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I: Tárgytematika kiegészítő adatok / Oktatás célja
I/1. A tantárgy oktatásának célja:
A tantárgy bemutatja az erdészeti és vadászati üzemgazdaságtan ismereteit, annak minden fontos
részével együtt (források, eszközök, munkaerő-gazdálkodás és munkaügy, pénzgazdálkodás,
számvitel, könyvvitel, ügyvitel, üzemel létesítése és engedélyeztetése).

II: Tárgytematika kiegészítő adatok / Tantárgy tartalma
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése:
Tananyagrész / témakör
Üzemgazdasági alapfogalmak
Források és eszközök, a mérleg
Forgóeszközök
Állóeszközök
Munkaerő-gazdálkodás, munkaügyi és társadalombiztosítási ismeretek
Járadékszámítás
Beruházások tervezése
Fedezetelemzés
Számvitel, könyvvitel, ügyvitel
Üzemlétesítés, engedélyeztetési eljárások
Számonkérés (zárthelyi dolgozatok)
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II/2. A tantárgy alkalmazott oktatási módszerei és a hallgatók tevékenységformái:
Alapvetően frontális oktatás keretében zajlik a tananyag bemutatása, megértetése. Az órai részvétel
szerves eleme a diákok részéről a folyamatos jegyzetelés, melynek fontos eleme a táblai jegyzet
másolása, kiegészítése. A tantárgyból jegyzet áll rendelkezésre. A félév során kettő zárthelyi dolgozat
során kerül a számonkérésre, továbbá egy házi feladatot kell elkészíteniük a hallgatóknak. A tantárgy
fontos eleme au üzemgazdasági, üzemvezetési, ügyviteli szoftverek és adatbázisok internetes
keresésének órai gyakorlása, bemutatása is.
II/3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák:
A tananyag elsajátíttatásával a cél az, hogy a hallgatók:

• készség szintjén legyenek képesek alkalmazni az erdészeti és vadászati üzemvezetési ismeretek
alapjait,
• jártasság szintjén ismerjék az erdészeti és vadászati üzemgazdálkodáson belül a források és
eszközök rendszerét, munkaerő-gazdálkodás rendszerét, és a pénzgazdálkodási ismereteket,
• ismereti szinten legyenek tájékozottak a számvitelről és könyvvitelről, a munkaügyi és
társadalombiztosítási ismeretekről, az üzemek létesítésének és engedélyezésének ügyviteléről.

III: Tárgytematika kiegészítő adatok / Számonkérési és értékelési rendszere
III/1. A tantárgy aláírásának feltételei:
Kettő zárthelyi dolgozat sikeres (legalább elégséges) teljesítése, és a házi feladat határidőre történő
elkészítése és benyújtása (legalább elégséges eredménnyel).
III/2. A tantárgy értékelési módja és ütemezése:
A vizsgaidőszakban írásbeli vizsgát kell tenni. Osztályozás: 50%-tól elégséges (2), 60%-tól közepes
(3), 70%-tól jó (4), 80%-tól jeles (5).

IV: Tárgytematika kiegészítő adatok / Irodalom
IV/1. Kötelező irodalom:
Héjj B. (2010): Piacgazdasági ismeretek – jegyzet
Szabó-Wilfing (2008): Erdészeti üzemgazdaságtan – gyakorlati jegyzet
Lett B. (2010): Számvitel és pénzgazdálkodás – jegyzet
IV/2. Ajánlott irodalom:
Horváth S. (2011): Vállalkozások fejlődése az erdőgazdálkodásban. Disszertáció
Schiberna E. (2009): A magánerdő-gazdálkodás működőképességének gazdasági értékelése.
Disszertáció
Hegedűs A. (2007): A nem-fa erdei termékek és szolgáltatások hasznosítása és marketingje.
Disszertáció

