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Tantárgy neve: Településmarketing  
MK3TMA1M3K217 
(Környezetmérnöki BSc – Környezetmenedzsment specializáció) 

Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tanóra típusa: 2 óra előadás / 0 óra gyakorlat, összesen 2x14=28 óra az adott félévben 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):  

A számonkérés módja (kollokvium / évközi jegy / egyéb): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):  

A tantárgy tantervi helye: 6. félév 

Előkövetelmények: - 

Tantárgyleírás:  

A településmarketing a terület- és településmarketinghez kapcsolódó tudományterület, amely a marketing 
eszközök alkalmazását vizsgálja a különböző területi egységek menedzselésénél, első-sorban azok 
fejlesztése céljából. 

A településmarketing a települést, egy a piacon értékesíteni szándékozott termékként értelmezi, amelyet 
a gazdasági élet szereplői, a turisták és a lakosság, mint célcsoportok igényeinek figyelembe vételével 
alakítanak. Azokat a tevékenységeket foglalja magában, amelyek a célcsoportok igényeinek kielégítését, a 
helyi lakosság életszínvonalának emelkedését szolgálják. Az önkormányzatok lobbi-tevékenységükkel 
törekednek az európai uniós és nemzeti fejlesztési források térségbe irányítására, piacorientált 
tevékenységet folytató vállalkozások vonzására. Marketing tevékenységükkel elősegítik a kisvállalkozások 
gyarapodását, a helyben működő vállalkozások fejlődését. Törekednek egy széleskörű turisztikai vonzerő 
kialakítására, ezzel a látogatók számának és elégedettségének növelésére. A településmarketing kiemelt 
feladata a településsel szemben támasztott eltérő igények összehangolása, érdeksérelem nélküli 
megvalósítása, mindezt fenn-tartható módon, a természeti környezet igényeivel összhangban. Végső célja 
egy fejlődő, fenn-tartható és élhető település létrehozása. 

 

Irodalom 

Kötelező irodalom:  
- Az előadások anyaga, mely a hallgatók számára PPT-ben elérhető. 

Ajánlott irodalom: 
- Kozma, G: Terület- és településmarketing. Geográfus és földrajz tanár szakos hallgatók számára. 

178 p. 
- Ashworth, G. J. - Voogd, H. (1997) A város értékesítése. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó,  
- Budapest, p. 264. 
- Bochert, J. G. (1989) Citymarketing - eine neue Domäne der Angewandten Geographie. in Heyer, 

R. - Hommel, M. (Hrsg.) Stadt und Kulturraum, Bochumer Geographischen Arbeiten, Paderborn, 
pp. 79-87. 

- Dávid, L. – Patkós Cs. (2005) Turizmusfejlesztés – A regionális versenyképesség növelésének egy 
lehetséges eszköze a Kárpát-medencében. in Czimre, K. (szerk.) Kisközségtől az Eurorégióig: Prof. 
Dr. Süli-Zakar István tiszteletére szerzett tanulmányok gyűjteménye, Debrecen, pp. 209-217. 

- Enyedi, Gy. (1995) Városverseny, várospolitika, városmarketing. Tér és Társadalom, 1-2., pp. 1-5.  

- Lengyel, I. (2003a) Globalizáció, területi verseny és versenyképesség. in Süli-Zakar I. (szerk.) A 
terület- és településfejlesztés alapjai, Dialóg Campus, Budapest – Pécs, pp. 163-179. 



Előírt szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) tudása 
- Ismeri a közgazdaság- és környezet-gazdaságtan, projekt és környezetmenedzsment fogalmát, 

eszközeit a környezetvédelem területén. 
- Ismeri a főbb környezetvédelmi célú technológiákat, a technológiához kapcsolható 

berendezéseket, műtárgyakat és azok működését, üzemeltetését. 
- Ismeri az energiagazdálkodás alapjait, az energiatermelés lehetőségeit, annak előnyeit és 

hátrányait, a fenntartható fejlődés fogalmát és megvalósítási lehetőségeit. 
- Ismeri a környezeti hatásvizsgálatok végzésére és hatástanulmányok összeállítására vonatkozó 

módszertant és jogi szabályozást.  
- Ismeri a környezetvédelem területéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai és 

kárelhárítási előírásokat és módszereket. 
 

b) képességei 
- Képes környezeti hatásvizsgálatok végzésére és hatástanulmányok összeállításában történő 

részvételre.  
- Képes környezetvédelmi kárelhárítási módszerek alkalmazására, kárelhárítás előkészítésére és a 

kárelhárításban való részvételre.  
- Képes környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátására.  
- Ismeretei alapján képes projektek, pályázatok megvalósításában illetve ellenőrizésében részt 

venni. 
- Multidiszciplináris ismereteik révén alkalmasak a mérnöki munkában való alkotó részvételre, 

képesek alkalmazkodni a folyamatosan változó követelményekhez.  
- Képes részt venni környezetvédelmi szakértői, tanácsadói, döntés‐előkészítési munkában. 

 
c) attitűd 

- Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket. 
- Együttműködik a környezetvédelemmel foglalkozó társadalmi szervezetekkel, de vitaképes az 

optimális megoldások kidolgozása érdekében. 
- Nyitott a szakmájához kapcsolódó, de más területen tevékenykedő szakemberekkel való szakmai 

együttműködésre. 
- Törekszik arra, hogy önképzéssel a tudását folyamatos fejlessze és világról szerzett tudását frissen 

tartsa. 
- Szervezett továbbképzésen való részvétellel a környezetvédelem területén tudását folyamatosan 

tovább fejleszti. 
- Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak 

véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjenek meg. 
- Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag 

megalapozott kritikai észrevételeket. 
 

d) autonómiája és felelőssége 
- Felelősséget vállal a társadalommal szemben a környezetvédelmi téren hozott döntéseiért. 
- Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi környezetvédelmi feladatait, irányítja a 

környezetvédelmi szakmai munkát. 
- Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen gazdasági és jogi) 

szakterület képzett szakembereivel is. 
- Figyelemmel kíséri, és szakmai munkája során érvényesíti a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, 

technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat. 

 

Tantárgy felelőse:  Dr. Kulcsár Balázs, egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): - 

 

  



Tantárgy neve: Településmarketing 

(Környezetmérnöki BSc – Környezetmenedzsment 
specializáció) 

Tantárgy kódja: MK3TEMAM04K217 

Kredit: 3 Követelmény: kollokvium Tanszék: 
Környezetmérnöki 
Tanszék Óraszám: 2+0 Előkövetelmény: - 

Tantárgyfelelős: Dr. Kulcsár Balázs Tantárgy oktatói: Dr. Kulcsár Balázs 

HÉT ELŐADÁS GYAKORLAT 

1.  A településmarketing fogalma, szerepe a 
település irányításában. 

 

2.  A marketing útja a településfejlesztésig. A 
települések feladatai, azok összehangolása. 

 

3.  A településfejlesztés rendszere, felépítése, 
szakaszai. Településfejlesztési stratégiák elemei. 
Az (lakossági, turisztikai, beruházói, vállalkozói) 
igények felmérése. 

 

4.  A marketing eszközei.  

5.  Lokális erőforrás-gazdálkodás. SWOT analízis.  

6.  Fejlesztési források, azok felkutatása és a 
térségbe irányítása. Beruházások térségbe 
vonzása és  annak eszközei. 

 

7.  Első rajzhét 

8.  Helyi szabályozás alakítása a településfejlesztési 
célok érdekében. 

 

9.  A településsel szemben jelentkező érdekek 
összehangolása. A kiegyensúlyozott és 
fenntartható fejlődés biztosítása. 

 

10.  Kommunikáció szerepe a 
településmarketingben. 

 

11.  Térinformatika és a településmarketing 
kapcsolata. 

 

12.  Esettanulmányok értékelése - jó gyakorlatok  

13.  Esettanulmányok értékelése - vita  

14.  Második rajzhét 

KÖVETELMÉNYEK 

Az aláírás feltétele:  

Kollokvium eredményes teljesítése. 

Teljesítményértékelés, az érdemjegy megszerzésének feltétele: 

Kollokviumon szerzett érdemjegy alapján. 

 

Debrecen, 2021. november 16. 


