forrás: Huszka Péter: Termék- és árpolitika, Universitas- Győr Kft, 2011. pp.11- 27., 

94-110. 

 
16. Új termékek tervezése, kifejlesztése és piaci bevezetése. A termék- és a 

marketingkoncepció         kifejlesztése.         Műszaki         technológiai fejlesztés, 

marketingprogram. A termék piaci élete. Forrás: Huszka Péter: Termék- és árpolitika, 

Universitas- Győr Kft, 2011. pp. 53.-92. 

 
17. Az árpolitika mikroökönómiai összefüggései. Az árak és a fogyasztói magatartás, a 

fogyasztók árérzékenységét befolyásoló tényezők. Árképzési módszerek. Költségalapú 

árképzési módszerek. Piacvezérelt árképzési módszerek. Forrás: Huszka Péter: Termék- és 

árpolitika, Universitas- Győr Kft, 2011. pp. 142.- 162., 169.-174., 180.-194. 

 
18. Az árdifferenciálás. A földrajzi alapú árképzés. A termékszerkezet és az ár. A termékcsalád 

mélysége és az árak. A termelők engedményei az értékesítési csatornában. A termékcsalád 

bővítésének árkérdései. Forrás: Huszka Péter: Termék- és árpolitika, Universitas- Győr Kft, 2011. 

pp. 207.-216., 220.-230. 



19. Szolgáltatásmarketing alapok, szolgáltatásmarketing-koncepciók. A szolgáltatás különleges 

áru. A sajátosságok marketingkövetkezményei. Marketingmix- specifikumok. Forrás: Veres 

Zoltán (2009): A szolgáltatásmarketing alapkönyve, Akadémiai Kiadó, pp. 19-82. 

 
20. A kétoldalú kockázatérzetet csökkentő mechanizmusok. Sztenderdizálás vagy adaptálás. 

Minőségmenedzsment. A franchise. Forrás: Veres Zoltán (2009): A szolgáltatásmarketing 

alapkönyve, Akadémiai Kiadó, pp. 85-134., 158-166. 

 
21. Kapacitásmenedzsment. Márkamenedzsment. Panaszszituáció-menedzsment. Belső 

marketing. Forrás: Veres Zoltán (2009): A szolgáltatásmarketing alapkönyve, Akadémiai Kiadó, 

pp. 167-194; 195-239; 252-262; 334-353. 

 
22. Marketingkutatás a szolgáltatásszektorban. Minőség-értékítéletkutatás, forgalomkutatás. 

Telephelykutatás, szegmentálás. Az álcázott vásárló. Forrás: Veres Zoltán (2009): A 

szolgáltatásmarketing alapkönyve, Akadémiai Kiadó, pp. 241-273. 

 
23. A kommunikációs eszközök együttélése és kapcsolódása: az integráció dilemmája. A 

kommunikáció stratégiai tervezésének lépései. Forrás: Horváth, D. - Bauer, A. (2013) 

Marketingkommunikáció. Stratégia, új média, fogyasztói részvétel. 2.2. fejezet: 74- 82. o., 2.3. 

fejezet: 84-100. o. 

 
24. Márkakommunikáció. A vállalati arculat formai kérdései. Forrás: Horváth, D. - Bauer, 

A. (2013) Marketingkommunikáció. Stratégia, új média, fogyasztói részvétel. 3.3. fejezet: 135-

152. o., 3.4. fejezet: 164-174. o. 

 
25. Értékesítés ösztönzés. A személyközi kommunikáció alapkérdései, tárgyalástechnika. 

Forrás: Horváth, D. - Bauer, A. (2013) Marketingkommunikáció. Stratégia, új média, fogyasztói 

részvétel. 4.5. fejezet: 231-241.o.; 4.7. fejezet: 253-262.o. 

 
26. Adatbázis- menedzsment. Direkt marketing kommunikáció. Forrás: Horváth, D. - Bauer, A. 

(2013) Marketingkommunikáció. Stratégia, új média, fogyasztói részvétel. 4.3. fejezet: 211-

217.o; 4.6. fejezet: 242-246.o. 

 
27. A szervezet makro környezete. A világgazdasági, földrajzi, politikai, jogi és kulturális 

környezet. Kulturális különbségek az idő-, és térfelfogásban, illetve Hofstede dimenziói alapján. 

A kultúra elemei és forrásai, marketinggel kapcsolatos vonatkozások Forrás: Rekettye Gábor – 

Tóth Tamás – Malota Erzsébet (2015): Nemzetközi marketing, Akadémiai Kiadó, Budapest; 3. 

fejezet: A világgazdasági környezet, pp. 75-94.; 4. fejezet: Földrajzi, politikai és jogi környezet, 

pp. 95-120. 5. fejezet: A kulturális környezet, pp. 121-166. 

 
28. Nemzetközi üzleti gyakorlat, üzleti szokások. Kulturális ismeretek – követendő, kerülendő 

példák. Menedzsment. Üzleti kommunikáció. Üzleti protokoll. Üzleti etika. 



A fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők. Társadalmi-gazdasági tényezők. Egyéni 

pszichológiai tényezők. A külpiaci kilépés formái és módszerei. A külpiacra való kilépés belföldi 

termelési bázist feltételezve (export). A külpiacra való kilépés külföldi termelést feltételezve. 

Forrás: Rekettye Gábor – Tóth Tamás – Malota Erzsébet (2015): Nemzetközi marketing, 

Akadémiai Kiadó, Budapest; 6. fejezet: Nemzetközi üzleti gyakorlat és üzleti szokások, pp. 168-

197.; 7. fejezet: Fogyasztói magatartás, pp. 200-218.; 9. fejezet: A külpiaci kilépés formái és 

módszerei, pp. 244-267. 

 
29. Termékpolitika a nemzetközi marketingben. A termékek és a termékszerkezet tervezése a 

nemzetközi marketingben. A termékkínálat összetevői a nemzetközi marketingben. Márkák a 

nemzetközi marketingben. Árpolitika a nemzetközi marketingben. Az árkialakítás folyamata. A 

speciális külkereskedelmi ügyletek és az árak. Dinamikus árazás – árdifferenciálás a nemzetközi 

ügyletekben. A külpiaci áralakítást befolyásoló egyes tényezők. Forrás: Rekettye Gábor – Tóth 

Tamás – Malota Erzsébet (2015): Nemzetközi marketing, Akadémiai Kiadó; 11. fejezet: 

Termékpolitika a nemzetközi marketingben, pp. 296-325.; 12. fejezet: Árpolitika a nemzetközi 

marketingben, pp. 341-370. 

 

30. Nemzetközi értékesítési csatornák. A nemzetközi kereskedelem értékesítési csatornáinak 

jellemzői és szereplői. A piaci munka sajátosságai a csatornákban. A logisztika a nemzetközi 

marketingben. Nemzetközi marketingkommunikáció. Reklám a nemzetközi piacon. Globális-

lokális dilemma a vállalati gyakorlatban. Reklámstílus. Forrás: Rekettye Gábor – Tóth Tamás – 

Malota Erzsébet (2015): Nemzetközi marketing, Akadémiai Kiadó; 13. fejezet: Nemzetközi 

értékesítési csatornák, pp. 372- 398.; 14. fejezet: Nemzetközi marketingkommunikáció, pp. 400-

429. 

 
31. Az e-kereskedelem sajátosságai.  

https://webshark.hu/gyik/webaruhaz-keszites-lepesei/ 

 

32. A marketingkommunikáció on-line eszközei, a közösségi média lehetőségei.  

Klausz Melinda (2020) A közösségi média nagykönyve, 4. fejezet: A social media                        

típusai. TK. 69-110. oldalig 

A kapcsolódó diasor letölthető: https://kgk.sze.hu/content/index/id/30005 

https://matebalazs.hu/mi-az-az-online-marketing.html 

https://kgk.sze.hu/content/index/id/30005
https://matebalazs.hu/mi-az-az-online-marketing.html


Definíciók:    

Facebook: 

https://matebalazs.hu/facebook.html 

https://matebalazs.hu/facebook-ujracelzas.html 

Google Ads 

https://matebalazs.hu/google-ads.html 

Email marketing 

https://matebalazs.hu/email-marketing.html 

Internet marketing 

https://matebalazs.hu/internet-marketing.html 

Instagram: 

https://matebalazs.hu/instagram.html 

https://matebalazs.hu/instagram-hiredtes.html 

https://matebalazs.hu/instagram-marketing-jelentese.html 

Keresőoptimalizálás 

https://matebalazs.hu/keresooptimalizalas-seo.html 

https://matebalazs.hu/seo.html 

https://matebalazs.hu/sem.html 

Marketing automatizálás 

https://matebalazs.hu/marketing-automatizalas.html 

PPC hirdetés 

https://matebalazs.hu/ppc.html 

TikTok 

https://matebalazs.hu/tiktok-hirdetes.html 
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