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A polgári jogi szerződések alapelvei, a szerződés fogalma és joghatása, az érvénytelenség fajtái 

és okai. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek rendszere és az egyes biztosítékok 

sajátosságai.
1
 

Az adásvételi szerződés általános szabályai és speciális nemei (elővásárlási, visszavásárlási, 

vételi jog, megtekintésre vétel, próbára vétel, minta szerinti vétel, részletvétel). Az atipikus 

adásvételi szerződések (tagsági jogok, értékpapírok, ingatlanok, termőföld adásvétele, 

távollévők között kötött szerződések és az üzleten kívüli szerződések) jellemzői.
2
 

A marketing definíciója a XXI. században (A marketing jelentősége, részterületei, a vállalat 

piaci orientációja, a marketing alapfogalmai, irányzatai és feladatai).
3
 

Marketingstratégiák és tervek kidolgozása (marketing és vevőérték, üzletági stratégiai tervezés, 

a marketingterv jellege és tartalma).
4
 

Vevőérték, elégedettség és hűség (a vevőérték, az elégedettség és a hűség kialakítása, a vevők 

élettartamértékének maximalizálása, a vevőkapcsolatok ápolása, vásárlói adatbázisok és 

adatbázis-marketing).
5
 

A termelés- és folyamatmenedzsment fogalma. Fischer elmélete, Ellátási lánc típusok hatékony 

és rugalmas)
 6

  

Lean menedzsment és a lean menedzsment eszköztára (PDCA ciklus, JIT, poka-yoke, 

vizuálismenedzsment eszközözök stb).
 7
 

Készletgazdálkodás. Készletezési modellek. Készletezési rendszer. Ellátásilánc-menedzsment.
8
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Az egyén magatartását meghatározó tényezők, és szervezeti teljesítményre gyakorolt hatásuk.
9
 

Csoportok és teamek a szervezetekben.
10

 

A hatalom fogalma, forrása, szintjei, hatalmi taktikák, a hatalom és vezetés összehasonlítása.
11

 

Egyéni és szervezeti szintű konfliktusok kezelése.
12

 

A szervezeti struktúra kialakítását befolyásoló tényezők, főbb struktúra típusok, 

struktúraalakítási tendenciák.
13

 

A stratégiai menedzsment fogalma, a stratégiai és klasszikus menedzsment összehasonlítása. A 

jövőkép és a küldetésnyilatkozat fogalma, fontossága. Milyen elvárások fogalmazódnak meg az 

üzleti küldetéssel kapcsolatosan?
14

 

Milyen célt szolgál a külső környezet elemzése? Jellemezze a külső környezet elemzésének 

főbb szabályait a stratégiai elemzés során! Ismertesse a PEST analízist, a Porter féle 5 erő (five 

forces) modellt. 

Ismertesse a stratégiai irányokat meghatározó eljárásokat (SWOT elemzés /SO- ST, WO-WT/, 

BCG mátrix, GE mátrix, Porter f. generikus stratégiák). 

Ismertesse az offenzív stratégia típusait (integrációs stratégiák, intenzív stratégiák), mely 

esetekben lehetnek üdvözítőek az egyes stratégiai típusok. 

Jellemezze a defenzív, vagy visszavonulási stratégiákat! Mikor indokolt a visszavonulási 

stratégiákat alkalmazni. Egy-egy példával szemléltesse álláspontját!  
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Emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés specializáció 

 

„B” tételsor 

A munkaerőpiac gazdaságtana (munkanélküliség, a munkaerő-kínálat egyéb elemei) 

munka-gazdaságtani megközelítésben.
15

 

Az emberierőforrás-ellátás alrendszerei (forrásai, toborzás, kiválasztás).
16

 

A munkakörtervezés és -elemzés, a kompetenciamenedzsment és a karriertervezés folyamatai 

és stratégiai kérdései. Az emberi erőforrás fejlesztése.
 17

 

A teljesítményértékelés és az ösztönzésmenedzsment alapvető folyamati és stratégiai 

kérdései.
18

 

A szervezeti kultúra fogalma, kulcs kategóriái, szintjei, megjelenési formái, kialakítása és 

fenntartása.
19

 

Szervezeti kultúra típusok, kultúraelemzési modellek (Versengő értékek modell, Handy, 

Hofstede, Globe, Trompenaars modelljei).
20

 

A szervezeti kultúrakutatás módszertani megközelítései.
21

 

Kultúraváltoztatás okai, fajtái, folyamata. Akkulturáció.
22

 

A szervezeti változások, és a szervezetfejlesztés folyamata.
23

 

A diagnózis folyamata, a változással szembeni ellenállás leküzdése.
24

 

Szervezetfejlesztési beavatkozások.
25

 

A vezetés fogalma, funkciói, szerepei, szintjei, vezetési stílusok.
26

 

Karizmatikus és transzformációs vezetés.
27

 

A sikeres vezetéshez szükséges legfontosabb vezetői kompetenciák.
28
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Yukl G. (2010): 

Leadership in organizations, 9. fejezet, Órai jegyzet, diasor  



Mi a tudás valójában? A tudás természete, típusai és jelentősége. Az egyéni és a szervezeti 

tudás értelmezésének és kezelésének módjai.
29

 

A tudás felmérése, értékelése, különböző módszerek ismertetése. Vállalati tudás auditálási 

technikák, a tudástérképek szerepe.
30

 

Tudásátadás és együttműködések: szervezetek közötti és szervezeten belüli tudástranszfer, 

együttműködési feltételek.
31

 

Az üzleti etika fogalma, történeti fejlődése, az etika és a jog összehasonlítása, az üzleti etika 

alapelvei.
32

 

Az etikai térkép alanyai (a vállalat érintettjei), felelősség az érintettek irányába, etikai 

intézmények a vállalaton belül.
33
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Controlling és teljesítménymenedzsment specializáció 

 

„B” tételsor 

 
Pénzügyi számvitel, vezetői számvitel és a kontrolling kapcsolata 

Önköltségszámítás szerepe, jelentősége a vállalkozások életében. Hagyományos 

költségallokációs módszerek.  

Felelősségelv a vezetői számvitelben, felelősségi központok típusai, szerepük. 

A japán értékalapú módszerek, költségoptimalizálási módszerek és az újabb pótlékoló eljárások 

A forgótőke menedzsment szerepe, jelentősége, elemzésének mutatószámai, területei,  

Hosszú távú fizetőképesség vizsgálata 

Jövedelmezőségi helyzet elemzése 

Vállalati válság, csődelőrejelzési modellek 

A vállalati tervezés és a kontrolling kapcsolata 

A pénzügyi controlling alapvető feladatai, A pénzügyi controlling és a vállalati stratégia 

kapcsolata. 

Vállalatok rövid és hosszú távú pénzügyi finanszírozásának menedzselése. 

A teljesítménymenedzsment célja és feladata. 

Kulcs teljesítménymutatók és szerepük a teljesítménymérésben. 

Kiegyensúlyozott mutatószámrendszer kialakítása és használata, A benchmarking és a 

hozzákapcsolódó mérési lehetőség 

A teljesítményprizma és alkalmazása a teljesítménymérésben. 

Az eredményalapú vállalatértékelés főbb kérdései. 

A piaci alapú vállalatértékelés főbb kérdései. 

Az eszközalapú vállalatértékelés főbb kérdései. 

 

 


