SAJTÓKÖZLEMÉNY
A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM ÁTFOGÓ TANTERV-MEGÚJÍTÁSBA
KEZDETT
A Pénzügyi Számviteli Kar Tanácsadó Testülete szerint ez az egyetem szakmai
fejlődésének és versenyképességének biztosítéka

Budapest, 2017. május 10. – A Pénzügyi Számviteli Kar (PSZK) Tanácsadó Testülete támogatásáról
biztosította a Budapesti Gazdasági Egyetem Intézményfejlesztési Tervének keretében jelenleg zajló
tantervi reformot. A BGE a hazai gazdasági felsőoktatásban eddig elért kedvező pozícióinak megőrzése
és javítása érdekében elengedhetetlennek tartja az intézmény szakmai továbbfejlesztését és a
képzéskínálatban egyedi arculatának erősítését. Az egyetem korábbi vezető oktatóiból és neves külső
szakemberekből álló testület tagjai tájékoztatót hallgattak meg a tantárgyfejlesztés elmúlt évi
eredményeiről. A kar tanszékeinek oktatói 2016-ban 8 tananyagként használatos szakkönyv, 5 példatár,
feladatgyűjtemény illetve 9 online tananyag magyar, illetve angol nyelvű elkészítésében vettek részt.
A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karának Tanácsadó Testülete tájékoztatót
hallgatott meg az Intézményfejlesztési Terv stratégiai céljainak megvalósulását szolgáló jelenleg is zajló
tantervi reformról. Dr. Ábel István dékán kiemelte, hogy a BGE rektori vezetése által elfogadott terv
négy alappillérre épül, amelyek kijelölik az egyetem szakmai fejlődésének irányait, és alkalmasak arra,
hogy az intézmény ezen értékek mentén kialakuló képzéskínálatával világosan megkülönböztesse
magát a versenytársaitól. A szlogennek is felfogható négy alappillér:





a Vállalkozásbarát Egyetem,
a Nemzetközileg versenyképes Egyetem,
az Élményalapú tanulási környezet, és
a Társadalmi felelősséget vállaló Egyetem.

A BGE jelenleg is nagyon kedvező pozíciókkal rendelkezik a gazdasági felsőoktatásban, amit a hallgatói
jelentkezések évek óta visszaigazolnak. Jóllehet a Pénzügyi és Számviteli Kar vonzereje továbbra is
meghatározó a hazai pénzügyi-számviteli képzésben, a dékán szerint ez nem szabad, hogy
elkényelmesítse a BGE vezetését. A demográfiai tényezők, valamint az átalakuló hazai felsőoktatási
környezet által kiváltott erősödő verseny, beleértve a finanszírozási rendszer problémáit, olyan
kihívásokat jelentenek, amelyekre célszerű időben felkészülni. A 2016 őszén elindult átfogó tantervmegújítási munkálatok, amelyekben az egyetemi oktatók széles köre vett és vesz részt, azt a célt
szolgálják, hogy a hallgatók korszerű ismereteket szerezzenek, versenyképes szakmai tudás birtokába
kerüljenek, és lehetőséget kapjanak a munkaerőpiac igényeit kiszolgálni képes szakmai továbbképzési
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programokba történő bekapcsolódásra. A dékán utalt arra is, hogy a tananyagtartalmak megújulása
szükségszerűen együtt jár az oktatási módszerek, valamint a számonkérés rendszerének átalakításával.
Nagyobb hangsúlyt kívánnak helyezni a hallgatói aktivitásra, és erősíteni kívánják a gyakorlati
foglalkozások szerepét a képzésben.
A neves gazdasági, pénzügyi szakértőkből álló Tanácsadó Testület elnöke, Dr. Sztanó Imre kiemelte
annak fontosságát, hogy a karon folyó képzési programok kínálata képes legyen rugalmasan igazodni
a változó munkaerőpiaci igényekhez. A pénzügyi és számviteli képzésben az oktatás gyakorlati
jellegének erősítését, és a hallgatók önálló munkavégzésének bővítését vetették fel. Az egyetem egyre
sokrétűbb nemzetközi intézményi kapcsolatai, a BGE-n mind nagyobb számban oktató, tanuló
külföldiek az intézmény nemzetközi elismertségét jelzik, azonban a továbblépéshez nagyobb
rugalmasságra van szükség a fogadási feltételek biztosításában. A Tanácsadó Testület elnöke szerint a
BGE márka erősítése szorosan összefügg az egyetem erőteljes társadalmi felelősségvállalásával,
valamint a rugalmasan megújuló képzési programkínálatával, amelyek a felvételizők
intézményválasztását jelentősen meghatározzák. Az élmény alapú tanulási környezet kialakítása fontos
eszköz a tudásátadás hatékonyságának fokozásában, az oktatás színvonalának emelésében, amit a
tananyagok korszerűsége döntően befolyásol. Ezért kritikus peremfeltételként értékelte a folyamatos
tananyagfejlesztést, valamint új oktatási módszerek alkalmazását.
A Tanácsadó Testület tájékoztatót hallgatott meg a PSZK szaktanszékein 2016-ban elkészült
tananyagokról. A tananyagfejlesztésben 35 tanszéki munkatárs, illetve 17 külső szakértő, illetve külföldi
kolléga vett részt. Összesen 8 szakkönyv született jogi, adózási, vezetői és pénzügyi számvitel, valamint
vállalkozások tevékenységének komplex elemzése témákban, amelyeket tankönyvként is használnak.
Elkészült egy-egy vállalati pénzügyi, adózási ismereti, vezetői számviteli, valamint pénzügyi számviteli
feladatgyűjtemény, továbbá a vállalkozások tevékenységének komplex elemzéséhez használható
példatár. Közülük vannak, amelyek online hozzáférésűek.
Az elmúlt évben 9 online tananyag született, amelyek a hallgatók számára az egyetem Coospace
felületén elérhetők. Ezek olyan témákkal foglalkoznak, mint a kreatív problémamegoldás alapjai, a
munkahelyi innováció és fejlesztés, a stratégiai kompetencia-menedzsment, szocio-kulturális kérdések,
továbbá tréninganyagok HR szakemberek és (felső)vezetők részére, valamint coaching, amely
mesterszakos hallgatóknak szóló E-Learning angol nyelvű tananyag.
A Tanácsadó Testület úgy értékelte a beszámolót, hogy a karon folyó tananyag fejlesztési munkák
szervesen illeszkednek a tanterv-megújítási reformhoz, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a BGE sikeresen
tudja pozícionálni magát az átalakuló felsőoktatás versenymezőnyében. Ezt segítheti az a körülmény,
hogy a PSZK-n elkészült szakkönyvek, tankönyvek széles körben használatosak más felsőoktatási
intézményekben is, valamint tananyagként alkalmazzák különféle egyéb szakmai képzési programok,
OKJ-s képzések. A résztvevők fontosnak tartották a tanszéki tananyag korszerűsítési munka folytatását,
valamint ennek érdekében az oktatók érdekeltségi rendszerének hatékonyabbá tételét.
További információ:
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A szerkesztő figyelmébe:
BGE PSZK Tanácsadó Testület

Dr. Sztanó Imre elnök, korábbi BGF tanszékvezető, rektor-helyettes
Benedek Péter ügyvezető igazgató, BenLogiConnect Kft.
Dr. Bíró Tibor BGF ny. tanszékvezető, OTP Felügyelő Bizottság
Burján Ákos PwC, Cégtárs üzletágvezető
Gondos Judit, NGM közigazgatási államtitkár
Dr. Kóbor Ádám, PhD, Director of Investment of New York University
Lucz Zoltánné Ernst&Young
Dr. Reszegi László, CSc, egyetemi tanár, vállalkozó
Dr. Roóz József Rector emeritus, PhD főiskolai tanár
Siklós Márta LeitnerLeitner Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Dr. Tóth Judit, vezérigazgató, Nemzetközi Bankárképző
Dr. Vas Adrienn, NAV Képzési főigazgató-helyettes
Az alábbi táblázat tanszékek szerinti bontásban tartalmazza az elkészült tananyagokat.

A BGE PSZK TANSZÉKEKEN 2016-BAN ELKÉSZÜLT TANANYAGOK
Szerző(k)

Kiadvány címe
Közgazdasági Intézeti Tanszéki Osztály

Szalai Erzsébet – Rozman András – Kecskés András

Jogi Ismeretek a gyakorlatban (Penta Unió Zrt. 2016.)
– tankönyv

Pénzügy Intézeti Tanszék
Burján Ákos – Fellegi Miklós – Galántainé Máté
Zsuzsanna – Kovácsné Sipos Ágnes

Adóismeretek (Saldo Pénzügyi Tanácsadó és
Informatikai Zrt., 2016.) – tankönyv

Barna Éva – Fellegi Miklós – Galántainé Máté
Zsuzsanna – Kovácsné Sipos Ágnes

Adózási feladatgyűjtemény – Online példatárral
(Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. 2016)
– online példatár

Csoma Róbert – Gyulai László – Nagy Gyula –
Percze Szabolcs – Pócs Gábor – Rékasi Róbert
(szerk.) – Tomsits Anikó – Urbanics Roxána

Vállalati pénzügyek feladatgyűjtemény (Saldo
Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt., 2016.) –
példatár
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Számvitel Intézeti Tanszék
Számviteli témájú kiadványok
Miklósyné Ács Klára – Siklósi Ágnes – Sisa Krisztina
Andrea – Simon Szilvia – Szekeres Bernadett –
Veress Attila – Zatykó Zsuzsanna

Pénzügyi számvitel (Perfekt Gazdasági Tanácsadó
Oktató és Kiadó Zrt., 2016.) – tankönyv

Siklósi Ágnes – Kardos Barbara – Miklósyné Ács
Klára – Sztanó Imre – Sisa Krisztina – Veress Attila –
Zatykó Zsuzsanna

Számvitel nem számvitel szakon
(Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.,
2016.) – tankönyv

Kardos Barbara – Sisa Krisztina Andrea – Szekeres
Bernadett – Veress Attila

Vezető számvitel (elmélet, módszertan) (Saldo
Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt., 2016.) –
tankönyv

Siklósi Ágnes – Veress Attila

Siklósi Ágnes – Veress Attila
Madarasiné Szirmai Andrea – Bartha Ágnes –
Marozsák Ágnes (szerk.):

Könyvvezetés és beszámolókészítés
(Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.,
2016.) – tankönyv
Gazdasági események kontírozása A-tól Z-ig
(Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.,
2016.) – tankönyv
Nemzetközi számviteli ismeretek (Perfekt Gazdasági
Tanácsadó Oktató és Kiadó Zrt., 2016. ISBN 978963-394-846-0) – tankönyv

Siklósi Ágnes – Veress Attila

Pénzügyi számvitel példatár I-II.
(Perfekt Gazdasági Tanácsadó Oktató és Kiadó Zrt.,
2016.) – példatár

Kardos Barbara – Miklósyné Ács Klára – Sisa
Krisztina Andrea – Szabó Szabolcs – Szekeres
Bernadett – Szijártó Boglárka – Török Martina Zsófia
– Veress Attila – Zatykó Zsuzsanna

Vezetői számvitel feladatgyűjtemény (Saldo
Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt., 2016.) –
példatár

Madarasiné – Bartha – Kalicka – Kovács – Mohl:

Nemzetközi számviteli ismeretek példatár (Perfekt
Gazdasági Tanácsadó Oktató és Kiadó Zrt., 2016.
ISBN 978-963-394-853-8). – példatár

Elemzési tárgyú kiadványok
Bíró Tibor – Kresalek Péter – Pucsek József – Sztanó
Imre

A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése
(Perfekt Gazdasági Tanácsadó Oktató és Kiadó Zrt.,
2016.) – tankönyv

Kresalek Péter – Pucsek József

Példatár és feladatgyűjtemény a vállalkozások
tevékenységének komplex elemzéséhez (Perfekt
Gazdasági Tanácsadó Oktató és Kiadó Zrt., 2016.) –
példatár

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék
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Savonen, Marja-Leena – Kuusisto, Miika – Csillag
Sára – Csizmadia Péter

Módszertani útmutató – adatbázis
/Special coach guide/ – online ADAPTYKES
tananyag

Csizmadia Péter – Király Zsolt – Kása Richárd

„Dobozon belül, dobozon kívül”
A kreatív problémamegoldás alapjai – online
ADAPTYKES tananyag

Csillag Sára – Lepp Katalin – Zsigmond Száva

Munkahelyi innováció és fejlesztés
Workplace human innovation and development –
online ADAPTYKES tananyag

Heidrich Balázs – Lepp Katalin – Németh Szilárd –
Tasi Péter

Stratégiai kompetencia – menedzsment – online
ADAPTYKES tananyag

Surdej, Alexander – Heidrich Balázs

Szocio-kulturális kérdések – online INSIST tananyag

Csillag Sára – Primecz Henriett – Toarniczky Andrea

proAbility
Tananyag BA vagy MA hallgatók részére – online
ProAbility tananyag

Csillag Sára – Primecz Henriett – Toarniczky Andrea

proAbility
Tréning HR szakemberek részére – online ProAbility
tananyag

Csillag Sára – Primecz Henriett – Toarniczky Andrea

Tréning (felső)vezetők részére (S) – online ProAbility
tananyag

Heidrich Éva – Vida Viktória – Zsigmond Száva

‘Coaching’
TÁMOP 4.1.2 A/1-11/1-2011-0019 számú „E-Learning
tananyag angol nyelvű fejlesztése mesterszakos
hallgatók részére a Debreceni Egyetemen és a
Budapesti Gazdasági Főiskolán” című pályázat
keretében valósult meg 2013 – TÁMOP tananyag
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