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A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA
A hallgatók megismerik és alkalmazni tudják azokat az elemzési és ellenőrzési módszereket,
amelyek segítik a gazdálkodó szintjén a gazdasági döntések meghozatalát, nyomon követik
azok végrehajtását és értékelik azok eredményességét, valamint megismerik a Magyarországon
érvényesülő ellenőrzések rendszerét, annak fejlődését és jelenlegi felépítését, működését.
A TANTÁRGY TÉMAKÖREI ÉS OKTATÁSA
Témakörök









Az ellenőrzés fogalma és jellemzői.
A vállalkozások tulajdonosi és belső ellenőrzése
A könyvvizsgálói ellenőrzés.
A vállalkozások állami ellenőrzésének kiemelt területei.
Az ellenőrzés általános módszertana.
Az elemzés szükségessége, fogalma, az elemzés tudományos alapja, célja és
tárgya; az elemző munka tervezése, logikai modellje, az elemzések gyakorlati
végrehajtása.
Az elemzés alapvető módszerei. Analízis és szintézis az elemzésben; a
következtetések szerepe és fajtái az elemzésekben; összehasonlítás a gazdasági
elemzésben.
Az elemzés fajtái, sajátos elemzési módszerek

A tantárgy oktatása a szorgalmi időszakban
A tantárgy oktatására kontaktóra nem áll rendelkezésre, a témakörök feldolgozását a kötelező
irodalom segíti.
A SZÁMONKÉRÉS MÓDJA, A FÉLÉV ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELE, A
TANTÁRGY KÖVETELMÉNYEI
A félév gyakorlati jeggyel zárul. A félév elfogadásának és a gyakorlati jegy megszerzésének
feltételei:
A gyakorlati jegyes tárgyaknál technikai kurzus esetén a számonkérés egységes gyakorlata: egy
zárthelyi dolgozatot kell írni a második zárthelyi héten, a félév teljes tananyagából 120 perces
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időtartammal. A zárthelyi dolgozat legalább 30%-os teljesítménye esetén érvényes, és az aláírás
megadható. Ellenkező esetben az aláírást megtagadjuk.
A zárthelyi dolgozat feladatmegoldásból és elméleti kérdésekből áll. A zárthelyi dolgozat
írásakor kizárólag képletek, szöveges információk tárolására alkalmatlan, hagyományos
zsebszámológép használható és más segédeszköz nem alkalmazható. A zárthelyi dolgozat
alapján megszerzett pontok alapján történik a félévi gyakorlati jegy meghatározása a következő
ponthatárok szerint:
0 – 59 = elégtelen (1)
60 – 69 = elégséges (2)
70 – 79 = közepes (3)
80 – 89 = jó (4)
90 – 100 = jeles (5)
A vizsgaidőszakban az aláírás megszerzését követően a tárgyból összesen két vizsga tehető
(a) egy jegypótló és egy javítóvizsga, vagy b) két javítóvizsga).
A gyakorlati jegy – a fentiekkel összehangban – pótolható és javítható. Gyakorlati jegyet
javítani csak akkor lehet, ha a hallgatónak már van aláírása és érvényes gyakorlati jegye. A
vizsgaidőszakban megírandó vizsgadolgozat 120 perces, a félév teljes anyagából készül és a
ponthatárok azonosak az előbbiekkel.
Figyelem: zárthelyi dolgozat (és így a gyakorlati jegy) pótlására kizárólag a vizsgaidőszak első
– a tanszék által meghirdetett – vizsgaidőpontjában van lehetőség.
A dolgozatok gyakorlati része állhat egy nagy, összefüggő feladatból, illetve több, különálló
feladatból is. Az elméleti kérdések lehetséges típusai:
Kifejtős kérdések
Fogalmak meghatározása
Képletek
Teszt
Ábrák kiegészítése és magyarázata
Figyelem! A zárthelyi dolgozatírás és a kollokviumi írásbeli vizsgák lebonyolítása a TVSz és a
2009/2010-es tanévi 1. sz. Dékáni Utasítás szabályai szerint történik.
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EGYÉB INFORMÁCIÓK
Tantárgyi operatív koordinátor (és a tárgy oktatója):
Dr. Bán Erika egyetemi adjunktus.
Cím:
BGE-PSZK Számvitel Tanszék,
1149 Budapest, Buzogány u. 10-12., B 110. szoba
Telefon:
06-1-469-6798
E-mail:
Ban.Erika@uni-bge.hu
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