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Oktatási cél:
A tantárgy oktatása során tudatosítani kívánjuk a hallgatókban, hogy a számvitelnek a
vállalkozások irányításának különböző szintjeit hatékonyan kiszolgáló információs
rendszerként kell funkcionálnia. A Számvitel tantárgy tanítását kiemelten fontosnak tartjuk,
nagy hangsúlyt helyezünk a számviteli fogalomrendszer és ezek összefüggéseinek
megismertetésére.
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Témakör
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Számvitel fogalma, a számviteli információs rendszer elemeinek
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bemutatása. Számviteli feladatok a számviteli törvényben.
Az éves beszámoló, az éves beszámoló mérlege: a vállalkozások
vagyona.
A mérleg tételeinek tartalma.
A gazdasági események mérlegre gyakorolt hatása.
Könyvvezetés (kettős könyvvitel). Egységes számlakeret. Vállalkozói
számlarend. Egyszerű gazdasági események rögzítése.
1. Zh
Eszközök és források mérlegértékének meghatározása
Értékelési szabályok1. (bekerülési érték, értékcsökkenés,
értékhelyesbítés)
Értékelési szabályok 2. (értékvesztés, készletértékelési eljárások)
Bevétel, ráfordítás fogalma, Eredménykimutatás: összköltség, forgalmi
költség eljárású eredménykimutatás
Eredménykategóriák, Eredménykimutatás tételei és összeállítása
Áfa elszámolás, Összetett gazdasági események
Számviteli politika. Számviteli alapelvek Kiegészítő melléklet. Üzleti
jelentés. Komplex feladatmegoldás, összefoglalás
2. Zh
Zárthelyi dolgozatok pótlása
Félévközi követelmények

A pótlás módja:
Pótlás lehetséges a 14. héten azok számára, akik a fenti időpontban a dolgozatot nem írták
meg,
vagy
nem
szerezték
meg
az
elégséges
jegyhez
szükséges
pontszámot. Azok számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett
mértéket a pótlás nem engedélyezett.

A félévközi jegy kialakításának módszere:
Az előadásokon a részvétel kötelező, a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben
megengedett mértéket. A félévközi jegy megszerzésének feltétele: két írásbeli dolgozat
sikeres megírása a 6. és a 13. héten (összpontszám minimum 50%-ának az elérése, minimum
követelmény: mindegyik Zh-n külön-külön a 40% elérése) illetve a házi feladatok
elkészítése a gyakorlatokra.
Az írásbeli dolgozatokon szerzett pontok értékelése a szerezhető pontok %-ában:
0-49% elégtelen
50-61% elégséges
62-73% közepes
74-85% jó
86-100% jeles
Az előadásokon a hallgatók az alapfogalmakhoz kapcsolódó tudásfelmérő jellegű teszteket
töltenek ki, amelyek pontjai nem számítanak bele az évközi jegy %-os pontozásába, de a jól
teljesítő hallgatók eredményét a jegy megállapításánál az oktató figyelembe veszi.
Irodalom:
Kötelező:
Sztanó Imre (2015): Számvitel alapjai Perfekt Kiadó, Budapest.
Elektronikus tananyag és példatár, az előadások anyaga.
Ajánlott: Számviteli törvény

