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Tantárgy feladata és célja: A Vállalatgazdaságtan tárgy fő célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a
vállalattal, mint gazdasági komplexummal. Ismerjék meg a vállalatok működésében, tevékenységében alapvető
szerepet játszó külső és belső tényezőket, a gazdálkodás folyamatát és fő összefüggéseit, a versenyképesség
meghatározó tényezőit. A tantárgy a gazdasági és vállalati gazdálkodási fogalmakat rendszerezi. Célja, hogy
segítse a vállalati gazdálkodásról való átfogó képalkotást, hogy a nem közgazdász hallgatók is képesek
legyenek a vállalati folyamatok nagyvonalú áttekintésére, elemzésére és értékelésére.
Tantárgy tematikus leírása: A vállalatgazdaságtan alapvető kérdései; A vállalati gazdálkodás célrendszere; A
vállalat és környezete. A makro- és mikrokörnyezet elemzésének célja és módszerei; A vállalat fogalma,
tipizálása, fejlődési tendenciák;
Piac, verseny, globalizáció. A piac fogalma, a piac szereplői. Piactípusok a
verseny függvényében; A vállalati gazdálkodás folyamata és erőforrásigénye. A vállalati erőforrások fogalma,
főbb csoportjai; Beruházások. A beruházási folyamat szakaszai. A beruházás-gazdaságossági számítások fő
módszerei; Az állóeszköz-gazdálkodás fő kérdései. Amortizáció, értékcsökkenési leírási módszerek;
Készletgazdálkodás; Munkaerő- és bérgazdálkodás; Költséggazdálkodás, fedezetszámítás; Pénz- és
tőkegazdálkodás, finanszírozási források; A globalizáció kihívásai a vállalati erőforrásgazdálkodásban.
Félévközi számonkérés módja: Az aláírás megszerzése automatikus. A félév zárthelyi dolgozat megírásával
zárul, melynek osztályzata a beszámolójegynek felel meg.
Értékelése:6 A zárthelyin megszerezhető 100 pontból legalább 51 pont elérése szükséges a zárthelyi sikeres
teljesítéséhez.
Kötelező irodalom:
- Az előadásokon elhangzott ismeretanyag.
- Dr. Illés Mária: Vállalati gazdaságtan, kézirat Miskolci Egyetem, Vállalatgazdaságtani Tanszék
- Dr. Illés Mária: Vállalkozási ismeretek I. Gazdálkodási ismeretek blokk. „Vállalkozói készségek
fejlesztése a középfokú és a felsőoktatásban” Phare HU0105-03-01-0029 pályázati program tananyaga;
Miskolci Egyetem 2004.
- Illés Mária: Vállalati erőforrásgazdálkodás, Előadásvázlatok a 2007/2008. tanévi előadásokhoz, I. rész,
egyetemi sokszorosítás
Ajánlott irodalom:
- Schmalen, Helmut: Általános üzleti gazdaságtan. Axel Springer Kiadó, 2002.
- Czakó-Reszegi: Nemzetközi vállalatgazdaságtan. Alinea Kiadó, Budapest,2010.
- Roberta S. Russell, Bernard W. Taylor: Operations Management. John Wiley & Sons, Limited, 2011.
ISBN 0470646233, 9780470646236
- 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)
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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)
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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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