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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; Az idő gazdasági szerepe,
időpreferencia; Beruházások. A beruházás-gazdaságossági számítások fő módszerei. A módszerek kritikai
elemzése. A beruházási változatok közötti választás, rangsorképzés; Kritikus érték számítás. Indirekt
számítások; Az állóeszköz-gazdálkodás fő kérdései. A könyv szerinti érték és a piaci érték eltérítő tényezői.
Inflációs hatás. A gazdasági avulás; Amortizáció, értékcsökkenési leírási módszerek. Az értékcsökkenési leírás
funkciói. A számviteli és a társasági adótörvény eltérései. Az amortizáció elszámolásának speciális kérdései.
Az inflációs nyereségigény becslése; Készletgazdálkodás. Készletfajták, a készletek csoportosítása.
Készletgazdálkodási rendszerek; ABC elemzés. A készletgazdálkodás költségei. Az optimális rendelési
tételnagyság klasszikus modellje. Just in Time rendszerek és célszerű alkalmazási területeik; Munkaerő- és
bérgazdálkodás; Költséggazdálkodás. A költségek csoportosítása. Költségfüggvények. A lineárissá alakítás
gyakorlati módszerei. A közgazdaságtudomány és a gazdálkodástudomány költségkategóriájának eltérései;
Fedezetszámítás - a nyereségesség és a gazdaságosság fordulópontja; Pénz- és tőkegazdálkodás; Az
erőforrások két dimenziója: a lekötés és a felhasználás. Az erőforrások költség és tőkevonzata; A globalizáció
kihívásai a vállalati erőforrásgazdálkodásban; A gyakorlatokon előadás-követő rendszerű tananyag-feldolgozás
történik: példamegoldás, egyszerűbb esetek feldolgozása.
Félévközi számonkérés módja és értékelése:6 Az aláírás megszerzése automatikus. A félév 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,
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- Roberta S. Russell, Bernard W. Taylor: Operations Management. John Wiley & Sons, Limited, 2011.
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háromfokozatú (nem megf., megf., kiv.megf.)
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