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Tantárgy feladata és célja:
A hallgatók elsajátítják a kereskedelmi vállalatok működésének, gazdálkodásának specialitásait. A tárgy a
hallgatókat képessé teszi a kereskedelem területén a hatékony munkavégzésre, a kereskedelmi folyamatok
elemzésére, tervezésére, az értékesítési csatornában felmerülő feladatok ellátására és menedzselésére, valamint
a kereskedelmi teljesítmény azonosítására és elemzésére. A tantárgy keretén belül megismerkedhetnek a
kereskedelemi tevékenység nemzetgazdasági szerepével, jogszabályi hátterével, a kereskedelmi munka fő
folyamataival, a beszerzés, készletezés és értékesítési forgalom elemzési és ellenőrzési sajátosságaival.

Tantárgy tematikus leírása:
A szolgáltatás és kereskedelem helye a nemzetgazdaságban; Feladatatok a belkereskedelem alapvető
összefüggéseinek megismeréséhez és az áruforgalom átfogó elemzéséhez; A magyar kereskedelem fejlődése,
jogszabályi háttere; Az áruforgalom elemzése, ellenőrzése; Az áruforgalom részletes elemzése: az
árubeszerzés; Feladatok a beszerzési tevékenység elemzéséhez; A készletgazdálkodás elemzése; Feladatok
készletgazdálkodás elemzéséhez; Az értékesítési forgalom elemzése; Feladatok az értékesítés elemzéséhez;

Félévközi számonkérés módja:
Írásbeli vizsga

Értékelése:6
k: ötfokozatú 0-60% elégtelen (1), 61-70% elégséges (2), 71-80% közepes (3), 81-90% jó (4), 91-100% jeles
(5)

Kötelező irodalom:
1.
2.

3.

Dr. Birher Ilona – Bognár Tamás – Kresalek Péter – Merétey-Vida Zsolt – Dr. Pucsek József: A
kereskedelmi tevékenység elemzési és ellenőrzési sajátosságai BGF-PSZF 2005
Blumné Bán Erika – Bognár Tamás – Kresalek Péter –Merétey-Vida Zsolt: Példatár és
feladatgyűjtemény a kereskedelmi tevékenység elemzési és ellenőrzési sajátosságaihoz Budapest,
BGF, 2003
Sókiné dr. Nagy Erzsébet: Kereskedelmi vállalkozások gazdaságtana II-III. KIT, 2000.

Ajánlott irodalom:
1.
2.
3.
4.

1

Pénzes Györgyné: Kereskedelmi marketing: Feladatok és esettanulmányok –Szolnoki Főiskola, 2005
Pénzes Györgyné: Kereskedelmi marketing Szolnoki Főiskola 2002
Juhász Anna, Kenedics Krisztina, Sólyom Csaba: Kereskedelmi vállalkozások gazdálkodása és
vezetése 1-2 kötet BGF, 2004
Papp Ilona: Szolgáltatások a harmadik évezredben Aula, 2003

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.)
2

