
Komplex záróvizsga témakörök 

Marketing szak 

 

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

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

védésből 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 3-4 konzultációs alkalmat biztosítunk, amelynek időpontjait és 

helyszíneit az adott félév elején közzétesszük 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 vállalkozások külső környezetének elemzése. A STEEP tényezők minősítésének és 

előrejelzésének módszerei. Forrás: Józsa László (2005): Marketingstratégia, Akadémiai 

Kiadó, pp. 45-77.  

 

2. A versenyhelyzet elemzése, stratégiai csoportok a versenyhelyzet elemzése során, a 

versenytársak azonosításának módszerei. Forrás: Józsa László (2005): 

Marketingstratégia, Akadémiai Kiadó, pp.79-100.  

 

3. A szervezet erőforrásai, képességei, a GYELV elemzés és a portfólió elemzések. Vállalati 

szintű piaci stratégiák Forrás: Józsa László (2005): Marketingstratégia, Akadémiai 

Kiadó, pp. 101-126. 165-184.  

 

4. Az árstratégia alapelemei, jellegzetes árstratégiák, a tapasztalati görbe az árakban. Forrás: 

Józsa László (2005): Marketingstratégia, Akadémiai Kiadó, pp. 211-238.  

 

5. A marketingstratégia megvalósítása és ellenőrzése. Forrás: Józsa László (2005): 

Marketingstratégia, Akadémiai Kiadó, pp. 283-296.  

 

6. Piaci részesedés, koncentráció és mutatói, márka- és kategóriafejlesztési index, penetráció 

és intenzitás. Forrás: Farris, P. – Bendle, N. – Pfeifer, P. – Reibstein, D. (2008): 

Marketingmérések, Scolar Kiadó, pp. 11-44.  

 

7. A termék- és portfólió menedzsment mutatói. Forrás: Farris, P. – Bendle, N. – Pfeifer, P. 

– Reibstein, D. (2008): Marketingmérések, Scolar Kiadó, pp. 89-128.  



8. A fogyasztói jövedelmezőség mutatói, értékesítési és csatorna menedzsment mutatók. 

Forrás: Farris, P. – Bendle, N. – Pfeifer, P. – Reibstein, D. (2008): Marketingmérések, 

Scolar Kiadó, pp. 129-194.  

 

9. Felár és rezervációs ár, optimális árak, a piacbefolyásolás mutatószámai, reklámeszköz 

hatékonysági és WEB mutatók. Forrás: Farris, P. – Bendle, N. – Pfeifer, P. – Reibstein, 

D. (2008): Marketingmérések, Scolar Kiadó, pp. 195-204.  

 

10. Piacszegmentálás, célpiac választás és pozícionálás a stratégiában. Forrás: Józsa László 

(2005): Marketingstratégia, Akadémiai Kiadó, pp. 147-164. Józsa – Piskóti – Rekettye – 

Veres (2005): Döntésorientált marketing, KJK Kerszöv, pp. 123-135.  

 

11. Társadalmi szerkezet, életstílus. A társadalmi rétegződés és annak mérése, a társadalmi 

osztálytól az életstílus-csoportokig. Az életstílus fogalma, életstílus-kutatások 

módszertana, az életstílus-kutatások felhasználási területei. A csoport és a 

referenciacsoport. A referenciacsoportok befolyása a termékek és márkák választására. 

Személyes befolyás, véleményvezetők, piacszakértők. A szerep és a státusz. Forrás: 

Hofmeister-Tóth Ágnes (2003): Fogyasztói magatartás, Aula Kiadó pp. 53-115. 

 

12. Család és háztartás. A háztartás fogalma, funkciói, szerkezete. Döntési szerepek a 

családban. Családi életciklus. A percepció. A percepció meghatározása, az észlelés 

szelektivitása, a figyelem felkeltését befolyásoló tényezők, a percepció rendező elvei. A 

fogyasztók árészlelése, a származási ország hatása. Forrás: Hofmeister-Tóth Ágnes 

(2003): Fogyasztói magatartás, Aula Kiadó pp.116-176. 

 

13. A motiváció és személyiség. A motiváció fogalma, motivációs elméletek. A személyiség. 

Személyiségelméletek, márkaszemélyiség és az érzelmek szerepe. Az attitűd. Az attitűd 

fogalma, többdimenziós felfogása, az attitűd és a sztereotípiák kialakulása, az attitűd 

mérése. Forrás: Hofmeister-Tóth Ágnes (2003): Fogyasztói magatartás, Aula Kiadó 

pp.198-255. 

 

14. A vásárlási döntési folyamat. A vásárlói döntések típusai. A vásárlási döntési folyamat 

szakaszai, probléma felismerés. Információkeresés és – értékelés. Az értékelés és 

választás szakasza. Üzletválasztás és vásárlás. Vásárlás, vásárlás utáni folyamatok. . 

Forrás: Hofmeister-Tóth Ágnes (2003): Fogyasztói magatartás, Aula Kiadó pp.257-292. 

 

15. A marketingkutatás folyamata. A kutatási probléma meghatározása és megközelítésének 

kidolgozása. Kutatási terv összeállítása. Feltáró kutatási módszerek: szekunder adatok, 

kvalitatív kutatás. Forrás: Malhotra, N. K. (2008): Marketingkutatás, Akadémiai Kiadó, 

pp. 40-53, 68-87, 106-123, 132-168, 179-209.  

 

16. Leíró kutatási módszerek: megkérdezés, és megfigyelés. Ok-okozati kutatás: kísérlet. 

Mérés és skálaképzés: összehasonlító skálaképzés, a nem összehasonlító skálaképzési 

technikák. Kérdőívszerkesztés. Forrás: Malhotra, N.K. (2008): Marketingkutatás, 

Akadémiai Kiadó, pp. 215-245, 256-279, 288-298, 306-323, 333-354.  

 

17. Mintavétel: terv és eljárások. A végső és a kiinduló mintanagyság meghatározása. Forrás: 

Malhotra, N.K. (2008): Marketingkutatás, Akadémiai Kiadó, pp. 364-388, 396-410.  

 



18. A kvantitatív kutatás adatainak feldolgozása és elemzése. Az adatelemzési stratégia 

kiválasztása. Egyváltozós és többváltozós statisztikai módszerek alkalmazása. Forrás: 

Malhotra, N.K. (2008): Marketingkutatás, Akadémiai Kiadó, pp. 463-465, 478-509, 521-

533, 550-572, 615-633, 640-657, 664-689.  

 

19. A kreativitás szerepe az integrált marketingkommunikációs folyamatban, Forrás: Sas I.: Az 

ötletes reklám, pp. 13-40. Oktatói jegyzet: Keller Veronika (2017) Integrált 

marketingkommunikáció tervezése és eszközrendszere. 4. fejezet: Reklám: 43-53.  
 

20. A reklám és a termék életciklus viszonya az integrált marketingkommunikációs 

folyamatban, Forrás: Józsa L. – Piskóti I. – Rekettye G. – Veres Z. (2005): Döntésorientált 

marketing, KJK Kerszöv, pp. 273-288, 291-322. Oktatói jegyzet: Keller Veronika (2017) 

Integrált marketingkommunikáció tervezése és eszközrendszere. 3. fejezet: Célok és 

költségvetés: 29-41. 

 

21. Az értékteremtő folyamatok összetevői, a termelési és logisztikai stratégia tartalma és 

tényezői. Forrás: Chikán A. – Demeter K. (szerk.): Az értékteremtő folyamatok 

menedzsmentje. Aula Kiadó, 2003. pp 5-52.  

 

22. Vevő és keresletmenedzsment, a vevő szerepe az értékteremtésben, a kereslet és az 

innovációs folyamatok menedzsmentje. Forrás: Chikán A. – Demeter K. (szerk.): Az 

értékteremtő folyamatok menedzsmentje. Aula Kiadó, 2003. pp 74-96, 105-116.  

 

23. A minőség fogalom tartalma, a minőségszabályozás stratégiái. A minőségbiztosítás és 

irányelvei. Forrás: Chikán A. – Demeter K. (szerk.): Az értékteremtő folyamatok 

menedzsmentje. Aula Kiadó, 2003. pp 501-526.  

 

24. A kulturális környezet. A kultúra elemei és forrásai. Kulturális különbségek, kulturális 

változások, Kultúraelemek és marketing. Üzleti szokások-üzleti etika. Kulturális 

ismeretek, menedzsment. A földrajzi, politikai és jogi környezet hatása a nemzetközi 

marketingre. Kultúra és fogyasztás, pszichológiai tényezők. Társadalmi-gazdasági 

tényezők. Forrás: Tóth Tamás (2008): Nemzetközi marketing, Akadémiai Kiadó, 

Budapest. pp. 113-129.  

 

25. Nemzetközi marketing a szervezeti piacokon. Résztvevők, termék-vásárlási helyzetek. A 

B2B marketing fogalma és jellemzői. A szervezeti piacok, illetve a szervezeti marketing 

sajátosságai. Nemzetközi piackutatás. Szekunder és primer kutatási módszerek. Külpiaci 

megjelenés. Kilépési motivációk és formák. Piacválasztás, marketingmix. Forrás: Tóth 

Tamás (2008): Nemzetközi marketing, Akadémiai Kiadó, Budapest. pp. 129-193.  

 

26. Termékpolitika. Pozicionálás, márkázás. Országeredet-hatás. Sikertermékek. Értékesítés-

elősegítés. Nemzetközi marketingkommunikáció, reklám. Személyes eladás. Vásárlás- 

értékesítés ösztönzés. Publicitás, szponzorálás. Forrás: Tóth Tamás (2008): Nemzetközi 

marketing, Akadémiai Kiadó, Budapest. pp. 193-263.  

 

27. Nemzetközi értékesítési csatornák jellemzői és szereplői. Az értékesítési út hossza, 

költségei és meghatározó tényezői. Árpolitika kialakításának lépései, árazási eljárások. 

Globális és lokális árak, árdifferenciálás, árváltoztatás. Ár eszkaláció, transzferárazás. 

Forrás: Tóth Tamás (2008): Nemzetközi marketing, Akadémiai Kiadó, Budapest. pp. 263-

299.  



 

28.  Modellfeltételek, profitmaximalizálás, optimális piaclefedés és termékválasztás a 

horizontális termékdifferenciálás modelljében. Forrás: Lynne Pepall – Daniel J. Richards 

– George Norman (2008): Piacelmélet – Modern megközelítés gyakorlati 

alkalmazásokkal, HVG Kiadó, Budapest, pp. 197-217.  

 

29. Reklám, verseny és márkanevek. Forrás: Lynne Pepall – Daniel J. Richards – George 

Norman [2008]: Piacelmélet – Modern megközelítés gyakorlati alkalmazásokkal, HVG 

Kiadó, Budapest, pp. 711-747.  

 

30. A kereskedelem funkciói. Vevői elvárások a modern kereskedelemmel szemben. Az 

értékesítés megfelelő formáinak kiválasztása. A bolti kereskedelem típusai, a bolttelepítés 

feltételei. A boltok belső kiképzésének sajátosságai. A nem bolti kereskedelem típusai, 

sajátosságai. A multilevel rendszerek felépítése, működése, ösztönzési rendszerei. 

Ügynöki rendszer, humán menedzsment az ügynök kiválasztásban. Az Internetes 

értékesítés típusai, feltételei, tendenciái. Adatbázisok az Internetes kereskedelemben. 

Forrás: az előadások anyaga.  


