
Tárgy neve: 
Adózás alapjai 

NEPTUN-kód: 
GSVAI11GNC 
GSVAI1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 2ea+ 0tgy+0 lab 
levelező: 10ea +0lab 

Kredit:  2 
Követelmény : 

nappali: vizsga 
levelező: vizsga  
 

Előkövetelmény:   
Pénzügyek alapjai 

GGTPU11GNC 
GGTPU1GMLC 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. habil Nagy Imre Zoltán 
CSc 

Beosztás:  
egyetemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Szervezési és Vezetési Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
Aláírás feltétele: 1 db eredményes ZH megírása 
Szóbeli vizsga 
 

Ismeretanyag leírása: 
Az adóztatás célja és alapelvei: alkotmányos, adózási és eljárási alapelvek. Az adó fogalma, 
típusai: közvetlen adó, közvetett adó, központi adók, helyi adók és egyéb adójellegű 
kötelezettségek. Adóalany és az adótárgy fogalma. Az adórendszer.Az adóhatóságok jogai 
és kötelezettségei. Az adózok jogai és kötelezettségei. Az adókötelezettség tág fogalma. A 
bejelentési, a nyilvántartási, könyvvezetési kötelezettség, a bizonylatok kiállításának és 
megőrzésének kötelezettsége, az adó és adóelőleg fizetési kötelezettség, és az adó-
megállapítási és bevallási és az adatszolgáltatási kötelezettség. Az önadózás. Az adózói 
magatartás, az adótervezés. Az adózással kapcsolatos eljárási szabályok fő jellemzői és 
területei. Az Art. be nem tartásának jogkövetkezményei: késedelmi pótlék, önellenőrzési 
pótlék, adóbírság, mulasztási bírság. Az Európai Unió jogharmonizációs szabályai. 



Tárgy neve: 
Adózási ismeretek 

NEPTUN-kód: 
GSVAD11GNC 
GSVAD1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 1ea+ 1tgy+1 lab 
levelező: 10ea +0lab 

Kredit:  3 
Követelmény : 

nappali: félévközi jegy 
levelező: félévközi jegy  
 

Előkövetelmény:   
Adózás alapjai 

GSVAI11GNC 
GSVAI1GMLC 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. habil Nagy Imre Zoltán 
CSc 

Beosztás:  
egyetemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Szervezési és Vezetési Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
Aláírás feltétele: tantermi és laborgyakorlaton a feladatok, bevallások elkészítése. 
Félévközi jegy feltétele: 1 db. Eredményes ZH. Megírása 

Ismeretanyag leírása: 
A magyar adórendszer jellemzői. A személyi jövedelemadó (SZJA) jellemzői, személyi és 
területi hatálya. Bevétel, jövedelem, adómentes bevételek fogalma. a jövedelmek fajtái: 
összevonandó és forrásadózott jövedelmek. Az adóköteles jövedelem megállapításának 
módszerei. Az adóalap levezetése, a progresszív adótábla, az adó megállapítása, SZJA 
kedvezmények. A vállalkozói adóséma levezetése. Az EVA törvény szerinti adózás. Az 
átalányadózás. A társasági és osztalékadó (TAO) fő jellemzői, alanyai. A TAO sémájának 
levezetése, TA adóalap módosító tételek, az adó kiszámítása, TA kedvezmények. Az 
általános forgalmi adó (ÁFA) jellemzői, alanyai, alapja, mértéke. a tárgyi és az alanyi 
adómentesség az ÁFA körben, ÁFA számítási módszerek. A helyi adók jellemzői, alanyai, 
fajtái: vagyon-típusú adók, kommunális jellegű adók, iparűzési adó, idegenforgalmi adó. 
Egyéb adójellegű kötelezettségek. Az adóigazgatási eljárás (Art) konkrét területei. 



Tárgy neve: 
Controlling 

NEPTUN-kód: 
GSVCO11GNC 
GSVCO1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 2ea+ 2tgy+0 lab 
levelező: 20ea +0lab 

Kredit:  5 
Követelmény : 

nappali: vizsga 
levelező: vizsga  
 

Előkövetelmény:   
 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Francsovics Anna 
PhD. 

Beosztás:  
egytemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Szervezési és Vezetési Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
írásbeli és szóbeli vizsga, aláírás feltétele: egy zárthelyi dolgozat eredményes megírása 

Ismeretanyag leírása: 
A controlling fogalma, a controlling rendszer elemei. A controlling szervezet kialakítása, a 
controller típusai. A vezetésorientált költségszámítás, költségek fogalma és osztályozása, a 
kalkuláció fogalma, fajtái és módszerei, ÁKFN struktúra elemzése, likviditástervezés. 
Standard költségszámítás. Mérlegelemzés. A tervezés fogalma és követelményrendszere, 
terv-tény eltérés vizsgálat. A beruházásgazdaságossági vizsgálatok, statikus és dinamikus 
módszerek. A controlling információs rendszer kialakítása, mutatók szerepe a controllingban. 
A controlling rendszer kiépítésének magasabb fokozatai. (A 0-bázisú költségtervezés 
rendszere (ZBB), az általános költségek elemzése (GWA).) Logisztikai controlling fogalma és 
feladatai. Logisztikai teljesítmény és költség. 



Tárgy neve: 
Döntéselmélet és módszertan 

NEPTUN-kód: 
GSVDE11GNC 
GSVDE1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 2ea+ 2tgy+0 lab 
levelező: 15ea +0lab 

Kredit:  5 
Követelmény : 

nappali: vizsga 
levelező: vizsga  
 

Előkövetelmény:   
nincs 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. habil Nagy Imre Zoltán 
CSc 

Beosztás:  
egyetemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Szervezési és Vezetési Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
Zárthelyi és otthoni feladatok, szóbeli vizsga 

Ismeretanyag leírása: 
Döntéselmélet tárgya, módszere, szerepe a vezetésben. A döntés fogalma és 
csoportosítása. A probléma és a döntés kapcsolata. A probléma rendszerszemléletű 
közelítése. A döntési folyamat és egyes szakaszai. Az információ szerepe a döntéseknél. 
Döntési szituációk. Cselekvési változatok kialakítása és értékelése. A hasznosság szerepe a 
döntéseknél. A hasznossági függvény. Döntéselméleti irányzatok. A közgazdasági és az 
adminisztratív iskola. A kielégítő és az optimális döntéselmélet. Operációkutatás néhány 
módszere. Normatív és leíró döntéselméleti felfogás. Csoportos döntések helye, szerepe. 
Csoportanatómia. Konfliktus. Csoportos döntési technikák. Projekt menedzsment, hálós 
modellek a döntési és irányítási rendszerben. Hálótervezés a gyakorlatban. 



Tárgy neve: 
Döntéstámogató rendszerek 

NEPTUN-kód: 
GVMDR11GNC 
GVMDR1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 1ea+ 0tgy+1 lab 
levelező: 10ea +0lab 

Kredit:  3 
Követelmény : 

nappali: vizsga 
levelező: vizsga  
 

Előkövetelmény:   
nincs 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Velencei Jolán PhD. 

Beosztás:  
egyetemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Vállalkozásmenedzsment Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
aláírás feltétele: 2 zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése, 
írásbeli vizsga 
 

Ismeretanyag leírása: 
Döntéselméleti alapok. A problémamegoldás rendszerelméletű elmélete, döntéselméleti 
irányzatok, döntéselméleti modellek. A döntés pszichológiája. Döntéselméleti modellek. 
Csoportos döntési módszerek. Kockázat és döntés. A döntéselmélet kvantitív módszerei. Az 
informatika fejlődésével kialakuló döntéstámogató módszerek. Tranzakció-feldolgozó 
rendszerek, vezetői információs rendszerek, irodaautomatizálás. Döntéstámogató 
rendszerek, szakértői rendszerek és felsővezetői információs rendszerek. A DSS struktúrája, 
felépítése, alrendszerei. A működtetés hardver és szoftver eszközei. A csoportos 
döntéstámogató rendszerek tipológiája. DSS alkalmazások. Tudásalapú rendszerek elméleti 
alapjai, kezelési módszerek. A mesterséges intelligencia alaptechnikái. Szakértői 
rendszerek. A szakértői rendszerek jellemezői, a szakértői rendszerek felépítése. A szakértői 
rendszerek fejlődése. A szakértői rendszerek struktúrája, a tudás informatikai kezelése. A 
bizonytalanság kezelése. Következtetési eljárások. A szakértői rendszerek alkalmazásai. 
Felsővezetői információs rendszerek. A szakértői rendszerek társadalmi hatása. 



Tárgy neve: 
E-business 

NEPTUN-kód: 
GVMEB11GNC 
GVMEB1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 1ea+ 0tgy+1 lab 
levelező: 15ea +0lab 

Kredit:  3 
Követelmény : 

nappali: vizsga 
levelező: vizsga  
 

Előkövetelmény:   
nincs 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. László Gábor PhD. 

Beosztás:  
adjunktus 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Vállalkozásmenedzsment Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
a laboratóriumban kiadott feladatok  megoldása 50%, az előadásanyagból a félév végén 
írt zárthelyi 50%, ha mindkét jegy >=2. 

Ismeretanyag leírása: 
Történeti háttér. A kezdetek: az Odette, az EDI. EDIFACT, szabványos üzenetek. Az EDI 
szolgáltató és szerepe. A Web EDI. Az elektronikus üzletvitel, az elektronikus kereskedelem 
és az elektronikus piactér fogalma. A business to business (B2B), a business to customer 
(B2C), a business to administration (B2A, B2G), a business to employee (B2E), a customer 
relationship management (CRM), a Marketplace (B2B exchange). Részletek, különbségek és 
hasonlóságok. Kapcsolat az üzleti tudományágakkal (SCM). Az elektronikus 
partnerkapcsolatok jogi és társadalmi kérdései. A kikényszerített vállalati stratégiaváltás. A 
technológia által lehetővé tett paradigmaváltás az üzletvitelben, és hatása az üzleti 
folyamatokra. Az e-business előnyei és az akadályozó tényezők. Tervezési alapelvek és a 
tervezés-fejlesztés folyamata. A szükséges hardver és szoftver architektúra. A SOAP és az 
XML. Elektronikus fizetési rendszerek. Biztonsági kérdések technológiai- és üzleti válaszai. 



Tárgy neve: 
Emberi er őforrás menedzsment 

NEPTUN-kód: 
GVMEM11GNC 
GVMEM1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 2ea+ 1tgy+0 lab 
levelező: 10ea +0lab 

Kredit:  3 
Követelmény : 

nappali: vizsga 
levelező: vizsga  
 

Előkövetelmény:   
Menedzsment alapjai 

GVMMD11GNC 
GVMMD1GMLC 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Szeghegyi Ágnes CSc 

Beosztás:  
Egyetemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Vállalkozásmenedzsment Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
Az írásbeli vizsga eredményességének feltétele: az elérhető pontszám minimum 50%-
ának teljesítése. 

Ismeretanyag leírása: 
Az emberi tényező szerepe a gazdasági növekedésben. Az emberi erőforrás-gazdálkodás 
modern irányzatának kialakulása. A “human resource management” (HRM) tartalma és 
funkciói. A vállalat munkaerő-piaci környezete. Vállalati stratégia – emberi erőforrás 
stratégia. Munkaerő-piaci marketing. Munkakörelemzés, munkakörtervezés. Emberi 
erőforrás tervezés és munkaerő-tervezés. Erőforrás-biztosítás: toborzás, kiválasztás, 
leépítés. Munkakörértékelés. Teljesítményértékelés. Az emberi erőforrások fejlesztése, 
karriertervezés. Kompenzációs rendszer – ösztönzés menedzsment. A munkaügyi 
kapcsolatok rendszere. Participáció. Kollektív tárgyalások. A munkahelyi konfliktusok 
kezelése. Személyzeti információs rendszer. Nemzetközi személyügyi menedzsment. 



Tárgy neve: 
EU ismeretek 

NEPTUN-kód: 
GSVEU11GNC 
GSVEU1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 1ea+ 1tgy+0 lab 
levelező: 10ea +0lab 

Kredit:  3 
Követelmény : 

nappali: vizsga 
levelező: vizsga  
 

Előkövetelmény:   
Makroökonómia 

GGTKG22GNC 
GGTKG2GMLC 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Michelberger Pál PhD.  

Beosztás:  
egyetemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Szervezési és Vezetési Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
Aláírás feltétele: Megfelelő színvonalú házidolgozat elkészítése megadott témában. A 
gyakorlatokon való aktív részvétel (prezentációk, szaksajtó figyelése)  
Írásbeli vizsga. 
 

Ismeretanyag leírása: 
Az integráció folyamat és állapot, érdekösszeütközések és kompromisszumok sorozata.. A 
sikeres együttműködés alapfeltételei. Az európai integráció gazdasági és politikai okai. A 
piaci integráció szakaszainak elemzése. A gazdasági és monetáris unió megvalósítása. A 
közös pénz. A három pillérre épülő Európai Unió. Az EU intézményi és döntéshozatali 
rendszere. Az EU alapszerződései (a módosítások elemzése). A közös költségvetés 
szerepe, szerkezete. Közös politikák (kereskedelempolitika, agrárpolitika-vidékfejlesztés, ..). 
Közösségi politikák (versenypolitika, foglalkoztatáspolitika, szociálpolitika, ..). Magyarország 
(gazdasági) kapcsolatainak alakulása az EK/EU országokkal. Jogharmonizáció. 
Magyarország EU-tagállam: bekapcsolódás az egységes piac működésébe (elemzés). A 
gazdasági és szociális kohézió eszközei. 



Tárgy neve: 
EU KKV menedzsment 

NEPTUN-kód: 
GSVEK11GNC 
GSVEK1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 2ea+ 1tgy+0 lab 
levelező: 15ea +0lab 

Kredit:  3 
Követelmény : 

nappali: vizsga 
levelező: vizsga  
 

Előkövetelmény:   
nincs 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Berecz József PhD. 

Beosztás:  
főiskolai 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Szervezési és Vezetési Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
szóbeli vizsga 

Ismeretanyag leírása: 
A gazdálkodás - ési menedzsment szakos hallgatók elsajátítják mindazokat az alapvető 
ismereteket, a gyakorlatban is hasznosításra ajánlott módszereket, technikákat, amelyek 
eddigi – német / osztrák/belga –tapasztalatok alapján  szükségesek és hasznosíthatók 
lehetnek a vállalkozások, KKV- ok üzleti /piaci működésében, működtetésében EU- s 
viszonyok között. Az ismeretanyag két tartalmi blokkból áll, mégpedig az elméleti: 
általánosan fontos EU ismeretek vállalkozások, kis-, és középvállalkozások számára, 
valamint a gyakorlati, alkalmazott módszertani: EU management technikák és módszerek, 
részekből. Az első tematikus blokk áttekinti az EU vállalkozás-politikáját, az erőforrások 
szabad áramlását, a közbeszerzést és pályázat készítést. A második tematikus blokk a 
vállalkozások EU potenciáljának méréséről, a változtatási stratégiákról, a minőségügyről, E- 
bussinessről, CRM- ről szól. A KKV-k regionális szintű versenyképességének feltételeiről 
külön is szólunk. 



Tárgy neve: 
EU vállalat és vállalkozások 

NEPTUN-kód: 
GSVEV11GNC 
GSVEV1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 2ea+ 0tgy+0 lab 
levelező: 15ea +0lab 

Kredit:  3 
Követelmény : 

nappali: vizsga 
levelező: vizsga  
 

Előkövetelmény:   
nincs 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Berecz József PhD.  

Beosztás:  
főiskolai 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Szervezési és Vezetési Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
1 ZH, Írásbeli vizsga 

Ismeretanyag leírása: 
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az Európai Unióban működő 
vállalkozásokra vonatkozó alapvető szabályokkal és mechanizmusokkal. Vállalkozási formák 
az EU-ban. Az áruk, szolgáltatások, a tőke, a személyek szabad áramlásának gyakorlata. Az 
Uniós jogharmonizáció vállalkozásokat érintő aspektusai. A foglalkoztatás és munkavállalás 
feltételei az EU-ban. A képzés és szakképzés rendszere az EU-ban. Társasági és személyi 
jövedelemadózás szabályai. Termékfelelősség, terméktanúsítás, CE jelölés. Szabványok az 
EU-ban. Fogyasztóvédelem és piacfelügyelet vállalkozásokat érint kérdései. Az EU 
támogatáspolitikája és versenyszabályozása. Közbeszerzés szabályai. Az EU KKV-kra 
vonatkozó politikája. Magyar vállalkozások részvétele a közösségi programokban. 
Vállalkozás fejlesztési akciók. Pályáztatás, pályázatkészítés. Lobbizás az EUban. 

Vállalkozások önértékelése, vállalkozási tükör készítés. Vállalkozói érdekképviseletek az EU-
ban. 

 



Tárgy neve: 
Gazdasági  informatika 

NEPTUN-kód: 
GSVGI11GNC 
GSVGI1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 2ea+ 0tgy+2 lab 
levelező: 10ea +5lab 

Kredit:  4 
Követelmény : 

nappali: vizsga 
levelező: vizsga  
 

Előkövetelmény:   
Informatika alapjai 

KMAIA11GNC 
KMAIA1GMLC 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Michelberger Pál PhD.. 

Beosztás:  
egyetemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Szervezési és Vezetési Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
aláírás feltétele: két zárthelyi dolgozat megírása, írásbeli vizsga 

Ismeretanyag leírása: 
Vállalati információs rendszerek fejlődése. Információs rendszerek típusai és fejlesztése. 
Kész rendszerek átadás-átvétele, a tesztelés kérdései. Vállalati információs rendszer 
megtérülése.  

Integrált vállalatirányítási információs (ERP) rendszerek felépítése és funkcionalitása. 
Adatbányászat, OLAP, CRM, SCM, BSC. Logisztikai szimuláció, CIM, irodaautomatizálás, 
workflow, archiválás, intranet és extranet. Szolgáltató vállalatok információs rendszerei.  

Üzleti folyamatok újraszervezése (BPR). Vásárolt üzleti megoldások kiválasztása és 
bevezetése. Információs rendszerek üzemeltetése. Informatikai- és információbiztonság. 

Szabad szoftverek. Linux felhasználói alapismeretek. Szövegszerkesztés és táblázatkezelő 
szoftver gazdasági alkalmazása. Hálózati kommunikáció és biztonság.  Hálótervezés. 

 



Tárgy neve: 
Gazdasági jog 

NEPTUN-kód: 
GGTGJ11GNC 
GGTGJ1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 3ea+ 0tgy+0 lab 
levelező: 10ea +0lab 

Kredit:  3 
Követelmény : 

nappali: vizsga 
levelező: vizsga  
 

Előkövetelmény:   
Államigazgatási és jogi ismeretek 

GGTJO11GNC 
GGTJO1GMLC 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Csillag István CSc  

Beosztás:  
egyetemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
írásbeli vizsga 

Ismeretanyag leírása: 
A gazdaság jogi szabályozása. A jog funkciói a gazdasági viszonyokban, a jogi szabályozás 
fő területei a gazdasági életben. A gazdasági jog alanyai, kapcsolataik jellemzői és formái 
(egyéni vállalkozások, non-profit szervezetek). A gazdasági jog szerződési típusai. A 
gazdasági alanyok tevékenységét befolyásoló hatósági és önkormányzati döntések. A 
gazdasági társaságok joga, létrejötte, szervezeti formái, vezetése és felelősége, ellenőrzése, 
kisebbségi jogok. Fogyasztóvédelem és versenyjog. A gazdasági társaságok megszűnése; 
(jogutóddal és jogutód nélkül) felszámolás, végelszámolás, csődeljárás. A bíróságok szerepe 
a gazdaságban, különös tekintettel a cégbíróságokra. A munkajog alapvető rendelkezései. A 
gazdasági büntetőjog. Szellemi tulajdonra vonatkozó jogi szabályozás. 



Tárgy neve: 
Államigazgatási és jogi ismeretek 

NEPTUN-kód: 
GGTJO1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: -ea+ -tgy+- lab 
levelező: 10ea +0lab 

Kredit:  3 
Követelmény : 

nappali: vizsga 
levelező: vizsga  
 

Előkövetelmény:   
nincs 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Csillag István CSc  

Beosztás:  
egyetemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
írásbeli vizsga 

Ismeretanyag leírása: 
A jog kialakulása, fejlődése, társadalmi szerepe, állam és jog. A jog fogalma, a jogrendszer 
és a jogágak. A jogforrások hierarchiája. A jogszabály fogalma, érvényessége és 
hatályossága. A jogképesség és a jogalanyok egyes csoportjai. Az Alkotmány helye és 
szerepe a magyar jogrendszerben. Az alapvető állampolgári jogok és kötelezettségek. Az 
állami szervek csoportjai, főbb feladat- és jogkörük. A törvényhozás és a végrehajtás 
országos és helyi szervei. Az Országgyűlés, a kormány és az önkormányzatok feladat- és 
határköre. Az igazságszolgáltatás szervei, a bíróságok és az ügyészségek. Az 
államigazgatási eljárás szabályai. Polgári jog: vagyonjog és személyi jog. 



Tárgy neve: 
Gazdaságtörténet 

NEPTUN-kód: 
GGTGT11GNC 
GGTGT1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 1ea+ 1tgy+0 lab 
levelező: 10ea +0lab 

Kredit:  3 
Követelmény : 

nappali: vizsga 
levelező: vizsga  
 

Előkövetelmény:   
nincs 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Molnár Máté PhD. 

Beosztás:  
főiskolai 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Az aláírás feltétele az órák látogatása (hiányzás a TVSZ szerint), a vizsgán az értékelés 
az órai tananyag és a szakirodalom alapján történik. 

Ismeretanyag leírása: 
A gazdaságtörténet a gazdálkodási tevékenység fontosabb időbeli és térbeli tendenciáit 
foglalja össze. Kitér a nagy technikai-technológiai szerkezetváltozások kérdésére és azok 
nemzetközi hatására. Vizsgálja a gazdaságtörténet legjelentősebb elméleti modelljeit, így: a 
redisztribúció és a piac viszonyát, a reciprocitás, a szubsztantiv gazdaság és a kapitalizmus 
fogalmait Polányi Károly és más klasszikusok értelmezései alapján. Kiemelten kitér a 
modern tőkés rendszer kialakulása, a „hosszú 16. század” európai világgazdasága és az 
ipari forradalom kérdésköreire. Érinti a gazdaságtörténeti ciklusok, a konjunktúra-
dekonjunktúra változások problémáit. A történeti áttekintés fő célkitűzése annak a 
folyamatnak a megértése, amely a jelenlegi világgazdasági (globális) rendszert és 
hierarchiáját kialakította. 



Tárgy neve: 
 
 Informatika alapjai   

 

NEPTUN-kód: 
KMAIA11GNC 
KMAIA1GMLC 
 

Óraszám: 
Nappali: 2 ea + 0 gy + 2 lab 
Levelező félévi: 10ó konz + 0 gyak 
+ 10ó lab 
 

Kredit:   5 
Követelmény :  évközi jegy 

Előkövetelmény: 
 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Keszthelyi András 
PhD. 

Beosztás:  
adjunktus 

Kar és intézet neve:  
Keleti Károly Gazdasági Kar  
Szervezési és Vezetési Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások:   
A hallgatók a félév folyamán egy elméleti és két számítógép melletti zárthelyit írnak (50+25+25 
pont). A félévközi jegy kialakításának módszere a következő: Mind az elméleti, mind a 
gyakorlati részekből külön-külön legalább 60% (30+15+15) teljesítése, összesen min. 60 pont 
szükséges az elégséges osztályzathoz. A jegyek (60- elégséges, 70-közepes, 80-jó, 90-jeles). 

Ismeretanyag leírása: 
Az adatbázis-kezelés alapjai (Információ. Adat. Adatmodell-adatbázis fogalma, fajtái. Relációs 
adatmodell.). Gépkezelés, állományok és könyvtárak kezelése. Redundancia. Normalizálás 
MS Access (táblák tervező, adatlap nézete, mezőtípusok, mezőtulajdonságok, elsődleges 
kulcs (egyszerű, összetett) hozzáadása. Relációs algebra műveletei. SQL meghatározása, 
tulajdonságai, főbb klauzólái. Kapcsolatok létrehozása, hivatkozási integritás megőrzése, 
kaszkádolt frissítés, törlés.Megszorítások és triggerek. Hierarchikus, Hálós, Objektumorientált, 
Neuronhálós adatmodellek. Adatbázis-kezelő szoftverek. A Microsoft Access adatbázis-kezelő 
rendszer. Meghatározása, tulajdonságai. MS Access (lekérdezések típusai, tervező, SQL és 
adatlap nézete). Számrendszerek, kódrendszerek, adatábrázolás, matematikai logika. MS 
Access (űrlapok, jelentések, makrók és nézeteik, indítóűrlap) Számítógép architektúrák ( 
Számítógép generációk, Számítógépek csoportosítása, A PC alapkonfigurációja, A Neumann-
elvű számítógép részei, A Neumann-elv) Laboratóriumi zárthelyi: MS Access Az operációs 
rendszer ( Az analóg, hibrid és a digitális számítógépek, Az operációs rendszer kialakulása, Az 
operációs rendszer feladatai, Az operációs rendszer komponensei, A számítógép működése 
az operációs rendszerrel, Operációs rendszerek) Ms Word – bekezdések, formázások, 
stílusok, felsorolás, sorszámozás Tömörítés, Vírusirtás, Szoftverek osztályozása, A grafika 
alapjai. Ms Word –  körlevél, tartalomjegyzék, tárgymutató, objektumok beszúrása, 
egyenletszerkesztő. Prezentáció készítése  Számítógépes hálózat fogalma, csoportosítása, 
főbb részei. Átviteli csatornák és fizikai jellemzőik. Hálózati topológiák. OSI modell, TCP/IP. 
Internet (fogalma, története, szolgáltatásai, hozzáférési lehetőségek).MS Excel (alapok, 
függvények, diagrammok, adatbázis-kezelés, kimutatás) Programozás alapjai. Algoritmus leíró 
eszközök. Algoritmusok készítése. MS Excel (célértékkeresés, solver, stb) 
 
 



Tárgy neve: 
Integrált információs rendszerek 

NEPTUN-kód: 
GVMIR11GNC 
GVMIR1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 2ea+ 0tgy+0 lab 
levelező: 15ea +0lab 

Kredit:  3 
Követelmény : 

nappali: vizsga 
levelező: vizsga  
 

Előkövetelmény:   
nincs 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. László Gábor PhD 

Beosztás:  
adjunktus 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Vállalkozásmenedzsment Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
Írásbeli vizsga 
aláírás feltétele :egy zárthelyi dolgozat eredményes megírása /minimum 2-es osztályzat/ 

Ismeretanyag leírása: 
A tárgy keretén belül a hallgatók megismerkednek a korszerű integrált (vállalatirányítási) 
információs rendszerekkel és azok alkalmazásával, amelyek a vállalatok számára ma már a 
versenyképesség megteremtésének, megőrzésének stratégiai eleme.  A menedzsment célja 
az adott szervezet szempontjából fontos követelményeknek leginkább eleget tevő 
informatikai megoldások folyamatos biztosítása. Az elmúlt évtizedben egyik legjelentősebb 
változást az integrált vállalatirányítási információs rendszerek mind szélesebb körű 
elterjedése, a funkciók széles körét tartalmazó integrált, standard, készen megvásárolható 
majd „testre szabható” információs rendszerek rohamos fejlődése jelentette az egész 
világon, így Magyarországon is. A hallgatók megismerik a legismertebb rendszereket 
szolgáltatásaikkal együtt. 



Tárgy neve: 
Környezetgazdaságtan 

NEPTUN-kód: 
GGTKO11GNC 
GGTKO1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 1ea+ 1tgy+0 lab 
levelező: 10ea +0lab 

Kredit:  3 
Követelmény : 

nappali: vizsga 
levelező: vizsga  
 

Előkövetelmény:   
nincs 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Szekeres Valéria PhD. 

Beosztás:  
egyetemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
szóbeli vizsga, az aláírás feltétele két eredményes ZH megírása 

Ismeretanyag leírása: 
A környezeti válság fogalma, okai, kialakulása. A fenntartható fejlődés eszméje, mint 
általános reakció. Erős, gyenge fenntarthatóság, ezek globális, regionális és lokális 
értelmezése. Az externáliák problémája, közjavak, természeti tőke szerepének átértékelése. 
Ökológiai közgazdaságtan, környezetgazdaságtan – a piacosítás dilemmája. Alternatív jóléti 
mutatók kialakításának szükségessége. A környezeti szabályozás alapkérdései, Pigou és 
Coase hatása a szabályozási filozófiákra. A környezeti szabályozás eszközei, illeszkedésük 
az aktuális környezetpolitikához. A szennyezési jogok piaca, a gyakorlati alkalmazás 
lehetősége. A hazai szabályozási gyakorlat bemutatása. Kisregionális fenntarthatóság – a 
Local Agenda 21 program alkalmazhatósága. Környezeti jövőképek, a Technológiai 
Előretekintési Program lehetséges forgatókönyvei. 



Tárgy neve: 
Logisztika 

NEPTUN-kód: 
GVMLO11GNC 
GVMLO1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 1ea+ 1tgy+0 lab 
levelező: 10ea +0lab 

Kredit:  2 
Követelmény : 

nappali: félévközi jegy 
levelező: félévközi jegy  
 

Előkövetelmény:   
Vállalkozásgazdaságtan 

GSVVG11GNC 
GSVVG1GMLC 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Lovász Gabriella PhD. 

Beosztás:  
adjunktus 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Vállalkozásmenedzsment Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
ZH a 7. és a 14. héten 45-45 pont, 10 pont házi feladat készítése összesen 100 pont 51-
63 2, 64-76 3, 77-89 4, 90 5 

Ismeretanyag leírása: 
A logisztika a gazdasági folyamatban A sikeres vállalathoz szükséges logisztikai rendszer. A 
logisztika kapcsolata más vállalati funkciókkal. A logisztikai rendszer felépítése és 
működése. A vállalati logisztikai rendszer teljesítmény-jellemzői. Szállítmányozás, 
raktározás, anyagmozgatás és csomagolás. A logisztikai szolgáltatás minősége és költségei. 
Az anyagi, informatikai és pénzügyi folyamatok A logisztikai menedzser szerepe. Stratégia a 
logisztikában. A komplex logisztikai rendszer minden szereplőjét integráló informatikai 
hálózat értékelése. 



Tárgy neve: 
Makroökonómia 

NEPTUN-kód: 
GGTKG22GNC 
GGTKG2GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 2ea+ 2tgy+0 lab 
levelező: 20ea +0lab 

Kredit:  5 
Követelmény : 

nappali: vizsga 
levelező: vizsga  
 

Előkövetelmény:   
Mikroökonómia 

GGTKG12GNC 
GGTKG1GMLC 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Medve András CSc 

Beosztás:  
egytemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
aláírás feltétele: egy ZH pontszámainak legalább 50%-os teljesítése, írásbeli vizsga 

Ismeretanyag leírása: 
A makroökonómia alapkategóriái. A makroökonómia alapösszefüggései. A makrogazdasági 
szereplők. Kibocsátás és jövedelem. A makrogazdaság teljesítményének mérése. A 
makrogazdasági körforgás. Az árupiaci kereslet. Fogyasztási kereslet. Fogyasztási és 
megtakarítási függvény. Beruházási kereslet. Beruházási függvény. Az egyensúlyi 
jövedelem. A munkaerőpiac. A termelési függvény. A makrokereslet és makrokínálat. 
Munkapiac és foglalkoztatás. Pénz és pénzpiac. A mai pénz és bankrendszer. Pénzkereslet, 
pénzkínálat. Pénzpiaci egyensúly. Az árupiac és pénzpiac együttes egyensúlya. Az IS-LM 
modell. Gazdasági növekedés. A növekedés tényezői, jellege. A konjunktúraciklusok fajtái, 
okai, jellemzői. Infláció. Az infláció fokozatai és okai. Infláció és munkanélküliség. Rövid és 
hosszú távú Philips görbe. Az állam szerepe a gazdaságban. A költségvetési és monetáris 
politika. A kínálati közgazdaságtan, monetarizmus. Költségvetési és monetáris keverék. 



Tárgy neve: 
Marketing alapjai 

NEPTUN-kód: 
GGTMA11GNC 
GGTMA1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 2ea+ 2tgy+0 lab 
levelező: 15ea +0lab 

Kredit:  5 
Követelmény : 

nappali: vizsga 
levelező: vizsga  
 

Előkövetelmény:   
Vállalkozásgazdaságtan 

GSVVG11GNC 
GSVVG1GMLC 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Kiss Mariann CSc 

Beosztás:  
egytemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
írásbeli vizsga eredményességének feltétele 

Ismeretanyag leírása: 
A marketing-funkciók integrálása a vállalati gyakorlatban, a marketing-mix elemei. 
Marketingterv- és menedzsment. Vásárlási döntés folyamata. Fogyasztói piac és fogyasztói 
magatartás. Szervezeti piac és beszerzési magatartás. A piac-szegmentálás folyamata, 
módszerei. Marketing-stratégia és portfólió-modellek: BCG-mátrix, többtényezős mátrix. 
Vállalati termékpolitika. A termékválaszték alakítása, választékbővítés és szűkítés. Új termék 
piaci bevezetésének marketingfeladatai. Márkamenedzsment és Markov-modell. 
Szolgáltatásmarketing, HIPI és sormodellek. Vállalati árpolitika. Listaár-típusok: ideális ár, 
költségalapú árképzés, keresletorientált ár, igazodó árképzés. A listaár-változtatás tényezői: 
rugalmasságok, tapasztalati függvény, kedvezmények, termékcsaládok árképzése. 
Értékesítési rendszer funkciói, felépítése és működtetése. Logisztika. Nagy és 
kiskereskedelem. Reklámpolitika. Kommunikációs folyamat és hatásmodellek. Médiumok 
sajátosságai, mutatói és a médiatervezés. 



Tárgy neve: 
Marketingkommunikáció 

NEPTUN-kód: 
GGTMK11GNC 
GGTMK1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 1ea+ 2tgy+0 lab 
levelező: 20ea +0lab 

Kredit:  3 
Követelmény : 

nappali: félévközi jegy 
levelező: félévközi jegy  
 

Előkövetelmény:   
nincs 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Majláth Melinda PhD 

Beosztás:  
adjunktus 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
féléves csoportfeladat elkészítése és leadása, ZH-írás 

Ismeretanyag leírása: 
Kommunikációs folyamat szereplői, felépítése. AIDA-, Dagmar-, Rogers- és ATR-modell. 
Reklámpszichológia. Reklámbefolyásolás: racionális és emocionális reklám. Manipulációs 
technikák. Ellenállások és disszonanciák kezelése a reklámban. Társadalmi célú reklám. Fő 
reklámformák. Hirdetés. Eladásösztönzés. Direktmarketing. On-line marketing. Public 
Relations. Személyes eladás. Reklámcélkitűzések meghatározása. Reklámköltségvetés 
elkészítése. Kreatív tervezés. Médiumok jellegzetességei. Médiafogyasztás és médiaprofil. 
Tömeg- és alternatív médiumok. Nyomtatott médiumok és a lapkiadás piaca. Sugárzott 
médiumok: televízió és rádió. Kihelyezett (közterületi médiumok). Elektronikus médiumok. 
Médiatervezési mutatók. Elsődleges, médiatervet számszerűsítő és költséghatékonysági 
mutatók. Médiamix-összeállítás. Célcsoportelérés. Időzítés és ütemezés. Súlyozás. A 
médiavásárlás gyakorlata. A reklámkampány értékelése. Médiakutatás és copy-tesztek. 



Tárgy neve: 
Marketingmenedzsment 

NEPTUN-kód: 
GGTMZ11GNC 
GGTMZ1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 2ea+ 0tgy+1 lab 
levelező: 15ea +0lab 

Kredit:  3 
Követelmény : 

nappali: vizsga 
levelező: vizsga  
 

Előkövetelmény:   
Marketing alapjai 

GGTMA11GNC 
GGTMA1GMLC 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Kiss Mariann CSc 

Beosztás:  
egytemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
írásbeli vizsga 

Ismeretanyag leírása: 
A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerje a marketing gyakorlati oldalát, felismerje a 
marketing jelentőségét a menedzsment tudományon belül, megtanulja összekötni az egyes 
tanult egységeket, elemeket és így fejlesszük a hallgatók rendszerszemléletét. Ennek 
ismeretében a tantárgy a következő három fő témakört hivatott bemutatni: I. Stratégiai 
marketing tervezés (ennek elméleti és gyakorlati részei: helyzetelemzés-belső/külső 
környezet, és ezek ismeretében marketing terv készítése – beleértve szegmentációt és 
pozicionálást is). II. Fogyasztói magatartás elemzése, gyakorlati aspektus is. Ezen egység 
részét képezi az üzleti, szervezeti és kormányzati fogyasztói magatartás elemzése, 
beleértve, hogy mi befolyásolja a fogyasztót, ez hogyan hat az adott vállalatra/szervezetre, 
továbbá pedig, hogy a vállalat/szervezet hogyan próbálja meg befolyásolni a fogyasztót. III. 
Public Relations szerepe a Marketing Menedzsmentben. Fontos felismerni, hogy ezen a 
részen belül csak érintőlegesen beszélünk kommunikációról, sokkal inkább a 
vállalat/szervezet csatorna-politikáját elemezzük. 



Tárgy neve: 
Matematika I. 

NEPTUN-kód: 
KMEMA12GNC 
KMEMA12GLC                                             

Óraszám:    
nappali: 2 ea + 2 gy+ 0 
lab 
levelező: félévi 20 ó 
elm. konzultáció 

Kredit:   5 
Követelmény :   vizsga 

Előkövetelmény: 
                                  --- 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Kovács Judit 
.  

Beosztás: 
tanársegéd 

Kar és intézet neve: 
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
Mikroelektronikai és Technológiai Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
- írásbeli vizsga 
-      aláírás feltétele: két zárthelyi dolgozat eredményes megírása 

Ismeretanyag leírása: 
Egyváltozós valós függvény. Függvénytani alapfogalmak. Elemi függvények. 
A differenciálhányados fogalma, geometriai és fizikai jelentése. Általános differenciálási 
szabályok. Függvényvizsgálat differenciálhányadosok segítségével. Szélsőérték-
számítás. Közgazdaságtani alkalmazások. 
A határozatlan integrál és néhány fontos integráltípus. Parciális integrálás.  
A Riemann-integrál és főbb tulajdonságai. Newton-Leibniz tétel. 
Végtelen határú improprius integrálok. 



Tárgy neve: 
Matematika II. 

NEPTUN-kód: 
KMEMA22GNC 
KMEMA22GLC                        

Óraszám:    
nappali: 2 ea + 2 gy+ 0 
lab 
levelező: félévi 20 óra 
elm. konzultáció 

Kredit:   5 
Követelmény :   vizsga 

Előkövetelmény:  
 Matematika I.    KMEMA12GNC 
                            KMEMA12GLC 
             

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Kovács Judit 
.  

Beosztás: 
tanársegéd 

Kar és intézet neve: 
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
Mikroelektronikai és Technológiai Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
- írásbeli vizsga 
- aláírás feltétele: két zárthelyi dolgozat eredményes megírása 

Ismeretanyag leírása: 
Kétváltozós valós függvények fogalma, fontosabb tulajdonságai, parciális deriváltja. 
Szélsőérték-számítás, alkalmazása közgazdaságtani feladatoknál.  
Differenciálegyenletek (alapfogalmak). Első- és másodrendű állandó együtthatós 
lineáris differenciálegyenletek megoldása.  
Mátrixok fogalma, speciális mátrixok. Műveletek mátrixokkal.  
Lineáris egyenletrendszer fogalma, megoldása Gauss-módszerrel. 
Valószínűség fogalma, a valószínűségszámítás Kolmogorov-féle axiómái, tételek.  
Valószínűségi változó fogalma, eloszlása, várható értéke és szórása. 
Nevezetes eloszlások: binomiális-, Poisson- és normális. 
 
 



Tárgy neve: 
Médiamarketing 

NEPTUN-kód: 
GGTME11GNC 
GGTME1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 1ea+ 0tgy+1 lab 
levelező: 10ea +0lab 

Kredit:  3 
Követelmény : 

nappali: vizsga 
levelező: vizsga  
 

Előkövetelmény:   
nincs 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Majláth Melinda PhD. 

Beosztás:  
adjunktus 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
kiadott témában egyéni médiaterv elkészítése 
négy lehetséges médiakampány költségeinek összehasonlítása 
 

Ismeretanyag leírása: 
A mérdiamarketing tárgyköre, jelentősége. A médiamarketing fejlődéstörténete. A médiapiac 
szereplői és jellegzetességei. A médiatervezés helye a reklámkampányban. A 
médiatervezés folyamata. Médiatervezési modellek. A médiumok (nyomtatott médiumok, 
rádióreklámok, tv-reklámok, az online médium és egyéb médiumok) sajátosságai és 
közönségük. Az egyes médiumok és a hirdetendő termékfajták közötti kapcsolat. A 
médiatervezésnél használt mutatószámok és alkalmazásuk sajátosságai (Rating, HUT, 
HUR, PUT, PUR, SHARE, affinitás, affinitási index, elérés, lefedettség, GRP és Gross 
Impressum). Az online reklámok mérési módszerei (naplófájlok elemzése) és auditálása. 
Stratégiai médiatervezés. A médiabüdzsé kialakítása és allokálása. A médiavásárlás 
gyakorlata. A médiaterv tesztelési módszerei. A médiamarketing hatékonyságának gyakorlati 
mérése. Médiatervező és értékelő szoftverek. 



Tárgy neve: 
Menedzsment alapjai 

NEPTUN-kód: 
GVMMD11GNC 
GVMMD1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 2ea+ 1tgy+0 lab 
levelező: 15ea +0lab 

Kredit:  4 
Követelmény : 

nappali: vizsga 
levelező: vizsga  
 

Előkövetelmény:   
nincs 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Szűts István CSc 

Beosztás:  
egytemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Vállalkozásmenedzsment Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
aláírás feltétele: 2 zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése, 
írásbeli vizsga 
 

Ismeretanyag leírása: 
A szervezet mint célorientált rendszer. Szervezeti szerepek. Vezetői alkalmasság, vezetői 
készség. A vezetés funkciói. A vezetőkkel szemben megfogalmazott követelmények. A jövő 
irányvonalainak megtervezése. Szervezeti célok. Stratégiai sikertényező. Vezetési stílusok, 
vezetés jellemzői. A vezetői ösztönzés. A hatékony kommunikáció a vezetői munkában. A 
vezetési információ megszervezése, a tárgyalás, az értekezlet irányítása. Vezetési 
módszerek. Csoportmódszerek a vezetésben. A vezető időgazdálkodása, az idő jelentősége 
a vezetői munkában. A vezetői munka hatékonysága és mérése. Folyamatos szervezet és 
vezetésfejlesztés, változás és változtatás menedzsment. Az átalakító vezetés 
megalapozása. Vezetői továbbképzés. A szervezés fogalma, értelmezése, tevékenységi 
területei és módszerei. Szervezéstudomány. Szervezési tevékenység alapjai. Szervezési 
célok, folyamatok és szervezetek. Szervezési résztechnikák. 



Tárgy neve: 
Menedzsment tréning 

NEPTUN-kód: 
GGTMT11GNC 
GGTMT1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 0ea+ 0tgy+4 lab 
levelező: 0ea +20lab 

Kredit:  3 
Követelmény : 

nappali: félévközi jegy 
levelező: félévközi jegy  
 

Előkövetelmény:   
GXXSG11GNC 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Medve András CSc 

Beosztás:  
egytemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
A félév folyamán végzett team munka során 100 pont szerezhető 
Vezetési tréning 50 pont 
Üzleti szimuláció 50 pont 
• Üzleti terv 10 pont 
• Év végi beszámoló 20 pont 
• Játékban elért helyezés 20 pont 
A vezetési tréning és az üzleti szimuláció kapcsán szerzet 

Ismeretanyag leírása: 
1. Vezetési tréning: Teszt, helyzetgyakorlatok A magabiztosság elérése, a nemet mondás 
nehézségei s ezek leküzdése. A meggyőző közlés feltételei, módjai. A beszéd részei, 
érvelési hibák, beszéd vázlat alapján. A konfliktusok fajtái, megoldási módjai. Csoportmunka 
– konszenzusos döntés gyakorlása esetjátékkal. Csoportlélektani ismeretek – a csoport 
fejlődése, a csoportszerkezet fajtái, különböző szerepek, vezetési stílusok, a hatékony 
csoport jellemzői, a társas helyzet hatása az egyénre. 2. Üzleti szimulációs játék: egy nagy 
esettanulmány, mely a valós élet szimulálásával a gyakorlati élethez közeli helyzetet teremt 
a hallgatóságnak. A hallgatók kiscsoportokban dolgozva hozzák meg a termelésre és az 
értékesítésre vonatkozó döntéseket úgy, hogy a csapatok egymással versenyeznek és 
egyúttal megismerik a team munka sajátosságait. Munkájuk eredményéről az általuk 
működtetett vállalat helyzetének alakulásán keresztül azonnali visszajelzést kapnak. 



Tárgy neve: 
Mikroökonómia 

NEPTUN-kód: 
GGTKG12GNC 
GGTKG1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 2ea+ 2tgy+0 lab 
levelező: 20ea +0lab 

Kredit:  5 
Követelmény : 

nappali: vizsga 
levelező: vizsga  
 

Előkövetelmény:   
nincs 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Medve András CSc 

Beosztás:  
egytemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
aláírás feltétele: egy ZH pontszámainak legalább 50%-os teljesítése, írásbeli vizsga 

Ismeretanyag leírása: 
Szűkösség és hatékonyság. A kínálat és kereslet alapvető összefüggései. A fogyasztói 
magatartás és kereslet. A preferenciarendszer és közömbösségi térkép. Helyettesítési 
határráta. Jövedelem, árak optimalizálás. A költségvetési egyenes. A fogyasztó optimális 
választása. A kereslet rugalmassága. A fogyasztói többlet. Vállalat és vállalkozás. A 
termelési függvény. Az isoquantok rendszere. A skálahozadéki függvény. A termelés 
költségei. A profit. A költségfüggvények. Piaci szerkezetek. Vállalati kínálat tökéletes verseny 
esetén. A hosszú távú kínálat. A monopólium. Profitmaximalizálás. Természetes 
monopóliumok. A monopolista verseny. Az oligopóliumok. A termelési tényezők piaca. 
Munkakínálat és munkapiac. Tőke, kamat, befektetés. Aktíva-piacok, tényezőárak, 
jövedelemmegoszlás. Értékpapírpiacok. Reáltőke kínálata és bérleti díja. Természeti 
erőforrások.. Monopolhatások az erőforrások piacán. Monopszómia. Bilaterális monopólium. 
Külső gazdasági hatások. 



Tárgy neve: 
Minőségirányítás 

NEPTUN-kód: 
GVMMI11GNC 
GVMMI1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 2ea+ 1tgy+0 lab 
levelező: 10ea +0lab 

Kredit:  3 
Követelmény : 

nappali: félévközi jegy 
levelező: félévközi jegy  
 

Előkövetelmény:   
nincs 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Lovász Gabriella PhD.  

Beosztás:  
adjunktus 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Vállalkozásmenedzsment Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
írásbeli vizsga eredményességének feltétele 

Ismeretanyag leírása: 
A minőség értelmezése, számszerűsítése és mérési módszerei. A minőség 
megvalósításának eszközei, szervezeti, technológiai és piaci környezetben. A szervezetek 
minőségcentrikus szabályozása. A minőségirányítási rendszerek tanúsítása és kritériumai. A 
minőségirányítási rendszer dokumentációja, az előíró és tényrögzítő dokumentációs 
rendszer logikája. A termelésirányítási rendszerek és a minőségirányítási rendszer 
kapcsolata. Tervezés és nyomon követés. A folyamatok stabilitása és megfelelősége. A 
TQM filozófiája és sikerének feltételei. Az önértékelési modellek, EFQM-modell. A termelési 
rendszerek eredményességének értékelés indikátorokon keresztül, mutatók rendszere, BSC. 
Erőforrás fejlesztések minőségirányítási szempontjai (infrastruktúra, humánerőforrás), a 
belső kommunikáció fejlesztése. A minőség gazdasági jelentősége, a minőséggel 
kapcsolatos költségek. A kockázatok kezelése, FMEA. Az integrált menedzsment rendszerek 
feltételei, működési jellemzői. 



Tárgy neve: 
Multimédia alkalmazások 

NEPTUN-kód: 
GVMMA11GNC 
GVMMA11GLC 

Óraszám:    
nappali: 0ea+ 0tgy+2 lab 
levelező: 10ea +0lab 

Kredit:  3 
Követelmény : 

nappali: félévközi jegy 
levelező: vizsga  
 

Előkövetelmény:   
Informatika alapjai 

KMAIA11GNC 
KMAIA1GMLC 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Velencei Jolán PhD. 

Beosztás:  
egyetemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Vállalkozásmenedzsment Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
A hallgatók a félév folyamán egy elméleti zárthelyit írnak. Továbbá egy beadandó 
feladatot készítenek a választott témakörből.  
A félévközi jegy kialakításának módszere a következő: A zárthelyire és a beadandó 
feladatra 70-30% arányban kapnak pontit. Össz 

Ismeretanyag leírása: 
Multimédia feladata, részei, szakmai és technikai háttere. Digitális hangfeldolgozás szoftver 
és hardver eszközei. Hang és dalszerkesztés feladata és megoldási lehetőségei. Midi 
eszközök és szerepük a dalszerkesztésben. A hangszerkesztés elméleti alapjai. Digitális 
képek előállításának hardver eszközei. Digitális képfeldolgozás feladata, funkciói és 
megvalósításuk. Hagyományos képfeldolgozás, Digitális vektor és raszterkép előállítása. 
Színkezelési eljárások, a vektor- és rasztergrafika elméleti alapjai. Képmanipulációk, 
képszerkesztés, szűrők használat, output előállítása az igényeket figyelembe véve. 
Képfeldolgozás szoftver eszközei. Digitális mozgóképfeldolgozás: analóg felvételek és 
digitalizálásuk, digitális kamerák. Digitális filmfeldolgozás és végtermék előállítása, 
adathordozók. Üzleti reklámok, bemutatók előállítása multimédia eszközökkel. 



Tárgy neve: 
Munkaer őgazdaságtan 

NEPTUN-kód: 
GVMMG11GNC 
GVMMG1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 1ea+ 1tgy+0 lab 
levelező: 10ea +0lab 

Kredit:  3 
Követelmény : 

nappali: vizsga 
levelező: vizsga  
 

Előkövetelmény:   
Mikroökonómia 

GGTKG12GNC 
GGTKG1GMLC 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Nagy Viktor PhD. 

Beosztás:  
adjunktus 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Vállalkozásmenedzsment Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
Az írásbeli vizsga eredményességének feltétele: az elérhető pontszám minimum 50%-
ának teljesítése. 

Ismeretanyag leírása: 
A munkagazdaság alapfogalmai. A munkaerőpiac. A munkaerő-kereslet. A munkaerő iránti 
kereslet versenypiacon. Monopszónium. A minimálbérek hatása. A technológiai fejlődés és a 
nemzetközi gazdasági kapcsolatok hatása a munkaerő-keresletre. A munkaerő-kínálat. A 
munkaerőforrás. Termékenység, halandóság és a nemzetközi vándorlás hatása. A 
gazdasági aktivitás változásai. Beruházások az emberi tőkébe: oktatás és szakképzés. A 
felsőoktatás iránti kereslet. Iskolázottság, kereset és az iskola elvégzése utáni emberitőke-
beruházás. A dolgozói mobilitás: Vándorlás, bevándorlás és munkahelyváltoztatás. 
Munkabérszint és termelékenység: Bérmeghatározás a vállalaton belül. A munkaerő-piaci 
diszkrimináció. A szakszervezetek és a munkaerőpiac. Kereseti egyenlőtlenségek. Az 
egyenlőtlenség változásának nemzetközi összehasonlítása. A munkanélküliség. A 
munkanélküliség típusai és okai. Aktív és passzív foglalkoztatáspolitika. 



Tárgy neve: 
Nemzetközi gazdaságtan 

NEPTUN-kód: 
GGTNG11GNC 
GGTNG1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 2ea+ 0tgy+0 lab 
levelező: 10ea +0lab 

Kredit:  3 
Követelmény : 

nappali: vizsga 
levelező: vizsga  
 

Előkövetelmény:   
Makroökonómia 

GGTKG22GNC 
GGTKG2GMLC 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Medve András CSc 

Beosztás:  
egytemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
évközi zárthelyi dolgozat 
írásbeli vizsga  
 

Ismeretanyag leírása: 
Világgazdaságtan kialakulása. A külkereskedelemben realizálható előnyök. Külkereskedelmi 
politikák. Külkereskedelemben használatos mutatók. Nemzetközi szolgáltatáskereskedelem. 
A nemzetközi kereskedelem intézményi szabályozása. Nemzetközi pénzügyi alapfogalmak. 
Aranystandard rendszer. Az aranydeviza rendszer lényege, működése. Árfolyam-politika. 
Nemzetközi pénzügyi szervezetek. Munkaerő-áramlás. Tőkeáramlás. Portfolió beruházások. 
A magyar tőkebeáramlás jellemzői. Eladósodás a világgazdaságban. Kiigazítási politikák. 
Magyar eladósodási folyamat. Magyarország a világgazdaságban, világkereskedelemben. 
Nemzeti fejlődés és versenyképesség a mai világgazdaságban. Gazdasági növekedés és 
fejlődés a világgazdaságban. Világgazdaság az ezredfordulón. A világgazdaság térbeli 
szerveződése. Transznacionális vállalatok. Átalakulás a világgazdaságban. Regionális 
integrációk. Az európai integrációk rövid története. 



Tárgy neve: 
Nemzetközi marketing 

NEPTUN-kód: 
GGTNM11GNC 
GGTNM1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 1ea+ 0tgy+1 lab 
levelező: 10ea +0lab 

Kredit:  3 
Követelmény : 

nappali: félévközi jegy 
levelező: vizsga  
 

Előkövetelmény:   
nincs 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Kiss Mariann CSc  

Beosztás:  
egyetemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági  Kar 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
Félévközi jegy a ZH-k alapján. ZH a 7. és 14. héten  50-50 pont; 51-63 2, 64- 76 3, 77-89 
4, 90- 5,  pótlás a vizsgaidőszak első 2 hetében 

Ismeretanyag leírása: 
Nemzetközi marketing és a marketing-orientáció. Nemzetközi környezet elemzése. 
Nemzetközi gazdasági intézmények, szervezetek. Gazdasági integrációk. A külpiacra való 
kilépés formái. Direkt és indirekt export. Versenyszövetség, mint piacra lépési forma. 
Licencek, szerződéses termeltetés, nemzetközi francshise, joint venture. Külföldi termelés 
működő-tőke befektetéssel. A termék és piacra lépési döntések összefüggése. Árpolitika. 
Exportárak és belföldi árak. Szállítási feltételek árbefolyásoló hatása:  paritások és  
klauzulák. A fizetési feltételek. Disztribúciós rendszer. A csatornaválasztást befolyásoló 
tényezők. A fizikai áruszállítás kérdései: szállítmányozás és fuvarozás. Piacbefolyásolás a 
nemzetközi marketingben. A marketingkommunikáció globalizálódása. 



Tárgy neve: 
Pénzügyek alapjai 

NEPTUN-kód: 
GGTPU11GNC 
GGTPU1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 2ea+ 1tgy+0 lab 
levelező: 15ea +0lab 

Kredit:  4 
Követelmény : 

nappali: vizsga 
levelező: vizsga  
 

Előkövetelmény:   
Makroökonómia 

GGTKG22GNC 
GGTKG2GMLC 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Pappné Nagy Valéria 
PhD. 

Beosztás:  
főiskolai 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
aláírás feltétele: ZH eredményes megírása 

Ismeretanyag leírása: 
A modern pénz teremtése. Bankrendszer, jegybanki szabályozás. Pénzintézeti szektor, 
kereskedelmi bankok, passzív üzletágak. Aktív üzletágak – hitelezés. Aktív üzletágak – 
speciális finanszírozási formák (lízing, faktorálás, forfetírozás, kockázati tőke). Indifferens 
üzletágak – pénzforgalom lebonyolítása, elektronikus banki szolgáltatások. Pénz 
időértékével kapcsolatos számítások, banküzemtan alapszámításai. Értékpapírok, váltóval 
kapcsolatos számítások. Kötvény és a kötvénnyel kapcsolatos számítások (árfolyamok, 
hozamok). Részvény és a részvénnyel kapcsolatos számítások. Értékpapírpiacok - Tőzsde, 
tőzsdei ügyletfajták, kereskedési rendszerek, Tőzsdei megbízások, tőzsdeindexek. 
Államháztartási rendszer – fiskális politika. Központi kormányzati költségvetés bevételi oldala 
– adórendszer. Központi kormányzati költségvetés kiadás oldala. Államadósság és kezelése. 
Nemzetközi pénzügyi alapfogalmak, nemzetközi tőkeáramlás, nemzetközi pénzügyi 
intézmények és integrációs törekvések. 



Tárgy neve: 
Pénzügyi vállalkozások 

NEPTUN-kód: 
GGTPV11GNC 
GGTPV1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 1ea+ 1tgy+0 lab 
levelező: 15ea +0lab 

Kredit:  3 
Követelmény : 

nappali: vizsga 
levelező: vizsga  
 

Előkövetelmény:   
nincs 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. habil Nagy Imre Zoltán 
PhD. 

Beosztás:  
egytemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Szervezési és Vezetési Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
írásbeli vizsga 

Ismeretanyag leírása: 
A hallgatók a kurzus során áttekintést kapnak a pénzügyi vállalkozásokról. 

Ezek olyan hitelintézeten kívüli jogi személyek, amelyek a hitelintézeti törvényben 
meghatározott pénzügyi szolgáltatások közül csak egyet vagy azok csak meghatározott 
körét végezheti. A betétgyűjtésen és számlavezetésen kívül minden egyéb pénzügyi, illetve 
kiegészítő pénzügyi szolgáltatás végzésére jogosultak.  

Áttekintésre kerülnek a lízing, faktoring társaságok. A hitelezésre, speciális finanszírozásra 
szakosodott intézmények. A hitelezés keretén belül részletes áttekintésre kerül a hitelezés 
folyamata és kimenetei. Kitérünk a nyilvános hitelinformációs rendszerek relevanciájára. 
Elemezzük a bankközi piacon pénzügyi piacon tevékenykedő  pénzügyi ügynöki  
vállalkozásokat, amelyek tevékenységüket csak kizárólagos tevékenységként végezhetik. 
Végezetül hazai érdekképviseleti szervükkel, a Pénzügyi Vállalkozások Országos 
Egyesületével ismerkedünk meg.  

 



Tárgy neve: 
Piackutatás 

NEPTUN-kód: 
GGTPK11GNC 
GGTPK1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 1ea+ 0tgy+1 lab 
levelező: 10ea +0lab 

Kredit:  3 
Követelmény : 

nappali: félévközi jegy 
levelező: félévközi jegy  
 

Előkövetelmény:   
nincs 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Majláth Melinda PhD 

Beosztás:  
adjunktus 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
kiadott témában egyéni marketing kutatási terv elkészítése 
négy lehetséges információgyűjtés költségeinek összehasonlítása(postai levél útjn 
készített felmérés, telefonos megkérdezés, személyes megkérdezés, csoportos interjú) 
 

Ismeretanyag leírása: 
A piackutatás tárgyköre, jelentősége. A piackutatás fejlődéstörténete. A piackutatás 
információs rendszere és a piackutatás folyamata. A marketing kutatási terv kialakítása. A 
piackutatás költségterve és várható hozadéka. Szekunder és primer piackutatás: 
megkérdezés, megfigyelés és kisérlet. A marketingkutatás módszerei és sajátosságai: 
kvalitatív és kvantitatív módszerek. Mélyinterjúk és fókuszcsoportok. A kérdőívszerkesztés 
gyakorlata. Adatgyűjtés, előkészítés és elemzés. Mintavétel és kiválasztás a 
marketingkutatásban. Korszerű piackutatási módszerek és technikák.Gyakorisági eloszlás, 
kereszttábla és hipotézisvizsgálat. Diszkriminanciaelemzés. Faktorelemzés. 
Klaszterelemzés. Többdimenziós skálázás és conjoint-elemzés. A terepmunka folyamata, 
előkészítése és lebonyolítása. 



Tárgy neve: 
Operációkutatási módszerek és 

algoritmusok 

NEPTUN-kód: 
GVMOP11GNC 
GVMOP11GLC 
 

Óraszám:    
nappali: 1ea+ 1tgy+1 lab 
levelező: 10ea +0lab 

Kredit:  3 
Követelmény : 

nappali: félévközi jegy 
levelező: félévközi jegy  
 

Előkövetelmény:   
nincs 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. László Gábor PhD. 

Beosztás:  
Egyetemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Vállalkozásmenedzsment Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
A hallgatók a félév folyamán két  zárthelyit írnak. A félévközi jegy kialakításának 
módszere a következő: Mindkét zárthelyiből legalább 20% teljesítése, összességében 
40% szükséges az elégséges osztályzathoz. A jegyek 15%-onként emelkednek 

Ismeretanyag leírása: 
A tárgy keretében a hallgatók ismerkedjenek meg a C++ és C# nyelvek alapvető elemeinek 
használatával és szerezzenek készséget az objektum orientált programozás gyakorlati 
alkalmazásában. Osztály, objektum Osztály létrehozása, felhasználása kézzel írt kódban. 
Függvény overloading, alapértelmezett paraméterek 

a C++-ban. Különbség a struct, class, interface deklarációk között. Adattagok, tagfüggvények 
private, public láthatósága közti különbségek bemutatása. Objektumok létrehozása, a 
bennük tárolt (példány) adatok változása, a rajtuk végzett műveletek hatására a 
debuggerben. A this ablak a nyomkövetőben. 

Egyszerű program végrehajtása lépésenként. 

Konstans és hivatkozásváltozók értékadás-problémái C++-ban. Mutatók értékadása C++-
ban. 

 



Tárgy neve: 
Projektmenedzsment 

NEPTUN-kód: 
GGTPM11GNC 
GGTPM1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 1ea+ 2tgy+0 lab 
levelező: 15ea +0lab 

Kredit:  4 
Követelmény : 

nappali: félévközi jegy 
levelező: félévközi jegy  
 

Előkövetelmény:   
Menedzsment alapjai 

GVMMD11GNC 
GVMMD1GMLC 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes 
PhD 

Beosztás:  
egyetemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
Rendszeres órai részvétel és órai aktivitás. Feladatok és esettanulmányok határidőre 
történő elkészítése. ZH sikeres megírása. 

Ismeretanyag leírása: 
A projekt definíciója. A projektmenedzsment mint az innovációs folyamat egészét átfogó és 
annak eredményességét elősegítő vezetési – irányítási rendszer. A projektmenedzsment 
témaköre magába foglalja a projekt egész életciklusát, a problémafeltárástól a koncepció 
alkotáson keresztül egészen a megvalósításig. A projektmenedzsment mint a projektek 
vezetésének, szervezésének, irányításának komplex összessége, melyekhez idő- , költség- 
és teljesítményértékek rendelhetők. A projekt életciklusának fázisai. koncepció, definíció, 
termelési, kivitelezési, átvételi fázis. A PM-hez kapcsolódó fontos egyéb szempontok: a 
projektirányításhoz szükséges megfelelő szervezeti formák. A projekt és a kockázati 
tényezők. Információforrások. Variancia-analízis. A projektminőség. Projektsiker szervezeti 
siker.  A PM konkrét működési keretét jelentő team munka bemutatása és gyakoroltatása. 
Konkrét feladatok kidolgozás, közös, és egyéni megoldása. 



Tárgy neve: 
Statisztika I. 

NEPTUN-kód: 
GVMST12GNC 
GVMST1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 1ea+ 2tgy+0 lab 
levelező: 10ea +0lab 

Kredit:  3 
Követelmény : 

nappali: félévközi jegy 
levelező: félévközi jegy  
 

Előkövetelmény:   
nincs 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Nagy Viktor PhD  

Beosztás:  
adjunktus 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Vállalkozásmenedzsment Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
A félévközi jegyet 2 zárthelyi dolgozat, valamint egy feladat eredménye határozza meg. 

Ismeretanyag leírása: 
A statisztika tárgya, fogalma. A statisztikai adat, sokaság, ismérv. Adatok csoportosítása, 
összehasonlítása. Statisztikai sorok és táblák. A kérdőívek összeállításának alapvető 
szabályai. Viszonyszámok, összefüggések viszonyszámok között. Helyzeti- és számított 
középértékek. Kvantilisek. A szóródás jelensége, mérőszámai. A szórásnégyzet 
összetevőkre bontása. Empirikus eloszlások típusai, az aszimmetria mérése. A koncentráció 
fogalma, mérése, grafikus ábrázolása. Lorenz-görbe. Idősorok vizsgálata, grafikus 
ábrázolása. Statisztikai táblák elemzése. Egyszerű, csoportosító, kombinációs táblák. Az 
asszociáció fogalma. χ2, Cramer-, Csuprov féle együtthatók. A vegyes kapcsolat 
szorosságának mérése. Összehasonlítás standardizálás módszerével. Főátlagok 
különbségének felbontása. Főátlagok hányadosának vizsgálata.  Az index-számítás. Egyedi 
indexek. Laspeyres-, Paasche-, és Fischer-féle ár- és volumenindex. Az indexek átlagformái. 



Tárgy neve: 
Statisztika II. 

NEPTUN-kód: 
GVMST22GNC 
GVMST2GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 1ea+ 2tgy+0 lab 
levelező: 10ea +0lab 

Kredit:  3 
Követelmény : 

nappali: félévközi jegy 
levelező: félévközi jegy  
 

Előkövetelmény:   
Statisztika I. 

GVMST12GNC 
GVMST1GMLC 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Nagy Viktor PhD  

Beosztás:  
adjunktus 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Vállalkozásmenedzsment Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
A félévközi jegyet 2 zárthelyi dolgozat, valamint egy feladat eredménye határozza meg. 

Ismeretanyag leírása: 
A statisztikai mintavétel. Véletlen és nem véletlen mintavételi eljárások. Statisztikai 
becslések. Intervallum becslés. Hipotézis vizsgálat. Egy mintás és két mintás paraméteres 
statisztikai próbák. Nem paraméteres statisztikai próbák. Változók közötti kapcsolatok 
vizsgálata. A sztochasztikus kapcsolatok jellemzői. A korreláció fogalma és szorosságának 
mérése. Előjelkorrelációs együttható, kovariancia, korrelációs együttható, korrelációs 
hányados, rangkorreláció. Kétváltozós és többváltozó korreláció. Regressziószámítás. 
Lineáris regressziós függvény. Elaszticitás. A lineáris regresszió paraméterbecslésének 
pontossága, standard hiba. A nem lineáris regressziós függvények. Az exponenciális 
regresszió. Korrelációs index. Többváltozós korrelációszámítás. Korrelációs és 
determinációs együtthatók. Kronologikus átlag. Az idősorok összetevői. A lineáris trend. Az 
exponenciális trend. A szezonális hatások vizsgálata. 



Tárgy neve: 
Stratégiai és üzleti tervezés 

NEPTUN-kód: 
GSVSR11GNC 
GSVSR1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 2ea+ 2tgy+0 lab 
levelező: 20ea +0lab 

Kredit:  5 
Követelmény : 

nappali: vizsga 
levelező: vizsga  
 

Előkövetelmény:   
Vállalkozásgazdaságtan 

GSVVG11GNC 
GSVVG1GMLC 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Lazányi Kornélia PhD 

Beosztás:  
főiskolai 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Szervezési és Vezetési Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
A félév során 2db évközi feladat benyújtása és megvédése csoportmunkában, 1 db 
zárthelyi dolgozat, továbbá aktív közreműködés a gyakorlatokon az aláírásért 
írásbeli vizsga (fogalmak, teszt, példák) 
 

Ismeretanyag leírása: 
 

A stratégia gondolkodás fejlődése 

Stratégiai elemzés 

A stratégia kialakítása 

A stratégia megvalósításának előkészítése 

Az üzleti tervezés szakaszai 

Az időhorizont meghatározása 

Az üzletági és vállalati követelmények összehangolása 

A program megvalósíthatóságának értékelése 

A stratégia megvalósítása 

A megvalósítás menetének ellenőrzése, beavatkozás 

 



Tárgy neve: 
Stratégiai szövetségek az üzleti 

világban 

NEPTUN-kód: 
GSVSS11GNC 
GSVSS1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 1ea+ 0tgy+1 lab 
levelező: 15ea +0lab 

Kredit:  3 
Követelmény : 

nappali: félévközi jegy 
levelező: félévközi jegy  
 

Előkövetelmény:   
nincs 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Lazányi Kornélia PhD  

Beosztás:  
főiskolai 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Szervezési és Vezetési Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
Félévközi jegy a zárthelyi dolgozat és félévközi munka alapján 

Ismeretanyag leírása: 
A stratégiai szövetség célja, tartalma. A stratégiai szövetségek gazdasági indokai (erőforrás-
elméletek, versenystratégia- elmélet, tranzakciós költségelméletek) A stratégiai szövetség 
formája és tartalma. (Versenytársak közötti stratégiai szövetségek. Versenyben nem álló 
cégek stratégiai szövetségei). Szövetség piaci független partnerek között. A szövetség 
létrehozása és irányítása. Partner keresés és kiválasztás. Tárgyalás, megállapodás. A 
megvalósítás tervezése és kivitelezése. Feladatmegosztás és koordináció. Erőforrás 
kihasználás tervezése és mérése. A stratégiai szövetség eredmény mérése. Stratégiai 
szövetségek Európában. Stratégiai szövetségek Magyarországon. (általános jellemzők; 
versenytársak közötti szövetségek sajátosságai; versenyben nem álló cégek közötti 
szövetségek sajátosságai) Stratégiai szövetség és versenytörvény tendenciák. 



Tárgy neve: 
Stratégiai tréning 

NEPTUN-kód: 
GSVST11GNC 
GSVST1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 0ea+ 0tgy+4 lab 
levelező: 0ea +20lab 

Kredit:  3 
Követelmény : 

nappali: félévközi jegy 
levelező: félévközi jegy  
 

Előkövetelmény:   
GXXSG11GNC 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Lazányi Kornélia PhD  

Beosztás:  
főiskolai 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Szervezési és Vezetési Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
Esszé-készítés (írásbeli) és csoportos szimulációs feladatban való részvétel 

Ismeretanyag leírása: 
A stratégia alkotás szakterületi háttere, a vállalati stratégia tartalma. A stratégia különböző 
megközelítései. Stratégiai menedzsment funkciók. Stratégiák megvalósítása és értékelése. 
Alternatív stratégiák. Stratégia és a vállalati tervezési rendszer. Információk, kommunikáció, 
érdekeltség és ösztönzés a stratégia alkotás folyamatában. Módszertani megközelítések és 
esettanulmányok a stratégia alkotás területén. A fókuszálás jelentősége és eszközei. 
Vállalati jövőképek.  Vállalati missziók. Vállalati kultúra. Vállalati és üzletági értékláncok. 
Alapvető vezetői képességek és a stratégiai menedzsment. A stratégia alkotás folyamata és 
szervezeti háttere. Stratégiai team létrehozása és szervezése. A stratégia alkotó technikák 
team munkában, a stratégia prezentálása. 



Tárgy neve: 
Szakmai idegen nyelv I. 

NEPTUN-kód: 
GNYNY12GNC 
 

Óraszám:    
nappali: 0ea+ 0tgy+4 lab 
levelező: ea +lab 

Kredit:  4 
Követelmény : 

nappali: félévközi jegy 
levelező: félévközi jegy  
 

Előkövetelmény:   
nincs 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Krepler Erzsébet PhD. 

Beosztás:  
nyelvtanár 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
2 zárthelyi dolgozat (minimum elégséges osztályzat) 

Ismeretanyag leírása: 
Munkaerő toborzás, felvételi elbeszélgetés. Írottnyelvi kézségek: Álláspályázat, pályázó levél 
és önéletrajz. Emlékeztető, feljegyzés (memo). Bankok és pénzügyek. Számlalevél. Üzleti 
tárgyalás (kérdőív kitöltése, hallás utáni értési feladatok). Az üzleti élet és nemzetközi 
környezet. Kiskereskedelem. Franchise. Nemzetközi üzleti gyakorlat Cégek 
környezetvédelemre irányuló tevékenységei. (pármunka, csoportmunka–szerepjátékok). 
Hivatalos, üzleti és kereskedelmi levelezés. Levéltípusok. Tőzsde, részvények, befektetési 
formák. Napilapok pénzügyi oldalain található információk, táblázatok és grafikonok. Import–
export tevékenység.  Ismeretek az EU-ról. (útmutató kérdőívek kitöltéséhez) Bankok és 
pénzügyek. Marketing, reklámtevékenység, reklámnyelv, hirdetések. Változások, trendek 
leírása (grafikonok, diagramok). Nyelvtani ismeretek: Igeidők, Passive, Conditional, Reported 
Speech, Causative, Participles, Syntax. Word Formation. Phrasal Verbs. 

 



Tárgy neve: 
Szakmai idegen nyelv II. 

NEPTUN-kód: 
GNYNY22GNC 
 

Óraszám:    
nappali: 0ea+ 0tgy+4 lab 
levelező: ea +lab 

Kredit:  4 
Követelmény : 

nappali: félévközi jegy 
levelező: félévközi jegy  
 

Előkövetelmény:   
Szakmai idegen nyelv I. 

GNYNY12GNC 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Krepler Erzsébet PhD. 

Beosztás:  
nyelvtanár 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
3 zárthelyi dolgozat (minimum elégséges osztályzat) 

Ismeretanyag leírása: 
Munkaerő toborzás, felvételi elbeszélgetés. Írottnyelvi kézségek: Álláspályázat, pályázó levél 
és önéletrajz. Emlékeztető, feljegyzés (memo). Bankok és pénzügyek. Számlalevél. Üzleti 
tárgyalás (kérdőív kitöltése, hallás utáni értési feladatok). Az üzleti élet és nemzetközi 
környezet. Kiskereskedelem. Franchise. Nemzetközi üzleti gyakorlat Cégek 
környezetvédelemre irányuló tevékenységei. (pármunka, csoportmunka–szerepjátékok). 
Hivatalos, üzleti és kereskedelmi levelezés. Levéltípusok. Tőzsde, részvények, befektetési 
formák. Napilapok pénzügyi oldalain található információk, táblázatok és grafikonok. Import–
export tevékenység.  Ismeretek az EU-ról. (útmutató kérdőívek kitöltéséhez) Bankok és 
pénzügyek. Marketing, reklámtevékenység, reklámnyelv, hirdetések. Változások, trendek 
leírása (grafikonok, diagramok). Nyelvtani ismeretek: Igeidők, Passive, Conditional, Reported 
Speech, Causative, Participles, Syntax. Word Formation. Phrasal Verbs. 

 



Tárgy neve: 
Számítógépes projektmenedzsment 

NEPTUN-kód: 
GVMPM11GNC 
GVMPM11GLC 
 

Óraszám:    
nappali: 2ea+ 0tgy+1 lab 
levelező: 15ea +0lab 

Kredit:  3 
Követelmény : 

nappali: vizsga 
levelező: vizsga  
 

Előkövetelmény:   
Informatika alapjai 

KMAIA11GNC 
KMAIA1GMLC 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Parragh Bianka PhD 

Beosztás:  
adjunktus 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Vállalkozásmenedzsment Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
Aláírás feltétele egy zárthelyi eredményes (min. 40%-ra) történő megírása és elfogadott 
beadandó feladat.  
Vizsga:  írásbeli és gép melletti vizsga 

Ismeretanyag leírása: 
A projekttervezés eszköztára: a projekt alapfogalmai, életciklusa; a folyamat részletes 
modellje; a jó projektterv készítésének előfeltételei. Projekt-tervezés módszerei és 
eszköztára: Feladat Lebontási Struktúra, hálótervezési módszerek fajtái, idő és erőforrás 
tervezés. A projektek követésének jellegzetes problémái; projekt-kontroll a gyakorlatban. A 
Microsoft Project használata: a program felülete, használata, nézetei. Projektek létrehozása, 
tulajdonságai; feladatok hozzáadása, módosítása, paraméterek beállítása. A feladatok 
együttes kezelése, kapcsolatok beállítása; időpontok, időtartamok, korlátok megadása, 
naptár beállításai; erőforrások kezelése; költségparaméterek hozzárendelése. A projekt 
nyomon követése, visszacsatolási lehetőségek vizsgálata, állapotjelentés; helyzetek 
elemzése; a projekt értékelése, a terv módosítása, nyomtatási lehetőségek. 



Tárgy neve: 
Számvitel alapjai 

NEPTUN-kód: 
GVMSA11GNC 
GVMSA1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 2ea+ 2tgy+0 lab 
levelező: 15ea +0lab 

Kredit:  5 
Követelmény : 

nappali: félévközi jegy 
levelező: félévközi jegy  
 

Előkövetelmény:   
Vállalkozásgazdaságtan 

GSVVG11GNC 
GSVVG1GMLC 

Tantárgyfelel ős: 
Petőné Dr. Csuka Ildikó 
PhD. 

Beosztás:  
adjunktus 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Vállalkozásmenedzsment Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
két zárthelyi dolgozat eredményes megírása (minimum 50 %-os teljesítés) 

Ismeretanyag leírása: 
A hazai és a nemzetközi számvitel. Számviteli alapelvek. Számviteli politika. A számvitel és 
a számviteli információs rendszer. A számviteli szolgáltatás (könyvviteli szolgáltatás, 
könyvvizsgálat). Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség. Beszámolók fajtái (Éves 
beszámoló, Egyszerűsített éves beszámoló, Konszolidált éves beszámoló) jellemzői, részei 
(Mérleg, Eredmény-kimutatás, Kiegészítő melléklet, Üzleti jelentés). Könyvvezetés fajtái 
(számviteli tv. szerinti egyszeres és kettős könyvvitel, továbbá egyéb törvények szerinti 
nyilvántartási kötelezettségek lényege), jellemzői. A gazdasági események mérlegre 
gyakorolt hatása. Értékelési módszerek, eljárások (bekerülési érték, értékcsökkenés, 
értékvesztés, értékhelyesbítés, valós értéken történő értékelés, külföldi pénzértékre szóló 
tételek értékelése, eszközcsökkenés értékelésének módszerei – FIFO, átlag -, mérlegbe 
állítható érték meghatározása). Mérleg és Eredmény-kimutatás összeállítása és a köztük 
lévő összefüggések megismerése. 



Tárgy neve: 
Szociológia 

NEPTUN-kód: 
GGTSZ11GNC 
GGTSZ1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 1ea+ 1tgy+0 lab 
levelező: 10ea +0lab 

Kredit:  3 
Követelmény : 

nappali: vizsga 
levelező: vizsga  
 

Előkövetelmény:   
nincs 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Molnár Máté PhD. 

Beosztás:  
főiskolai 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
Az aláírás feltétele az órák látogatása (hiányzás a TVSZ-ben rögzítettek szerint), a 
vizsga értékelése az órai tananyag és a szakirodalom alapján történik. 

Ismeretanyag leírása: 
A stúdium célja a szociológiai tudomány alapvető fogalmainak, kategóriáinak 
megismertetése a hallgatókkal, valamint az emberi társadalom – ezen belül elsősorban a 
mai magyar társadalom – szerkezetének, rétegeződésének és működési mechanizmusának 
bemutatása. Tárgyalja a szociológiának más társadalomtudományokhoz való viszonyát, 
ismerteti megalapítóinak legfontosabb nézeteit. A társadalmi szerkezet és rétegződés 
elméleteinek felvázolása után részletesebben ismerteti a magyar társadalom szerkezetének 
alakulását a XX. században. Összeveti a társadalmi mobilitás nemzetközi és magyar 
tendenciáit, vizsgálja a makrostrukturális (nemzetközi, nemzeti és etnikai) csoportok 
helyzetét. Áttekintést ad a család funkciójának változásairól és a modernizációhoz való 
adaptációjáról, valamint a népesedés problémájának magyar illetve nemzetközi kérdéseiről 
Végezetül az oktatás és nevelésügy, az életmód, a szegénység és a deviáns viselkedési 
formák tárgyalása révén képet ad a mai magyar társadalom akut problémáiról, vázolja a 
lehetséges megoldások, illetve a problémák kezelésének, enyhítésének módjait. 



Tárgy neve: 
Szolgáltatásmarketing 

NEPTUN-kód: 
GGTSL11GNC 
GGTSL1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 2ea+ 0tgy+0 lab 
levelező: 15ea +0lab 

Kredit:  3 
Követelmény : 

nappali: vizsga 
levelező: vizsga  
 

Előkövetelmény:   
nincs 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Kiss Mariann CSc 

Beosztás:  
egyetemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
írásbeli vizsga  
vizsgára bocsátás feltétele: féléves csoportfeladat elkészítése és leadása 

Ismeretanyag leírása: 
A szolgáltatás sajátosságai: Elválaszthatatlanság. Romlékonyság. Nem-fizikai jelleg. 
Változékonyság.  A szolgáltatásnyújtás folyamata. Szolgáltatásminőség és 
vevőelégedettség. Tolerancia-zóna. SERQUAL. Sorban állási rendszerek. A népesség és 
szerver kapcsolódása. Kiszolgálási elvek: FIFO, LIFO, prioritásos és sürgősségi rendszerek. 
A frontvonal és a háttérszervezet a szolgáltatásmenedzsmentben. Csúcsidőszakok és 
üresjáratok. Foglalási rendszerek. Fogyasztók differenciálása: no-show, go-show ügyfelek. 
Pszichológiai eszközök alkalmazása a várakozásnál. Szolgáltatási folyamatábra. A sorban 
állási folyamat optimalizálása. Érkezési és kiszolgálási ütem, kapacitáskihasználás 
tervezése. A sorok költségei: szerver- és várakozási költség, ezek optimalizálása. Yield-
menedzsment. Határbevétel-modell, küszöbgörbemódszer. Árképzés és helyszínválasztás. 
Szolgáltatásreklám: tárgyiasítás. Emberi tényező a szolgáltatásoknál. Panaszszituáció-
menedzsment. 



Tárgy neve: 
Társadalombiztosítási ismeretek 

NEPTUN-kód: 
GSVTB11GNC 
GSVTB1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 1ea+ 0tgy+1 lab 
levelező: 10ea +0lab 

Kredit:  3 
Követelmény : 

nappali: vizsga 
levelező: vizsga  
 

Előkövetelmény:   
nincs 

Tantárgyfelel ős: 
Tóth-Bordásné Dr. Marosi 
Ildikó 

Beosztás:  
adjunktus 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Szervezési és Vezetési Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
Aláírás feltétele laborgyakorlatokon feladatok megoldása. 
Szóbeli vizsga 
 

Ismeretanyag leírása: 
TB. jogforrások. A TB. törvények. A TB igazgatási szervei. Jogalanyok: munkáltatók, 
kifizetők, Nyugdíj Igazgatóság, MEP, OEP, TAH. Biztosítottak jogviszony alapján: 
munkaviszony, szövetkezeti tagi viszony, megbízási jogviszony, vállalkozói-, bedolgozói, 
segítő családtag, AM könyv alapján, társas vállalkozói tagsági viszony, választott 
tisztségviselői-, felhasználói-, szerzői, tanulói-, jogviszony kiegészítő tevékenység alapján. 
Többes jogviszonyok, külföldi biztosított, EGT tagállami biztosítottak. 

Járulékfizetési kötelezettség.  TB járulékfajták (munkaadói: NYBJ, EGBJ, EHO, 
munkavállalói, egyéni járulékok) és mértékek. Járulékbevallás szabályai, elektronikus 
bevallás. Art. jogkövetkezmények. TB. kedvezmények: cafetériák, startkártyák, prémium 
évek program. 

TB ellátások: TB nyugdíj, kötelező egészségbiztosítási ellátások. 

 



Tárgy neve: 
Termék- és árpolitika 

NEPTUN-kód: 
GGTTA11GNC 
GGTTA1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 1ea+ 0tgy+1 lab 
levelező: 15ea +0lab 

Kredit:  3 
Követelmény : 

nappali: vizsga 
levelező: vizsga  
 

Előkövetelmény:   
nincs 

Tantárgyfelel ős: 
Petőné Dr. Csuka Ildikó 
PhD 

Beosztás:  
adjunktus 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Vállalkozásmenedzsment Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
Az aláírás feltétele: Rendszeres órai részvétel és órai aktivitás. Feladatok és 
esettanulmányok határidőre történő elkészítése. ZH sikeres megírása. Szóbeli vizsga. 

Ismeretanyag leírása: 
A termékpolitika helye és szerepe a vállalati marketingben. A termékhagyma, a termékek 
osztályozása, a termékek marketing szemléletű értelmezése. A termék, mint elfogadott érték 
a vevő számára. A termékmenedzsment és a vállalati kínálat. A termékpolitika módszertani 
segédeszközei, az újtermék – politika. Termékminőség. Termékfelhasználási tesztek. 
Termékteljesítmények értékelése, termékbemutatók. Új termékek tervezése, kifejlesztése és 
piaci bevezetése. Új termék kifejlesztésének és bevezetésének tevékenységsora és 
gazdasági jellemzői. A termék – és a marketingkoncepció kifejlesztése. A piaci bevezetés, a 
kutatás és fejlesztés valamint a marketing együttműködése. Az árak és a fogyasztói 
magatartás. Árak, költségek, nyereség, az árak differenciálása. Termékcsaládok árazása. Az 
árak menedzselése és árpolitika a kereskedelemben. Az ártárgyalás célja és folyamata. Árak 
a nemzetközi marketingben. Árképzés a gyakorlatban – esettanulmány. Új megoldások 
védelme. Iparjogvédelem. Ipari formatervezés. 



Tárgy neve: 
Termelés menedzsment 

NEPTUN-kód: 
GVMTM11GNC 
GVMTM1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 1ea+ 1tgy+0 lab 
levelező: 10ea +0lab 

Kredit:  3 
Követelmény : 

nappali: vizsga 
levelező: vizsga  
 

Előkövetelmény:   
Menedzsment alapjai 

GVMMD11GNC 
GVMMD1GMLC 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Lovász Gabriella  PhD. 

Beosztás:  
adjunktus 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Vállalkozásmenedzsment Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
A félév során 3-4 évközi feladat benyújtása és 1db zárthelyi dolgozat megírása és a 
gyakorlatokon való aktív részvétel  
írásbeli vizsga (elméleti kérdések és példamegoldások) 
 

Ismeretanyag leírása: 
A termelésmenedzsment fogalma. Termelési stratégiák. Gyártási folyamatok és gyártási 
rendszerek. Kapcsolódó gyakorlati példák. A piaci (vevői) igények feltárásának módszerei. A 
versenyképesség kritériumai. A terméktervezés és termékfejlesztés folyamata. A gyártási 
technológia tervezésének folyamata. Hagyományos és rugalmas gy.rendszerek. 
Gyártástervezés rendelésre és raktárra történő gyártás esetén. Aggregált erőforrástervezés 
operációkutatási módszerek segítségével. Anyagszükséglet-tervezési rendszerek. (MRP I., 
MRP II.) Készletgazdálkodás és módszerei. Gazdaságos készletszintek meghatározása. 
Gyártási folyamatok idő-, kapacitás- és költségtervezése. A gyártási folyamatok térbeli 
elrendezésének módozatai. A gyártási folyamatok ellátási feladatai (Anyagmozgatás, tárolás, 
gyártóeszközellátás) Karbantartás, üzemfenntartás tervezése és működtetése. A jövő 
üzemei az informatika és az automatizálás fejlődésének szemszögéből. 



Tárgy neve: 
Tőke és pénzpiacok 

NEPTUN-kód: 
GGTTP11GNC 
GGTTP1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 1ea+ 1tgy+0 lab 
levelező: 15ea +0lab 

Kredit:  3 
Követelmény : 

nappali: vizsga 
levelező: vizsga  
 

Előkövetelmény:   
nincs 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes 
PhD. 

Beosztás:  
egyetemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
évközi zárthelyi dolgozat 
írásbeli vizsga 
 

Ismeretanyag leírása: 
A tantárgy tanulmányozása során a hallgatók megismerkednek a pénzügyi piacok 
csoportjaival, a tőkepiaci intézmények szabályozásával, a pénzpiac és tőkepiac jellemzőivel, 
valamint azok eszközeivel. Megismerhetik a tőzsde mibenlétét annak formái illetve jellemző 
tulajdonságain keresztül. Tárgyalásra kerül a tőzsdei információk rendszere, az árfolyamok, 
a tőzsdei indexek jellemzői, számítása és jelentéstartalma. Külföldi tőzsdeindexek 
bemutatására is sor kerül. A tőzsdék közötti együttműködés elemzése is a tematika részét 
képezi. A tantárgy során foglalkozunk az értékpapírpiac kialakulásával és fejlődésével. 
Betekintést nyerhetnek a hallgatók a vállalati kötvények, állampapírok, részvények és 
befektetési jegyek tulajdonságaiba. Részletezésre kerülnek a tőke- és pénzpiaci ügyletek 
típusai, és az árfolyamok és hozamok elemzése. Részletesen kifejtésre kerül a Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyeletének tevékenysége és a magyar tőkepiaci szabályozás 
alakulása. 



Tárgy neve: 
Tudásmenedzsment 

NEPTUN-kód: 
GVMTU11GNC 
GVMTU1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 1ea+ 1tgy+0 lab 
levelező: 15ea +0lab 

Kredit:  3 
Követelmény : 

nappali: vizsga 
levelező: vizsga  
 

Előkövetelmény:   
nincs 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Szeghegyi Ágnes PhD. 

Beosztás:  
egyetemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Vállalkozásmenedzsment Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
szóbeli vizsga 
aláírás feltétele: egy évközi prezentáció elkészítése 
 

Ismeretanyag leírása: 
A tudásmenedzsment fogalma és alapirányzatai. Adat, információ, tudás, tacit és explicit 
tudás, kompetencia definiálása. A tudás ábrázolása tudástérképeken, a tudástérképezés 
módszertana a menedzsmentben. A tudás szerepe a globális versenyben. A tudás és az 
intellektuális tőke fontosságát növelő jelenségek és trendek a gazdaságban. A vállalati 
tudástőke elemei: a piaci kapcsolatok tőkéje, strukturális tőke; emberi tőke. A tudásvagyon 
összetevőinek sajátosságai, a tudástőke mérése. Tudásmenedzsment és szervezeti kultúra. 
Szervezeti tanulás- tanuló szervezet, a tudás alapú szervezet. Tudástranszfer, innováció. A 
tudásmenedzsment informatikai támogatása: a tacit és explicit tudás átadását segítő 
szoftverek, szakértői rendszerek, vállalati rendszerek, e-learning, intelligens ágensek. 
Konkrét vállalati alkalmazások vizsgálata, összehasonlítása, a tudásvagyon szerepe a 
vállalatok értékelésénél. Tudásmenedzsment-hálózatok a munka és a tanulás 
integrációjában. 



Tárgy neve: 
Üzleti etika 

NEPTUN-kód: 
GSVOE11GNC 
GSVUE1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 2ea+ 0tgy+0 lab 
levelező: 10ea +0lab 

Kredit:  2 
Követelmény : 

nappali: vizsga 
levelező: félévközi jegy  
 

Előkövetelmény:   
nincs 

Tantárgyfelel ős: 
Tóth-Bordásné Dr. Marosi 
Ildikó 

Beosztás:  
adjunktus 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Szervezési és Vezetési Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
Aláírás feltétele a zárthelyi dolgozatok eredményes teljesítése. Írásbeli vizsga 

Ismeretanyag leírása: 
A norma és az érték szerepe a hierarchikus társadalom rendjének jogi-állami és erkölcsi 
emberi elvárásaiban. A szabadság és az egyenlőség szerepe a jog és az erkölcs normáinak 
kialakulásában. A piaci törvények előreláthatóságának ellentmondásai; és az eladó-vevő 
szerepérdekeinek erkölcsi vonatkozásai. A maximális és az optimális üzleti törekvések 
magatartási következményei. A gazdaság, a banki-tőzsdei pénzmozgások, a 
szerződéskötések, a biztosítás és a reklám jogi és erkölcsi összeütközései 



Tárgy neve: 
Üzleti kommunikáció I. 

NEPTUN-kód: 
GGTUK11GNC 
GGTUK1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 2ea+ 0tgy+1 lab 
levelező: 10ea +0lab 

Kredit:  3 
Követelmény : 

nappali: félévközi jegy 
levelező: félévközi jegy  
 

Előkövetelmény:   
nincs 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Szekeres Valéria PhD  

Beosztás:  
főiskolai 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
Feladatlap kitöltése 

Ismeretanyag leírása: 
Ember és kommunikáció. A kommunikáció szükséglete és szükségessége.A kommunikáció 
eszközei. Verbális kommunikáció, metanyelv, paranyelv. Non verbális kommunikáció eredete 
és sajátossága. A non verbális kommunikáció eszközei. Verbális és non verbális 
kommunikáció kapcsolata. Személyes tér és távolság jelentősége és szerepe. A hitelesség. 
Az önismeret és az emberismeret szerepe a kommunikáció folyamatában. „Johari” ablak, 
személyiségtípusok. Kommunikációs önismeret. Benyomáskeltés, szimpátia, empátia. A 
bizalom. Simogatás egyenértékek. Kommunikáció gazdasági környezetben.Szervezeti 
kultúra és kommunikáció. Formélis és informális kommunikációs hálózatok. Kommunikáció 
és gazdasági hatékonyság összefüggése. Motiváció, manipuláció, bírálat és dicséret 
szerepe a munkahelyeken. Konfliktus, konfliktuskezelési technikák. Előadások és 
prezentációk tartása. Az értekezletek szerepe, típusai, levezetésének kommunikációs 
technikái. Karrier, érvényesülés. Önéletrajz, motivációs levél, önmenedzselési technikák 



Tárgy neve: 
Üzleti számítógépes hálózatok 

NEPTUN-kód: 
RMTUS11GNC 
RMTUS1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 1ea+ 0tgy+1 lab 
levelező: 20ea +0lab 

Kredit:  3 
Követelmény : 

nappali: vizsga 
levelező: félévközi jegy  
 

Előkövetelmény:   
nincs 

Tantárgyfelel ős: 
Szabó László  

Beosztás:  
adjunktus 

Kar és intézet neve: 
Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki 
Kar, Médiatechnológiai Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
írásbeli vizsga  
aláírás feltétele: saját honlap elfogadása 
 

Ismeretanyag leírása: 
A hálózati alapfogalmak és szabvány (OSI modell), valamint a hálózati típusok 
megismerése. Hálózati operációs rendszerek alapjainak megismerése  (LINUX, NOVELL 
NETWARE). Hálózati protokollok és adatcsomagok (Ethernet, IPX, TCP/IP) ismertetése. 
Internet, mint a különböző hálózatok összekapcsolása az IP technológia alapján, és ennek 
alkalmazása Intranetek kialakítására. Helyi hálózat tervezési szempontjainak ismertetése. 
NETWARE (5.0 →) felhasználói szintű kezelésének elsajátítása. Hálózati nyomtatás 
szervezése és kezelése a NETWARE-en. Adatbiztonsági problémák hálózati környezetben. 
Internetes felhasználói ismeretek Keresőgépek működési elve. A HTTP és az FTP. 
Adatvédelmi problémák az interneten. A WWW szerver, HTML JavaScript szintű 
programozásának elemei. Banki és üzleti hálózatok. A banki és üzleti hálózatok sajátosságai 
és adatbiztonsági kérdései. 



Tárgy neve: 
Vállalkozás alapítás 

NEPTUN-kód: 
GSVVA11GNC 
GSVVA1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 0ea+ 0tgy+2 lab 
levelező: 10ea +0lab 

Kredit:  3 
Követelmény : 

nappali: félévközi jegy 
levelező: vizsga  
 

Előkövetelmény:   
nincs 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Lazányi Kornélia PhD. 

Beosztás:  
egyetemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Szervezési és Vezetési Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
Írásbeli vizsga 

Ismeretanyag leírása: 
A Vállalkozásalapítás tantárgy keretében a hallgatók képet kapnak a külföldi és a 
magyarországi vállalkozások helyéről és helyzetéről a gazdaságban, megismerkednek a 
vállalkozásalapításhoz szükséges legfontosabb ismeretekről és azok megszerzésének 
módjáról. Gyakorlásképpen felmérik, hogy saját helyzetük, személyiségük alkalmassá teszi-e 
őket vállalkozásalapításra. Betekintést kapnak a kis-és közepes vállalkozások 
működtetésébe mind a reálfolyamatok, mind a pénzügyi folyamatok oldaláról. Módjuk nyílik 
összegyűjteni marketing-, pénzügyi, szervezési, vezetési ismereteiket és egy üzleti terv 
keretében összegezni azt. Segítséget kapnak ahhoz, hogy felmérjék, milyen jogszabályokat 
kell ismerniük az adott területen tevékenykedő vállalkozóknak, milyen vállalkozási formát 
érdemes választani egy-egy konkrét vállalkozáshoz, s hogy honnan szerezhetnek tőkét az 
induláshoz és a kezdeti működtetéshez. 



Tárgy neve: 
Vállalkozásgazdaságtan 

NEPTUN-kód: 
GSVVG11GNC 
GSVVG1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 2ea+ 2tgy+0 lab 
levelező: 15ea +0lab 

Kredit:  5 
Követelmény : 

nappali: vizsga 
levelező: vizsga  
 

Előkövetelmény:   
Mikroökonómia 

GGTKG12GNC 
GGTKG1GMLC 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Kadocsa György CSc 

Beosztás:  
egytemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Szervezési és Vezetési Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
Gyors belépő írásbeli + szóbeli vizsga 
A vizsga végeredményébe az évközi munka beszámít 
 

Ismeretanyag leírása: 
A gazdasági vállalkozás célja és környezete. Vállalkozási formák áttekintése. Egyéni és 
társas vállalkozások felépítése, működési jellemzők. Értékteremtő folyamatok az üzleti 
vállalkozásokban. Termék előállító és szolgáltató vállalkozások általános jellemzői. Profil, 
üzemi teljesítő képesség, átfutási idő, gyártási rendszerek. Szervezeti formák és 
alkalmazások. Az egyvonalas és többvonalas szervezet és irányítás főbb jellemzői. A 
vállalkozás piaci tevékenységei, marketing.  Piaci stratégia. Az értékteremtő folyamatokban 
felhasznált erőforrások. Eszközök kihasználása és gazdaságossága. Az emberi erőforrás 
szükséglet tervezése, gazdálkodási és irányítási kérdések. Költségszámítási alapismeretek. 
Költségtervezés és kalkuláció. Gazdaságosság és mérése. Beruházások a vállalkozásban. 
Beruházások gazdaságossági vizsgálata. A termelésirányítás és a gazdaságosság. A 
vállalat vagyoni és pénzügyi helyzete, gazdálkodása. Logisztikai tevékenységek és a 
kontrolling. 



Tárgy neve: 
Vállalkozások munkaügyi szabályozása 

NEPTUN-kód: 
GSVMS11GNC 
GSVMS1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 1ea+ 0tgy+1 lab 
levelező: 20ea +0lab 

Kredit:  3 
Követelmény : 

nappali: vizsga 
levelező: félévközi jegy  
 

Előkövetelmény:   
nincs 

Tantárgyfelel ős: 
Tóth-Bordásné Dr. Marosi 
Ildikó PhD 

Beosztás:  
főiskolai 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Szervezési és Vezetési Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
Zh (megfelelt-nem megfelelt) 
vizsga írásban és szóban (értékelés 1-5 érdemjegyig) 

Ismeretanyag leírása: 
Elsősorban a legfontosabb munkaügyi szabályokat ismerik meg a hallgatók, így a 
munkaviszony létesítésének és megszüntetésének feltételeit, a munkaviszony során a felek 
kölcsönös jogait és kötelezettségeit. A munkaszerződés kötelező tartalmi elemeit vizsgáljuk ( 
rendkívüli munkavégzés stb.) Megemlítésre kerülnek a munkaügyi kapcsolatok 
leglényegesebb szabályai, a Kollektív Szerződéssel összefüggő kérdések. 
Összeférhetetlenségi szabályok  munkaviszonnyal összefüggő igények érvényesítésének 
rendjét mind munkavállalói, mind munkáltató oldalról elemezzük.. A kártérítés esetköreit 
vizsgáljuk  és a hozzá kapcsolódó legfontosabb szabályokat. A munkavégzés egyéb 
feltételeinél áttekintjük a szabályos munkabiztonsági szabályoknak megfelelő munkavégzés 
rendjét. Alapvető tűzvédelmi szabályok 



Tárgy neve: 
Vállalkozások pénzügyei 

NEPTUN-kód: 
GGTVP11GNC 
GGTVP1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 2ea+ 2tgy+0 lab 
levelező: 15ea +0lab 

Kredit:  5 
Követelmény : 

nappali: vizsga 
levelező: vizsga  
 

Előkövetelmény:   
Pénzügyek alapjai 

GGTPU11GNC 
GGTPU1GMLC 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes 
PhD. 

Beosztás:  
egyetemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
Az aláírás feltétele a ZH eredményes teljesítése. 

Ismeretanyag leírása: 
Vállalkozások pénzügyi feltételei. A pénzügyi döntések főbb típusai és jellemzői. A pénzügyi 
döntések célrendszere. A menedzsment és a tulajdonosok érdekei. A vállalati vagyon. Saját 
tőke és elemei. Idegen tőke és elemei. A vállalati eszközök finanszírozása. Finanszírozási 
stratégia, finanszírozás alapelvei. Finanszírozás forgalmi bevételből, tartalékolásból és a 
tárgyévi nyereség visszatartásával, és vagyonátrendezés útján. Külső finanszírozás. 
Részesedés finanszírozás. Hitelfinanszírozás a pénzpiacról. A vállalati tőkeköltség 
értelmezése és számítása. A vállalatok beruházási döntései. A beruházások értékelése. 
Döntési problémák, döntési kritériumok. A beruházással kapcsolatos számítások. Dinamikus 
tőkebefektetési számítások és módszereik. Költségösszehasonlítás, költségegyenértékes, 
nettó jelenérték, nettó jelenérték egyenértékes. Hozam-költség aránymutatók, 
jövedelmezőséi index. Belső megtérülési rátaszámítás.  Beruházással kapcsolatos 
kockázatok. Vállalati pénzügyi teljesítmény értékelése. 



Tárgy neve: 
Vállalkozásszervezés 

NEPTUN-kód: 
GSVVZ11GNC 
GSVVZ1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 2ea+ 2tgy+0 lab 
levelező: 15ea +0lab 

Kredit:  5 
Követelmény : 

nappali: félévközi jegy 
levelező: félévközi jegy  
 

Előkövetelmény:   
nincs 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Kadocsa György CSc 

Beosztás:  
egytemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Szervezési és Vezetési Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
Gyors belépő írásbeli + szóbeli  
A félévközi jegy végeredményébe az évközi munka beszámít 
 

Ismeretanyag leírása: 
A gazdasági vállalkozás üzletvitele, célja, szereplők, környezeti tényezők. A piaci verseny 
szabályai, a tisztességes piaci magatartás és a verseny szabadsága. A vállalkozás 
folyamata az ötlettől a megvalósulásig. A piaci igények, a termék és szolgáltatás, a háttér 
megtervezése. A vállalkozáshoz szükséges ismeretek és készségek. Az üzleti tervezés. 
Vállalkozás indítás feltételei és lépései. A vállalkozás fejlesztése és az optimális üzemméret. 
Fejlesztési stratégia, egyensúly, növekedés, válság, a változások menedzselése. A 
vállalkozás helyzetértékelése, a radiográfia. A különböző vállalkozási formák alapítási és 
működési jellegzetességei, a választás kritériumai. A franchise. Kisvállalkozások szerepe, 
jellegzetességei, fejlesztési lehetőségei. Az állami tulajdon szerepe a gazdaságban és a 
piaci környezetben. Koncesszió és közbeszerzés. Alapvető intézményrendszerek, mint a 
munkaügy és a társadalombiztosítás funkciói, jelentősége és hatása a vállalkozásokra. 



Tárgy neve: 
Üzleti informatikai alkalmazások 

NEPTUN-kód: 
GVMUI11GNC 
GVMUI1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 1ea+ 0tgy+2 lab 
levelező: 10ea +10lab 

Kredit:  3 
Követelmény : 

nappali: félévközi jegy 
levelező: félévközi jegy  
 

Előkövetelmény:   
nincs 

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Velencei Jolán PhD. 

Beosztás:  
egyetemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Vállalkozásmenedzsment Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
Féléves nagy ZH írása az előadás idejében, melynek sikeres megírása, valamint a 
laborfeladatok elvégzése a vizsgára bocsátás feltétele. 

Ismeretanyag leírása: 
A hazánkban elterjedt vezetői döntéstámogató, és üzleti intelligencia információs rendszerek 
áttekintése, összehasonlítása, csoportosítása. A hangsúly az adatbázisok létrehozásának 
elméleti és gyakorlati kérdései, illetve a vállalati folyamatok követése, és a döntéshez 
szükséges információk kinyerése. Tárgyi alapfogalmak definiálása: vezetés, információ, 
rendszer, vezetői információs rendszer, rendszerelmélet – rendszerszemlélet, 
rendszerelemzés. Hasonlóság és modell. Kapcsolódó területek: üzleti intelligencia, 
adatbányászat. VIR paraméterek: statisztika, mutatószámrendszerek. Balanced Score Card. 

VIR rendszer példák:  Excel, mint VIR, SPSS, Sybase, SAS, SAP.VIR rendszerek 
összevetése.  

 



Tárgy neve: 
Vezetői készségfejleszt ő tréning 

NEPTUN-kód: 
GVMVK11GNC 
GVMVK1GMLC 
 

Óraszám:    
nappali: 0ea+ 0tgy+4 lab 
levelező: 0ea +20lab 

Kredit:  3 
Követelmény : 

nappali: félévközi jegy 
levelező: félévközi jegy  
 

Előkövetelmény:   

Tantárgyfelel ős: 
Dr. Szeghegyi Ágnes PhD.  

Beosztás:  
egyetemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Vállalkozásmenedzsment Intézet 

Értékelési és ellen őrzési eljárások: 
A hallgató csapatmunkában végzett teljesítményének értékelése alapján félévközi jegy. 

Ismeretanyag leírása: 
A mai vezetés sokkal több szakmai tudás együttesét igényli, ezért a másokkal együttműködni 
tudó, csapatjátékos vezetői magatartás válik egyre eredményesebbé. A tréning a 
tudásgazdasághoz szükséges újfajta intelligens csapatmunka orientált kommunikáció 
elsajátítását segíti, és kombinálja a hagyományos vezetési modellekkel. A teljesítmény és 
motiváció lélektana. A teljesítmény-lélektan alkalmazása a mindennapi életben és a 
munkában. A motiváció és teljesítményértékelés. Harmonikus életvezetés. Kommunikációs 
tréning. Kreatív csoportmunka. Kommunikációs és egyéb gyakorlatok, együttműködés és 
vezetői készségek fejlesztése. Stratégiai tervezés csoportmunkában. Változások 
menedzselése és konfliktusok kezelése. Tudásmenedzsment. Tréning a vezetői problémák 
megoldásához szükséges tudás megszerzéséről és ennek szervezeti rendszeréről. A 
szervezeti tanulás. Hálózati működés tréningje. Felkészítés a szervezetközi kapcsolatok, a 
hálózat építésére. Szervezeti fejlődés és az ökológiai szempontok. 
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