
Az ismeretkör: Számvitel és kontrolling 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 

Tantárgyai: Számvitel, kontrolling, vállalati pénzügyek 

 

Tantárgy neve: Számvitel, kontrolling, vállalati pénzügyek (Pénzügyi és 
beruházási döntések) 

Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tanóra típusa: 3 óra előadás / 0 óra gyakorlat, összesen (3+0)*9 hét= 27 óra az adott félévben 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak): - 

A számonkérés módja (kollokvium / évközi jegy / egyéb): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): - 

A tantárgy tantervi helye: 3. félév 

Előkövetelmények: - 

Tantárgyleírás: 

A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a számvitel alapjaival, egy vállalkozás működéséhez 
nélkülözhetetlen objektív információk megszerzésének lehetőségeivel és nyilvántartásának rendszerével. 
A tananyag elsajátításával a hallgató képessé válik az alapvető számviteli információk értelmezésére, az 
alapvető összefüggések átlátására és a pénzügyi kimutatások egyes részeinek értelmezésére, elemzésére. 

Irodalom 

Kötelező irodalom: 
1. Dr. Sztanó Imre: A számvitel alapjai Perfekt Kiadó 2015. 
2 . Körmendi Lajos – Tóth Antal (2016): A controlling alapjai. Saldo Zrt. ISBN: 9789636383824  
3. Dr. Maczó Kálmán (2007): Controlling a gyakorlatban. Digitális tankönyvtár 

Ajánlott irodalom: 
1. Számviteli törvény 2000. évi C. trv. 

Előírt szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) tudása 
- Ismeri és érti a műszaki szakterülethez kapcsolódó és a szakmagyakorlás szempontjából fontos más 
területek, elsősorban a környezetvédelmi, a minőségbiztosítási, a jogi, a közgazdasági és a 
gazdálkodási szakterületek terminológiáját, alapjait és szempontjait. 
b) képességei 
- Képes integrált ismeretek alkalmazására, multidiszciplináris problémák megoldásában való 
közreműködésre. 
- Képes a műszaki-, gazdasági-, környezeti- és humánerőforrások felhasználásának komplex 
tervezésére és menedzselésére. 
c) attitűdje 
- Elkötelezett a magas színvonalú munkavégzés iránt, és törekszik e szemléletet munkatársai felé is 
közvetíteni. 
- Nyitott arra, hogy feladatait önállóan, de a feladatban közreműködőkkel összhangban végezze el. 
- Törekszik arra, hogy feladatait komplex megközelítésben végezze el. 
- Nyitott az önművelésre és önfejlesztésre. 
- Nyitott arra, hogy szaktudását és látókörét folyamatosan szélesítse szakmai továbbképzések 
keretében is. 
d) autonómiája és felelőssége 
- Önállóan hoz szakmai döntéseket tervezési, építési, fenntartási, üzemeltetési, vállalkozási és 
szakhatósági feladatokban a szerkezet-építőmérnöki területen. 
- Kezdeményező szerepet vállal a szerkezet-építőmérnöki problémák megoldásában. 
- Figyelemmel kíséri a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és 



adminisztrációs változásokat. 
- Vállalja a felelősséget döntéseiért és az irányítása alatt zajló részfolyamatokért. 
- Munkatársait és beosztottjait felelős és etikus szakmagyakorlásra ösztönzi. 

 

 

Tantárgy felelőse: Dr. Jenei Tünde PhD. mesteroktató 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Dr. Jenei Tünde PhD. mesteroktató 

 

  



Tantárgy neve: Számvitel, kontrolling, vállalati 
pénzügyek 

Tantárgy kódja: MK5GDH2M03CX18 

Kredit: 3 Követelmény: kollokvium Tanszék: Műszaki 
Menedzsment és 
Vállalkozási Tanszék Óraszám: 3+0 Előkövetelmény: - 

Tantárgyfelelős: Dr. Jenei Tünde Tantárgy oktatói: Dr. Jenei Tünde 

HÉT ELŐADÁS GYAKORLAT 

1.  Vállalkozási tevékenység tartalma, főbb sajátosságai. A 
vállalkozások információs rendszere, elemei. 

 

2.  Számvitel fogalma, feladatai, területei. Könyvvizsgálat, 
letétbehelyezés, közzététel. Beszámolási, könyvvezetési 
kötelezettség. 

 

3.  Az éves beszámoló részei, azok tartalma. I.  

4.  Az éves beszámoló részei, azok tartalma. II.  

5.  Zárthelyi dolgozat megírása.  

6.  A komplex elemzés szükségessége és információigénye. 
A beszámolók, mint az elemzés információforrásai. 

 

7.  Első rajzhét 

8.  Jövedelmezőség alakulásának átfogó elemzése, az 
elemzés módszertana. A mutatók rendszerbe foglalása. 

 

9.  A hatékonyság és a jövedelmezőség összehasonlítása. 
Vállalkozások hatékonyságának összehasonlító 
elemzése. 

 

KÖVETELMÉNYEK 

Az aláírás feltétele:  

Az aláírás megszerzése. Az előadásokon való részvétel a TVSZ szerint. A zárthelyi dolgozat minimum 
elégséges eredménye. 

Teljesítményértékelés, az érdemjegy megszerzésének feltétele:  

írásbeli vizsga 

 


