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A tantárgy oktatásának célja:
A konszern számvitel alapjai tantárgy tanításának célja, hogy a hallgatóknak alapvető
ismereteket nyújtson a jogilag önálló vállalkozásokból létrejött vállalatcsoportok
felépítéséről, számviteli rendszerük nemzetközi és hazai szabályozásáról, a vállalatcsoportot
alkotó vállalkozások besorolásáról, kapcsolataikról.
A hallgatók a tantárgy keretében megismerkednek a vállalatcsoportok gazdasági életben
betöltött szerepével, a konszolidáció szükségességével, alapfogalmaival, a konszolidáció
(összevonás) folyamatával, munkaszakaszaival, beszámolási rendszerével.
Magyarország szempontjából döntő jelentőségű az Európai Unióhoz való tartozás. Éppen
ezért a tantárgy tanulmányozása során a magyar és a nemzetközi számviteli előírások
konszolidációra vonatkozó szabályai is összehasonlításra kerülnek.
A tanulmányi félév végére a hallgatóknak el kell sajátítaniuk a konszolidáció alapfogalmait,
alapvető módszereit és készségszinten kell megoldaniuk konszolidációval kapcsolatos
problémákat, feladatokat.
A tantárgy tematikája úgy került kialakításra, hogy azt feltételezzük a hallgatók a
közgazdaságtan tantárgy és a számvitel tantárgy keretében elsajátított ismereteik birtokában
vannak és ezeket képesek készség szinten alkalmazni.
A konszolidáció módszertana tárgy viszonylag kevés órában kerül feldolgozásra. Ez az
alacsony óraszám nem azt jelenti, hogy a tananyag töredéke kerül csak számonkérésre,
hanem azt, hogy a hallgatók különösen sok egyéni, otthoni készülésre, munkára fognak
kényszerülni.
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A tantárgy feldolgozásának heti beosztása:
1. konzultációs hét
 Az összevont (konszolidált) éves beszámoló célja és tartalma, a beszámolókészítési
kötelezettség.
 A konszolidációs körbe tartozó vállalkozások bevonása az összevont (konszolidált) éves
beszámolóba.
 Az összevont (konszolidált) éves beszámoló részei, formája, az összevont (konszolidált)
éves beszámoló összeállítására vonatkozó általános előírások.
 Az összevont (konszolidált) éves beszámoló összeállításának folyamata.
 A konszolidáció általános előkészítése.
 A teljeskörű konszolidáció általános előkészítése.
2. konzultációs hét
 A teljeskörű konszolidáció végrehajtása
- tőkekonszolidáció,
- adósságkonszolidáció,
- közbenső eredmények kiszűrése,
- ráfordítások és bevételek konszolidálása.
 A konszolidáció egyéb feladatai.
 A konszolidációt követő feladatok.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Kötelező irodalom:
 Fridrich Péter – Dr. Simon Szilvia – Dr. Sztanó Imre: Konszolidáció - Elmélet,
módszertan, gyakorlat (Wolters Kluwer Kiadó, Budapest, 2018)
Ajánlott irodalom:
 Dr. Baricz Rezső: Konszolidált beszámoló alapjai – Példatár és feladatgyűjtemény
(Saldo, Budapest, 2016)
 Dr. Újvári Géza: A konszolidált (összevont) éves beszámoló (HVGORAC, Budapest,
2004)

Számonkérés módja:
 A félév során 2 házi dolgozat beadása kötelező! A házi dolgozatok a coospace-re
kerülnek feltöltésre! (A megoldáshoz minden hallgató önálló adatsort kap!)
A félév elfogadásának, az aláírásnak a feltétele a sikeresen, azaz legalább,
dolgozatonként, külön-külön 60 - 60 %-os eredménnyel megírt két házi dolgozat.
Csak kézzel írt házi dolgozat fogadható el. (Számítógéppel írt házi dolgozat nem!!!!)
Sikertelen házi dolgozatot mindaddig javítani kell, amíg a házi dolgozatok különkülön el nem érik a 60 %-ot.
A házi dolgozatok leadása a Nyelvi tanszék oktatói irodái előtt található, a tantárgy és
az oktató nevét tartalmazó szekrénybe, az oktató által meghatározott és a coospacen
közzétett időpontig. Csak a határidőig leadott házi dolgozatok fogadhatók el!
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 A félév kollokviummal zárul, amelynek keretében a hallgatók írásbeli vizsgát
tesznek. Az írásbeli vizsga időtartama 120 perc.
A dolgozat értékelése a következő ponthatárok alapján történik:
0 – 59 = elégtelen (1)
60 – 69 = elégséges (2)
70 – 79 = közepes (3)
80 – 89 = jó (4)
90 – 100 = jeles (5)
„Az a hallgató, aki a TDK-n számvitel vagy kontrolling témájú dolgozattal részt vesz, a
tantárgyi útmutatóban közölt követelmény alapján megszerezhető összpontszám 10%-át
megkapja. A TDK tevékenységért szerezhető plusz pontok kizárólag egy, a Számvitel
Intézeti Tanszék által gondozott tantárgy esetében vehetők figyelembe (a Tanszék által
megjelölt tantárgyak közül). Elégtelen osztályzatot a TDK-n elért sikeres helyezés sem
javíthat fel elégséges osztályzatra. A sikeres szereplést a tanszéki TDK-felelős igazolja.”
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