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Tantárgyi tematika  

 

Tantárgy neptun kódja: GTMNM207M 
GTMNM207ML 

Tantárgy neve:  
NEMZETKÖZI KERESKEDELEM 
TECHNIKÁJA Tantárgy jellege: KS 
Tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Dankó László tszv egyetemi docens, CSc.. 
Oktatásba bevont oktatók neve, beosztása: Dr. Hajdú Noémi tszv egyetemi adjunktus. 
Javasolt félév: 3.Ő Tárgyfelvétel előtanulmányi feltétele: 

- 
Óraszám (ea+gy): N: 2+1, L.: 9+6 Számonkérés módja: a- K 
Kreditpont:  5 Tagozat: nappali/levelező  
Tantárgy feladata és célja: 
A szakirányos tantárgy feladata és célja, hogy megismertesse a hallgatókat a nemzetközi 
kereskedelem gyakorlásának technikai kérdéseivel, a külkereskedelmi üzletkötés 
folyamatával, a végrehajtás alapvető ismereteivel, okmányaival, menedzselési gyakorlatával, 
valamint az ezen műveletek elvégzését kínáló szolgáltatók kiválasztásának sajátosságaival. 
Tantárgy tematikus leírása: 
 Dátum Tartalom 

A nemzetközi kereskedelem intézményi környezete 

A nemzetközi kereskedelem jogi feltételei 

A külkereskedelmi ügylet résztvevői 
Szokások és szokványok – INCOTERMS 2000. és 2010. 

1. blokk 
 

Okmányok és értékpapírok 

Vámtechnikai ismeretek 

Nemzetközi szállítmányozás és fuvarozás  

Biztosítható kockázatok és biztosításuk 

Fizetési eszközök 
Fizetési módok és megválasztásuk  

Nemzetközi ügyletek finanszírozása 

A külkereskedelmi ügylet  

2. blokk 

Külkereskedelmi technika a gyakorlatban   
Oktatás-módszertani megjegyzések: 
Előadás és hallgatók bevonása kapcsolódó szakmai beszélgetésbe 
Esettanulmányok, storytelling 
Aktuális események, hírek a hazai és nemzetközi sajtóból 
Számonkérés módja: 
Az aláírás megszerzése:  
Gyakorlatokon való részvétel (megengedett hiányzás: max. 3 alkalom) 
A vizsgára bocsátás feltétele: 
Gyakorlatokon való részvétel (megengedett hiányzás: max. 3 alkalom) 
Gyakorlati jegy/kollokvium teljesítésének módja, értékelési szempontjai: 
Szóbeli vizsga a félév anyagából. A megfelelt (2…5) osztályzatokat 60-100% közötti 
teljesítés arányosan, sávosan tudják a hallgatók elérni. 
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Kötelező irodalom:  
1 .  Dankó L.: A nemzetközi kereskedelem technikája ME Kiadó, Miskolc, 2007. 
      http://publikacio.uni-miskolc.hu/docoldal/index.php?PId=5503   
2. Az oktató által kiadott és interneten megjelölt gyakorlati tananyag 
3. Wild, J.J. et.al.: International Business Prentice Hall, New Jersey, USA 2010. 
Ajánlott irodalom: 
4. Dankó L.: Nemzetközi kereskedelem ME, Miskolc, 2009. 
5. Dankó L.: Nemzetközi üzleti esettanulmányok ME, Miskolc, 2013. 
 
Sajátos oktatásmódszertan: „business storytelling” 
Az előadási témákba szőtt rövid esettanulmányok, üzleti sztorik segítik a mesterszakos 
hallgatóinkkal a kommunikációt, tudásátadást-és rögzítést. Ezeknek a történeteknek - az 
egyes előadási témákhoz adekvát módon kapcsolódva - előre meghatározott céljuk van, nem 
pusztán szórakoztató jellegük miatt meséljük el őket. Elég hatásosan és hitelesen előadva 
intenzív, inspiráló és gyümölcsöző kapcsolatot hozhatunk létre a hallgatókkal. Az eredmény 
pedig nem kevesebb, mint üzenetünk sikeres célba juttatása, hasznosítása. 
 
Tárgyjegyző oktatóként egyik első feladatunk, hogy elnyerjük hallgatóink érdeklődését, 
bizalmát és elérjük, hogy hiteles oktatónak tartsanak minket. Ebben a helyzetben sokat 
segíthet, ha mesélünk korábbi gyakorlati, vezetői, K+F tapasztalatainkról, és elmondjuk azt 
is, miért fontos számunkra a jelenlegi kurzus és az adott témakör: milyen kihívásokat, 
célokat tűzünk ki a téma bemutatásával a magunk és a hallgatók számára.  
 
1. A „ki vagyok én?”- típusú történetek 
Ezek a sztorik rólunk, a személyiségünkről szólnak: életutunkról, szakmai céljainkról, 
motivációnkról, értékrendünkről. Ez az érdeklődés felkeltés,  bizalomépítés egyik 
leghatékonyabb eszköze. 
 
2. A „miért vagyok itt?” – típusú történetek 
Segít, hogy megértessük hallgatóinkkal oktatási szándékainkat. Ezekkel a történetekkel 
eloszlathatjuk hallgatóink esetleges gyanúját azt illetően, hogy feleslegesen raboljuk 
idejüket, tisztázhatjuk az egyes előadásaink céljait is. Nem mellesleg pedig megmutathatjuk, 
pontosan hogyan profitálhatnak majd a gyakorlatban a kurzus sikeres lezárása után.  
 
3. Az „értékek beépítése az oktatás mindennapi gyakorlatába” – típusú történetek 
Célunk az is, hogy üzeneteinkkel megváltoztassuk hallgatóink hozzáállását, viselkedését. 
Pozitív, vagy negatív esettörténetekkel megmutathatjuk az általunk kívánatos, gyümölcsöző,  
vagy éppen elkerülendő megoldás mintákat – így tudjuk hallgatóságunkat legjobban 
meggyőzni mondanivalónk igazáról. 
 
4. A „Tudom, mire gondolsz” – típusú történetek 
A „Miért vagyok itt?” – típushoz hasonlóan ez a történetmesélési forma is akkor a 
leghasznosabb, ha hallgatóink esetleges tárgyhasznossággal kapcsolatos kételyeit szeretnénk 
eloszlatni. Nehéznek tűnik, de megpróbálunk ki nem mondott kérdéseikre válaszolni. Előre 
átgondoljuk, milyen aggályai lehetnek a hallgatóinknak; milyen ellenvetéseik lehetnek – 
ennek megfelelően pedig készüljünk olyan sikertörténettel, amely végül képes lesz feloldani 
ezeket. 
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 Dátum Tartalom 

1. 09.08 
A nemzetközi kereskedelem intézményi környezete 
Bevezető előadás- saját tapasztalataim 
Aktuális hírelemzés: WTO Dohai forduló állása  – hallgatói vita 

2. 09.15 
A nemzetközi kereskedelem jogi feltételei 
Bevezető előadás- saját tapasztalataim 
Aktuális hírelemzés – hallgatói vita az ASZF-ről 

3. 09.22 
A külkereskedelmi ügylet résztvevői 
Bevezető előadás- saját tapasztalataim 
Aktuális hírelemzés: HITA, MN Kereskedőház – hallgatói vita 

4. 09.29 
Szokások és szokványok – INCOTERMS 2000. és 2010. 
Bevezető előadás- saját tapasztalataim 
Aktuális hírelemzés: GLS feltételei – hallgatói vita 

5. 10.06 
Okmányok és értékpapírok 
Bevezető előadás- saját tapasztalataim 
Okmányok bemutatása – kitöltésük és használatuk tanulmányozása 

6. 10.13 
Vámtechnikai ismeretek – vámokmányok használata 
Bevezető előadás- saját tapasztalataim 
Aktuális hírelemzés – hallgatói vita 

7. 10.20 
Nemzetközi szállítmányozás és fuvarozás és okmányai – MKFE iroda 
Bevezető előadás- saját tapasztalataim 
Aktuális látogatás kiértékelése – hallgatói vita 

8. 10.27 
Biztosítható kockázatok és biztosításuk 
Bevezető előadás- saját tapasztalataim 
Aktuális hírelemzés – hallgatói vita 

9. 11.03 
Fizetési eszközök és használatuk szempontjai 
Bevezető előadás- saját tapasztalataim 
Aktuális hírelemzés – hallgatói vita 

10. 11.10 
Fizetési módok és megválasztásuk – videofelvétel javaslat 
Bevezető előadás- saját tapasztalataim 
Aktuális hírelemzés – hallgatói vita 

11. 11.17 Oktatási szünet 

12. 11.24 
Nemzetközi ügyletek finanszírozása, megfontolások 
Bevezető előadás- saját tapasztalataim 
Aktuális hírelemzés – hallgatói vita 

13.  12.01. 
A külkereskedelmi ügylet – FUX Zrt. célirányos látogatás 
Bevezető előadás- saját tapasztalataim 
Aktuális látogatás kiértékelése – hallgatói vita 

14. 12.08 
Külkereskedelmi technika a gyakorlatban – Dr. Varga József 
prezentációja 

 




