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Kompetenciák leírása

A tantárgy szakmai tartalma

A tantárgy a régió- és településmarketing főbb kérdéseit tárgyalja. Megpróbál 
leszámolni a régió- és település-marketinggel (RTM) kapcsolatos legfontosabb 
előítéletekkel (pl. amelyek a hagyományos reklám- és imázspolitika 
megvalósítására korlátozzák a marketinget). Ehelyett igyekszünk a 
marketingtevékenységet egy tágabb, piacorientált fejlesztési tevékenység 
kontextusába elhelyezni. Ennek megfelelően a tantárgy azonos súllyal 
tárgyalja a régió- és településmarketing stratégiai tervezési folyamatát, a 
település kínálatának marketingorientált fejlesztését (kínálati mix), valamint az 
úgynevezett „kommunikációs mix”-hez kötődő fő problémákat (pozicionálás, 
identitás, márkaépítés és kommunikáció).

A hallgató a kurzus során megismerkedik a régió- és településmarketing 
fogalmával, képes lesz megérteni, hogy a marketingtudomány hagyományos 
megközelítéséhez viszonyítva milyen sajátos problémákat vet fel, illetve 
milyen válszokat igényel, ha magát a területet és/vagy a települést tekintjük 
árunak. A kurzus végére megérti a településmarketing, illetve a 
településfejlesztés közötti kapcsolódási pontokat, s a kurzus során kialakul 
benne egy olyan kompetencia, amelynek segítségével az itt tanultakat későbbi 
munkakörében önállóan is alkalmazni tudja. Konkrétabban: a tantárgy célja 
nem csupán a szakirodalomban megjelenő főbb fogalmak/problémák 
megismertetése. Legalább ilyen fontosnak tartjuk, hogy a hallgatókban 
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1) A marketing fogalma, a marketingtudomány intézményesülése, főbb 
képviselői
2.)  2) A RTM értelmezése
3.)  4P vs. 2K
4.) A helyzetelemzés sajátosságai a RTM-ben, az auditálás I.
5.)  A helyzetelemzés sajátosságai a RTM-ben, az auditálás II.
 6.) Célképzés a RTM-ben
7.) Stratégiaalkotás a RTM-ben
8.) Stratégiai-tervezési módszertani eszközök a RTM-ben
9.) A márkázás főbb problémái a RTM-ben
10.) Az intergrált kommunikáció kialakítása
11.)  Gazdaságfejlesztési stratégia
12.) A mezőgazdaság, agrártermékek marketingje
 13.) Turisztikai marketing
14.)  A RTM koncepció/stratégia megvalósítása és ellenőrzése, a RTM 
szervezeti kérdései
15.) Zárthelyi dolgozat írása

Az aláírás megadásának feltételei
Az gyakorlati foglalkozások rendszeres látogatása (nappali tagozaton
maxiumum két hiányzás elfogadható)

Az értékelés módszere, 
vizsgakövetelmények

gyakorlati jegy (ötfokozatú)

A vizsga módja

A gyakorlati jegyhez a hallgatónak
(a) legalább 33%-os eredménnyel meg kell írnia egy, a gyakorlati
foglalkozások anyagát felölelő zárthelyi dolgozatot az utolsó órán.
(b) elfogadható színvonalon meg kell írnia egy, a hallgató által tetszőlegesen
választott területi egység/település rövid (leegyszerűsített)
marketingkoncepcióját. A kiemelkedő színvonalú marketingkoncepció
megírása, illetve szóbeli megvédése a zárthelyi dolgozatot kiválthatja.
A gyakorlati jegy megadásánál a zárthelyi és a szemináriumi dolgozatot 50-
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