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Képzési célok
A kurzus célja, hogy a hallgató
• megismerje és megtanulja a saját tőke mérlegcsoportokhoz kapcsolódó
alapfogalmakat, megértse és készség szinten elsajátítsa a kapcsolódó
értékelési szabályokat, felismerje a kapcsolódó gazdasági események
eredménykimutatás kapcsolatát és megtanulja a gazdasági események
főkönyvi elszámolását;
• gyakorlati mélységben elsajátítsa a beszámoló összeállításának szabályait és
annak folyamatát, képes legyen a beszámoló egyes részeinek összeállítására
és az év végi zárlati teendők elvégzésére.

Ismeretkörök
1
2
3
4
5

Halasztott bevételek és ráfordítások értékelése, megjelenése a mérlegben.
A saját tőke tartalma, értékelése, megjelenése a mérlegben. A saját tőkével
kapcsolatos gazdasági események. Osztalékelőleg, osztalék fizetés szabályai,
Devizás tételek évközi értékelési szabályainak összefoglalása. Devizás tételek
fordulónapi értékelése.
Az éves beszámoló szerkezete. A mérleg és az eredménykimutatás választható
sémái, azok összehasonlítása. Mérlegsorok tartalma.
Összköltség és forgalmi költség eljárású eredménykimutatások
összehasonlítása. A saját termelésű készletek fogalma, megjelenése a

6
Könyvviteli zárlat fogalma, időpontjai, teendői. Leltár, leltározás.
7
Az üzemi eredmény tételeinek tartalma.

8
A pénzügyi műveletek eredménye tételeinek tartalma.
9 Az adózott eredmény levezetése. Az eredmény adózása, adóalapot módosító
tételek legjellemzőbb fajtái.
10 Az éves beszámoló kiegészítő melléklete, annak tartalma. Az üzleti jelentés
tartalma.
11 Az éves beszámoló elemzése. Könyvvizsgálat, közzététel, nyilvánosságra
hozatal.
12
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Szakmai kompetenciák
Rendszerszemlélet megerősítése
Pontosság és teljesség értelmezése és alkalmazása a számvitelben
A vállalat gazdálkodásának szerkezeti és dinamikai vizsgálata

Kötelező irodalom
BGE munkaközösség: Pénzügyi számvitel (Perfekt 2016)
Dr. Siklósi - Dr. Veress: Pénzügyi számvitel példatár I-II. (Perfekt 2017)

Ajánlott irodalom
Dr. Siklósi – Dr. Veress: Könyvvezetés és beszámolókészítés (Saldo 2018)
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Oktatásmódszertan

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

Számonkérés módja (Nappali)
Számonkérés módja (Levelező)
Évközi beadandó feladatok
Nappali tagozat esetén: 1.
Nappali tagozat esetén: 2.
Nappali tagozat esetén: 3.
Nappali tagozat esetén: 4.
Nappali tagozat esetén: 5.
Levelező tagozat esetén:

a) félévközi számonkérés vizsgaidőszakon belüli pótlási és javítási lehetőséggel
d) félévközi és vizsgaidőszakon belüli számonkérés kombinációja
Meghatározás
Határidő
Pótlás
Házi feladat 1
6 Nem
Házi feladat 2
7 Nem
Házi feladat 3
11 Nem
Házi feladat 4
12 Nem
Házi feladat 5
13 Nem

Házi feladat 1, a határideje egyeztetve lesz a hallgatókkal,
neptunban kiküldött üzenetben is lesz tájékoztatás.
Típus
Évközi számonkérések
Nappali tagozat esetén: 1. Zárthelyi dolgozat 1
Nappali tagozat esetén: 2. Zárthelyi dolgozat 2
Levelező tagozat esetén: Elővizsga biztosítva lesz, határideje egyeztetve lesz a
hallgatókkal, neptunban kiküldött üzenetben is lesz
tájékoztatás.
Meghatározás
Aláírási feltételek
NAPPALI TAGOZAT: Két érvényes zárthelyi dolgozat: a
hallgató aláírást és érdemjegyet kap illetve szóbeli vizsgára
bocsátható a hallgató.
Egy érvényes zárthelyi dolgozat, a hallgató aláírást kap, de
érdemjegyet nem, pótlásra kötelezett.
Ha nincs érvényes zárthelyi dolgozat, a hallgató aláírás
megtagadva bejegyzést kap.
Érvényes zárthelyi dolgozat = min. 30%-os teljesítmény.

Határidő

Pótlás
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Határidő

Póthatáridő

Igen
Igen

Pótlás

Póthatáridő
16
16

Póthatáridő

Gyakorlati jegy
kialakításának módja

Meghatározás

NAPPALI TAGOZAT: A gyakorlati jegy megszerzése szóbeli
vizsga alapján történik, melynek előfeltéteke a két zárthelyi
dolgozat 60%-os együttes teljesítése. A házi feladatok (+ 20 %)
beszámításra, hozzáadásra kerülnek a zárthelyi dolgozatokkal
elért eredményhez. A zárthelyi és házi feladatokkal elért
együttes eredmény, legalább 60 %-os szinten történő
teljesítése előfeltétele a szóbelire bocsátásnak. Sikeres szóbeli
esetén teljesített a tárgy. Sikertelen szóbeli esetén, vagy a
zárthelyi dolgozatokkal és házi feladatokkal elért eggyüttes
eredmény, ha nem éri el a 60%-ot, akkor a gyakorlati jegy
elégtelen. A gyakorlati jegy pótlására egy alkalommal, a
vizsgaidőszak első hetében a tanszék által meghirdetett
időpontban van lehetőség. Sikertelen, elégtelen gyakorlati
jegyet a vizsgaidőszakban kétszer lehet javítani, amely során a
szóbeli számonkérés előfeltétele az aznapi javító dolgozat
legalább 60%-os szinten történő teljesítése. LEVELEZŐ
TAGOZAT: A gyakorlati jegy megszerzése szóbeli vizsga
alapján történik, amelynek előfeltétele a dolgozat 60%-os
teljesítése. A házi feladat (+ 20 %) beszámításra, hozzáadásra
kerül a dolgozattal elért eredményhez. A dolgozat és házi
feladattal elért együttes eredmény, legalább 60 %-os szinten
történő teljesítése előfeltétele a szóbelire bocsátásnak.
Sikeres szóbeli esetén teljesített a tárgy. Sikertelen szóbeli
esetén, vagy a dolgozattal és házi feladattal elért eggyüttes
eredmény, ha nem éri el a 60%-ot, akkor a gyakorlati jegy
elégtelen. Sikertelen, elégtelen gyakorlati jegyet a
vizsgaidőszakban kétszer lehet javítani, amely során a szóbeli
számonkérés előfeltétele az aznapi javító dolgozat legalább
60%-os szinten történő teljesítése.
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Vizsgajegy kialakításának módja

Utoljára módosítva
Utoljára módosította
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