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Képzési célok
A tantárgy a hallgatók vezetői számviteli ismereteinek további bővítése
céljából bemutatja a stratégiai vezetői számvitel megközelítésének
A haladó vezetői számvitel tárgy keretében tanult elvek és elemzési
módszerekre építve a tárgy szintetizálni kívánja a hallgatók menedzsment,
A tárgy kitágítja a vezetői számvitel dimenzióit, megváltoztatja orientációját.
Ismeretkörök
1 A vezetői számvitel szerepe a stratégiai menedzsment információkkal való
kiszolgálásában. Stratégia és tényezői. A stratégiaalkotás folyamata és
2 Stratégiai költség- és teljesítményszámítás. A releváns pénzügyi és nem
pénzügyi információk értékelése és ellenőrzése a környezeti és a stratégiai
3 A makro- és mikrokörnyezet elemzését szolgáló módszerek. Esettanulmányok
feldolgozása.
4 A verseny mérhetősége és hatása a teljesítményre. A verseny elméleti
megközelítése. A verseny mérhetősége. A vállalati verseny hatása a
5 A vállalati teljesítmény és a piaci részesedés kapcsolata. Esttanulmány
feldolgozása.
6 A versenytárselemzés, benchmarking és iparágelemzés lényege. A
versenyelőny fogalma, forrása és elemzése.
7 A teljesítménymérés és értékelés lehetőségei makro- és mikroszinten. Hogyan
mérhető és értékelhető a vállalati teljesítmény. A vállalati verseny
8 A méret-gazdaságosságon alapuló jövedelmezőségi különbségek, a
koncentráció és a jövedelmezőség kapcsolatának hazai kutatási eredményeit.
9 A teljesítménymérő módszerektől a teljesítménymenedzsment módszerekig.
(MBO, ProMes, TdB, PPS).

10 Az immateriális vagyon mérhetőségének lehetőségei: Intangible Assets
Monitor, Skandia Business Navigator, Hoshin-menedzsment.
11 Stratégiai árazás (árrugalmasság, piacnövekedés, versenytársak piaci
stratégiája). Márka-érték elemzés, monitoring és tervezés. Gyakorlati példák.
12 Termék- és vevő összetétel, szállítói kapcsolatok elemzése, terméktervezési és
- fejlesztési döntések. Esettanulmányok feldolgozása.
13
14

Szakmai kompetenciák
Logikus gondolkodás.
Problémafeltárás és -megoldás.
Rendszerekben való gondolkodás.
Konfliktuskerülő és –megoldó készség.

Kötelező irodalom
Előadásvázlatok, ajánlott cikkek.
Korom Erik (2008): Vállalati teljesítményt befolyásoló tényezők modellezése
hazai empirikus vizsgálatok alapján, értekezés

Ajánlott irodalom
Kapcsolódó szakmai cikkek

Tárgyteljesítési feltételek
Stratégiai vezetői számvitel

Tárgy neve
Tárgy Neptun-kódja
Oktatásmódszertan

Előadások: a tárgy témaköreinek bemutatása, tantermi prezentációk keretében. A félév során legalább
egy vállalatvezető tart vendégelőadást. Az előadásanyagok és a kiegészítő tartalmak a Coospace
rendszerben érhetőek el. Gyakorlatok: esettanulmányok feldolgozása és megvitatása, az adott
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Az eredményes írásbeli dolgozat megírását követően a szóbeli
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