
A Pénzügy és Számvitel alapszak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) 
 

 

ismeretkörök a *KKK. 8.1. alapján 

és tantárgyaik 

 

felelősök 

félévek tantárgy 

kreditszáma1 

számonkérés 
(koll / gyj 

/egyéb2 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

tantárgy féléves tanóraszáma, tanóratípusa3 (ea / sz / gy / konz) /kreditértéke 

törzsanyag ismeretkörei  

Közgazdaságtani ismeretkör (Alapozó)  –  felelőse: Gödör Zsuzsanna  –  elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”4: .... (kredit%) 
1. Mikroökonómia K 

Gödör Zsuzsanna 

 30ea /3kr 

30gy /2kr  

      5 koll,  

2. Makroökonómia  K 

Gödör Zsuzsanna. 

 30ea /3kr 

30gy /2kr 

      5 koll 

Matematikai ismeretkör (Alapozó) -  felelőse: Dr. Molnár István  –  elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: .... (kredit%) 

1. Gazdasági matematika I. K 

Dr. Molnár István 

30ea /3kr 

30gy /2kr 

       5 Gyj. 

2. Gazdasági matematika II. K 

Dr. Molnár István 

 15ea /3kr 

30gy /2kr 

      5 Koll. 

Statisztikai ismeretkör (Alapozó)  -  felelőse:–  elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: .... (kredit%) 

1. Statisztika I. K 

 

 15ea /2kr 

30gy /2kr 

      4 Gyj. 

2. Statisztika II. K 

 

  30ea /2kr 

30gy /2kr 

     4 Koll. 

Nemzetközi ismeretkör (Alapozó) -  felelőse: Dr. Kovács Mihály Attila  –  elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: .... (kredit%) 

1. Nemzetközi pénzügyek alapjai KV 

Dr. Kovács Mihály Attila 

    30ea /2kr 

15gy /2kr 

   4 Koll 

2. Nemzetközi gazdaságtan K 

Gödör Zsuzsanna 

  30ea /4kr 

 

     4 Koll. 

                                                           
* az adott szak KKK-jának 8.1. Szakmai jellemzők (A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül) pontjában megadottak szerint 

 a tantárgy mellett kérjük jelezni ha választható: KV (kötelezően választható), valamint a kurzus nyelvét is, ha nem (csak) magyar: a: (angol), n: (német) stb. 

** ha vannak kötelezően választható tárgyak is, akkor az összesítésbe a megadott körből legalább választandók összkreditszáma kerüljön  
1 egy sorba írt több féléves tantárgynál a sorra-kerülés rendjében megadva (pl. 3; 2, ill. koll; gyj) 
2 pl. évközi beszámoló 
3 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, 

konzultáció), amelynek időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc 
4 A képzési karakter, a kredit%-ban kifejezett mérték megállapítása: az ismeretanyag-tartalom, az elérendő kompetenciák jellege (ld. tárgyleírás), az ismeretátadás módja és a számonkérés 

módja összevetésével, együttes, komplex megítélésével. 



3. Európai Uniós alapismeretek KV 

Gurzó Imre 

30ea /3kr 

 

       3 Koll. 

Pénzügyi, gazdasági ismeretkör (Alapozó) -  felelőse: Dr. Nyári Csaba –  elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: .... (kredit%) 

1. Pénzügytan K 

Dr. Nyári Csaba 

 30ea /4kr 

 

      4 Koll. 

2. Vállalati pénzügyek K 

Dr. Nyári Csaba 

   30ea /2kr 

30gy /2kr 

    4 Koll. 

3. Munkagazdaságtan KV 

Dr. Nemeskéri Zsolt 

30ea /3kr 

 

       3 Koll 

Jogi és marketing ismeretkör (Alapozó)  -  felelőse: Dr. Árpási Zoltán –  elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: .... (kredit%) 

1. Pénzügyi és kötelmi jog alapjai K 

Dr. Kovács Mihály Attila 

   30ea /3kr 

 

    3 Koll. 

2. Általános és gazdasági jogi 

ismeretek K 

Dr. Szigeti Andrea 

  30ea /3kr 

 

     3 Koll. 

3. Marketing K 

Dr. Árpási Zoltán 

 30ea /3kr 

15gy /2kr 

      5 Koll. 

Számviteli és adatfeldolgozási ismeretkör  (Alapozó) -  felelőse: Szabóné Bohus Márta  –  elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési 

karaktere”: .... (kredit%) 

1. Számvitel alapjai K 

Szabóné Bohus Márta 

  30ea /3kr 

30gy /2kr 

     5 Koll. 

2. Informatika és adatbáziskezelés 

alapjai K 

 

45gy /4kr        4 Gyj. 

Menedzsment ismeretkör (Alapozó)  -  felelőse: Dr. Nemeskéri Zsolt  –  elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: .... (kredit%) 

1. Vállalatgazdaságtan. K 

Dr. Nemeskéri Zsolt 

 30ea /2kr 

30gy /2kr 

      4 Koll. 

2.Termelés- és szolgáltatás-

mendzsment K 

Dr. Máthé Ilona 

   30ea /4kr     4 Koll. 

3. Emberi erőforrás menedzsment 

Dr. Nemeskéri Zsolt 

   30ea /3kr     3 Koll. 

Társadalomtudományi ismeretkör  -  felelőse: Dr. Velkey Gábor–  elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: .... (kredit%) 

1. Üzleti kommunikációs technikák K 

Ferenczné Szarvas Anikó 

15ea /2kr 

60gy /2kr 

       4 Gyj. 

2. Vezetés és szervezés alapjai K 

Ferenczné Szarvas Anikó 

  30ea /4k      4 Koll. 

3. Filozófia K 

Dr. Velkey Gábor 

30ea /3k        3 Koll. 



Controlling szakmai ismeretkör  (Szakmai) -  felelőse: Dr. Simon Sándor  –  elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: .... (kredit%) 

1. Controlling K 

Dr. Simon Sándor 

     15ea /3kr 

30gy /2kr 

  5 Koll. 

2. Vezetői számvitel K 

Szabóné Bohus Márta 

    30ea /2kr 

30gy /3kr 

   5 Koll. 

Vállalkozói számviteli szakmai ismeretkör (Szakmai) -  felelőse: Szabóné Bohus Márta –  elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési 

karaktere”: .... (kredit%) 

1. Pénzügyi számvitel. K 

Szabóné Bohus Márta 

   30ea /3kr 

30gy /2kr 

    5 Koll. 

2. Nemzetközi számvitel alapjai. K 

Szabóné Bohus Márta 

      30ea /4kr   4 Koll. 

Elemzési szakmai ismeretkör (Szakmai) -  felelőse: Dr. Borgula Ilona  –  elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: .... (kredit%) 

1. Elemzés K 

Dr. Borgula Ilona 

   30ea /2kr 

30gy /2kr 

    4 Koll. 

2. Költségvetési szervek 

államháztartástana, gazdálkodása és 

számvitele KV 

Dr. Borgula Ilona 

    15ea /2kr 

15gy /2kr 

   4  

Számvitel- és ügyvitelszervezési szakmai ismeretkör (Szakmai)  -  felelőse: Dr. Simon Sándor  –  elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési 

karaktere”: 60-40 (kredit%) 

           

1. Számvitelszervezés  K  

Dr. Simon Sándor   

    30ea /3kr 

30gy /2kr 

   5 Koll. 

2. Vállalati információs rendszerek K 

Dr. Simon Sándor 

   15ea /2kr 

30gy /3kr 

    5 Gyj. 

Ellenőrzési és adózási ismeretkör (Szakmai)  -  felelőse: Dr. Nyári Csaba  –  elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: .... (kredit%) 

1. Ellenőrzési alapok K 

Seres Péter 

     30ea /4kr 

 

  4 Koll. 

2. Vállalati adózás K 

Dr. Molnár István 

     30ea /2kr 

30gy /2kr 

  4 Koll. 

3. Pénzügyi számítások K 

Dr. Nyári Csaba 

  30ea /2kr 

30gy /2kr 

     4 Koll. 

(ha van) Pénzügy szakirány  (Szakmai) –   felelőse: Dr. Nyári Csaba,   ismeretkörei/tantárgyai   

Speciális pénzügyi ismeretkör  - felelőse Dr. Nyári Csaba –  elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”:…. (kredit%) 

1. Befektetések alapjai     

Dr. Nyári Csaba 

     30ea /3kr 

30gy /3kr 

  6 Koll. 

2. Pénzügymedzsment alapjai 

Seres Ildikó 

    30ea /3kr 

30gy /3kr 

   6 Koll. 



Speciális számviteli ismeretkör  - felelőse Szabóné Bohus Márta –  elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”:…. (kredit%) 

1. Kisvállalkozások finanszírozási 

specialitásai 

Dr. Kovács Mihály Attila 

    30ea /2kr 

15gy /2kr 

   4 Koll. 

2. Konszolidált beszámoló alapjai     30ea /2kr 

15gy /2kr 

   4 Koll. 

3. Bankismeretek 

Aradszky Péter 

     30ea /2kr 

15gy /2kr 

  4 Koll. 

Speciális controlling ismeretkör  - felelőse Dr. Simon Sándor –  elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”:…. (kredit%) 

1. Vállalati pénzügyi döntések 

alapjai 

Seres Ildikó 

     30ea /3kr 

30gy /4kr 

  7 Koll. 

2. Controlling technikák 

Dr. Simon Sándor 

     15ea /2kr 

30gy /3kr 

  5 Koll. 

(ha van) Számviel szakirány  (Szakmai) –   felelőse: Dr. Simon Sándor,   ismeretkörei/tantárgyai   

Speciális pénzügyi ismeretkör  - felelőse Dr. Nyári Csaba –  elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”:…. (kredit%) 

1. Konszolidált beszámoló alapjai 

 

    30ea /3kr 

15gy /3kr 

   6 Koll. 

2. Pénzintézeti számvitel   

 

    30ea /3kr 

15gy /3kr 

   6 Koll. 

Speciális számviteli ismeretkör  - felelőse Szabóné Bohus Márta –  elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”:…. (kredit%) 

1. Egyéb szervezetek számvitele és 

számviteli specialitások 

 

    30ea /2kr 

15gy /2kr 

   4 Gyj. 

2. Befektetések alapjai 

Dr. Nyári Csaba 

     30ea /2kr 

30gy /2kr 

  4 Koll. 

3. Számviteli esettanulmányok 

 

     30ea /2kr 

15gy /2kr 

  4 Gyj 

Speciális controlling ismeretkör  - felelőse Dr. Simon Sándor –  elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”:…. (kredit%) 

1. Könyvvizsgálat alapjai 

 

     30ea /3kr 

30gy /4kr 

  7 Koll. 

2. Controlling technikák 

Dr. Simon Sándor 

     15ea /2kr 

30gy /3kr 

  5 Koll. 

a törzsanyagban összesen 795 ea 

630 gy 

       

134 kr 

 40 koll,  

7 gyj 

134 kr**        
 



szakdolgozat    
pl:15 konz. 

/….kr 
15 konz. + 30 konz 

/….+… kr. 
30 + 30 konz. 

/….+… kr. 
pl: össz. 20 kr 

beszámolók, 

záróvizsga 
 

a szakon eddig  

összesen 

1290 ea 

975 gy 
       

pl: 170 kr 

40 koll.   

0 besz. 

7 gyj. 

 

170 kr        
 

szabadon választhatók (az adott szak KKK-ja szerint, többnyire legalább az összkreditek 5%-a 5 ) 

a választás biztosítása6, a felvétel lehetőségei, gyakorlata7 a szakon: pl. a felsőoktatási intézményben/karon/… meghirdetett tantárgyakból szabadon,  összesen 10 kr 

A szabadon választható 

tantárgyak esetében a hallgatók 

a kar összes szakján induló 

tárgyakból választhatnak.  

A szabadon választható tárgyak 

esetében alapkövetelmény, hogy 

a tantárgyi követelményeknek 

megfelelő kredit és óraszámban 

teljesítse a hallgató a tantárgyat. 

          

 
 

szakmai gyakorlat (az adott szak KKK-ja szerint): 

Benne: szakdolgozat 

A szakmai gyakorlat hossza 13 
hét. 

        össz. 30 kr. 

 

 

a szakon összesen 

1290 ea 

975 gy 
       

210 kr 

40 koll.   

0 besz. 

7 gyj. 210kr        
 

                                                           
5 Nftv. 49. § (2) A hallgató részére biztosítani kell, hogy tanulmányai során az oklevél megszerzéséhez előírt összes kredit legalább öt százalékáig, az intézmény szervezeti és működési szabályzata alapján 

szabadon választható tárgyakat vehessen fel - vagy e tárgyak helyett teljesíthető önkéntes tevékenységben vehessen részt -, továbbá az összes kreditet legalább húsz százalékkal meghaladó kreditértékű 

tantárgy közül választhasson. ***A szabadon választhatók köre (MAB-értelmezés szerint): pl. 180 kredites képzésnél legalább 36 kreditnyi tantárgy-választék felkínálása. 
6 Nftv. vhr. 87/2015 54. § (2) ... Szabadon választható tantárgy esetében a felsőoktatási intézmény nem korlátozhatja a hallgató választását a felsőoktatási intézmények által meghirdetett tantárgyak 

körében.  
7 A szabadon választhatók felvételéhez a tantervben az előírt mértékben (lehetőleg egyenletes elosztásban) „szabad helyet” kell hagyni. A kurzusok felsorolása nem szükséges, ill. opcionális: megadhatók 

pl. meghatározott kör*** tárgyainak teljes felsorolásával, vagy – jelezve, hogy ezen belüli kínálatról van szó – az elsősorban javasolt tárgyak megadásával.  

Az előírt összkredit-számnak (180, 180+30, vagy 240) a kötelezőkkel (kurzusok, gyakorlatok, szakdolgozat készítés, szakmai gyakorlat), a választhatókból a választandókkal, és az előírt mértékű) 

szabadon választhatókkal együtt kell teljesülnie. 



 


