
Tantárgyi program 
KÖZGAZDASÁGTAN I. (AV_PLA206-K7) 
Pénzügy és számvitel (BA) levelező  szak 
II. évfolyam, 2011/2012-es tanév, 1. félév 

 
 

1. A tantárgy neve (csoportja): Közgazdaságtan I. (AV_PLA206-K7) 
2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Bauerné Dr. Gáthy Andrea, egyetemi adjunktus 

3. Szakcsoport megnevezése: Pénzügy és számvitel BA  levelező szak 
4. A tantárgy típusa: „A” 
5. A tantárgy oktatásának időterve: 2. félév, 13+9 , K 

6. A tantárgy kredit értéke: 7 

1. 7. A tantárgy oktatási célkitűzése: A félév során a h allgatók megismerkednek a 
közgazdaságtan alapfogalmaival, a mikroökonómia alapösszefüggéseivel (piaci 
mechanizmusok, fogyasztói preferenciák, vállalatok helye a gazdaságban, termelés 
költségei, a vállalatok profitmaximalizáló magatartása, a vállalatok veszteség 
minimalizálása), összefüggéseivel. Így képesek lesznek eligazodni a mindennapi 
fogyasztói, vállalati és gazdasági történésekben, a gazdasági hírek között és értékelni 
azokat. 

8. A tantárgy személyi feltételei: Bauerné Dr. Gáthy Andrea, egyetemi adjunktus 
9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint: - 

10. A tantárgyi tematika: 

· Bevezetés, Szűkösség és Gazdálkodás, Gazdálkodási rendszerek, Piac és piaci 
mechanizmusok, számítási feladatok 

· A fogyasztó preferencia rendszere, Költségvetési korlát,  A fogyasztó optimális 
választása,  számítási feladatok 

· Az árváltozás hatásának elemzése, A jövedelemváltozás hatásának elemzése, a teljes 
árhatás felbontása, A piaci kereslet és a kereslet rugalmassága,  

· A vállalatok szerepe a gazdaságban, Termelés, Termelési függvény,  számítási 
feladatok 

· A termelés költségei, Rövid távú költségfüggvények, Hosszú távú költségfüggvények, 

· Profitmaximalizálás és kínálat a kompetitív piacon, számítási feladatok 

· Piaci szerkezetek, A monopólium kínálati magatartása, Profitmaximalizálás hosszú 
távon, Árdiszkrimináció, A monopólium jóléti vonatkozásai,  

· Az oligopol piac, Klasszikus oligopólium modellek, A monopolisztikus verseny,  

· A termelési tényezők piaca, számítási feladatok 

· A pénztőke értéke az időfolyamatban (tőke, kamat, befektetés) , számítási feladatok 

· A piaci elégtelenségek, Közjavak, Externáliák, számítási feladatok 



11. Órarendi, illetve „otthoni” terhelés aránya: 10% : 90% 
12. Évközi ellenőrzés módja: - 

13. Számonkérés módja: A félév írásbeli kollokviummal zárul. 
14. Félév elfogadásának feltétele: A félév elfogadásának (aláírás) feltétele az írásbeli 

kollokviumban (50 pont) szereplő 10 minimumkérdés legalább 80%-os teljesítése, 
valamint a dolgozat nem sikerülhet 30 pontnál gyengébbre. 

15. Kötelező, illetve ajánlott irodalmak: 
Kötelező irodalom:  
· Solt Katalin (2007): Mikroökonómia, TRI-Mester, Budapest 

 
· Bauerné Gáthy A. et. al. (szerk.): Mikroökonómia Feladatgyűjtemény alapszint, 

(DE AGTC, Debrecen, 2009) 
 

16. A tantárgy tárgyi szükségletei: projector, tábla 

 
Debrecen, 2011. szeptember 6.  

 

 
Bauerné Dr. Gáthy Andrea – tantárgyfelelős 

 
 



 
FOGLALKOZTATÁSI TERV 

KÖZGAZDASÁGTAN I. (AV_PLA206-K7) 
Pénzügy és számvitel (BA) levelező  szak 
II. évfolyam, 2011/2012-es tanév, 1. félév 

 
 
Első konzultációs időpont (6 óra) 

· Gazdaság, Gazdálkodás, Gazdálkodási rendszerek, Piac és piaci mechanizmusok,  

· A fogyasztó rövid távú döntései, A fogyasztási cikkek keresletének elemzése,  

· A vállalatok helye a gazdaságban, Termelés, Termelési függvény,  

· A termelés költségei, A vállalati kínálat a fogyasztási cikkek piacán (Versenyző 
vállalati magatartás).  

· Ábrázolási és számítási feladatok 

Második konzultációs időpont (6 óra) 

· Piaci szerkezetek (Monopólium, Duopólium-modellek, monopolisztikus verseny)  

· Vállalatok a termelési tényezők piacán  

· A makroökonómia tárgya, módszerei, szemlélete; A makrogazdasági tevékenység 
számbavétele;  

· Ábrázolási és számítási feladatok 

 
Harmadik konzultációs időpont (6 óra) 

· A munkapiac;  

· Az árupiac, a fogyasztási és a beruházási kereslet;  

· A pénz és a pénzpiac;  

· Gazdaságpolitikai koncepciók és eszközök; 

· Ábrázolási és számítási feladatok 

 
 
 
 
Debrecen, 2011. szeptember 6. 
 

……………………………….. 
Bauerné Dr. Gáthy Andrea – tantárgyfelelős 

 



 
KÖVETELMÉNYEK  

KÖZGAZDASÁGTAN I. (AV_PLA206-K7) 
Pénzügy és számvitel (BA) levelező  szak 
II. évfolyam, 2011/2012-es tanév, 1. félév 

 
 
 
A félév elfogadásának (aláírás) feltétele az írásbeli kollokviumban (50 pont) szereplő 10 
minimumkérdés legalább 80%-os teljesítése, valamint a dolgozat nem sikerülhet 30 pontnál 
gyengébbre. 

Magyarország aktuális makrogazdasági adatainak ismerete. 

 

Számonkérés módja: A félév írásbeli kollokviummal zárul. A dolgozat felépítése 
megegyezik az évközi dolgozat felépítésével (Igaz-hamis állítások, Feleletválasztós teszt, 
Függvények ábrázolása és jellemzése, Számítási feladatok, fogalmak). A dolgozatok során 
a követelményrendszerben összefoglalt tananyag kerül számonkérésre, mely megtalálható 
a kötelezően kiadott szakirodalomban (Kopányi M. : Mikroökonómia (Műszaki 
Könyvkiadó, Budapest, 2003), Bauerné Gáthy A. et. al. (szerk.): Mikroökonómia 
Feladatgyűjtemény alapszint, (DE AGTC, Debrecen, 2009) valamint elhangzik az 
előadásokon és gyakorlatokon. 
 
A vizsga és az évközi dolgozat során előfordulható minimum kérdések listája: 
 
 
1. Közgazdaságtan 
2. Gazdaság 
3. Piac 
4. Kereslet 
5. Kínálat 
6. Marshall-kereszt 
7. Szükséglet 
8. Szűkösség 
9. Mikroökonómia 
10. Makroökonómia 
11. Termelés 
12. Keresleti függvény 
13. Kínálati függvény 
14. Marshall-kereszt 
15. Rezervációs ár 
16. Termelési tényezők 
17. Termelési tényezők típusai 
18. Hasznos jószág 
19. Hasznossági függvény 
20. Preferencirendszer 
21. Közömbösségi görbe 

22. Helyettesítési határráta  
(fogalom és képlet) 

23. Költségvetési egyenes  
(fogalom és képlet) 

24. Jövedelem-fogyasztás görbe 
25. Engel görbe 
26. Ár-fogyasztás görbe 
27. Normál jószág 
28. Inferior jószág 
29. A keresletrugalmasság típusai és 

képletei 
30. Tranzakciós költségek 
31. Gazdasági időtávok (nagyon rövid, 

rövid, hosszú, nagyon hosszú) 
32. Határbevétel (fogalom és képlet) 
33. Termelési függvény 
34. Parciális termelési függvény 
35. Isoquant 
36. Skálahozadék 
37. Termelési költségek (csoportosítás 

definíciókkal) 
38. Állandó költség (fogalom és képlet) 



39. Változó költség (fogalom és képlet) 
40. Átlagos változó költség (fogalom 

és képlet) 
41. Átlagos fix költség (fogalom és 

képlet) 
42. Átlagköltség (fogalom és képlet) 
43. Határköltség (fogalom és képlet) 
44. Kompetitív piac jellemzői 
45. Gazdasági profit  

(fogalom és képlet) 
46. Normál profit 
47. Határbevétel 
48. Fedezeti pont 
49. Üzembezárási pont 
50. Tökéletlen verseny 
51. Árdiszkrimináció (és típusai) 

52. A monopólium termelői többlete 
53. Holtteher-veszteség 
54. Származékos kereslet 
55. Reálkamatláb 
56. Határtermék-bevétel  

(fogalom és képlet) 
57. Termelési tényező határköltsége 

(fogalom és képlet) 
58. A tőke jelenértéke (fogalom és 

képlet) 
59. A tőke jövőértéke (fogalom és 

képlet) 
60. A piaci elégtelenségek 
61. Externáliák 
62. Közjavak 

 

 
 
Debrecen, 2011. szeptember 6. 
 

……………………………….. 
  Bauerné Dr. Gáthy Andrea – tantárgyfelelő



 



Tantárgyi program 
II. évfolyam, Pénzügy-számvitel szak levelező képzés 

KÖZGAZDASÁGTAN II. tantárgy 
2011/2012. tanév, 1. félév 

 

1. A tantárgy neve (csoportja): Közgazdaságtan II. (AV_PLA207-K7)  

2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Kuti István, egyetemi docens  

3. Szakcsoport megnevezése: Pénzügy-számvitel szak (BA, levelező) 

4. A tantárgy típusa: „A” 

5. A tantárgy oktatásának időterve: 3. félév, 13+9 K 

6. A tantárgy kredit értéke: 7 

7. A tantárgy oktatási célkitűzése: A félév során a h allgatók megismerkednek a 

makroökonómia alapfogalmaival (makrokibocsátás, makrojövedelem, makropiac, 

egyensúly, növekedés stb.), összefüggéseivel. Így képesek lesznek eligazodni a mindennapi 

nemzetgazdasági és világgazdasági történésekben, a g azdasági hírek között és értékelni 

azokat. A kurzus célja továbbá, hogy megismertesse a h allgatókkal a n emzetközi 

gazdaságtan elméletének alapvető összefüggéseit.  

8. A tantárgy személyi feltételei (közreműködők): Karcagi-Kováts Andrea, ügyvivő-

szakértő; Dr. Popovics Péter András, egyetemi adjunktus 

9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint: - 

10. A tantárgyi tematika: 

§ A tárgy bevezetése, alapfogalmak.  

§ Termelés, jövedelmek, kiadások, SNA. 

§ Munkapiac. 

§ Árupiac.  

§ Pénz és pénzpiac. 

§ Neoklasszikus és keynesiánus modell. 

§ Gazdaságpolitikai koncepciók és eszközök. 

§ Munkanélküliség és infláció. 

§ Bevezetés a nemzetközi közgazdaságtanba egyes alapfogalmak tisztázása. 

11. Órarendi, illetve „otthoni” terhelés aránya: 10% : 90% 



12. Évközi ellenőrzés módja: - 

13. Számonkérés módja: A félév írásbeli kollokviummal zárul. 

14. Félév elfogadásának feltétele: A félév elfogadásának (aláírás) feltétele az írásbeli 

kollokviumban (50 pont) szereplő 10 minimumkérdés legalább 80%-os teljesítése, valamint 

a dolgozat nem sikerülhet 30 pontnál gyengébbre. 

15. Kötelező, illetve ajánlott irodalmak: 

Kötelező irodalom:  

· Meyer Dietmar – Solt Katalin(2007): Makroökonómia, Aula Kiadó, Budapest 

· Paul R. Krugman – Maurice Obstfeld: Nemzetközi gazdaságtan. Elmélet és 

gazdaságpolitika. Panem Könyvkiadó Kft., Budapest, 2003. (egyes kijelölt 

fejezetei) 

 

Ajánlott irodalom: 

· David C. Korten (2009): Gyilkos vagy humánus gazdaság, Kairosz Kiadó, 

Budapest 

· Csáki György: A nemzetközi gazdaságtan és a világgazdaságtan alapjai. Napvilág 

Kiadó Kft., Budapest, 2006. 

 

16. A tantárgy tárgyi szükségletei: projector, tábla 

 

Debrecen, 2011. szeptember 6.  

 

Dr. Kuti István, egyetemi docens 

tantárgyfelelős 

 



 

FOGLALKOZTATÁSI TERV 
KÖZGAZDASÁGTAN II. (AV_PLA207-K7) 

II. évfolyam, Pénzügy-számvitel szak levelező képzés 
KÖZGAZDASÁGTAN II. tantárgy 

2011/2012. tanév, 1. félév 
 

1. alkalom (6 óra): 
 

1. Bevezetés; A makroökonómia tárgya, módszerei, szemlélete; 

2. A makrogazdasági tevékenység számbavétele; 

3. A munkapiac; 

 

2. alkalom (6 óra): 

4. Az árupiac; fogyasztási és beruházási kereslet  

5. A pénz és a pénzpiac; 

6. A neoklasszikus és a keynesiánus modell; 

 

3. alkalom (6 óra): 

7. Munkanélküliség a neoklasszikus és a keynesiánus modellben; 

8. Infláció a neoklasszikus és a keynesiánus modellben; 

9. Gazdaságpolitikai koncepciók és eszközök; 

 

4. alkalom (4 óra): 

10. Bevezetés a nemzetközi közgazdaságtanba egyes alapfogalmak tisztázása. 
 

 

Debrecen, 2011. szeptember 6. 
……………………………….. 

Dr. Kuti István, egyetemi docens 

tantárgyfelelős 
 



 

KÖVETELMÉNYEK  
KÖZGAZDASÁGTAN II. (AV_PLA207-K7) 

II. évfolyam, Pénzügy-számvitel szak levelező képzés 
KÖZGAZDASÁGTAN II. tantárgy 

2011/2012. tanév, 1. félév 
 

 

A félév elfogadásának (aláírás) feltétele az írásbeli kollokviumban (50 pont) szereplő 10 

minimumkérdés legalább 80%-os teljesítése, valamint a dolgozat nem sikerülhet 30 pontnál 

gyengébbre. 

Magyarország aktuális makrogazdasági adatainak ismerete. 

Fontosabb ábrák jegyzéke tankönyvi oldalszámmal: 

2.6. A munkaképes korú népesség csoportosítása (67. o.) 
2.12. Munkapiaci egyensúly munkanélküliség mellett (75. o.) 
2.13. Aggregált kínálat a neoklasszikus modellben (78. o.) 
2.19. Aggregált kínálati magatartás a keynesiánus modellben (85. o.) 

3.3. 
A beruházás és megtakarítás egyensúlya a neoklasszikus modellben (102. 
o.) 

3.5. A kormányzati áruvásárlás hatása a neoklasszikus modellben (106. o.) 
3.9. Az egyensúlyi jövedelem meghatározása a keynesiánus modellben (113. o.) 

3.11. 
A beruházási kereslet és az egyensúlyi jövedelem a keynesiánus modellben 
(116. o.) 

3.16. IS görbe levezetése (121. o.) 
diáról LM görbe levezetése 
5.14. A neoklasszikus modell áru- és munkapiaca (204. o.) 
5.2. Az aggregált keresleti függvény levezetése (neoklasszikus modell) (207. o.) 
5.3. Az egyensúlyi árszínvonal meghatározása (neoklasszikus modell)  (207. o.) 

5.7.  
Nem-egyensúlyi helyzetek az IS-LM rendszerben (keynesiánus modell) (212. 
o.) 

5.10. Az aggregált keresleti függvény levezetése (keynesiánus modell) (217. o.) 
5.11. A keynesiánus modell kapcsolatrendszere (219. o.) 
6.9. A Laffer-görbe (251. o.) 
7.11. A Phillips-görbe (292. o.) 
7.12. A módosított Phillips-görbe (293. o.) 
 



Minimumkérdések jegyzéke tankönyvi oldalszámmal: 

1) Gazdasági szektor (15. o.) 
2) Vállalati szektor (15. o.) 
3) Háztartási szektor (15. o.) 
4) Magánszektor (16. o.) 
5) Állami szektor (16. o.) 
6) Árszínvonal (20. o.) 
7) Árindex (21. o.) 
8) Nominálbér (25. o.) 
9) Reálbér (25. o.) 
10) Beruházás (26. o.) 
11) Adó (27. o.) 
12) Transzferkifizetés (28. o.) 
13) Rendelkezésre álló jövedelem (28. o.) 
14) Állami vásárlás (28. o.) 
15) Fogyasztás (29. o.) 
16) Megtakarítás (29. o.) 

 
Nemzeti számlák rendszere 

17) Bruttó kibocsátás (36. o.) 
18) Bruttó hazai termék (termelési és jövedelem oldalról) (36. o.) 
19) Bruttó nemzeti jövedelem (36. o.) 
20) Bruttó nemzeti rendelkezésre álló jövedelem (38. o.) 
21) Közösségi fogyasztás (38. o.) 

 
Munkapiac 

22) Munkakínálat (59. o.) 
23) Munkaképes korú (62. o.) 
24) Aktív népesség (62. o.) 
25) Inaktív népesség (62. o.) 
26) Aktivitási ráta (62. o.) 
27) Munkanélküliségi ráta (63. o.) 
28) Szándékolt munkanélküliség (63. o.) 
29) Kényszerű munkanélküliség (63. o.) 
30) Frikcionális munkanélküliség (64. o.) 
31) Konjunkturális munkanélküliség (64. o.) 
32) Strukturális munkanélküliség (65. o.) 
33) Természetes munkanélküliség (67. o.) 
34) Egyensúlyi reálbér (71. o.) 
35) Rövidebb oldal elve (74. o.) 
36) Potenciális kibocsátás (77. o.) 

 
Árupiac 

37) Abszolút jövedelem-hipotézis (108. o.) 
38) Fogyasztási határhajlandóság (109. o.) 
39) Fogyasztási hányad (109. o.) 
40) Megtakarítási határhajlandóság (110. o.) 
41) Kiadási multiplikátor (113. o.) 
42) IS görbe (118. o.) 

 



Pénzpiac 
43) A pénz funkciói (149-150. o.) 
44) Pénzkínálat (152. o.) 
45) Fisher-tétel (157. o.) 
46) Likviditás (163. o.) 
47) Tartalékráta (165. o.) 
48) Pénzmultiplikátor (166. o.) 
49) Kötelező tartalékráta (170. o.) 
50) LM-görbe (190. o.) 

 
Gazdaságpolitika 

51) Aktivista, nem aktivista gazdaságpolitikai koncepció (235. o.) 
52) Diszkrecionális gazdaságpolitika (235. o.) 
53) Szabályhoz kötött gazdaságpolitika (236. o.) 
54) Költségvetési politika (237. o.) 
55) Monetáris politika (238. o.) 

 
Munkanélküliség és infláció 

56) Infláció (271. o.) 
57) Defláció (271. o.) 
58) Inflációs ráta (272. o.) 
59) Kúszó, vágtató, hiperinfláció (272. o.) 
60) Okun-törvény (281. o.) 
61) Ár-bér-spirál (291. o.) 
62) Stagfláció (294. o.) 
63) Természetes munkanélküliség (296. o.) 
64) Phillips-görbe (292. o.) 

 

 

Debrecen, 2011. szeptember 6. 

 

……………………………….. 

Dr. Kuti István, egyetemi docens 
tantárgyfelelős 



Tantárgyi program 
(tantárgyleírások) 

 
1. A tantárgy neve (csoportja):  Üzleti tervezés (AV_PLA220-K3) 
 
2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szőllősi László, adjunktus 
 
3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése (agrármérnök, gazdasági agrármérnök, stb.): 

Pénzügy és számvitel BA szak, levelező tagozat III. évfolyam 
 
4. A tantárgy típusa (A, B, C):  A-típusú tantárgy (kötelező) 
 
5. A tantárgy oktatásának időterve: 5. félév 0+9GY 
 
6. A tantárgy kredit értéke:  3 kredit 
 
7. A tantárgy oktatási célkitűzése: 

A hallgatók a félév során elsajátítják a vállalkozások üzleti tervezésének alapjait. A 
gyakorlatvezető irányításával a hallgatók számítógép segítségével önállóan készítik el 
egy vállalkozás üzleti tervét. Követelmény, hogy a hallgatók kidolgozzák az 
előirányzott tervrészleteket a gyakorlatvezető útmutatása szerint. 

 
8. Az oktatás személyi feltételei (közreműködők): 

Dr. Szőllősi László, adjunktus 
 
9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint (felsorolni): 

A tantárgy feltételezi mindazon gazdasági tantárgyak (mikro-, makroökonómia, 
pénzügy, vállalati pénzügyek, marketing, vállalatgazdaságtan, számvitel, 
menedzsment, gazdasági elemzés) ismeretét, amelyek a t anterv szerint az 5. félévig 
oktatásra kerülnek. 

 
10. A tantárgy tartalma (tematika max. ½ oldal/félév): 

· A tervezés fogalma, célja, a tervek típusai, funkcióik 
· Az üzleti terv funkciója, célja, terv felépítésének ismertetése – főbb részek, 

alapadatok forrása, a vállalkozás kiválasztásának szempontjai 
· A vállalkozás azonosító adatai, a vállalkozás bemutatása, vezetői összefoglaló 
· Iparág, vagy üzletágelemzés 
· A termék, vagy szolgáltatás bemutatása 
· Működési (termelési, szolgáltatási) terv 
· Marketing terv 
· Szervezeti felépítés 
· Struktúra és tőkésítés 
· Pénzügyi terv 
· Kockázat becslés, főbb szakaszok ütemezése 

 
11. Órarendi, illetve „otthoni” terhelés aránya:  

10-90%, Órarenden kívüli terhelés: adott vállalkozás felkeresése, adatgyűjtés, az üzleti 
terv elkészítése. 



12. Évközi ellenőrzés módja (a foglalkozásokon való részvétel előírásai és félévközi 
ellenőrzésének módja, a vizsgára bocsátás és aláírás feltételei): 
 

A gyakorlatok látogatása kötelező a „Tanulmányi és vizsgaszabályzat” ide vonatkozó 
előírásai szerint. A jelenlét folyamatosan ellenőrzésre kerül. Az aláírás feltétele a 
foglalkozások előírásoknak megfelelő látogatása, valamint az oktató útmutatásai 
szerint elkészítendő üzleti terv tartalmi és formai követelményeknek megfelelő 
kidolgozása és határidőre történő leadása. Az üzleti terv legfőbb tartalmi és formai 
követelményei a tantárgyi programhoz csatolt mellékletben találhatóak, mely 
kiegészül a gyakorlatvezető gyakorlatokon elhangzott előírásaival. 

A leadási határidő: az adott félév elején kerül meghatározásra és kihirdetésre. 
Az üzleti terv tartalmi és formai követelményeknek nem megfelelő elkészítése, 
valamint a határidő be nem tartása a félévi aláírás megtagadását vonja maga után. 

 
13. Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja [beszámoló, gyakorlati 
jegy, kollokvium, szigorlat]): 
 

A félév gyakorlati jeggyel zárul. A gyakorlati jegy kialakításának szempontjai: az 
előírások alapján elkészített és határidőre beadott üzleti terv szakmai minősége, a 
szöveges részek szakszerűsége, valamint az abban szereplő adatok számszaki 
pontossága. 

 
14. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: Nincsenek 
 
15. A kötelező, illetve ajánlott irodalom: 
 
Kötelező: 

· A tantárgy gyakorlatain elhangzott és kiadott anyagok; 
· Nábrádi A. – Pupos T. (Szerk.): A stratégiai és üzleti tervezés gyakorlata. Szaktudás 

Kiadó Ház Zrt., Budapest, 2010. 
· Nagy L. – Szűcs I. (Szerk.): Gyakorlati alkalmazások – Az üzleti tervezés 

gyakorlata. Campus Kiadó, Debrecen, 2004. 
· Nábrádi A. – Nagy A. (Szerk.): Vállalkozások működtetése az Európai Unióban. 

Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2007.  
· Bálint J.- Ferenczi T. – Szűcs I. (Szerk.): Üzleti tervezés, DE AMTC AVK, 2006. 

HEFOP BSc elektronikus tanagyag, letölthető: http://odin.agr.unideb.hu/hefop/, 
tananyagok, közös jelszó: bschallgato 

Ajánlott: 
· Kresalek P.: Tervezés a vállalkozások gyakorlatában. Perfekt Rt. Budapest, 2003. 
· Kresalek P.: Példatár és feladatgyűjtemény az üzleti tervezéshez. Budapesti 

Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest, 2000. 
· Eric S. Siegel – Brian R. Ford – Jay M. Bontsein: Üzleti terv kalauz. CONEX Kft, 

Budapest, 1996. 
 
16. A tantárgy tárgyi szükségletei: Tanterem, laptop, projektor 
 
Debrecen, 2011. szeptember 12. 
 Dr. Szőllősi László 
 adjunktus 
 tantárgyfelelős 



Foglalkoztatási terv 
Üzleti tervezés (AV_PLA220-K3) 

Pénzügy és számvitel BA szak, levelező tagozat III. évfolyam 
 
 

Oktatási időszak Téma 

Az adott félév elején 
kerül meghatározásra 

és kihirdetésre. 

Követelményrendszer ismertetése; 
Alapfogalmak; Üzleti terv felépítése 
Azonosító adatok, vezetői összefoglaló, a vállalkozás bemutatása 
Iparági elemzés 
Termék, szolgáltatás bemutatása 
Működési (termelési, szolgáltatási) terv 
Marketing terv 
Szervezeti felépítés  

Az adott félév elején 
kerül meghatározásra 

és kihirdetésre. 

Struktúra és tőkésítés 
Pénzügyi terv I. 
Pénzügyi terv II. 
Kockázat becslés, főbb szakaszok ütemezése 

Az adott félév elején 
kerül meghatározásra 

és kihirdetésre. 
Az üzleti tervek beadási határideje 

 
 
 
 
 
 
 
 
Debrecen, 2011. szeptember 12. 
 
 Dr. Szőllősi László 
 adjunktus 
 tantárgyfelelős 
 
 



Az üzleti terv tartalmi és formai követelményei 
 
 
Az üzleti terv előírt felépítése, tartalmi követelményei: 
 
 
Fedőlap 
Tartalomjegyzék 

1. Azonosító adatok 
2. Vezetői összefoglaló 
3. A vállaklozás bemutatása 
4. Iparági elemzés 
5. A termék, illetve szolgáltatás bemutatása 
6. Működési (termelési / szolgáltatási) terv 
7. Marketing terv 
8. Vezetőség, szervezeti felépítés 
9. Struktúra és tőkésítés 
10. Pénzügyi terv 
11. Kockázatbecslés 
12. Főbb szakaszok ütemezése 

Mellékletek 
 
 
Követelmény, hogy minden egyes fejezet a témának megfelelő részletezettséggel kerüljön 
kidolgozásra. Az üzleti terv hiányos tartalommal (hiányzó fejezet) történő leadása az aláírás 
megtagadását vonja maga után. 
 
 
Az üzleti terv formai követelményei: 
 

· Terjedelem: 30-40 oldal; 
· Times New Roman, 12 betűméret, 1 (szimpla) sortáv, margó: alul-felül 2,5 cm, jobb 

oldalon 2 cm, baloldalon 3 cm; 
· Oldalszámozás a lap alján, jobb oldalon; 
· A táblázatok és ábrák szerkesztésére, valamint egyéb formai előírásokra a 

diplomadolgozatok formai követelményei az irányadóak; 
· Az üzleti terv beadása: 1 példányban papíralapon kinyomtatva és spirálozva, valamint 

elektronikus formában CD-n rögzítve. A CD-t papírtokban kérjük beragasztani a 
dolgozat hátlapjára. 

· A CD tartalma: Az üzleti terv 1 db word dokumentumban (*.doc), valamint az üzleti 
tervben bemutatott számadatokat és háttérszámításokat tartalmazó 1 db excel 
dokumentum (*.xls). 

 
 
Debrecen, 2011. szeptember 12. 
 
 Dr. Szőllősi László 
 adjunktus 
 tantárgyfelelős 
 



TANTÁRGYI PROGRAM 
 

1. A tantárgy neve (csoportja): Matematika, AV_PLA221 
2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szőke Szilvia, adjunktus 
3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Pénzügy és számvitel BA szak, I. évfolyam 

levelező tagozat 
4. A tantárgy típusa: „A” 
5. A tantárgy oktatásának időterve: 1. félév 13+13/félév K 
6. A tantárgy kredit értéke: 9 kredit 
7. A tantárgy oktatási célkitűzése: 

A hallgatók elsajátítsák a tanulmányaikhoz szükséges matematikai alapokat olyan 
szinten, hogy azt gyakorlati problémák megoldására tudják alkalmazni. 

8. Az oktatás személyi feltételei: 
Dr. Szőke Szilvia adjunktus 

9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint: Nincs 
10. A tantárgy tartalma:  

Óra 
(előadás+gyakorlat) 

Előadás Gyakorlat 

1-2. 
Halmazelméleti alapfogalmak. Műveletek halmazokkal. 

Nevezetes számhalmazok. Reláció, függvény fogalma. 
Inverz és összetett függvény fogalma.  

3-4. 
Az egyváltozós valós függvények jellemzői. Végtelen valós 

számsorozat definíciója. Korlátosság, monotonitás, 
szélsőérték, határérték.  

5-6. 

Egyváltozós függvények határértéke és határértékszámítási 
tételei. Egyváltozós függvények folytonossága. 
Egyváltozós valós függvény differencia- és 
differenciálhányadosa. Elemi függvények 
differenciálhányados függvényei. A differenciálhatóság 
és a folytonosság kapcsolata. 

7-8. 
A deriválás általános szabályai. Magasabbrendű deriváltak. A 

differenciálszámítás alkalmazásai: monotonitás, 
szélsőérték, inflexiós pont, konvexitás meghatározása.  

9-10. Teljes függvényvizsgálat. Elaszticitás fogalma, meghatározása. 
Szöveges szélsőérték feladatok megoldása.  

11-12. 
Egyváltozós valós függvények határozatlan integrálja. 

Integrálási szabályok. Egyváltozós valós függvények 
határozott integrálja. A Newton-Leibniz-formula.  

13-14. 

Mátrix fogalma, speciális mátrixok. Mátrix aritmetika. 
Determináns és tulajdonságai. Lineáris egyenletrendszer 
megoldása a Cramer-szabállyal. Lineáris 
egyenletrendszerek megoldása, mátrix invertálása. 

15-16. 

Többváltozós függvények. Lokális, globális szélsőérték 
fogalma. Többváltozós függvények 
differenciálszámítása. Többváltozós függvény feltétel 
nélküli szélsőérték meghatározása.  

17-18. Lineáris programozási feladat megoldása grafikus módszerrel. 
Szöveges szélsőérték feladatok megoldása. 

19-20. Kombinatorika. Eseményalgebra. A valószínűség fogalma, 
alaptételek. Klasszikus valószínűség-számítás.  



21-22. Feltételes valószínűség, teljes valószínűség tétele, Bayes tétel. 

23-24. 

Valószínűségi változók és jellemzőik. Várható érték, szórás, 
valószínűség-eloszlás, sűrűség függvény, eloszlás 
függvény. Valószínűségi változók közötti kapcsolatok. 
Korreláció, regresszió 

25-26. Nevezetes diszkrét valószínűségi változók. Nevezetes folytonos 
valószínűségi változók. 

11. Órarendi, illetve „otthoni” terhelés aránya:  
20%-80% 

12. Évközi ellenőrzés módja: 
Az egymásra épülő anyagrészek megértése, alkalmazásuk és begyakorlása érdekében 
rendszeres otthoni felkészülést kérünk a hallgatóságtól. A gyakorlatokon az előző 
anyagrész megértését ellenőrző kérdéseket teszünk fel.  

13. Számonkérés módja: A félév kollokviummal zárul, formája: írásbeli vagy szóbeli. 
14. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 
15. A kötelező, illetve ajánlott irodalom: 

Kötelező irodalom: 
Sydseater – Hammond: Matematika közgazdászoknak (Aula kiadó) 
A kari honlapon hétről hétre elhelyezett előadásjegyzet, kézirat 
Drimba Péter – Farkas István – Katona Szilvia – Kovács Sándor – Szőke Szilvia: 
Gazdasági matematika és alkalmazott matematikai példatár I. Egyetemi jegyzet. 
Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum. 
Farkas: Differenciálszámítás (Gyakorlati jegyzet) 
Ajánlott irodalom:  
Obádovics J. Gy-Szarka Z: Felsőbb matematika. Scolar Kiadó, Budapest, 1999 
Vincze – Bíró: Bevezetés a gazdasági matematikába (Egyetemi jegyzet) 
Denkinder – Gyurkó: Analízis gyakorlatok 
Solt György: Valószínűségszámítás (Bolyai-könyvek sorozat) Műszaki Könyvkiadó, 
Budapest 
Scharnitzky: Mátrixszámítás (Bólyai könyvek) 
Obádovics: Felsőbb matematikai feladatgyűjtemény 
Obádovics: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika 
Denkinder: Valószínűségszámítás 
Denkinder: Valószínűségszámítás gyakorlatok 

16. A tantárgy tárgyi szükségletei: előadó, tábla, projektor, notebook 
 
 
Debrecen, 2011. szeptember 5. 
 

Dr. Szőke Szilvia 
adjunktus 

tantárgyfelelős 
 



Kollokviumi ellenőrző kérdések 
 
A tantárgy neve (csoportja): Matematika, AV_PLA221 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szőke Szilvia, adjunktus 
Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Pénzügy és számvitel BA szak, I. évfolyam levelező 
tagozat 
A tantárgy típusa: „A” 
A tantárgy oktatásának időterve: 1. félév 13+13/félév K 
 

1. Sorolja fel a halmazok megadási módját ! Mit ért alaphalmazon, üres halmazon, két halmaz 

egyenlőségén, részhalmazon? Milyen műveletek végezhetők halmazokkal ? 

2. Adja meg a n evezetes számhalmazok definícióját!  É rtelmezze a h almazok számosságát, 

osztályozza számosság szerint a nevezetes számhalmazokat ! 

3. Definiálja a függvényt, értelmezze az egyváltozós valós függvények jellemzőit (zérushely, 

monotonitás, szélsőérték, konvexitás, inflexiós pont, korlátosság, párosság, periodicitás). 

4. Mit ért kölcsönösen egyértelmű hozzárendelésen, inverz függvényen?  

5. Sorolja fel az egyváltozós valós függvények osztályait! 

6. Adja meg a sorozat, a konvergencia és divergencia fogalmát! 

7. Sorolja fel a f üggvények határértékének típusait, ezek meghatározási módját és a 

határértékszámítási tételeket! 

8. Egyváltozós függvény folytonosságának fogalma, a folytonos függvények jellemzői. 

9. Adja meg az egyváltozós függvényekre a differencia- és differenciálhányados fogalmát, 

geometriai jelentését! Mi a folytonosság és a differenciálhatóság kapcsolata ? 

10. Sorolja fel az elemi függvények deriváltfüggvényeit, a deriválási szabályokat! Hogy 

képezhetők a magasabbrendű deriváltak ? 

11. Ismertesse az egyváltozós valós függvények monotonitásának, szélsőértékének jellemzését 

az elsőrendű derivált függvénnyel !  

12. Ismertesse az egyváltozós valós valós függvények konvexitásának, inflexiós pontjának 

jellemzését a másodrendű derivált függvénnyel !  

13. Sorolja fel a teljes függvényvizsgálat lépéseit, ismertesse ezek lényegét ! 

14. Példákkal ismertesse a szöveges szélsőérték feladatok megoldását !  

15. Ismertesse az elaszticitás fogalmát, meghatározását, alkalmazását.  

16. Kétváltozós függvény fogalma, szélsőérték fogalma, a parciális deriválás szabályai.  

17. Ismertesse a kétváltozós függvény feltétel nélküli szélsőértékének meghatározását !  

18. Definiálja az egyváltozós valós függvények határozatlan integrálját!  



19. Adja meg az egyváltozós valós függvények határozott integrálja fogalmát! Hogyan írható fel 

a Newton-Leibniz-formula? 

20. Mátrix fogalma, speciális mátrixok. Műveletek mátrixokkal. 

21.  Determináns fogalma, tulajdonságai, alkalmazásai.  

22. Lineáris egyenletrendszerek megoldása, mátrix invertálása. 

23. Többváltozós függvény fogalma. Lokális, globális szélsőérték fogalma. Feltétel nélküli 

szélsőérték meghatározása.  

24. Lineáris programozási feladat megoldása grafikus módszerrel  

25. Szélsőérték feladatok megoldása 

26. Permutáció, variáció, kombináció fogalma, képletei. Binomiális tétel. Pascal háromszög. 

27. Eseményalgebra. A valószínűség fogalma, alaptételek. Klasszikus valószínűség-számítás. 

Geometriai valószínűség.  

28. Feltételes valószínűség fogalma. Teljes valószínűség tétele, Bayes tétel. 

29. Együttes bekövetkezés valószínűsége általánosan és független eseményekre. 

30. Valószínűségi változók és jellemzőik. Várható érték, szórás, valószínűségeloszlás, sűrűség 

függvény, eloszlás függvény.  

31. Nevezetes diszkrét valószínűségi változók. 

32. Nevezetes folytonos valószínűségi változók. 

33. Valószínűségi változók közötti kapcsolatok. Korreláció, regresszió. 

 

 

Debrecen, 2011. szeptember 5. 

 
Dr. Szőke Szilvia 

adjunktus 
tantárgyfelelős 

 
 



Tantárgyi program 
 
 

1. A tantárgy neve, kódja: Statisztika, AV_PLA222 
2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Balogh Péter, egyetemi docens 
3. Szakcsoport megnevezése: Pénzügy és számvitel BA szak, I. évfolyam, levelező tagozat 
4. A tantárgy típusa: „A” 
5. A tantárgy oktatásának időterve: 2. félév 13+13 K 
6. A tantárgy kredit értéke: 9 
7. A tantárgy oktatási célkitűzése:  

A gazdasági elemzésben használható leíró és matematikai statisztikai módszerek megismertetése, 
elsajátíttatása és a turizmus-vendéglátás területén használható eljárások alkalmazási lehetőségei-
nek bemutatása, gyakoroltatása.  

8. Az oktatás személyi feltételei: Dr. Balogh Péter, egyetemi docens 
9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint: Matematika 
10. A tantárgy tematikája:  

Óra Az előadás + gyakorlat témája 

1-9 

A statisztika fogalma, részterületei. Statisztikai alapfogalmak: alapsokaság, ismérv, para-
méter, minta. A statisztikai munka fázisai. 
Viszonyszámok. Megoszlási, koordinációs, összehasonlító, teljesítmény viszonyszámok 
számítás. Intenzitási viszonyszámok meghatározása. Összefüggések a viszonyszámok 
között. 
Középértékek: számtani, geometriai, harmonikus, négyzetes. Súlyozott átlagok számítása. 
Átlagok (a számtani átlag és főbb tulajdonságai, egyéb átlagfajták és jellegzetes alkalma-
zási területeik). 

10-18 

A szóródás mutatói: szórás, variancia, terjedelem, abszolút, relatív eltérések, variációs 
együttható, relatív variációs együttható. Szóródási mutatók számítása a teljes sokaságból 
és mintából. 
Indexek. Az érték-, ár- és volumenindex számítás alapjai. A Laspeyres- és Paasche-féle 
indexek. Index-összefüggések. A Fisher-féle indexek. 
Adatgyűjtési és adathasznosítási módok, adatforrások. Statisztikai lehetőségek az Excel 
táblázatkezelő programban. Függvények és eljárások, statisztikai műveletek. 

19-26 

Nem paraméteres összefüggés és homogenitás vizsgálatok. Khi-négyzet próba. A Khi-
eloszlás nevezetes értékei. Nem paraméteres próbák alkalmazhatósági feltételeinek meg-
vizsgálása. Paraméteres próbák. A paraméteres statisztikai próbák alkalmazhatósági feltét-
elei. Variancia-analízis alapjai. Egyváltozós egytényezős variancia-analízis. A variancia-
analízist kiegészítő post-hoc tesztek. Szignifikáns differencia, Tukey-teszt, többszörös 
középérték összehasonlító tesztek (Duncan, Student-Newman-Kuels). 

11. Órarendi, illetve "otthoni" terhelés aránya: 20%-80% 
12. Évközi ellenőrzés módja:  

Évközben számítógépes gyakorló teszteket oldanak meg. 
13. Számonkérés módja:  

A félév kollokviummal zárul, amely elméleti és gyakorlati részből áll, melyet a Moodle rendszer-
ben teljesítenek a h allgatók. A gyakorlati anyag feladatmegoldás az Excel táblázatkezelő prog-
ramban. Az elméleti rész számonkérése számítógépes teszttel történik. A sikeres kollokviumhoz 
mindkét résznek legalább elégséges szinten kell teljesülnie. A végső minősítést az elméleti és gya-
korlati tudás átlaga adja. 

14. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 
15. A kötelező, illetve ajánlott irodalom:  

Kötelező irodalom: 
Hunyadi L. – Vita L.: Statisztika I. Aula Kiadó, Budapest, 2008. 1-348. o. 
Hunyadi L. – Vita L.: Statisztika II. Aula Kiadó, Budapest, 2008. 1-300. o. 
Hunyadi L. – Vita L.: Statisztikai képletek és táblázatok (oktatási segédlet), Aula Kiadó, Buda-
pest, 2008. 1-51. o. 



Ajánlott irodalom:  
Szűcs I.: Alkalmazott Statisztika Agroinform Kiadó, Budapest, 2002. 1-551. o. 
Kerékgyártó Gy-né – L. Balogh I. – Sugár A. – Szarvas B.: Statisztikai módszerek és alkalmazá-
suk a gazdasági és társadalmi elemzésekben AULA Kiadó, Budapest, 2008. 1-446. o. 

16. A tantárgy tárgyi szükségletei: számítógépes gyakorló termek, projektor, notebook 
 
 
Debrecen, 2011. szeptember 5. 
 

Dr. Balogh Péter 
egyetemi docens 
tantárgyfelelős 



ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 
 
A tantárgy neve, kódja: Statisztika, AV_PLA222 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Balogh Péter, egyetemi docens 
Szakcsoport megnevezése: Pénzügy és számvitel BA szak, I. évfolyam, levelező tagozat 
A tantárgy típusa: „A” 
A tantárgy oktatásának időterve: 2. félév 13+13 K 
 

1. A statisztika fogalma, részterületei 
2. Az alapsokaság fogalma 
3. A statisztikai ismérv fogalma típusai 
4. A statisztikai munka fázisai 
5. A sokaság típusai 
6. A statisztikai ismérv fogalma típusai 
7. A jó minta kritériumai 
8. A mintavételi módok jellemzői 
9. Ismertesse az adatbázis tulajdonságait, kritériumait! 
10. Viszonyszám fogalma 
11. Dinamikus viszonyszámok fogalma, jelentősége 
12. A teljesítmény viszonyszámok típusai, számításuk 
13. Sorolja fel adatok mérési szintjeit! Határozza meg a jellemző értékeit! 
14. Ismertesse a különböző középértékeket! 
15. Mondjon gyakorlati példákat a különböző módon kiszámított középértékekre! 
16. A medián fogalma, alkalmazása 
17. A harmonikus átlag fogalma, számítása, alkalmazása 
18. A számtani átlag fogalma, számítása 
19. Szóródási mutatók 
20. Az abszolút átlageltérés fogalma, számítása 
21. Határozza meg a variancia, szórás, variációs együttható jelentőségét, ismertesse kiszámításuk 

lehetséges módjait! 
22. Ismertesse az átlag standard hibájának és a megbízhatósági tartomány meghatározásának je-

lentőségét! Soroljon fel néhány gyakorlati alkalmazását! 
23. Mi a különbség a pontbecslés és az intervallumbecslés között? 
24. A hisztogram alkalmazásának lehetőségei a statisztikai elemzésekben 
25. Ismertesse az indexek fogalmát és a legegyszerűbb mutatókat. 
26. A Fisher-féle indexek jelentőségei, értelmezésük és meghatározásuk. 
27. Magyarázza el a normáleloszlás statisztikai jelentőségét! Mondjon példát a gyakorlati alkal-

mazásra! 
28. Ismertesse a normáleloszlás eloszlás és sűrűségfüggvényének jelentőségét, meghatározásának 

módját! Sorolja fel a nevezetes értékeit! 
29. Középérték megbízhatósági tartományának becslése. Nevezetes megbízhatósági tartományok. 
30. Egymintás t-próba menete, alkalmazhatósági feltételei. Gyakorlati alkalmazásuk. 
31. Kétmintás t-próba menete, alkalmazhatósági feltételei. Gyakorlati alkalmazásuk. 
32. Párosított t-próba menete, alkalmazhatósági feltételei. Gyakorlati alkalmazásuk. 
33. Mi a különbség a paraméteres és nem paraméteres tesztek között, Soroljon fel mindkét típusra 

példákat. 
34. Nominális típusú változók közötti összefüggés vizsgálat. A függetlenség alaptétele. 
35. Homogenitás vizsgálat. Gyakorlati alkalmazásuk. 
36. A belső és külső szórás fogalma, meghatározásuk menete. A szabadságfok fogalma és megha-

tározása. 
37. A variancia-analízis menete és alkalmazhatósági feltételei. 
38. A variancia-analízis utáni tesztek és alkalmazási feltételeik. 
39. A párosított középérték összehasonlító tesztek tulajdonságai, alkalmazhatósági korlátai. 
40. Többszörös középérték összehasonlító tesztek. Az elsőfajú hiba halmozódásának oka. 

 
Debrecen, 2011. szeptember 5. 
 

Dr. Balogh Péter 
egyetemi docens 
tantárgyfelelős 



TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 
 

GAZDASÁGI JOG (AV_PLA223-K3) 
I. évfolyam, 2011/2012-es tanév, 1. félév 

 
1. A tantárgy neve (csoportja): Gazdasági jog  
2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Helmeczi András, egyetemi adjunktus 
3. Szakcsoport megnevezése: Pénzügy BA levelező 
4. A tantárgy típusa: „A” 
5. A tantárgy oktatásának időterve: 1. félév, óraszám: 9+0 
6. A tantárgy kredit értéke: 3K 
7. A tantárgy oktatási célkitűzése: A gazdasági jog tantárgy bevezető, jogi alapműveltséget 

megteremtő jellege mellett segítséget kíván nyújtani a jogi szakmai alapfogalmak megértéséhez 
és helyes alkalmazásához. A stúdium a gazdaság működését szabályozó jogintézmények 
leglényegesebb elemeinek és a gyakorlatban felhalmozódott tapasztalatoknak az ismertetésével 
elősegíti a hatályos jogi szabályok megértését, az alkalmazást körülvevő intézmények 
megismerését. Célja, hogy a hallgatók az elsajátított ismeretek birtokában önállóan legyenek 
képesek felismerni a gazdasági események jogi vonatkozásait, eligazodjanak az egyes 
folyamatokat jogi szempontból elhatároló ismérveken.    

8. A tantárgy személyi feltételei (közreműködők): Dr Helmeczi András, egyetemi adjunktus 
9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint: - 
10. A tantárgyi tematika 
Ø A jogrendszer tagozódása, jogforrások, jogalkalmazás 
Ø A tulajdonjog és a birtokjog, használati jogok 
Ø A kötelmi jog alapjai, az egyes szerződések 
Ø A gazdasági társaságok és az egyéni vállalkozás joga, végelszámolás, csőd és felszámolás 
Ø Cégeljárás, polgári peres és nem peres eljárás, közigazgatási eljárás 
Ø A munkajog alapvető szabályai 

11. Órarendi, illetve „otthoni” terhelés aránya: 10% - 90%  
12. Évközi ellenőrzés módja: Æ 
13. Félév elfogadásának feltétele: az előadások rendszeres látogatása 
14. Számonkérés módja: kollokvium 
15. Kötelező, illetve ajánlott irodalmak: 
Ø A tantárgyhoz kapcsolódó kötelező jegyzet az egyetemi Moodle-rendszerben hozzáférhető 

(„gazdasági jog_BSc” c. kurzuson belül a „tansegédlet_gazdasági jog_BSc_2011” elnevezés 
alatt) 

Ø hatályos jogszabályszövegek: www. magyarorszag.hu („Jogszabálykereső” menüpont) 
16. A tantárgy tárgyi szükségletei: projector, tábla 
 
Debrecen, 2011. szeptember 15.  
 
 

Dr. Helmeczi András 
egyetemi adjunktus 

tantárgyfelelős 



FOGLALKOZTATÁSI TERV 
 

GAZDASÁGI JOG (AV_PLA223-K3) 
I. évfolyam, 2011/2012-es tanév, 1. félév 

 
1. előadás  
A jog mint társadalmi norma, a jogrendszer tagozódása, a jogforrások.  A jogviszony fogalma, 
alanyai, tárgya, szerkezete. A jogalanyok csoportosítása. Jogképesség, cselekvőképesség, 
képviselet. A joggyakorlás alapelvei. 
 
2. előadás  
A tulajdonjog és a használati jogok, birtokjog. Az ingatlan-nyilvántartás. 
 
3. előadás  
A jogi személy fogalma, létrejötte, megszűnése. A jogi személyek fajtái.. 
 
4. előadás  
A gazdasági társaságok általános szabályai:  alapítás, képviselet, szervezet, megszűnés. 
 
5. előadás  
Közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság. Részvénytársaság, egyesülés, 
szövetkezet. 
 
6. előadás  
Kötelmi jogi alapfogalmak, kötelem-keletkeztető tények. A szerződéskötés folyamata, a szerződés 
alanyai és tárgya, a szolgáltatás és a teljesítés. 
 
7. előadás  
Érvénytelenségi és semmisségi okok. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek. A 
szerződésszegés és jogkövetkezményei. A kártérítés. 
 
8. előadás  
Egyes szerződések 1. 
 
9. előadás  
Egyes szerződések 2., Munkajogi alapfogalmak 
 
 
Debrecen, 2011. szeptember 15.  
 

Dr. Helmeczi András 
egyetemi adjunktus 

tantárgyfelelős 



 
KÖVETELMÉNYEK  

 
GAZDASÁGI JOG (AV_PLA223-K3) 

I. évfolyam, 2011/2012-es tanév, 1. félév 
 
Ø A félév elfogadásának (aláírás) feltétele az előadások rendszeres látogatása.  
Ø A félév írásbeli vagy szóbeli kollokviummal zárul.  

Az írásbeli vizsgáztatás papír alapú, előre nyomtatott kérdéssor kitöltésével történik. A 
vizsgadolgozat maximális pontszáma 15, az egyes érdemjegyek az alábbiak szerint érhetők el:  
0-7 pont:  elégtelen (1)  

 8-9 pont:  elégséges (2)  
 10-11 pont:  közepes (3)  
 12-13 pont.  jó (4)  
 14-15 pont:  jeles (5)  
 A szóbeli vizsgáztatás értékelési szempontjai: 

elégtelen (1) fogalmak ismeretének hiánya 
elégséges (2) fogalmak általános, lényegi ismerete és helyes alkalmazása 

közepes (3) fogalmak pontos ismerete és helyes alkalmazása, néhány fontos 
részletszabály ismerete az egyes jogintézményekhez 

jó (4)  fogalmak pontos ismerete és helyes alkalmazása, részletszabályok 
többségének ismerete és helyes alkalmazása az egyes jogintézményekhez 

jeles (5) 
fogalmak pontos ismerete és helyes alkalmazása, részletszabályok 
ismerete és helyes alkalmazása az egyes jogintézményekhez, 
összefüggések értelmezése 

Ø A félév során az előadásokon felvett katalógus mindegyikén szereplő hallgató írásbeli 
vizsgán a vizsgadolgozatára +3 pontot kap, szóbeli vizsga esetén pedig egy érdemjeggyel 
jobbat, feltéve, hogy saját felelete legalább az „elégséges (2)” minősítést eléri. A 
kedvezmény kizárólag az előadások félévében érvényes, az adott félévben megismételt 
vizsgák számától függetlenül. Hiányzás miatt igazolás elfogadására nincs lehetőség. 

Ø Felmentésben részesül az alábbi kurzusokat teljesített hallgató: 
- a jogász egyetemi oklevéllel rendelkező hallgató automatikusan, 
- a Debreceni Egyetem ugyanezen vagy más szakán/karán – a 2006/2007 tanévnél nem 

régebben – eredményes vizsgával lezárt ugyanezen tárgy esetén automatikusan, 
- más felsőoktatási intézményben azonos szakon – a 2006/2007 tanévnél nem régebben – 

eredményes vizsgával lezárt ugyanezen tárgy esetén automatikusan, 
- a Debreceni Egyetemen vagy más felsőoktatási intézményben – a 2006/2007 tanévnél 

nem régebben – eredményes vizsgával lezárt, azonos tematikájú tárgy esetén egyedi 
elbírálás alapján. 

A felmentés kizárólag egyetemi alapképzésben (BSc, BA), mesterképzésben (MSc, MA) 
vagy osztatlan egyetemi képzésben teljesített tantárgyra vonatkozhat! 

 
Debrecen, 2011. szeptember 15.  
 
 

Dr. Helmeczi András 
egyetemi adjunktus 

tantárgyfelelős 
 



 
 

VIZSGAKÉRDÉSEK 
 

GAZDASÁGI JOG (AV_PLA223 -K3) 
I. évfolyam, 2011/2012-es tanév, 1. félév 

 
 
1.  A számonkérés a kiadott jegyzetből és az előadáson elhangzottakból összeállított 

vizsgakérdések alapján történik. Mind a jegyzet, mind az előadások anyaga teljes egészében 
vizsgaanyag.  

 
2. A számonkérés az alábbi típusú kérdések köré szerveződik: 

- fogalmak 
- felsorolások 
- elhatárolások 
- kifejtendő kérdések 

 
 
Debrecen, 2011. szeptember 15.  
 
 
 

Dr. Helmeczi András 
egyetemi adjunktus 

tantárgyfelelős 
 
 
 



Tantárgyi program 
 
1. A tantárgy neve, kódja: AV_PLA224-K5 Marketing alapjai  
 
2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi docens 
 
3. Szak megnevezése: Pénzügy és Számvitel BA szak, levelező tagozat  
 
4. A tantárgy típusa: A 
 
5. A tantárgy oktatásának időterve: 2. félév 9+4 K 
6. A tantárgy kredit értéke: 4 
 
7. A tantárgy oktatási célkitűzése: Megismertetni a hallgatókat a marketing alapvető kérdéseivel.  
 
8. Az oktatás személyi feltételei: Dr. Szakály Zoltán egyetemi docens 
 
9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint: - 
 
10. A tantárgy tartalma:  
A marketing alapfogalmai 
A marketing kialakulásának szakaszai 
A vállalati piacorientáció típusai 
Vevőérték, vevőelégedettség 
A modern marketing folyamata 
A marketing-információ rendszer 
A marketingkutatás folyamata 
A fogyasztói magatartás elemzése 
A stratégiai marketing alapjai: szegmentáció 
A stratégiai marketing alapjai: célcsoport kiválasztás és pozicionálás 
Termék-életciklusok menedzselése 
A termékstratégia alapjai 
Az árstratégia alapjai 
Az elosztási stratégia alapjai 
A marketingkommunikációs stratégia alapjai 
 
11. Órarendi, illetve "otthoni" terhelés aránya: 100 – 0 % 
 
12. Évközi ellenőrzés módja: - 
 
13. Számonkérés módja: írásbeli vizsga 
 
14. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 
 
15. A kötelező, illetve ajánlott irodalom:  
Az előadások anyaga 
Kotler, P.: Marketing menedzsment. Akadémiai Kiadó, 2002. 
 
16. A tantárgy tárgyi szükségletei: projektor és számítógép az előadásokhoz 
 
 
Debrecen, 2011. szeptember 19. 
 
 
Dr. Szakály Zoltán 
egyetemi docens 
tantárgyfelelős 



FOGLALKOZTATÁSI TERV 

II. és III. évfolyam, Pénzügy és Számvitel BA szak, levelező tagozat  

AV_PLA224-K5 Marketing alapjai tantárgy  

2011/2012. tanév, 2. félév 

 
 
A marketing alapfogalmai 
 
A marketing kialakulásának szakaszai 
 
A vállalati piacorientáció típusai 
 
Vevőérték, vevőelégedettség 
 
A modern marketing folyamata 
 
A marketing-információ rendszer 
 
A marketingkutatás folyamata 
 
A fogyasztói magatartás elemzése 
 
A stratégiai marketing alapjai: szegmentáció 
 
A stratégiai marketing alapjai: célcsoport kiválasztás és pozicionálás 
 
Termék-életciklusok menedzselése 
 
A termékstratégia alapjai 
 
Az árstratégia alapjai 
 
Az elosztási stratégia alapjai 
 
A marketingkommunikációs stratégia alapjai 
 
 
 
Debrecen, 2011. szeptember 19. 
 
 
Dr. Szakály Zoltán 
egyetemi docens 
tantárgyfelelős 

 

 

 

 



KÖVETELMÉNYRENDSZER  

II. és III. évfolyam, Pénzügy és Számvitel BA szak, levelező tagozat  

AV_PLA224-K5 Marketing alapjai tantárgy  

2011/2012. tanév, 2. félév 

 
 
 
 
A levelező hallgatók számára követelmény, hogy a konzultáción megjelenjenek, azon aktívan részt 

vegyenek. A megadott irodalom alapján előzetesen felkészülnek és a foglalkozásokon konzultációt 

folytassanak.   

 

 

 
 
Debrecen, 2011. szeptember 19. 
 
 
Dr. Szakály Zoltán 
egyetemi docens 
tantárgyfelelős 



 
VIZSGAKÉRDÉSEK 

II. és III. évfolyam, Pénzügy és Számvitel BA szak, levelező tagozat  

AV_PLA224-K5 Marketing alapjai tantárgy  

2011/2012. tanév, 2. félév 

 
 

 
1. A marketing alapfogalmai 
2. A termelési-, a termék- és az értékesítési koncepció lényege 
3. A marketing- és a társadalom-központú marketingkoncepció lényege 
4. A vevőérték és a vevőelégedettség legfontosabb összefüggései 
5. A marketing (menedzsment) folyamata 
6. A marketingkutatás folyamata, szekunder és p rimer információk, a m intavétel lényege és 

módszerei 
7. Kvantitatív és kvalitatív piackutatási eljárások, a kérdőívszerkesztés módszertana 
8. A vásárlói magatartás modellje, a fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők elemzése, a 

vásárlói magatartástípusok jellemzése 
9. A termék-életciklus fogalma, a t ermék-életciklus más lehetséges formái, az ideális termék-

életciklus 
10. A piacfejlődés szakaszai és jellemzésük 
11. A termék három, illetve öt szintje, a termékminőség marketing szempontú megközelítése 
12. Márkázási döntések a termékstratégiában 
13. A csomagolás helye és szerepe a termékstratégiában, címkézési döntések 
14. Az árak megállapítása, a piaci árképzés lehetőségei 
15. A marketingcsatorna alapvető összefüggései különböző piactípusok esetében 
16. A kiskereskedelem típusai és jellemzésük 
17. A kommunikációs eszközök típusai és hatékony alkalmazásuk szempontjai 
 
 
 
Debrecen, 2011. szeptember 19. 
 
 
Dr. Szakály Zoltán 
egyetemi docens 
tantárgyfelelős 
 
 
 



Tantárgyi program 
 
1. A tantárgy neve (csoportja):  Üzleti tanácsadás AV_PLA225-K3 
2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Pető Károly egyetemi docens 
3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: pénzügy-számvitel BSc levelező 
4. A tantárgy típusa:   kötelező  
5. A tantárgy oktatásának időterve: 6. félév, 0+9 G 
6. A tantárgy kredit értéke:  3 
7. A tantárgy oktatási célkitűzése: 

A tantárgy célkitűzése, hogy a tárgyat teljesítő hallgatók tisztában legyenek a hazai 
szaktanácsadási rendszer felépítésével, működésével, a szaktanácsadásban alkalmazható 
legfontosabb módszertani ismeretekkel, elsősorban az üzleti tanácsadás területén. 

8. Az oktatás személyi feltételei: az oktatásban közreműködik Sőrés Anett ügyvivő-
szakértő 

9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint: - 
10. A tantárgy tartalma (foglalkoztatási terv): 

1) Az üzleti tanácsadás fogalma, típusai 
2) Az üzleti tanácsadás főbb jellemzői, szerepe a hazai gazdaságban 
3) Az üzleti tanácsadás során alkalmazott kommunikációs eszközök I. 
4) Az üzleti tanácsadás során alkalmazott kommunikációs eszközök II.  
5) Az üzleti tanácsadás folyamata I. (a tanácsadás előkészítése, kapcsolatfelvétel, 

adatgyűjtés) 
6) Az üzleti tanácsadás folyamata II. (diagnózis szakasza, környezet elemzés, 

megvalósítási terv készítés) 
7) Az üzleti tanácsadás folyamata III. (implementáció és értékelés) 
8) Válság-előrejelzés, a vállalkozások reorganizációja 
9) A szaktanácsadás menedzsmentje  

11. Órarendi, illetve „otthoni” terhelés aránya: Domináns az órarendi elfoglaltság. 
12. Évközi ellenőrzés módja: nincs év közbeni ellenőrzés 
13. Számonkérés módja: írásbeli vizsga 
14. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 
15. A kötelező, illetve ajánlott irodalom: 
Pelczné dr. Gáll Ildikó-Szadai Ágnes: Üzleti tanácsadás alapjai (kötelező) 

Poór József: Menedzsment tanácsadási kézikönyv, KJK-Kerszöv, Budapest 2000 (ajánlott) 

16. A tantárgy tárgyi szükségletei: laptop, projector 
 
Debrecen, 2011. szeptember 01. 
 
 
Dr. Pető Károly 
Egyetemi docens 
tantárgyfelelős 
 



Vizsgakérdések 
Üzleti tanácsadás AV_PLA225-K3 

pénzügy-számvitel BSc szak, III. évfolyam 

 
1. A tanácsadás fogalma 
2. Az üzleti tanácsadás fogalma 
3. Sorolja fel az üzleti tanácsadás területeit és magyarázza meg, mi az outsourcing! 
4. Az ajánlat részei és a szerződés tartalma 
5. Mik a tercier szektor legfontosabb jellemzői (üzleti tan. jellemzőinél) 
6. A hatékonyság növelés során milyen típusú hatékonyságokról beszéltünk (felsorolás) 
7. Az üzleti tanácsadás típusai (felsorolás) 
8. A tanácsadás célpiramisának bemutatása 
9. A tanácsadótól elvárt tulajdonságok rövid bemutatása 
10. Az üzleti tanácsadás folyamatábrája (felsorolás) 
11. A tanácsadás előkészítése 
12. A tanácsadás folyamata: Kapcsolatépítés 
13. A tanácsadás folyamata: Diagnózis 
14.  A környezet fogalma 
15.  PEST-analízis 
16.  SWOT-analízis 
17. BCG-mátrix elemeinek bemutatása 
18. GE-mátrix 
19. A tanácsadás folyamata: Megoldási javaslatok rövid bemutatása 
20. A tanácsadás folyamata: Implementáció 
21. A tanácsadás folyamata: Értékelés 
22. A menedzsment és a menedzser fogalma  
23. A tanácsadó szervezetek kialakításának néhány gyakorlati eleme 
24. Szaktanácsadási etika 
25. A marketing-mix fogalma, elemei 
26. A szaktanácsadásban alkalmazható marketingeljárások 
27. A szolgáltatás díjának megállapítása 

 
Debrecen, 2011. szeptember 01. 
 
 
Dr. Pető Károly 
Egyetemi docens 
tantárgyfelelős 



Tantárgyi program 
Pénzügy és számvitel BSc, I. évfolyam levelező 

EU ismeretek, AV_PLB203 
2011/2012. tanév, 2. félév 

 
 

1. A tantárgy neve (csoportja): EU ismeretek (AV_PLB203) 

2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Katonáné dr. Kovács Judit, egyetemi adjunktus 

3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése:  
Pénzügy és számvitel szak (BA), I. évfolyam levelező 

4. A tantárgy típusa: „A” 
5. A tantárgy oktatásának időterve: 2. félév, 9+0 K 
6. A tantárgy kredit értéke: 3 
7. A tantárgy oktatási célkitűzése: A hallgató megfelelő információval rendelkezzen az 

európai integráció kialakulásáról. Ismerje a döntéshozás, jogalkotás folyamatát az 
Unióban. Rálátása legyen az Unió költségvetéséből származó források magyarországi 
megjelenésére. Aktív állampolgárává tudjon válni az Uniónak. 

8. Az oktatás személyi feltételei (közreműködők): előadó:  
Katonáné dr. Kovács Judit, egyetemi adjunktus 

 
9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint (felsorolni): - 
10. A tantárgy tartalma (tematika max. ½ oldal/félév) 

- A nemzetközi integráció formái 
- Az európai integráció történeti áttekintése  
- Az Európai Unió jogrendszere   
- Az Európai Uniót működtető intézmények 
- Az Európai Unió költségvetése, Finanszírozási alapok 
- Közösségi politikák, Gazdasági és monetáris unió 
- Strukturális politika 
- Magyarország EU-csatlakozása 
- Fejlesztési programok Magyarországon 
 
11. Órarendi, illetve „otthoni” terhelés aránya: 50:50% 
12. Évközi ellenőrzés módja - 

13. Számonkérés módja:  

- Írásbeli kollokvium: 100 pont, mely az éves anyagra épül és a vizsgaidőszakban kell 
teljesíteni 
------------------------------------------------- 
Összesen: 100 pont szerezhető a számonkérések során, melyből a tantárgy teljesítéséhez 
min. 60 pontot kell elérni Plusz maximum 10 pontot szerezhet a hallgató, ha a 
http://www.ted.com/ honlapról a vizsgán egy előadást ismertet. 

14. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 



15. A kötelező, illetve ajánlott irodalom: 
Kötelező irodalom: 
Fehér I. – Katonáné Kovács J. – Szűcs I. (2006): Az Európai Unió intézményrendszere (Európai 
uniós alapismeretek) c. Egyetemi jegyzet (Szerk. Szűcs István) DE ATC AVK 2006 
Az előadások anyaga, mely a kar honlapján elérhető lesz. 
Az Unió honlapjáról kijelölt fejezetek http://europa.eu 
Ajánlott irodalom:   
Horváth Zoltán (2007) Kézikönyv az Európai Unióról. Hetedik, átdolgozott, bővített 
kiadás hvgorac Lap- és Könyvkiadó Kft 
Blahó András szerk. (2007): Európai integrációs alapismeretek. Aula Kiadó 
Marján Attila (2009): Hol a térkép közepe? HVG Kiadó 
Kiss Éva (2005): Az Európai Unió a XXI. század elején. Akadémiai Kiadó 
További irodalmak az előadások során folyamatosan kerülnek bemutatásra  

 
16. A tantárgy tárgyi szükségletei: folyóiratok, szakkönyvek, Internet, projektor, laptop 

 

Debrecen, 2011. szeptember 20. 
 
 
 

Katonáné dr. Kovács Judit 
egyetemi adjunktus 

tantárgyfelelős 



FOGLALKOZTATÁSI TERV 

Pénzügy és számvitel BSc, I. évfolyam levelező 
EU ismeretek, AV_PLB203 
2011/2012. tanév, 2. félév 

 
 

1. előadás: Tantárgy tartalmának, követelményrendszerének, valamint az EU honlapjának és 
a honlap által nyújtott lehetőségeknek az ismertetése.A nemzetközi integráció formái. 
Elméleti háttér. Az integrációs formák és a közöttük lévő eltérések ismertetése, mely a 
következő előadáson az európai integráció fejlődésének vizsgálatánál is visszaköszön. 
 

2. előadás: Az európai integráció történeti áttekintése. Az áttekintésnél különös figyelmet 
kap az elsődleges jogforrás változása, mely alapot jelent a jogrendszer felépüléséhez is. 
 

3. előadás: Az Európai Unió jogrendszerének ismertetése. A jogalkotás példán keresztül 
történő szemléltetése. A példán keresztül már megjelennek az intézmények. 
 

4. előadás: Az Európai Uniót működtető intézmények megismerése két előadáson nyúlik át. 
Első alkalommal az Európai Bizottság és az Európai Parlament felépítése és működése 
kerül ismertetésre. 
 

5. előadás: Az Európai Uniót működtető intézmények két előadáson nyúlik át. Második 
alkalommal az Európai Unió Tanácsa, az Európai Tanács és a szerződésben rögzített 
további intézmények kerülnek ismertetésre. 
 

6. előadás: Az Európai Unió költségvetésének általános jellemzői, bevételi forrásai és 
kiadásai kerülnek ismertetésre és a főbb finanszírozási alapok. 
 

7. előadás: Közösségi politikák csak felsorolásszerűen kerülnek ismertetésre. Részletesebben 
a gazdasági és monetáris unió, a konvergencia kritériumok kerülnek bemutatásra. 
 

8. előadás. Strukturális politika célja eszközrendszer. 
 

9. előadás: Magyarország EU-csatlakozásának lépései, a fontosabb állomásokkal, 
dokumentumokkal, intézményi feladatokkal kerülnek bemutatásra. Az uniós források 
magyarországi megjelenését az uniós költségvetésből kiindulva, a fejlesztési programokon 
keresztül mutatja be. 

 
 
Debrecen, 2011. szeptember 20. 
 
 
 

Katonáné dr. Kovács Judit 
egyetemi adjunktus 

tantárgyfelelős 



KÖVETELMÉNYEK  
Pénzügy és számvitel BSc, I. évfolyam levelező 

EU ismeretek, AV_PLB203 
2011/2012. tanév, 2. félév 

 
 
A hallgatók a félév során összesen 100 + 10 pontot szerezhetnek. 
 
100 pont szerezhető, a vizsgaidőszakban egy írásbeli vizsga teljesítése. A vizsga a teljes 
tananyagot lefedi és az előadások végén feltett kérdésekből áll össze. 
 
Lehetősége van további 10 plusz pont eléréséhez, ha a hallgató a http://www.ted.com/ 
honlapról a vizsgán egy előadást ismertet. 

 
Ha a h allgató az ’A’ vizsgát nem teljesítette, vagy javítani szeretne elért eredményén, a 
vizsgaidőszakban két lehetősége van ’B’ és ’C’ vizsga keretében.  
 
A hallgató munkája a szerzett pontok alapján kerül értékelésre: 
A szerezhető érdemjegy: 
- 59% elégtelen 
60 - 65% elégséges 
66 - 79% közepes 
80 - 89% jó 
90% - jeles 
 
 
Debrecen, 2011. szeptember 20. 
 
 
 

Katonáné dr. Kovács Judit 
egyetemi adjunktus 

tantárgyfelelős 



VIZSGAKÉRDÉSEK 
Pénzügy és számvitel BSc, I. évfolyam levelező 

EU ismeretek, AV_PLB203 
2011/2012. tanév, 2. félév 

 

Hogyan definiálható a nemzetközi integráció? Milyen integrációs formákat különít el a 

szakirodalom? Hogyan definiálhatók az egyes integrációs formák? Mit takar a „ négy 

alapszabadság”? Mely országok alkotják ma az Európai Uniót? 

Melyek az EU alapszerződései ? Mikor és mely tagországok csatlakoztak az integrációhoz? 

Mikor és mely szerződésekkel segítették elő az integráció mélyülését? Milyen fontosabb 

változásokat hoztak a módosító szerződések? Mit jelent a szubszidiaritás elve? Mik voltak a 

legfontosabb eredményei a Maastrichti Szerződésnek? Mit jelent a három pilléres szerkezet? 

Miért volt szükség a Nizzai Szerződés elfogadására az integráció további bővüléséhez? 

Milyen jogforrásokra épül az EU szabályozása? Milyen a k özösségi és a n emzeti jog 

viszonya? Melyek az elsődleges jogforrások? Melyek a másodlagos jogforrások, mely 

intézmények vesznek részt a m egalkotásukban? Mi a s zerepe az Unió Hivatalos Lapjának 

(Official Journal)? Mit takar az acquis communautaire elnevezés? 

Melyek az Unió költségvetésének általános jellemzői? Milyen bevételi forrásai vannak az 

Unió költségvetésének? Milyen kiadási tételei vannak az Unió költségvetésének? 

Melyek az Uniót működtető intézmények? Az Unió döntéshozatalában melyik három fő 

intézmény vesz részt, milyen érdeket képviselnek? Milyen feladata van az Európai 

Bizottságnak? Hogyan épül fel a Bizottság? Mi a legfőbb feladata a Tanácsnak, hogyan épül 

fel? Hogyan változott a szavazatok figyelembe vétele a tanácsi döntéshozatalban a 

kezdetektől napjainkig? 

Hogyan változott és milyen szerepe van az Európai Parlamentnek? Magyarország hány 

képviselőt delegál az Európai Parlamentbe? Milyen szerepe van az Európai Bíróságnak? Mi a 

feladata a Számvevőszéknek? Melyik intézmény segíti az uniós intézményekben előforduló 

hivatali visszaélések feltárását? Melyek az Unió pénzügyi szervezetei, közülük melyik felelős 

az euró kibocsátásáért? Milyen két tanácsadó szervet hoztak létre, melyik a fiatalabb 

intézmény? 

Mi a legfőbb cél a monetáris unió létrehozásánál? Melyik szerződés fektette le a GMU 

elérésének lépéseit? Melyek ezek a l épések? Mikor került először készpénzforgalomba a 

közös valuta, hogyan nevezzük? Hány tagország tagja 2010-ben a GMU-nak? Melyek a 

konvergencia kritériumok? 

Mikor, miért és hogyan jelenik meg a regionális politika a közösségi politikák között? Melyek 

a regionális politikához kötődő fő fejlesztési területek? Milyen alapelveket fogalmaztak meg a 



Regionális politikához kötődően? Milyen alapok finanszírozzák ezt a politikát 2007-2013 

között? Mit jelent a NUTS rendszer? Milyen célkitűzések mentén csoportosítják a forrásokat 

2007-2013 között? 

Milyen főbb állomásai voltak Magyarország uniós taggá válásának? Melyek a „koppenhágai 

kritériumok”?  

Mi a s zerepe a n emzeti fejlesztési terveknek? Hány nemzeti fejlesztési terv készült a 

csatlakozás óta, milyen időszakot ölelnek át? Milyen változást hozott a 2007-2013 időszak a 

régiókra nézve Magyarországon? Melyek az ÚMFT prioritásai? 

 
 
Debrecen, 2011. szeptember 20. 
 
 
 

Katonáné dr. Kovács Judit 
egyetemi adjunktus 

tantárgyfelelős 
 



Tantárgyi program 

(tantárgyleírás) 

 

1. A tantárgy neve:  Világgazdaságtan AV_KMLE203 (AV_PLB205) 

2.A tantárgyfelelős neve, beosztása:  Dr. Fülöp Mihály, egyetemi magántanár 

3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése:  kereskedelem és marketing BA, pénzügy és 

számvitel BA, turizmus-vendéglátás BA levelező 

4. A tantárgy típusa:    kötelező 

5. A tantárgy oktatásának időterve: 6. félév 9+0 K 

6. A tantárgy kreditértéke:   3 kredit 

7. A tantárgy oktatási célkitűzése: A tantárgy célja: eligazítást nyújtani a hallgatóknak a 

világgazdaság és az európai, valamint regionális integráció folyamataiban, átfogó kép 

kialakítása hazánk külgazdasági kapcsolatairól és törekvéseiről. 

8. Az oktatás személyi feltételei: Az előadásokat a tantárgyfelelős tartja 

9. A tantárgy oktatásának előfeltétele, előképzettségi szint: Nincs 

10. Tantárgy tartalma: A kurzus az aktuális világgazdasági-pénzügyi folyamatok, a magyar 

európai unió tanácselnökség és G20 előzményei és törekvései kereteiben vizsgálja az európai 

és világgazdaság kormányzásának formálódását, azon belül Magyarország külgazdaságának 

és nemzetközi helyzetének összefüggéseit. Különös figyelmet szentel a közép-európai térség 

integrációs és dezintegrációs folyamatainak bemutatására, a D una-régió stratégia 

kialakulására. A vizsgakövetelmények az előadásokon aktív részvétellel, Surányi Béla 

idevágó jegyzetének ismeretével teljesíthetők, tíz oldalas, forrásjegyzékkel ellátott dolgozat 

írása a tantárgy szabadon választható témaköreiből kötelező, amely értékelése a szóbeli 

kollokviumon történik. 

11. Órarendi, illetve „otthoni” terhelés aránya: 1:1 

12. Az évközi ellenőrzés módja: A félév során a hallgatók dolgozatot írnak, melyek alapján a 

tantárgyfelelős jegymegajánlást tesz lehetővé.  

13. A számonkérés módja: szóbeli kollokvium 

14. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: Nincsenek 

15. Kötelező, illetve ajánlott szakirodalom: 

Kötelező: Szentes Tamás Világgazdaságtan, Aula 1999, I., II., IV., VI., VII. fejezetek A)  B)  

Magas István – Kutasi Gábor (2010) Változó világgazdaság BCE Budapest 

Palánkai Tibor, (2004) Az európai integráció gazdaságtana. Budapest. Aula Kiadó. Palánkai 

Tibor (ed.) Kataklizmák csapdája, TSR Model Kft. Budapest, 2008. 



Ajánlott: Illés Iván: Közép- és Délkelet-Európa az ezredfordulón. Budapest - Pécs: Dialóg 

Campus, 2002. Kornai János: A szocialista rendszer, 1993.  A gondolat erejével. Osiris Kiadó, 

Budapest, 2005. Közép-Kelet-Európa nagy átalakulása - Sikerek és csalódások, Mindentudás 

Egyeteme, Budapest, 2006. Poszt szocialista rendszerek és előzményeik. Aula, Budapest, 

2000. 

16. A tantárgy tárgyi szükségletei: Írásvetítő, laptop, video-projektor 

 

 

 

Debrecen, 2011. szeptember 15. 

 

Dr. Fülöp Mihály 
egyetemi tanár 
 



Foglalkozási terv 

Világgazdaságtan (AV_KMLE203, AV_PLB205) 

kereskedelem és marketing BA, pénzügy és számvitel BA, turizmus-vendéglátás BA 

levelező tagozat 

III. évfolyam 

 

 Téma 
1.  Bevezetés a v ilággazdaság, európai és regionális integráció, magyar 

külgazdaság fogalmaiba. Bretton-woods-i gazdasági és pénzügyi világrend: 
IMF és Világbank.  

2.  A világgazdaság kettéhasadása a hidegháborúban. A háború utáni gazdasági 
és monetáris rend válságai 1973-tól. 

3.  A nyugat-európai integráció és a KGST. Az Európai Gazdasági és 
Monetáris Unió.  

4.  Betagozódás a szovjet övezetbe. Szocialista munkamegosztási és reform 
kísérletek. A közép-európai térség diverzifikálódása, válságjelenségek és 
felbomlása.  

5.  Demokrácia és piacgazdaság bevezetése. Euro-atlanti integráció. Az 
alrégiók: balti, közép-európai, volt jugoszláv, román-bolgár.  

6.  Magyarország helye és szerepe Európában. A magyar EU elnökség és az 
európai gazdasági kormányzás. 

7.  Perifériából perifériába. A modernizáció ellentmondásai a k özép-európai 
térségben.  

8.  A gazdasági és monetáris válság hatása az újjárendeződő világgazdaságban.  
9.  A francia G8 és G20 elnökség és a v ilággazdasági kormányzásának 

kialakulása.  
 

 

Debrecen, 2011. szeptember 15. 

 

Dr. Fülöp Mihály 
egyetemi tanár 
 



Vizsgakérdések 

Világgazdaságtan (AV_KMLE203, AV_PLB205) 

kereskedelem és marketing BA, pénzügy és számvitel BA, turizmus-vendéglátás BA 

levelező tagozat 

III. évfolyam 

 

A vizsgakérdések a Foglalkozási tervben felsoroltakkal azonosak.  

 

 

 

Debrecen, 2011. szeptember 15. 

 

Dr. Fülöp Mihály 
egyetemi tanár 
 



Tantárgyi program 
 
1. A tantárgy neve (csoportja): KÖZGAZDASÁGTAN I.  (AV_PNA206-K7) 
2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Bauerné Dr. Gáthy Andrea, egyetemi adjunktus 
3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Pénzügy számvitel BA (I. éfv.) 
4. A tantárgy típusa: „A” 
5. A tantárgy oktatásának időterve: 2 félév, 3+2, K 
6. A tantárgy kredit értéke: 7 
7. A tantárgy oktatási célkitűzése: A félév során a h allgatók megismerkednek a 

közgazdaságtan alapfogalmaival, a mikroökonómia alapösszefüggéseivel (piaci 
mechanizmusok, fogyasztói preferenciák, vállalatok helye a gazdaságban, termelés 
költségei, a vállalatok profitmaximalizáló magatartása, a vállalatok veszteség 
minimalizálása), összefüggéseivel. Így képesek lesznek eligazodni a mindennapi 
fogyasztói, vállalati és gazdasági történésekben, a gazdasági hírek között és értékelni 
azokat. 

8. Az oktatás személyi feltételei: Bauerné Dr. Gáthy Andrea, egyetemi adjunktus 
9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint: — 
10. A tantárgy tartalma: 1. Bevezetés, Szűkösség és Gazdálkodás, Gazdálkodási rendszerek, 

Piac és piaci mechanizmusok, 2. A fogyasztó preferencia rendszere, Költségvetési korlát,  
A fogyasztó optimális választása, 3. Az árváltozás hatásának elemzése, A 
jövedelemváltozás hatásának elemzése, a teljes árhatás felbontása, A piaci kereslet és a 
kereslet rugalmassága, 4. A vállalatok szerepe a gazdaságban, Termelés, Termelési 
függvény, 5. A termelés költségei, Rövid távú költségfüggvények, Hosszú távú 
költségfüggvények, 6. Profitmaximalizálás és kínálat a kompetitív piacon 7. Piaci 
szerkezetek, A monopólium kínálati magatartása, Profitmaximalizálás hosszú távon, 
Árdiszkrimináció, A monopólium jóléti vonatkozásai, 8. A z oligopol piac, Klasszikus 
oligopólium modellek, A monopolisztikus verseny, 9. Játékelmélet, Piaci szerkezetek és 
piacszabályozás 10. Könyvtárhasználati hét   11. A termelési tényezők piaca, Az 
erőforrások kereslete és kínálata kompetitív piacon, Az egyéni munkakínálati függvény 
levezetése, Egyéni, ágazati és összpiaci munkakínálat és munkapiac, 12. A pénztőke 
értéke az időfolyamatban (tőke, kamat, befektetés), Monopol hatások az erőforrások 
piacán  13. Az általános egyensúly és a j óléti gazdaságtan 14. A piaci elégtelenségek, 
Közjavak, Externáliák, 15. Rendszerező összegzés, zárthelyi dolgozatok pótlása, javítása; 

11. Órarendi, illetve „otthoni” terhelés aránya: 40% : 60% 
12. Évközi ellenőrzés módja: A félév során három zárthelyi dolgozat írására kerül sor.  

Az elérhető pontszám két dolgozat esetében 50-50 pont. A félév elfogadásának (aláírás) 
feltétele a két dolgozatból (100 pont) együttesen 60 pont  elérése és a dolgozatonkénti 
feladatmegoldásokból és ábrázolásból (mely dolgozatonként 25-25 pont) legalább 60%-os 
teljesítése. Ezen belül egyik dolgozat sem sikerülhet 20 pontnál gyengébbre. Sikertelenség 
esetén, a félév végén pótdolgozat egy alkalommal írható a két zh anyagából együtt. A 2. 
zárthelyi dolgozat megírása is kötelező, függetlenül az első dolgozat eredményétől. 

13. Számonkérés módja: A félév írásbeli kollokviummal zárul. 
14. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: — 
15. A kötelező, illetve ajánlott irodalom: 

· Kopányi M. : Mikroökonómia (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2003)  



· Bauerné Gáthy A. et. al. (szerk.): Mikroökonómia Feladatgyűjtemény alapszint, 
(DE AGTC, Debrecen, 2009) 

Ajánlott irodalom : 
· Samuelson, P. A. – Nordhaus, W., D.: Közgazdaságtan (KJK-KERSZÖV Jogi és 

Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2000),  
· Hal. R. Vaian: Mikroökonómia középfokon (KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti 

Kiadó, Budapest, 2003) 
· Berde É. (szerk.): Mikroökonómiai és piacelméleti feladatgyűjtemény (TOKK, 

Budapest, 2009) 
· Aktuális tanulmányok  

 
 
16. A tantárgy tárgyi szükségletei: tanterem, projektor, tábla, folyóiratok, szakkönyvek. 
 
Debrecen, 2011. szeptember 5. 
 

……………………………….. 
Bauerné Dr. Gáthy Andrea– tantárgyfelelős 

 



 
 
 

FOGLALKOZTATÁSI TERV 

KÖZGAZDASÁGTAN  (AV_PNA206-K7) 
Pénzügy számvitel BA szak 

I. évfolyam, 2011/2012-es tanév, 2. félév 
 
 
 
1. Bevezetés, Szűkösség és Gazdálkodás, Gazdálkodási rendszerek, Piac és piaci 
mechanizmusok,  
2. A fogyasztó preferencia rendszere, Költségvetési korlát,  A fogyasztó optimális választása, 
3. Az árváltozás hatásának elemzése, A jövedelemváltozás hatásának elemzése, a t eljes 
árhatás felbontása, A piaci kereslet és a kereslet rugalmassága,  
4. A vállalatok szerepe a gazdaságban, Termelés, Termelési függvény,  
5. A termelés költségei, Rövid távú költségfüggvények, Hosszú távú költségfüggvények,  
6. Profitmaximalizálás és kínálat a kompetitív piacon  
7. Piaci szerkezetek, A monopólium kínálati magatartása, Profitmaximalizálás hosszú távon, 
Árdiszkrimináció, A monopólium jóléti vonatkozásai,  
8. Az oligopol piac, Klasszikus oligopólium modellek, A monopolisztikus verseny,  
9. Játékelmélet, Piaci szerkezetek és piacszabályozás  
10. A termelési tényezők piaca, Az erőforrások kereslete és kínálata kompetitív piacon, Az 
egyéni munkakínálati függvény levezetése, Egyéni, ágazati és összpiaci munkakínálat és 
munkapiac,    
11. Könyvtárhasználati hét,  
12. A pénztőke értéke az időfolyamatban (tőke, kamat, befektetés), Monopol hatások az 
erőforrások piacán   
13. Az általános egyensúly és a jóléti gazdaságtan  
14. A piaci elégtelenségek, Közjavak, Externáliák, 
15. Rendszerező összegzés 
 
 
Debrecen, 2011. szeptember 5. 
 

……………………………….. 
Bauerné Dr. Gáthy Andrea – tantárgyfelelős 



 
 
 

KÖVETELMÉNYEK  

KÖZGAZDASÁGTAN  (AV_PNA206-K7) 
Pénzügy számvitel BA szak 

I. évfolyam, 2011/2012-es tanév, 2. félév 
 
 
Évközi ellenőrzés módja: A félév során három zárthelyi dolgozat írására kerül sor.  

Az elérhető maximális pontszám dolgozatonként 50-50 pont. A félév elfogadásának 
(aláírás) feltétele a két dolgozatból (100 pont) együttesen 60 pont  elérése és a 
dolgozatonkénti feladatmegoldásokból és ábrázolásból (amely dolgozatonként 25-25 pont) 
legalább 60%-os teljesítése. Ezen belül egyik dolgozat sem sikerülhet 20 pont nál 
gyengébbre. Sikertelenség esetén, a félév végén pótdolgozat egy alkalommal írható a két 
zh anyagából együtt. A 2. zárthelyi dolgozat megírása is kötelező, függetlenül az első 
dolgozat eredményétől. 

Számonkérés módja: A félév írásbeli kollokviummal zárul. A dolgozat felépítése 
megegyezik az évközi dolgozat felépítésével (Igaz-hamis állítások, Feleletválasztós teszt, 
Függvények ábrázolása és jellemzése, Számítási feladatok, fogalmak). A dolgozatok során 
a követelményrendszerben összefoglalt tananyag kerül számonkérésre, mely megtalálható 
a kötelezően kiadott szakirodalomban (Kopányi M. : Mikroökonómia (Műszaki 
Könyvkiadó, Budapest, 2003), Bauerné Gáthy A. et. al. (szerk.): Mikroökonómia 
Feladatgyűjtemény alapszint, (DE AGTC, Debrecen, 2009) valamint elhangzik az 
előadásokon és gyakorlatokon. 
 
A vizsga és az évközi dolgozat során előfordulható minimum kérdések listája: 

 
1. Közgazdaságtan 
2. Gazdaság 
3. Piac 
4. Kereslet 
5. Kínálat 
6. Marshall-kereszt 
7. Szükséglet 
8. Szűkösség 
9. Mikroökonómia 
10. Makroökonómia 
11. Termelés 
12. Keresleti függvény 
13. Kínálati függvény 
14. Marshall-kereszt 
15. Rezervációs ár 
16. Termelési tényezők 
17. Termelési tényezők típusai 
18. Hasznos jószág 
19. Hasznossági függvény 
20. Preferencirendszer 

21. Közömbösségi görbe 
22. Helyettesítési határráta  

(fogalom és képlet) 
23. Költségvetési egyenes  

(fogalom és képlet) 
24. Jövedelem-fogyasztás görbe 
25. Engel görbe 
26. Ár-fogyasztás görbe 
27. Normál jószág 
28. Inferior jószág 
29. A keresletrugalmasság típusai és 

képletei 
30. Tranzakciós költségek 
31. Gazdasági időtávok (nagyon rövid, 

rövid, hosszú, nagyon hosszú) 
32. Határbevétel (fogalom és képlet) 
33. Termelési függvény 
34. Parciális termelési függvény 
35. Isoquant 
36. Skálahozadék 



37. Termelési költségek (csoportosítás 
definíciókkal) 

38. Állandó költség (fogalom és képlet) 
39. Változó költség (fogalom és képlet) 
40. Átlagos változó költség (fogalom 

és képlet) 
41. Átlagos fix költség (fogalom és 

képlet) 
42. Átlagköltség (fogalom és képlet) 
43. Határköltség (fogalom és képlet) 
44. Kompetitív piac jellemzői 
45. Gazdasági profit  

(fogalom és képlet) 
46. Normál profit 
47. Határbevétel 
48. Fedezeti pont 
49. Üzembezárási pont 

50. Tökéletlen verseny 
51. Árdiszkrimináció (és típusai) 
52. A monopólium termelői többlete 
53. Holtteher-veszteség 
54. Származékos kereslet 
55. Reálkamatláb 
56. Határtermék-bevétel  

(fogalom és képlet) 
57. Termelési tényező határköltsége 

(fogalom és képlet) 
58. A tőke jelenértéke (fogalom és 

képlet) 
59. A tőke jövőértéke (fogalom és 

képlet) 
60. A piaci elégtelenségek 
61. Externáliák 
62. Közjavak 

 
 
Debrecen, 2011. szeptember 5. 
 

……………………………….. 
Bauerné Dr. Gáthy Andrea – tantárgyfelelős 

 
 
 



Tantárgyi program 
 
1. A tantárgy neve (csoportja): KÖZGAZDASÁGTAN II. (AV_PNA207-K7) 
2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Kuti István, egyetemi docens 
3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Pénzügy-számvitel BA szak, II. évf. 
4. A tantárgy típusa: „A” 
5. A tantárgy oktatásának időterve: 3. félév, 3+2 K 
6. A tantárgy kredit értéke: 7 
7. A tantárgy oktatási célkitűzése: A félév során a hallgatók megismerkednek a 

makroökonómia alapfogalmaival, legfontosabb kérdésköreivel, összefüggéseivel. A tárgy 
célja a h allgatók közgazdasági szemléletének kialakítása, az alkalmazott közgazdasági 
tárgyak makroökonómiai megalapozása. A kurzus célja továbbá, hogy megismertesse a 
hallgatókkal a nemzetközi gazdaságtan elméletének alapvető összefüggéseit. A tárgy 
keretében a h allgatók megismerik a nemzetközi kereskedelem alapvető elméleteit, a 
kereskedelempolitika eszközeit, a nemzetközi fizetésekkel kapcsolatos legalapvetőbb 
összefüggéseket, valamint a gazdaságpolitika működését nyitott gazdaságban. 

8. Az oktatás személyi feltételei:  
Makroökonómia: Dr. Kuti István, Dombi Mihály, Harangi-Rákos Mónika 
Nemzetközi gazdaságtan: Dr. Popovics Péter egyetemi adjunktus 

9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint: — 
10. A tantárgy tartalma: 1. Bevezetés. A makroökonómia tárgya, módszerei, szemlélete; A 

makrogazdasági tevékenység számbavétele; 2. A munkapiac; 3. Az árupiac, a fogyasztási 
és a b eruházási kereslet; 4. A pénz és a p énzpiac; 5. A neoklasszikus és a keynesiánus 
modell; 6. Gazdaságpolitikai koncepciók és eszközök; 7. Munkanélküliség a 
neoklasszikus és a keynesiánus modellben; 8. Infláció a neoklasszikus és a keynesiánus 
modellben; 9. Bevezetés a nemzetközi közgazdaságtanba; 10. Munkatermelékenység és a 
komparatív előny: ricardói modell; 11. Specifikus termelési tényezők és 
jövedelemelosztás; 12. Könyvtári hét, zárthelyi dolgozatok pótlása, javítása; 13. 
Erőforrások és külkereskedelem: a Heckscher-Ohlin- modell; 14. A kereskedelempolitika 
eszközei és politikai gazdaságtana; 15. Árszínvonal és valutaárfolyam hosszú távon. 

11. Órarendi, illetve „otthoni” terhelés aránya: 1 : 4 
12. Évközi ellenőrzés módja: A félév során három zárthelyi dolgozat írására kerül sor. 

Makroökonómia: Az elérhető pontszám két dolgozat esetében 50-50 pont. A félév 
elfogadásának (aláírás) feltétele a két dolgozatból (100 pont) együttesen 60 pont elérése és 
a dolgozatonkénti feladatmegoldásokból és ábrázolásból (mely dolgozatonként 25-25 
pont) legalább 60%-os teljesítése. Ezen belül egyik dolgozat sem sikerülhet 20 pont nál 
gyengébbre. Sikertelenség esetén, a félév végén pótdolgozat egy alkalommal írható a két 
zh anyagából együtt. A 2. zárthelyi dolgozat megírása is kötelező, függetlenül az első 
dolgozat eredményétől. 
Nemzetközi gazdaságtan: A hallgatók a 15. heti előadást követően egy 50 pontos 
zárthelyi dolgozatot írnak. A félév végi aláírás megszerzésének a feltétele, hogy a 
hallgatók az összesen elérhető 50 pontból legalább 30 pontot megszerezzenek. A 30 
pontot el nem érő hallgatók egyetlen alkalommal pót zárthelyi dolgozatot írhatnak az 
aláírás megszerzéséért. 

13. Számonkérés módja: A félév írásbeli kollokviummal zárul. 
14. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: — 
 



15. A kötelező, illetve ajánlott irodalom: 
Kötelező – Makroökonómia: 

· Solt Katalin – Meyer Dietmar: Makroökonómia (Aula Kiadó, Bp., 2007, 315 o.),  
Bock Gy. – Czagány L. – Nagy R.: Makroökonómia feladatok (TRI-MESTER, 
Tatabánya, 1999). 

Ajánlott irodalom – Makroökonómia:  
· Samuelson, P. A. – Nordhaus, W., D.: Közgazdaságtan (KJK-KERSZÖV Jogi és 

Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2000),  
· Mankiw, N.G.: Makroökonómia (Osiris, 1999), Hall, Robert E. – Taylor, John B.: 

Makroökonómia (KJK, Bp., 1997). 
· Ernst F. Schumacher (1991): A kicsi szép, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 

Budapest 
· David C. Korten (2009): Gyilkos vagy humánus gazdaság, Kairosz Kiadó, 

Budapest 
· Amartya Sen (2003): A fejlődés mint szabadság, Európa Könyvkiadó Budapest 
· Kiss Károly (2011): A közgazdaságtan esendősége (és mihaszna válság idején), 

Stratégiakutató Intézet, Budapest 
· Greenspan Alan (2009): A zűrzavar kora, HVG Kiadó Zrt. Budapest 

 
Kötelező – Nemzetközi gazdaságtan: 

· Paul R. Krugman – Maurice Obstfeld: Nemzetközi gazdaságtan. Elmélet és 

gazdaságpolitika. Panem Könyvkiadó Kft., Budapest, 2003. (egyes fejezetei) 
 
Ajánlott irodalom – Nemzetközi gazdaságtan: 

a. Csáki György: A nemzetközi gazdaságtan és a világgazdaságtan alapjai. Napvilág 

Kiadó Kft., Budapest, 2006. 

b. Samuelson, P. A. – Nordhaus W. D.: Közgazdaságtan (megfelelő fejezetei) KJK – 

Kerszöv. Budapest, 2000. 
 
 
16. A tantárgy tárgyi szükségletei: tanterem, projektor, tábla, folyóiratok, szakkönyvek. 
 
Debrecen, 2011. szeptember 6. 
 

……………………………….. 
Dr. Kuti István 
tantárgyfelelős 

 



 
 
 

FOGLALKOZTATÁSI TERV 

KÖZGAZDASÁGTAN II. (AV_PNA207-K7) 
Pénzügy-számvitel BA szak, II. évf. 

II. évfolyam, 2011/2012-es tanév, 1. félév 
 
 
 
1. Bevezetés. A makroökonómia tárgya, módszerei, szemlélete; a makrogazdasági 
tevékenység számbavétele; 

2. A munkapiac; 

3. Az árupiac, a fogyasztási és beruházási kereslet; 

4. A pénz és a pénzpiac; 

5. A neoklasszikus és a keynesiánus modell; 

6. Gazdaságpolitikai koncepciók és eszközök; 

7. Munkanélküliség a neoklasszikus és a keynesiánus modellben; 

8. Infláció a neoklasszikus és a keynesiánus modellben 

9. A tantárgy tartalmának és követelményrendszerének ismertetése. Bevezetés a nemzetközi 
közgazdaságtanba. 

10. Munkatermelékenység és a komparatív előny: ricardói modell. 

11. Specifikus termelési tényezők és jövedelemelosztás. 

12. Könyvtári hét, zárthelyi dolgozatok pótlása, javítása; 

13. Erőforrások és külkereskedelem: a Heckscher-Ohlin- modell; 

14. A kereskedelempolitika eszközei és politikai gazdaságtana; 

15. Árszínvonal és valutaárfolyam hosszú távon. 
 
 
Debrecen, 2011. szeptember 6. 
 

……………………………….. 
Dr. Kuti István 
tantárgyfelelős 



 
 
 

KÖVETELMÉNYEK  

KÖZGAZDASÁGTAN II. (AV_PNA207-K7) 
Pénzügy-számvitel BA szak, II. évf. 

II. évfolyam, 2011/2012-es tanév, 1. félév 
 
 
Évközi ellenőrzés módja: A félév során három zárthelyi dolgozat írására kerül sor.  

Makroökonómia: Az elérhető pontszám két dolgozat esetében (makroökonómia 

tárgykörből) 50-50 pont. A félév elfogadásának (aláírás) feltétele a két dolgozatból (100 

pont) együttesen 60 pont  elérése és a dolgozatonkénti feladatmegoldásokból és 

ábrázolásból (amely dolgozatonként 25-25 pont) legalább 60%-os teljesítése. Ezen belül 

egyik dolgozat sem sikerülhet 20 pontnál gyengébbre. Sikertelenség esetén, a félév végén 

pótdolgozat egy alkalommal írható a két zh anyagából együtt. A 2. z árthelyi dolgozat 

megírása is kötelező, függetlenül az első dolgozat eredményétől. 

Nemzetközi gazdaságtan: A hallgatók a 15. követően egy 50 pontos zárthelyi dolgozatot 

írnak. A félév végi aláírás megszerzésének a feltétele, hogy a hallgatók az összesen 

elérhető 50 pontból legalább 30 pontot megszerezzenek. A 30 pontot el nem érő hallgatók 

egyetlen alkalommal pót zárthelyi dolgozatot írhatnak az aláírás megszerzéséért. 

 

 
Debrecen, 2011. szeptember 6. 
 

……………………………….. 
Dr. Kuti István 
tantárgyfelelős 

 
 

 



TANTÁRGYI PROGRAM 
PÉNZÜGYTAN 

 
1. A tantárgy neve (csoportja): Pénzügytan AV_PNA209-K6 
2. A tantárgyfelelős neve beosztása: Dr. Csajbók Ildikó, adjunktus 
3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Pénzügy és Számvitel BA alapszak I. évfolyam 
4. A tantárgy típusa: (A,B,C): „A” 
5. A tantárgy oktatási időterve: 1. félév, 2+2 K 
6. A tantárgy kredit értéke: 6 kredit 
7. A tantárgy oktatási célkitűzése: A tantárgy célkitűzése a hallgatókat bevezetni a 

pénzügyi alapfogalmak világába, megismertetni a hallgatókat bankrendszer felépítésével, 
a Magyar Nemzeti Bank feladataival, eszközrendszerével, a bankügyletekkel, fizetési 
módokkal, az értékpapírok és a pénzügyi piacok működésével. A szemináriumokon a 
hallgatók a pénz időértékéhez kapcsolódóan különböző számítások elvégzését sajátítják 
el.  

8. Az oktatás személyi feltételei (közreműködők): 
Dr. Csajbók Ildikó, adjunktus; Dr. Lőrinczi Krisztián tudományos segédmunkatárs 

9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint (felsorolni): - 
10. A tantárgy tartalma 
 

Hét Előadás Gyakorlat 
1. Regisztrációs hét. 
2. A pénz keletkezése és fejlődése. A 

pénz időértéke. 
A pénz időértéke, jövőérték számítás, 
egyszerű kamatszámítás 

3. A pénzügyi intézményi rendszer 
(felépítése, pénzügyi intézmények 
alapítása, működés feltételei, alapvető 
banki kockázatok, PSZÁF). 

A pénz időértéke, jövőérték számítás, 
kamatos kamatszámítás 

4. Az MNB jogállása és feladatai. A 
monetáris politika, eszközrendszere. Jelenérték számítás 

5. Bankügyletek és bankszolgáltatások 
(aktív-, passzív bankügyletek). 

Speciális pénzáramlás sorozatok – egyszerű 
és növekvő tagú örökjáradék 

6. Hitelezéssel kapcsolatos fogalmak, 
forgóeszköz-hitelek, fejlesztési 
hitelek. 

Speciális pénzáramlás sorozatok – annuitás 
jelenértéke 

7. Passzív, semleges- és egyéb 
bankügyletek (betétgyűjtés, faktoring, 
forfait, lizing) 

Speciális pénzáramlás sorozatok – annuitás 
jövőértéke 

8. Pénzforgalom lebonyolítása 
(bankszámla szerződés) Értékpapírok – váltó 

9. A pénzforgalom lebonyolítása 
(belföldi fizetési módok) Értékpapírok – részvény, kötvény 

10. A pénzforgalom lebonyolítása. 
Külkereskedelmi fizetési módok. 

Értékpapírok – belső megtérülési ráta, 
árfolyam-rugalmasság, átlagos futamidő, 
lineáris interpoláció I. 

11. Értékpapírok fogalma, csoportosítása, 
fajtái. 

Értékpapírok – belső megtérülési ráta, 
árfolyam-rugalmasság, átlagos futamidő, 
lineáris interpoláció II. 

12. Könyvtárhasználat, felkészülés zárthelyi dolgozatok írására 



13. Követelést megtestesítő értékpapírok 
(váltó, csekk, kötvény). Nettó jelenérték I. 

14. Résztulajdonosi jogot megtestesítő 
értékpapírok. A részvény Nettó jelenérték II. 

15. Nemzetközi pénzügyi intézmények Gyakorló feladatsor vegyes feladatokkal 
 
11. Órarendi, ill. „otthoni „ terhelés aránya: 

70 – 30 % 
 
12. Évközi ellenőrzés módja (a foglalkozásokon való részvétel előírásai és félévközi 

ellenőrzésének módja, a vizsgára bocsátás és aláírás feltételei): 
A megfelelő felkészülés érdekében elvárt és ajánlott az előadásokon való részvétel.  
Követelmény a gyakorlati foglalkozásokon való felkészült megjelenés és aktív részvétel 
(hiányzás csak a s zabályzat szerint megengedett mértékben, azaz összesen 2 igazolatlan 
hiányzás engedélyezett). Amennyiben a hiányzások mértéke meghaladja ezt, a félév nem 
teljesítettnek minősül. 
Évközi ellenőrzés:  
Írásbeli zárthelyi dolgozat (2011. november 23. Könyvtárhasználati héten, pótzh 
lehetőség 2011. december 19-i héten)  

A zárthelyi dolgozat elméleti és gyakorlati részből áll. 
Elméleti rész a végső jegy 20%-át jelenti (eredmények %-os értéke súlyozottan kerül 
figyelembe vételre a végső eredményben) 
Gyakorlati rész a végső jegy 20%-át jelenti (eredmények %-os értéke súlyozottan kerül 
figyelembe vételre a végső eredményben) 
Összességében tehát a zárthelyi dolgozat a végső jegy 40%-át jelenti 

 
 Értékelés:  

0-59%    - elégtelen (1) 
 60-69%  - elégséges (2) 
 70-79% - közepes (3) 
 80-89% - jó (4) 
 90-100% - jeles (5) 

 
13. Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja (beszámoló, gyakorlati 

jegy, kollokvium, szigorlat):  
I. Írásbeli zárthelyi dolgozat (2011. november 23. Könyvtárhasználati héten, pótzh 

lehetőség 2011. december 19-i héten)  
A zárthelyi dolgozat elméleti és gyakorlati részből áll. 
Elméleti rész a végső jegy 20%-át jelenti (eredmények %-os értéke súlyozottan kerül 
figyelembe vételre a végső eredményben) 
Gyakorlati rész a végső jegy 20%-át jelenti (eredmények %-os értéke súlyozottan kerül 
figyelembe vételre a végső eredményben) 
Összességében tehát a zárthelyi dolgozat a végső jegy 40%-át jelenti 

 
 Értékelés:  

0-59%    - elégtelen (1) 
 60-69%  - elégséges (2) 
 70-79% - közepes (3) 
 80-89% - jó (4) 
 90-100% - jeles (5) 

 
 



II. Írásbeli kollokvium Végső jegy 60%-át adja 
Az írásbeli kollokvium elméleti kérdésekből és számítási feladatokból áll. 

 Értékelés:  
0-59%    - elégtelen (1) 

 60-69%  - elégséges (2) 
 70-79% - közepes (3) 
 80-89% - jó (4) 
 90-100% - jeles (5) 

 
Amennyiben az írásbeli zárthelyi dolgozat eredménye 80% feletti, akkor megajánlott jegyet 
kaphat a hallgató. 
 
14. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 

 
15. A kötelező, illetve ajánlott irodalom: 

Dr. Tétényi Veronika: Pénzügyi és vállalkozás finanszírozási ismeretek. Perfekt 2001. 
Dr. Csajbók Ildikó: Pénzügytan távoktatás jegyzet 2011. 
Brealey-Myers: Modern vállalati pénzügyek (Panem-McGraw-Hill) 

 
16. A tantárgy tárgyi szükségletei:  

Tanterem, projektor, laptop 
 
Debrecen, 2011. szeptember 12. 
 
   
 
        Dr. Csajbók Ildikó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pénzügytan ellenőrző, felkészülést segítő elméleti kérdések 
 
 
A pénzügyi rendszer fogalma, bankrendszerek fajtái 
Penziós ügyletek fogalma, fajtái 
Ismertesse a pénz funkcióit! 
A magyar bankrendszer felépítése 
Betétügyletek csoportosítása 
Ismertesse a pénzáramlás definícióját, a pénz időértékének kiszámítási módozatait 
Az egyszintű és kétszintű bankrendszer előnyei, hátrányai 
Faktoring fogalma, szereplői, folyamata 
Ismertesse az egyszerű és kamatos kamat jelentését, számítását jövőérték számítás esetén! 
Az MNB alapvető feladatai 
Értékpapírok fajtái a bennük foglalt jog szerint 
Ismertesse a diszkont fogalmát és a diszkontszámítás módját, képletét! 
Monetáris politika fogalma, értelmezése 
A váltó fogalma, fajtái, törvényes kellékei 
Ismertesse az örökjáradék fogalmát, jelentését és számításának módszerét! 
Monetáris politika eszközrendszere 
A csekk fogalma, törvényes kellékei, a csekkel történő fizetés folyamata 
Ismertesse az annuitás fogalmát, jelentését és számításának módszerét! 
Ismertesse a pénzügyi intézmények által nyújtott pénzügyi szolgáltatásokat! 
Kötvény fogalma, jellemzői, a kötvény fajtái hozam szerint 
Házipénztár fogalma, nyomtatványai 
Ismertesse a pénzügyi intézmények által nyújtott befektetési szolgáltatásokat! 
A biztosítékok általános jellemzői. A tárgyi biztosítékok. 
A részvény fogalmai, jellemzői, fajtái 
Ismertesse a bankok alapvető kockázatait! 
A személyi biztosítékok. 
Elektronikus fizetési eszközök 
Prudens működés szabályozása 
A készpénzkímélő fizetési módok (bankkártyák, csekkek) 
Ismertesse az akkreditív fizetési módot. 
Aranystandard rendszer és megszűnésének okai 
A banki üzletszabályzat, hitel- és kölcsönszerződés tartalma 
Betétügyletek: számlabetét, devizabetét, takarékbetét 
IMF célja, feladatai 
Sorolja fel a pénzhitelek fajtáit! Mit jelent a kötelezettségvállalási hitel? 
A vállalkozói bankszámla fajtái 
Világbank és intézményei 
Mit tartalmaz a hiteldíj? 
Átutalással történő fizetés folyamata 
WTO céljai, eszközrendszere 
A rövidlejáratú hitelfelvételt kiváltó okok. A rövidlejáratú hitelek tervezése. 
A készpénz nélküli fizetési módok 
Passzív bankügyletek fogalma, a passzív banktevékenységek 
A kötvények csoportosítása kockázat szerint 
Hitelbizosítékokkal szembeni követelmények 
Aktív bankügyletek fogalma és fajtái 
Befektetési jegy, kincstárjegy, kárpótlási jegy fogalma, fajtái 
Fedezet nélküli hitelek fajtái, jellemzői 



A betétgyűjtés fogalma. Bankbetét és a betéti kamat. Milyen tényezők befolyásolják a 
kamatokat? 
A lízing fogalma, fajtái. A lízingdíj, lízingszorzó. 
A hitelezés folyamata 
A betétek típusai. A bank idegen forrásai. 
Értékpapírok csoportosítása hozam alapján 
Forfait ügylet fogalma, jellemző, eltérései a faktoringtól 
Bankhitel fogalma, a hitelek csoportosítása 
Értékpapírok csoportosítás átruházási lehetőség alapján 
Az átutalási megbízással történő fizetési mód, a nyomtatványai és útjai. 
A szavatoló tőke fogalma és összetétele 
Az "5C" hitelminősítő kritériumok és tartalmuk. 
Értékpapírok csoportosítása forgalomképesség és lejárat alapján 
 
 
 



Tantárgyi program (2010/2011, 2. félév) 
 
1. A tantárgy neve (csoportja): Környezetgazdaságtan (AV_PNA210) 
2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Kuti István, egyetemi docens 
3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: pénzügy és számvitel BSc 
4. A tantárgy típusa: „A” 
5. A tantárgy oktatásának időterve: 6. félév, 2+0 K 
6. A tantárgy kredit értéke: 3 
7. A tantárgy oktatási célkitűzése: a környezetgazdaságtan alapvető fogalmainak 

elsajátíttatása; a különböző közelítések elkülönítése és kapcsolatuk megértetése; a főbb 
környezeti és társadalmi jelenségeket integráltan, egységesen kezelő szemlélet kialakítása. 

8. Az oktatás személyi feltételei: Dr. Kuti István 
9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint: — 
10. A tantárgy tartalma: 1. A környezetgazdaságtan tárgya; 2. Fenntartható fejlődés; 3. A 

gazdasági növekedés és a k örnyezet; 4. A gazdasági makromutatók és a környezet; 5. 
Természeti erőforrások; 6. A környezeti javak értékelése; 7. A környezetszennyezés 
gazdaságtana; 8. Környezetpolitikai eszközök; 9. Az EU környezetpolitikája; 10. Vállalati 
környezetpolitika; 11. Globális ökológiai problémák; 12. A fogyasztói magatartás 
környezet-gazdaságtani összefüggései; 13-14. Rendszerező áttekintés 

11. Órarendi, illetve „otthoni” terhelés aránya: 1 : 4 
12. Évközi ellenőrzés módja: A félév során két zárthelyi dolgozat írására kerül sor (április 

3., május 5.). Az elérhető pontszám mindkét dolgozat esetében 50. A félév elfogadásának 
(aláírás) feltétele a két dolgozatból (100 pont) együttesen 60 pont  elérése. Ezen belül 
egyik dolgozat sem sikerülhet 20 pontnál gyengébbre. Sikertelenség esetén, a félév végén 
pótdolgozat egy alkalommal (május 11.) írható a két zh anyagából együtt.  
A 2. zárthelyi dolgozat megírása is kötelező, függetlenül az első dolgozat eredményétől. 

13. Számonkérés módja: A félév írásbeli kollokviummal zárul. 
14. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: — 
15. A kötelező, illetve ajánlott irodalom: 
Kötelező: Kerekes Sándor: A környezetgazdaságtan alapjai, Aula Kiadó, Budapest, 2007 
Ajánlott irodalom: Szabó Gábor: Környezetgazdálkodás (DE ATC, Debrecen, 2001, 97 o.), 
Szolnoki Győzőné: Zöld marketing és gazdasági környezete (Mezőgazdasági Kiadó – Osiris 
Kiadó, Budapest, 1999, 208 o.), a további irodalmat a félév során folyamatosan kapják meg a 
hallgatók 
 
16. A tantárgy tárgyi szükségletei: tanterem, projektor, tábla, folyóiratok, szakkönyvek. 
 
Debrecen, 2011. szeptember 24. 
 

(Dr. Kuti István) 
egyetemi docens, tantárgyfelelős 

 



FOGLALKOZTATÁSI TERV 

Környezetgazdaságtan (AV_PNA210) 
Pénzügy és számvitel BSc 

II. évfolyam, 2010/2011-es tanév, 2. félév 
 
 
1. A környezetgazdaságtan tárgya;  
2. Fenntartható fejlődés;  
3. A gazdasági növekedés és a környezet;  
4. A gazdasági makromutatók és a környezet;  
5. Természeti erőforrások;  
6. A környezeti javak értékelése;  
7. A környezetszennyezés gazdaságtana;  
8. Környezetpolitikai eszközök;  
9. Az EU környezetpolitikája;  
10. Vállalati környezetpolitika;  
11. Globális ökológiai problémák;  
12. A fogyasztói magatartás ökológiai összefüggései;  
13-14. Rendszerező áttekintés 
 
 
Debrecen, 2011. szeptember 24. 
 

……………………………….. 
(Dr. Kuti István) 

egyetemi docens, tantárgyfelelős 
 



KÖVETELMÉNYEK 
Környezetgazdaságtan (AV_PNA210) 

Pénzügy és számvitel BSc 
II. évfolyam, 2010/2011-es tanév, 2. félév 

 
 
A félév során két zárthelyi dolgozat írására kerül sor. Az elérhető pontszám mindkét dolgozat 
esetében 50. 
A félév elfogadásának (aláírás) feltétele a két dolgozatból (100 pont) együttesen 60 pont  
elérése. Ezen belül egyik dolgozat sem sikerülhet 20 pontnál gyengébbre. 
Sikertelenség esetén, a félév végén pótdolgozat egy alkalommal írható a két zh anyagából 
együtt.  
A 2. zárthelyi dolgozat megírása is kötelező, függetlenül az első dolgozat eredményétől. 
A félév írásbeli kollokviummal zárul. Az elégséges szint eléréséhez minimum 60%-ot kell 
elérni. 
 
 
Debrecen, 2011. szeptemer 24. 
 

……………………………….. 
(Dr. Kuti István) 

egyetemi docens, tantárgyfelelős 
 

 
 
 



MINTAKÉRDÉSEK AZ ÉVKÖZI SZÁMONKÉRÉSHEZ ÉS A VIZSGADOLGOZATHOZ 
 

1. Egyes természettudósok vitatják, hogy a társadalmi-gazdasági rendszer jelenlegi méretében elfér a 
bioszférán. (Tk. 17. o.) 

2. A fejlett polgári demokráciák kormányai számos környezeti programot dolgoztak ki, melyek jó része azzal 
számol, hogy a szükséglet-kielégítés szintjét egyes pazarló társadalmakban csökkenteni kell. (Tk. 22. o.) 

3. A gyenge fenntarthatóság feltétele, hogy a társadalom rendelkezésére álló tőkejavak értéke időben ne 
csökkenjen. (Tk. 25. o.) 

4. A szigorú (erős) fenntarthatóság nem engedi meg a tőkeelemek egymás közötti helyettesíthetőségét. (Tk. 26. 
o.) 

5. A környezeti Kuznets-görbe első (csökkenő) szakasza a szerkezeti-, míg második (növekvő) szakasza a 
skálahatás következménye. (Tk. 41. o.) 

6. A dematerializáció (anyagtalanítás) követelménye abból indul ki, hogy a technoszféra és a bioszféra közötti 
anyagáramlás adja a kulcsot a legtöbb ökológiai probléma megoldásához. (Tk. 45. o.) 

7. A TMR az MFA egyik mutatója, tömegegységekben mérik. 
8. Az ISEW és a GPI ugyanazt a módszertant követi, ugyanazon az elvi alapon épül fel. 
9. A fenntarthatóság gyenge követelménye bevezeti a kritikus természeti tőke fogalmát. 
10. Az ökológiai deficit az ökológiai lábnyom és a biokapacitás különbsége. (Tk. 78. o.) 
 

II. Teszt (A megfelelő betűjelet jelölje az első oldalon lévő táblázatban.) 
1. A környezetgazdaságtan az alábbi megnevezés szinonimája 

a) környezet 
gazdálkodás 

b) környezetpolitika c) ökológiai 
gazdaságtan 

d) egyik sem 

2. Az alábbiak közül melyik mutatószám veszi legkevésbé figyelembe a társadalmi  folyamatokat? 
a) NNI b) ISEW c) GPI d) HDI 

3. Az alábbiak közül melyik nem monetáris jelzőszám? 
a) GDP b) nemzeti vagyon c) TMR d) NNI 

4. Az alábbiak közül melyik a fenntarthatóság erős követelménye? 
a) dK/dt = 0 b) dK/dt £ 0 c) S(t) – δK(t) ³ 0 d) dKn* ≤ α 

5. Kinek a nevéhez fűződik a Gaïa elmélet? 
a) James Lovelock b) Howard T. Odum c) Nicholas 

Georgescu-Roegen 
d) Robert Solow 

6. Ki vetette fel az ún stacionárius állapotú gazdaság fogalmát? 
a) Herman Daly b) Robert Costanza c) E.  Schumacher d) René Passet 

7. A Római Klub első jelentésének új, sokkoló koncepciója az ún. 
a) zéró növekedés b) optimális 

növekedés 
c) fenntartható 
fejlődés 

d) maximális 
növekedés 

8. A környezeti Kuznets-görbe 
a) logisztikus görbe b) U alakú c) fordított U alakú d) S alakú 

9. Érdekérvényesítés szempontjából melyik szereplő tekinthető „erősnek”?? 
a) Jövő generációk b) Természet c) „Déli” államok d) Emberi érdekek 

10. Az alábbiak közül mit nem vesznek figyelembe a HDI számításakor? 

a) Születéskor 
várható élettartam 

b) Írni-olvasni tudók 
aránya felnőtt 
népességben 

c) GDP/fő 
vásárlóerő paritáson 

d) A hosszú távú 
környezeti károk 
jelenértéke 

 



Tantárgyi program, követelményrendszer 

 

1. A tantárgy neve:     Menedzsment 

2.A tantárgyfelelős neve, beosztása:  Dr. Berde Csaba 

egyetemi tanár 

3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése:  Pénzügy - számvitel BA alapszak,  

  nappali tagozat 

4. A tantárgy típusa:    A 

5. A tantárgy oktatásának időterve: 

 

Tárgykód Szemesz-
ter 

Órabeosz-
tás 

Számonké-
rés 

Kredit Tagozat 

AV_PNA211 3 2+1 K 3 pénzügy 
számvitel 

 

6. A tantárgy kreditértéke: 3 

7. A tantárgy oktatási célkitűzése: A menedzsment fogalmának és értelmezéseinek 

bemutatásán keresztül a hallgatók megismerik a vezetővel szembeni elvárásokat, 

gondolkodásmódokat, elméleteket, vezetési iskolákat. A vezetési folyamatban 

definiálható vezetési feladatok oktatásával a célunk, hogy felkészítsük őket az 

alapvető vezetési szituációk megértésére és megoldására is.  

8. Az oktatás személyi feltételei: Az előadásokat a tantárgyfelelős tartja..  

9. A tantárgy oktatásának előfeltétele, előképzettségi szint: Nincs 

10.  Tantárgy tartalma: 

· A vezetés fogalma, vezetési feladatok 
· Vezetési szerepek 
· A vezetés kialakulása, története, híres vezetők 
· Alapvető vezetési iskolák  

(klasszikus; emberi viszonyok tana) 
· Vezetési iskolák 1945-től  

(szervezeti magatartás tudományi; strukturális; kontingencia; kulturális 
iskolák) 

· A vezetéstudomány hazai története 
· Szervezeti kommunikáció 
· Információmenedzsment 
· Tervezés, mint vezetési feladat 
· Döntés 
· Döntés végrehajtás, rendelkezés 
· Szervezés, koordináció 
· Ellenőrzés 



11. Órarendi, illetve „otthoni” terhelés aránya:  40 % az órarendi terhelés, 60 % az 
otthoni terhelés aránya 

12. Az évközi ellenőrzés módja: nincs 

13. A számonkérés módja: kollokvium 

14. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: Nincsenek 

15. Kötelező, illetve ajánlott szakirodalom: 

Kötelező: 

Berde Cs. - Láczay M.: Menedzsment, Nyíregyháza, 2005. 
 

Ajánlott: 

Bakacsi Gy.: Szervezeti magatartás és vezetés. Aula Kiadó, Budapest, 2007. 

Dobák M.: Szervezeti formák és vezetés. Aula Kiadó, Budapest, 2006. 

16. A tantárgy tárgyi szükségletei: Írásvetítő, laptop, video-projektor,  

 

Debrecen, 2011. szeptember 30. 
. 

 

       Dr. Berde Csaba 

       egyetemi tanár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOGLALKOZÁSI TERV 
 

Menedzsment 
AV_PNA211 

AV_SSZNB005 
2011/2012. tanév I. félév 
Pénzügy és számvitel BA 

Sportszervező BSc 
 

Gyakorlat: péntek 11.00-11.50 „D” épület Hallgatói Kabinet 
 

Ssz. Hét A téma Előadó 
1.  09.09. Regisztrációs hét  
2.  09.16. Bevezetés, A követelményrendszer ismertetése V.A. 
3.  09.23. A gyakorlati tanulmány tartalmi és formai követelményei V.A. 
4.  09.30. Vezetési feladatok, vezetői szerepek V.A. 
5.  10.07. Szervezeti forma, szervezeti kultúra V.A. 
6.  10.14. Változásmenedzsment, Rendelkezés V.A. 
7.  10.21. Vezetési stílus, Teljesítményértékelés a szervezetben V.A. 

8.  10.28. Karriertervezés és humánerő-fejlesztés,  
A humánerőforrás kiválasztása V.A. 

9.  11.04. A szervezeti magatartás tanulmányozása, 
Csoportok a szervezetben V.A. 

10.  11.11. Ellenőrzés, 
Információmenedzsment V.A. 

11.  11.18. Motiváció, 
Kommunikáció V.A. 

12.  11.25. Könyvtárhasználati hét  

13.  12.02. Konfliktusmenedzsment, 
Innováció V.A. 

14.  12.09. Minőségmenedzsment V.A. 
15.  12.16. Civilek, civil szerveződések a társadalomban és gazdaságban V.A. 

 
 
Debrecen, 2011. szeptember 30. 
 
Dr. Vántus András 
adjunktus 
gyakorlatvezető 
 
 

 

 

 

 



 

FOGLALKOZÁSI TERV 
 

MENEDZSMENT 
AV_PNA211 

2011/2012. tanév I. félév 
Pénzügy-számvitel BA II. év 

 
Előadás: hétfő 10-12 óráig Színházterem 

 
 

Ssz. 
 

Hét 
 

A téma 
 

Előadó 
1 09.12. A vezetés fogalma, vezetési feladatok B.CS. 

2 09.19. Vezetési szerepek B.CS. 

3 09.26. A vezetés kialakulása, története, híres vezetők B.CS. 

4 10.03. Alapvető vezetési iskolák (klasszikus; emberi viszonyok tana) B.CS. 

5 10.10. Vezetési iskolák 1945-től (szervezeti magatartás tudományi; 
strukturális; kontingencia; kulturális iskolák) 

B.CS. 

6 10.17. A vezetéstudomány hazai története B.CS. 

7 10.24. Szervezeti kommunikáció B.CS. 

8 11.07. Információmenedzsment B.CS. 

9 11.14. Tervezés, mint vezetési feladat B.CS. 

10 11.28. Döntés B.CS. 

11 12.05. Döntés végrehajtás, rendelkezés B.CS. 

12 12.12. Szervezés, koordináció, ellenőrzés B.CS. 

 
 
 
 
Debrecen, 2011. szeptember 30. 
 
 
 
       Dr. Berde Csaba 
       egyetemi tanár 

 
 

 

 

 

 



 

 

„MENEDZSMENT” c. tantárgy 
Pénzügy-számvitel szak – nappali tagozat 

2011/2012. tanév I. félév 
 

1. Mi az információ? 
2. Ismertesse az adat és az információ közti különbséget! 
3. Milyen jellemzőkkel kell rendelkeznie a jó minőségű információnak? 
4. Mitől függ az információ értéke? 
5. Melyek Toffler korszakai? 
6. Milyen jellemzői vannak a vezetői információs rendszereknek? 
7. Mit jelent a formai dimenzió? 
8. Mit jelent a tartalmi dimenzió? 
9. Mit jelent az idő dimenzió? 
10. Ismertesse a vezetői információs taktikákat! 
11. Mit nevezünk irodának? 
12. Milyen feladatok jellemzőek egy irodára? 
13. Milyen tényezők alapján értékelhető egy szervezet információs rendszere? 
14. Mit tud az információ védelméről? 
15. Ismertesse a Mintzberg-féle információs szerepek jellemzőit! 
16. Mit értünk információ visszatartáson?, mint vezetői információs taktikán? 
17. Mi a gumicsont? 
18. Mi a csöpögtetés? 
19. Mit értünk forró krumpli elnevezés alatt? 
20. Jellemezze az információ elárasztást! 
21. Milyen vezetői taktika az időzítés? 
22. Mit nevezünk döntésnek? 
23. Értelmezze a döntési folyamatot! 
24. Mik jellemzik a döntés feltételeit? 
25. Értelmezze a döntés filozófiai megközelítését! 
26. Ismertesse a döntés közgazdaságtani megközelítését! 
27. Mit jelent a homo oeconomicus? 
28. Milyen feltevésekkel élhet az adminisztratív döntési modell? 
29. Mit mond ki az adminisztratív döntési elmélet? 
30. Mi a döntés megerősítő modellje? 
31. Melyek a Skinner elmélet sarkalatos pontjai? 
32. Mi az optimális döntés? 
33. Mi a kielégítő döntés? 
34. Mi a korlátozott racionalitás elve? 
35. Ismertesse a kockázat, a hátrány és a bizonytalanság fogalmát! 
36. Milyen formái vannak a racionalitásnak? 
37. Melyek a racionális döntés kritériumai? 
38. Ismertesse a korlátozott racionalitás ismérveit! 
39. Hogyan épül fel a döntési folyamat? 
40. Mit nevezünk értékracionális döntésnek? 
41. Mit jelent a célracionális döntés? 
42. Milyen jellemzői vannak a csoportos döntéshozatalnak? 
43. Ismertesse a konszenzusos döntéshozatal előnyeit! 



44. Értelmezze a japán és az európai döntési modell eltéréseit! 
45. Mi a rendelkezés? 
46. Milyen jellemzői vannak rendelkezésnek? 
47. Ismertesse a rendelkezéssel szemben  támasztható követelményeket! 
48. Értelmezze a kompetencia fogalmát! 
49. Ismertesse a rendelkezés sikerességét akadályozó tényezőket! 
50. Milyen rendelkezés formákat ismer? 
51. Jellemezze aparancsot! 
52. Mi az utasítás? 
53. Mit jelent a megbízás? 
54. Jellemezze a felkérést! 
55. Mit jelent az érdeklődés felkeltése? 
56. Ismertesse a rendelkezés eredményességére jelentős hatással bíró tényezőket! 
57. Ismertesse a rendelkezés eredményességére közepes hatással bíró tényezőket! 
58. Ismertesse a rendelkezés eredményességére kis hatással bíró tényezőket! 
59. Mi a szervezés? 
60. Milyen jellemzői vannak a szervezés és a vezetés kapcsolatának? 
61. Ismertesse a szervezés eszközeit! 
62. Értelmezze a struktúra szervezésben betöltött szerepét! 
63. Ismertesse a vezetési típusú koordinációs eszközöket! 
64. Milyen technokratikus eszközöket ismer? 
65. Ismertesse a szervezés típusait! 

 



Tantárgyi program 

(tantárgyleírás) 

 

1. A tantárgy neve:     Vállalatgazdaságtan 

2.A tantárgyfelelős neve, beosztása:  Dr. Nábrádi András, egyetemi tanár 

3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése:  Pénzügy számvitel BA 

4. A tantárgy típusa:    A 

5. A tantárgy oktatásának időterve: 

 

Tárgykód Szemeszter Órabeosztás Számonkérés Kredit 
AV_PNA215 1 3+0 K 5 
AV_PLA215 1 13+0* K 5 

* Levelező szakon az összes óraszám 
 

6. A tantárgy kreditértéke: 3 

7. A tantárgy oktatási célkitűzése: A tantárgy célkitűzése, hogy a tananyagot 

abszolváló hallgatók tisztában legyenek a vállalkozás-gazdasági alapismeretekkel, 

ezen belül a vállalkozás működtetéséhez szükséges alapvető gazdasági számításokkal.  

8. Az oktatás személyi feltételei: Az előadásokat döntően a tantárgyfelelős tartja.. 

Eseti jelleggel a tanszék vezető oktatói az előadások megtartására bevonásra kerülnek. 

9. A tantárgy oktatásának előfeltétele, előképzettségi szint: Nincs 

10.  Tantárgy tartalma 

· A vállalati gazdaságtan jelentősége, kialakulása, fejlődése, a 
vállalatgazdaságtan elméleti alapjai a vállalatgazdaságtan helye szerepe, az 
üzleti vállalkozás és a vállalat fogalma, a vállalat jellemzői. A vállalat 
céljai, a tulajdonos, menedzser, munkavállaló céljaik és kapcsolatuk. A 
vállalat helye a társadalmi rendszerben. 

· Termelési érték és kategóriái (hozam, ár, árbevétel és kategóriái) 
· Termelési költség, önköltség (költségcsoportosítások, ráfordítások) 
· Jövedelem, termelési függvények (eredménykategóriák és számításuk) 
· Hatékonyság (átlagos, pótlólagos, marginális) 
· A vállalati gazdálkodás erőforrásai: 

o Befektetett eszközök (kategóriái, értékcsökkenés) 
o Forgóeszközök (kategóriái, forgóeszköz szükséglet) 
o Humán erőforrás 

· A tervezés, a stratégiai menedzsment alapjai 
11. Órarendi, illetve „otthoni” terhelés aránya: 1:3 



12. Az évközi ellenőrzés módja: A félév során a hallgatók 2 alkalommal zárthelyi 
dolgozatot írnak, melyek számtani átlaga alapján a tantárgyfelelős jegymegajánlást 
tesz lehetővé. Kollokválni kell azon hallgatóknak, akiknek valamelyik ZH eredménye 
elégtelen, továbbá akkor is, ha a megajánlott jegyet nem fogadják el.. 
Kereskedelem marketing szakos hallgatók érdemjegyébe a gyakorlatokon nyújtott 
szereplés 50 %-al kerül beszámításra. (2 eredményesen megírt ZH átlaga (50%,), 
gyakorlatokon nyújtott teljesítmény (50). 
13. A számonkérés módja: írásbeli kollokvium 

14. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: Nincsenek 

15. Kötelező, illetve ajánlott szakirodalom: 

 Kötelező 

· Chikán A.: Bevezetés a v állaltgazdaságtanba, AULA kiadó, 
Budapest,2006. 

Ajánlott 
· Nábrádi A.- Nagy A.: Vállalkozások működtetése az EU-ban. 

Szaktudás Kiadó, Bp. 2007 
·  
· Ertsey I.-Nábrádi A.(szerk): Általános vállalkozási alapok. Campus 

Kiadó, Debrecen, 2003.1-167.p. ISBN 963 86424 0 8. 
·   

16. A tantárgy tárgyi szükségletei: Írásvetítő, laptop, video-projektor,  

 

Debrecen, 2011. szeptember 7. 

 

Dr. Nábrádi András 

egyetemi tanár 

tanszékvezető 



FOGLALKOZÁSI TERV 
 

Vállalatgazdaságtan 
2011/2012. tanév I.. félév 

Pénzügy számvitel BA 
 

Előadás: pénetek 10.00-11.50 TVK 104 
 

 
Ssz. 

 
Hét 

 
A téma 

 
Előadó 

 09.09 Resztrációs hét N. A. 
1. 09.16  Bev. Előadás, a vállalat, a vállalkozás sajátosságai N. A. 
2. 09.23 Alapfogalmak TÉ, TK  N. A. 
3. 09.30 Alapfogalmak Önköltség, Jövedelem N. A. 
4. 10.07 Hatékonyság N. A. 
5. 10.14 Befektetett eszközök N. A. 
6. 10.21 Alapfogalmi számítások, Forgóeszközök N. A. 
7. 10.28 Első Zárthelyi dolgozat, forgóeszközök N. A. 
8. 11.02 Termelés és szolgáltatás N. A. 
9. 11.11 Tervezés N. A. 
10. 11.18 Alapfogalmi számítások N. A. 
11. 11.25 Könyvtárhasználati hét miatt oktatásmentes időszak N. A. 
12. 12.02 Második Zárthelyi dolgozat N. A. 
13. 12.09 Stratégiai tervezés N. A. 
14. 12.16 Munkaerő-gazdálkodás  N. A. 
15. 12.14 Javító Zárthelyi dolgozat teljes év anyaga N.A. 

 
 
 
Debrecen, 2011. szeptember 7. 
 
 
 
 
Dr. Nábrádi András 
egyetemi tanár 
tantárgyfelelős 
 



Tantárgyi tematika (ellenőrző kérdések) 
 

- A vállalati gazdaságtan jelentősége, kialakulása,  
- A vállalati gazdaságtan fejlődése, 
- a vállalatgazdaságtan elméleti alapjai  
- a vállalatgazdaságtan helye szerepe,  
- az üzleti vállalkozás és a vállalat fogalma, a vállalat jellemzői. 
- A vállalat céljai, a tulajdonos, menedzser, munkavállaló céljaik és 

kapcsolatuk. A vállalat helye a társadalmi rendszerben. 
- Termelési érték és kategóriái (hozam, ár, árbevétel és kategóriái) 
- Termelési költség, önköltség (költségcsoportosítások, ráfordítások) 
- Jövedelem, termelési függvények (eredménykategóriák és számításuk) 
- Hatékonyság (átlagos, pótlólagos, marginális) 
- A vállalati gazdálkodás erőforrásai: 

o Befektetett eszközök (kategóriái, értékcsökkenés) 
o Forgóeszközök (kategóriái, forgóeszköz szükséglet) 
o Humán erőforrás 

- A tervezés, a stratégiai menedzsment alapjai 
 

A felsorolt témakörökben ismertetett fogalmakkal kapcsolatos kérdések és számítási 

feladatok megoldása. 

 

Debrecen, 2011. szeptember 29. 
 
 
 
 
Dr. Nábrádi András 
egyetemi tanár 
tantárgyfelelős 
 



Tantárgyi program 
 

1. A tantárgy neve (csoportja): Számvitel I. (A számvitel alapjai) AV_PNA216-K6 

2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Bács Zoltán, egyetemi docens 

3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Pénzügy-számvitel BA I. évfolyam 

4. A tantárgy típusa: „A” 

5. A tantárgy oktatásának időterve: 2. félév 2+2 K 

6. A tantárgy kredit értéke: 6 kredit 

7. A tantárgy oktatási célkitűzése: A hallgatókkal megismertetni a számvitel alapjait.  

8. Az oktatás személyi feltételei: Dr. Bács Zoltán, egyetemi docens 
Dr. Fenyves Veronika adjunktus 
Dr. Darabos Éva egyetemi docens 
Dr. Rózsa Attila, egyetemi adjunktus 
Tóth Réka, tudományos segédmunkatárs 

9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint: nincs 

10. A tantárgy tartalma: 
Hét Előadás Gyakorlat 
1. Regisztrációs hét Regisztrációs hét 

2. A számvitel fogama, célja. A vállalkozó 
vagyona, a vagyon kimutatása. 

A számvitel fogalma, célja, a 
mérleg felépítése 

3. A vállalkozó vagyona, a vagyon 
kimutatása. Az egyes mérlegsorok tartalma. 

A vagyonelemek mérlegbe történő 
besorolása  

4. Az eredmény fogalma, csoportosítása, 
kimutatása. 

Az eredménykimutatás felépítése, a 
gazdasági események típusai 

5. A gazdasági műveletek és hatásuk a 
vagyonra. 

A gazdasági műveletek vagyonra 
gyakorolt hatása 

6. 
Könyvviteli alapfogalmak – könyvvezetés, 
egyszeres és kettős könyvvitel, a 
könyvviteli számla. 

A gazdasági műveletek vagyonra 
gyakorolt hatása 

7. Könyvviteli alapfogalmak – egységes 
számlakeret és számlarend. Ismétlés, felkészülés az I. ZH-ra 

8. 
A számviteli munka szakaszai, a bizonylat 
fogalma, csoportosítása, általános alaki és 
tartalmi kellékei. 

Komplex feladat megoldása I. – 
Nyitás, a gazdasági események 
könyvelése alapvető főkönyvi 
számlák igénybevételével 

9. Nyilvántartások a kettős könyvvitel 
rendszerében, a könyvviteli zárlat. 

Komplex feladat megoldása II. - A 
főkönyvi napló és a főkönyvi 
kivonat felépítése, tartalma, 
kitöltése 

10. 
Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és 
az eredménykimutatás kapcsolatának 
bemutatására. 

Komplex feladat megoldása III. – 
Éves zárási feladatok elvégzése 

11. Beszámolási és könyvvezetési 
kötelezettség. A számviteli szolgáltatás. 

Gyakorló komplex feladat 
megoldása főkönyvi számlákon 
való könyveléssel 



12. A számviteli rendszer, a számviteli törvény. Oktatási szünet - 
Könyvárhasználati hét 

13. A számviteli alapelvek, a számviteli 
politika. 

A bekerülési érték fogalma, 
összetevői  

14. A beszámoló formája, az éves beszámoló 
részei. 

Az értékcsökkenési fajtái, 
kiszámításuk leírás módja. 

15. A mérlegtételek értékelése – Bekerülési 
érték, a valuta- és devizatételek értékelése. 

Az összköltség és forgalmi költség 
eljárású eredménykimutatás közötti 
különbség, gazdasági műveletek 
eredményének levezetése. 

 
11. Órarendi, illetve „otthoni” terhelés aránya: 50-50% 
 
12. Évközi ellenőrzés módja: 

A félévközi és a félévvégi megfelelő felkészülés érdekében elvárt és ajánlott az elő-
adásokon való részvétel. 
 
Követelmény, hogy a hallgatók a gyakorlatokon felkészülten (kiadott feladatlapok, 
számológép) jelenjenek meg. A félévi aláírás megszerzésének feltétele, hogy a 
hallgatók a gyakorlatokat rendszeresen látogassák, az igazolatlan hiányzások mértéke 
nem haladhatja meg a 3 alkalmat, de az igazolt és igazolatlan hiányzások száma 
együtesen sem haladhatja meg az órák 50%-át. A félév során gyakorlati zárthelyi 
dolgozat megírására 2 alkalommal előre egyeztetett időpontban kerül sor a 
gyakorlatok anyagából, amelynek sikeres teljesítése szintén feltétele a f élévi aláírás 
megszerzésének. Sikeres teljesítésnek a gyakorlati zh-k minimum 50%-os, átlagban 
minimum 60%-os megírása minősül. A zárthelyi dolgozatok félév közben – órarendi 
elfoglaltságon kívül - egyszer pótolhatók.  
 

13. Számonkérés módja: 
A félévközi gyakorlati zh-k adják a f élévvégi érdemjegy 50 % -át, a s zóbeli 
kollokvium eredménye pedig a másik 50 % -ot. Sikeres gyakorlati zh-k nélkül nem 
tehet a hallgató szóbeli kollokviumot.  

 
14. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 
 
15. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: 

Kötelező irodalom:  
Dr. Kozma András: Vázlatok a számvitel tanulásához 1-2. kötet, Debrecen, 2004. 
Dr. Kozma András: Számviteli gyakorlatok I. 
Ajánlott irodalom: 

 Horváth Katalin: Számvitel a gyakorlatban. Saldo kiadó 
  

 
16. A tantárgy tárgyi szükségletei: tanterem, tábla, projektor, notebook 

 
Debrecen, 2012. február 10. 

 
Dr. Bács Zoltán 
egyetemi docens 



Tantárgyi program 
(tantárgyleírások) 

 
1. A tantárgy neve (csoportja):  Üzleti tervezés (AV_PNA220-K3) 
 
2. A tantárgyfelelős neve, beosztása:  Dr. Szőllősi László, adjunktus 
 
3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése (agrármérnök, gazdasági agrármérnök, stb.): 

Pénzügy és számvitel BA szak, nappali tagozat III. évfolyam 
 
4. A tantárgy típusa (A, B, C):  A-típusú tantárgy (kötelező) 
 
5. A tantárgy oktatásának időterve: 6. félév 0+2GY 
 
6. A tantárgy kredit értéke:  3 kredit 
 
7. A tantárgy oktatási célkitűzése: 

A hallgatók a félév során elsajátítják a vállalkozások üzleti tervezésének alapjait. A 
gyakorlatvezető irányításával a hallgatók számítógép segítségével önállóan készítik el 
egy vállalkozás üzleti tervét. Követelmény, hogy a hallgatók kidolgozzák az 
előirányzott tervrészleteket a gyakorlatvezető útmutatása szerint. 

 
8. Az oktatás személyi feltételei (közreműködők): 

· Dr. Szőllősi László, adjunktus 
· Blaskó Beáta, Ph.D. hallgató 
· Kiss István, Ph.D. hallgató 

 
9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint (felsorolni): 

A tantárgy feltételezi mindazon gazdasági tantárgyak (mikro-, makroökonómia, 
pénzügy, vállalati pénzügyek, marketing, vállalatgazdaságtan, számvitel, 
menedzsment, gazdasági elemzés) ismeretét, amelyek a t anterv szerint az 5. félévig 
oktatásra kerülnek. 

 
10. A tantárgy tartalma (tematika max. ½ oldal/félév): 

· A tervezés fogalma, célja, a tervek típusai, funkcióik 
· Az üzleti terv funkciója, célja, terv felépítésének ismertetése – főbb részek, 

alapadatok forrása, a vállalkozás kiválasztásának szempontjai 
· A vállalkozás azonosító adatai, a vállalkozás bemutatása, vezetői összefoglaló 
· Iparági elemzés 
· A termék vagy szolgáltatás bemutatása 
· Működési (termelési, szolgáltatási) terv 
· Marketing terv 
· Szervezeti felépítés 
· Struktúra és tőkésítés 
· Pénzügyi terv 
· Kockázat becslés, főbb szakaszok ütemezése 

 



11. Órarendi, illetve „otthoni” terhelés aránya:  
20-80%, Órarenden kívüli terhelés: kötelező szakirodalmak részletes feldolgozása, 
elsajátítása, adott vállalkozás felkeresése, adatgyűjtés, üzleti terv készítése. 

 
12. Évközi ellenőrzés módja (a foglalkozásokon való részvétel előírásai és félévközi 
ellenőrzésének módja, a vizsgára bocsátás és aláírás feltételei): 
 
A félév elfogadásának (a félévi aláírás megszerzésének) feltételei: 

· A gyakorlatok látogatása kötelező a „Tanulmányi és vizsgaszabályzat” ide 
vonatkozó előírásai szerint. A jelenlét folyamatosan ellenőrzésre kerül. Az aláírás 
feltétele a foglalkozások előírásoknak megfelelő látogatása. 

· Az oktató útmutatásai szerint elkészítendő üzleti terv tartalmi és formai 
követelményeknek megfelelő kidolgozása és határidőre történő leadása. Az üzleti terv 
legfőbb tartalmi és formai követelményei a tantárgyi programhoz csatolt mellékletben 
található, mely kiegészül a gyakorlatvezető gyakorlatokon elhangzott előírásaival. 
A leadási határidő: az adott félév elején kerül meghatározásra és kihirdetésre. Az 
üzleti terv tartalmi és formai követelményeknek nem megfelelő elkészítése, valamint a 
határidő be nem tartása a félévi aláírás megtagadását vonja maga után. 

· A készülő üzleti terv bizonyos fejezeteinek a félév során elektronikus formában 
történő beadása (moodle rendszerbe való feltöltés), amely a megfelelő előrehaladás 
ellenőrzését szolgálja. Az 1. részbeadás határideje: az adott félév elején kerül 
meghatározásra és kihirdetésre. Beadandó fejezetek (1 Word file): Fedőlap, 
Azonosító adatok, Vállalkozás bemutatása. A 2. részbeadás határideje: az adott félév 
elején kerül meghatározásra és kihirdetésre. Beadandó fejezetek (1 Word file): 
Működési terv, Struktúra és tőkésítés. A részbeadások határidőre történő teljesítése 
kötelező. 

· Az üzleti terv szóbeli prezentációja a szorgalmi időszak utolsó két gyakorlatán (14. 
és 15. hét). Igazolt hiányzás esetén a prezentáció a gyakorlatvezető oktatóval történt 
egyeztetést követően pótolható. A hiányzás beszámít a félévi hiányzásba. 

· Azonnali aláírás megtagadást von maga után, ha a beadott üzleti terv nem a 
hallgatók saját munkájának eredménye. 

 
13. Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja [beszámoló, gyakorlati 
jegy, kollokvium, szigorlat]): 
 

A félév gyakorlati jeggyel zárul. A gyakorlati jegy kialakításának szempontjai: 
Egyrészt az előírások alapján elkészített és határidőre beadott üzleti terv szakmai 
minősége, a szöveges részek szakszerűsége, valamint az abban szereplő adatok 
számszaki pontossága (50%). Másrészt az üzleti terv védése 15 perces prezentáció 
formájában (50%). 

 
14. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: Nincsenek 
 



15. A kötelező, illetve ajánlott irodalom: 
 
Kötelező: 

· A tantárgy gyakorlatain elhangzott és kiadott anyagok; 
· Nábrádi A. – Pupos T. (Szerk.): A stratégiai és üzleti tervezés gyakorlata. Szaktudás 

Kiadó Ház Zrt., Budapest, 2010. 
· Nagy L. – Szűcs I. (Szerk.): Gyakorlati alkalmazások – Az üzleti tervezés 

gyakorlata. Campus Kiadó, Debrecen, 2004. 
· Bálint J.- Ferenczi T. – Szűcs I. (Szerk.): Üzleti tervezés, DE AMTC AVK, 2006. 

HEFOP BSc elektronikus tanagyag, letölthető: http://odin.agr.unideb.hu/hefop/, 
tananyagok, közös jelszó: bschallgato 

· Nábrádi A. – Nagy A. (Szerk.): Vállalkozások működtetése az Európai Unióban. 
Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 2007. 

 
Ajánlott: 

· Kresalek P.: Tervezés a vállalkozások gyakorlatában. Perfekt Rt. Budapest, 2003. 
· Kresalek P.: Példatár és feladatgyűjtemény az üzleti tervezéshez. Budapesti 

Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest, 2000. 
· Eric S. Siegel – Brian R. Ford – Jay M. Bontsein: Üzleti terv kalauz. CONEX Kft, 

Budapest, 1996. 
 
16. A tantárgy tárgyi szükségletei: Tanterem, laptop, projektor 
 
 
 
 
 
 
Debrecen, 2011. szeptember 12. 
 
 
 
 
 Dr. Szőllősi László 
 adjunktus 
 tantárgyfelelős 



Foglalkoztatási terv 
Üzleti tervezés (AV_PNA220-K3) 

Pénzügy és számvitel BA szak 
nappali tagozat 
III. évfolyam 

 

Oktatási hét Téma 

1. Regisztrációs hét 
2. Követelményrendszer; Alapfogalmak; Üzleti terv felépítése; 
3. Azonosító adatok; Vezetői összefoglaló; A vállalkozás bemutatása; 
4. Iparági elemzés; 
5. Termék, szolgáltatás bemutatása; 
6. Működési (termelési, szolgáltatási) terv; 1. részbeadás; 
7. Marketing terv; 
8. Vezetőség, szervezeti felépítés; Struktúra és tőkésítés 
9. Pénzügyi terv I.; 
10. Pénzügyi terv II.; 
11. Kockázatbecslés; Főbb szakaszok ütemezése; 2. részbeadás; 
12. Könyvtárhasználati hét; az üzleti terv önálló készítése; 
13. Prezentáció előkészítése; Konzultáció; Üzleti terv leadása; 
14. Üzleti terv prezentációja, gyakorlati jegy megszerzése; 
15. Üzleti terv prezentációja, gyakorlati jegy megszerzése; 

 
 
Fontosabb időpontok és határidők: 
 

Megnevezés Tartalom Határidő 

1. részbeadás 
Fedőlap, 
Azonosító adatok, 
Vállalkozás bemutatása, 

Az adott félév elején kerül 
meghatározásra és 

kihirdetésre 

2. részbeadás Működési terv, 
Struktúra és tőkésítés, 

Az adott félév elején kerül 
meghatározásra és 

kihirdetésre 

Üzleti terv leadása Lásd „Az üzleti terv tartalmi 
és formai követelményei” 

Az adott félév elején kerül 
meghatározásra és 

kihirdetésre 
 
 
Debrecen, 2011. szeptember 12. 
 
 Dr. Szőllősi László 
 adjunktus 
 tantárgyfelelős 



Az üzleti terv tartalmi és formai követelményei 
 
 
Az üzleti terv előírt felépítése, tartalmi követelményei: 
 
Fedőlap 
Tartalomjegyzék 

1. Azonosító adatok 
2. Vezetői összefoglaló 
3. A vállaklozás bemutatása 
4. Iparági elemzés 
5. A termék, szolgáltatás bemutatása 
6. Működési (termelési / szolgáltatási) terv 
7. Marketing terv 
8. Vezetőség, szervezeti felépítés 
9. Struktúra és tőkésítés 
10. Pénzügyi terv 
11. Kockázatbecslés 
12. Főbb szakaszok ütemezése 

Mellékletek 
+ A prezentáció (*.ppt) emlékeztető formában kinyomtatva 
 
Követelmény, hogy minden egyes fejezet a témának megfelelő részletezettséggel kerüljön 
kidolgozásra. Az üzleti terv hiányos tartalommal (hiányzó fejezet) történő leadása az aláírás 
megtagadását vonja maga után. 
 
 
Az üzleti terv formai követelményei: 
 

· Terjedelem: 30-40 oldal; 
· Times New Roman, 12 betűméret, 1 (szimpla) sortáv, margó: alul-felül 2,5 cm, jobb 

oldalon 2 cm, baloldalon 3 cm; 
· Oldalszámozás a lap alján, jobb oldalon; 
· A táblázatok és ábrák szerkesztésére, valamint egyéb formai előírásokra a 

diplomadolgozatok formai követelményei az irányadóak; 
· Az üzleti terv beadása: 1 példányban papíralapon kinyomtatva és spirálozva, valamint 

elektronikus formában CD-n rögzítve. A CD-t papírtokban kérjük beragasztani a 
dolgozat hátlapjára. 

· A CD tartalma:  1) Az üzleti terv 1 db Word dokumentumban (*.doc); 
2) Az üzleti tervben bemutatott számadatokat és háttérszámításokat 
tartalmazó 1 db Excel dokumentum (*.xls); 
3) A szóbeli prezentáció diaanyaga 1 db P owerPoint 
dokumentumban (*.ppt). 

 
 
Debrecen, 2011. szeptember 12. 
 Dr. Szőllősi László 
 adjunktus 
 tantárgyfelelős 



TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 
 

GAZDASÁGI JOG (AV_PNA223-K3) 
I. évfolyam, 2011/2012-es tanév, 1. félév 

 
1. A tantárgy neve (csoportja): Gazdasági jog  
2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Helmeczi András, egyetemi adjunktus 
3. Szakcsoport megnevezése: Pénzügy számvitel BA nappali 
4. A tantárgy típusa: „A” 
5. A tantárgy oktatásának időterve: 1. félév, óraszám: 2+0 
6. A tantárgy kredit értéke: 3K 
7. A tantárgy oktatási célkitűzése: A gazdasági jog tantárgy bevezető, jogi alapműveltséget 

megteremtő jellege mellett segítséget kíván nyújtani a jogi szakmai alapfogalmak megértéséhez 
és helyes alkalmazásához. A stúdium a gazdaság működését szabályozó jogintézmények 
leglényegesebb elemeinek és a gyakorlatban felhalmozódott tapasztalatoknak az ismertetésével 
elősegíti a hatályos jogi szabályok megértését, az alkalmazást körülvevő intézmények 
megismerését. Célja, hogy a hallgatók az elsajátított ismeretek birtokában önállóan legyenek 
képesek felismerni a gazdasági események jogi vonatkozásait, eligazodjanak az egyes 
folyamatokat jogi szempontból elhatároló ismérveken.    

8. A tantárgy személyi feltételei (közreműködők): Dr Helmeczi András, egyetemi adjunktus 
9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint: - 
10. A tantárgyi tematika 
Ø A jogrendszer tagozódása, jogforrások, jogalkalmazás 
Ø A tulajdonjog és a birtokjog, használati jogok 
Ø A kötelmi jog alapjai, az egyes szerződések 
Ø A gazdasági társaságok és az egyéni vállalkozás joga, végelszámolás, csőd és felszámolás 
Ø Cégeljárás, polgári peres és nem peres eljárás, közigazgatási eljárás 
Ø A munkajog alapvető szabályai 

11. Órarendi, illetve „otthoni” terhelés aránya: 30% - 70%  
12. Évközi ellenőrzés módja: Æ 
13. Félév elfogadásának feltétele: az előadások rendszeres látogatása 
14. Számonkérés módja: kollokvium 
15. Kötelező, illetve ajánlott irodalmak: 
Ø A tantárgyhoz kapcsolódó kötelező jegyzet az egyetemi Moodle-rendszerben hozzáférhető 

(„gazdasági jog_BSc” c. kurzuson belül a „tansegédlet_gazdasági jog_BSc_2011” elnevezés 
alatt) 

Ø hatályos jogszabályszövegek: www. magyarorszag.hu („Jogszabálykereső” menüpont) 
16. A tantárgy tárgyi szükségletei: projector, tábla 
 
Debrecen, 2011. szeptember 15.  
 

Dr. Helmeczi András 
egyetemi adjunktus 

tantárgyfelelős 



FOGLALKOZTATÁSI TERV 
 

GAZDASÁGI JOG (AV_PNA223-K3) 
I. évfolyam, 2011/2012-es tanév, 1. félév 

 
1. előadás  
A jog mint társadalmi norma, a jogrendszer tagozódása, a jogforrások.  
 
2. előadás  
A jogviszony fogalma, alanyai, tárgya, szerkezete. A jogalanyok csoportosítása. Jogképesség, cselekvőképesség, 
képviselet. A joggyakorlás alapelvei. 
 
3. előadás  
A tulajdonjog és a használati jogok, birtokjog. Az ingatlan-nyilvántartás. 
 
4. előadás  
A jogi személy fogalma, létrejötte, megszűnése. A jogi személyek fajtái.. A gazdasági társaságok általános szabályai: 1:  
alapítás, képviselet.  
 
5. előadás  
A gazdasági társaságok általános szabályai 2: szervezet, megszűnés. Befolyásszerzés és elismert vállalatcsoport.  
 
6. előadás  
Közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság.  
 
7. előadás  
Részvénytársaság, egyesülés, szövetkezet.  
 
8. előadás  
Az egyéni vállalkozás és az egyéni cég.  A cégeljárás. Versenyjogi szabályok és a tisztességtelen piaci magatartás. 
 
9. előadás  
Kötelmi jogi alapfogalmak, kötelem-keletkeztető tények. A szerződéskötés folyamata, a szerződés alanyai és tárgya, a 
szolgáltatás és a teljesítés.  
 
10. előadás  
Érvénytelenségi és semmisségi okok. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek. A szerződésszegés és 
jogkövetkezményei.  
 
11. előadás  
A kártérítés. Adásvételi, csere-, mezőgazdasági termékértékesítési, bérleti, haszonbérleti és ajándékozási szerződés. 
 
12. előadás  
Szállítási, fuvarozási, szállítmányozási, vállalkozási, megbízási szerződés. 
 
13. előadás  
Biztosítás, bank- és hitelviszonyokkal kapcsolatos szerződések, koncesszió, franchise. 
 
14. előadás  
Munkajogi alapfogalmak: munkaviszony, munkaszerződés, kollektív szerződés, vezető állású munkavállalókra 
vonatkozó szabályok, munkaerő-közvetítés és –kölcsönzés.  
 
15. előadás  
A polgári peres eljárás alapfogalmai. A közigazgatási eljárás általános szabályai.  

 
Debrecen, 2011. szeptember 15.  
 

Dr. Helmeczi András 
egyetemi adjunktus 

tantárgyfelelős 



 
KÖVETELMÉNYEK  

 
GAZDASÁGI JOG (AV_PNA223-K3) 

I. évfolyam, 2011/2012-es tanév, 1. félév 
 
Ø A félév elfogadásának (aláírás) feltétele az előadások rendszeres látogatása.  
Ø A félév írásbeli vagy szóbeli kollokviummal zárul.  

Az írásbeli vizsgáztatás papír alapú, előre nyomtatott kérdéssor kitöltésével történik. A 
vizsgadolgozat maximális pontszáma 15, az egyes érdemjegyek az alábbiak szerint érhetők el:  
0-7 pont:  elégtelen (1)  

 8-9 pont:  elégséges (2)  
 10-11 pont:  közepes (3)  
 12-13 pont.  jó (4)  
 14-15 pont:  jeles (5)  
 A szóbeli vizsgáztatás értékelési szempontjai: 

elégtelen (1) fogalmak ismeretének hiánya 
elégséges (2) fogalmak általános, lényegi ismerete és helyes alkalmazása 

közepes (3) fogalmak pontos ismerete és helyes alkalmazása, néhány fontos 
részletszabály ismerete az egyes jogintézményekhez 

jó (4)  fogalmak pontos ismerete és helyes alkalmazása, részletszabályok 
többségének ismerete és helyes alkalmazása az egyes jogintézményekhez 

jeles (5) 
fogalmak pontos ismerete és helyes alkalmazása, részletszabályok 
ismerete és helyes alkalmazása az egyes jogintézményekhez, 
összefüggések értelmezése 

Ø A félév során az előadáson megtartott három katalógus mindegyikén szereplő hallgató 
írásbeli vizsgán a vizsgadolgozatára +3 pontot kap, szóbeli vizsga esetén pedig egy 
érdemjeggyel jobbat, feltéve, hogy saját felelete legalább az „elégséges (2)” minősítést eléri. 
A kedvezmény kizárólag az előadások félévében érvényes, az adott félévben megismételt 
vizsgák számától függetlenül. Hiányzás miatt igazolás elfogadására nincs lehetőség. 

Ø Felmentésben részesül az alábbi kurzusokat teljesített hallgató: 
- a jogász egyetemi oklevéllel rendelkező hallgató automatikusan, 
- a Debreceni Egyetem ugyanezen vagy más szakán/karán – a 2006/2007 tanévnél nem 

régebben – eredményes vizsgával lezárt ugyanezen tárgy esetén automatikusan, 
- más felsőoktatási intézményben azonos szakon – a 2006/2007 tanévnél nem régebben – 

eredményes vizsgával lezárt ugyanezen tárgy esetén automatikusan, 
- a Debreceni Egyetemen vagy más felsőoktatási intézményben – a 2006/2007 tanévnél 

nem régebben – eredményes vizsgával lezárt, azonos tematikájú tárgy esetén egyedi 
elbírálás alapján. 

A felmentés kizárólag egyetemi alapképzésben (BSc, BA), mesterképzésben (MSc, MA) 
vagy osztatlan egyetemi képzésben teljesített tantárgyra vonatkozhat! 

 
Debrecen, 2011. szeptember 15.  
 
 

Dr. Helmeczi András 
egyetemi adjunktus 

tantárgyfelelős 
 



 
 

VIZSGAKÉRDÉSEK 
 

GAZDASÁGI JOG (AV_PNA 223 -K3) 
I. évfolyam, 2011/2012-es tanév, 1. félév 

 
 
1.  A számonkérés a kiadott jegyzetből és az előadáson elhangzottakból összeállított 

vizsgakérdések alapján történik. Mind a jegyzet, mind az előadások anyaga teljes egészében 
vizsgaanyag.  

 
2. A számonkérés az alábbi típusú kérdések köré szerveződik: 

- fogalmak 
- felsorolások 
- elhatárolások 
- kifejtendő kérdések 

 
 
Debrecen, 2011. szeptember 15.  
 
 
 

Dr. Helmeczi András 
egyetemi adjunktus 

tantárgyfelelős 
 
 
 



Tantárgyi program 
 
1. A tantárgy neve, kódja: AV_PNA224-K5 Marketing alapjai  
 
2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi docens 
 
3. Szak megnevezése: Pénzügy és Számvitel BA szak, nappali tagozat  
 
4. A tantárgy típusa: A 
 
5. A tantárgy oktatásának időterve: 2. félév 2+1 K 
 
6. A tantárgy kredit értéke: 4 
 
7. A tantárgy oktatási célkitűzése: Megismertetni a hallgatókat a marketing alapvető kérdéseivel. 
 
8. Az oktatás személyi feltételei: Előadás: Dr. Szakály Zoltán egyetemi docens; Gyakorlati oktatók: Dr. 

Szigeti Orsolya egyetemi docens 
 
9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint: - 
 
10. A tantárgy tartalma:  
1. hét: A marketing alapfogalmai 
2. hét: A marketing kialakulásának szakaszai 
3. hét: A vállalati piacorientáció típusai 
4. hét: Vevőérték, vevőelégedettség 
5. hét: A modern marketing folyamata 
6. hét: A marketing-információ rendszer 
7. hét: A marketingkutatás folyamata 
8. hét: A fogyasztói magatartás elemzése 
9. hét: A stratégiai marketing alapjai: szegmentáció 
10. hét: A stratégiai marketing alapjai: célcsoport kiválasztás és pozicionálás 
11. hét: Termék-életciklusok menedzselése 
12. hét: A termékstratégia alapjai 
13. hét: Az árstratégia alapjai 
14. hét: Az elosztási stratégia alapjai 
15. hét: A marketingkommunikációs stratégia alapjai 
 
11. Órarendi, illetve "otthoni" terhelés aránya: 80 – 20 % 
 
12. Évközi ellenőrzés módja: - 
 
13. Számonkérés módja: szóbeli vizsga 
 
14. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 
 
15. A kötelező, illetve ajánlott irodalom:  
Az előadások anyaga 
Kotler, P.: Marketing menedzsment. Akadémiai Kiadó, 2002. 
 
16. A tantárgy tárgyi szükségletei: projektor és számítógép az előadásokhoz 
 
 
Debrecen, 2011. szeptember 19.    
 
 
 
Dr. Szakály Zoltán 
egyetemi docens 
tantárgyfelelős 



FOGLALKOZTATÁSI TERV 

II. és III. évfolyam, Pénzügy és Számvitel BA szak, nappali tagozat  

AV_PNA224-K5 MARKETING ALAPJAI tantárgy  

2011/2012. tanév, 2. félév 

 
 
 
1. előadás: A marketing alapfogalmai 
 
2. előadás: A marketing kialakulásának szakaszai 
 
3. előadás: A vállalati piacorientáció típusai 
 
4. előadás: Vevőérték, vevőelégedettség 
 
5. előadás: A modern marketing folyamata 
 
6. előadás: A marketing-információ rendszer 
 
7. előadás: A marketingkutatás folyamata 
 
8. előadás: A fogyasztói magatartás elemzése 
 
9. előadás: A stratégiai marketing alapjai: szegmentáció 
 
10. előadás: A stratégiai marketing alapjai: célcsoport kiválasztás és pozicionálás 
 
11. előadás: Termék-életciklusok menedzselése 
 
12. előadás: A termékstratégia alapjai 
 
13. előadás: Az árstratégia alapjai 
 
14. előadás: Az elosztási stratégia alapjai 
 
15. előadás: A marketingkommunikációs stratégia alapjai 
 
 
 
Debrecen, 2011. szeptember 19.    
 
 
 
Dr. Szakály Zoltán 
egyetemi docens 
tantárgyfelelős 



KÖVETELMÉNYRENDSZER  

II. és III. évfolyam, Pénzügy és Számvitel BA szak, nappali tagozat  

AV_PNA216-K5 MARKETING ALAPJAI tantárgy  

2011/2012. tanév, 2. félév 

 
 
 
Az előadásokon való részvétel, előadás tartása a félév során egy alkalommal az elméleti tananyag 

gyakorlati oldaláról. Az előadásokon 3 hiányzás engedhető meg, a hallgató a gyakorlatokon köteles 

megjelenni és a gyakorlatvezető útmutatásai szerint a kapott gyakorlati feladatokat megoldani.  

 
 
 
Debrecen, 2011. szeptember 19.    
 
 
 
Dr. Szakály Zoltán 
egyetemi docens 
tantárgyfelelős 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIZSGAKÉRDÉSEK 

II. és III. évfolyam, Pénzügy és Számvitel BA szak, nappali tagozat  

AV_PNA224-K5 MARKETING ALAPJAI tantárgy  

2011/2012. tanév, 2. félév 

 
 

 
1. A marketing alapfogalmai 
2. A termelési-, a termék- és az értékesítési koncepció lényege 
3. A marketing- és a társadalom-központú marketingkoncepció lényege 
4. A vevőérték és a vevőelégedettség legfontosabb összefüggései 
5. A marketing (menedzsment) folyamata 
6. A marketingkutatás folyamata, szekunder és p rimer információk, a m intavétel lényege és 

módszerei 
7. Kvantitatív és kvalitatív piackutatási eljárások, a kérdőívszerkesztés módszertana 
8. A vásárlói magatartás modellje, a f ogyasztói magatartást befolyásoló tényezők elemzése, a 

vásárlói magatartástípusok jellemzése 
9. A termék-életciklus fogalma, a t ermék-életciklus más lehetséges formái, az ideális termék-

életciklus 
10. A piacfejlődés szakaszai és jellemzésük 
11. A termék három, illetve öt szintje, a termékminőség marketing szempontú megközelítése 
12. Márkázási döntések a termékstratégiában 
13. A csomagolás helye és szerepe a termékstratégiában, címkézési döntések 
14. Az árak megállapítása, a piaci árképzés lehetőségei 
15. A marketingcsatorna alapvető összefüggései különböző piactípusok esetében 
16. A kiskereskedelem típusai és jellemzésük 
17. A kommunikációs eszközök típusai és hatékony alkalmazásuk szempontjai 
 
 
 
 
Debrecen, 2011. szeptember 19.    
 
 
 
Dr. Szakály Zoltán 
egyetemi docens 
tantárgyfelelős 



Tantárgyi program 
 
1. A tantárgy neve (csoportja):  Üzleti tanácsadás AV_PNA225-K3 
2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Pető Károly egyetemi docens 
3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: pénzügy-számvitel BSc 
4. A tantárgy típusa:   kötelező  
5. A tantárgy oktatásának időterve: 6. félév, 0+2 G 
6. A tantárgy kredit értéke:  3 
7. A tantárgy oktatási célkitűzése: 

A tantárgy célkitűzése, hogy a tárgyat teljesítő hallgatók tisztában legyenek a hazai 
szaktanácsadási rendszer felépítésével, működésével, a szaktanácsadásban alkalmazható 
legfontosabb módszertani ismeretekkel, elsősorban az üzleti tanácsadás területén. 

8. Az oktatás személyi feltételei: az oktatásban közreműködik Sőrés Anett, ügyvivő-
szakértő 

9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint: - 
10. A tantárgy tartalma (foglalkoztatási terv): 

1) A szaktanácsadás fogalmi lehatárolása, kialakulása, célja. A tanácsadás jellemzői 
Magyarországon 

2) A szaktanácsadó feladata, kötelezettsége, a tanácsadóktól elvárt jellemzők, a 
szaktanácsadói munkavégzés irányelvei, a hatékony szaktanácsadói rendszer 
kialakításának prioritásai 

3) Az üzleti tanácsadás fogalma, típusai 
4) Az üzleti tanácsadás főbb jellemzői, szerepe a hazai gazdaságban 
5) Az üzleti tanácsadás során alkalmazott kommunikációs eszközök I. 
6) Az üzleti tanácsadás során alkalmazott kommunikációs eszközök II.  
7) Az üzleti tanácsadás folyamata I. (a tanácsadás előkészítése, kapcsolatfelvétel, 

adatgyűjtés) 
8) Az üzleti tanácsadás folyamata II. (diagnózis szakasza, környezet elemzés, 

megvalósítási terv készítés) 
9) Az üzleti tanácsadás folyamata III. (implementáció és értékelés) 
10) Döntéstámogatás 
11) Könyvtárhasználati hét 
12) Válság-előrejelzés, a vállalkozások reorganizációja 
13) A szaktanácsadás menedzsmentje I. (a szaktanácsadói menedzsment alapjai, 

önmenedzselés) 
14) A szaktanácsadás menedzsmentje II. (a tanácsadói szervezet menedzselése) 
15) Zárthelyi dolgozat 

11. Órarendi, illetve „otthoni” terhelés aránya: Domináns az órarendi elfoglaltság. 
12. Évközi ellenőrzés módja: évközi zárthelyi dolgozat, évközben elkészített házi dolgozat 

leadása, melyek egyben az aláírás feltételei is (60% elérése a zh-n és minimum 
elégséges értékelése a házi dolgozatnak)  

13. Számonkérés módja: érvényes gyakorlati jegy a zh és a házi dolgozat jegyéből születik 
14. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 
15. A kötelező, illetve ajánlott irodalom: 
Pelczné dr. Gáll Ildikó-Szadai Ágnes: Üzleti tanácsadás alapjai (kötelező) 

Poór József: Menedzsment tanácsadási kézikönyv, KJK-Kerszöv, Budapest 2000 (ajánlott) 

16. A tantárgy tárgyi szükségletei: laptop, projector 
 
Debrecen, 2011. szeptember 01. 

Dr. Pető Károly 
Egyetemi docens, tantárgyfelelős 



 
Vizsgakérdések 

Üzleti tanácsadás AV_PNA225-K3 

pénzügy-számvitel BSc szak, III. évfolyam 

 

 
1. A tanácsadás fogalma 
2. Az üzleti tanácsadás fogalma 
3. Sorolja fel az üzleti tanácsadás területeit és magyarázza meg, mi az outsourcing! 
4. Az ajánlat részei és a szerződés tartalma 
5. Mik a tercier szektor legfontosabb jellemzői (üzleti tan. jellemzőinél) 
6. A hatékonyság növelés során milyen típusú hatékonyságokról beszéltünk (felsorolás) 
7. Az üzleti tanácsadás típusai (felsorolás) 
8. A tanácsadás célpiramisának bemutatása 
9. A tanácsadótól elvárt tulajdonságok rövid bemutatása 
10. Az üzleti tanácsadás folyamatábrája (felsorolás) 
11. A tanácsadás előkészítése 
12. A tanácsadás folyamata: Kapcsolatépítés 
13. A tanácsadás folyamata: Diagnózis 
14.  A környezet fogalma 
15.  PEST-analízis 
16.  SWOT-analízis 
17. BCG-mátrix elemeinek bemutatása 
18. GE-mátrix 
19. A tanácsadás folyamata: Megoldási javaslatok rövid bemutatása 
20. A tanácsadás folyamata: Implementáció 
21. A tanácsadás folyamata: Értékelés 
22. Döntéstámogató eljárások csoportosítása 
23. Az Osborne-féle brainstorming bemutatása (célja, szakaszok, moderátor) 
24. Egyéb kötetlen csoporteljárások bemutatása 
25. Kötött(szisztematikus) módszerek típusai(felsorolás) 
26. A menedzsment és a menedzser fogalma  
27. A tanácsadó szervezetek kialakításának néhány gyakorlati eleme 
28. Szaktanácsadási etika 
29. A marketing-mix fogalma, elemei 
30. A szaktanácsadásban alkalmazható marketingeljárások 
31. A szolgáltatás díjának megállapítása 

 
 
Debrecen, 2011. szeptember 01. 
 
 
 
Dr. Pető Károly 
Egyetemi docens 
tantárgyfelelős 



Tantárgyi program 
 

1. A tantárgy neve, kódja:  
Írásbeli és szóbeli kommunikáció (készségfejlesztés) 
 AV_PNA227, AV_PLA227 
 

2. A tantárgyfelelős neve, beosztása:  
Dr. Juhász Csilla adjunktus 

 
3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: 

Pénzügy számvitel (BA) alapszak I. évfolyam 
 
4. A tantárgy típusa: 

A, kötelező 
 
5. A tantárgy oktatásának időterve: 
 

Tárgykód Szemeszter Órabeosztás Számonkérés Kredit Tagozat 

AV_PNA227 1 1+1 G 2 nappali 
AV_PLA227 

 1 4+4* K 2 levelező 

*Levelező szakon az összes óraszám 

6. A tantárgy kredit értéke: 2 
 
7. A tantárgy oktatási célkitűzése: 

A tantárgy keretében a hallgatók elsajátítják a kommunikáció alapjait, szintjeit, 
modelljeit, alapformáit. Videó-felvételes szerepjátékok keretében élhetik át a 
hallgatók a kommunikációs kapcsolat létrehozását, megteremtését, a meggyőzés 
formai és tartalmi elemeit, az írásbeliség technikáit.  

 
8. Az oktatás személyi feltételei: 

Dr. Juhász Csilla adjunktus 
Dr. Oláh Judit adjunktus 
Pierog Anita PhD ösztöndíjas 

 
9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint (felsorolni): 

nappali tagozatos hallgatói jogviszony a Pénzügy számvitel (BA) alapszakon 
 
10. A tantárgy tartalma: 
 
Előadások: 

1.  Kommunikáció alapjai. 
2.  Nonverbális kommunikációs alapismertek 
3.  Verbális kommunikáció, írásbeliség 
4.  Verbális kommunikáció, szóbeliség 
5.  Zavarok a kommunikációban 
6.  A nemek, népek közötti kommunikációs különbségek 
7.  Zárthelyi dolgozat 

 



Gyakorlatok:  
1.  Követelmények ismertetése. Bemutatkozás. A beadandó dolgozat 

tartalmi és formai követelményeinek ismertetése 
2.  Vitakultúra (szóbeli kommunikációs sajátságok) 
3.  Nonverbális kommunikáció kiselőadás  
4.  A nemek közötti kommunikációs különbségek 
5.  Kommunikációs zajok, zavarok, információ torzulás 
6.  Verbális kommunikáció. Írásbeliség.  
7.  Félév értékelése, zárás  

 
11. Órarendi, illetve „otthoni” terhelés aránya: 

A tantárgy főleg órarendi elfoglaltságot jelent, de a hallgatóknak beadandó 
dolgozatot is kell készíteniük.  

 
12. Évközi ellenőrzés módja: 

A foglalkozásokon való részvétel kötelező a tantárgyfelvételt követően.  
A megengedett hiányzás a k ari Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban rögzítettek 
szerinti. A félév során egy írásbeli dolgozat készítése kötelező. 

 
13. Számonkérés módja: 

Gyakorlati jegy 
 
14. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: 

Nincsenek. 
 
15. A kötelező, illetve ajánlott irodalom: 

Berde Cs. – Dienesné K. E. – Juhász Cs.: Kommunikációs alapismeretek Vider plusz 
Nyomda Debrecen, 2000 

Hofmeister-Tóth Á.: Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika. Akadémiai Kiadó 
Budapest, 2010 

Montágh I.: Figyelem vagy fegyelem? Holnap Kiadó Budapest, 2008 
Neményiné Gyimesi I.: Hogyan kommunikáljunk tárgyalás közben? Akadémiai 

Kiadó Budapest, 2009 
Nierenberg, G. – Calero, H.: Testbeszéd-kalauz Bagolyvár Könyvkiadó Budapest, 1998 
Szabó K.: Kommunikáció felsőfokon Kossuth Kiadó Budapest, 2009 
Wacha I.: A korszerű retorika alapjai I-II. Szemimpex Kiadó 1996 

 
16. A tantárgy tárgyi szükségletei: 

Oktatástechnikai eszközök: írásvetítő, diavetítő, videokamera, videomagnó, televízió 
készülék, fénymásoló, számítógép, tábla, kréta 
Átrendezhető berendezésű tanterem vagy tréning szoba. 

 

 

Debrecen, 2011. szeptember 06. 
 

Dr. Juhász Csilla 
adjunktus, 

tantárgyfelelős 
 

 



FOGLALKOZTATÁSI TERV 
Pénzügy számvitel (BA) alapszak I. évfolyam 

Írásbeli és szóbeli kommunikáció (készségfejlesztés) 

2011/2012. tanév 1. félév 

 

 

1.  
Bevezetés. Követelmények ismertetése. Bemutatkozás. A 
beadandó dolgozat tartalmi és formai követelményeinek 
ismertetése 

2.  Vitakultúra (szóbeli kommunikációs sajátságok) 
3.  Nonverbális kommunikáció kiselőadás 
4.  A nemek közötti kommunikációs különbségek 
5.  Kommunikációs zajok, zavarok, információ torzulás 
6.  Verbális kommunikáció. Írásbeliség. 
7.  Félév értékelése, zárás 

 

 

Debrecen, 2011. szeptember 06. 
 

Dr. Juhász Csilla 
adjunktus, 

tantárgyfelelős 
 
 

 



VIZSGAKÉRDÉSEK 

Írásbeli és szóbeli kommunikáció (készségfejlesztés) c. tantárgyból 

1. Mi a kommunikáció ? 
2. Milyen jellemzői vannak az emberi kommunikációnak? 
3. Ismertesse a kommunikáció folyamatát! 
4. Értelmezze a kommunikációt segítő tényezőket! 
5. Ismertesse a kommunikációt akadályozó tényezőket! 
6. Milyen kommunikációs zajokat ismer? 
7. Ismertesse a kommunikáció típusait! 
8. Milyen befolyásoló tényezők hatnak a nonverbális jelzésekre? 
9. Ismertesse a nonverbális közlések fő csatornáit! 
10. Milyen jellemzői vannak a szóbeli kommunikációnak? 
11. Mik jellemzők az írásbeli kommunikációra? 
12. Milyen tényezők befolyásolhatják a kommunikáció megértését, értelmezését? 
13. Ismertesse és jellemezze a kommunikációs zajokat! 
14. Ismertesse a jól kommunikáló vezető tulajdonságait! 
15. Ismertesse a rosszul kommunikáló vezető jellemzőit! 
16. Értelmezze a vezetők szempontjából történő írásbeli kommunikáció jellemzőit! 
17. Milyen hatékonyságúak a különböző kommunikációs formák? 
18. Milyen kommunikációs formák különböztethetők meg a küldő és fogadó kapcsolata 

alapján? Ismertesse jellemzőiket! 
19. Milyen kommunikációs formák különíthetők el a visszacsatolás alapján? 
20. Értelmezze a kommunikációs hálókat! 
21. Milyen tényezők akadályozzák, illetve segítik a kommunikációt? 
22. Milyen jellemzői vannak egy tárgyalásnak? 
23. Ismertesse a vezetői információs taktikákat! 

 

Debrecen, 2011. szeptember 06. 
 

Dr. Juhász Csilla 
adjunktus, 

tantárgyfelelős 
 

 



KÖVETELMÉNY 
Pénzügy számvitel (BA) alapszak I. évfolyam 

Írásbeli és szóbeli kommunikáció (készségfejlesztés) 

2011/2012 tanév 1. félév 

 

Az Írásbeli és szóbeli kommunikáció kéthetente két óra előadás és két óra gyakorlat. A 

gyakorlatok helye az órarend szerinti beosztású. 

 

A gyakorlatok látogatása kötelező, az aktív részvétel ajánlott. A hiányzás mértéke nem 

haladhatja meg a kettő (2) alkalmat. A félévet a hallgató gyakorlati jeggyel zárja. (Az órai 

aktivitás a gyakorlati jegyet korrigálhatja.) A gyakorlati jegy megszerzése a szorgalmi 

időszakban teljesítendő, amire írásban van lehetőség. A hallgatók évközben beadandó 

dolgozatot készítenek a diplomadolgozat követelményeinek megfelelően. Az írásbeli vizsga 

anyagát az előadásokon és a gyakorlatokon elhangzottak alkotják.  

 

A hallgató gyakorlati jegyét a b eadandó dolgozat és a z árthelyi dolgozat eredményének 

számtani átlaga adja, de mindkét jegynek minimum elégségesnek kell lennie. 

 
A zárthelyi dolgozat időpontja: 2011. december5.  
 

 

Debrecen, 2011. szeptember 06. 
 

Dr. Juhász Csilla 
adjunktus, 

tantárgyfelelős 
 
 



Tantárgyi program, követelményrendszer 

 

1. A tantárgy neve:     filozófia 

2.A tantárgyfelelős neve, beosztása:  Dr. Bácsné dr. Bába Éva  

egyetemi tanársegéd 

3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Kereskedelem marketing, Turizmus vendéglátás, 

Pénzügy számvitel BA alapszak, nappali, 

levelező tagozat  

4. A tantárgy típusa:    B Társadalomtudományi alapismeretek 

5. A tantárgy oktatásának időterve: 

Tárgykód Szemesz-
ter 

Órabeosz-
tás 

Számonké-
rés 

Kredit Tagozat 

AV_KMNB203 1 2+0 K 3 Kermark 
nappali 

AV_KMLB203 1 9+0* K 3 Kermark 
levelező 

AV_KMNB203 1 2+0 K 3 Turizmus 
nappali 

AV_KMLB203 1 9+0* K 3 Turizmus 
levelező 

AV_PNB201 1 2+0 K 3 Pénzügy 
nappali 

AV_PLB201 1 9+0* K 3 Pénzügy 
levelező 

* Levelező szakon az összes óraszám 

6. A tantárgy kreditértéke: 3 

7. A tantárgy oktatási célkitűzése: A filozófia kurzus azzal az igénnyel lép fel, hogy 

elősegítse a hallgatók általános műveltségét, amely elengedhetetlen a mai életünkben. 

Törekszik bemutatnia a filozófiai gondolatokat: a természetről, a társadalomról, az emberről, 

a megismerésről, az etikáról, a művészetről, és a vallásról.  

8. Az oktatás személyi feltételei: Az előadásokat a tantárgyfelelős tartja.  

9. A tantárgy oktatásának előfeltétele, előképzettségi szint: Nincs. 

10. Tantárgy tartalma: A kurzus törekszik megismertetni a h allgatókkal a f ilozófiai 

résztudományait, a főbb filozófiai problémákat, fogalmakat. Csoportosítja a filozófia történet 

korszakait, bemutatja a legjelentősebb filozófusokat, akik munkássága ma is meghatározza az 

emberi gondolkodást. Tartalmilag felöleli az ókori görög filozófiától a mai modern polgári 

filozófiáig a legismertebb filozófusok munkásságát. 

 



Ø Mi a filozófia? 

Ø Ontológia – a létre vonatkozó kérdés 

Ø Természetfilozófia – idő, tér, szervetlen és élő test 

Ø Gnoszeológia – megismerhetőség, igazság, bizonyosság 

Ø Empirizmus és racionalizmus 

Ø Én-filozófia 

Ø Etika és társadalometika – jó és rossz 

Ø Esztétika – a szép értéke 

Ø Természetes teológia – hit és tudás 

Ø Logikai alapismeretek 

Ø Környezet és bioetika 

Ø Globalizáció és társadalom 

Ø Antik görög filozófia 

Ø Patrisztika és skolasztika 

Ø Felvilágosodás  

Ø Újkori filozófiai irányzatok 

Ø Posztmodern 

11. Órarendi, illetve „otthoni” terhelés aránya: A tantárgy 30 óra elméleti, 60 óra otthoni 

felkészülést igényel. 

12. Az évközi ellenőrzés módja: A félév során a hallgatók 2 alkalommal zárthelyi dolgozatot 

írnak, melyek számtani átlaga alapján a tantárgyfelelős jegymegajánlást tesz lehetővé. 

Kollokválni kell azon hallgatóknak, akiknek valamelyik ZH eredménye elégtelen, továbbá 

akkor is, ha a megajánlott jegyet nem fogadják el. 

13. A számonkérés módja: írásbeli kollokvium 

14. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: Nincsenek. 

15. Kötelező, illetve ajánlott szakirodalom: 

Kötelező: 

ArnoAnzenbacher: Bevezetés a filozófiába. Cartaphilus Kiadó, Budapest, 2001 

Ajánlott: 

Maria Fürst: Bevezetés a filozófiába.Műszaki Könyvkiadó, 2000. 

Hársing László: A filozófiai gondolkodás Thálésztól Gadamerig. Bíbor Kiadó, 

Miskolc, 2002. 

Filozófiai szöveggyűjtemény I.-II. 

 



16. A tantárgy tárgyi szükségletei: Írásvetítő, laptop, video-projektor,  

 

Debrecen, 2011. szeptember 1. 

 

Dr. Bácsné dr. Bába Éva 
egyetemi tanársegéd 
tantárgyfelelős 
 

 



FOGLALKOZÁSI TERV 
 

Filozófia 
AV_KMNB203 

Kereskedelem-marketig, Turizmus-vendéglátás BA nappali tagozat 
AV_KMLB203 

Kereskedelem-marketig, Turizmus-vendéglátás BA levelező tagozat 
AV_PNB201 

Pénzügy-számvitel BA nappali tagozat 
AV_PLB201 

Pénzügy-számvitel BA levelező tagozat 
2011/2012. tanév I. félév 

 
Előadás: hétfő 10.00 – 12.00 III.előadó 

Kedd: 8.00 – 10.00 III. Előadó 
Csütörtök 10.00 – 12.00 IV. Előadó 

 
 

Ssz. 
 

Hét 
 

A téma 
 

Előadó 
1 09.12.-13.-15. Mi a filozófia? B.B.É. 
2 09.19.-20.-22. Ontológia B.B.É 
3 09.26.-27.-29. Természetfilozófia B.B.É. 
4 10.03.-04.-06. Filozófiai antropológia B.B.É 
5 10.10.-11.-13. Antik filozófia korszakai, problematikája B.B.É 
6 10.17.-18.-20. Első zárthelyi dolgozat B.B.É 
7 10.24.-25.-27. Ismeretelmélet, logika B.B.É 
8 11.07.-08.-10. Természetes teológia B.B.É. 
9 11.14.-15.-17. Etika B.B.É 
10 11. 21-22.-24. Könyvtár használati hét B.B.É. 
11 11.28.-29.-

12.01 
A középkori filozófia korszakai, problematikája B.B.É 

12 12.05.-06.-08. Második zárthelyi dolgozat B.B.É 
13 12.12.-13.-15. Újkori filozófiai irányzatok; Posztmodern B.B.É 
 
 
 
Debrecen, 2011. szeptember 1. 

 

Dr. Bácsné dr. Bába Éva 
egyetemi tanársegéd 
tantárgyfelelős 
 



ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 
 

Filozófia 
AV_KMNB203 

Kereskedelem-marketig, Turizmus-vendéglátás BA nappali tagozat 
AV_KMLB203 

Kereskedelem-marketig, Turizmus-vendéglátás BA levelező tagozat 
AV_PNB201 

Pénzügy-számvitel BA nappali tagozat 
AV_PLB201 

Pénzügy-számvitel BA levelező tagozat 
2011/2012. tanév I. félév 

 
1. Ismertesse a következő fogalmakat:  

filozófia, ontológia, kozmológia, filozófiai antropológia, természetes teológia, 

ismeretelmélet (gnoszeológia, episztemológia), etika, esztétika, arché, apeiron, 

hülozoizmus, logosz, transzcendentálé, entelekheia, a priori ismeretek, fenomenon, 

noumenon, filozófiai antropológia, utópia, eszkhaton, apokaliptika, prófécia, norma, 

társadalometika, vallás, hit, természetes teológia, teizmus, deizmus, panteizmus, 

pananteizmus, valláskritika, logika, fogalom, konjunkció, diszkonjunkció, 

kontravalencia, implikáció, ekvivalencia, tagadás, rendszer, elmélet, tudomány, 

kísérlet, modell, paradigma. 

2. Ión természetfilozófusok elméletei a létről (archéik) 

3. Descartes: mechanikai világképe 

4. Atomizmus 

5. Leibniz szerint a tulajdonképpeni létező 

6. Szubsztancia és akcidens 

7. Aktus és potencia 

8. Kategória fogalma, osztályai 

9. Anyag – forma, lényeg -lét 

10. Ontológiai okság 

11. Porphürioszi fa 

12. Test 

13. Tér 

14. Idő 

15. Élőlény 

16. Animális létezés 

17. Külső és belső érzékelés 



18. Szellemi megismerés  

19. Empirizmus 

20. Racionalizmus 

21. Empirikus tárgy 

22. Empirizmus irányzatai  

23. Racionalizmus formái  

24. Igazságelméletek  

25. Az ember „két világ polgára 

26. Az ember, mint fenomén 

27. Az ember történetisége 

28. A történelem célja egyes filozófiai irányzatok, filozófusok szerint 

29. A társadalmiság alapformái 

30. Társadalmi szintek 

31. Konfliktusok 

32. Megismerés és akarás 

33. Külső és belső szabadság 

34. Jó és rossz, lelkiismeret 

35. Utilitarizmus 

36. Liberalizmus 

37. Szocializmus 

38. Emberi jogok ethosza 

39. Az emberi gyakorlat értelem szintjei 

40. Az újplatonista isteni abszolútum 

41. Keresztény teológia 

42. Determináció - Absztrakció 

43. A fogalmak határai 

44. A fogalmak fajtái 

45. A fogalmak viszonyai, Venn diagrammok 

46. Ítélet: „a” „e” „i” „o” ítéletek 

47. Következtetés 

48. Axiomatikus dedukció 

49. Indukció  

50. Antik görög filozófia képviselői 

51. Patrisztika és skolasztika képviselői 



52. Felvilágosodás képviselői 

53. Újkori filozófusok 
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Dr.Bácsné dr. Bába Éva 
egyetemi tanársegéd 
tantárgyfelelős 
 
  
 



Tantárgyi program 
 
 
1. A tantárgy neve (csoportja): EU ismeretek (AV_PNB203) 
2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Katonáné dr. Kovács Judit, egyetemi adjunktus 

3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése:  
Pénzügy és számvitel BSc, I. évfolyam nappali 

4. A tantárgy típusa: „A” 
5. A tantárgy oktatásának időterve: 2. félév, 2+0 K 
6. A tantárgy kredit értéke: 3 
7. A tantárgy oktatási célkitűzése: A hallgató megfelelő információval rendelkezzen az 

európai integráció kialakulásáról. Ismerje a döntéshozás, jogalkotás folyamatát az 
Unióban. Rálátása legyen az Unió költségvetéséből származó források magyarországi 
megjelenésére. Aktív állampolgárává tudjon válni az Uniónak. 

8. Az oktatás személyi feltételei (közreműködők): előadó:  
Katonáné dr. Kovács Judit, egyetemi adjunktus 

 
9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint (felsorolni): - 
10. A tantárgy tartalma (tematika max. ½ oldal/félév) 

- A nemzetközi integráció formái 
- Az európai integráció történeti áttekintése  
- Az Európai Uniót működtető intézmények 
- Az Európai Unió jogrendszere - A Magyar Köztársaság Alkotmánya  
- Az Európai Unió költségvetése 
- Közösségi politikák 
- Gazdasági és monetáris unió 
- Strukturális politika 
- Finanszírozási alapok 
- Magyarország EU-csatlakozása 
- Fejlesztési programok Magyarországon 

11. Órarendi, illetve „otthoni” terhelés aránya: 70:30% 
12. Évközi ellenőrzés módja, aláírás feltétele Egy évközi dolgozat teljesítése. Évközi 

dolgozat időpontja: 2011. október 25. 

13. Számonkérés módja:  

- Előadások rendszeres látogatása: 10 pont 
- Évközi dolgozat: 10 pont 
- Írásbeli kollokvium: 100 pont 

------------------------------------------------- 
Összesen: 120 pont szerezhető a félév során, melyből a tantárgy teljesítéséhez min. 61 
pontot kell elérni 

14. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 

 



15. A kötelező, illetve ajánlott irodalom: 
Kötelező irodalom:  
Fehér I. – Katonáné Kovács J. – Szűcs I. (2006): Az Európai Unió intézményrendszere (Európai 
uniós alapismeretek) c. Egyetemi jegyzet (Szerk. Szűcs István) DE ATC AVK 2006 
Az előadások anyaga, mely a kar honlapján elérhető lesz. 
Az Unió honlapjáról kijelölt fejezetek http://europa.eu 
Ajánlott irodalom:   
Horváth Zoltán (2007) Kézikönyv az Európai Unióról. Hetedik, átdolgozott, bővített 
kiadás hvgorac Lap- és Könyvkiadó Kft 
Blahó András szerk. (2007): Európai integrációs alapismeretek. Aula Kiadó 
Marján Attila (2009): Hol a térkép közepe? HVG Kiadó 
Kiss Éva (2005): Az Európai Unió a XXI. század elején. Akadémiai Kiadó 
További irodalmak az előadások során folyamatosan kerülnek bemutatásra 
 

16. A tantárgy tárgyi szükségletei: folyóiratok, szakkönyvek, Internet, projektor, laptop 

 

Debrecen, 2011. szeptember 20. 
 
 
 

Katonáné dr. Kovács Judit 
egyetemi adjunktus 

tantárgyfelelős 



FOGLALKOZTATÁSI TERV 
Pénzügy és számvitel BSc, I. évfolyam nappali 

EU ismeretek, AV_PNB203 
2011/2012. tanév, 2. félév 

 
 
1. előadás: Tantárgy tartalmának, követelményrendszerének, valamint az EU honlapjának és 

a honlap által nyújtott lehetőségeknek az ismertetése. 
 

2. előadás: A nemzetközi integráció formái. Elméleti háttér. 
 

3. előadás: Az európai integráció történeti áttekintése. 
 

4. előadás: Az Európai Uniót működtető intézmények. Főbb intézmények felépítése és 
működése 
 

5. előadás: Az Európai Unió jogrendszere. A Magyar Köztársaság Alkotmányával 
párhuzamba állítva. 
 

6. előadás: Az Európai Unió költségvetése.  
 

7. előadás: Gazdasági és monetáris unió 
 

8. előadás: Finanszírozási alapok 
 

9. előadás: Közösségi politikák 
 

10. előadás. Strukturális politika - Globalizáció és regionalizálódás 
 

11. előadás: Az EU nemzetközi kereskedelmének szerkezete, az EU nemzetközi kapcsolatai 
 

12. előadás: Magyarország EU-csatlakozása 
 

13. előadás: Fejlesztési programok Magyarországon 
 

14. előadás: Konzultáció 
 
 
Debrecen, 2011. szeptember 20. 
 
 
 

Katonáné dr. Kovács Judit 
egyetemi adjunktus 

tantárgyfelelős 



KÖVETELMÉNYEK  
Pénzügy és számvitel BSc, I. évfolyam nappali 

EU ismeretek, AV_PNB203 
2011/2012. tanév, 2. félév 

 
 
A hallgatók a félév során összesen 100 + 20 pontot szerezhetnek, mely az ’A’ vizsga 
eredményét adja. 
 

 
1. rész, egy évközi dolgozat megírása, melynek teljesítése az aláírás feltételét is jelenti. 

A dolgozattal maximum 10 pont szerezhető. A dolgozat az előadások végén feltett 
kérdésekből áll össze. Időpontja egyeztetésre kerül a hallgatókkal. Előre láthatólag: 
2011. október 25. Azoknak a hallgatók, akik igazoltan hiányoznak, közös időpont 
egyeztetés után, lehetősége lesz a dolgozat pótlására. A szerzett pontok hozzáadódnak 
az év végi eredményhez. 

 
2. rész, mellyel 90 pont szerezhető, a vizsgaidőszakban egy írásbeli vizsga teljesítése. A 

vizsga a teljes tananyagot lefedi és az előadások végén feltett kérdésekből áll össze. 
 

+1 Lehetősége van további 10 plusz pont eléréséhez egy kiadott feladat teljesítés alapján 
és az előadásokon való részvétel. Az így szerzett pontok hozzáadódnak az évközben 
szerzett pontokhoz. 

 
A hallgató munkája a szerzett pontok alapján kerül értékelésre: 
A szerezhető érdemjegy: 
- 59% elégtelen 
60 - 64% elégséges 
65 - 79% közepes 
80 - 89% jó 
90% - jeles 
 
 
Az így kapott érdemjegy az „A” vizsga eredménye. Ha a hallgató az „A” vizsgát nem tudta teljesíteni. 
„B” és „C” vizsgára jöhet, ahol 100 pontos, az egész éves anyagot átfogó dolgozat alapján kerül 
értékelésre eredménye.  
 
 
Debrecen, 2011. szeptember 20. 
 
 
 

Katonáné dr. Kovács Judit 
egyetemi adjunktus 

tantárgyfelelős 



VIZSGAKÉRDÉSEK / TÉTELEK 
Pénzügy és számvitel BSc, I. évfolyam nappali 

EU ismeretek, AV_PNB203 
2011/2012. tanév, 2. félév 

 
Hogyan definiálható a nemzetközi integráció? Milyen integrációs formákat különít el a szakirodalom? 

Hogyan definiálhatók az egyes integrációs formák? Mit takar a „négy alapszabadság”? Mely országok 

alkotják ma az Európai Uniót? 

Melyek az EU alapszerződései ? Mikor és mely tagországok csatlakoztak az integrációhoz? Mikor és 

mely szerződésekkel segítették elő az integráció mélyülését? Milyen fontosabb változásokat hoztak a 

módosító szerződések? Mit jelent a szubszidiaritás elve? Mik voltak a legfontosabb eredményei a 

Maastrichti Szerződésnek? Mit jelent a három pilléres szerkezet? Miért volt szükség a Nizzai 

Szerződés elfogadására az integráció további bővüléséhez? 

Milyen jogforrásokra épül az EU szabályozása? Milyen a k özösségi és a nemzeti jog viszonya? 

Melyek az elsődleges jogforrások? Melyek a másodlagos jogforrások, mely intézmények vesznek részt 

a megalkotásukban? Mi a szerepe az Unió Hivatalos Lapjának (Official Journal)? Mit takar az acquis 

communautaire elnevezés? 

Melyek az Unió költségvetésének általános jellemzői? Milyen bevételi forrásai vannak az Unió 

költségvetésének? Milyen kiadási tételei vannak az Unió költségvetésének? 

Melyek az Uniót működtető intézmények? Az Unió döntéshozatalában melyik három fő intézmény 

vesz részt, milyen érdeket képviselnek? Milyen feladata van az Európai Bizottságnak? Hogyan épül 

fel a Bizottság? Mi a legfőbb feladata a Tanácsnak, hogyan épül fel? Hogyan változott a szavazatok 

figyelembe vétele a tanácsi döntéshozatalban a kezdetektől napjainkig? 

Hogyan változott és milyen szerepe van az Európai Parlamentnek? Magyarország hány képviselőt 

delegál az Európai Parlamentbe? Milyen szerepe van az Európai Bíróságnak? Mi a f eladata a 

Számvevőszéknek? Melyik intézmény segíti az uniós intézményekben előforduló hivatali visszaélések 

feltárását? Melyek az Unió pénzügyi szervezetei, közülük melyik felelős az euró kibocsátásáért? 

Milyen két tanácsadó szervet hoztak létre, melyik a fiatalabb intézmény? 

Mi a legfőbb cél a monetáris unió létrehozásánál? Melyik szerződés fektette le a GMU elérésének 

lépéseit? Melyek ezek a lépések? Mikor került először készpénzforgalomba a közös valuta, hogyan 

nevezzük? Hány tagország tagja 2010-ben a GMU-nak? Melyek a konvergencia kritériumok? 

Mikor, miért és h ogyan jelenik meg a r egionális politika a k özösségi politikák között? Melyek a 

regionális politikához kötődő fő fejlesztési területek? Milyen alapelveket fogalmaztak meg a 

Regionális politikához kötődően? Milyen alapok finanszírozzák ezt a politikát 2007-2013 között? Mit 

jelent a NUTS rendszer? Milyen célkitűzések mentén csoportosítják a forrásokat 2007-2013 között? 

Milyen főbb állomásai voltak Magyarország uniós taggá válásának? Melyek a „k oppenhágai 

kritériumok”?  



Mi a szerepe a nemzeti fejlesztési terveknek? Hány nemzeti fejlesztési terv készült a csatlakozás óta, 

milyen időszakot ölelnek át? Milyen változást hozott a 2007-2013 időszak a régiókra nézve 

Magyarországon? Melyek az ÚMFT prioritásai? 

 
 
Debrecen, 2011. szeptember 20. 
 
 
 

Katonáné dr. Kovács Judit 
egyetemi adjunktus 

tantárgyfelelős 
 



Tantárgyi program 
(tantárgyleírás) 

 

1. A tantárgy neve:  Világgazdaságtan AV_KMNE203 (AV_PNB205) 

2.A tantárgyfelelős neve, beosztása:  Dr. Fülöp Mihály, egyetemi magántanár 

3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése:  kereskedelem és marketing BA, pénzügy és 

számvitel BA, turizmus-vendéglátás BA nappali 

4. A tantárgy típusa:    kötelező 

5. A tantárgy oktatásának időterve: 6. félév 2+0 K 

6. A tantárgy kreditértéke:   3 kredit 

7. A tantárgy oktatási célkitűzése: A tantárgy célja: eligazítást nyújtani a hallgatóknak a 

világgazdaság és az európai, valamint regionális integráció folyamataiban, átfogó kép 

kialakítása hazánk külgazdasági kapcsolatairól és törekvéseiről. 

8. Az oktatás személyi feltételei: Az előadásokat a tantárgyfelelős tartja 

9. A tantárgy oktatásának előfeltétele, előképzettségi szint: Nincs 

10. Tantárgy tartalma: A kurzus az aktuális világgazdasági-pénzügyi folyamatok, a magyar 

európai unió tanácselnökség és G20 előzményei és törekvései kereteiben vizsgálja az európai 

és világgazdaság kormányzásának formálódását, azon belül Magyarország külgazdaságának 

és nemzetközi helyzetének összefüggéseit. Különös figyelmet szentel a közép-európai térség 

integrációs és dezintegrációs folyamatainak bemutatására, a D una-régió stratégia 

kialakulására. A vizsgakövetelmények az előadásokon aktív részvétellel, Surányi Béla 

idevágó jegyzetének ismeretével teljesíthetők, tíz oldalas, forrásjegyzékkel ellátott dolgozat 

írása a tantárgy szabadon választható témaköreiből kötelező, amely értékelése a szóbeli 

kollokviumon történik. 

11. Órarendi, illetve „otthoni” terhelés aránya: 1:1 

12. Az évközi ellenőrzés módja: A félév során a hallgatók dolgozatot írnak, melyek alapján a 

tantárgyfelelős jegymegajánlást tesz lehetővé.  

13. A számonkérés módja: szóbeli kollokvium 

14. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: Nincsenek 

15. Kötelező, illetve ajánlott szakirodalom: 

Kötelező: Szentes Tamás Világgazdaságtan, Aula 1999, I., II., IV., VI., VII. fejezetek A)  B)  

Magas István – Kutasi Gábor (2010) Változó világgazdaság BCE Budapest 

Palánkai Tibor, (2004) Az európai integráció gazdaságtana. Budapest. Aula Kiadó.  Palánkai 

Tibor (ed.) Kataklizmák csapdája, TSR Model Kft. Budapest, 2008. 



Ajánlott: Illés Iván: Közép- és Délkelet-Európa az ezredfordulón. Budapest - Pécs: Dialóg 

Campus, 2002. Kornai János: A szocialista rendszer, 1993.  A gondolat erejével. Osiris Kiadó, 

Budapest, 2005. Közép-Kelet-Európa nagy átalakulása - Sikerek és csalódások, Mindentudás 

Egyeteme, Budapest, 2006. Poszt szocialista rendszerek és előzményeik. Aula, Budapest, 

2000. 

16. A tantárgy tárgyi szükségletei: Írásvetítő, laptop, video-projektor 

 

 

Debrecen, 2011. szeptember 15. 

 

Dr. Fülöp Mihály 
egyetemi tanár 
 



Foglalkozási terv 

Világgazdaságtan (AV_KMNE203) 

kereskedelem és marketing BA, pénzügy és számvitel BA, turizmus-vendéglátás BA nappali 

tagozat 

III. évfolyam 

 

Oktatási 
hét Téma 

1.  Bevezetés a világgazdaság, európai és regionális integráció, magyar külgazdaság 
fogalmaiba. 

2.  Bretton-woods-i gazdasági és pénzügyi világrend: IMF és Világbank.  
3.  A világgazdaság kettéhasadása a hidegháborúban.  
4.  A háború utáni gazdasági és monetáris rend válságai 1973-tól. 
5.  A nyugat-európai integráció és a KGST. 
6.  Az Európai Gazdasági és Monetáris Unió.  
7.  Perifériából perifériába. A modernizáció ellentmondásai a közép-európai 

térségben. 
8.  Betagozódás a szovjet övezetbe. Szocialista munkamegosztási és reform 

kísérletek.  
9.  A közép-európai térség diverzifikálódása, válságjelenségek és felbomlása.  
10.  Demokrácia és piacgazdaság bevezetése.   
11.  Euro-atlanti integráció. Az alrégiók: balti, közép-európai, volt jugoszláv, román-

bolgár.  
12.  Magyarország helye és szerepe Európában.  
13.  A magyar EU elnökség és az európai gazdasági kormányzás. .  
14.  A gazdasági és monetáris válság hatása az újjárendeződő világgazdaságban.  
15.  A francia G8 és G20 elnökség és a világgazdasági kormányzásának kialakulása.  

 

Debrecen, 2011. szeptember 15. 

 

Dr. Fülöp Mihály 
egyetemi tanár 



Vizsgakérdések 

Világgazdaságtan (AV_KMNE203) 

kereskedelem és marketing BA, pénzügy és számvitel BA, turizmus-vendéglátás BA nappali 

tagozat 

III. évfolyam 

 

A vizsgakérdések a Foglalkozási tervben felsoroltakkal azonosak.  

 

 

 

Debrecen, 2011. szeptember 15. 

 

Dr. Fülöp Mihály 
egyetemi tanár 
 



Tantárgyi program 
 

1. A tantárgy neve (csoportja): Számvitel II. (Pénzügyi számvitel) AV_PND201-K6 
2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Bács Zoltán, egyetemi docens 
3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Pénzügy-számvitel BA  II. évfolyam 
4. A tantárgy típusa: „A” 
5. A tantárgy oktatásának időterve: 3. félév 2+4 K 
6. A tantárgy kredit értéke: 9 kredit 
7. A tantárgy oktatási célkitűzése: A hallgatókkal megismertetni a vállalkozások 

számvitelét: az egyes mérlegsorokat érintő gazdasági eseményeket, rögzítésüket a 
számviteli rendszerben, hatásukat az eredményre, a vagyonra és az érintett adókra.  

8. Az oktatás személyi feltételei: 
Dr. Bács Zoltán, egyetemi docens 
Dr. Fenyves Veronika adjunktus 
Dr. Darabos Éva egyetemi docens 
Dr. Rózsa Attila, egyetemi adjunktus 
Tóth Réka, tudományos segédmunkatárs 

9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint: A Számvitel I. tárgy 
sikeres teljesítése 

10. A tantárgy tartalma: 
Hét Előadás Gyakorlat 
1. Regisztrációs hét Regisztrációs hét 

2. 
A számviteli rendszer célja és feladata, a 
számvitel szabályozása, számviteli alapelvek, 
könyvvezetés és beszámolókészítés. 

Ismétlés. Bekerülési érték, 
értékcsökkenés, áfa-könyvelés. 

3. 

Gazdasági események a valós és információs 
folyamatokban, rögzítésük a könyvviteli 
rendszerben, hatásuk az eredményre, a vagyonra 
és az érintett adókra. Befektetett eszközök. 

Immateriális javak könyvelése. 

4. 

Gazdasági események a valós és információs 
folyamatokban, rögzítésük a könyvviteli 
rendszerben, hatásuk az eredményre, a vagyonra 
és az érintett adókra. Befektetett eszközök II. 

Tárgyi eszközök könyvelése.  

5. 

Gazdasági események a valós és információs 
folyamatokban, rögzítésük a könyvviteli 
rendszerben, hatásuk az eredményre, a vagyonra 
és az érintett adókra. Forgóeszközök. 

Tárgyi eszközök könyvelése II. 

6. 

Gazdasági események a valós és információs 
folyamatokban, rögzítésük a könyvviteli 
rendszerben, hatásuk az eredményre, a vagyonra 
és az érintett adókra. Forgóeszközök II. 

Befektetett pénzügyi eszközök, 
értékpíprok könyvelése. 

7. 

Gazdasági események a valós és információs 
folyamatokban, rögzítésük a könyvviteli 
rendszerben, hatásuk az eredményre, a vagyonra 
és az érintett adókra. Forgóeszközök III. 

Készletek könyvelése. 

8. 

Gazdasági események a valós és információs 
folyamatokban, rögzítésük a könyvviteli 
rendszerben, hatásuk az eredményre, a vagyonra 
és az érintett adókra. Időbeli elhatárolások. 

Készletek könyvelése II. 

9. 
Gazdasági események a valós és információs 
folyamatokban, rögzítésük a könyvviteli 
rendszerben, hatásuk az eredményre, a vagyonra 

Követelések, pénzeszközök 
könyvelése. 



és az érintett adókra. Saját tőke és céltartalékok. 

10. 

Gazdasági események a valós és információs 
folyamatokban, rögzítésük a könyvviteli 
rendszerben, hatásuk az eredményre, a vagyonra 
és az érintett adókra. Kötelezettségek. 

Időbeli elhatárolások 
könyvelése. 

11. 

Gazdasági események a valós és információs 
folyamatokban, rögzítésük a könyvviteli 
rendszerben, hatásuk az eredményre, a vagyonra 
és az érintett adókra. Kötelezettségek II. 

Saját tőke, céltartalékok 
könyvelése. 

12. Könyvárhasználati hét Könyvárhasználati hét 
13. Eredménykimutatás I. Kötelezettségek könyvelése. 
14. Eredménykimutatás II. Kötelezettségek könyvelése II. 

15. Kiegészítő melléklet, üzleti jelentés. Ismétlés, felkészülés a zárthelyi 
dolgozatra. 

 
11. Órarendi, illetve „otthoni” terhelés aránya: 50-50% 
 
12. Évközi ellenőrzés módja: 
 

A félévközi és a félévvégi megfelelő felkészülés érdekében elvárt és ajánlott az elő-
adásokon való részvétel. 
 
Követelmény, hogy a hallgatók a gyakorlatokon felkészülten (kiadott feladatlapok, 
számológép) jelenjenek meg. A félévi aláírás megszerzésének feltétele, hogy a 
hallgatók a gyakorlatokat rendszeresen látogassák, az igazolatlan hiányzások mértéke 
nem haladhatja meg a 6 alkalmat, de az igazolt és igazolatlan hiányzások száma 
együtesen sem haladhatja meg az órák 50%-át. A félév során gyakorlati zárthelyi 
dolgozat megírására 2 alkalommal előre egyeztetett időpontban kerül sor a 
gyakorlatok anyagából, amelynek sikeres teljesítése szintén feltétele a f élévi aláírás 
megszerzésének. Sikeres teljesítésnek a gyakorlati zh-k minimum 50%-os, átlagban 
minimum 60%-os megírása minősül. A zárthelyi dolgozatok félév közben – órarendi 
elfoglaltságon kívül - egyszer pótolhatók.  

13. Számonkérés módja: 
A félévközi gyakorlati zh-k adják a f élévvégi érdemjegy 50 % -át, a s zóbeli 
kollokvium eredménye pedig a másik 50 % -ot. Sikeres gyakorlati zh-k nélkül nem 
tehet a hallgató szóbeli kollokviumot.  

 
14. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 
 
15. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: 

Kötelező irodalom:  
Dr. Kozma András: Vázlatok a számvitel tanulásához II. Kötet, Debrecen, 2004  
Ajánlott irodalom: 
Éva Katalin: Számvitel-elemzés II-III.  

 
16. A tantárgy tárgyi szükségletei: tanterem, tábla, projektor, notebook 

 
Debrecen, 2011. szeptember 20. 
 

Dr. Bács Zoltán 
egyetemi docens 



Tantárgyi program és követelmények 
 
1. A tantárgy neve (csoportja): SZÁMVITEL III. (VEZETŐI SZÁMVITEL) 

AV_PND202-K6 

2. A tantárgyfelelős neve beosztása: Kondorosi Ferencné dr. habil. egyetemi docens 

3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Pénzügy - számvitel szak BA 

4. A tantárgy típusa: „A” 

5. A tantárgy oktatási időterve: 4. félév, 2+2 K 

6. A tantárgy kredit értéke: 6 kredit 

7. A tantárgy oktatási célkitűzése: A tantárgy oktatásának célja olyan ismeretanyag 
biztosítása és elsajátíttatása, mely alapot és segítséget nyújt minden vállalkozásnak az 
eredményességet növelő munkához, hozzájárul a vállalkozások gazdasági és pénzügyi 
stabilitásának megalapozásához. 
A hallgatók a t ananyag alapján sajátítsák el a hozamok, költségek, fedezet tervezését és 
elszámolását.  
Az oktatásban résztvevők legyenek képesek controlling szemléletű divíziónkénti hozam- 
és költségelszámolásra; költséghelyi tervezett-tényleges adatok összehasonlítására és a 
leterheltség vizsgálatára; vertikális üzemek hozam és költségelszámolására, belső 
felhasználásra kerülő termékek esetében; hozam- és költségelszámolásra 
munkakalkulációs rendszerben; folyamat kalkuláció készítésére - folyamatköltség 
elszámolásra; önköltségszámításra. 
A vezetői beszámolási rendszerek megismerésével az irányításban résztvevők döntéseinek 
megalapozottságát képesek legyenek segíteni. 

8. Az oktatás személyi feltételei (közreműködők): Kondorosi Ferencné dr. habil. egyetemi 
docens 

9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint (felsorolni): Számvitel II. 
félévi kollokvium 

10. A tantárgy tartalma (15 hetes bontásban): 
 
Hét Előadás Gyakorlat 

1. 

A vezetői számvitel elhelyezése a 
számviteli rendszerben, szerepe, 
módszerei 

Vezetői döntést segítő termelési 
feladat, program-sikerkritériumok/1. 

2. Vezetői számviteli alapfogalmak 
Vezetői döntést segítő termelési 
feladat, program-sikerkritériumok/2. 

3. 

Számviteli, vállalatgazdaságtani és 
elemzési ismeretek és a vezeti 
számvitel kapcsolata, 
összefüggések 

Számvitel-vezetői számvitel-elemzés 
feladat megoldása/1. 

4. 
Vezetői számvitel alapvető 
eszközei 

Számvitel-vezetői számvitel-elemzés 
feladat megoldása/2. 

5. 
Hozamok és költségek 
elszámolásának típusai/1. 

Hozam- és költségelszámolással 
kapcsolatos feladatok megoldása/1. 

6. 
Hozamok és költségek 
elszámolásának típusai/2. 

Hozam- és költségelszámolással 
kapcsolatos feladatok megoldása/2. 



7. 

Hozam és költségelszámolás 
vertikális üzeme, belső 
felhasználásra kerülő termékek 
esetén 

Hozam- és költségelszámolással 
kapcsolatos feladatok megoldása/3. 

8. Költséggazdálkodás 
Költséggazdálkodással kapcsolatos 
számítások 

9. 
Hozam-és költségelszámolás 
munkakalkulációs rendszerben 

Munkakalkulációs rendszerben 
történő hozam- és 
költségelszámolással kapcsolatos 
számítások  

10. 
Folyamatkalkuláció-
folyamatköltség elszámolás 

Folyamatkalkuláció-
folyamatköltségelszámolással 
kapcsolatos feladat megoldása 

11. Évközi zárthelyi dolgozat Zh feladatok értékelése 
12. Önköltségszámítás/1. Önköltségszámítási feladatok/1 
13. Önköltségszámítás/2. Önköltségszámítási feladatok/2 
14. Vezetői jelentések Vezetői jelentések összeállítása 

15. Ismétlés, rendszerezés Esettanulmány megoldása 
 
11. Órarendi, ill. „otthoni” terhelés aránya: 
70 -30 % 
 
12. Évközi ellenőrzés módja (a foglalkozásokon való részvétel előírásai és félévközi 

ellenőrzésének módja, a vizsgára bocsátás és aláírás feltételei): 
Gyakorlaton való részvétel. Zárthelyi dolgozat sikeres (legalább 60 %-os) teljesítése, 
valamint 1 alkalommal az előadás és szeminárium anyagából számítógépes felmérő 
dolgozat eredményes (minimum 60%) megírása. 

 
13. Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja (beszámoló, gyakorlati 

jegy, kollokvium, szigorlat):  
Írásbeli kollokvium. 
 

14. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: 
-  
 

15. A kötelező, illetve ajánlott irodalom: 
 
Kötelező irodalom: 
 
Kondorosi Ferencné dr. Vezetői számvitel és elemzés alapjai, Régió, 2002. 
Kondorosi Ferencné dr. Kiegészítés és példatár a vezetői számvitel és elemzés 
     Alapjaihoz, CONTROLL 2003, 2005. 
Dr. Kozma András. Vázlatok a számvitel tanulásához III. kötet., Keletlombard Kft, 2002. 
 
Ajánlott irodalom: 
Bosnyák-Gyenge-Pavlik-Székács: Vezetői számvitel példatár és feladatgyűjtemény, Saldo 
Kiadó, Budapest, 2008. 



Kaplan, R. S.,-Atkinson, A. A. Vezetői üzleti gazdaságtan, Haladó vezetői számvitel, Panem 
Kiadó-Business Kft., Budapest, 2003. 
Dr. Sztanó Imre - Korom Erik: Vezetői számvitel példatár 2005. 
A SZAKMA témához kapcsolódó szakcikkei 
 
16. A tantárgy tárgyi szükségletei: tanterem, projektor, laptop, vetítővászon, írásvetítő 
 
 
 
Debrecen, 2012. február 5. 

 

 

        Kondorosi Ferencné dr 
egyetemi docens 



Tantárgyi program és követelményrendszer 

1. A tantárgy neve (csoportja): AV_PND203-K7 Számvitel IV. 
2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. habil Reke Barnabás, egyetemi tanár 
3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Pénzügy számvitel BA III. évfolyam 
4. A tantárgy típusa: „A” 
5. A tantárgy oktatásának időterve: 5. félév, 2+2 K 
6. A tantárgy kredit értéke: 5 kredit 
7. A tantárgy oktatási célkitűzése: 

A tantárgy sajátos olyan szempontból, hogy a jogszabályi változások következményeként az 
ismeretek kisebb-nagyobb része gyorsan avul. A tantárgy rendkívül időigényes! A Számvi-
tel IV. tantárgy ismereteinek elsajátítása az előképzettségtől és az érdeklődéstől függően kb. 
150-200 órát igényelhet, esetenként még többet. A képzés célja, hogy a hallgatók korábbi 
számviteli, elemzési, pénzügyi ismertekre támaszkodva ismerjék meg:  

- a beszámoló tartalmi és formai követelményeit,  
- az általános és a sajátos értékelési szabályokat, 
- a mérleg, az eredménykimutatás, a könyvvezetés szintetizált kapcsolatrendszerét,  
- a kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés általános és sajátos elemeit 
- a beszámolóból nyerhető információk, azok hasznosításának lehetőségeit. 

Az egyes előadások egy-egy tanulási egységet képeznek, logikailag szigorúan egymásra 
épülnek, ezért egymást követően kell azt tanulni. Bizonyos ismeretek korábbi előadásokhoz 
is kapcsolódnak, melyekre esetenként csak hivatkozás történik, de az abból megtanultakra 
most is szükség van. Cél, hogy egy-egy tanulási egység áttanulmányozása után a közreadott 
ellenőrző kérdések segítségével a hallgató mérje fel tudását. A logikai egymásra épülés, a 
belső összefüggések bemutatása a korábban, a Számvitel I.-III. keretében megtanultak is-
métlését, egy magasabb szintű újrarendszerezését valósítja meg. 

8. Az oktatás személyi feltételei: Dr. habil Reke Barnabás, egyetemi tanár, Galicz Kata Judit 
tudományos segédmunkatárs 

9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint Számvitel I.II.III. 
10. A tantárgy tartalma: 

Hét Előadás Gyakorlat 
1. Regisztrációs hét. 
2. Az éves beszámolóra vonatkozó általános szabá-

lyok  
Az éves beszámoló tartalma, részei. Az éves be-
számoló adattartalma, szerkezeti felépítése. Köz-
benső mérleg. 

Bemutató feladat: Mérleg ösz-
szeállítása 

3. A mérlegtételek értékelésének általános szabályai. 
a beszerzési érték 
A beszerzési érték megállapításának általános sza-
bályai. A bekerülési érték speciális esetei ( Import-
beszerzés. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és 
kötelezettségek bekerülési értéke. A gazdasági tár-
saság és a tulajdonosok közötti speciális eszköz-
mozgások értékelési szabályai. Követelés fejében 
átvett, csere útján beszerzett eszközök bekerülési 
értéke. Kamatozó értékpapír bekerülési értéke. Té-
rítés nélkül átvett, ajándékként, hagyatékként ka-
pott, többletként fellelt eszköz bekerülési értéke. 
Egyéb speciális esetek) Az előállítási költség 

Kidolgozandó feladat: Mérleg 
összeállítása 



4. A mérlegtételek értékelésének általános szabályai: 
az értékcsökkenés 
Terv szerinti értékcsökkenés. Terven felüli érték-
csökkenés 
A mérlegtételek értékelésének általános szabályai: 
Az eszközök értékvesztése 
Gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést 
jelentő befektetések értékvesztése. Hitelviszonyt 
megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpa-
pír értékvesztése. Követelések értékvesztése. Kül-
földi pénzértékre szóló befektetés, hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapír, követelés értékvesztése. 
Készletek értékvesztése. Az értékhelyesbítés Kül-
földi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek 
év végi értékelése árfolyam-különbözet. 

Bemutató feladat: 
Eredménykimutatás összkölt-
ség eljárás szerint 

5. A befektetett eszközök a mérlegben, Az immateriá-
lis javak a mérlegben Az immateriális javak tétele-
inek tartalma, Az immateriális javak értékelése. Az 
immateriális javak nyilvántartása. Az immateriális 
javak főbb gazdasági eseményei 
A befektetett eszközök a mérlegben, A tárgyi esz-
közök a mérlegben 
A tárgyi eszközök tételeinek tartalma. A tárgyi esz-
közök értékelése. A tárgyi eszközök nyilvántartása. 
A tárgyi eszközök főbb gazdasági eseményei. 

Kidolgozandó feladat: 
Eredménykimutatás összkölt-
ség eljárás szerint 

6. A forgóeszközök a mérlegben: Készletek a mérleg-
ben. A vásárolt készletek a mérlegben 
A vásárolt készletek tételeinek tartalma. A vásárolt 
készletek értékelése. A vásárolt készletek nyilván-
tartása. A vásárolt készletek főbb gazdasági esemé-
nyei. 
A forgóeszközök a mérlegben: Készletek a mérleg-
ben. A saját termelésű készletek a mérlegben 
A saját termelésű készletek tételeinek tartalma. A 
saját termelésű készletek értékelése. A saját terme-
lésű készletek nyilvántartása. A saját termelésű 
készletek főbb gazdasági eseményei. 

Bemutató feladat: 
Eredménykimutatás 
forgalmiköltség eljárás szerint 

7. A forgóeszközök a mérlegben: Követelések a mér-
legben 
A követelések fogalma, csoportjai. A követelések 
tételeinek tartalma. A követelések értékelése. A 
követelések nyilvántartása. A követelések főbb 
gazdasági események. 
A forgóeszközök a mérlegben: Pénzeszközök téte-
lei a mérlegben 
A pénzeszközök fogalma, csoportosítása, A pénz-
eszközök értékelése. A pénzeszközök nyilvántartá-
sa. A pénzeszközökhöz kapcsolódó főbb gazdasági 
események. 

Kidolgozandó feladat: 
Eredménykimutatás 
forgalmiköltség eljárás szerint 

8. A forgóeszközök a mérlegben: Értékpapírok 
Értékpapírok fogalma, megjelenése a mérlegben. 
Az értékpapírok értékelése. Értékpapírokkal kap-
csolatos speciális ügyletek Értékpapírok nyilvántar-

Bemutató feladat: Év végi záró 
tételek, eredményfelosztás 



tása. Értékpapírok könyvviteli elszámolása 
A befektetett eszközök a mérlegben, A befektetett 
pénzügyi eszközök 
A befektetett pénzügyi eszközök tételeinek tartal-
ma. A befektetett pénzügyi eszközök értékelése. A 
befektetett pénzügyi eszközök nyilvántartása. A 
befektetett pénzügyi eszközök főbb gazdasági ese-
ményei. 

9. Időbeli elhatárolások a mérlegben 
Az időbeli elhatárolások fogalma, esetei. Az időbeli 
elhatárolások értékelése. Az aktív időbeli elhatáro-
lások (Bevételek aktív időbeli elhatárolása, Költsé-
gek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása. Halasz-
tott ráfordítások). Passzív időbeli elhatárolások 
(Bevételek passzív időbeli elhatárolása (Költségek, 
ráfordítások passzív időbeli elhatárolása. Halasztott 
bevételek) 

Kidolgozandó feladat: Év végi 
záró tételek, eredményfelosztás 

10. Saját tőke a mérlegben 
A saját tőke fogalma, összetevői. A saját tőke nyil-
vántartása. A saját tőkével kapcsolatos főbb gazda-
sági események 
Céltartalékok a mérlegben 
Céltartalék a várható kötelezettségekre . Céltartalék 
a jövőbeni költségekre. Egyéb céltartalékok. Cél-
tartalékokkal kapcsolatos gazdasági események. A 
céltartalékok nyilvántartása. 

I.sz.. Mérlegképes vizsgafela-
dat ZH megoldás levezetése 

11. Kötelezettségek a mérlegben 
A kötelezettségek fogalma, csoportosítása (A hátra-
sorolt kötelezettségek fogalma, tételei. A hosszú 
lejáratú kötelezettségek fogalma, tételei. A rövid 
lejáratú kötelezettségek fogalma, tételei). A kötele-
zettségek értékelése. A kötelezettségek nyilvántar-
tása. Kötelezettségekkel kapcsolatos gazdasági 
események. 
Hitelintézeti beszámoló sajátosságai 
A hitelintézet prudens működésének szabályozása 
(előrelátó, óvatos) az alább felsoroltak szabályozását 
foglalja magába. A hitelintézetek éves beszámolójá-
nak tartalma, felépítése. A hitelintézeti mérleg tartal-
ma, felépítése, mérlegtételek értékelése. A hitelinté-
zeti eredménykimutatás tartalma, felépítése. A ki-
egészítő melléklet tartalma, felépítése. A cash-flow 
számítás négyféle változatának és szerkezetének 
áttekintése 

II.sz.. Mérlegképes vizsgafela-
dat ZH megoldás levezetése 

12. Az eredménykimutatás fogalma, fajtái, formái 
Összköltség eljárással készülő eredménykimutatás 
jellemzői 
A forgalmi költség eljárással készülő 
eredménykimutatás jellemzői 
Az összköltség és a forgalmi költség eljárás közötti 
összefüggés 

III.sz.. Mérlegképes vizsgafela-
dat önálló hallgatói feldolgozá-
sa 

13. Költségek az eredménykimutatásban 
A költségek fogalma, csoportosítása. A költségek 

III.sz.. Mérlegképes vizsgafela-
dat önálló hallgatói feldolgozá-



számviteli elszámolásának változatai. 
Költségnemek, aktivált saját teljesítmények. 
Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások az 
eredménykimutatásban 
Költségek az összköltség eljárással készülő 
eredménykimutatásban. A forgalmi költség eljárás-
sal készülő eredménykimutatás költségei 

sa 

14. Ráfordítások az eredménykimutatásban  
Egyéb ráfordítások. Pénzügyi műveletek ráfordítá-
sai. Rendkívüli ráfordítások 
Bevételek az eredménykimutatásban  
Értékesítés nettó árbevétele. Egyéb bevételek. 
Pénzügyi műveletek bevételei. Rendkívüli bevéte-
lek  
Hitelintézeti beszámoló sajátosságai 
A hitelintézeti eredménykimutatás tartalma, felépí-
tése. A kiegészítő melléklet tartalma, felépítése. A 
cash-flow számítás négyféle változatának és szerke-
zetének áttekintése 

III.sz.. Mérlegképes vizsgafela-
dat önálló hallgatói feldolgozá-
sa 

15. Az adózott eredmény. A mérleg szerinti eredmény. 
Az eredményszámlák könyvelési tételei. Az ered-
ményszámlák zárása összköltség eljárású 
eredménykimutatás esetén. Az eredményszámlák 
zárása forgalmi költség eljárású eredménykimutatás 
esetén 
A kiegészítő melléklet, az üzleti jelentés. 
A kiegészítő melléklet általános adatai. A kiegészí-
tő melléklet speciális része. A mérleghez kapcsoló-
dó kiegészítések. Az eredménykimutatáshoz kap-
csolódó kiegészítések. A kiegészítő melléklet tájé-
koztató jellegű információi. Cash flow-kimutatás. 
Üzleti jelentés. 
Nyilvánosságra hozatal, könyvvizsgálat 
Nyilvánosságra hozatal, közzététel. Letétbe helye-
zés.  Közzététel 

Cash flow-kimutatás összeállí-
tása 

11. Órarendi, illetve „otthoni” terhelés aránya: 50-50% 
12. Évközi ellenőrzés módja: 

Az előadások látogatása nem kötelező, de a tananyag elsajátításának alapfeltétele. A gyakor-
lati foglalkozásokon való részvétel kötelező, a félévaláírás feltétele. A hiányzások nem ha-
ladhatják meg a T VSZ-ben előírtakat. A hiányzást követő 3 héten belül kell bemutatni a 
gyakorlatvezetőnek a tananyag (a gyakorlaton vett példamegoldások) pótlását az oktató által 
meghatározott módon. 
Félév közben: a félévi aláírás feltétele, három alkalommal számviteli beszámoló alapismere-
tekből eredményes dolgozat megírása. 
Vizsgán csak érvényes leckekönyvvel lehet megjelenni (aki leckekönyvét és/vagy személyi 
igazolványát nem tudja felmutatni a vizsga előtt, az nem vizsgázhat!). A vizsga formája: 
írásbeli kollokvium. A vizsgafeladat 10 tesztet, 10 eldöntendő kérdésre válaszadást, 10 
könyveléssel, mérleggel, eredménykimutatással kapcsolatos kérdést-feladatot tartalmaz.  

13. A Számonkérés módja: kollokvium, amely az előző pontban megadott megoszlásban, el-
méleti és gyakorlati részből áll. 
A végső osztályzat kialakulása, ha a pontszám: 

      < 56 % elégtelen 



  >= 56 és < 66 % elégséges 
  >= 66 és < 76 % közepes 
  >= 76 és < 86 % jó 
  >= 86   jeles 

 
14. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 
15. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: 

Kötelező irodalom 
2000. évi C. törvény a számvitelről 
CXII./1996. tv. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 
250/2000. korm. rend. a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló-készítési 
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
Számviteli Jegyzetek és Gyakorlatok, Debrecen Egyetem Kari Kiadványai, Pénzügyi és 
Számviteli Intézet, Tanszék 
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2000. 12. sz.  
 Bakonyi Béla: A számla (Számviteli lexikon). Szám-adó. IX. évf. 2000. 11. sz.  
 Bakonyi Béla: A számviteli bizonylat (Számviteli lexikon). Szám-adó. IX. évf. 2000. 10. sz. 
Baricz R. – Róth J.: (2002) Könyvviteltan. Aula, Budapest. 
Bartók Nagy A.: (1997) Vezetői számvitel. Saldo, Budapest. 
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 Bíró Tibor: Számviteli törvény 2001. IV. Szám-adó. IX. évf. 2000. 10. sz. 3-4. o. 
Coenenberg, G. A.: (1999) Kostenrechnung und Kostenanalyse. Verlag Moderne Industrie, Lands-
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Czipszer K.-né: (1997) Önköltségszámítás. Verzál, Budapest. 
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KÉRDÉSEK, FOGALMAK SZÁMVITEL I-IV ISMERETEKBŐL 
 
 
Az éves beszámolóra vonatkozó általános szabályok  
 
kérdések, fogalmak 
Az éves beszámoló tartalma 
Jelentős összegű hiba 
Az osztalékelőleg fizetés feltétele 
Melyek az éves beszámoló részei, mit és hogyan tartalmaznak? 
Milyen követelményeket fogalmaz meg a számviteli törvény az éves beszámoló adattartalmára, 
szerkezeti felépítésére vonatkozóan? 
Mi a célja a közbenső mérleg készítésének? 
Milyen szabályok vonatkoznak a közbenső mérlegre? 
 
 
A mérlegtételek értékelésének általános szabályai. a beszerzési érték 
 
kérdések, fogalmak 
A bekerülési érték fogalma 
Apport bekerülési értéke 
Közvetlen irányítást biztosító befolyás 
Pénzügyi lízing fogalma 
Az eszköz előállítási költsége 
Hogyan kell a mérleget tagolni? 
Milyen adatokat tartalmaz a mérleg? 
Mely alapelvek válnak hangsúlyossá a mérlegtételek értékelésekor? 
Miért a vállalkozás folytatásának elvéből indulunk ki a mérlegtételek értéke¬lésekor? 
Milyen értékelési szabály következik a folytonosság elvéből? 
Milyen értékelési szabály következik az óvatosság elvéből? 
Milyen – az eszközök értékelésére vonatkozó – szabályt ismer az alapelveken túlmenően? 
Milyen fogalmakat alkalmazunk a mérlegtételek értékelése során? 
Ismertesse a beszerzési érték tartalmát 
Melyek a tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok beszerzési értékének sajátosságai? 
Mikor, hogyan kell a bekerülési értékbe tartozó tételeket számításba venni? 
Mely esetekben kell módosítani a bekerülési értéket? 
Ismertesse az importbeszerzésre vonatkozó speciális szabályokat! 
Ismertesse a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek bekerülési értéke meghatározá-
sának szabályait! 
Ismertesse az üzleti vagy cégérték meghatározásának szabályait! 
Hogyan kell a jegyzett tőke leszállításakor átvett eszköz bekerülési értékét megállapítani? 
Hogyan kell a kamatozó értékpapír bekerülési értékét meghatározni? 
Ismertesse a térítés nélkül átvett, ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt eszközök 
bekerülési értéke megállapításának szabályait! 
Hogyan kell a pénzügyi lízing keretében átadott, részletfizetéssel, halasztott fizetéssel értékesített és 
később visszavett eszközök bekerülési érékét megállapítani? 
Ismertesse a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepére vonatkozó sajátos szabályo-
kat! 
Ismertesse az előállítási költség fogalmát, az előállítási költség részeként elszámolandó és el nem 
számolható tételeket! 
 
 
 
A mérlegtételek értékelésének általános szabályai: az értékcsökkenés 



 
kérdések, fogalmak 
Az értékcsökkenés fogalma 
Hasznos élettartam 
Maradványérték 
Az értékcsökkenés meghatározásának módszerei 
Időkorlátok a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásában 
Az értékcsökkenés elszámolására vonatkozó tiltások 
A terven felüli értékcsökkenés elszámolásának esetei 
A terven felüli értékcsökkenés mértéke 
A terven felüli értékcsökkenés visszaírása 
Ki és mi alapján dönt az értékcsökkenés elszámolásáról? 
Hogyan kell az évenként elszámolandó értékcsökkenés összegét meghatározni? 
Milyen – bekerülési értéknek nem minősülő – tételek vehetők figyelembe az értékcsökkenés megál-
lapításakor? 
Ismertesse a lineáris leírás jellemzőit! 
Ismertesse a degresszív leírás jellemzőit! 
Ismertesse az abszolút összegű elszámolás jellemzőit! 
Ismertesse a teljesítményarányos értékcsökkenés jellemzőit! 
Ismertesse a nettó érték alapján meghatározott értékcsökkenés jellemzőit! 
Ismertesse az egyösszegű leírás jellemzőit! 
Milyen korlátokat és tiltásokat fogalmaz meg az Szt. az értékcsökkenés elszámolásával kapcsolat-
ban? 
Milyen esetben módosítható a terv szerinti értékcsökkenés? 
Ismertesse a terv szerinti értékcsökkenés könyvviteli elszámolását! 
Milyen esetben, mely eszközöknél és milyen összegben számolandó el terven felüli értékcsökke-
nés? 
Ismertesse a terven felüli értékcsökkenés és visszaírásának könyvviteli el-számolását! 
 
 
A mérlegtételek értékelésének általános szabályai: Az eszközök értékvesztése 
 
kérdések, fogalmak 
Gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedés értékvesztése  
Részesedés értékvesztésének csökkentése visszaírással 
Hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapír értékvesztése  
Egy évnél hosszabb lejáratú értékpapír értékvesztésének visszaírása 
Követelések értékvesztése 
Követelések értékvesztésének csökkentése visszaírással 
Az értékhelyesbítés elszámolásának feltételei 
Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értéke a mérlegben 
Az árfolyam-különbözet elszámolása 
Mikor és milyen összegben kell a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befekte-
téseknél értékvesztést elszámolni? 
Milyen szempontokat kell figyelembe venni a befektetés piaci értékének meghatározásakor? 
Hogyan kell a tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztését és annak visszaírását köny-
velni? 
Mikor és milyen összegben kell a hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpa-
píroknál értékvesztést elszámolni? 
Milyen szempontokat kell figyelembe venni az értékpapír piaci értékének meghatározásakor? 
Hogyan kell a hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírok értékvesztését és 
annak visszaírását könyvelni? 
Milyen eszközöket kell az Szt. szerint követelésként kezelni az értékvesztés megállapításakor? 
Mikor és milyen összegben kell a követeléseknél értékvesztést elszámolni? 



Hogyan érvényesül a költség-haszon összevetésének elve a követelések értékvesztésénél? 
Hogyan kell a követelések értékvesztését és annak visszaírását könyvelni? 
Hogyan kell megállapítani a külföldi pénzértékre szóló befektetés, hitelviszonyt megtestesítő érték-
papír, követelés értékvesztését? 
Melyek a készletek értékvesztésének esetei? 
Hogyan érvényesül a költség-haszon összevetésének elve a készletek értékvesztésénél? 
Mikor kell a készletek értékvesztését visszaírással csökkenteni? 
Hogyan kell a készletek értékvesztését és annak visszaírását könyvelni? 
Milyen esetben és mely eszközöknél számolható el értékhelyesbítés? 
Milyen nyilvántartási és leltárkészítési kötelezettség kapcsolódik az értékhelyesbítés elszámolásá-
hoz? 
Milyen módszerek alkalmazhatók a piaci érték meghatározására? 
Hogyan kell az értékhelyesbítést könyvelni? 
Milyen feladatokat kell végrehajtani a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek érté-
kelése előtt? 
Mikor és hogyan kell elszámolni a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek év végi 
értékelése során keletkező árfolyamkülönbözetet? 
 
A befektetett eszközök a mérlegben, Az immateriális javak a mérlegben. 
 
kérdések, fogalmak 
Ismertesse az immateriális javak fogalmát és mérlegtételeit! 
Melyek azok a tételek, amelyeket nem kötelező és melyek azok, amelyeket kötelező az immateriális 
javak között kimutatni? 
Ismertesse az alapítás-átszervezés fogalmát és jellemzőit! 
Ismertesse a kísérleti fejlesztés fogalmát és jellemzőit! 
Ismertesse a vagyoni értékű jogok fogalmát és jellemzőit! 
Ismertesse a szellemi termékek fogalmát és jellemzőit! 
Ismertesse az üzleti vagy cégértékre vonatkozó szabályokat! 
Ismertesse az immateriális javakra adott előlegekkel és az immateriális javak értékhelyesbítésével 
kapcsolatos szabályokat! 
Ismertesse mérlegtételenként az immateriális javak bekerülési értékét! 
Ismertesse az immateriális javak értékcsökkenésével kapcsolatos szabályokat! 
Ismertesse az immateriális javak mérlegkészítéskori értékét mérlegtételenként! 
Milyen nyilvántartásokat kell vezetni az immateriális javakról? 
Ismertesse az alapítás-átszervezés aktivált értéke gazdasági eseményeinek könyvviteli elszámolását! 
Ismertesse a kísérleti fejlesztés aktivált értéke gazdasági eseményeinek könyvviteli elszámolását! 
Ismertesse a vagyoni értékű jogok gazdasági eseményeinek könyvviteli elszámolását! 
Ismertesse a szellemi termékek gazdasági eseményeinek könyvviteli elszámolását! 
Ismertesse az üzleti vagy cégérték gazdasági eseményeinek könyvviteli elszámolását! 
Ismertesse az immateriális javakra adott előlegek gazdasági eseményeinek könyvviteli elszámolá-
sát! 
 
 
A befektetett eszközök a mérlegben, A tárgyi eszközök a mérlegben 
 
kérdések, fogalmak 
Ismertesse a tárgyi eszközök fogalmát és mérlegtételeit! 
Ismertesse az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok fogalmát és jellemzőit! 
Ismertesse a műszaki berendezések, gépek, járművek fogalmát! 
Ismertesse az egyéb berendezések, felszerelések, járművek fogalmát! 
Ismertesse a beruházások és felújítások fogalmát, jellemzőit! 
Ismertesse a beruházásokra adott előlegekkel és a tárgyi eszközök értékhelyesbítésével kapcsolatos 
szabályokat! 



Ismertesse mérlegtételenként a tárgyi eszközök bekerülési értékét! 
Ismertesse a tárgyi eszközök értékcsökkenésével kapcsolatos szabályokat! 
Ismertesse a tárgyi eszközök mérlegkészítéskori értékét mérlegtételenként! 
Milyen nyilvántartásokat kell vezetni a tárgyi eszközökről? 
Ismertesse a beszerzés és a saját előállítás könyvviteli elszámolását! 
Ismertesse az egyéb jogcímeken bekövetkező növekedések (apportként történő átvétel, a térítés nél-
küli átvétel és az ajándék, hagyaték, többlet stb.) könyvviteli elszámolását! 
Ismertesse a terv szerinti és a terven felüli értékcsökkenés könyvviteli elszámolását! 
Ismertesse az egyéb jogcímen bekövetkező csökkenések (értékesítés, apport, térítés nélküli átadás 
stb.) könyvviteli elszámolását! 
 
A befektetett eszközök a mérlegben, A befektetett pénzügyi eszközök 
 
kérdések, fogalmak 
Ismertesse a befektetett pénzügyi eszközök fogalmát! 
Sorolja fel a befektetett pénzügyi eszközök tételeit! 
Ismertesse az adott kölcsönök fogalmát! 
Ismertesse a hosszú lejáratú bankbetétek fogalmát! 
Mi az adott kölcsönök bekerülési értéke?  
Mi a pénzügyi lízing bekerülési értéke a lízingbeadónál? 
Mi a hosszú lejáratú bankbetétek bekerülési értéke? 
Hogyan kell meghatározni a befektetett pénzügyi eszközök mérlegben kimutatott értékét? 
Hogyan kell meghatározni a devizában adott kölcsönök és a hosszú lejáratú deviza bankbetétek 
mérlegben kimutatott értékét? 
Melyik számlaosztályban és milyen részletezésben tartjuk nyilván a befektetett pénzügyi eszközö-
ket? 
Hogyan lehet, illetve célszerű kialakítani a befektetett pénzügyi eszközök analitikus nyilvántartását? 
Rendszerezze be, hogy a befektetett pénzügyi eszközökkel kapcsolatos gazdasági események mi-
lyen hatást gyakorolnak az eredményre! 
 
 
A forgóeszközök a mérlegben: Készletek a mérlegben. A vásárolt készletek a mérlegben 
 
kérdések, fogalmak 
Ismertesse a forgóeszközök fogalmát, csoportjait! 
Ismertesse a készletek fogalmát, mérlegtételeit! 
Ismertesse a vásárolt készlet fogalmát, csoportjait! 
Ismertesse az anyagok fogalmát, csoportosítását! 
Ismertesse az áruk fogalmát, tartalmát! 
Ismertesse a kereskedelmi áruk fogalmát! 
Ismertesse a közvetített szolgáltatás fogalmát! 
Ismertesse a betétdíjas göngyölegek fogalmát! 
Mi a vásárolt készletek bekerülési értéke, mit tartalmaz? 
Ismertesse a vásárolt készletek értékvesztésére vonatkozó szabályokat! 
Milyen értéken szerepelnek a vásárolt készletek a mérlegben? 
Sorolja fel a legismertebb készletértékelési eljárásokat a tényleges beszerzési áron történő értékelés 
esetén! 
Melyek a leggyakoribb módszerek az átlagos beszerzési ár alkalmazásakor? 
Ismertesse az elszámoló áron történő értékelés lényegét! 
Ismertesse a vásárolt készletek főkönyvi és analitikus nyilvántartásának jellemzőit! 
Milyen nyilvántartási változatok és értékelési eljárások alkalmazhatók? 
Ismertesse az anyagokkal, árukkal kapcsolatos főbb gazdasági események könyvviteli elszámolását, 
ha a vállalkozás év közben folyamatosan vezet értékbeni nyilvántartást és beszerzési áron történő 
elszámolást alkalmaz! 



Ismertesse az anyagokkal, árukkal kapcsolatos főbb gazdasági események könyvviteli elszámolását, 
ha a vállalkozás év közben folyamatosan vezet értékbeni nyilvántartást és elszámoló áron történő 
elszámolást alkalmaz! 
Ismertesse az anyagokkal, árukkal kapcsolatos főbb gazdasági események könyvviteli elszámolását, 
ha a vállalkozás év közben nem vezet értékbeni nyilvántartást! 
Ismertesse az árukkal kapcsolatos egyéb gazdasági események könyvviteli elszámolását! 
 
 
A forgóeszközök a mérlegben: Készletek a mérlegben. A saját termelésű készletek a mérleg-
ben 
 
kérdések, fogalmak 
Ismertesse a saját termelésű készlet fogalmát, csoportjait! 
Ismertesse a befejezetlen termelés fogalmát, csoportosítását! 
Ismertesse a félkész termék fogalmát, tartalmát! 
Ismertesse a késztermékek fogalmát! 
Ismertesse a növendék-, hízó- és egyéb állatok jellemzőit! 
Mi a saját termelésű készletek bekerülési értéke, mit tartalmaz? 
Ismertesse a saját termelésű készletek értékvesztésére vonatkozó szabályokat! 
Milyen értéken szerepelnek a saját termelésű készletek a mérlegben? 
Mikor kell utókalkulációval megállapítani a saját előállítású termékek, a végzett szolgáltatások köz-
vetlen önköltségét? 
Mi az utókalkuláció? 
Ismertesse a norma szerinti közvetlen önköltség fogalmát, jellemzőit! 
Milyen nyilvántartási változatok alkalmazhatók a saját termelésű készleteknél? 
Ismertese az elszámolási egységár alkalmazásának jellemzőit! 
Ismertesse a saját termelésű készletekkel kapcsolatos főbb gazdasági események könyvviteli elszá-
molását, ha a vállalkozás év közben folyamatosan vezet értékbeni nyilvántartást és közvetlen ön-
költségen történő elszámolást alkalmaz! 
Ismertesse a saját termelésű készletekkel kapcsolatos főbb gazdasági események könyvviteli elszá-
molását, ha a vállalkozás év közben folyamatosan vezet értékbeni nyilvántartást és elszámolási egy-
ségáron történő elszámolást alkalmaz! 
Ismertesse a saját termelésű készletekkel kapcsolatos főbb gazdasági események könyvviteli elszá-
molását, ha a vállalkozás év közben nem vezet értékbeni nyilvántartást! 
 
 
A forgóeszközök a mérlegben: Követelések a mérlegben 
 
kérdések, fogalmak 
A követelések fogalma 
A követelések tételei 
Követelések értékvesztése  
Követelések értékvesztésének csökkentése visszaírással 
Ismertesse a követelés fogalmát, tételeit a mérlegben, a követelés jellegű – mérlegben máshol kimu-
tatandó – tételeket! 
Melyek a követelések jellemzői, csoportosításának szempontjai? 
Ismertesse a követelések mérlegtételeinek tartalmát! 
Ismertesse a követelések bekerülési értékét! 
Milyen értéken szerepelnek a követelések a mérlegben? 
Ismertesse a követelések értékvesztésének és visszaírásának szabályait! 
Mely követelések minősülnek behajthatatlannak? 
Ismertesse a követelések főkönyvi és analitikus nyilvántartásának jellemzőit! 
 
 



A forgóeszközök a mérlegben: Értékpapírok 
 
kérdések, fogalmak 
Az értékpapírok fogalma, tételei 
A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedés értékvesztése 
Részesedés értékvesztésének csökkentése visszaírással 
Hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapír érték-vesztése 
Egy évnél hosszabb lejáratú értékpapír értékvesztésének visszaírása 
Ismertesse a tulajdoni részesedést jelentő befektetés fogalmát! 
Ismertesse a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalmát! 
Ismertesse a forgóeszközök között kimutatott értékpapírok fogalmát, sorolja fel mérlegtételeit! 
Hol és milyen elnevezéssel jelennek meg értékpapírok a mérlegben? 
Ismertesse a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés bekerülési értékét! 
Ismertesse a hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír bekerülési értékét! 
Ismertesse a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékvesztésére és 
annak visszaírására vonatkozó szabályokat! 
Ismertesse a hitelviszonyt megtestesítő egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírok értékvesztésére és 
annak visszaírására vonatkozó szabályokat! 
Melyek a befektetett és a forgóeszközök között kimutatott értékpapírok értékelésében mutatkozó 
eltérések? 
Ismertesse az értékpapírok nyilvántartásának főbb szabályait! 
 
 
A forgóeszközök a mérlegben: Pénzeszközök tételei a mérlegben 
 
kérdések, fogalmak 
Ismertesse a pénzeszközök fogalmát, sorolja fel mérlegtételeit! 
Milyen bontásban kell kimutatni a pénzeszközök állományát? 
Ismertesse a pénztár, csekkek mérlegtétel tartalmát, a valutapénztár növekedési és csökkenési jog-
címeit 
Ismertesse a bankbetétek (beleértve az átvezetési számlát is) tartalmát, a devizabetét-számla növe-
kedési és csökkenési jogcímeit! 
Ismertesse a pénzeszközök bekerülési értékét! 
Ismertesse a pénzeszközök évközi változásának elszámolása során alkalmazható értékelési szabá-
lyokat, eljárásokat! 
Milyen értékben kell a pénzeszközöket a mérlegben kimutatni? 
Ismertesse a pénzeszközök értékvesztésének és az értékvesztés visszaírásának szabályait! 
Milyen értéken kell a mérlegben kimutatni a valutakészletet és a devizát? 
Ismertesse a pénzeszközök nyilvántartásának főbb szabályait 
 
 
Időbeli elhatárolások a mérlegben 
 
kérdések, fogalmak 
Ismertesse az időbeli elhatárolás képzésének célját, eredményre gyakorolt hatását! 
Ismertesse az aktív időbeli elhatárolások eseteit! 
Ismertesse a passzív időbeli elhatárolások eseteit! 
Ismertesse az időbeli elhatárolások értékelésének szabályait! 
Ismertesse az időbeli elhatárolások könyvviteli elszámolásának szabályait! 
Milyen árbevételt, kamatbevételt, egyéb bevételt kell aktív időbeli elhatárolásként kimutatni, me-
lyek a jellemző esetei, mikor kell megszüntetni? 
Milyen aktív időbeli elhatárolás kapcsolódik a diszkont értékpapírokhoz, mikor kell megszüntetni? 
Ismertesse a névérték alatt vásárolt kamatozó értékpapír jövőbeni árfolyamnyeresége időbeli elhatá-
rolásának, az elhatárolás megszüntetésének szabályait! 



Ismertesse az üzleti évben keletkezett, a mérleg fordulónapja után elszámolható költségek, ráfordí-
tások elhatárolásának, az elhatárolás megszüntetésének szabályait, valamint jellemző eseteit! 
Ismertesse, hogy mikor keletkezik többletkötelezettség, valamint a többletkötelezettséggel kapcso-
latos elhatárolás képzésének és megszüntetésének szabályait! 
Ismertesse a beszerzési értékben figyelembe nem vett bizományi díj, vásárolt vételi opció díjának 
elhatárolásával és az elhatárolás megszüntetésével kapcsolatos szabályokat! 
Ismertesse a véglegesen átvállalt kötelezettséggel kapcsolatos időbeli elhatárolás képzésének és 
megszüntetésének szabályait! 
Ismertesse a nem realizált árfolyamveszteséggel kapcsolatos időbeli elhatárolás képzésének és meg-
szüntetésének szabályait! 
Milyen bevételt kell passzív időbeli elhatárolásként kimutatni, mikor kell megszüntetni? 
Ismertesse a költségek ellentételezésére kapott támogatások elhatárolásának és az elhatárolás meg-
szüntetésének szabályait! 
Ismertesse a devizaeszközök és devizakötelezettségek mérlegfordulónapi értékelésekor keletkezett 
árfolyamnyereség elhatárolásának és az elhatárolás megszüntetésének szabályait! 
Ismertesse a mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások elhatárolásának és az 
elhatárolás megszüntetésének szabályait, jellemző eseteit! 
Ismertesse a mérleg fordulónapja és elkészítésének időpontja között ismertté vált – a mérleggel le-
zárt üzleti évhez kapcsolódó – kötelezettségek elhatárolásának és az elhatárolás megszüntetésének 
szabályait! 
Ismertesse a mérleggel lezárt évhez kapcsolódó prémium, jutalom és járulékai elhatárolásának és az 
elhatárolás megszüntetésének szabályait! 
Ismertesse az értékpapírok beszerzéséhez kapcsolódó különbözetből az idő-arányos árfolyamvesz-
teség elhatárolásának és az elhatárolás megszüntetésének szabályait! 
Melyek azok a rendkívüli bevételként elszámolt tételek, amelyeket a passzív időbeli elhatárolások 
között halasztott bevételként kell kimutatni, mikor kell az elhatárolást megszüntetni? 
Ismertesse a negatív üzleti vagy cégérték elhatárolásának és az elhatárolás megszüntetésének szabá-
lyait! 
 
Saját tőke a mérlegben 
 
Kérdések, fogalmak 
A saját tőke fogalma 
A saját tőke tételei 
Az értékhelyesbítés elszámolásának feltételei 
Ismertesse a saját tőke fogalmát, összetevőit (részletezését a mérlegben)! 
Milyen lehetőségekkel élhet a vállalkozás, ha a saját tőke értéke a jegyzett tőke alatti értéket vesz 
fel? 
Ismertesse a jegyzett tőke fogalmát, fajtáit! 
Ismertesse a jegyzett tőke kimutatásának feltételeit (a 27. ábrában leírtak alapján)! 
Hogyan történhet a jegyzett tőke emelése, milyen korlátai vannak a jegyzett tőke emelésének? 
Milyen összeget és miért kell jegyzett, de még be nem fizetett tőkeként ki-mutatni a mérlegben? 
Milyen értéken kell a jegyzett tőkét kimutatni? 
Mi a teendő névérték felett történő részvény-kibocsátás esetén? 
Ismertesse a jegyzett tőke befizetésének feltételeit! 
Ismertesse a tőketartalék növekedésének jogcímeit! 
Ismertesse a tőketartalék csökkenésének jogcímeit! 
Ismertesse az eredménytartalék növekedésének jogcímeit! 
Ismertesse az eredménytartalék csökkenésének jogcímeit! 
Hogyan kell a jelentősebb összegű hibákat elszámolni? 
Milyen feltétellel vehető igénybe az eredménytartalék osztalékfizetésre? 
Ismertesse a lekötött tartalékban megjelenő tételeket, valamint a feloldás szabályait! 
Ismertesse az értékelési tartalékra (vele összefüggésben az értékhelyesbí¬tés¬re) vonatkozó szabá-
lyokat! (Átismételte a 4.1.7. fejezetben tanultakat?) 



Ismertesse a mérleg szerinti eredmény fogalmát, valamint az osztalékfizetés és az osztalékelőleg-
fizetés korlátait! 
Ismertesse a saját tőke főkönyvi és analitikus nyilvántartásának szabályait, jellemzőit! 
 
 
Céltartalékok a mérlegben 
 
kérdések, fogalmak 
Ismertesse a várható kötelezettségekre képzett céltartalék fogalmát, képzésének jogcímeit! 
Mi a függő kötelezettség, valamint a biztos (jövőbeni) kötelezettség? 
Ismertesse a várható kötelezettségekre képzett céltartalék könyvelésének szabályait! 
Ismertesse a jövőbeni költségekre képzett céltartalék fogalmát, kiemelt jogcímeit! 
Mi a célja a jövőbeni költségekre történő céltartalék-képzésnek, mely esetekben nem képezhető 
ilyen címen céltartalék? 
Ismertesse a jövőbeni költségekre képzett céltartalék könyvviteli elszámolásának szabályait! 
Ismertesse az árfolyamveszteség alapján képzett egyéb céltartalék fogalmát! 
Milyen futamidő vehető figyelembe a számításnál? 
Milyen kapcsolat van az árfolyamveszteség alapján képzett egyéb céltartalék és a lekötött tartalék 
között? 
Ismertesse az árfolyamveszteség alapján képzett egyéb céltartalék könyvviteli elszámolásának sza-
bályait! 
 
 
Kötelezettségek a mérlegben 
 
Kérdések, fogalmak 
A kötelezettségek fogalma, csoportjai 
A hátrasorolt kötelezettségek fogalma, tételei 
A hosszú lejáratú kötelezettség fogalma 
A hosszú lejáratú kötelezettségek tételei 
A rövid lejáratú kötelezettség fogalma 
A rövid lejáratú kötelezettségek tételei 
Pénzügyi lízing fogalma 
Ismertesse a kötelezettség fogalmát, csoportjait, jellemzőit! 
Ismertesse a kötelezettség kimutatásának kritériumait! 
Ismertesse a hátrasorolt kötelezettségek fogalmát, tételeit, jellemzőit! 
Ismertesse a hosszú lejáratú kötelezettségek fogalmát, tételeit, az egyes tételek tartalmát! 
Ismertesse a rövid lejáratú kötelezettségek fogalmát, tételeit, az egyes tételek tartalmát! 
Ismertesse a kötelezettségek bekerülési értéke meghatározásának szabályait! 
Ismertesse a kötelezettségek mérlegkészítéskori értéke meghatározásának szabályait! 
Ismertesse a kötelezettségek nyilvántartásának szabályait! 
Ismertesse a hosszú lejáratú kölcsönökkel kapcsolatos gazdasági események könyvviteli elszámolá-
sát! 
Ismertesse a k ötvénykibocsátásból származó tartozások könyvviteli elszámolását, ha a kibocsátás 
névérték felett történt! 
Ismertesse a kötvénykibocsátásból származó tartozások könyvviteli elszámolását, ha a kibocsátás 
névérték alatt történt! 
Ismertesse a b eruházási és fejlesztési hitelekkel kapcsolatos gazdasági események könyvviteli el-
számolását! 
Ismertesse a pénzügyi lízinggel kapcsolatos gazdasági események könyvviteli elszámolást! 
Ismertesse az alapítókkal szembeni kötelezettségekkel összefüggő gazdasági események könyvviteli 
elszámolását! 
Ismertesse a vevőktől kapott előlegek könyvviteli elszámolását! 
Ismertesse a szállítókkal kapcsolatos főbb gazdasági események könyvviteli elszámolását! 



Ismertesse a váltótartozások könyvviteli elszámolását! 
Ismertesse a fizetendő adók csoportosítását! 
Ismertesse a társasági adóval és a személyi jövedelemadóval kapcsolatos elszámolásokat! 
Ismertesse a költségvetési befizetési kötelezettségekkel és azok teljesítésével kapcsolatos elszámo-
lásokat! 
Ismertesse a Vám- és Pénzügyőrséggel kapcsolatos elszámolásokat! 
Ismertesse az általános forgalmi adóval kapcsolatos elszámolásokat! 
Ismertesse az önkormányzathoz teljesítendő befizetések elszámolását! 
Ismertesse a munkavállalókkal szembeni kötelezettségek elszámolását! 
Ismertesse a társadalombiztosítással szembeni kötelezettségek elszámolását! 
Ismertesse a ki nem emelt egyéb rövid lejáratú kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolásokat! 
 
 
Az eredménykimutatás fogalma, fajtái, formái 
 
Kérdések, fogalmak 
Az eredménykimutatás fogalma 
Az eredménykategóriák 
Jelentős összegű hiba 
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye összköltség eljárással 
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye forgalmi költség eljárással 
Ismertesse az eredménykimutatás fogalmát, az eredménykategóriákat! 
Milyen adatokat tartalmaz az eredménykimutatás? 
Milyen nyelven kell az eredménykimutatást elkészíteni és az adatokat milyen mértékegységben kell 
kifejezni? 
Ismeresse az eredménykimutatás lehetséges formáit! 
Milyen szempontokat kell figyelembe venni az eredménykimutatás formája megválasztásakor? 
Milyen tagolást alkalmazhatunk az eredménykimutatásban? 
Melyek az összköltség eljárással készülő eredménykimutatás jellemzői? 
Melyek a forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatás jellemzői? 
Milyen összefüggés van az összköltség és a forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatás 
között? 
 
 
Költségek az eredménykimutatásban 
 
Kérdések, fogalmak 
A költség fogalma 
A költségnemek csoportjai 
Önköltségszámítási szabályzat készítési kötelezettség 
Értékcsökkenés fogalma 
Hasznos élettartam 
Maradványérték 
Az értékcsökkenés meghatározásának módszerei 
Időkorlátok a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásában 
Az értékcsökkenés elszámolására vonatkozó tiltások 
Ismertesse a költségek fogalmát, csoportosítását! 
Melyek a költség-elszámolási rendszer kialakításának főbb szempontjai? 
Mely számlaosztályokban jelennek meg költségek? 
Ismertesse az anyagköltség fogalmát, tartalmát, az anyagköltséget csökkentő tételeket! 
Ismertesse az anyagköltség elszámolásának főbb változatait! 
Ismertesse az anyagköltség könyvviteli elszámolását, ha a v állalkozás év közben folyamatos 
értékbeni nyilvántartást vezet! 



Ismertesse az anyagköltség könyvviteli elszámolását, ha a vállalkozás év közben folyamatos 
értékbeni nyilvántartást nem vezet! 
Ismertesse az igénybe vett szolgáltatások fogalmát, tartalmát! 
Ismertesse az igénybe vett szolgáltatások könyvviteli elszámolását! 
Mely szolgáltatások tartoznak az egyéb szolgáltatások közé? 
Ismertese az egyéb szolgáltatások könyvviteli elszámolását! 
Ismertesse a bérköltség tartalmát! 
Ismertesse a bérköltség könyvviteli elszámolását! 
Ismertesse a személyi jellegű egyéb kifizetések fogalmát, tartalmát! 
Ismertesse a személyi jellegű egyéb kifizetések könyvviteli elszámolását! 
Ismertesse a bérjárulékok tartalmát, könyvviteli elszámolását! 
Ismertesse a terv szerinti értékcsökkenés könyvviteli elszámolását! 
Ismertesse a számviteli törvény aktivált saját teljesítmények kimutatására vonatkozó előírását! 
Hogyan és mit kell könyvelni az 581. Saját termelésű készletek állományváltozása számlán? 
Hogyan és mit kell könyvelni az 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke számlán? 
Ismertesse az 59. Költségnem átvezetési számla vagy Költségnem ellenszámla alkalmazásának sza-
bályait! 
 
 
Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások az eredménykimutatásban 
 
Kérdések, fogalmak 
Milyen bontásban kell tartalmaznia a 8-as számlaosztálynak a költségeket az összköltség eljárással 
készülő eredménykimutatáshoz? 
Milyen bontásban kell tartalmaznia a 8-as számlaosztálynak a költségeket a forgalmi költség eljá-
rással készülő eredménykimutatáshoz? 
Ismertesse az anyagköltség tartalmát és a kapcsolódó könyvviteli elszámolásokat! 
Ismertesse az igénybe vett szolgáltatások értéke tartalmát és a kapcsolódó könyvviteli elszámoláso-
kat! 
Ismertesse az egyéb szolgáltatások értéke tartalmát és a kapcsolódó könyvviteli elszámolásokat! 
Ismertesse az eladott áruk beszerzési értéke tartalmát és a kapcsolódó könyvviteli elszámolásokat! 
Ismertesse az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke tartalmát, a közvetített szolgáltatás fogal-
mát, a kapcsolódó könyvviteli elszámolásokat! 
Ismertesse a személyi jellegű ráfordítások tartalmát, a kapcsolódó fogalmakat és könyvviteli elszá-
molásokat! 
Ismertesse az értékcsökkenési leíráshoz kapcsolódó fogalmakat és könyvviteli elszámolását! 
Ismertesse az értékesítés közvetlen költségeinek tartalmát és a kapcsolódó könyvviteli elszámoláso-
kat! 
Ismertesse az értékesítés közvetett költségeinek tartalmát és a kapcsolódó könyvviteli elszámoláso-
kat! 
 
 
Ráfordítások az eredménykimutatásban (8. számlaosztály) 
 
kérdések, fogalmak 
Ismertesse az egyéb ráfordítások fogalmát, tartalmát! 
Mely tételeket kell az egyéb ráfordítások között elkülönítetten kimutatni? 
Ismertesse az egyéb ráfordítások főbb gazdasági eseményeinek könyvviteli elszámolását! 
Milyen eseményeket sorol a számviteli törvény a pénzügyi műveletek ráfordításai közé? 
Mit kell a befektetett pénzügyi eszközök árfolyamveszteségeként kimutatni? 
Ismertesse a befektetett pénzügyi eszközök árfolyamveszteségének könyvviteli elszámolását! 
Mit kell a fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások között kimutatni? 
Ismertesse a fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások könyvviteli elszámolását! 
Mit kell a pénzügyi műveletek egyéb ráfordítási között kimutatni? 



Ismertesse a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaihoz kapcsolódó könyvviteli elszámolásokat! 
Mit kell a részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztéseként kimutatni? 
Ismertesse a részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztésének könyvviteli elszámolását! 
Ismertesse a rendkívüli ráfordítások fogalmát, tartalmát! 
Ismertesse a rendkívüli ráfordításokhoz kapcsolódó könyvviteli elszámolásokat! 
 
 
Bevételek az eredménykimutatásban  
 
kérdések, fogalmak 
Ismertesse a nettó árbevétel fogalmát, tartalmát! 
Ismertesse, hogy mely tételek növelik, melyek csökkentik a nettó árbevételt és mely tételt nem tar-
talmazhatja! 
Ismertesse, hogy mit kell a belföldi értékesítés árbevételeként elszámolni és mi minősül belföldnek! 
Ismertesse, hogy mit kell az exportértékesítés árbevételeként elszámolni és mi minősül külföldnek! 
Hogyan történhet az árbevétel kiegyenlítése, és hogyan kell az elszámolandó árbevétel forintértékét 
meghatározni? 
Ismertesse a belföldi értékesítés nettó árbevételének könyvviteli elszámolását! 
Ismertesse az exportértékesítés árbevételének könyvviteli elszámolását! 
Ismertesse az egyéb bevételek fogalmát, tartalmát! 
Ismertesse az egyéb bevételek könyvviteli elszámolását! 
Mely tételeket kell a pénzügyi műveletek bevételeként elszámolni? 
Ismertesse a kapott (járó) osztalék, valamint a részesedések értékesítése árfolyamnyereségének tar-
talmát, könyvviteli elszámolását! 
Ismertesse a befektetett pénzügyi eszközök kamatainak, árfolyamnyereségének tartalmát, könyvvi-
teli elszámolását! 
Ismertesse az egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek tartalmát, könyvviteli elszá-
molását! 
Ismertesse a pénzügyi műveletek egyéb bevételeinek tartalmát, könyvviteli elszámolását! 
Ismertesse a rendkívüli bevételek tartalmát! 
Ismertesse a rendkívüli bevételek könyvviteli elszámolását 
 
 
A mérleg szerinti eredmény megállapítása 
 
kérdések, fogalmak 
Soroljon fel néhány, az adózás előtti eredményt csökkentő tételt! 
Soroljon fel néhány, az adózás előtti eredményt növelő tételt! 
Hogyan kell megállapítani és könyvelni a fizetendő társasági adót? 
Milyen feltétel korlátozza az eredménytartalék igénybevételét osztalékra, részesedésre és milyen 
osztalékfizetési korlátokat ír elő az Szt.? 
Ismertesse az eredménytartalék igénybevételének, a jóváhagyott osztalék, részesedés, kamatozó 
részvény kamatának, valamint a mérleg szerinti eredmény átvezetésének könyvelését! 
Ismertesse az eredményszámlák zárása könyvelési tételeit összköltség eljárású eredménykimutatás 
esetén! 
Ismertesse az eredményszámlák zárása könyvelési tételeit forgalmi költség eljárású 
eredménykimutatás esetén! 
 
 
 
 
A kiegészítő melléklet, az üzleti jelentés. 
 
kérdések, fogalmak 



Mi a célja a kiegészítő melléklet készítésének? 
Ismertesse a kiegészítő melléklet nyilvánosságára vonatkozó szabályokat! 
Milyen előírásokat fogalmaz meg a számviteli törvény a kiegészítő melléklet formájára, tartalmára 
vonatkozóan? 
Melyek a kiegészítő mellékletre vonatkozó általános szabályok? 
Melyek a kiegészítő melléklet javasolt részei? 
Melyek a kiegészítő melléklet általános adatai? 
Melyek a mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések? 
Melyek az eszközökhöz kapcsolódó kiemelt adatok? 
Melyek a forrásokhoz kapcsolódó kiemelt információk? 
Melyek az eredménykimutatáshoz kapcsolódó általános kiegészítések? 
Melyek az eredménykimutatáshoz kapcsolódó speciális (tételes) kiegészítések? 
Melyek a kiegészítő melléklet tájékoztató jellegű információi? 
Melyek a működési (operatív) cash flow kialakítására alkalmazott módszerek? 
Milyen adatokat tartalmaz az Szt. szerinti cash flow? 
Melyek a cash flow-kimutatás római számokkal jelölt sorai? 
Mi a célja az üzleti jelentés készítésének? 
Mit kell és mit célszerű tartalmaznia az üzleti jelentésnek? 
Milyen szabályok vonatkoznak az üzleti jelentés nyilvánosságára? 
 
 
Nyilvánosságra hozatal, könyvvizsgálat 
 
Kérdések, fogalmak 
Melyek a nyilvánosság formái? 
Ismertesse a letétbe helyezés szabályait (kinek, mit, mikor és hol)! 
Mit és mikor kell közzétenni? 
Mi a teendő, ha a beszámolót könyvvizsgáló nem ellenőrizte vagy a könyvvizsgálói záradék meg-
adását elutasította? 
Mikor és hogyan kell ismételten közzétenni a beszámolót? 
Hogyan tesz eleget közzétételi kötelezettségének a vállalkozó? 
Mi a számviteli szolgáltatás? 
Mi tartozik a könyvviteli szolgáltatás körébe? 
Kit és mikortól köteles megbízni a vállalkozás a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok 
irányításával és a beszámoló elkészítésével? 
Ki mentesül az előbbi kötelezettség alól? 
Mi a könyvvizsgálat célja? 
Mikor nem kötelező a könyvvizsgálat? 
Kit és mikor köteles választani könyvvizsgálat elvégzésére a vállalkozó, ha kötelező a könyvvizsgá-
lat? 
Mi a könyvvizsgáló feladata? 
Mikor ad a könyvvizsgáló hitelesítő, korlátozott vagy elutasító záradékot? 
Mikor nem tud a könyvvizsgáló záradékot adni és ebben az esetben mi a teendő? 
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TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER  

1. A tantárgy neve: AV_PND204_K6, Vállalati pénzügyek I. 

2. Tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Rózsa Andrea, adjunktus 

3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Pénzügy és Számvitel BA alapszak, II. évfolyam 

4. A tantárgy típusa:”C” szakmai törzsanyag 

5. A tantárgy oktatásának időterve: 3. félév, 2+2 óraterhelés, Gyakorlati jegy 

6. Kredit érték: 6 kredit  

7. A tantárgy célja:  
A Vállalati pénzügyek I. tárgy a pénzügyi menedzsment alapjaival ismerteti meg a Hallgatókat. A 
kurzus során az éves beszámoló ismeretére, és adataira alapozva - a pénzáramlás szemléletet 
használva - a vállalati teljesítmény értékelése, a forgótőke menedzsment, és ezen belül a készpénz- 
és követelésmenedzsment; majd a kockázat alapjai, a fedezetszámítás és tőkeáttétel, valamint a 
pénz időértéke és a beruházási döntések témaköröket dolgozzuk fel. 
A kurzus feltételeit teljesítő Hallgatók képesek átlátni és értékelni a vállalati gazdálkodási 
döntéseket, és azok éves beszámolóra gyakorolt hatását. 

8. Az oktatás személyi feltételei:  
Dr. Rózsa Andrea, adjunktus 
Dr Lőrinczi Krisztián, tudományos segédmunkatárs 
Kulcsár Edina, PhD hallgató 

9. Tantervi előfeltétel: Pénzügytan 

10. A tantárgy tartalma:  
 

Hét Előadások Gyakorlatok 

1. REGISZTRÁCIÓS HÉT  

2. Vállalati pénzügyek, pénzügyi irányítás: helye, 
fogalma, szerepe, céljai, az éves beszámoló Tematika + Excel alapjai 

3. Éves beszámoló, cash flow kimutatás, a 
pénzáramlások jelentősége Beszámoló, Cash flow 

4. Pénzügyi kimutatások elemzése I. Elemzés I. 
5. Pénzügyi kimutatások elemzése II. Elemzés II. 
6. Forgótőke menedzsment Pénzciklus és működési ciklus 
7. Készlet- és készpénzmenedzsment Készpénzmenedzsment 

8. Követelésmenedzsment 1. teszt 
(+Követelésmenedzsment) 

9. Kockázat és fedezetszámítás Fedezetszámítás 
10. Tőkeáttétel Tőkeáttétel 

11. A pénz időértéke  PV, FV, EIR; évjáradék, 
örökjáradék 

12. KÖNYVTÁRHÉT  
13. Beruházási döntések I. NPV, IRR, PI 

14. Beruházási döntések II. 2. teszt 
(+Gyakorlás) 

15. Összefoglalás 
 Feladatmegoldás zh Excelben 

 
11. Órarendi és otthoni terhelés aránya: 50-50% 
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12. Követelmények: 
Az aláírás megszerzésének feltételei:  
Kötelező szemináriumi részvétel (max. 3 hiányzás)  
A gyakorlatokon kötelező a részvétel, a jelenlétet ellenőrizzük. Max. 3 hiányzás lehetséges. A 
kurzus anyagok a Moodle rendszeren keresztül érhetőek el. A gyakorlatokon, az előadáson 
elhangzott elméleti anyagokhoz kapcsolódó feladatok megoldására kerül sor Excelben, ezért az 
előadás anyagát ismerni kell.  

13. Számonkérés módja: 
A gyakorlati jegy megszerzése:  
Ebből a tárgyból gyakorlati jegyet (GY) kell szerezni.  

Ehhez a félév folyamán 2 kötelező Moodle tesztet és egy Excel feladatmegoldás zh-t kell 
megírni, előre megadott időpontban a szemináriumokon. A Moodle tesztek a tananyaghoz 
kapcsolódó feleletválasztós kérdéseket, és igaz-hamis állításokat tartalmaznak. Az Excel 
feladatmegoldás zh az órákon megoldott Excel példákhoz hasonló feladatokat tartalmaz. 
A tesztek időtartama kb. 30-40 perc. Tartalma: a teszt előtti hetek előadás és szemináriumi anyaga.  
Az Excel feladatmegoldás zh időtartama: 60-70 perc.  
Félévi eredmény számítása: 1. teszt (20%), 2. teszt (20%), Excel feladatok (60%). 
Pótlás, és javítás: vizsgaidőszak 3. hetéig (a vizsgaidőszak első 3 hetében, hetente 1-1 alkalom, 
összesen max. 3 alkalom).  
Pótló teszt: összevont, 60 perces.  Pótló Excel feladatmegoldás zh: 60 perces. 
 
Értékelés: 
Az elért átlagpontszám (%-ok) alapján:  

  60% alatt: 1, elégtelen 
60-69%: 2, elégséges 
70-79%: 3, közepes  
80-89%: 4, jó 
90-100%: 5, jeles  

Előadás részvétellel és aktív szemináriumi részvétellel max. 5 %-nak megfelelő plusz pontok 
szerezhetőek. 

 
14. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai:- 
15. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: 

 
Kötelező irodalom: 
Előadásanyag és szemináriumi feladatsorok (Moodle-ban elérhetőek!)  
Tankönyv: 
Pálinkó-Szabó: Vállalati pénzügyek, BME 
Ajánlott irodalom: 
Illés Ivánné: Társaságok pénzügyei, Saldo 
Bélyácz Iván: A vállalati pénzügyek alapjai, BSc 

 
16. A tantárgy tárgyi szükségletei: tábla, projektor, toll, számítógépes terem (Excel táblázatkezelő 

használata) 
 

Debrecen, 2011-09-11 

 
Dr. Rózsa Andrea 

                                                                                                                adjunktus 



Tantárgyi program és követelmény 

1. A tantárgy neve (csoportja): AV_PND205_K6, Vállalati pénzügyek II.  
2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Rózsa Andrea, adjunktus 
3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Pénzügy és számvitel BSc alapszak, II. évfolyam 
4. A tantárgy típusa: „A” 
5. A tantárgy oktatásának időterve: 4. félév, 2+2 Kollokvium 
6. A tantárgy kredit értéke: 6 kredit 
7. A tantárgy oktatási célkitűzése: 

A hallgatók megismertetése a vállalatok hosszú távú finanszírozásának alapkérdéseivel, a pénzügyi 
befektetési lehetőségekkel, a pénzügyi piacok működésével, a portfólió menedzsment alapjaival, 
valamint a határidős ügyletek főbb jellemzőivel. Az ismeretek elmélyítése érdekében 
szemináriumokon a hallgatók az elméleti anyaghoz kapcsolódó feladatokat oldanak meg a Microsoft 
Excel 2007-ben. 

8. Az oktatás személyi feltételei: Dr. Tarnóczi Tibor egyetemi docens, Dr. Rózsa Andrea egyetemi 
adjunktus, Dr. Lőrinczi Krisztián, tudományos segédmunkatárs, Dr. Herczeg Adrienn, tudományos 
segédmunkatárs 

9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint: Vállalati pénzügyek I. 
10. A tantárgy tartalma: 

Hét Előadás Gyakorlat 
1. REGISZTRÁCIÓS HÉT  
2. A pénzügyi piacok főbb jellemzői. Excel 2007 használata a pénzügyekben 
3. Az idegentőke finanszírozás. A hosszú 

távú hitelek és a lízing. 
Excel 2007 használata a pénzügyekben 

4. A kötvény és értékelése. A hitelek és a lízing értékelése. 
5. Az idegentőke finanszírozás elemzése. Kötvények értékelése. 
6. A részvény és értékelése. Az idegentőke finanszírozás értékelése. 
7. Állampapírok, befektetési és közraktár 

jegyek. 
Részvények értékelése. 

8. Tőkeköltségszámítás. Állampapírok, befektetési és közraktár jegyek 
értékelése 

9. Az idegentőke finanszírozás és a 
csődkockázat. 

A tőkeköltség számítása 

10. Kockázat és hasznosság. Csődelőrejelzési modellek számítása. 
11. Tőkepiac értékelési modellek. A hasznosság számítása. 
12. A CAPM modell jellemzői. A kockázat számítása. 
13. Könyvtárhasználat, felkészülés zárthelyi dolgozatok írására 
14. A portfólió menedzsment alapjai. Értékpapír portfólióval kapcsolatos számítások. 
15. Határidős ügyletek és jellemzőik. A CAPM modellhez kapcsolódó számítások. 

11. Órarendi, illetve „otthoni” terhelés aránya: 50-50% 
12. Évközi ellenőrzés módja: 

A megfelelő felkészülés érdekében elvárt és ajánlott az előadásokon való részvétel. Az előadásokon 
való részvétellel max. 5 %-ot lehet elérni a 100 %-on felül, és az előadáshoz kapcsolódó pontok a 
részvétellel arányosan nőnek, progresszív módon. Követelmény a g yakorlati foglalkozásokon való 
felkészült megjelenés. A szemináriumon szerzett plusz pontok hozzáadódnak az előadás részvételi 
pontokhoz! 
A gyakorlatokon Excel 2007 programmal történik a feladatok megoldása, ezért elvárás az Excel 
2007 felhasználói ismerete. A gyakorlatokról igazolatlanul legfeljebb 3 alkalommal lehet hiányozni, 



de az összes hiányzás sem haladhatja meg az órák számának 50 %-át. A hiányzás igazolásáról a 
tantárgyfelelőst kell tájékoztatni, a hiányzást követő két héten belül. Akinél a hiányzások száma 
meghaladja a fenti számokat, a féléve nem teljesítettnek minősül. 
Félév közben két alkalommal a Mo odle rendszerben tesztek megírására kerül sor (kb. 10 db I-H 
állítás, kb. 14 db feleletválasztós teszt kérés – 40 perc). A két teszt 20 -20 %-ban számít be a félévi 
osztályzatba. A félév végén a hallgatóknak a feladatmegoldásból is vizsgázniuk kell, ami szintén 20 
%-ban számít be a f élévi osztályzatba. A félévközi 2 tesztet és a feladatmegoldást összevontan, a 
vizsgaidőszak első három hetében pótolni, illetve javítani lehet. 
Akik a 2 féléves teszt és a feladatmegoldás alapján a 60 %-ból legalább 51 %-ot elérnek (a teljes 
pontszám 85 %-t), jeles osztályzatot kapnak és mentesülnek a szóbeli vizsga alól. Akik a tesztek és a 
feladatmegoldás alapján nem érik el a legalább 36 %-ot (a teljes pontszám 60 %-t), annak a féléve 
nem teljesítettnek minősül. 
A féléves osztályzat 40 %-át a szóbeli vizsga adja: 

Osztályzat % 
2 22% 

2/3 25% 
3 28% 

3/4 31% 
4 34% 

4/5 37% 
5 40% 

Aki a sz óbeli vizsgán legalább 2-es osztályzatot nem ér el, annak a f éléves szóbeli vizsga 
eredményébe nulla százalék kerül be. 

13. Számonkérés módja: kollokvium, amely az előző pontban megadott megoszlásban, elméleti és 
gyakorlati részből áll. 
A végső osztályzat kialakulása, ha a pontszám: 

      < 54 % elégtelen 
  >= 55 és < 64 % elégséges 
  >= 65 és < 74 % közepes 
  >= 75 és < 84 % jó 
  >= 85   jeles 

14. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 

15. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: 
Kötelező irodalom: 
Pálinkó É.-Szabó M.: Vállalati pénzügyek, Typotex Kiadó, Budapest, 2006. 
Ajánlott irodalom: 
Bélyácz I.: A vállalati pénzügyek alapjai, Aula Kiadó, Budapest, 2007. 
Illés Ivánné: Társaságok pénzügyei, Saldo, Budapest, 2002. 

16. A tantárgy tárgyi szükségletei: tábla, projektor, notebook. 

 

 
Debrecen, 2012. 02. 5. 

Dr. Rózsa Andrea, adjunktus 



Tantárgyi program 
 

1. A tantárgy neve (csoportja): Gazdasági elemzés és controlling AV_PND1205-K6 
2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Fenyves Veronika, adjunktus 
3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL SZAK (BA) 

II. évfolyam 
4. A tantárgy típusa: „A” 
5. A tantárgy oktatásának időterve: 2. félév 2+2 K 
6. A tantárgy kredit értéke: 6 kredit 
7. A tantárgy oktatási célkitűzése: 

A hallgatókat olyan piaci, termelő-szolgáltató és kereskedelmi elemző-értékelő 
feladatokkal ismertetjük meg (kiemelve a valamennyi tevékenységnél alkalmazható 
módszereket, külön tárgyalva az egyes tevékenységek sajátos elemzési feladatait), 
amelyeket majd a gazdasági életben hasznosítani tudnak, valamint a hallgatók 
megismertetése a controlling fogalmával, funkciójával. A controllingrendszer 
vállalaton belüli helyének és alapvető alrendszereinek bemutatása. A conrtolling 
funkcionális területi sajátosságainak megismerése, ismertek nyújtása a controlling 
gyakorlati megvalósulásairól.  

8. Az oktatás személyi feltételei: 
Dr. Fenyves Veronika adjunktus, Lőrinczi Krisztián tudományos segédmunkatárs 

9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint: nincs 
10. A tantárgy tartalma: 

Hét Előadás Gyakorlat 

1. A gazdasági elemzés általános 
vonatkozásai  

A vállalkozások elemzésének 
módszertani alapjai 

2. A termelési érték és az áruforgalom 
elemzése 

A termelési érték és az áruforgalom 
elemzése  

3. 

Munkaerő és bérgazdálkodás 
elemzése, Tárgyi eszközökkel való 
ellátottság vizsgálata, tárgyi eszköz 
állomány elemzése 

Munkaerő és bérgazdálkodás elemzése, 
Tárgyi eszközökkel való ellátottság 
vizsgálata, tárgyi eszköz állomány 
elemzése 

4. Készletgazdálkodás elemzése, a p iaci 
tevékenység elemzése  

Készletgazdálkodás elemzése, a p iaci 
tevékenység elemzése  

5. Vagyoni helyzet és pénzügyi helyzet 
elemzése 

Vagyoni helyzet és pénzügyi helyzet 
elemzése 

6. Eredményelemzés, Jövedelmezőség, a 
jövedelmezőség alakulásának mutatói 

Eredményelemzés, Jövedelmezőség, a 
jövedelmezőség alakulásának mutatói 

7. A vállalkozási tevékenység 
hatékonyságának elemzése 

A vállalkozási tevékenység 
hatékonyságának elemzése 

8. 
A controlling fogalma, a controlling 
koncepció lényege. A conrtoller és 
feladata 

A controlling fogalma, a controlling 
koncepció lényege. A conrtoller és 
feladata 

9. 

A vállalati controlling szervezet. A 
vállalati controlling rendszer és 
működése. Vállalati controlling 
rendszerek kialakítása 

A vállalati controlling szervezet. A 
vállalati controlling rendszer és 
működése. Vállalati controlling 
rendszerek kialakítása 

10. A teljesítmény mérés. Vállalati 
teljesítménymérési rendszerek  

A teljesítmény mérés. Vállalati 
teljesítménymérési rendszerek  

11. A controlling indormatikai támogatása A controlling indormatikai támogatása 



12. Könyvtárhasználati hét 
13. A döntéshozatal támogatása A döntéshozatal támogatása 

14. 
Funkcionális controlling 
alrendszerek : pénzügyi controlling és 
további controlling területek 

Funkcionális controlling alrendszerek : 
pénzügyi controlling és további 
controlling területek 

15. Controlling a gyakorlatban Controlling a gyakorlatban 
11. Órarendi, illetve „otthoni” terhelés aránya: 50-50% 
12. Évközi ellenőrzés módja: 

Követelmény, hogy a hallgatók a gyakorlatokon felkészülten (kiadott feladatlapok, 
számológép) jelenjenek meg. A félévi aláírás megszerzésének feltétele, hogy a 
hallgatók a gyakorlatokat rendszeresen látogassák, az igazolatlan hiányzások mértéke 
nem haladhatja meg a 3 alkalmat, de az igazolt és igazolatlan hiányzások száma 
együtesen sem haladhatja meg az órák 50%-át. A félév során megírt elméleti teszt 
átlagos eredménye elérje a 60%-ot, de a dolgozatoknak egyenként is el kell érnie 50-
50 %-ot.. Az elméleti teszt megírására 2 alkalommal kerül sor az előadások anyagából, 
amelynek eredménye 50%-ban beleszámít a félévvégi jegybe. A 2 teszt együttesen a 
vizsgaidőszak első három hetében megadott időpontban pótolható. 

13. Számonkérés módja: A félév írásbeli kollokviummal zárul. Az írásbeli kollokvium 
két részből áll össze, 50%-át a félév közben megírt elméleti tesztek eredménye, másik 
50%-át a viszgaidőszakban megírt gyakolrati feladat és esettanulmány adja. 

14. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 
15. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: 

Kötelező irodalom: Dr. Birher Ilona – Dr. Pucsek József: Vállalkozások 
tevékenységének gazdasági elemzése, Perfekt Kiadó Rt, Budapest, 2007.; Dr. Bíró 
Tibor – Dr. Pucsek József – Dr. Szántó Imre: Vállalkozások tevékenységének 
komplex elemzése, Perfekt Kiadó Rt, Budapest, 2007.; Adorján – Lukács – Róth –
Veit: Számvitel és elemzés, Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft, 
Budapest, 2003.; Dr. Szűcs István: Alkalmazott statisztika, Agroinform Kiadó, 2002., 
SZAKMA folyóirat aktuális számai; Robert N. Anthony – Vijay Govindarajan: 
Menedzserkontroll-rendszerek Pánem Könyvkiadó Kft. Budapest 2009 

16. A tantárgy tárgyi szükségletei: tanterem, tábla, projektor, notebook 
 
Debrecen, 2012. február 6. 
 

Dr. Fenyves Veronika 
adjuntus  



Tantárgyi program és követelmény 

1. A tantárgy neve (csoportja): Adózási ismeretek  AV_PND207-K5 
2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Tarnóczi Tibor, egyetemi docens 
3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Pénzügy és számvitel BSc alapszak, III. évfolyam 
4. A tantárgy típusa: „A” 
5. A tantárgy oktatásának időterve: 5. félév, 2+1 K 
6. A tantárgy kredit értéke: 5 kredit 
7. A tantárgy oktatási célkitűzése: 

A hallgatók megismertetése az adózási alapfogalmakkal, az adóigazgatás rendszerével és a 
különböző adónemekkel. Az elméleti anyagot kiegészítik a különböző adónemek 
bevallásához kapcsolódó számítások. A szemináriumokon további számítások elvégzésére 
kerül sor, illetve az elektronikus bevallási rendszerben a hallgatóknak el kell készíteniük a 
különböző adóbevallásokat, illetve egyéb adatközléseket. 

8. Az oktatás személyi feltételei: Dr. Tarnóczi Tibor egyetemi docens, Dr. Herczeg Adrienn 
tudományos segédmunkatárs 

9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint: Vállalati pénzügyek I. 
10. A tantárgy tartalma: 

Hét Előadás Gyakorlat 
1. Regisztrációs hét. 
2. Az adózás alapfogalmai. Az adózás 

rendje: az adóigazgatás általános 
szabályai 

Adózási információk az interneten. A NAV 
honlapja és a rajta található információk. Az 
elektronikus adóbevallás. 

3. Az adóellenőrzés és a 
jogkövetkezmények 

Munkavállalókkal kapcsolatos bejelentések: 
11T1041 

4. 
ÁFA I. 

A jogkövetkezményekhez kapcsolódó 
számítások. Átvezetési és kiutalási kérelem: 
1117 

5. ÁFA II. Az ÁFA-val kapcsolatos számítások. 
6. Társadalombiztosítás Az ÁFA bevallása: 1165 
7. SZJA I. A 1108-as bevallás (magánszemélyenkénti 

összesítés) 
8. SZJA II. Az SZJA-val kapcsolatos számítások I. 
9. SZJA III. Az SZJA-val kapcsolatos számítások II. 
10. Társasági adó SZJA bevallása: 1053 (magánszemély) 
11. Jövedéki adó és a termékdíj SZJA bevallása: 1053 (egyéni vállalkozó) 
12. Könyvtárhasználat, felkészülés zárthelyi dolgozatok írására 
13. EVA, regisztrációs és gépjármű adó Társasági adó számítása és bevallása: 1029 
14. Helyi adók EVA számítása és bevallása: 1143 
15. Illetékek Iparűzési adó bevallása (Debrecen) 

11. Órarendi, illetve „otthoni” terhelés aránya: 50-50% 
12. Évközi ellenőrzés módja: 

A megfelelő felkészülés érdekében elvárt és ajánlott az előadásokon való részvétel. Az 
előadásokon való részvétellel max. 6 %-ot lehet elérni a 100 %-on felül, az előadáshoz 
kapcsolódó pontok a részvétellel arányosan nőnek, progresszív módon. 



Követelmény a gyakorlati foglalkozásokon való felkészült megjelenés. A gyakorlatokon 
Excel 2007 programmal történik a feladatok megoldása, ezért elvárás az Excel 2007 
felhasználói ismerete. A gyakorlatokról igazolatlanul legfeljebb 2 alkalommal lehet 
hiányozni, de az összes hiányzás sem haladhatja meg az órák számának 50 %-át. Akinél a 
hiányzások száma meghaladja a fenti számokat, a féléve nem teljesítettnek minősül. 
Félév közben két alkalommal a Moodle rendszerben tesztek megírására kerül sor (50 kérdés 
– 30 perc). A két teszt 15 -15 %-ban számít be a f élévi osztályzatba. A félév végén a 
hallgatóknak a feladatmegoldásból is vizsgázniuk kell, ami 20 %-ban számít be a f élévi 
osztályzatba. A félévközi 2 tesztet és a feladatmegoldást összevontan, a vizsgaidőszak első 
három hetében pótolni, illetve javítani lehet. 
Akik a s zemináriumi tesztek, a 2  féléves teszt és a feladatmegoldás alapján a 60 %-ból 
legalább 51,6 %-ot elérnek (86 %), jeles osztályzatot kapnak és mentesülnek a szóbeli 
vizsga alól. Aki a tesztek és a feladatmegoldás alapján nem ér el legalább 36 %-ot, annak a 
féléve nem kerül elismerésre. 
Az féléves osztályzat 50 %-át a szóbeli vizsga adja: 

Osztályzat % 
2 22% 

2/3 25% 
3 28% 

3/4 31% 
4 34% 

4/5 37% 
5 40% 

Aki a s zóbeli vizsgán legalább 2-es osztályzatot nem ér el, annak a f éléves osztályzatába 
nulla százalék kerül be. 

13. Számonkérés módja: kollokvium, amely az előző pontban megadott megoszlásban, 
elméleti és gyakorlati részből áll. 
A végső osztályzat kialakulása, ha a pontszám: 

      < 56 % elégtelen 
  >= 56 és < 66 % elégséges 
  >= 66 és < 76 % közepes 
  >= 76 és < 86 % jó 
  >= 86   jeles 

14. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 
15. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: 

Kötelező irodalom: 

adózási jogszabályok 
Ajánlott irodalom: 
Herich György: Adó 2011. Penta Unió Oktatási Centrum, Pécs, 2011. 
Herich György: Adó 2011 Teszt és Példatár. Penta Unió Oktatási Centrum, Pécs, 2011. 
Szakács Imre: Az adózás nagy kézikönyve 2011. Complex Kiadó, Budapest, 2011. 
 

16. A tantárgy tárgyi szükségletei: tábla, projektor, notebook. 
 
Debrecen, 2011. szeptember 12. 
 

Dr. Tarnóczi Tibor 
  egyetemi docens 



Adózási ismeretek 

Szóbeli tételek 

 

1. Az adó fogalma. Az adóztatás funkciói és alapelvei. Az adóügyi jogviszony. Az adóztatással 

kapcsolatos alapfogalmak. Az adók csoportosítása. Az adóhatóságok hatásköre és 

illetékessége. 

2. Az adókötelezettséggel kapcsolatos adózói feladatok ismertetése. Az adóigazgatás fontosabb 

eljárási szabályai. Az adóellenőrzés általános szabályai. Az adózás rendjéről szóló törvényben 

meghatározott jogkövetkezmények megállapításának szabályai. 

3. A hozzáadottérték-adózás jellemzői. Az általános forgalmi adó értelmezése és működése. Az 

általános forgalmi adó területi, tárgyi és személyi hatályának értelmezése. A termékértékesítés 

és a szolgáltatásnyújtás sajátos esetei az általános forgalmi adó rendszerében. A teljesítés 

helyének értelmezése az általános forgalmi adóban. Az adó alapja, az adó mértéke. 

4. Az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség tartalma és keletkezésének időpontja. A vevő 

kezessége az eladó adótartozásáért. Az adófizetési kötelezettség halasztásának esetei és 

szabályai. Az általános forgalmi adó levonásának lehetősége, tárgyi és személyi feltételei.  

5. Az előzetesen felszámított adó megosztásának szabályai. Az adólevonási jogosultság 

keletkezésének időpontja. Az adómentesség értelmezése és szabályai az általános forgalmi 

adó rendszerében. Különleges adózási módok az általános forgalmi adóban. 

6. A számla, egyszerűsített számla tartalma, szerepe az általános forgalmi adóban. A 

nyugtaadási kötelezettség. Az adó visszaigénylés szabályai az általános forgalmi adó 

rendszerében. 

7. Határozza meg a személy jövedelemadó jellemzőit! Ismertesse az összevonandó jövedelmek 

és a különadózó jövedelmek fajtáit a személyi jövedelemadó rendszerében! Határozza meg az 

egyes esetekben az adó alapját és az adó mértékét! 

8. Sorolja fel az adómentességeket és az adókedvezményeket! Mutassa be a s zemélyi 

jövedelemadó-előleg szerepét és megállapításának módjait! 

9. A külön adózó jövedelmek adózási szabályai: vagyonátruházásból származó jövedelem, a 

tőkejövedelmek, természetbeni juttatások és más engedmények, valamint a vegyes 

jövedelmek adózási szabályai. 

10. A számított adót csökkentő engedmények és az összevont adóalap adóját csökkentő 

kedvezmények a személyi jövedelemadó rendszerében. 

11. Az egyéni vállalkozásból származó jövedelem megállapításának és adózásának szabályai. 



12. A társasági adó általános jellemzői, alapelvei. Az adókötelezettség értelmezése és a társasági 

adó alanyai. 

13. Az adózás előtti eredményt módosító tételek célja, csoportosítása a társasági adóban. 

14. A helyi adóztatás alapvető jellemzői. A vagyoni típusú adók, a kommunális jellegű adók és a 

helyi iparűzési adó megállapításának szabályai. 

15. A regisztrációs adó és a jövedéki adó jellemzői, szabályozási kérdései. 

16. Az illetékek jellege, funkciói és fajtái. Az illetékfizetési kötelezettség szabályai. Az 

illetékmentesség jellemzői. Társadalombiztosítási járulékok. 

17. Az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) jellemzői. A helyi adók és jellemzőik. 



Tantárgyi program és követelményrendszer 

1. A tantárgy neve (csoportja): Pénzügyi és számviteli informatika (AV_PND208) 
2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Rózsa Attila egyetemi adjunktus 
3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Pénzügy és számvitel BSc alapszak, III. évfolyam 
4. A tantárgy típusa: „A” 
5. A tantárgy oktatásának időterve: 5. félév, 1+1 GY 
6. A tantárgy kredit értéke: 3 kredit 
7. A tantárgy oktatási célkitűzése: 

Rendszergondolkodás. A hallgatónak el kell sajátítani a rendszerben való gondolkodás 
képességét, át kell látnia a számviteli információs rendszerek összefüggéseit. A kurzus során 
kezdetben a hallgatókkal rendszer- és információelméleti alapokat sajátítunk el. Később erre 
alapozva a Számviteli Információs Rendszer felépítését, működését, alrendszereinek 
kapcsolatát tanulmányozzuk, különös tekintettel a munka alapját képező bizonylatokra és 
kódokra. 

8. Az oktatás személyi feltételei: Bereczné Boros Andrea, tudományos segédmunkatárs 
9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint: Számvitel I., Számvitel II, 

Számvitel III. 
10. A tantárgy tartalma: 

Hét Előadás Gyakorlat 
1. Regisztrációs hét. 
2. A rendszer fogalma, csoportosítása. A 

rendszerek összetevői, vizsgálati 
módszerei. A rendszerek irányítása. A 
gazdasági rendszer. Az 
információrendszer. 

Igaz-hamis és teszt típusú feladatok 

3. A szervezés fogalma. A számítógépes 
rendszer kialakításához kapcsolódó 
szervezési munkák. Hálótervezési 
módszerek. 

Időtervezés és költségtervezés. CPM 
(kritikus út módszere). 

4. A helyzetfelmérés módszerei. A 
helyzetfelmérés elemzése, értékelése. 
Diagramok, folyamatábrák, táblázatok, 
mátrixok, összetett módszerek. 

Információs folyamatábra, bizonylati út 
ábra.  

5. A számítógépes rendszer 
megtervezése. Az adatok körének 
meghatározása. A kódszámrendszer 
kidolgozása. A bizonylatok 
megtervezése. Az inputok 
megtervezése. Az outputok 
megtervezése. 

Döntési tábla, információs mátrix. 

6. A számítógépes rendszer bevezetése. 
A működő rendszer értékelése. 
Komplex rendszertervezési 
módszerek. 

A kapcsolat foka, kódszám tervezés. 

7. A számviteli információrendszer 
jellemzői és modellje. A bizonylatok, 
nyilvántartások, egyeztetés, zárás, 
feladás, leltár. 

Output tervezés. 



8. A főkönyvi rendszer bemutatatása. Rendszerszervezési feladatok I. 
9. Az eszközrendszer bemutatása. Rendszerszervezési feladatok II. 
10. A készletrendszer bemutatása. Rendszerszervezési feladatok III. 
11. A pénzügyi rendszer bemutatása I. 

Hitelintézeti kapcsolatok bonyolítása. 
A pénztári feladatok ellátása. 
Partnerkapcsolatok bonyolítása.  

Rendszerszervezési feladatok IV. 

12. Könyvtárhasználat, felkészülés zárthelyi dolgozatok írására 
13. A pénzügyi rendszer bemutatása II. A 

költségvetési kapcsolatok bonyolítása. 
Pénzügyi levelezés. Befektetett 
pénzügyi eszközök elszámolása. 

Rendszerszervezési feladatok V. 

14. A munkaügyi rendszer bemutatása. Rendszerszervezési feladatok VI. 
15. A termelési rendszer bemutatása. Rendszerszervezési feladatok VII. 

11. Órarendi, illetve „otthoni” terhelés aránya: 70-30 % 
12. Évközi ellenőrzés módja: 

A megfelelő felkészülés érdekében elvárt és ajánlott az előadásokon való részvétel. A 
gyakorlati órákon megengedett hiányzás mértéke TVSZ szerint. A gyakorlati jegy alapjául 
két alkalommal írásbeli számonkérésre kerül sor. Ezen kívül az előadásokon való részvétel 
is beszámításra kerül (maximum 6 %). 

13. Számonkérés módja: gyakorlati jegy, mely a számonkérések eredményéből, valamint az 
előadásokon való részvétel alapján kerül meghatározásra. A két írásbeli számonkérésen 
egyenként minimum 50 %-os eredményt kell elérni. Pótlás egy alkalommal lehetséges, a 
vizsgaidőszak első hetében. 

 
A végső osztályzat kialakulása: 

    <= 59 % elégtelen 
  >= 60 és < 69 % elégséges 
  >= 70 és < 79 % közepes 
  >= 80 és < 89 % jó 
  >= 90 %  jeles  

14. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 
15. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: 

Kötelező irodalom: 
- Paál Éva: Számvitelszervezés a vállalkozásoknál, MKVKOK, 2009 
- Paál Éva: Gyakorlófüzet a számvitelszervezéshez, MKVKOK, 2009  

Ajánlott irodalom: 
- Hős A.-Lakatos L.P.: Számvitelszervezés, Budapesti Corvinus Egyetem, 2004  
- Bács Z-Várallyai L: Ügyviteli ismeretek. Campus Kiadó 2004 
- Paál Éva: Számvitelszervezés és vezetés I. 066-I/2001. Perfekt 
- Jánosa András - Paál Éva: Számvitelszervezés és vezetés II. 066-II/2001. Perfekt 
- Jánosa András - Paál Éva: Munkafüzet a Számvitelszervezés és vezetés című tananyaghoz. 
066-M/2001. Perfekt 
- Paál Éva: Feladatgyűjtemény a számvitelszervezés tantárgyhoz. 066-Fgy/2004. Perfekt 

16. A tantárgy tárgyi szükségletei: tábla, projektor, notebook. 
 
Debrecen, 2011. szeptember 16. 
 

  Dr. Rózsa Attila 
          egyetemi adjunktus 



Tantárgyi program és követelmény 

1. A tantárgy neve (csoportja): AV_PND212-K5  Ellenőrzés- és könyvvizsgálat. 
2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. habil Reke Barnabás, egyetemi tanár 
3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Pénzügy számvitel BA III. évfolyam 
4. A tantárgy típusa: „A” 
5. A tantárgy oktatásának időterve: 6. félév, 2+1 K 
6. A tantárgy kredit értéke: 4 kredit 
7. A tantárgy oktatási célkitűzése: 

A tantárgy képzési célja az ellenőrzési és könyvvizsgálati feladatok vezetői léptékű megis-
merésére. A hallgató elsajátítja az ellenőrzési és könyvvizsgálói rendszerrel, annak egyes 
elemeivel kapcsolatos ismeretanyagot. Kiemelt területek a belső ellenőrzés, a felügyelő-
bizottsági ellenőrzés, az audit-bizottság, valamint a könyvvizsgálat. Általános ismereteket 
szereznek a hallgatók az ellenőrzés módszertanáról, annak tervezésétől a lebonyolításáig. Az 
ismeretanyag a versenyszféra és a közszféra (költségvetési szervek) ellenőrzési és könyv-
vizsgálói tevékenységek megismerésére terjed ki. Az oktatási anyag mindazoknak megala-
pozott tudást nyújt, akik vállalkozásoknál, költségvetési szerveknél gazdálkodással, számvi-
tellel, ellenőrzéssel foglalkoznak. 

8. Az oktatás személyi feltételei: Dr. habil Reke Barnabás, egyetemi tanár 
9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint. 
10. A tantárgy tartalma: 

Hét Előadás Gyakorlat 
1. Regisztrációs hét 
2. Ellenőrzéssel és könyvvizsgálattal kapcsola-

tos alapismeretek, az ellenőrzés története. Az 
időszakos ellenőrzés eszközei, módszerei, 
információk forrásai. 

Ellenőrző szervezetek rendszere /EU kitekin-
tés/ 

3. Az ellenőrök és ellenőrzöttek jogai, kötele-
zettségei. A jogforrásai. Az ellenőrzések 
megszervezése, megtervezése, munkaszaka-
szai. Az ellenőrzés előkészítése. A felkészü-
lés az ellenőrzésre. 

A belső ellenőrzés rendszere a vállalkozások-
nál – belső ellenőr vizsgálati programja (alaki 
és tartalmi kellékek) 

4. Vizsgálati program a vállalkozásoknál-  1. A 
helyszíni vizsgálat -1. Az írásba foglalás 
(jegyzőkönyv, jelentés készítése). A haszno-
sítás (realizálás). A jegyzőkönyv mellékletei 

A külső ellenőrzés rendszere a vállalkozá-
soknál – egy NAV szervezet revizori vizsgá-
lati programja 

5. Vizsgálati program a költségvetési szerveknél 
-2. A helyszíni vizsgálat - 2. Az írásba fogla-
lás (jegyzőkönyv, jelentés készítése). A hasz-
nosítás (realizálás). A jegyzőkönyv mellékle-
tei 

A belső ellenőrzés rendszere a költségvetési 
szerveknél – belső ellenőr vizsgálati prog-
ramja 

6. Az ellenőrzési rendszerek. A NAV. Szerveze-
te, felépítése, feladatai. Államhatalmi elle-
nőrzés. Az államigazgatási ellenőrzés. Pénz-
intézeti ellenőrzés. 

A külső ellenőrzés rendszere a költségvetési 
szerveknél – egy NAV szervezet revizori 
vizsgálati programja 

7. A belső ellenőrzés rendszer. A vezetői elle-
nőrzés, a munkafolyamatba épített ellenőrzés, 
a belső ellenőr. 

Egy munkafolyamatba épített ellenőrzési 
rendszer kialakítása egy vállalkozásnál 

8. A független könyvvizsgáló jogintézménye. A Egy munkafolyamatba épített ellenőrzési 



könyvvizsgálattal összefüggő alapvető kérdé-
sek. A könyvvizsgálat kapcsolati rendszere. 
A könyvvizsgáló és a Felügyelő Bizottság 

rendszer kialakítása egy költségvetési szerv-
nél 

9. Egyes konkrét ellenőrzési feladatok a vállal-
kozásoknál: Készletgazdálkodás ellenőrzése. 
A készpénzforgalom és vagyonvédelem elle-
nőrzése 

Egy audit elkészítésének folyamata, az audit  
elkészítése 

10. Egyes konkrét ellenőrzési feladatok a vállal-
kozásoknál: Létszám és bérgazdálkodás elle-
nőrzése. Tárgyi eszközök ellenőrzése 

A belső ellenőrzési jegyzőkönyv felépítésé-
nek alaki és tartami kellékei 

11. Egyes konkrét ellenőrzési feladatok a vállal-
kozásoknál: A saját termelésű készletek ön-
költségének ellenőrzése. A termelési folya-
mat vezetői számvitel rendszerének ellenőr-
zése 

A NAV ellenőrzési jegyzőkönyv felépítésé-
nek alaki és tartami kellékei 

12. Egyes konkrét ellenőrzési feladatok a vállal-
kozásoknál: A vállalkozások éves beszámoló-
jának ellenőrzése. Mérleg, a vagyonértékelés, 
ellenőrzési szempontjai 

A jegyzőkönyv mellékletei (kivonat, másolat, 
tanúsítvány, stb) készítésének alaki és tartami 
kellékei 

13. Egyes konkrét ellenőrzési feladatok a vállal-
kozásoknál: A vállalkozások éves beszámoló-
jának ellenőrzése Az eredménykimutatás, a 
kiegészítő melléklet ellenőrzési szempontjai 

Egy vállalkozás átfogó pénzügyi-gazdasági 
ellenőrzése - példakidolgozás 

14. A költségvetési szervek éves beszámoló mér-
legének, előirányzatmaradványának és pénz-
maradványának ellenőrzése 

Egy költségvetési szerv átfogó pénzügyi-
gazdasági ellenőrzése - példakidolgozás 

15. Kockázat típusú ellenőrzés rendszerének ki-
alakítása a gazdálkodó szervezeteknél. Az 
ellenőrzés és könyvvizsgálat rendszerének 
összefoglaló áttekintése 

Az elemzés és az ellenőrzés kapcsolata pél-
dán kereszutül 

11. Órarendi, illetve „otthoni” terhelés aránya: 50-50% 

12. Évközi ellenőrzés módja: 
Az előadások látogatása nem kötelező, de a tananyag elsajátításának alapfeltétele. A gyakor-
lati foglalkozásokon való részvétel kötelező, a félévaláírás feltétele. A hiányzások nem ha-
ladhatják meg a TVSZ-ben előírtakat. A hiányzást követő 3 héten belül kell bemutatni a 
gyakorlatvezetőnek a tananyag (a gyakorlaton vett példamegoldások) pótlását az oktató által 
meghatározott módon. 
Félév közben: a félévi aláírás feltétele, három alkalommal alapismeretekből eredményes 
dolgozat megírása. 
A vizsga formája: írásbeli kollokvium. A vizsgafeladat 10 tesztet, 10 eldöntendő kérdésre 
válaszadást, 10 kifejtő kérdést-feladatot tartalmaz.  

13. A Számonkérés módja: kollokvium, amely az előző pontban megadott megoszlásban, el-
méleti és gyakorlati részből áll. 
A végső osztályzat kialakulása, ha a pontszám: 

      < 56 % elégtelen 
  >= 56 és < 66 % elégséges 
  >= 66 és < 76 % közepes 
  >= 76 és < 86 % jó 
  >= 86   jeles 

14. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 



15. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: 
Bary- Bíró- Boros- Feketéné- Kresalek- Lukács- Nagy- Nyikos: Könyvvizsgálat és ellenőr-
zés I., MKVK Budapest, 2005. 
Kovács Árpád (szerk.): Az ellenőrzés rendszere és módszerei, Perfekt Zrt, Budapest, 2007.  
Lukács János: Ellenőrzés és könyvvizsgálat feladatgyűjtemény 2008 című Corvinus Egye-
tem 
Reke Barnabás: Minimumkérdések az ellenőrzés könyvvizsgálat tananyaghoz (elektronikus 
tananyag letölthető) 
Ajánlott:  
Költségvetési tervezés, gazdálkodás, beszámolás, ellenőrzés I. kötete (SALDO, 2004.).  
Matukovics-Rózsa-Szirmai: IAS vs. US GAAP (Verlag Dashöfer) 
Nyikos László: Ellenőrzési kézikönyv (SALDO, 1997.) 
Pénzügyi Beszámolási Standardok 2006 (IASB, MKVK) 
Printz János: Költségvetési ellenőrzés. (PERFEKT 308/2002).  
Rózsa (szerk.): IAS/IFRS Written Course (IIR, 2008) 
Számviteli törvény 2000. évi C törvény 
Vörös László: Az ellenőrzés rendszere és általános módszertana, Saldo Zrt. Budapest, 2008.  
Vörös László: Mintapéldák az ellenőrzés tantárgyhoz (Perfekt Kiadó 2002). 

16. A tantárgy tárgyi szükségletei: tábla, projektor, notebook. 
 
 
Kelt: Debrecen, 2012-05-10 
 
 

Prof. Dr. habil Reke Barnabás 
egyetemi tanár 

 
 

 
 



ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 
 
1. Ellenőrzéssel és könyvvizsgálattal kapcsolatos alapismeretek, az ellenőrzés története. Az idősza-
kos ellenőrzés eszközei, módszerei, információk forrásai. 
2. Az ellenőrök és ellenőrzöttek jogai, kötelezettségei. A jogok és kötelezettségek jogforrásai. Az 
ellenőrzések megszervezése, megtervezése, munkaszakaszai. Az ellenőrzés előkészítése. A felké-
szülés az ellenőrzésre. 
3. A helyszíni vizsgálat. Az írásba foglalás (jegyzőkönyv, jelentés készítése). A hasznosítás (realizá-
lás). A jegyzőkönyv mellékletei 
4. Az ellenőrzési rendszerek. Államhatalmi ellenőrzés. Az államigazgatási ellenőrzés. Pénzintézeti 
ellenőrzés.  
5. A tulajdonosi ellenőrzés. A belső ellenőrzés rendszer. A vezetői ellenőrzés, a munkafolyamatba 
épített ellenőrzés, a belső ellenőr 
6 A független könyvvizsgáló jogintézménye. A könyvvizsgálattal összefüggő alapvető kérdések. A 
könyvvizsgálat (könyvvizsgáló) kapcsolati rendszere. A könyvvizsgáló és a Cégbíróság közötti kap-
csolat tartalmi követelményei. A könyvvizsgáló és a Felügyelő Bizottság 
7 Egyes konkrét ellenőrzési feladatok a vállalkozásoknál: Készletgazdálkodás ellenőrzése. A kész-
pénzforgalom és vagyonvédelem ellenőrzése 
8. Egyes konkrét ellenőrzési feladatok a vállalkozásoknál: Létszám és bérgazdálkodás ellenőrzése. 
Tárgyi eszközök ellenőrzése 
9 Egyes konkrét ellenőrzési feladatok a vállalkozásoknál: A saját termelésű készletek önköltségének 
ellenőrzése.  
10. Egyes konkrét ellenőrzési feladatok a vállalkozásoknál:. A termelési folyamat vezetői számvitel 
rendszerének ellenőrzése 
11. Egyes konkrét ellenőrzési feladatok a vállalkozásoknál: A vállalkozások éves beszámolójának 
ellenőrzése. Mérleg ellenőrzési szempontjai 
12. Egyes konkrét ellenőrzési feladatok a vállalkozásoknál: A vállalkozások éves beszámolójának 
ellenőrzése. Eredménykimutatás, kiegészítő melléklet ellenőrzési szempontjai 
13. A kincstári rendszerbe tartozó költségvetési szervek éves beszámolójának ellenőrzése  
14. Az önkormányzati költségvetési szervek éves beszámolójának ellenőrzése  
15. Kockázat típusú ellenőrzés rendszerének kialakítása a gazdálkodó szervezeteknél 
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TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 
 

1. A tantárgy neve: Vállalat- és vagyonértékelés AV_PND219_K3 

2. Tantárgyfelelősök neve, beosztása: Dr. Rózsa Andrea, adjunktus; Dr. Csajbók Ildikó, adjunktus 

3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Pénzügy és Számvitel BA alapszak, III. évfolyam 

4. Tantárgy típusa: „C”: egyéb szakmai törzsanyag 

5. Tantárgy oktatásának időterve: 5. félév, 2+1 K 

6. Tantárgy kredit értéke: 4 kredit 

7. A tantárgy oktatási célkitűzése:  
A vállalati pénzügyi döntések középpontjában, a stabil fizetőképesség fenntartása mellett, a vállalat 
folyamatos értéknövekedése áll. A vállalat- és vagyonértékelés általános célja egyrészt a r eális piaci ár 
meghatározása (becslése), elismertetése pl. eladás, fúzió, felvásárlás, vagy likvidálás esetén; másrészt a 
vállalati értékalakulás folyamatos követése.  
Az általános, eszköz- és vállalatértékelési módszerek három fő csoport köré szerveződnek: DCF 
módszerek, relatív értékelés, és opcióárazási modellek. A tantárgy célja, hogy megismertesse a 
Hallgatókkal az említett módszerek alapjait, a csoportokon belüli egyes eljárásokat, és példa 
illusztrációkkal, feladatmegoldásokkal útmutatást adjon a gyakorlati alkalmazást illetően. 

8. Az oktatás személyi feltételei:  
Dr. Csajbók Ildikó, adjunktus (GVK 132),  
Dr. Rózsa Andrea, adjunktus (GVK 133). 

9. Tantervi előfeltétel: Vállalati pénzügyek I. 

10. A tantárgy tartalma: 
 

Hét Előadások Gyakorlatok 
1. REGISZTRÁCIÓS HÉT  

2. 
Tematika, követelményrendszer ismertetése, 
Az értékelés célja, szerepe, alapelve.  
Az értékelés különböző megközelítései 

 
pénzügyi mutatók 1. 

3. Számviteli beszámoló, cash flow kimutatás, pénzügyi 
mutatók, vagyonérték koncepció I. 

 
pénzügyi mutatók 2. 

4. Számviteli beszámoló, cash flow kimutatás, pénzügyi 
mutatók, vagyonérték koncepció II. 

 
relatív értékelés és DDM 1. 

5. Relatív értékelés: eredmény, könyv szerinti érték, és 
árbevétel alapú piaci összehasonlító mutatók 

 
relatív értékelés és DDM 2. 

6. DCF modellek I.: alapelv, és DDM modell: osztalék 
alapú árazás összefoglaló feladatok, gyakorlás 

7. DCF modellek II.: szabad cash flow modellek összefoglaló feladatok, gyakorlás 
8. 1. ZH FCF 1. 
9. November 1.: Szünet FCF 2. 

10. DCF modellek II: 
FCFE (ECF): tulajdonosi szabad cash flow modell ECF 1. 

11. Hozzáadott érték típusú eljárások I.: Gazdasági 
hozzáadott érték (EVA) 

ECF 2. 
 

12. KÖNYVTÁRHÉT  
13. Hozzáadott érték típusú eljárások II.: MVA, CFROI opciók és gyakorlás 
14. Opciós eszközértékelés alapjai, reálopciók opciók és gyakorlás 
15. 2. ZH  

 
11. Órarendi, illetve „otthoni” terhelés aránya: 50-50 % 

 
12. Követelmények: 

 
Az aláírás megszerzésének feltételei:  
Kötelező szemináriumi részvétel + 2 kötelező zh a félév folyamán min. átlag 50 %-os teljesítménnyel! 
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A gyakorlatokon kötelező a részvétel, a jelenlétet ellenőrizzük. Max. 3 hiányzás lehetséges. A kurzus 
anyagok a Moodle rendszeren keresztül érhetőek el. Kérjük a Hallgatókat, hogy a szemináriumi anyagokat 
mindenki nyomtassa ki, és hozza magával az órákra. 
A gyakorlatokon, az előadáson elhangzott elméleti anyagokhoz kapcsolódó feladatok megoldására kerül 
sor, ezért az előadás anyagát ismerni kell.  
A félév folyamán 2 kötelező zh-t kell megírni az aláírásért, a 7. héten és az utolsó héten, az előadás 
idejében. 
A dolgozatok időtartama 60-60 perc. Tartalma: 6 i gaz-hamis állítás, 6 pá rosítás, 4 r övid elmélet-képlet-
összefüggés, 3 elnevezés, 3 feladat; a zh előtti hetek előadás és szemináriumi anyagából.  
Az aláírás feltétele: a 2 zh átlagpontszáma: min. 50 % legyen. A zh-k különálló anyagokat kérnek számon, 
tartalmi átfedés nincsen. 
 
Pótlás, és javítás: vizsgaidőszak 1. vagy 2. hetében. Pótló dolgozat 100 perc.  
Tartalma a félévközi zh-k tartalmának kb. 2-szerese, és felöleli a teljes féléves anyagrészt. 

 
13. A számonkérés módja: 

 
A kollokviumi jegy megszerzése: 
Ebből a tárgyból kollokviumi jegyet (K) kell szerezni. 
A kollokviumi jegy megszerezhető: 
1. félév közbeni számonkérésekkel (zh-kal), megajánlott jegy formájában; vagy 
2. vizsgaidőszakban. 

 
1. Sikeres zh dolgozatok esetén megajánlott jegy szerezhető: az átlagpontszám (%-ok) alapján: 

 
60-69%:  2, elégséges 
70-79%: 3, közepes 
80-89%: 4, jó 
90-100%: 5, jeles 

 
2. Vizsgaidőszakban 100 perces vizsgadolgozattal, a fenti tartalommal, és értékeléssel kollokviumi 

jegy szerezhető. 
 

14. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 
 

15. Kötelező és ajánlott irodalom 
 

Kötelező irodalom: 
Előadásanyag és szemináriumi feladatsorok (Moodle-ban elérhetőek!) 
Tankönyv: 
Dr. Takács András: Vállalatértékelés, Perfekt, 2009 
Ajánlott irodalom: 
Damodaran, A.: A befektetések értékelése, Panem, 2006 

 
16. A tantárgy tárgyi szükségletei: tábla, projektor, toll, számológép. 

 
Debrecen, 2011-09-09 
 
 

Dr. Rózsa Andrea, adjunktus és Dr. Csajbók Ildikó, adjunktus 
 



Tantárgyi program és követelményrendszer 

1. A tantárgy neve (csoportja): AV_PND220-K6 ÁHT ismeretek és számvitel. 
2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. habil Reke Barnabás, egyetemi tanár 
3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Pénzügy számvitel BA szak 
4. A tantárgy típusa: „A” 
5. A tantárgy oktatásának időterve: 6. félév, 2+2 K 
6. A tantárgy kredit értéke: 6 kredit 
7. A tantárgy oktatási célkitűzése: 

Napjainkban az államháztartás (költségvetés) folyamatos reformokon megy át. A tantárgy 
oktatásának célja az államháztartás alrendszereinek, lényegi kapcsolatrendszerének, a ver-
senyszféra és a közszféra függőségi viszonyainak bemutatása. A tantárgy tanulása az állam-
háztartási számvitel alapjainak és lényegi összefüggéseinek megismeréséhez és a mindenna-
pi gyakorlatban történő megszervezéséhez, működtetéséhez ad segítséget. Az oktatási anyag 
mindazoknak megalapozott tudást nyújt, akik fejezeteknél, a központi költségvetési szer-
veknél, az önkormányzatoknál és intézményeiknél gazdálkodással, számvitellel, ellenőrzés-
sel foglalkoznak. 

8. Az oktatás személyi feltételei: Dr. habil Reke Barnabás, egyetemi tanár 
9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint. 
10. A tantárgy tartalma: 

Hét Előadás gyakorlat 
1. Regisztrációs hét 
2. Az államháztartás rendszere, alrend-

szereinek jellemzői. Az állami feladat-
ellátás rendszere, az egyes alrendsze-
rek feladatai. Az államháztartás köz-
ponti alrendszere, az államháztartás 
helyi alrendszere 

Az aktuális költségvetési törvény áttekinté-
se. A költségvetés, mint pénzügyi terv és 
pénzügyi alap 

3. Az államháztartás működésének anya-
gi alapjai. A költségvetési szerv, mint 
az államháztartás egyik alapegysége. 
A költségvetési szervek működésének-
gazdálkodásának szervezeti keretei.  

Költségvetési tervezés makro- és mikro 
szinten. Költségvetési törvény. Költségveté-
si rendelet. 

4. A költségvetési szervek működésének-
gazdálkodásának anyagi keretei. A 
költségvetési szervek költségvetésének 
végrehajtása 

Költségvetési tervezés módszertana és kap-
csolata a számvitellel. A költségvetési szer-
vek számlakerete 

5. A költségvetési szervek számvitelének 
szabályozása. A költségvetési szervek 
könyvviteli rendszere. Az eszközök és 
források csoportosítása. Gazdasági 
műveletek. A számviteli bizonylat. 
Könyvelési tétel, könyvelési számlák. 

Eszközök és források meghatározása a mér-
leg felépítése alapján. Eszközfőcsoportok, 
eszközcsoportok. Forrás főcsoportok, for-
ráscsoportok. A nyitás könyvelése. 

6. A főkönyvi számlák megnyitása Az 
eszközökkel és a forrásokkal egyaránt 
kapcsolatos gazdasági műveletek..  

A könyvelés alapszabályai és összefüggései 
az állományi főkönyvi számlákon. 

7. Kiadás, költség, ráfordítás, bevétel 
előírás, bevétel elszámolása a vállal-
kozásoknál. A kiadások és bevételek 

A könyvelés alapszabályai és összefüggései 
a pénzforgalmi főkönyvi számlákon. 



(a pénzforgalom) elszámolása a költ-
ségvetési szerveknél 

8. A bevételi előirányzatok könyvelése. 
A bevételi előirányzati számlák év 
végi zárási feladatai. 

Költségvetési előirányzatok könyvelése. A 
költségvetési előirányzatok könyvelése köz-
gazdasági osztályozás szerint. 

9. A kiadási előirányzatok könyvelése. A 
kiadási előirányzat számlák év végi 
zárási feladatai. 

Költségvetési előirányzatok könyvelése 
funkcionális osztályozás szerint. Az elői-
rányzati számlák év végi zárási feladatai 

10. Bevételi előirányzatok teljesítésének 
könyvelése. A bevételi előirányzati 
teljesítési számlák év végi zárási fela-
datai 
. 

Különböző bevételek könyvelése funkcioná-
lis osztályozás szerint. 
Különböző bevételek könyvelése közgazda-
sági osztályozás szerint 

11. A kiadási előirányzatok teljesítésének 
könyvelése. A kiadási előirányzat tel-
jesítési számlák év végi zárási felada-
tai. 
. 

Különböző, a működéshez kapcsolódó kia-
dások könyvelése funkcionális és közgazda-
sági osztályozás szerint. Az általános kiadá-
sok felosztása 

12. Sajátos könyvviteli elszámolások: az 
egyéb aktív elszámolások, és az egyéb 
passzív elszámolások fogalma, csopor-
tosítása, analitikus nyilvántartása, fő-
könyvi elszámolása. 

Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások és bevé-
telek, követelések, kötelezettségek könyvvi-
teli elszámolása 

13. Zárlati feladatok: a havi zárlat, ne-
gyedéves zárlat, az év végi zárlat. A 
könyvviteli mérleg szerkezete, felépí-
tése, mérlegtételek és értékelési elveik 

Zárlati feladatok könyvvitele. Az évközben 
vezetett főkönyvi számlák rendezése, zárása. 
A főkönyvi számlák egyenlegeinek értelme-
zése 

14. Pénzmaradvány-kimutatás. A pénzma-
radvány fogalma, megállapítása a 
pénzmaradvány-kimutatás alapján 

Példa a pénzmaradvány megállapítása és 
felhasználása témakörre 

15. Előirányzat-maradvány kimutatás. Az 
előirányzat-maradvány fogalma. Az 
előirányzat-maradvány megállapítása 
az előirányzat-maradvány kimutatás 
alapján. 

Példa az előirányzat-maradvány megállapí-
tása és felhasználása témakörre 

11. Órarendi, illetve „otthoni” terhelés aránya: 50-50% 

12. Évközi ellenőrzés módja: 
Az előadások látogatása nem kötelező, de a tananyag elsajátításának alapfeltétele. A gyakor-
lati foglalkozásokon való részvétel kötelező, a félévaláírás feltétele. A hiányzások nem ha-
ladhatják meg a TVSZ-ben előírtakat. A hiányzást követő 3 héten belül kell bemutatni a 
gyakorlatvezetőnek a tananyag (a gyakorlaton vett példamegoldások) pótlását az oktató által 
meghatározott módon. 
Félév közben: a félévi aláírás feltétele, három alkalommal alapismeretekből eredményes 
dolgozat megírása. 
Vizsgán csak érvényes leckekönyvvel lehet megjelenni (aki leckekönyvét és/vagy személyi 
igazolványát nem tudja felmutatni a vizsga előtt, az nem vizsgázhat!). A vizsga formája: 
írásbeli kollokvium. A vizsgafeladat 10 tesztet, 10 eldöntendő kérdésre válaszadást, 10 kifej-
tős kérdést-feladatot tartalmaz.  

13. A Számonkérés módja: kollokvium, amely az előző pontban megadott megoszlásban, el-
méleti és gyakorlati részből áll. 



A végső osztályzat kialakulása, ha a pontszám: 
      < 56 % elégtelen 
  >= 56 és < 66 % elégséges 
  >= 66 és < 76 % közepes 
  >= 76 és < 86 % jó 
  >= 86   jeles 

14. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 
15. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: 

Csanádi Ágnes dr. – Tóth József dr.: Az önkormányzatok pénzügyei Perfekt, Budapest, 
013/2002.  
Farkas Sándorné dr. (szerk): Költségvetési szervek kézikönyve I. Költségvetési tervezés, 
gazdálkodás, beszámolás, ellenőrzés I. Saldó Budapest 2004. 
Farkas Sándorné dr. (szerk): Költségvetési szervek kézikönyve III. Költségvetési számvitel 
I. Saldó Budapest ,2004. 
Reke Barnabás: Minimumkérdések a költségvetési szervek számviteléhez (elektronikus tan-
anyag letölthető). 
Reke Barnabás: Segédlet az alapfogalmakhoz, minimumkérdések az államháztartási ismere-
tekhez (elektronikus tananyag letölthető) 2009.  
Szabó M- Szamkó J-né: Költségvetési szervek számvitele Perfekt 023/2004.  
Szabó M- Szamkó J-né: Példatár a költségvetési szervek számviteléhez Perfekt 023/2004. 

 
Kelt: Debrecen, 2011-10-11 
 

Prof. Dr. habil Reke Barnabás 
egyetemi tanár 

 
 



ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 
 

Az államháztartás rendszere, alrendszereinek jellemzői.  
Az állami feladatellátás rendszere, az egyes alrendszerek feladatai.  
Az államháztartás központi alrendszere, az államháztartás helyi alrendszere 
Az államháztartás működésének anyagi alapjai 
A költségvetési szerv, mint az államháztartás egyik alapegysége.  
A költségvetési szervek működésének-gazdálkodásának szervezeti keretei.  
A költségvetési szervek működésének-gazdálkodásának anyagi keretei.  
A költségvetési szervek költségvetésének végrehajtása 
A költségvetési szervek számvitelének szabályozása  
A költségvetési szervek könyvviteli rendszere 
Költségvetési szervek könyvviteli alapismeretei, a számlakeret.  
Számviteli törvény és a költségvetési szervek számvitelét szabályozó hatályos kormányrendelet.  
Költségvetési előirányzatok könyvelése.  
Költségvetési előirányzatok teljesítésének könyvelése.  
Befektetett eszközök könyvvitele.   
Forgóeszközök könyvvitele.  
A saját források könyvvitele.  
A kölcsönforrások könyvvitele.  
Egyéb aktív és passzív elszámolások könyvvitele.  
Zárlat feladatok, az éves beszámoló.  
Mérleg.  
Pénzforgalmi jelentés.  
Pénzmaradvány-kimutatás.  
A pénzmaradvány fogalma, megállapítása a pénzmaradvány-kimutatás alapján és a könyvviteli 
elszámolás alapján.  
Előirányzat-maradvány kimutatás.  
Az előirányzat-maradvány megállapítása az előirányzat-maradvány kimutatás alapján és a fő-
könyvi könyvelés alapján.  
Eredménykimutatás (pénzforgalmi eredmény) szerkezete, felépítése, eredménykimutatás tételei. 
A pénzforgalmi eredmény megállapítása az eredménykimutatás alapján és a könyvviteli elszá-
molás alapján.  
A kiegészítő mellékletek számszerű kimutatása és szöveges indoklása.  
Kontrolling munka a költségvetési szerveknél - mutatószámok az éves beszámoló elemzéséhez. 

 



Tantárgyi program és követelmény 
 

1. A tantárgy neve (csoportja): Pénzügyi modellezés alapjai (AV_PNE203) 

2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Tarnóczi Tibor, egyetemi docens 

3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Pénzügy és számvitel BSc alapszak, II-III. 
évfolyam 

4. A tantárgy típusa: „C” 

5. A tantárgy oktatásának időterve:5. félév,  0+2 G 

6. A tantárgy kredit értéke: 3 kredit 

7. A tantárgy oktatási célkitűzése: 
A hallgatók megismertetése az Excel táblázatkezelő pénzügyekben történő 
alkalmazási lehetőségeivel: pénzügyi függvények és a Solver használata. A pénzügyi 
modellezés alapvető megoldásainak bemutatása. Statisztikai számítási lehetőségek az 
Excel-ben és azok pénzügyi alkalmazási lehetőségei. A pivot-tábla kezelés elsajátítása. 

8. Az oktatás személyi feltételei: 
Dr. Tarnóczi Tibor egyetemi docens 

9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint: Vállalati pénzügyek I. 

10. A tantárgy tartalma: 

Hét Gyakorlat 
1.  
2. Az Excel haladó alkalmazása I. 
3. Az Excel haladó alkalmazása II. 
4. Hitelezéshez kapcsolódó pénzügyi függvények. 
5. Értékpapír értékelés pénzügyi függvényei. 
6. Beruházás gazdaságossági számítások pénzügyi függvényei. 
7. A Solver alkalmazása. 
8. A Solver alkalmazása pénzügyekben. 
9. Statisztikai módszerek alkalmazása az Excelben. 

10. Pénzügyi elemzések statisztikai módszerekkel. 
11. Pénzügyi szimuláció az Excelben. 
12. Könyvtárhasználat, felkészülés zárthelyi dolgozatok írására 
13. Pivot-tábla készítés I. 
14. Pivot-tábla készítés II. 
15. Pénzügyi idősorok elemzése. 

11. Órarendi, illetve „otthoni” terhelés aránya: 50-50% 

12. Évközi ellenőrzés módja: 
A gyakorlati foglalkozásokon a TVSz-nek megfelelően a részvétel kötelező. A gyakor-
latokon a hallgatóknak felkészülten kell megjelenniük. A gyakorlatokról legfeljebb 3 
alkalommal lehet hiányozni, de az összes hiányzás (igazolt és igazolatlan) sem 



haladhatja meg az órák számának 50 %-át. Akinél a hiányzások száma meghaladja a 
fentebb megadott számot, a féléve nem teljesítettnek minősül. 

13. Számonkérés módja: számítógépes feladatok megoldása Excelben. 

14. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 
15. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: 

Kötelező irodalom: 
Tarnóczi Tibor: Közgazdasági és pénzügyi számítások táblázatkezelő programokkal, 
Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2007. 

16. A tantárgy tárgyi szükségletei: tábla, projektor, számítógépek. 
 
 
Debrecen, 2011. szeptember 19. 
 
 

Dr. Tarnóczi Tibor 
  egyetemi docens 



Tantárgyi program és követelményrendszer 

1. A tantárgy neve (csoportja): Számviteli projektmunka (AV_PNE206) 
2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Bács Zoltán, egyetemi docens 

3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Pénzügy és számvitel BA alapképzés, III. 
évfolyam 

4. A tantárgy típusa: „C” 

5. A tantárgy oktatásának időterve: 5. félév 0+2 GY 

6. A tantárgy kredit értéke: 3 kredit 

7. A tantárgy oktatási célkitűzése: A hallgatók a félév során önálló esettanulmány 
formájában feldolgozzák egy adott vállalkozás működésének (egy gazdasági év) 
számviteli feladatait az alapítástól a beszámoló készítéséig, ezáltal a gyakorlatban 
hasznosítják a számvitel, elemzés és adózás tantárgyból tanult ismereteket. 

8. Az oktatás személyi feltételei: Bereczné Boros Andrea, tudományos segédmunkatárs 

9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint: Számvitel I., Számvitel 
II, Számvitel III. 

10. A tantárgy tartalma: 
Hét Előadás Gyakorlat 
1. - Regisztrációs hét 
2. - Vállalkozások alapítása 
3. - Vállalkozások számvitele 
4. - Vállalkozások számvitele 
5. - Adóbevallások készítése 
6. - Esettanulmány 
7. - Esettanulmány 
8. - Esettanulmány 
9. - Esettanulmány 
10. - Prezentáció 
11. - Prezentáció 
12. - Könyvtárhasználati hét 
13. - Prezentáció 
14. - Prezentáció 
15. - Prezentáció 

11. Órarendi, illetve „otthoni” terhelés aránya: 50-50% 

12. Évközi ellenőrzés módja: 
Követelmény, hogy a hallgatók a félév során esettanulmányt készítsenek, melyet 
kiselőadás formájában bemutatnak és megvédenek. 

13. Számonkérés módja: A félév gyakorlati jeggyel zárul, az esettanulmány elkészítése 
és annak prezentálása alapján.  

14. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 

15. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: 
Kötelező irodalom:  



Róth – Adorján – Lukács –Veit : Számviteli esettanulmányok 2009. MKVKOK, 
Budapest, 2009. 
Ajánlott irodalom: 
Dr. Himber Péter- Kapásiné dr. Buza Mária- Kovácsné Soós Piroska : Számvitel- 
elemzés I-II Perfekt Kiadó Rt, Budapest, 2006. 
Dr. Birher Ilona – Dr. Pucsek József: Vállalkozások tevékenységének gazdasági 
elemzése, Perfekt Kiadó Rt, Budapest, 2007. 
Dr. Bíró Tibor – Dr. Pucsek József – Dr. Szántó Imre: Vállalkozások tevékenységének 
komplex elemzése, Perfekt Kiadó Rt, Budapest, 2007. 
Adorján – Lukács – Róth –Veit: Számvitel és elemzés, Magyar Könyvvizsgálói 
Kamara Oktatási Központ Kft, Budapest, 2003. 
SZAKMA folyóirat aktuális számai, aktuális jogszabályok ismerete 

16. A tantárgy tárgyi szükségletei: tábla, projektor, notebook. 
 
Debrecen, 2011. szeptember 16. 
 
 
 

  Dr. Bács Zoltán 
egyetemi docens 

 



Tantárgyi program 
 

1. A tantárgy neve (csoportja): Vállalati pénzügyi tervezés AV_PNE207 
2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dékán Tamás, ügyvivő szakértő 
3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Pénzügy és számvitel BSc alapszak, III. 

évfolyam 
4. A tantárgy típusa: C 
5. A tantárgy oktatásának időterve: 3. v. 5. félév, 0+2 óra G 
6. A tantárgy kredit értéke: 3 kredit 
7. A tantárgy oktatási célkitűzése: 

A hallgatók megismertetése a tervezés, a vállalati pénzügyek tervezéseinek 
alapkérdéseivel, a tervezési folyamatokkal és módszerekkel. Az ismeretek elmélyítése 
érdekében az elméleti anyag elsajátítása mellett a hallgatók esettanulmányokat oldanak 
meg, amiről prezentációs formában kell számot adniuk.. 

8. Az oktatás személyi feltételei: 
Dékán Tamás, ügyvivő szakértő 

9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint: - 
10. A tantárgy tartalma: 

Hét Gyakorlat 
1. Tervezési alapfogalmak 
2. Üzleti terv 
3. Projectek pénzügyi tervezése 
4. Első esettanulmány beszámolók 
5. Vállalalti folyamatok modellezése 
6. Esettanulány ismertetése 
7. Esettanulmány konzultáció 
8. Esettanulmány konzultáció. 
9. Zárthelyi dolgozat 

10. Esettanulmány konzultáció 
11. Esettanulmény beszámoló és értékelése (1.-2. csoport) 
12. Esettanulmény beszámoló és értékelése (3.-4. csoport) 
13. Esettanulmény beszámoló és értékelése (5.-6. csoport) 
14. Esettanulmény beszámoló és értékelése (7.-8. csoport) 
15. Esettanulmény beszámoló és értékelése (9.-10. csoport) 

11. Órarendi, illetve „otthoni” terhelés aránya: 50-50% 
12. Évközi ellenőrzés módja: 

A félévközi és a félévvégi megfelelő felkészülés érdekében elvárt és ajánlott az 
előadásokon való részvétel. 
Követelmény az egyéni és a csoportos esettanulmányok elkészítése, illetve azokról az 
évfolyam előtt beszámolót kell kéészíteni. 
Évközben egy teszt megoldására kerül sor a Moodle rendszerben. A tesztek 
eredményei 33 %-ban számítanak be a félévvégi értékelésbe.  

13. Számonkérés módja: Egyéni esettanulmány megoldása, csoportos esettanulmány 
megoldása és prezentálása, zárthelyi dolgozat. 

14. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: - 
 
 



15. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: 
Kötelező irodalom: 
Pálinkó É.-Szabó M.: Vállalati pénzügyek, Typotex Kiadó, Budapest, 2006. 
Ajánlott irodalom: 
Bélyácz I.: A vállalati pénzügyek alapjai, Aula Kiadó, Budapest, 2007. 
Illés Ivánné: Társaságok pénzügyei, Saldo, Budapest, 2002. 

16. A tantárgy tárgyi szükségletei: tábla, projektor, notebook. 
 
 
Debrecen, 2011. szeptember 22. 
 
 

    Dékán Tamás 
  Ügyvivő szakértő 

 



Tantárgyi program (tantárgyleírás) 
 

1. A tárgy neve (csoportja): Üzleti informatika AV_PNA217 

2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Herdon Miklós tanszékvezető, egyetemi docens 

3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Pénzügy és számvitel BSc 

4. Tantárgy típusa: „A” kötelező 

5. A tantárgy oktatásának időterve: 2. félév, 1+2G 

6. A tantárgy kredit értéke: 3 

7. A tantárgy oktatási célkitűzései: A hallgatóknak előképzettségüktől függetlenül készség 
szinten el kell sajátítani azokat az informatikai ismereteket, amelyek a további 
tanulmányaikban felhasználhatók, illetve egy felsőfokú végzettséggel rendelkező 
szakember gyakorlati munkájában szükségesek lehetnek. Azaz interneten fellelhető 
ismereteket össze tudják gyűjteni, és ezek felhasználásával valamint az Office 
programcsomag használatával képesek legyenek komplex feladataik megoldására is. A 
képzés alapjában alkalmazás orientált, számos gyakorlati feladat megoldásával. További 
cél, hogy a hallgatók gyakorlati ismereteket, gyakorlati készséget sajátítsanak el egy kis- 
és középvállalkozás számára ajánlott ERP rendszer használatában, bevezetésében. A 
gyakorlatok során egy mintavállalat jellemző folyamatit modellezzük a kiválasztott ERP 
rendszerben (beállítások, beszerzés, értékesítés, raktározás, ügyfélmenedzsment). 

8. Az oktatás személyi feltételei (közreműködők): Dr. Herdon Miklós egyetemi docens, 
Dr. Lengyel Péter egyetemi tanársegéd, Dr. Rózsa Tünde egyetemi adjunktus 

9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint: nincs 

10. Tematika: 
 
Előadás tematika (kéthetente 2 óra) 
1. Informatikai alapok 
2. Számítógép architektúrák 
3. Operációs rendszerek 
4. Irodai alkalmazások 
5. Táblázatkezelés alapfunkciók 
6. Függvények (Matematikai, Statisztikai, Pénzügyi), Diagramok 
7. Táblázatkezelő rendszerek üzleti alkalmazásai 
8. Adatbázis kezelés alapjai 
9. Adatbázis kezelő rendszerek 
10. Számítógép-hálózatok 
11. Internet szolgáltatások 
12. Információs rendszerek 
13. Integrált vállalatirányítási információs rendszerek 
14. ERP rendszerek moduljai 
15. e-Business 
 
Foglalkozatási terv gyakorlatra: 
1. Az Excel táblázatkezelő rendszer használat 
2. Feltételes kifejezések, logikai operátorok alkalmazása. Kereső-függvények működése. 
3. Tömbfüggvények. optimalizálási feladatok. Diagramok készítése. 
4. Statisztikai alkalmazások. Pénzügyi függvények. 



5. Excel adatlisták kezelése. Adatbázisfüggvények 
6. Excel adatlisták és adatbázis kapcsolata (konverziók) 
7. Adatbázis kialakítás, táblák létrehozása kezelése, űrlapok használata 
8. Lekérdezési lehetőségek (QBE rács, SQL) 
9. Jelentéskészítés, kifejezések, műveletek használata 
10. Relációs táblák kezelése, kulcsok szerepe 
11. Egy kiválasztott ERP rendszer képernyő felépítése, kezelési alapismeretek, 

alapfunkciók. 
12. Egy kiválasztott ERP rendszer: törzs adatmodellje (cikktörzs, partnertörzs, 

eseménytípusok, dokumentumtípusok, feladattípusok, bizonylattípusok,…) 
13. Egy kiválasztott ERP rendszer: forgalmi adatmodellje: Kereskedelem. 
14. Egy kiválasztott ERP rendszer: forgalmi adatmodellje: Ügyfélmenedzsment 
15. Egy kiválasztott ERP rendszer: adatelemzések 
 

11. Órarendi, illetve "otthoni" terhelés aránya: 50%-50% 

12. Évközi ellenőrzés módja: A félév folyamán három teszt jellegű ZH-ra kerül sor. A 
gyakorlatokon elkészített feladatokat az e-learning rendszerbe fel kell tölteni. A szolgalmi 
időszak utolsó előtti gyakorlatán komplex gyakorlati feladatot kell megoldani a félévi 
gyakorlaton tárgyalt témakörökben (Excel, adatbázis, ERP). 

13. Számonkérés módja: A félév gyakorlati jeggyel zárul. Az aláírás feltétele, hogy a 
hallgatók félévi tevékenysége alapján megállapított teljesítmény legalább 60%-os legyen. 
A félévi tevékenység eredménye függ az órai jelenléttől, a félév folyamán végzett órai 
munkától, a félév folyamán írt három teszt jellegű ZH eredményétől és a félév végén 
elkészített komplex gyakorlati feladat megoldásának eredményétől. A hallgatók 
gyakorlati jegyet a három évközi ZH és a félévi gyakorlati munka eredménye alapján 
kapnak. A négy eredmény egyszerű számtani átlaga alapján történik a jegy megajánlása.  

14.  A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai:  nincs 

15. A kötelező, illetve ajánlott irodalom: Herdon Miklós-Rózsa Tünde (2011): Információs 
rendszerek az agrárgazdaságban. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest. Dobay Péter (1997): 
Vállalati információ-menedzsment. Nemzeti Tankönyvkiadó. Hetyei József (2004): ERP 
rendszerek Magyarországon a 21. században. ComputerBooks, Budapest. Hetyei József 
(2009): ERP rendszerek Magyarországon a 21. században. ComputerBooks, Thomas F. 
Wallance: ERP-vállalatirányítási rendszerek. 

16. A tantárgy tárgyi szükségletei: számítógép (megfelelő hardver és szoftver 
paraméterekkel), projektor 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Foglalkozási terv 
 

Üzleti informatika 
Pénzügy és számvitel BSc 
2011/2012. tanév 2. félév 

 
e l ő a d á s 

 
 

Hét Témakör 
1 Informatikai alapok 
2 Számítógép architektúrák 
3 Operációs rendszerek 
4 Irodai alkalmazások 
5 Táblázatkezelés alapfunkciók 
6 Függvények (Matematikai, Statisztikai, Pénzügyi), Diagramok 
7 Táblázatkezelő rendszerek üzleti alkalmazásai 
8 Adatbázis kezelés alapjai 
9 Adatbázis kezelő rendszerek 
10 Számítógép-hálózatok 
11 Internet szolgáltatások 
12 Információs rendszerek 
13 Integrált vállalatirányítási információs rendszerek 
14 ERP rendszerek moduljai 
15 e-Business 
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Üzleti informatika 
Pénzügy és számvitel BSc 
2011/2012. tanév 2. félév 

 
g y a k o r l a t 

 
 

Hét Témakör 
1 Táblázatkezelő rendszer használat 
2 Feltételes kifejezések, logikai operátorok alkalmazása. Kereső-

függvények működése. 
3 Tömbfüggvények. optimalizálási feladatok. Diagramok készítése. 
4 Statisztikai alkalmazások. Pénzügyi függvények. 
5 Excel adatlisták kezelése. Adatbázisfüggvények 
6 Excel adatlisták és adatbázis kapcsolata (konverziók) 
7 Adatbázis kialakítás, táblák létrehozása kezelése, űrlapok használata 
8 Lekérdezési lehetőségek (QBE rács, SQL) 
9 Jelentéskészítés, kifejezések, műveletek használata 
10 Relációs táblák kezelése, kulcsok szerepe 
11 Egy kiválasztott ERP rendszer képernyő felépítése, kezelési 

alapismeretek, alapfunkciók. 
12 Egy kiválasztott ERP rendszer: törzs adatmodellje (cikktörzs, 

partnertörzs, eseménytípusok, dokumentumtípusok, feladattípusok, 
bizonylattípusok,…) 

13 Egy kiválasztott ERP rendszer: forgalmi adatmodellje: Kereskedelem. 
14 Egy kiválasztott ERP rendszer: forgalmi adatmodellje: 

Ügyfélmenedzsment 
15 Egy kiválasztott ERP rendszer: adatelemzések 
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Vizsgakérdések 
 

Üzleti informatika 
Pénzügy és számvitel BSc 
2011/2012. tanév 2. félév 

 
 

1. Táblázatkezelők alkalmazási lehetőségei. Képletek – kifejezések.  
2. Elemi formázási lehetőségek, feltételes formázás. Elemi függvények. 
3. Matematikai függvények. Feltételes kifejezések, logikai operátorok alkalmazása. 
4. Feltételes összegzés, feltételes számlálás menete.  
5. Kereső-függvények működése.  
6. Összefüggő adatok tulajdonságai, adatok mint adatbázis. (rendezés, részösszegek, 

kimutatások, szűrés).  
7. Adatbázis-kezelő függvények. 
8. Tömbfüggvények. Gyakoriság. 
9. Diagramok készítése a táblázatkezelő rendszerekben. Másodlagos tengely. 

10. Műveletek mátrixokkal. 
11. Lineáris egyenletrendszerek. 
12. Lineárisprogramozási feladatok megoldása Excelben. SOLVER használata. 
13. Statisztikai alkalmazások.  
14. Pénzügyi függvények. 
15. ERP 
16. -Cikk rögzítése megadott paraméterek alapján. 
17. -Partner rögzítése megadott paraméterek alapján 
18. -Értékesítési folyamat modellezése megadott paraméterek alapján 
19. -Beszerzési folyamat modellezése megadott paraméterek alapján 
20. -Esemény-, feladat kezelés modellezése megadott paraméterek alapján. 
21. -Adatelemzés megadott paraméterek alapján  
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Tantárgyi program 
 

1. A tantárgy neve (csoportja): Matematika AV_PNA221 
2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szőke Szilvia, adjunktus 
3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Pénzügy-számvitel BA I. évfolyam nappali 

tagozat 
4. A tantárgy típusa: „A” 
5. A tantárgy oktatásának időterve: 1. félév 3+3/ hét K 
6. A tantárgy kredit értéke: 9 kredit 
7. A tantárgy oktatási célkitűzése: 

A hallgatók elsajátítsák a tanulmányaikhoz szükséges matematikai alapokat olyan 
szinten, hogy azt gyakorlati problémák megoldására tudják alkalmazni. 

8. Az oktatás személyi feltételei: 
Dr. Szőke Szilvia adjunktus 

9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint: Nincs 
10. A tantárgy tartalma:  

Hét Előadás Gyakorlat 

1. 
Halmazelméleti alapfogalmak. Műveletek halmazokkal. Nevezetes 

számhalmazok. Reláció, függvény fogalma. Inverz és összetett 
függvény fogalma. Halmazok számossága.  

2. 

Az egyváltozós valós függvények jellemzői (korlátosság, monotonitás, 
szélsőérték, konvexitás, inflexiós pont, párosság, periodicitás). 
Végtelen valós számsorozat definíciója. Korlátosság, monotonitás, 
szélsőérték, határérték. Határérték számítási tételek. Nevezetes 
határértékek. Végtelen sorok, konvergenciájuk. 

3. 

Egyváltozós függvények határértéke és határértékszámítási tételei. 
Egyváltozós függvények folytonossága. Egyváltozós valós függvény 
differencia- és differenciálhányadosa. Elemi függvények 
differenciálhányados függvényei. A differenciálhatóság és a 
folytonosság kapcsolata. 

4. 
A deriválás általános szabályai. Magasabbrendű deriváltak. A 

differenciálszámítás alkalmazásai: monotonitás, szélsőérték, inflexiós 
pont, konvexitás meghatározása.  

5. Teljes függvényvizsgálat. Elaszticitás fogalma, meghatározása. Szöveges 
szélsőérték feladatok megoldása.  

6. 

Egyváltozós valós függvények határozatlan integrálja. Integrálási szabályok. 
Helyettesítéses és parciális integrálás. Egyváltozós valós függvények 
határozott integrálja. A Newton-Leibniz-formula. Az integrálszámítás 
alkalmazásai. Az integrálfogalom kiterjesztése: improprius integrál, 
kettős integrál.  

7. 
Mátrix fogalma, speciális mátrixok. Mátrix aritmetika. Determináns és 

tulajdonságai. Lineáris egyenletrendszer megoldása a Cramer-
szabállyal. Lineáris egyenletrendszerek megoldása, mátrix invertálása. 

8. 

Többváltozós függvények. Lokális, globális szélsőérték fogalma. 
Többváltozós függvények differenciálszámítása. Többváltozós 
függvény feltétel nélküli szélsőérték meghatározása. Többváltozós 
függvény feltételes szélsőértékének meghatározása: grafikus módszer  

9. Lineáris programozási feladat megoldása grafikus módszerrel. Szöveges 
szélsőérték feladatok megoldása. 



 

10. 
Kombinatorika. Permutáció, variáció. Kombináció. Binomiális tétel. Pascal 

háromszög. Eseményalgebra. A valószínűség fogalma, alaptételek. 
Klasszikus valószínűség-számítás. Geometriai valószínűség. 

11. Feltételes valószínűség, teljes valószínűség tétele, Bayes tétel. 
12. Könyvtárhasználati hét 

13. 
Valószínűségi változók és jellemzőik. Várható érték, szórás, valószínűség-

eloszlás, sűrűség függvény, eloszlás függvény. Valószínűségi változók 
közötti kapcsolatok. Korreláció, regresszió. 

14. Nevezetes diszkrét valószínűségi változók. Nevezetes folytonos 
valószínűségi változók. 

11. Órarendi, illetve „otthoni” terhelés aránya:  
50%-50% 

12. Évközi ellenőrzés módja: 
Az egymásra épülő anyagrészek megértése, alkalmazásuk és begyakorlása érdekében 
rendszeres otthoni felkészülést kérünk a hallgatóságtól. A félév végi aláírás feltétele a 
az évközi 3 dolgozat 120 elérhető pontjából legalább 30 pont elérése. Legalább 70 
pont elérésekor lehetőség van megajánlott jegy szerzésére.  

13. Számonkérés módja: A félév kollokviummal zárul, formája: írásbeli vagy szóbeli. 
14. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 
15. A kötelező, illetve ajánlott irodalom: 

Kötelező irodalom: 
Sydseater – Hammond: Matematika közgazdászoknak (Aula kiadó) 
A kari honlapon hétről hétre elhelyezett előadásjegyzet, kézirat 
Drimba Péter – Farkas István – Katona Szilvia – Kovács Sándor – Szőke Szilvia: 
Gazdasági matematika és alkalmazott matematikai példatár I. Egyetemi jegyzet. 
Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum. 
Farkas: Differenciálszámítás (Gyakorlati jegyzet) 
Ajánlott irodalom:  
Obádovics J. Gy-Szarka Z: Felsőbb matematika. Scolar Kiadó, Budapest, 1999 
Vincze – Bíró: Bevezetés a gazdasági matematikába (Egyetemi jegyzet) 
Denkinder – Gyurkó: Analízis gyakorlatok 
Solt György: Valószínűségszámítás (Bolyai-könyvek sorozat) Műszaki Könyvkiadó, 
Budapest 
Scharnitzky: Mátrixszámítás (Bólyai könyvek) 
Obádovics: Felsőbb matematikai feladatgyűjtemény 
Obádovics: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika 
Denkinder: Valószínűségszámítás 
Denkinder: Valószínűségszámítás gyakorlatok 

16. A tantárgy tárgyi szükségletei: előadó, tábla, projektor, notebook 
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Kollokviumi ellenőrző kérdések 
 
A tantárgy neve (csoportja): Matematika AV_PNA221 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szőke Szilvia, adjunktus 
Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Pénzügy-számvitel BA I. évfolyam 
A tantárgy típusa: „A” 
A tantárgy oktatásának időterve: 1. félév 3+3/hét K 

 
1. Sorolja fel a halmazok megadási módját ! Mit ért alaphalmazon, üres halmazon, két halmaz 

egyenlőségén, részhalmazon? Milyen műveletek végezhetők halmazokkal ? 

2. Adja meg a nevezetes számhalmazok definícióját!  Értelmezze a halmazok számosságát, 

osztályozza számosság szerint a nevezetes számhalmazokat ! 

3. Definiálja a függvényt, értelmezze az egyváltozós valós függvények jellemzőit (zérushely, 

monotonitás, szélsőérték, konvexitás, inflexiós pont, korlátosság, párosság, periodicitás). 

4. Mit ért kölcsönösen egyértelmű hozzárendelésen, inverz függvényen?  

5. Sorolja fel az egyváltozós valós függvények osztályait! 

6. Adja meg  a sorozat, a konvergencia és divergencia fogalmát! 

7. Sorolja fel a függvények határértékének típusait, ezek meghatározási módját és a 

határértékszámítási tételeket! 

8. Egyváltozós függvény folytonosságának fogalma, a folytonos függvények jellemzői. 

9. Adja meg az egyváltozós függvényekre a differencia- és differenciálhányados fogalmát, 

geometriai jelentését! Mi a folytonosság és a differenciálhatóság kapcsolata ? 

10. Sorolja fel az elemi függvények deriváltfüggvényeit, a deriválási szabályokat! Hogy 

képezhetők a magasabbrendű deriváltak ? 

11. Ismertesse az egyváltozós valós függvények monotonitásának, szélsőértékének jellemzését 

az elsőrendű derivált függvénnyel !  

12. Ismertesse az egyváltozós valós valós függvények konvexitásának, inflexiós pontjának 

jellemzését a másodrendű derivált függvénnyel !  

13. Sorolja fel a teljes függvényvizsgálat lépéseit, ismertesse ezek lényegét ! 

14. Példákkal ismertesse a szöveges szélsőérték feladatok megoldását !  

15. Ismertesse az elaszticitás fogalmát, meghatározását, alkalmazását.  

16. Kétváltozós függvény fogalma, szélsőérték fogalma, a parciális deriválás szabályai.  

17. Ismertesse a kétváltozós függvény feltétel nélküli szélsőértékének meghatározását !  

18. Definiálja az egyváltozós valós függvények határozatlan integrálját! Sorolja fel az integrálási 

szabályokat! 



19. Adja meg az egyváltozós valós függvények határozott integrálja fogalmát! Hogyan írható fel 

a Newton-Leibniz-formula? 

20. Mátrix fogalma, speciális mátrixok. Műveletek mátrixokkal. 

21.  Determináns fogalma, tulajdonságai, alkalmazásai.  

22. Vektorterek: lineáris kombináció, lineáris függőség, függetlenség, generátor-rendszer, bázis, 

rang, kompatibilitás fogalma. 

23. Lineáris egyenletrendszerek megoldása, mátrix invertálása. 

24. Többváltozós függvény fogalma. Lokális, globális szélsőérték fogalma. Feltétel nélküli 

szélsőérték meghatározása.  

25. Többváltozós függvény feltételes szélsőértékének meghatározása: Lagrange módszer. 

26. Lineáris programozási feladat megoldása grafikus módszerrel  

27. Többváltozós függvény elaszticitása. Szélsőérték feladatok megoldása 

28. Permutáció, variáció, kombináció fogalma, képletei. Binomiális tétel. Pascal háromszög. 

29. Eseményalgebra. A valószínűség fogalma, alaptételek. Klasszikus valószínűség-számítás. 

Geometriai valószínűség.  

30. Feltételes valószínűség fogalma. Teljes valószínűség tétele, Bayes tétel. 

31. Együttes bekövetkezés valószínűsége általánosan és független eseményekre. 

32. Valószínűségi változók és jellemzőik. Várható érték, szórás, valószínűségeloszlás, sűrűség 

függvény, eloszlás függvény.  

33. Nevezetes diszkrét valószínűségi változók. 

34. Nevezetes folytonos valószínűségi változók. 

35. Valószínűségi változók közötti kapcsolatok. Korreláció, regresszió.  
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Tantárgyi program 
 

1. A tantárgy neve, kódja: Statisztika, AV_PNA222 
2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. habil. Huzsvai László, egyetemi docens 
3. Szakcsoport megnevezése: Pénzügy-számvitel BA szak (nappali), I. évfolyam 
4. A tantárgy típusa: „A” 
5. A tantárgy oktatásának időterve: 2. félév 3+3 K 
6. A tantárgy kredit értéke: 9 
7. A tantárgy oktatási célkitűzése:  

A gazdasági elemzésben használható leíró és matematikai statisztikai módszerek megismertetése, 
elsajátíttatása és a kereskedelem-marketing és a turizmus-vendéglátás területén használható eljárá-
sok alkalmazási lehetőségeinek bemutatása, gyakoroltatása. 

8. Az oktatás személyi feltételei: Dr. habil. Huzsvai László egyetemi docens, Dr. Csipkés Margit 
egyetemi tanársegéd, Dr. Balogh Péter egyetemi docens, Dr. Nagy Lajos adjunktus 

9. A tantárgy hallgatásának előfeltétele, előképzettségi szint: nincs 
10. A tantárgyi tematika:  
Oktatási 

hét sorszá-
ma 

Az előadás témája A gyakorlatokon feldolgozandó témakörök 

1. 

A statisztika fogalma, részterületei. Statisztikai 
alapfogalmak: alapsokaság, ismérv, paraméter, 
minta. A statisztikai munka fázisai. 

A statisztika alapfogalmai. Adatgyűjtési és 
adathasznosítási módok, adatforrások. Statisz-
tikai lehetőségek az Excel táblázatkezelő prog-
ramban. Függvények és eljárások, statisztikai 
alapműveletek. Statisztikai alapfogalmak gya-
koroltatása. 

2. 

Mintavételezési eljárások, véletlen minta, 
szisztematikus hiba, paraméter. Adatbázisok. 
A jó adatbázis kritériumai. Adatbázis készítés 
szabályai. 

Független, azonos eloszlású minta, egyszerű 
minta, rétegzett minta. Csoportos minták, nem 
véletlen mintavételi eljárások, kombinált és 
mesterséges minták. Nem válaszolások a min-
tában. Kiválasztási arány számítása. Adatábrá-
zolás. 

3. 

Az adatok mérési szintjei. A különböző mérési 
szintekhez tartozó adatok jellemző értékeinek 
meghatározása. Adatábrázolások. Viszony-
számok. Összefüggések a viszonyszámok 
között. 

Különböző mérési szintű változók jellemző 
értékeinek meghatározása. Diagramok készíté-
se és értelmezése. Megoszlási, koordinációs, 
összehasonlító, teljesítmény viszonyszámok 
számítása. Intenzitási viszonyszámok meghatá-
rozása. Kimutatás és kimutatás diagram készí-
tése. 

4. 

Centrális mutatók. Helyzeti középértékek: 
medián, módusz. Számított középértékek. 
Középértékek: számtani, geometriai, harmoni-
kus, négyzetes. Súlyozott átlagok számítása. 

Centrális mutatók meghatározása különböző 
mérési szintű változók esetén. Átlagok (a 
számtani átlag és főbb tulajdonságai, egyéb 
átlagfajták és jellegzetes alkalmazási területe-
ik). 

5. 
A szóródás mutatói: szórás, variancia, terjede-
lem, abszolút, relatív eltérések, variációs 
együttható, relatív variációs együttható. 

Szóródási mutatók számítása a teljes sokaság-
ból és mintából. 

6. Szóródási mutatók II. Szóródási mutatók meghatározása, gyakorlati 
jelentőségük. 

7. 
Indexek Az érték-, ár- és volumenindex számítás alap-

jai. A Laspeyres- és Paasche-féle indexek. 
Index-összefüggések. A Fisher-féle indexek. 

8. 

A normáleloszlás mint modell. Eloszlás és 
sűrűség függvény. Ferdeség és csúcsosság 
jellemzése. A standard normál eloszlás neve-
zetes értékei, törvényszerűségei. Egyoldali 
aszimmetrikus, kétoldali szimmetrikus való-
színűségek. 

Normáleloszlás előállítása. Sűrűség és eloszlás 
függvény elemzése. Standardizálás. Ferdeség 
és csúcsosság számítása, gyakorlati értelmezé-
se. Standard normális eloszlás előállítása. Az 
eloszlás függvény alapján a jellemző értékek 
meghatározása. Egyoldali, kétoldali valószínű-
ségek meghatározása. Az Excel standard nor-
mális eloszlás függvényei és értelmezésük. 



 

9. 

Az átlag standard hibája Konfidencia interval-
lumok, megbízhatósági tartományok. Becslés 
végtelen és véges sokaság esetén. 

A standard hiba meghatározása. Különböző 
valószínűségekhez tartozó konfidencia inter-
vallumok számítása. A megbízhatósági tarto-
mányok gyakorlati alkalmazása. Becslés végte-
len és véges sokaság esetén. 

10. Könyvtárhasználati hét, a beadandó önálló munkák pótlása. 

11. 

Hipotézis vizsgálatok. A statisztikai becslés 
bizonytalanságai. Az első és másodfajú hiba 
fogalma és nagysága. A bizonytalanság mér-
séklése. Student-féle t-eloszlás. Hipotézisvizs-
gálat. Középérték összehasonlító tesztek. Z-
próba, egymintás t-próba, két független mintás 
t-próba, párosított t-próba. 

Hipotézisvizsgálatok. Statisztikai tesztek egy-
mintás, kétmintás és párosított megfigyelések 
esetén. 

12. 

Nem paraméteres összefüggés és homogenitás 
vizsgálatok. Homogenitás és függetlenség 
mérése Khi-négyzet próbával. 

Khi-eloszlás, inverz khi-eloszlás nevezetes 
értékeinek meghatározása. Khi-négyzet próba 
összefüggés vizsgálatra. Khi-négyzet próba 
homogenitás vizsgálatra. 

13. 

Paraméteres próbák. A paraméteres statisztikai 
próbák alkalmazhatósági feltételei. Variancia-
analízis alapjai. Egyváltozós egytényezős va-
riancia-analízis, ANOVA modellek. 

A belső és külső szórás meghatározása. Sza-
badságfokok. Számítások egytényezős varian-
cia-analízissel. Szignifikáns differencia megha-
tározása. Az eredmények szemléltetése és ér-
telmezése. 

14. Kéttényezős ANOVA modellek. Post hoc 
tesztek. 

Kéttényezős ANOVA modellek alkalmazása. 
Post hoc tesztek. 

15. Összefoglalás Összefoglalás 
11. Órarendi, illetve "otthoni" terhelés aránya: 50%-50% 
12. Évközi ellenőrzés módja:  

Az egymásra épülő anyagrészek megértése, alkalmazásuk és begyakorlásuk érdekében rendszeres 
otthoni felkészülést kérünk a hallgatóságtól. A félévvégi aláírás feltétele a gyakorlatokon való ak-
tív részvétel és az EXCEL táblázatkezelő program felhasználói szintű ismerete. Az előadások lá-
togatása ajánlott, a gyakorlatoké kötelező. A hiányzások száma nem haladhatja meg a Tanulmányi 
és Vizsgaszabályzatban rögzített értéket. 

13. Számonkérés módja:  
A félév elfogadásának feltétele: Gyakorlati feladatok rendszeres megoldása és feltöltése a Moodle 
rendszerbe. A félév kollokviummal zárul, amely elméleti és gyakorlati részből áll, melyet a 
Moodle rendszerben teljesítenek a hallgatók. A gyakorlati anyag feladatmegoldása az Excel táblá-
zatkezelő programban. Az elméleti rész számonkérése számítógépes teszttel történik. A sikeres 
kollokviumhoz mindkét résznek legalább elégséges szinten kell teljesülnie. A végső minősítést az 
elméleti és gyakorlati tudás átlaga adja. 

14. A tantárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: nincs 
15. A kötelező, illetve ajánlott irodalom:  

Kötelező irodalom: 
Huzsvai L. (szerk.): Statisztika Gazdaságelemzők részére 
Hunyadi L. – Vita L.: Statisztika I. Aula Kiadó, Budapest, 2008. 1-348. o. 
Hunyadi L. – Vita L.: Statisztika II. Aula Kiadó, Budapest, 2008. 1-300. o. 
Ajánlott irodalom:  
Szűcs I.: Alkalmazott Statisztika Agroinform Kiadó, Budapest, 2002. 1-551. o. 
Kerékgyártó Gy-né – L. Balogh I. – Sugár A. – Szarvas B.: Statisztikai módszerek és alkalmazá-
suk a gazdasági és társadalmi elemzésekben AULA Kiadó, Budapest, 2008. 1-446. o. 
Rappai G.: Üzleti statisztika Excellel. KSH, 2001. 

16. A tantárgy tárgyi szükségletei: számítógépes gyakorló termek, projektor, notebook 
 
Debrecen, 2012. február 1. 
 

Dr. Huzsvai László 
tantárgyfelelős 



ELLENŐRZŐ KÉRDSEK 
 
A tantárgy neve, kódja: Statisztika, AV_PNA222 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. habil. Huzsvai László, egyetemi docens 
17. Szakcsoport megnevezése: Pénzügy-számvitel BA szak (nappali), I. évfolyam 
A tantárgy típusa: „A” 
A tantárgy oktatásának időterve: 2. félév 3+3 K 
 

1. A statisztika fogalma, részterületei 
2. Az alapsokaság fogalma 
3. A statisztikai ismérv fogalma típusai 
4. A statisztikai munka fázisai 
5. A sokaság típusai 
6. A statisztikai ismérv fogalma típusai 
7. A jó minta kritériumai 
8. A mintavételi módok jellemzői 
9. Ismertesse az adatbázis tulajdonságait, kritériumait! 
10. Viszonyszám fogalma 
11. Dinamikus viszonyszámok fogalma, jelentősége 
12. A teljesítmény viszonyszámok típusai, számításuk 
13. Sorolja fel adatok mérési szintjeit! Határozza meg a jellemző értékeit! 
14. Ismertesse a különböző középértékeket! 
15. Mondjon gyakorlati példákat a különböző módon kiszámított középértékekre! 
16. A medián fogalma, alkalmazása 
17. A harmonikus átlag fogalma, számítása, alkalmazása 
18. A számtani átlag fogalma, számítása 
19. Szóródási mutatók 
20. Az abszolút átlageltérés fogalma, számítása 
21. Határozza meg a variancia, szórás, variációs együttható jelentőségét, ismertesse kiszámításuk 

lehetséges módjait! 
22. Ismertesse az átlag standard hibájának és a megbízhatósági tartomány meghatározásának je-

lentőségét! Soroljon fel néhány gyakorlati alkalmazását! 
23. Mi a különbség a pontbecslés és az intervallumbecslés között? 
24. A hisztogram alkalmazásának lehetőségei a statisztikai elemzésekben 
25. Ismertesse az indexek fogalmát és a legegyszerűbb mutatókat. 
26. A Fisher-féle indexek jelentőségei, értelmezésük és meghatározásuk. 
27. Magyarázza el a normáleloszlás statisztikai jelentőségét! Mondjon példát a gyakorlati alkal-

mazásra! 
28. Ismertesse a normáleloszlás eloszlás és sűrűségfüggvényének jelentőségét, meghatározásának 

módját! Sorolja fel a nevezetes értékeit! 
29. Középérték megbízhatósági tartományának becslése. Nevezetes megbízhatósági tartományok. 
30. Egymintás t-próba menete, alkalmazhatósági feltételei. Gyakorlati alkalmazásuk. 
31. Kétmintás t-próba menete, alkalmazhatósági feltételei. Gyakorlati alkalmazásuk. 
32. Párosított t-próba menete, alkalmazhatósági feltételei. Gyakorlati alkalmazásuk. 
33. Mi a különbség a paraméteres és nem paraméteres tesztek között, Soroljon fel mindkét típusra 

példákat. 
34. Nominális típusú változók közötti összefüggés vizsgálat. A függetlenség alaptétele. 
35. Homogenitás vizsgálat. Gyakorlati alkalmazásuk. 
36. A belső és külső szórás fogalma, meghatározásuk menete. A szabadságfok fogalma és megha-

tározása. 
37. A variancia-analízis menete és alkalmazhatósági feltételei. 
38. A variancia-analízis utáni tesztek és alkalmazási feltételeik. 
39. A párosított középérték összehasonlító tesztek tulajdonságai, alkalmazhatósági korlátai. 
40. Többszörös középérték összehasonlító tesztek. Az elsőfajú hiba halmozódásának oka. 

 
Debrecen, 2012. február 1. 
 

Dr. Huzsvai László 
egyetemi docens 
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