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Gyakorlat/Labor gyakorlatok témakörei:

Oktatási hét Témakör Oktató

ZH

Eladásösztönző módszerek. Személyes eladás.  

Értékesítés- és tárgyalástechnikák. Személyiségtípusok

A kereskedelem szerepe, funkciói, szerkezete. Értékesítési csatorna szereplői,

kereskedők csoportosítása. Külkereskedelmi ügyletek, áruügyletek, szolgáltatási 

ügyletek.

Az online értékesítés. Fizetési módok a nemzetközi kereskedelemben.

A külkereskedelmi szerződés tartalmi elemei. Kiállítások, szakmai vásárok. 

OktatóOktatási hét Témakör

4

Számonkérés módja (s; v, é) v A képzés nyelve: magyar
A tárgy órarendi 

helye:

Ea: 02.13.8:00-9:40  

 04.02.8:00-9:40         

Gy: 03.12. 14:2516:05            

04.23.14:25-16:05 

A TANANYAG

Oktatási cél:

A hallgatók megismerkednek könnyűipar sajátosságaival, a kereskedelem szerepével, funkcióival, a nemzetközi 

kereskedelemben alkalmazott egyes szokványokkal. A gyakorlatok során könnyűipari termékeket forgalmazó 

kiskereskedelemi egységeket hasonlítanak össze adott szempontok szerint próbavásárlás keretében.

A TÁRGY RÉSZLETES LEÍRÁSA, ÜTEMEZÉS:

Előadás témakörei:

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Könnyűipari mérnöki szak

Tantárgyfelelős: Dr. Kokasné Palicska Lívia Oktató: Koltai Piroska Orcsik Gézáné

Előtanulmányi feltételek (kóddal is): RBTKK1TTLC vagy RTTKK1TTLC  tárgy teljesítése

Heti óraszámok: Előadás: 4 Tantermi gyakorlat: - Laborgyakorlat:

6

Tantárgy neve:

Tantárgy neve angolul:

RTTKK2TTLCNeptun kód:Könnyűipari marketing és kereskedelem II.

Marketing and trade for the light industy II. Kredit: 2

Jelleg (kötelező/ választható): kötelező Tagozat: levelező Félév a mintatantervben:

ÓBUDAI EGYETEM

IntézetRejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező

4.

1.

8.

Koltai Piroska

Koltai Piroska

Orcsik Mariann

Fogyasztói magatartás, a vásárlót befolyásoló tényezők. Próbavásárlás feladat 

ismertetése, szempontjai.

Az eladástechnika alapjai. Szituációs játék ismertetése.



A tárgy minőségbiztosítási módszerei:

A tárggyal kapcsolatban évenként oktatói felülvizsgálat történik, melynek során figyelembe vesszük a tudásátadás 

hatékonyságát, illetve a hallgatói és a végzettek által adott vélemények kiértékeléséből származó információkat. Az 

értékelés alapján a tárggyal kapcsolatos fejlesztési akciók indíthatók, melynek területei 

- a tudásátadás módszertana,

- a tananyag tartalma,

- az előadások és gyakorlatok egymásra épültsége.

A változtatásokról és azok eredményeiről évenkénti értékelést végzünk, erről feljegyzést készítünk és a bevált elemeket a 

szakfelelős által szervezett ütemezéssel a tantárgyi program részévé tesszük.

A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.) és értékelési módszere:

Írásbeli, a 2 félév anyagából, (sikeres, ha elérte az összpontszám min. 40 %-át), pótlás a TVSZ szerint)

IRODALOM

Egyéb segédletek: 

Ajánlott:

Kötelező:

(1) Philip Kotler, Kevin LaneKeller: Marketingmenedzsment 2012, Akadémia Kiadó, 2012

(2) Bíró Péter:Marketing nélkül nem megy /Gyakorlati kézikönyv kis- és középvállalkozásoknak, 

T.Bálint Kiadó, 2009

(1) Keith Granet: The Business of Design, Princeton Architectural Press, 2011

(2) Rosamund Davies, Gauti Sigthorsson: Introducing the Creative Industries: From Theory to 

Practice, SAGE Publications Ltd, 2013

(3) Hoffmann Márta: Piackutatás, Budapesti Műszaki Könyvkiadó, 2000.

(4) Bp-Koping Datorg: Textíliák magyarországi piaca, 1999.

(5) Terry Morrison, Wayne A., Conaway,Gerore A.Borden: Meghajlás vagy kézfogás?/Üzleti etikett 

a világ ötvenhétországában, Alexandra, 2002.

https://elearning.uni-obuda.hu/  

http://www.tmte.hu honlapok

Az aláírás megszerzésének/félévközi jegy kialakításának módszere:

Aláírás feltétele: 1 sikeres zh, (sikeres, ha elérte az összpontszám min. 40 %-át), pótlás a TVSZ szerint, és  értékelhető 

beadandó és prezentáció.

14. pót ZH

Félévközi követelmények

Foglalkozásokon való részvétel:

Kötelező a részvétel mind a gyakorlatokon, mind az előadáson! Részletes irányelveket ld. a TVSZ-ben.

Zárthelyik, jegyzőkönyvek, beszámolók, stb. (száma, időpontja):

8. ZH

11. Orcsik Mariann

Próbavásárlás prezentációja. Beadás

Próbavásárlás prezentációja.

https://elearning.uni-obuda.hu/
https://elearning.uni-obuda.hu/

