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Tantárgy feladata és célja:
A tárgy oktatásának fő célja a vállalatok (cégek) gazdálkodási tevékenységének irányításához szükséges
legfontosabb ismeretek áttekintése, egyidejűleg azon készségek fejlesztése, melyek a gazdálkodás
összefüggéseinek átlátásához, a gazdálkodás irányítása szemszögéből felmerülő döntés-előkészítési
információk megszerkesztéséhez, valamint a döntéshozatali szempontok feltérképezéséhez szükségesek. A
gazdálkodás részterületein átívelő látás- és szemléletmódot alkalmaz. Nagy súlyt helyez az elmélet és a
gazdálkodási gyakorlat összefüggéseinek bemutatására, valamint a gyakorlat különböző számítási és
becslőmódszereinek sokoldalú elemzésére. Középponti problémája a gazdasági megtérülési követelmény
különböző dimenziókban történő értelmezése és teljesülésének vizsgálata.

Tantárgy tematikus leírása:
A megtérülési követelmény, mint általános gazdálkodási vezérelv. A gazdálkodás színvonala szempontjából
kifejezőképes és megtévesztő hatású jövedelmezőségi mutatók. A vállalati érdekstruktúra fő elemei, érdek és
döntéshozatal összefüggései. Hozamkövetelmények és jövedelmezőségi normák szerkesztése. A
gazdaságossági számítások általános rendszere. A beruházás-gazdaságossági módszerek összefüggésrendszere,
a számítások alkalmazhatóságának főbb feltételei. Eltérő koncepciók a beruházások gazdaságossági
rangsorának összeállítására. A nem tipikus beruházások gazdaságosságának sajátos módszertani bázisa.
Vállalati költségalakulási tendenciák. Költségfüggvény szerkesztési módszerek a gyakorlatban. A gazdálkodási
szempontú és a számviteli költségtartalom koncepcionális és rejtett eltérései. A könyv szerinti érték és a piaci
érték halmozódó hatású eltérítő tényezői. A háromféle kritikus termelési volumen becslése egytermékes és
többtermékes vállalatoknál. Kritikus volumenek becslése a kereskedelemben. Termékgazdaságossági
számítások. A termékek gazdaságossági rangsora. Megtévesztő hatású és sajátos termékgazdaságossági
mutatatók és rangsorok. A vállalati árszámítások módszertana, az ajánlati ár kialakítása.

Félévközi számonkérés módja:
Gyakorlati foglalkozások: az egyes témakörök megvitatásához és a példatár feldolgozásához rendszeres órai
felkészülés. Évközi zárthelyi dolgozat. (Ponthatárok az elérhető maximális pontszám százalékában: 89 – 100
szálaék = jeles; 76-88 százalék = jó; 63-75 százalék = közepes; 50-62 százalék = elégséges; 50 százalék alatt =
elégtelen.)

Értékelése:
Aláírási feltétel a foglalkozásokon való rendszeres megjelenés. Írásbeli és szóbeli kollokvium (az évközi
zárthelyi dolgozat 33 százalékos arányú beszámításával). Elégséges szint felett a zárthelyi dolgozat kiváltja a
vizsga napján egyébként esedékes írásbeli részt. A kollokvium írásbeli részének ponthatár-arányai
megegyeznek a zárhelyi dolgozatéval.
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