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A tantárgy rövid bemutatása:
A pénzügy és számvitel szak számvitel szakirányának hallgatói az III. évfolyam II. félévében
tanulják választható tárgyként az Elemzési sajátosságok tantárgyat. A tantárgy alapvetően
– kiegészítendő a Teljesítmény- és erőforrás elemzés keretében megismert elemzési
módszereket – néhány kiemelt gazdálkodási terület, illetve egyes ágazatok sajátos
elemzési módszereit tárgyalja.

A tantárgy tartalmi célkitűzései:
A tantárgy oktatásának célja, hogy a közgazdász hallgatók képesek legyenek az egyes
gazdasági folyamatok, jelenségek elemzésére, az összefüggések komplex értékelésére; a
vizsgált vállalkozás nagyságához, tevékenységi köréhez igazodóan ki tudják alakítani az
elemzéshez szükséges információbázist és a legalkalmasabb elemzési módszereket.
A tananyag elsajátítása révén képessé válnak a piaci tevékenység legfontosabb elemzési
módszereinek – ezen belül az árak kialakítását célzó módszerek – gyakorlati
alkalmazására.
Ugyancsak a kialakítandó kompetenciák között szerepel a vállalkozás innovációs
tevékenységének gazdasági kalkulációs módszerekkel történő alátámasztásának
képessége.
Néhány sajátos – pl. a külkereskedelmi, vállalkozásnál alkalmazható – elemzési módszer
elsajátítása révén a hallgatók e területek elemzésére is alkalmassá válnak.
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A tantárgy programjának tervezett ütemezése:
A tárgy oktatásához az érvényes tanterv nappali tagozaton heti 2 óra gyakorlatot biztosít.
A kontaktórák természetesen nem elégségesek a tananyag feldolgozásához, ebből
következően a tananyag elsajátítása feltételezi az önálló munkát is.

Az oktatás tervezett ütemezése:
A feldolgozott témakörök

A piaci tevékenység elemzése I.
Árpolitika
Költségalapú árképzés
A piaci tevékenység elemzése II.
Piaci alapú (piacvezérelt) árképzés
Fedezet-elemzés, vevői szintű jövedelmezőség elemzése
A piaci tevékenység elemzése III.
A termékstruktúra kialakítását támogató elemzések
hosszú távú elemzések
rövid távú elemzések
Innovációs tevékenység elemzése
Az innovációs tevékenység területei
Gazdasági kalkuláció a termék- és gyártásfejlesztésben
A külkereskedelmi áruforgalom elemzése
Külkereskedelmi ügyletek elemzése
Az ügylet folyamatának és feltételeinek elemzése

A számonkérés és értékelés módja:
Az aláírás megszerzésének, pótlásának és javításának szabályai, valamint az előadások és
a szemináriumi foglalkozások látogatásával kapcsolatos általános szabályozás a
Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban megtalálhatók.
A kollokvium írásbeli vizsgából áll.

A kollokviumi dolgozat minősítése:
0 – 59 %
60 – 69 %
70 – 79 %
80 – 89 %
90 – 100 %

elégtelen (1)
elégséges (2)
közepes (3)
jó (4)
jeles (5)

Kötelező és ajánlott szakirodalom:
Kötelező irodalom:
Bán Erika – Kresalek Péter – dr. Pucsek József: A vállalati gazdálkodás elemzése c. könyv
kijelölt fejezetei
PERFEKT Budapest, 2017.
Bán Erika – Kresalek Péter – dr. Pucsek József: Példatár és feladatgyűjtemény a vállalati
gazdálkodás elemzéséhez c. kiadvány kijelölt fejezetei
PERFEKT Budapest, 2017.
Ajánlott irodalom:
Az oktató által esetenként kijelölt szakirodalom.

Egyéb fontos információ:
Tantárgyfelelős neve, elérhetősége:
Az Elemzési sajátosságok tárgy operatív tantárgyfelelőse Dr. Pucsek József ny. főiskolai
docens (főépület-A, I. emelet 113-es szoba).
A tantárgyfelelős e-mail címe: pucsek.jozsef@uni-bge.hu

