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 MIKROÖKONÓMIA 
 

1. Melyek a mikroökonómia által ismert piaci szerkezeti formák? Ismertesse egyenként! 
2. Ismertesse a piaci egyensúly elméletét! 
3. Ismertesse a kereslet és a kínálat rugalmassági mutatóit. 
4. Költségfüggvények 

 
 
MAKROÖKONÓMIA 
 

5. Mi a GDP kétféle meghatározása és miként igazolható az azonosságuk?  
6. Mik a GDP kiadási komponensei és mi ezek rövid tartalma? 
7. Mi a reál- és nominál GDP? 
8. Mi a GDP deflátor és mit mutat meg? 
9. Mi a fogyasztói árindex? 
10. Mi a munkanélküliségi ráta és a munkaerő részvételi arány tartalma? 
11. Milyen típusai vannak a pénznek?  
12. Beruházások hatékonyságának mérése: milyen pénzügyi mutatókkal mérik a beruházások 

hatékonyságát? 
 
 
MARKETINGSTRATÉGIÁK ÉS POLITIKÁK 
 

13. Az Ansoff - mátrix alapján milyen lehetséges stratégiákat követhet egy vállalat? 
14. Határozza meg a vevőelégedettséget és írja le, mit tehet a vállalat az elérése érdekében.  
15. Határozza meg a piacorientált stratégiai tervezést.  
16. Határozd meg az optimális pénzáramlás útját a BCG mátrixban. 
17. Mit jelent az appeal kifejezés és milyen típusait ismerjük a marketingkommunikációs 

üzenet tartalmának megfogalmazásánál? 
18. Sorolja fel az értékesítési csatornák szintjeit és mutassa be az elemeiket. 
19. Melyek egy új termék fejlesztésének a lépései? 

 
 
 



 
MARKETINGKUTATÁS MÓDSZERTANA 
 

20. Milyen karrierlehetőségek mutatkoznak a marketingkutatásban? 
21. Melyek az elemzőmodell általános típusai? Mondjon példát olyan elemzőmodellre, 

amelyben mindhárom típus megtalálható.  
22. Mutassa be a kohorszelemzést. Miért jelentős? 
23. Jellemezze az iparági információs szolgáltatókat. 
24. Mutassa be, hogy mi a fő különbség a paraméteres és a nem paraméteres próbák között.  
25. Mi a hamis korreláció? 
26. Milyen vezérfonalak alapján értelmezhetőek a faktorok a faktorelemzés során? 

 
 
SZOLGÁLTATÁSOK MARKETINGJE  
 
 

27. A szolgáltatások HIPI tulajdonságai 
28. A szolgáltatások marketing eszközei: mutassa be és magyarázza a 7P eszközrendszert! 
29. Az emberi tényező a szolgáltatások előállításában 
30. A tárgyi környezet a szolgáltatásokban 
31. Kapacitásmenedzsment és yield menedzsment 
32. A frontvonal menedzsment és a panasz-szituációk 
33. Belső marketing a szolgáltatásokban  
 

 
MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ 
 
 

34. Az általános kommunikációs modellje. Értelmezze, magyarázza példákkal a kódolás, 
dekódolás folyamatait.  

35. Az egyedi arculat részletes jellemzése. 
36. A márkajelek formái.  
37. A névválasztás lehetőségei. 
38. Márkázási stratégiák ismertetése, jellemzése.  
39. A reklámkampányok tervezésének folyamata. 
40. A médiatervezés gyakorlata, mutatói. 
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