Tantárgy neve: Üzleti tervezés módszertana Tantárgy neptun kódja: GTGVA1051BL
Tárgyfelelős intézet: Gazdálkodástani
Intézet
Tantárgyelem:1 K (BA III. évfolyam GM és PSZ
szak)

Tárgyfelelős (név, beosztás): Dr. Tokár-Szadai Ágnes, adjunktus
Előfeltétel: Javasolt félév:2 5. Ő
3
Számonkérés módja (a/gy/k/b):4 a-gy
Óraszám/hét (ea+gy): 9+6
Kreditpont: 3
Tagozat:5 Levelező

Tantárgy feladata és célja:
(3-4 mondatban összefoglalva)
Tantárgy célja: Az üzleti tervezés módszereinek elsajátítása, képessé válni az üzleti terv összeállítására.
Tantárgy feladata: Az üzleti terv készítés folyamatának, céljának, funkcióinak, részterveinek megismerése, az
egyes résztervek összeállítása során alkalmazható tervezési módszerek áttekintése.

Tantárgy tematikus leírása:
Az üzleti terv összeállításának főbb szempontjai; Üzleti tervezés előkészítése; Tervezés szerepe a
vállalkozások életében; Az üzleti terv tartalma; Az üzleti terv résztervei; Összefoglaló fejezet;
Iparágelemzés; A vállalkozás általános bemutatása; Termelési, működési terv: termék és gyártásfejlesztés,
műszaki fejlesztés és a beruházás akcióterve, kapacitás, átbocsátóképesség, szűk keresztmetszet, optimális
termékösszetétel; Marketing terv és a marketingstratégia; Szervezeti terv: létszámtervezés,
bérgazdálkodás; Pénzügyi és finanszírozási terv: bevételek tervezése, költségek tervezési módszerei,
kritikus pontok meghatározása, vállalati pénzgazdálkodás, vállalati tevékenység finanszírozása;
Kockázatelemzés; Termelő vállalkozások üzleti tervének sajátosságai; Kereskedelmi vállalkozások üzleti
tervének sajátosságai; Szolgáltató vállalkozások üzleti tervének sajátosságai.

Félévközi számonkérés módja:
Zárthelyi dolgozat

Értékelése:6
Gyakorlati jegy a zárthelyi dolgozat eredménye alapján
gy: ötfokozatú 0-60% elégtelen (1), 61-70% elégséges (2), 71-80% közepes (3), 81-90% jó (4), 91-100% jeles
(5)

Kötelező irodalom:
(legalább 3 irodalom, lehetőleg 1 idegen nyelvű)
1. Lukács Edit: Üzleti és pénzügyi tervezés Oktatási segédlet Miskolc, 2007
2. Kresalek Péter: Tervezés a vállalkozások gyakorlatában Perfekt, 2003
3. Jäckel Katalin – Nagy Orsolya: Üzleti terv készítése Perfekt, 2009

Ajánlott irodalom:
(legalább 3 irodalom, lehetőleg 1 idegen nyelvű)
1. Szirmai Péter: 10 lecke az üzleti tervezésről Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, 1995.
2. Fülöp Gyula: Stratégiai menedzsment, Perfekt, 2008
3. Fülöp Gyula: Kisvállalati gazdálkodás Aula Kiadó, 2004
4. Illés Mária: Vállalati erőforrásgazdálkodás Előadásvázlatok a 2004/2005. évi előadásokhoz
5. Vecsenyi János: Vállalkozás - Az ötlettől az újrakezdésig - 2002. Aula Kiadó Kft, 1093 Budapest
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Kötelező, kötelezően választható, szabadon választható (K, KV, SZV)
Javasolt félév számmal és keresztfélév miatt őszi/tavaszi (Ő/T) megjelöléssel. (pl.: 3. T)
3
Nappali/15 heti bontásba, levelező/félév
4
Számonkérés módja: aláírás, aláírás-gyakorlati jegy, aláírás-kollokvium, aláírás-beszámoló
5
Nappali/levelező
6
Értékelés fajtájának értelmezése: a: kétfokozatú (nem megf.,megf.), gy: ötfokozatú (1-5), k: ötfokozatú (1-5), b:
háromfokozatú (nem megf., megf., kiv.megf.)
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