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Tantárgy feladata és célja: A Vállalati erőforrásgazdálkodás tárgy célja, hogy a vállalati gazdaságtanra, mint
alapra ráépülve segítse a vállalati gazdálkodásról való átfogó képalkotást, hogy a hallgatók képesek legyenek a
vállalati folyamatok áttekintésére, elemzésére és értékelésére, a vállalati tevékenység különböző területein
felmerülő gazdálkodási feladatok megoldására. A tantárgy erőforrás-fajtánkénti megközelítésben tagalja a
vállalati gazdálkodás tartalmi és módszertani kérdéseit. Magába foglalja az erőforrásokkal kapcsolatos
legfontosabb gazdálkodási feladatok áttekintését, figyelembe véve a különböző erőforrásokkal való
gazdálkodás sajátos vonásait és problematikus területeit.
Tantárgy tematikus leírása: A vállalati gazdálkodás folyamata és erőforrásigénye. A vállalati erőforrások
fogalma, főbb csoportjai; Az idő gazdasági szerepe, időpreferencia. Az időpreferencia figyelembe vételének
lehetőségei, időtényezők; Beruházások. A beruházási folyamat szakaszai. A beruházás-gazdaságossági
számítások fő módszerei; Kritikus érték számítás, az indirekt számítások alapjai; Az állóeszköz-gazdálkodás fő
kérdései; Az állóeszközök kihasználtsága, kapacitás és átbocsátóképesség; Amortizáció, értékcsökkenési leírási
módszerek; Készletgazdálkodás. A készletgazdálkodás, mint a logisztikai rendszer része. A készletgazdálkodás
definíciója, feladata. Készletfajták, a készletek csoportosítása. A készletgazdálkodási rendszerek; Az ABC
elemzés lényege. A készletgazdálkodás költségei. Az optimális rendelési tételnagyság klasszikus modellje. Just
in Time rendszerek és célszerű alkalmazási területeik; A humánerőforrás-gazdálkodás fő kérdései.
Munkaerőgazdálkodás; Bérgazdálkodás; Költséggazdálkodás, fedezetszámítás. A klasszikus fedezeti ábra;
Pénz- és tőkegazdálkodás. Az erőforrások finanszírozása; Innováció, kutatás-fejlesztés. A globalizáció
kihívásai a vállalati erőforrásgazdálkodásban; A gyakorlatokon előadás-követő rendszerű tananyag-feldolgozás
történik: példamegoldás, egyszerűbb esetek feldolgozása.
Félévközi számonkérés módja: Az aláírás megszerzése automatikus. A félév írásbeli kollokviummal zárul.
Értékelése:6 A tantárgy írásbeli kollokviummal zárul. Az írásbeli vizsgán szerezhető 100 pontból legalább 51
pont elérése szükséges a vizsga teljesítéséhez. Az írásbeli vizsga felépítése: Igaz-hamis állítások 10 pont;
Elméleti kérdések: 40 pont; Számítási feladatok:50 pont. Összesen 100 pont.
Kötelező irodalom:
- Illés Mária: Vállalati erőforrásgazdálkodás, Előadásvázlatok a 2007/2008. tanévi előadásokhoz, I. rész,
egyetemi sokszorosítás
- Illés Mária: Állóeszközgazdálkodás (A fejezet Dr. Vargha Jenő: Tartós tőkejavak a vállalati
gazdálkodásban (Miskolci Egyetemi Kiadó, 1997.) c. munkája II., III. és IV. fejezetének jelentős
átdolgozásával és bővítésével készült.)
- Illés Mária – Kádárné Horváth Ágnes – Szűcsné Markovics Klára: Vállalati erőforrásgazdálkodás példatár,
Miskolc, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2009
- Roberta S. Russell, Bernard W. Taylor: Operations Management. John Wiley & Sons, Limited, 2011.
ISBN 0470646233, 9780470646236
Ajánlott irodalom:
- Schmalen, Helmut.: Általános üzleti gazdaságtan. Axel Springer Kiadó, 2002.
- Greasley, Andrew: Operations management. SAGE Publications. (Los Angeles, London, New Delhi,
Singapore), 2008. ISBN: 978-1-4129-1882-4; ISBN 978-1-4129-1883-1-(pbk)
- Tomkins, Cyril: Corporate Resource Allocation: Financial, Strategic and Organizational Perspectives.
Wiley, 1991. ISBN: 0631178228, 9780631178224
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Javasolt félév számmal és keresztfélév miatt őszi/tavaszi (Ő/T) megjelöléssel. (pl.: 3. T)
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Nappali/15 heti bontásba, levelező/félév
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Számonkérés módja: aláírás, aláírás-gyakorlati jegy, aláírás-kollokvium, aláírás-beszámoló
5
Nappali/levelező
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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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