
TANTÁRGY ADATLAP 
és tantárgykövetelmények 

Cím: Szervezetirányítás II. 
Tárgykód: PMTMELS014 
Heti óraszám: 2 ea, 0 gy, 0 lab 
Kreditpont: 4 
Szak(ok)/ típus: szakmérnök lépzés 
Tagozat: levelező 
Követelmény: vizsga 
Meghirdetés féléve:  
Nyelve: Magyar 
Előzetes követelmény(ek): - 
Oktató tanszék(ek): Építéskivitelezési és Mérnöki Menedzsment 
Tárgyfelelős/koordinátor Vida Csaba főiskolai adjunktus 
Célkitűzése: A képzést követően a hallgató képes a tanult szerzetirányítási módszertant 
valamint a döntési módszereket a vezetés céljainak megfelelően alkalmazni, ismeri a 
módszertan legfontosabb technikáit, képes adott esetben ezeket alkotó módon alkalmazni. 
Előtanulmányi követelmények: Szervezetirányítás I.. 

Oktatási módszer:  
Előadásokon a tananyag feldolgozása, döntéselméleti és szervezetmodellezési feladatok 
otthoni elkészítése.  
Követelmények a szorgalmi időszakban: 
Az előadásokon a kredit rendszerű TVSZ előírása szerint való részvétel, legfeljebb egy 
igazolt hiányzás. A félév során két kötelező házi feladat elkészítésére kerül sor. A 
feladatokat pontozással értékeljük. A feladatokkal 40 pont szerezhető. Az eredményeket 
sikeresnek minősítjük, ha külön-külön elérik a szerezhető pontszám legalább 40 %-át. 
Követelmények a vizsgaidőszakban: 
Írásbeli dolgozat megírása, amellyel 60 pont szerezhető. A féléves eredményeket sikeresnek 
minősítjük, ha külön-külön (feladatok és az írásbeli) elérik a szerezhető pontszám legalább 
40 %-át. 
Az eredmények alapján jegy megajánlás az alábbiak szerint: 
         50 % alatt   elégtelen  
         51 – 62 %   elégséges 
         63 – 74%    közepes 
         75 – 86 %   jó 
         87 –            jeles 
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ szerint. A feladatok javítására legkésőbb a vizsgaidőszak első hetében van 
lehetőség. 



 
Konzultációs lehetőségek: 
Az előadó által, az első előadáson meghirdetett időpontokban szóban, egyébként e-mailen 
vagy telefonon bármikor. 
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Vida Csaba: Vállalatirányítás III, V, IX. PDF formában 

Tantárgykurzusok a 2013/2014. tanév 2. félévében: 
Tárgy-kurzus 

típus 
Oktató(k) Nap/idő Hely Megjegyzés 

Előadás Vida Csaba főiskolai 
adjunktus 

P: 4-5. óra A-205 2,5,8,11,14.hét 

Részletes tantárgyprogram 
Hét Előadás 
2. A szervezés, mint menedzsment funkció. Értelmezés a modellelmélet 

szerint. A problémamegoldás módszertani alapjai.  
5. A normatív döntések elmélete. A többtényezős döntések elmélete, az 

utilitás fogalma. A komplex döntési eljárás lépései. 
8. A team munka módszerei. A csoportmunka sajátosságai, a soportdinamikai 

tényezők. A csoportos szellemi alkotó technikák felosztása. Néhány 
elterjedt módszer bemutatása 

11. A szervezés módszertani alapjai. A szervezés fázisai és megkülönböztetése 
a beavatkozás jellege szerint. A szervezetfejlesztés, a racionalizáló 
innováció és a szabályozó szervezés összefüggései. 

14. A helyzetvizsgálat és helyzetelemzés folyamata. Átszervezési terv 
készítése, az új szervezet és munkamódszer bevezetése, visszatekintő 
elemzés. 

 


