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Tantárgyi adatlap 

 

 

1. A képzési program adatai 

 

1.1 Felsőoktatási intézmény   Partiumi Keresztény Egyetem 

1.2 Kar  Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

1.3 Tanszék  Gazdaságtudományi Tanszék 

1.4 Tanulmányi szakterület Üzleti Gazdálkodás  

1.5 Képzés típusa Alapképzés 

1.6 Tanulmányi program   Kereskedelem, turizmus és szolgáltatás gazdaságtan  

 

1. A tantárgy adatai 

 

2.1 Tantárgy neve Számvitel alapjai ECTS1202 

2.2 Az előadásért felelős tanár neve  Dr. Veres Edit, adjunktus 

2.3 A szemináriumért felelős tanár neve  Dr. Veres Edit, adjunktus 

2.4 Tanulmányi év  I 

2.5 Félév  II 

2.6 Értékelés módja  Vizsga  

2.7 Tantárgy típusa  Kötelező 

 

2. Tervezett óraterhelés 

 

3.1 Heti óraszám 4 3.2 ebből előadás 2 3.3 szeminárium 2 

3.4 Tantervben szereplő összóraszám 56 3.5 ebből előadás 28 3.6 szeminárium 28 

Időkeret elosztása óra 

A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 40 

  Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 20 

  Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 25 

  Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 5 

  Vizsgák 4 

  Egyéb tevékenységek: .................. - 

3.7 Egyéni munka összóraszáma 94 

3.8 A félév összóraszáma 150 

3.9 Kreditszám 6 

 

2. Előfeltételek (ha vannak) 

 

4.1 Tantervnek megfelelő  Kereskedelmi gazdaságtan ECTS1105 

4.2 Kompetencia alapú  - 

 

3. Oktatási feltételek (ha vannak) 

 

5.1 Az előadás lebonyolításának feltételei Előadóterem, számítógép, videóprojektor, tábla, internet 

5.2 A szeminárium / labor lebonyolításának feltételei Szemináriumi terem, számítógép, videóprojektor, tábla, 

internet 
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3.  Szakspecifikus kompetenciák 

 

  Szakmai kompetenciák CP.1 Gazdasági-pénzügyi problémák megoldására vonatkozó módszerek, technikák, 

adatgyűjtési és elemzési módszerek meghatározása  

CP.2 Gazdasági-pénzügyi problémák megoldására vonatkozó adatgyűjtési és elemzési 

módszerek, technikák és eszközök kiválasztása, alkalmazása és magyarázata 

CP.3 A gazdasági-pénzügyi adatok begyűjtésére alkalmas kritériumok és munkamódszerek 

kiválasztás és alkalmazása 

CP.4 A begyűjtött adatok és információk alapján történő gazdasági-pénzügyi elemzés 

készítése 

CP.5 A gazdasági-pénzügyi munkálatok/műveletek végzésére alkalmas ismeretek, 

módszerek, technikák és eszközök használata 

 

Transzverzális 

kompetenciák 

CT.1 A szakmai etika szabályainak, normáinak és értékeinek alkalmazása az önálló, 

felelős és hatékony munkavégzés során; 

CT.2  Szakmai célokat segítő szóbeli és írásbeli kommunikáció és a készségek fejlesztése 

a csapat hatékony működéséhez. Korszerű technológiák és eszközök használata a 

gazdasági és társadalmi tevékenységekre vonatkozó információfeldolgozás és 

adatbáziskezelés terén; 

 

 

7. Tantárgy célja 

   7.1 A tantárgy általános 

célkitűzései 
 A számvitel tudományának megismertetése a hallgatókkal 

 Olyan kompetenciák fejlesztése, amelyek szükségesek a gazdasági műveletek 

elvégzéséhez 

 szakmai érvelés tudományos hátterének a megalapozása 

 a hallgatók azon képességének fejlesztése, hogy megértsék és elsajátítsák azokat a 

gazdasági jelenségeket, amelyek a gazdasági egységek tevékenységét jellemzik 

•  

7.2 Specifikus 

célkitűzések 

A pénzügyi számvitel módszertanával való megismerkedés, a számviteli alapelvek, 

eszközök és források értékelési módszereinek gyakorlati alkalmazása, nyilvántartási formák 

gyakorlati megismerése, gazdasági események számviteli elszámolása - eszköz és 

forráscsoportok elemeinek könyvelése, majd az éves beszámoló gyakorlati elkészítésével 

kapcsolatos ismeretek elsajátítása. 

Bevezeti a hallgatókat az alapvető számviteli ismeretekbe. Rávilágít a számviteli 

szabályozás szükségességére. Bemutatja az éves beszámoló részeit, a mérleggel és 

eredménykimutatással kapcsolatos alapvető ismereteket, továbbá megismerteti a 

vállalkozói vagyon és vagyonváltozások tartalmi azonosítását és értékelését. Célja a 

pénzügyi és vezetői számvitel megalapozása. 

 

 

8. Tantárgyi tematika 

     8.1 Előadás Módszerek Oktatási idő 

1. Számvitel - a gazdasági információs rendszer fő 

összetevője. 

Előadás, magyarázat, 

gyakorlati példák 

megvitatása 

2 óra 

2. A  számvitel fejlődése, meghatározása, jellemzői, 

területei 

1. Gazdálkodó szervezetek megismerése 

Előadás, magyarázat, 

gyakorlati példák 

megvitatása 

2 óra 

2. A számvitel tárgya Előadás, magyarázat, 

gyakorlati példák 

megvitatása 

2 óra 

3. Számviteli módszerek Előadás, magyarázat, 

gyakorlati példák 

megvitatása 

2 óra 

4. Gazdasági  műveletek hatása a vagyonra  Előadás, magyarázat, 

gyakorlati példák 

megvitatása 

2 óra 
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5. A vagyon értékelése a számvitelben Előadás, magyarázat, 

gyakorlati példák 

megvitatása 

2 óra 

6. A mérleg és eredménykimutatás fogalma, főbb 

jellemzői, formája 

Előadás, magyarázat, 

gyakorlati példák 

megvitatása 

2 óra 

7. A számlák  elemei, szerepe, működési szabályai és 

osztályozása, a gazdasági műveletek könyviteli 

elemzése 

Előadás, magyarázat, 

gyakorlati példák 

megvitatása 

2 óra 

8. A számlák  elemei, szerepe, működési szabályai és 

osztályozása, a gazdasági műveletek könyviteli 

elemzése 

Előadás, magyarázat, 

gyakorlati példák 

megvitatása 

2 óra 

9. Jelentősebb gazdasági események könyvelése Előadás, magyarázat, 

gyakorlati példák 

megvitatása 

2 óra 

10. A vagyon leltározása. Előadás, magyarázat, 

gyakorlati példák 

megvitatása 

2 óra 

11. Összesítő-ellenőrző mérleg Előadás, magyarázat, 

gyakorlati példák 

megvitatása 

2 óra 

12. Pénzügyi kimutatások összeállítása Előadás, magyarázat, 

gyakorlati példák 

megvitatása 

2 óra 

13. Gazdasági események könyvviteli elemzés, a 

könyvelési tétel felírása  

Előadás, magyarázat, 

gyakorlati példák 

megvitatása 

2 óra 

14. Gazdasági események könyvviteli elemzés, a 

könyvelési tétel felírása 

  

        

8.2 Szeminárium Módszerek Oktatási idő 

1. Számvitel - a gazdasági információs rendszer fő 

összetevője. 

Magyarázatok,/Példák/Esettanulmányok 

megbeszélése 

2 óra 

2. A  számvitel fejlődése, meghatározása, 

jellemzői, területeiGazdálkodó szervezetek 

megismerése 

Magyarázatok,/Példák/Esettanulmányok 

megbeszélése 

2 óra 

3 A számvitel tárgya Magyarázatok,/Példák/Esettanulmányok 

megbeszélése 

2 óra 
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4 Számviteli módszerek Magyarázatok,/Példák/Esettanulmányok 

megbeszélése 

2 óra 

5 Gazdasági  műveletek hatása a vagyonra  Magyarázatok,/Példák/Esettanulmányok 

megbeszélése 

2 óra 

6 A vagyon értékelése a számvitelben Magyarázatok,/Példák/Esettanulmányok 

megbeszélése 

2 óra 

7 A mérleg és eredménykimutatás fogalma, főbb 

jellemzői, formája 

Magyarázatok,/Példák/Esettanulmányok 

megbeszélése 

2 óra 

8 A számlák  elemei, szerepe, működési szabályai 

és osztályozása, a gazdasági műveletek 

könyviteli elemzése 

Magyarázatok,/Példák/Esettanulmányok 

megbeszélése 

2 óra 

9 A számlák  elemei, szerepe, működési szabályai 

és osztályozása, a gazdasági műveletek 

könyviteli elemzése 

Magyarázatok,/Példák/Esettanulmányok 

megbeszélése 

2 óra 

10 Jelentősebb gazdasági események könyvelése Magyarázatok,/Példák/Esettanulmányok 

megbeszélése 

2 óra 

11 A vagyon leltározása. Magyarázatok,/Példák/Esettanulmányok 

megbeszélése 

2 óra 

12 Összesítő-ellenőrző mérleg Magyarázatok,/Példák/Esettanulmányok 

megbeszélése 

2 óra 

13 Gazdasági események könyvviteli elemzés, a 

könyvelési tétel felírása  

Magyarázatok,/Példák/Esettanulmányok 

megbeszélése 

2 óra 

14 Gazdasági események könyvviteli elemzés, a 

könyvelési tétel felírása 

Magyarázatok,/Példák/Esettanulmányok 

megbeszélése 

2 óra 

        

1. 1. Pete I., Fekete Sz., Cardos I. R., Számviteli alapismeretek, Casa Cărţii de Ştiinţă, Kolozsvár, 2015; 

2. Popa I., Pop A., Matis D., Pete I., Számviteli alapismeretek. Elméleti megalapozás – Gyakorló feladatok 

(Kétnyelvű kiadás), Eikon Könyvkiadó, Kolozsvár, 2009; 

3. Matiş Dumitru şi colectivul, Bazele contabilităţii a agenţilor economici din România, Editura Intelcredo, Deva 

2007. 

4. Pântea Petru şi colectivul, Contabilitatea financiară a agenţilor economici din România, Editura Intelcredo, 

Deva 2009. 

5. Pop Atanasiu, Contabilitatea Financiară Românească armonizată cu Directivele contabile europene şi 

Standardele Internaţionale de Contabilitate, Editura Intelcredo, Deva 2008 

6.  Irimie Emil Popa, atanasiu Pop, Dumitru Matiş, Pete István, Számvizeli alapismeretek, Bazele contabilităţii, 

kétnyelvű kiadás, Editura Eikon, Cluj- Napoca 2009 

7. Kozma András, Vázlatok a számvitel tanulásához, I. kötet, Általános számvitel és könyvviteli ismeretek, 

Keletlombard Kft., Debrecen, 2001. 

8.  LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicata**)(*actualizata*) (actualizata la data de 5 iunie 2015*) 

9.  ORDINUL 1802/2014 – Reglementărilor contabile 2015 (OMFP 1802/2014) 

 OMFP- 2239-2011- Sistemul de contabilitate simplificată- Mo  

  

     9. Megfelelőség 
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A tantárgyi tematika megfelel a romániai és a külföldi egyetemeken alkalmazott tantárgyspecifikus gyakorlatnak, 

illetve a szakmai szervezetek szakspecifikus elvárásainak.  

 

    10. ÉRTÉKELÉS 

Tevékenység 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Arány a végső jegyenl 

10.4 Előadás  Az előadáson elhangzott 

fogalmak, módszerek, 

technikák helyes használata, 

alkalmazása.  

A jelentősebb 

könyveléstechnikai 

eszközök és módszerek 

elsajátítása 

 

Félév közben: ellenőrző teszt 

(parciális) 

Félév végén: írásbeli záróvizsga 

70% 

10.5 Szeminárium Folyamatos értékelés 

Vagyonértékelési 

számítások elvégzése 

A könyvviteli elemzés 

lépéseinek elsajátítása 

Gazdasági események 

könyvelése 

Félév közben: Ellenőrző teszt 

(parciális) Házi feladatok / 

Szemináriumi tevékenység 

 

30% 

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 

 A tantárgy sikeres teljesítéséhez a végső jegynek minimum 5-ösnek kell lennie; ebből 25% a szemináriumi 

tevékenység, 25% záróvizsga 

 Az osztályozás 1-estől 10-ig történik. 

 
 

Dátum Tantárgyfelelős aláírása Szeminárium felelősének aláírása 

2018. 05. 31 

 

Dr. Veres Edit, adjunktus Dr. Veres Edit, adjunktus  

Tanszéki jóváhagyás időpontja 

2018.06.05 

Tanszékvezető aláírás 

Dr. Fogarasi József 

 


