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Képzési célok
A tárgy során a hallgatók megismerkednek az IFRS standardok alkalmazási
környezetével, standardjaival, azok eltéréseivel a magyar számviteli
szabályozástól. A tárgy a nemzetközi szabályrendszer filozófiáját, logikáját és
súlypontjait megtartva alapvetően arra készíti fel a hallgatókat, hogy egy-egy
gazdasági jelenséget az IFRS szerint egyértelműen be tudjanak azonosítani, és
alkalmazni tudják a jelenség megjelenítésére, értékelésre és közzétételére
vonatkozó előírásokat. Az ismeretanyag feldolgozása során az elméleti és
gyakorlati szempontok egyaránt érvényesítésre kerülnek.
Ismeretkörök
1
Az IFRS alkalmazási környezete
2 Beszámoló összeállításához kapcsolódó standardok: Keretelvek, Pénzügyi
kimutatások prezentálása (IAS 1), Számviteli politika, számvitelo becslés és
hibák kezelése (IAS 8), fordulónap utáni események értelmezése (IAS 10)
3 Befektetett eszközök megjelenítése és értékelése: tárgyi eszköz, immateriális
javak, befektetési célú ingatlanok, értékesítésre tartott eszközök és
kapcsolódó egyéb előírások (IAS 20,23)
4
Készletek és árbevétel standardok értelmezése és alkalmazása
5
Kötelezettségek az IFRS-ben: céltartalék, lízing, halasztott adó

Szakmai kompetenciák
nemzetközi köryezetben való gondolkodás
összehasonlítási és elemzési képesség
jogszabály alkalmazás
rendszerekben való gondolkodás

Kötelező irodalom
Az oktató által kiadott ppt anyag és a kapcsolódó anyagai
Madarasiné- Bartha: Nemzetközi Számviteli Ismeretek, Perfekt, 2018. évi
kiadás
Madarasiné- Bartha- Kalickzka – Kovács- Mohl: Mérlegképes könyvelői
feladatgyűjtemény, Perfekt 2016
Ajánlott irodalom
Lakatos-Kovács-Mohl- Rózsa-Szirmai: A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási
Standardok elmélete és gyakorlata 2018 (MKVK
International Accounting Standars Board: www.iasb.org.uk
http://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/a-nemzetkozi-penzugyi-beszamolasistandardok-international-financial-reporting-standards-ifrs-ek-alkalmazasaegyedi-beszamolasi-celokra
IFRS egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatások (MOL, Telekom, stb.)

Tárgyteljesítési feltételek
Tárgy neve
Tárgy Neptun-kódja

Nemzetközi Számviteli Ismeretek

Oktatásmódszertan

A tárgy témaköreinek összefoglalása tantermi prezentációk keretében. Az előadásanyagok és a kiegészítő
tartalmak a Coospace rendszerben érhetőek el. Az elméleti anyaghoz kapcsolódó gyakorlati feladatok
megoldása a tanóra során, illetve a hallgatók kérdéseinek megvitatása és megoldása. A tananyag
elsajátításához jelentős otthoni felkészülés szükséges.

Számonkérés módja

d) félévközi és vizsgaidőszakon belüli számonkérés kombinációja

Évközi beadandó feladatok

Évközi számonkérések

Aláírási feltételek
Gyakorlati jegy
kialakításának módja

Vizsgajegy kialakításának módja
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Meghatározás
1. Online tesztek
2.
3.
Típus
1. 2db online IFRS dolgozat
2.
3.
Meghatározás
Online tesztek és IFRS dolgozatok beküldése
Meghatározás

Pótlás

Póthatáridő

Határidő
szemeszter vége

Pótlás

Póthatáridő

Határidő

Pótlás

Póthatáridő

Ponttáblázat

Meghatározás
Ponttáblázat
A félév kollokviummal zárul, amely írásbeli vizsga, időtartama
120 perc. Az írásbeli vizsgarész minden feladata esetében el
kell érni az adott feladatnál elérhető maximális pontszám 30 %át, hogy az adott feladat (nem az írásbeli dolgozat!)
értékelhető legyen. A dolgozat akkor fogadható el, ha az elért
pontszám meghaladja a 60 %-ot.

Utoljára módosítva
Utoljára módosította

Határidő
szemeszter vége

Madarasiné Szirmai Andrea
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