
Tárgy neve: 

Matematika I. 

NEPTUN-kód: 

KMEMA12GNE 

KMEMA12GLE                                                                                                

Óraszám:    

nappali: 3ea + 3gy+ 0 lab 

levelező: 20ea +0lab 

Kredit: 6 

Követel Követelmény: évközi jegy 

Előkövetelmény: nincs 

Tantárgyfelelős: 

Dr. Kovács Judit 

.  

Beosztás: 

adjunktus 

Kar és intézet neve: 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 

Mikroelektronikai és Technológiai Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 

évközi jegy 

évközi jegy feltétele: zárthelyi dolgozatok eredményes megírása 

Ismeretanyag leírása: 

A középiskolás matematika tananyag átismétlése. Mátrix fogalma. Műveletek 

mátrixokkal. Determinánsok és legfontosabb tulajdonságaik. Mátrix inverze. Lineáris 

egyenletrendszerek. A komplex szám fogalma, három alakja és műveletek a három 

alakban. Számsorozat fogalma. Korlátosság, monotonitás, torlódási pont, határérték. A 

függvény általános fogalma. Függvénytani alapfogalmak. Elemi függvények. A 

differenciálhányados fogalma, geometriai és fizikai jelentése. Általános differenciálási 

szabályok. Szélsőértékszámítás és függvényvizsgálat. Többváltozós valós függvény 

fogalma, parciális deriváltjai és néhány fontos alkalmazása. A határozatlan integrál 

fogalma. A Riemann-integrál és főbb tulajdonságai. 

 

  



Tárgy neve: 

Matematika II. 

NEPTUN-kód: 

KMEMA22GNE 

KMEMA22GLE                                                                                          

Óraszám:    

nappali: 3ea + 3gy+ 0 lab 

levelező: 20ea +0lab 

Kredit: 6 

Követel Követelmény: vizsga 

nappal 

Előkövetelmény: 

 Matematika I.     

KMEMA12GNE 

KMEMA12GLE 

Tantárgyfelelős: 

Dr. Kovács Judit 

.  

Beosztás: 

adjunktus 

Kar és intézet neve: 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 

Mikroelektronikai és Technológiai Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 

írásbeli vizsga 

aláírás feltétele: zárthelyi dolgozatok eredményes megírása 

Ismeretanyag leírása: 

Integrálszámítás. Néhány fontos integráltípus. Improprius integrálok.  

A kombinatorika alapfogalmai. Valószínűség fogalma, a valószínűségszámítás 

Kolmogorov-féle axiómái. Klasszikus valószínűségi mező. A valószínűségi változó 

fogalma. Eloszlásfüggvény, sűrűségfüggvény. Nevezetes eloszlások. A valószínűségi 

változó várható értéke és szórása. Matematikai statisztika alapjai. 

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 

egyenletrendszerek. Gráfelmélet alapjai. 

 
  



Tárgy neve: 
Statisztika I 

NEPTUN-kód: 
GVMST12GNE 
GVMST12GLE 
 

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

Kredit: 3 
Követelmény: évközi jegy 

Előkövetelmény: nincs 
 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Nagy Viktor PhD 

Beosztás:  
adjunktus 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Vállalkozásmenedzsment Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Két zárthelyi dolgozat írásban. 

Ismeretanyag leírása: 

Statisztikai alapfogalmak: statisztika tárgya (szerepe), sokaság, ismérv, adat, 
csoportosítás, összehasonlítás, viszonyszámok, átlagok. Mennyiségi és időbeli ismérv 
szerinti elemzés: statisztikai sorok, grafikus ábrázolás, helyzetmutatók. Szóródási 
mutatók, aszimmetria, koncentráció, idősorok elemzése. Egyszerű és csoportosító táblák 
elemzése, kombinációs táblák elemzése: asszociáció, vegyes kapcsolat, korreláció. 
Összetett intenzitási viszonyszámok (főátlagok) összehasonlítása: standardizálás, 
különbség- és hányadosfelbontás. Érték- ár- és volumenindexek: egyedi és aggregát 
indexek, átlagformák, összefüggések az indexek között. 

 
  



Tárgy neve: 
Statisztika II 

NEPTUN-kód: 
GVMST22GNE 
GVMST22GLE 
 

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

Kredit: 3 
Követelmény: évközi jegy 

Előkövetelmény: Statisztika I 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Nagy Viktor PhD 

Beosztás:  
adjunktus 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Vállalkozásmenedzsment Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Két zárthelyi dolgozat írásban. 

Ismeretanyag leírása: 

Mintavételi eljárások. Statisztikai becslések: becslőfüggvényekkel szemben támasztott 
követelmények, intervallumbecslés, konfidenciaintervallum rétegzett becslés esetén, 
minta elemszámának meghatározása. Hipotézisvizsgálat I: elkövethető hibák, egymintás 
próbák (várható értékre, sokasági szórásra, arányszámra), kétmintás próbák (két sokaság 
várható értékének különbségére, két sokasági arányra, két sokasági szórás 
egyezőségére). Hipotézisvizsgálat II: illeszkedésvizsgálat, függetlenségvizsgálat, 
varianciaanalízis. Kétváltozós korreláció- és regressziószámítás. Többváltozós korreláció- 
és regressziószámítás. Idősorok összetevőinek vizsgálata: additív és multiplikatív 
komponensek, trendszámítás, szezonalitás, korrekciós tényezők, véletlen tag, 
előrejelzések. 

 
  



Tárgy neve: 
Informatika alapjai 

 

NEPTUN-kód: 
KMAIA11GNE 
KMAIA11GLE 
 

Óraszám: 
Nappali: 2 ea + 0 gy + 2 lab 
Levelező félévi: 20ea+0lab 
 

Kredit: 5 
Követelmény: évközi jegy 

Előkövetelmény: nincs 
 

Schuster György Dr.  Kar és intézet neve:  
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
 

Értékelési és ellenőrzési 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: 
Mikroökonómia 

NEPTUN-kód: 
GGTKG12GNE 
GGTKG12GLE 
 

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

Kredit: 5 
Követelmény: vizsga 
 

Előkövetelmény: nincs 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Medve András CSc 

Beosztás:  
egytemi 
docens 

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

Értékelési és ellenőrzési 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: 
Makroökonómia 

NEPTUN-kód: 
GGTKG22GNE 
GGTKG22GLE 
 

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

Kredit: 5 
Követelmény: vizsga 
 

Előkövetelmény:  
Mikroökonómia 
GGTKG12GNE 
GGTKG12GLE 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Medve András CSc 

Beosztás:  
egytemi 
docens 

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

Értékelési és ellenőrzési 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: 
Nemzetközi gazdaságtan 

NEPTUN-kód: 
GGTNG11GNE 
GGTNG11GLE 
 

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

Kredit: 3 
Követelmény: vizsga 
 

Előkövetelmény: nincs 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Medve András CSc 

Beosztás:  
egytemi 
docens 

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

Értékelési és ellenőrzési 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: 
Menedzsment alapjai 

NEPTUN-kód: 
GVMMD11GNE 
GVMMD11GLE 
 

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

Kredit: 4 
Követelmény: évközi jegy 
 

Előkövetelmény:  
nincs 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Parragh Bianka PhD 

Beosztás:  
adjunktus 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Vállalkozásmenedzsment Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
aláírás feltétele: 2 zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése 
 

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: 
Környezetgazdaságtan 

NEPTUN-kód: 
GGTKO11GNE 
GGTKO11GLE 
 

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

Kredit: 3 
Követelmény: évközi jegy 

 

Előkövetelmény: nincs 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Szekeres Valéria PhD. 

Beosztás:  
egyetemi 
docens 

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

Értékelési és ellenőrzési 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: 

Vállalkozásgazdaságtan 

Neptun-kód: 

GSVVG11GNE 

GSVVG11GLE 

 

Óraszám: 

nappali: 2 ea + 2 gy+0lab 

levelező: 20 ea 

Kredit: 5  

Követelmény: vizsga 

Előkövetelmény: 

 

Tantárgyfelelős: 

Szikora Péter 

 

Beosztás: 

tanársegéd 

 

Kar és intézet neve: 

Keleti Károly Gazdasági 

Kar 

Szervezési és Vezetési 

Intézet 

Értékesítési és ellenőrzési 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: 
Pénzügyek alapjai 

NEPTUN-kód: 
GGTPU11GNE 
GGTPU11GLE 
 

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

Kredit: 4 
Követelmény: vizsga 

 

Előkövetelmény: nincs 

Tantárgyfelelős: 
Pappné Dr. Nagy Valéria 
PhD. 

Beosztás:  
főiskolai 
docens 

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

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
aláírás feltétele: ZH eredményes megírása, majd írásbeli vizsga 

Ismeretanyag leírása: 

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

 
  



Tárgy neve: 
Vállalkozások pénzügyei 

NEPTUN-kód: 
GGTVP11GNE 
GGTVP11GLE 
 

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

Kredit: 5 
Követelmény: vizsga 

 

Előkövetelmény:  
Pénzügyek alapjai 

GGTPU11GNE 
GGTPU11GLE 
 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes 
PhD. 

Beosztás:  
egyetemi 
docens 

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

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Az aláírás feltétele a ZH eredményes teljesítése, majd ezt követően a vizsga sikeres 
abszolválása. 

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. Vállalatok finanszírozási döntései. Finanszírozási 
stratégia, finanszírozás alapelvei. Vállalatok belső és külső finanszíorzása. A vállalati 
tőkeköltség értelmezése és számítása. A vállalatok beruházási döntései. A beruházások 
értékelése. Döntési problémák, döntési kritériumok. A beruházással kapcsolatos számítások. 
Statikus és dinamikus tőkebefektetési számítások és módszereik. Beruházással kapcsolatos 
kockázatok. Forgótőkével kapcsolatos döntések: készlet- és pénzgazdálkodás. Vállalatok 
likviditása. Vállalati pénzügyi teljesítmény értékelése. 

 
  



Tárgy neve: 
Marketing alapjai  

NEPTUN-kód: 
GGTMA11GNE 
GGTMA11GLE 
 

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

Kredit: 5 
Követelmény: vizsga 

 

Előkövetelmény: nincs 
 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Kiss Mariann CSc 

Beosztás:  
egyetemi 
docens 

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

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Aláírás feltétele: érvényes zárthelyi dolgozat (pontok 50%-a)Vizsga: írásbeli, 1 óra, 40 
pont, 50%-tól elégséges (2) 

Ismeretanyag leírása: 

A marketing-funkciók integrálása a vállalati gyakorlatban, a marketing-mix elemei. Fogyasztói 
piac és fogyasztói magatartás. Szervezeti piac és beszerzési magatartás. A piac-
szegmentálás folyamata, módszerei. A termékválaszték alakítása, termékéletgörbe. 
Márkamenedzsment és Markov-modell. Szolgáltatásmarketing. Vállalati árpolitika: listaár-
típusok és az árakra ható tényezők. Ellátási lánc felépítése és működtetése. Kiskereskedelmi 
formák. Marketingmenedzsment a kiskereskedelemben. A reklám mint kommunikációs 
folyamat. Integrált kampányok. Médiumok sajátosságai, mutatói és a médiatervezés. 

 
  



Tárgy neve: 
Számvitel alapjai 

NEPTUN-kód: 
GVMSA11GNE 
GVMSA11GLE 
 

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

Kredit: 4 
Követelmény: vizsga 
 

Előkövetelmény:  
nincs 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Parragh Bianka PhD. 

Beosztás:  
adjunktus 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Vállalkozásmenedzsment Intézet 

Értékelési és ellenőrzési 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: 
Gazdasági jog 

NEPTUN-kód: 
GGTGJ11GNE 
GGTGJ11GLE 

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

Kredit: 3 
Követelmény: vizsga 
 

Előkövetelmény: nincs 
 

Tantárgyfelelős: 
Drr. Kohlhoffer-Mizser 
Csilla Ph.D. 

Beosztás:  
egyetemi 
adjunktus 

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

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Aláírás feltétele: részvétel az előadásokon (hiányzás TVSZ szerint) 
Vizsga: írásbeli, 60 perc, 45 pont, 60%-tól elégséges (2) 

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 felelőssége, 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. 
Magyarország Alaptörvénye – A közpénzek. 

 
 

  



Tárgy neve: 
Üzleti kommunikáció  

NEPTUN-kód: 
GGTUK11GNE 
GGTUK11GLE 
 

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

Kredit: 3 
Követelmény: évközi jegy 
 

Előkövetelmény: nincs 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Szekeres Valéria Ph.D  

Beosztás:  
egyetemi 
docens 

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

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Zárthelyi dolgozatok és évközi feladatok sikeres teljesítése. 

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: 
Szakmai idegen nyelv I. 

 

NEPTUN-kód: 
GGTU_12GNE 
GGTU_12GLE 
 

Óraszám: 
nappali: 0ea+0tgy+4lab 
levelező: 15 ea 

Kredit:  4 
Követelmény: évközi jegy 
 

Előkövetelmény: nincs 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Krepler Erzsébet Ph.D. 

Beosztás:  
nyelvtanár 

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

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Aláírás feltétele: részvétel az órákon, hiányzás az ÓE általános szabályai szerint 
Jegymegadás: Két zárthelyi dolgozat (minimum elégséges osztályzat), lehetséges ezen kívül: 
röpdolgozatok, prezentációk tartása 

Ismeretanyag leírása: 

A Szakmai idegen nyelv I. tantárgy célja a közgazdasági-üzleti szaknyelvi készségek, 
ismeretek fejlesztése. Ideális esetben a hallgatók középfokú, vagy azt közelítő szintű 
nyelvismeretére épít. A megfelelő szakmai jellegű szókincs megismerése elsősorban erre 
alkalmas szövegek olvasásán, és/vagy hallgatásán keresztül történik, begyakorlásához, a 
kifejező készség fejlesztéséhez a szövegekhez kapcsolódó feladatok nyújtanak segítséget. A 
felmerülő nyelvtani problémák rendezése is az oktatás lényeges részét képezi. 
Szakmai angol nyelvi témakörök: Márkák, brendek. Üzleti utazás. Változásmenedzsment. 
Vállalati struktúrák. Reklám és marketing.. Pénzügyek. Szakmai német nyelvi témakörök: 
Gazdasági szektorok. Piacgazdasági modellek. Marketing. Munkaerőpiac. Gazdaság és 
társadalom kapcsolata. A németnyelvű országok gazdaságai. A megadott témakörök 
tájékoztató jellegűek, adott esetben tanári döntés alapján lehetségesek változtatások. 

 
  



Tárgy neve: 
Szakmai idegen nyelv II. 

 

NEPTUN-kód: 
GGTU_22GNE 
GGTU_22GLE 
 

Óraszám: 
nappali: 0ea+0tgy+4lab 
levelező: 15 ea 

Kredit: 4 
Követelmény: évközi jegy 
 

Előkövetelmény:  
Szakmai idegen nyelv I. 
GGTU_12GNE 
GGTU_12GLE 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Krepler Erzsébet Ph.D. 

Beosztás:  
nyelvtanár 

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

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Aláírás feltétele: részvétel az órákon, hiányzás az ÓE általános szabályai szerint 
Jegymegadás: Két zárthelyi dolgozat (minimum elégséges osztályzat), lehetséges ezen kívül: 
röpdolgozatok, prezentációk tartása 

Ismeretanyag leírása: 

A Szakmai idegen nyelv II. tantárgy célja a közgazdasági-üzleti szaknyelvi készségek, 
ismeretek fejlesztése. Ideális esetben a hallgatók középfokú, vagy azt közelítő szintű 
nyelvismeretére épít. A megfelelő szakmai jellegű szókincs megismerése elsősorban erre 
alkalmas szövegek olvasásán, és/vagy hallgatásán keresztül történik, begyakorlásához, a 
kifejező készség fejlesztéséhez a szövegekhez kapcsolódó feladatok nyújtanak segítséget. A 
felmerülő nyelvtani problémák rendezése is az oktatás lényeges részét képezi. 
Szakmai angol nyelvi témakörök: Vállalati, üzleti kultúra. Humán erőforrás menedzsment (HR). 
Nemzetközi piacok. Üzleti etika. Vállalatirányítás. Piaci verseny. Szakmai német nyelvi 
témakörök: Vállalati formák. Adózás. Tőzsdei élet. Európai Unió. Gazdasági problémák 
Magyarországon. Gazdaság és környezetvédelem. A megadott témakörök tájékoztató 
jellegűek, adott esetben tanári döntés alapján lehetségesek változtatások. 

 
  



Tárgy neve: 
Államigazgatási és jogi ismeretek 

NEPTUN-kód: 
GGTJO11GNE 
GGTJO11GLE 

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

Kredit: 3 
Követelmény: vizsga 
 

Előkövetelmény: nincs 
 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Kohlhoffer-Mizser 
Csilla Ph.D. 

Beosztás:  
egyetemi 
adjunktus 

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

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Aláírás feltétele: részvétel az előadásokon (hiányzás TVSZ szerint) 
Vizsga: írásbeli, 60 perc, 45 pont, 60%-tól elégséges (2) 

Ismeretanyag leírása: 

Az állam –és jogtudomány rendszere, a jogrendszer tagozódása. Jogalkalmazás. Jogviszony, 
jogi tények, jogszabály. Jogérvényesülés. Jogtétel, jogszabály, közzététel. Jogi normák fajtái. 
Jogi norma érvényessége, kötelező ereje. Jogi norma (teljes magatartási szabály). Jogforrási 
rendszer sajátosságai. Jogképződés. Jogalkotás-jogforrás. A jog fogalma. Államszerkezet, 
államszervezet, az állam sajátosságai. Az állam és a társadalmi-gazdasági környezet 
kapcsolata. Állami szervek rendszere. Az állam rendeltetése. A modern állam kialakulása. 
Magyarország Alaptörvénye. Jogalkotási törvény. A polgári jog a magyar jogban, a gazdasági 
társaságok joga, cégjogi alapok. A magyar büntetőjog alapjai. Munkajogi alapok. 
Közigazgatási eljárás alapjai. Magyarország helyi önkormányzati rendszere. Családjog, 
alternatív vitarendezési módszerek, mediáció. 

 
  



Tárgy neve:  
Szociológia 

 

NEPTUN-kód: 
GGTSZ11GNE 
GGTSZ11GLE 
 

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

Kredit: 3 
Követelmény: vizsga 
 

Előkövetelmény: nincs 
 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Molnár Máté Ph.D. 

Beosztás:  
főiskolai 
docens 

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

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Aláírás feltétele: az órákon való részvétel és két zárthelyi dolgozat megírása minimum 
elégséges átlaggal 
Vizsga 60 perces írásbeli vizsga, amelynek során két kérdésre kell esszé jellegű, a téma 
összefüggéseit is bemutató válaszokat adni a megadott tankönyv és az előadások anyaga 
alapján 

Ismeretanyag leírása: 

A tantárgy a legfontosabb magyarországi és nemzetközi társadalmi problémák főbb adatainak 
és folyamatainak, tendenciáinak bemutatását szeretné megvalósítani az okok és a 
törvényszerűséget objektív, szakszerű elemzésével. Az Európában általánosnak tekinthető, 
akut és tipikus problémaköröket tárgyalja. Elsőként a társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó 
feszültségek és a szegénység alapvető okainak és típusainak bemutatására kerül sor, majd a 
népesedési, demográfiai tendenciák és problémák elemzése következik. Ez után az etnikai és 
vallási kisebbségek és a többség viszonyának, majd az európai migrációs válságnak és az 
erősödő nemzetközi konfliktusoknak és a muzulmán terrorizmusnak a bemutatása következik. 
A stúdium fókuszában a modernizáció és a globalizáció folyamatában bekövetkező 
nehézségek és konfliktusok értelmezése áll. 

 
  



Tárgy neve: 
Gazdaságtörténet 

NEPTUN-kód: 
GGTGT11GNE 
GGTGT11GLE 
 

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

Kredit: 3 
Követelmény: vizsga 
 

Előkövetelmény: nincs 
 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Molnár Máté Ph.D. 

Beosztás:  
főiskolai 
docens 

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

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Aláírás feltétele: az órák látogatása és két zárthelyi dolgozat minimum elégséges átlaggal 
történő megírása 
Vizsga írásbeli vizsga 60 percben, melynek során két kérdésre kell esszé jellegű, a tényszerű 
adatok mellett az összefüggéseket is bemutató válaszokat adni a megadott tankönyv és az 
előadások anyaga alapján 

Ismeretanyag leírása: 

A stúdium célja a modern világgazdaság kialakulási folyamatának bemutatása a főbb 
tendenciák, törvényszerűségek és szerkezeti jellemzők elemzésével. A 3 fő egymás után 
következő alapvető társadalmi-gazdasági rendszer (rurális társadalom, ipari társadalom és 
végül a gondoskodó állam) komplex szempontú (a gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális 
alrendszerekre kiterjedő) bemutatása után a modern világgazdasági rendszer kialakulási 
időszaka, az ún. “hosszú 16. század” és az európai expanzió megindulása okainak és 
folyamatának bemutatása következik. Sor kerül a világgazdasági rendszer belső szerkezete 
(centrum, félperiféria és periféria), a világgazdasági válság jelenségek és konjunkturális 
ciklusok, valamint az Európai Unió kialakulásának és fejlődésének tárgyalására is.  

 
  



Tárgy neve: 

EU ismeretek 

Neptun-kód: 

GSVEU11GNE 

GSVEU11GLE 

 

Óraszám: 

nappali: 2ea+0tgy+0lab 

levelező: 10 ea + 0lab 

Kredit: 3 kredit 

Követelmény: vizsga 

Előkövetelmény: nincs 

 

Tantárgyfelelős: 

Dr. habil. Michelberger Pál  

Beosztás: 

egyetemi docens 

 

Kar és intézet neve: 

Keleti Károly Gazdasági Kar 

Szervezési és Vezetési 

Intézet 

Értékesítési és ellenőrzési 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: 

Információgazdálkodás és 

gazdasági informatika 

 

Neptun-kód: 

GSVIG11GNE 

GSVIG11GLE 

Óraszám: 

nappali: 2 ea + 0tgy +2 lab 

levelező: 20 ea +0lab 

Kredit: 3 kredit 

Követelmény: évközi 

Előkövetelmény: 

KMAIA11GNE Informatika alapjai 

 

Tantárgyfelelős: 

Dr. Keszthelyi András 

 

Beosztás: 

egyetemi docens 

 

Kar és intézet neve: 

Keleti Károly Gazdasági Kar 

Szervezési és Vezetési 

Intézet 

Értékesítési és ellenőrzési eljárások: 

Ismeretanyag leírása: 

A tantárgy oktatásának célja, hogy gyakorlatközpontú módon megismertessen a 

hallgatókkal alapvető fontosságú informatikai eszközöket, eljárásokat és módszereket. 

Rendszer, modell, információs rendszer. Programozás alapjai, algoritmusleíró eszközök, 

algoritmusok készítése, alacsony és magas szintű programozási nyelvek, makrók. 

Bevezetés a multimédiába: számítógépes grafika, digitális képfeldolgozás, videó 

feldolgozás, hangfeldolgozás alapjai, tömörítések. Szövegszerkesztés, táblázatkezelés és 

prezentációkészítés. A hálózati kommunikáció biztonságának gyakorlati alapjai: jelszavak, 

titkosítások, tanúsítványok használata. Adatmodellezés és adatbáziskezelés alapjai, 

adatbányászat. 

 
  



Tárgy neve: 
Stratégiai tervezés 

NEPTUN-kód: 
GVMSR11GNE 
GVMSR11GLE 

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

Kredit: 4 
Követelmény: vizsga 
 

Előkövetelmény:  
GSVVG11GNE Vállalkozásgazdaságtan 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Parragh Bianka PhD 

Beosztás:  
adjunktus 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági  Kar 
Vállalkozásmenedzsment Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Az aláírás feltétele 2db évközi feladat benyújtása és megvédése csoportmunkában, 1 db 
zárthelyi dolgozat, továbbá aktív közreműködés a gyakorlatokon. 
 

Ismeretanyag leírása: 

A stratégia fogalma, a stratégiai tervezés jellemzői. A stratégia szintjei. A stratégiai tervezés 
rendszere.A stratégiai tervezés folyamata. Jövőkép, misszió. Környezeti és társadalmi 
felelősség. Stratégiai célok. Az időtényező szerepe. A stratégiai elemzés módszerei. Az 
erősségek és gyengeségek feltárásának módszerei (SWOT analízis)  A vállalati környezet 
elemzése, előrejelzési módszerek. Porter üzleti stratégiai modellje. Életgörbe modellek. 
Versenytárs elemzés (benchmarking) Hajtóerők és Sikertényezők.  Stratégiai akciók és 
folyamattervük. Kutatás-fejlesztési, szervezet megváltoztatási akciók. Portfólió módszerek és 
modellek. Vállalkozások üzleti tervéhez szükséges stratégiai megfontolások. Stratégiai 
üzletágak létrehozásának folyamata. Humán erőforrás-, termelési-, értékesítési-, és 
minőségstratégiák.  A stratégiai ellenőrzés célja, folyamata és módszerei. Tipikusan előforduló 
hiányosságok 

 
  



Tárgy neve: 

Szervezeti magatartás 

Neptun-kód: 

GSVSZ11GNE 

GSVSZ11GLE 

 

Óraszám: 

nappali: 2 ea + 1tgy+0lab 

levelező: 10 ea+0lab 

Kredit: 3 kredit 

Követelmény: vizsga 

Előkövetelmény: nincs 

 

Tantárgyfelelős: 

Dr. Lazányi Kornélia 

 

Beosztás: 

egyetemi docens 

 

Kar és intézet neve: 

Keleti Károly Gazdasági Kar 

Szervezési és Vezetési 

Intézet 

Értékesítési és ellenőrzési eljárások: 

Csoportmunka, prezentáció 

Ismeretanyag leírása: 

A szervezeti magatartástudomány jellemzői, célja, összetevői. Egyén a szervezetekben – 

célok, elvárások, személyiségtípusok, viselkedési modell. Motiváció – Hogyan hat az egyén 

teljesítményére, Mit kell tennie a vezetőnek a motiváltság eléréséhez. Csoportalakítás–

csoportdinamika – a csoportműködés vizsgálata, a csoport hatékonyság összetevői. 

Szervezeti kultúra – különböző kultúrák jellegzetességei, a vezető hatása a szervezeti 

kultúrára. Kommunikáció a szervezetben – leggyakoribb hibák a működés során, egyén-

egyén, vezető-egyén, vezető-vezető kommunikáció jellegzetességei. Kommunikációs és 

motivációs helyzetgyakorlat. Konfliktuskezelés-problémamegoldás – a konfliktusok 

azonosítása, a helyes vezetői magatartás. A személyes vezetés hatásai – különböző vezetői 

szituációk értékelése, többváltozós alkalmazások. Vezetői döntések, felelősség – eszközök 

a döntések meghozatalához, döntési legyező, hibák. Teljesítményértékelés szerepe a 

szervezeti működésben, minősítő eljárások, coaching. Vezetői időgazdálkodás – prioritások 

a vezetés különböző szintjein, hogyan növelhető az eredményesség, delegálás szerepe. 

Komplex feladat megoldása – valamennyi tényező együttes alkalmazása. 

 
  



Tárgy neve: 

Döntéselmélet és 

módszertan 

Neptun-kód: 

GSVDE11GNE 

GSVDE11GNE 

 

Óraszám: 

nappali: 2 ea + 2tgy+0lab 

levelező: 15 ea +0lab 

Kredit:  4 kredit 

Követelmény:  vizsga 

Előkövetelmény: nincs 

 

Tantárgyfelelős: 

Szikora Péter 

 

Beosztás: 

tanársegéd 

 

Kar és intézet neve: 

Keleti Károly Gazdasági Kar 

Szervezési és Vezetési 

Intézet 

Értékesítési és ellenőrzési 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: 
Marketing menedzsment  

NEPTUN-kód: 
GGTMZ11GNE 
GGTMZ1GLE 

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

Kredit: 4 
Követelmény: vizsga 
 

Előkövetelmény:  
Marketing alapjai  
GGTMA11GNE 
GGTMA11GLE 
 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Fodor Mónika PhD 

Beosztás:  
egyetemi 
docens 

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

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
 zárthelyi dolgozatok, házi dolgozat és prezentációja a szaktanárral egyeztetett témában  

Ismeretanyag leírása: 

Marketing holisztikus értelemzése. Értékteremtés a marketingben. Marketing környezet 
elemzése. Környezeti elemzés módszerei, típusai. Makro-, mikro-, iparági- és 
versenykörnyezet elemzése. Marketingkutatás szerepe a stratégiai tervezésben. Kutatási 
eredmények stratégai értelmezése. Célpiac-orientált marketing stratégiai tervezés. Célpiac 
képzés a gyakorlatban. Differenciált marketingstratégiák. Fogyasztói magatartást befolyásoló 
tényezők és a vásárlói trendek szerepe a marketing stratégiai tervezésben.  Termékpolitika, 
csomagolás, márkázás stratégiai kérdései. Szolgáltatásmenedzsment szerepe és helye a 
marketing stratégiában. Árpolitika a marketingben, árstratégia és ártaktika eszköztára és 
alkalmazása a gyakorlatban. Értékesítési csatornák, értékesítési menedzsment. Promóció, 
kommunikációs eszközök stratégiai alkalmazása.  Újszerű kommunikációs megoldások. 
 
  

 
  



Tárgy neve:  
Projektmenedzsment 

 

NEPTUN-kód: 
GGTPM11GNE 
GGTPM11GLE 
 

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

Kredit: 3 
Követelmény: évközi jegy 
 

Előkövetelmény: nincs 
 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Varga János Ph.D. 

Beosztás:  
adjunktus 

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

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Aláírás feltétele: óralátogatás + projektfeladat megoldása 
zárthelyi dolgozat megírása 

Ismeretanyag leírása: 

A projektek szerepe a vállalkozások működésében. A projekt fogalmának értelmezése, a 
projekt sajátosságainak vizsgálata, különbségek a projektek és a rendszeresen végzett 
tevékenységek között. A projekt főbb érintettjei és a projektsiker ismérvei. A projektek 
menedzselésével kapcsolatban felmerült problématípusok ismertetése. A 
projektmenedzsment mellett jellemzésre kerül a projektportfóliómenedzsment és a 
programmenedzsment is. A projekt életciklusának szakaszai és az egyes szakaszok jellemzői. 
A projekttervezés legalapvetőbb módszerei, az egyszerű menedzsment technikáktól az 
összetettebb rendszerszemléletű módszerekig. A hálótervezés folyamata, a GANTT diagram 
értelmezése. A projekt kockázatainak elemzése és a lehetséges válaszstratégiák kidolgozása. 
Az agilis projektmenedzsment jellemzése. A projektekkel kapcsolatos zárási feladatok.  

 
  



Tárgy neve: 

Üzleti etika 

Neptun-kód: 

GSVUE11GNE 

GSVUE11GLE 

 

Óraszám: 

nappali: 2ea + 0tgy + 0lab 

levelező: 10ea+0lab 

Kredit: 3 kredit 

Követelmény: évközi jegy 

Előkövetelmény: nincs 

 

Tantárgyfelelős: 

Dr. Karlovitz János 

Beosztás: 

egyetemi docens 

 

Kar és intézet neve: 

Keleti Károly Gazdasági Kar 

Szervezési és Vezetési 

Intézet 

Értékesítési és ellenőrzési eljárások: 

Zárthelyi dolgozat 

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: 
Számvitel elemzés 

NEPTUN-kód: 
GVMSE11GNE 
GVMSE11GLE 
 

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

Kredit: 3 
Követelmény: vizsga 
 

Előkövetelmény:  
Számvitel alapjai  
GVMSA11GNE  
GVMSA11GLE  
 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Parragh Bianka PhD. 

Beosztás:  
adjunktus 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Vállalkozásmenedzsment Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Egy zh dolgozat és egy konkrét vállalkozás beszámolójának elemzése minimum három évre 
vonatkozóan, önálló következetésekkel és javaslatokkal. 

Ismeretanyag leírása: 

A vállalkozás vagyoni-, pénzügyi-, jövedelmi helyzetének vizsgálata a kiegészítő melléklet 
elkészítéséhez. A mérlegelemzés célja és módszerei, az elemzés alapján levonható 
következtetések 
Vagyon összetétel mutatói. A tárgyi eszközökkel való gazdálkodás elemzése, a kiszámított 
mutatók értékelése, és az abból levonható következtetések. A készletgazdálkodás 
elemzésének célja és módszerei, a levonható következtetések. A követelések elemzésének 
célja és módszerei, a vevőminősítés szükségessége, szempontjai és gyakorlata, a kiszámított 
mutatók értékelése, következtetések Likviditási mutatók. Jövedelmezőség vizsgálata.  
Az eredményváltozását befolyásoló tényezők hatásainak kiszűrése, árváltozás, 
volumentváltozás, összetételhatás, a pénzügyi és egyéb műveletek, valamint az eredményt 
terhelő adók változásának hatása.  
A láncbehelyettesítő (abszolut és relatív-különbözetek) módszer alkalmazása az 
elemzésekben.  
A maximálisan fizethető osztalék és az osztalék fizetési korlát vizsgálata.  
A vállalkozás alaptevékenységéhez kapcsolódó speciális vizsgálati területek 
(készletgazdálkodás, létszámgazdálkodás) információs igényének és az analitikus 
nyilvántartások minimális adattartalmának kapcsolata . A humánerőforrásokkal való 
gazdálkodás elemzése. A termelés és áruforgalom elemzésének célja, módszerei, a 
kiszámított mutatók értékelése, következtetések. 
A minőségi szint elemzése és hatása az eredményre. 

 
  



Tárgy neve: 

Controlling 

Neptun-kód: 

GSVCO11GNE 

GSVCO11GLE 

 

Óraszám: 

nappali: 2ea + 2tgy+0lab 

levelező: 15 ea+0lab 

Kredit: 4 kredit 

Követelmény: vizsga 

Előkövetelmény: nincs 

 

Tantárgyfelelős: 

Dr. Berecz József 

 

Beosztás: 

főiskolai docens 

 

Kar és intézet neve: 

Keleti Károly Gazdasági Kar 

Szervezési és Vezetési 

Intézet 

Értékesítési és ellenőrzési 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: 
Vezetés szervezés 

Neptun-kód: 
GSVVS11GNE 
GSVVS11GNE 
 

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

Kredit: 4 kredit 
Követelmény: vizsga 

Előkövetelmény: 
Vállalkozásgazdaságtan 
GSVVG11GNE 
GSVVG11GLE 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Lazányi Kornélia 
 

Beosztás: 
egyetemi docens 
 

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

Értékesítési és ellenőrzési eljárások: 
2 csoportos feladat (20-20%), év végi esettanulmány megoldás (60%) – Nappalin 
egyéni beadandó feladat (40%), év végi esettanulmány megoldás (60%) - Levelezőn 

Ismeretanyag leírása: 

A vezetés és szervezés elméletének és gyakorlatának áttekintése. A szervezeti formákhoz, 
illetve szervezeti koncepciókhoz kapcsolódó különböző szervezési módszertanok és 
vezetési megközelítések összehasonlítása. Klasszikus szervezési és vezetési 
megközelítések – Szervezés és vezetés az ókorban – Tudományos vezetés – 
Emberközpontú vezetés - Vezetés és szervezés a nyílt-rendszer koncepció tükrében. 
Modern vezetési megközelítések. Szervezeti formák, és kapcsolatuk a vezetéssel – 
szervezeti formákhoz kapcsolódó vezetési feladatok, konfliktus források. Kontrolling – 
teljesítménymérés – Teljesítmény szintjei – Értékelési nehézségek. Stratégiai üzleti 
egységek – CC - RC – PC. Menedzsment koncepciók - Management by Objectives,  
Management by Exception, Management by Delegation, Management by Systems. 
Stratégiai menedzsment – Stratégia-Taktika – Operatív vezetési feladatok. Innováció 
menedzsment – változás, megújulás – Innováció típusai. Projektmenedzsment. 

 
  



Tárgy neve: 
Emberi erőforrás menedzsment 

NEPTUN-kód: 
GVMEM11GNE 
GVMEM11GLE 
 

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

Kredit: 3 
Követelmény: évközi jegy 
 

Előkövetelmény:  
nincs 
 

Tantárgyfelelős: 
Dr. habil. Szeghegyi Ágnes 

Beosztás:  
főiskolai 
tanár/egytemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Vállalkozásmenedzsment Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Az évközi jegy feltétele: egy zárthelyi dolgozat eredményes megírása és nappali tagozat 
esetén a gyakorlatokon nyújtott értékelhető teljesítmény, levelező tagozat esetén házidolgozat 
beadása. 

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: 
Termelésmenedzsment 

NEPTUN-kód: 
GVMTM11GNE 
GVMTM11GLE 
 

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

Kredit: 3 
Követelmény: évközi jegy 
 

Előkövetelmény: nincs 
 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Reicher Regina PhD. 

Beosztás:  
adjunktus 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Vállalkozásmenedzsment Intézet 

Értékelési és ellenőrzési 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 hallgatók megismerkedhetnek a termelésmenedzsment alapvető fogalmaival – 
tömegszerűség, termékéletgörbe, előrejelzések, kapacitástervezés, készletgazdálkodás. 
Termelési stratégiák. Megismerkedhetnek a gyártáshoz és értékesítéshez tartozó előrejelzési 
módszerekkel, projektív technikákkal és kauzális módszerekkel, melyekkel a vevői igényeket 
tárja fel a vállalat. Megismerkedhetnek a kapacitástervezés és kapacitásszámítás kérdéseivel 
gyártó rendszerek esetén, a terméktervezés és termékfejlesztés folyamatával – tanulási hatás 
mechanizmusával. A félév során matematikai modelleket ismerhetnek meg, melyek a 
készletgazdálkodás módszertanát segítik és áttekintik az ehhez tartozó elméleti ismereteket 
és fogalmakat – készletszintek, költségfüggvények, modellek. A félév végén 
megismerkedhetnek az anyagszükséglet-tervezési rendszerek. (MRP I., MRP II.) valamint a 
JIT rendszer elméleti jellemzőivel, valamint az ezeket támogató ERP rendszer általános 
szerkezeti felépítésével és jellemzpőivel. 

 
  



Tárgy neve: 
Logisztika 

NEPTUN-kód: 
GVMLO11GNE 
GVMLO11GLE 
 

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

Kredit: 3 
Követelmény: évközi jegy 
 

Előkövetelmény: nincs 
 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Kolnhofer-Derecskei 
Anita PhD. 

Beosztás:  
adjunktus 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Vállalkozásmenedzsment Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
A gyakorlatokon való aktív részvétel kötelező, melynek ellenőrzése jelenléti ívvel valamint a 
gyakorlatot megelőző előadás anyagának esetenkénti számonkérésével történik. A 
gyakorlaton való megjelenés érvénytelenné válik azoknál a hallgatóknál, akiknél az 
előadáson elhangzott tananyagban teljes járatlanság tapasztalható. 
A évközi jegy megszerzésének feltétele:  
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,  
90-100 5 

Ismeretanyag leírása: 

A logisztika szerepe a gazdasági folyamatban, a logisztika szintjei.  A vállalati logisztika 
területei. A logisztikai rendszer felépítése és működése. A logisztika kapcsolata más vállalati 
funkciókkal. . A logisztika stratégiai kérdései. A vállalati logisztikai rendszer (beszerzés, 
termelés raktározás, készletgazdálkodás, anyagmozgatás és csomagolás, szállítmányozás) 
teljesítmény-jellemzői. A logisztikai szolgáltatás minősége és költségei. 

A logisztikai folyamatokat támogató információsrendszerek jellemzői. A logisztikai rendszerek 
irányítása, logisztika helye a vállalati struktúrában. 

 
  



Tárgy neve: 
Folyamat-és minőségmenedzsment 

NEPTUN-kód: 
GVMFM11GNE 
GVMFM11GLE 

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

Kredit: 4 
Követelmény: vizsga 
 

Előkövetelmény: nincs 
 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Reicher Regina PhD 

Beosztás:  
adjunktus 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Vállalkozásmenedzsment Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
 

Ismeretanyag leírása: 

A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek az értékteremtő folyamatok vállalati 
működésben betöltött szerepével, azok összetevőivel, a fogyasztói igény kielégítésének 
fontosságával, hasznával és elmaradásának veszteségeivel, a vállalati képességek és 
folyamatok hagyományos és hármas tagolódásának leírásával. Kiemelten foglalkoznak 
termelési és logisztikai stratégia tartalmával és döntési területeivel, folyamatválasztás 
lehetőségeivel, létesítmények elhelyezésének és berendezésének kérdéskörével.  
Megismerhetik a minőségmenedzselés szintjeit, a minőségirányítási rendszereket. (TQC, 

TQM, ISO). Betekintést nyerhetnek a minőségirányítási rendszer kiépítésébe, gyakorlati 

példán keresztül megvizsgálják a minőségirányítás alapelemeit, területeit a szervezetben.. 

Az ISO 9000-es szabványcsaládon belül részletesen tanulmányozzák az ISO 9001 MIR 

Követelményeit, valamint a továbbfejlesztés lehetőségeit az ISO 9004 szabvány, EFQM-

modell. és a Minőségdíjak segítségével. . Áttekintést kapnak a dokumentálás 

követelményeiről és az audit lépéseiről.  

 
  



Tárgy neve:  
Projektmunka 

 

NEPTUN-kód: 
GGTPF11GNE 
GGTPF11GLE 

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

Kredit: 4 
Követelmény: évközi jegy 
 

Előkövetelmény: nincs 
 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes 
Ph.D. 

Beosztás:  
egyetemi 
docens 

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

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
A kiadott projektfeladat sikeres abszolválása 

Ismeretanyag leírása: 

A tárgy célja, hogy a hallgatók a szakirányuknak, kutatási területüknek megfelelően kiírt 
feladatot elvégezzék, csoportban, az együttműködésre alapozva. A feladat teljesítése 
nemcsak az egymás közötti együttműködést alakítja ki és erősíti, hanem ráveszi a hallgatókat 
a szakma képviselőivel (cégvezetőkkel, banki- és állami szervezeteknél dolgozó 
munkatársakkal) való kooperációra is. A kiadott feladat megoldásának menetéről 
folyamatosan beszámolnak, tapasztalatot cserélnek egymással. Olyan feladatokat kell a félév 
során megoldaniuk, melyek a szakma és a gazdaság igényeinek megfelelnek, ezáltal vállalati 
és gyakorlati tapasztalatra tesznek szert. A félév és a munka teljesítése egy esettanulmány 
készíétsével és annak prezentálásával zárul, melyhez a félév során folyamatos konzultációs 
lehetőséget biztosítunk szakmai oldalról. 

 
  



Tárgy neve: 
Bankismeretek és pénzügyi 

szolgáltatások 

NEPTUN-kód: 
GGTBP11GNE 
GGTBP11GLE 
 

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

Kredit: 4 
Követelmény: vizsga 
 

Előkövetelmény: nincs 

Tantárgyfelelős: 
Prof. Dr. Takács István 
PhD 

Beosztás:  
egyetemi 
tanár 

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

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Aláírás feltétele: két évközi megadott témalistából választott téma feldolgozása és 
prezentálása és megvitatása, és azok egyenként az adható 20 pontból legalább 10 pontra 
történő értékelése esetén. 
Utolsó oktatási hétre megadott témalistából választott témáról egy esszé készítése és 
prezentálása (elérhető pontszám: esszé 40 pont, prezentáció és megvitatása 20 pont). 
Érdemjegy az évközi feladatok (max. 40 pont) és az év végi esszé (max. 40 pont) és a 
prezentálása (max. 20 pont) összesített pontszáma alapján: 51-60 pont elégséges (2), 61-75 
közepes (3), 76-85 jó (4), 86-100 jeles (5) 

Ismeretanyag leírása: 

A tantárgy áttekinti a modern bankrendszer kialakulását, okait feltételeit. A hitelintézetek és 
pénzügyi vállalkozások jogszabályi keretrendszere, a létesítés és működés felügyeletének 
intézményrendszere. Az üzleti bankok szerepe és funkciói. A jegybank szerepe és funkciói. A 
pénzintézeti rendszer felépítése, a szereplők működésére vonatkozó szabályok. Passzív és 
aktív bankműveletek. Fizetőképesség, likviditás, jövedelmezőség összefüggései. Az üzleti 
bankok kockázatairól általában és azok megjelenése a számviteli beszámolókban. Basel 
kritériumok célja és problémái. A fizetési forgalom résztvevői, fizetési módok. Pénzügyi 
termékek hozama-kockázata. Betétek, betét jellegű termékek, kötvények, hitelek, váltók, 
befektetések valamint lízingkonstrukciók elméleti alapjai, gyakorlati kérdései. Eszköz forrás 
gazdálkodás alapjai. Belföldi és nemzetközi fizetési szabályok. Banki számviteli alapok. 

 
  



Tárgy neve: 
Vállalati pénzügyi tervezés 

NEPTUN-kód: 
GGTPT11GNE 
GGTPT11GLE 
 

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

Kredit: 4 
Követelmény: vizsga 
 

Előkövetelmény: nincs 

Tantárgyfelelős: 
Prof. Dr. Takács István 
PhD 

Beosztás:  
egyetemi 
tanár 

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

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Aláírás feltétele: két évközi megadott témalistából választott téma feldolgozása és 
prezentálása és megvitatása, és azok egyenként az adható 20 pontból legalább 10 pontra 
történő értékelése esetén. 
Utolsó oktatási hétre megadott témalistából választott témáról egy esszé készítése és 
prezentálása (elérhető pontszám: esszé 40 pont, prezentáció és megvitatása 20 pont). 
Érdemjegy az évközi feladatok (max. 40 pont) és az év végi esszé (max. 40 pont) és a 
prezentálása (max. 20 pont) összesített pontszáma alapján: 51-60 pont elégséges (2), 61-75 
közepes (3), 76-85 jó (4), 86-100 jeles (5) 

Ismeretanyag leírása: 

A tantárgy oktatásának célja az, hogy megismertesse a pénzügyi tervezés kapcsolódását és 
helyét a stratégiai és üzleti tervezéshez és tervezésben, a különböző távra szóló pénzügyi 
tervek sajátosságait, a stratégiai és operatív tervezés elméletét; a vállalkozások pénzügyi 
terveinek kidolgozását és értékelését; a tervezési folyamát; a tervezéshez szükséges 
információkat; a tervezés szükségességének felismerését, a tervezést indukáló okokat; a 
finanszírozási stratégiaválasztást; a stratégiai (hosszú távú) pénzügyi tervezés folyamatát; a 
tervezés eszközeit és módszereit; a pénzügyi tervek tartalmi sajátosságai, azonosságai és 
eltérései a hosszú és rövid távú finanszírozás tervezés esetén. Speciális célú pénzügyi tervek: 
a beruházások tervezése; az üzleti terv mellékletét képező pénzügyi terv; a pénzügyi tervek 
és pénzügyi mutatók kapcsolata, számítások és elemzések; ágazati sajátosságok. 

 
  



Tárgy neve:  
Nemzetközi pénz és tőkepiacok 

 

NEPTUN-kód: 
GGTNT11GNE 
GGTNT11GLE 
 

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

Kredit: 4 
Követelmény: vizsga 
 

Előkövetelmény: nincs 
 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes 
Ph.D. 

Beosztás:  
egyetemi 
docens 

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

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
A zárthelyi dolgozatok sikeres teljesítése, a kiadott házi dolgozat megírása és prezentálása az 
aláírás feltétele, ezt követően vizsga a tárgy anyagából 

Ismeretanyag leírása: 

A tantárgy során a hallgatók megismerkednek a pénzügyi piacok csoportjaival, a tőkepiaci 
intézmények szabályozásával, a pénzpiac és tőkepiac jellemzőivel, valamint azok eszközeivel. 
Betekintést kapnak a tőzse világába, annak működésébe konkrét kereskedési felületeken, 
portálokon keresztül. Tárgyalásra kerül a tőzsdei információk rendszere, az árfolyamok, a 
tőzsdei indexek jellemzői, számítása és jelentéstartalma. Külföldi tőzsdeindexek bemutatására 
is sor kerül. A tantárgy során foglalkozunk az értékpapírpiac kialakulásával és fejlődésével. 
Emellett megismerhetik a hallgatók a nemzetközi pénzügyi piacokat szabályozó intézmények 
működésést, a felügyelet szerepét, és a pénzügyi piacokat mozgató információk 
jelentéstartalmát.  

 
  



Tárgy neve: 
Ellenőrzés és kockázatelemzés 

NEPTUN-kód: 
GGTEK11GNE 
GGTEK11GLE 
 

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

Kredit: 4 
Követelmény: évközi jegy 
 

Előkövetelmény:  
nincs 

Tantárgyfelelős: 
Prof. Dr. Takács István 
PhD 

Beosztás:  
egyetemi 
tanár 

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

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Aláírás feltétele: két évközi megadott témalistából választott téma feldolgozása és 
prezentálása és megvitatása, és azok egyenként az adható 20 pontból legalább 10 pontra 
történő értékelése esetén. 
Utolsó oktatási hétre megadott témalistából választott témáról egy esszé készítése és 
prezentálása (elérhető pontszám: esszé 40 pont, prezentáció és megvitatása 20 pont). 
Érdemjegy az évközi feladatok (max. 40 pont) és az év végi esszé (max. 40 pont) és a 
prezentálása (max. 20 pont) összesített pontszáma alapján: 51-60 pont elégséges (2), 61-75 
közepes (3), 76-85 jó (4), 86-100 jeles (5) 

Ismeretanyag leírása: 

Az ellenőrzés és kockázatelemzés kialakulása, alapfogalmai; az időszakos ellenőrzés 
eszközei, módszerei, információ forrásai; az ellenőrök és ellenőrzöttek jogai, kötelezettségei; 
a kockázatelemzésen alapuló kiválasztás elméleti és gyakorlati összefüggései, módszerei; az 
ellenőrzések megszervezése, megtervezése, munkaszakaszai; az ellenőrzés előkészítése; a 
felkészülés; a helyszíni vizsgálat; írásbafoglalás; hasznosítás (realizálás). Az ellenőrzési 
rendszer Magyarországon: ellenőrzési rendszerek; államhatalmi ellenőrzés; államigazgatási 
ellenőrzés; tulajdonosi ellenőrzés; pénzintézeti ellenőrzés; belső ellenőrzés; a független 
könyvvizsgáló jogintézménye. Vállalkozások ellenőrzésének sajátosságai, külső és belső 
ellenőrzés céljai, területei, eszközei, kiemelten az adóellenőrzés kérdései, a vállalkozások 
piaci tevékenységének ellenőrzése (bele értve a versenyszabályozást); valamint az egyes 
területek ellenőrzési szabályainak kérdései.  

 
  



Tárgy neve: 
Közpénzügyek és költségvetési 

kapcsolatok 

NEPTUN-kód: 
GGTKK11GNE 
GGTKK11GLE 
 

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

Kredit: 4 
Követelmény: vizsga 
 

Előkövetelmény:  
nincs 

Tantárgyfelelős: 
Prof. Dr. Takács István 
PhD 

Beosztás:  
egyetemi 
tanár 

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

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Aláírás feltétele: két évközi megadott témalistából választott téma feldolgozása és 
prezentálása és megvitatása, és azok egyenként az adható 20 pontból legalább 10 pontra 
történő értékelése esetén. 
Utolsó oktatási hétre megadott témalistából választott témáról egy esszé készítése és 
prezentálása (elérhető pontszám: esszé 40 pont, prezentáció és megvitatása 20 pont). 
Érdemjegy az évközi feladatok (max. 40 pont) és az év végi esszé (max. 40 pont) és a 
prezentálása (max. 20 pont) összesített pontszáma alapján: 51-60 pont elégséges (2), 61-75 
közepes (3), 76-85 jó (4), 86-100 jeles (5) 

Ismeretanyag leírása: 

A Közpénzügyek és költségvetési kapcsolatok oktatásának célja az államháztartás 
rendszerének megismertetése, az egyes alrendszerek kapcsolatának bemutatása. Kiemelt 
helyet kap az alrendszerek, különösen a központi költségvetés működésének elvi és gyakorlati 
kérdéseinek megismertetése. Ezen túl kitér a költségvetés és a monetáris rendszer viszonyára 
is, mert ennek meghatározó szerepe van a költségvetési politika alakításában. Ezen célok 
megvalósítsára áttekinti az államháztartás és a költségvetés történetét, az állami 
szerepvállalás alakulását; az államháztartás közgazdasági szerepét és jelentőségét; az 
államháztartás részeit, általános funkcióit és működésének alapvető szabályait; a költségvetés 
bevételeit és kiadásait; az adórendszert; a költségvetési szervek gazdálkodását; a 
költségvetési törvény parlamenti tárgyalásának, jóváhagyásának rendjét, végrehajtásának 
ellenőrzését; az EU költségvetésének alapelveit, kapcsolódását a nemzeti költségvetéshez. 

 
  



Tárgy neve: 
Alkalmazott üzleti szimulációk 

 

NEPTUN-kód: 
GGTAS11GNE 
GGTAS11GLE 
 

Óraszám:    
nappali: 0ea+0tgy+4lab 
levelező: 15ea+0lab 

Kredit: 4 
Követelmény: évközi jegy 
 

Előkövetelmény: nincs 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Medve András CSc. 

Beosztás:  
egyetemi 
docens 

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

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Aláírás feltétele: órai jelenlét, csoportmunka + projektfeladatok megoldása 

Ismeretanyag leírása: 

A kurzus lehetőséget biztosít a hallgatók számára, hogy a megszerzett elméleti 
ismeretanyagukat a gyakorlati élethez hasonló környezetben próbálhassák ki. Az üzleti 
szimuláció keretében a hallgatók vállalkozásmenedzsmenttel kapcsolatos döntéseket hoznak 
meg. A hallgatók csoportmunkában dolgozva vállalkozásokat irányítanak, és egymással 
versenyezve próbálják elérni a legjobb üzleti eredményeket, így például a piaci részesedés 
növelését. A szimuláció a zéró összegű játék logikájára épít, amely versenyben az egyik fél 
csak úgy lehet nyertes, ha a másik fél veszít, így előtérbe kerül a stratágiai gondolkodás, a 
piaci információk megszerzése és rendszerezése, valamint a korábban tanult szakmai 
ismeretek hatékony alkalmazása. A hallgatók döntéseinek minőségét a cég jövedelmezősége, 
pénzgazdálkodása és készketgazdálkodása írja le, amelyeket a szimulációs szoftver is 
pontoz, kialakítva ezzel a végső értékelést és sorrendet.  

 
  



Tárgy neve: 

Projektmunka 

Neptun-kód: 

GSVPF11GNE 

GSVPF11GNE 

 

Óraszám: 

nappali: 0ea+0tgy+2lab 

levelező: 15 ea+0lab 

Kredit: 4 kredit 

Követelmény: évközi jegy 

Előkövetelmény: nincs 

 

 

Tantárgyfelelős: 

Dr. Gyarmati Gábor 

 

Beosztás: 

adjunktus 

 

Kar és intézet neve: 

Keleti Károly Gazdasági Kar 

Szervezési és Vezetési 

Intézet 

Értékesítési és ellenőrzési eljárások: 

 

Ismeretanyag leírása: 

Projektfeladat tantárgy célja, hogy a hallgatók az eddig megszerzett elméleti ismereteiket 

egy-egy projektfeladat megvalósítása által a gyakorlatba ültessék. Melyek a projekt céljai, 

milyen terjedelmű, milyen az ütemezése, a szervezete? A vizsgált szervezet általános 

bemutatása, a projekt miképpen kapcsolódik a szervezeti célokhoz. A projekt 

megvalósításának szervezeti formái, azok jellemzői, előnyei, hátrányai. 

A projektmunka módszertana. A projekt tartalma, támogatói, résztvevői, szakaszai, 

alapelvei és életciklusa. A projekt megvalósításához szükséges elemzések, javaslatok. A 

projekt elemzési módszerei és értékelése, a projektmunka tervezése, kivitelezése, 

elemzése és tanulságai. A projekt költségei, határidői, mérföldkövei és hatásai. A 

megvalósult projekt miképpen illeszkedik bele a szervezet működésébe? 

 

  



Tárgy neve: 
Szervezésmódszertan 

Neptun-kód: 
GSVSM11GNE 
GSVSM11GLE 

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

Kredit: 4 kredit 
Követelmény: vizsga 

Előkövetelmény: nincs 
 
 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Lazányi Kornélia 
 

Beosztás: 
egyetemi docens 
 

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

Értékesítési és ellenőrzési eljárások: 
2 csoportos feladat (20-20%), év végi vizsga (60%) – Nappalin 
egyéni beadandó feladat (40%), év végi vizsga (60%) - Levelezőn 

Ismeretanyag leírása: 

A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a szervezés alapvető koncepcióival, és azok 
egymáshoz való viszonyával. Képessé válnak adott szervezési rendszerelvek mentén 
szervezeti struktúrák és mechanizmusok megtervezésére. A szervezés tudományos alapjai 
- Taylor – Gantt – Fayol. Bürokratikus szervezeti megoldások – Weber. Ember és szervezeti 
magatartás alapú rendszerelméletek – HR – OB - Magatartástudományi döntéselmélet – 
OD. Zárt és nyílt rendszer koncepció. Holisztikus rendszerfelfogás. Kontingencialista 
szervezéselmélet. Szervezeti átalakulás – változási stratégiák. Make or buy döntések 
szervezési szempontból történő értékelése. Karcsúsítás, vagy integráció kérdésének 
áttekintése. Nemzetközi terjeszkedés, globalizáció kérdései – Globális/lokális/glokális. 
Hálózatos szerveződési fomrák – hub&spoke – peer- to-peer – emptiness of networks. 

 

 

 

  



Tárgy neve: 
Stratégiai és üzleti 

tervezés 

Neptun-kód: 
GSVSR11GNE 
GSVSR11GLE 
 

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

Kredit: 4 kredit 
Követelmény: vizsga 

Előkövetelmény: nincs 
 

Tantárgyfelelős: 
Dr. habil. Lazányi Kornélia 
 

Beosztás: 
egyetemi docens 
 

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

Értékesítési és ellenőrzési eljárások: 
Esettanulmány jellegű év végi vizsga (60%), órai aktivitás (40%) – Nappalin 
Esettanulmány jellegű év végi vizsga (60%), beadandó dolgozat (40%) - Levelezőn 

Ismeretanyag leírása: 

A stratégia fejlődésének történeti áttekintése - Katonai stratégia. A stratégiai tervezés 
rendszere. A vállalatok makrokörnyezetének vizsgálata. A vállalatok mikrokörnyezetének 
vizsgálata – Iparág meghatározása. A vállalalati struktúra elemei. A szervezetek alapvető 
képességei. A szervezetek érintettjei - Vállalati felelősség. A külső és belső tényezők 
összjátékának értékelése, és a megfelelő üzleti stratégia kiválasztása – Tanulási görbe – 
termékéletgörbe – piaci penetráció. Stratégia kialakításának lépései - Probléma és célfa - 
Vállalati misszió és vízió, küldetési nyilatkozat. Vállalati stratégia kialakítása, taktikai, 
operatív tervekre való lebontása – FLS – WBS – CPM – Pert – Logframe. Vállalati 
teljesítmény monitorozása – Teljesítmény mérése – BSC. Vállalati profil – Vállalati portfólió. 
Nemzetközi trendek a stratégiában. Stratégiai akciók és változásvezetési stratégiák. Üzleti 
terv fogalma, felépítése, funkcionális stratégiák. 

 

  



Tárgy neve: 

Vállalkozások munkaügyi 

szabályozása 

Neptun-kód: 

GSVIN12MNE 

GSVIN12MLE 

 

Óraszám: 

nappali: 2 ea + 2tgy + 0lab 

levelező: 15 ea + 0lab 

Kredit: 4 kredit 

Követelmény: vizsga 

Előkövetelmény: nincs 

 

Tantárgyfelelős: 

Tóth-Bordásné Dr. Marosi 

Ildikó 

 

Beosztás: 

egyetemi docens 

 

Kar és intézet neve: 

Keleti Károly Gazdasági Kar 

Szervezési és Vezetési 

Intézet 

Értékesítési és ellenőrzési eljárások: 

Zh (megfelelt-nem megfelelt)  

vizsga írásban és szóban (értékelés 1-5 érdemjegyig) 

Ismeretanyag leírása: 

A vállalkozásokra vonatkozó jogi szabályozások keretében kerül ismertetésre a 
vállalkozások munkajogikörnyezete. A munkáltató-munkavállaló jogviszony alapvető 
kérdéseit, a munkaügyi kapcsolatok rendszerét, a munkaviszony lényeges tartalmi elemeit, 
a munkaviszony létrehozásának, módosításának, megszüntetésének jogszabályi 
lehetőségeit, esetlegesen fölmerülő problémáit gyakorlati példákon keresztül tárgyalja. 
Külön hangsúlyt helyez a munka díjazásának és a munkaidőnek a kezelésére, valamint a 
tipikus és atipikus foglalkoztatási kérdések sajátosságaira. Részletesen dolgozza fel a 
munkajogi felelősséget mind munkavállalói, mind munkáltatói oldalon. Ismerteti az egyéb 
jogszabályok munkajoghoz való kapcsolódását. 

 

 



Tárgy neve: 

Stratégiai szövetségek az 

üzleti világban 

Neptun-kód: 

GSVSS11GNE  

GSVSS11GLE 

 

Óraszám: 

nappali: 2 ea + 2 tgy +0lab 

levelező: 15 ea + 0lab 

Kredit: 4 kredit 

Követelmény: vizsga 

Előkövetelmény: nincs 

 

Tantárgyfelelős: 

Dr. Berecz József 

 

Beosztás: 

főiskolai docens 

 

Kar és intézet neve: 

Keleti Károly Gazdasági Kar 

Szervezési és Vezetési 

Intézet 

Értékesítési és ellenőrzési eljárások: 

A félévközi jegyet 2 zárthelyi dolgozat, valamint egy feladat eredménye határozza meg. 

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: 

Tárgyalástechnika 

Neptun-kód: 

GSVTR11GNE 

GSVTR11GLE 

 

Óraszám: 

nappali: 2 ea + 2tgy + 0lab 

levelező: 15 ea+ 0lab 

Kredit: 4 kredit 

Követelmény: vizsga 

Előkövetelmény: nincs 

 

Tantárgyfelelős: 

Dr. Karlovitz János Tibor 

 

Beosztás: 

egyetemi docens 

 

Kar és intézet neve: 

Keleti Károly Gazdasági Kar 

Szervezési és Vezetési 

Intézet 

Értékesítési és ellenőrzési eljárások: 

 

Ismeretanyag leírása: 

A tárgyalás az üzleti élet egyik legfontosabb területe. Alapjai közé tartoznak a szóbeli, írott, 

valamint nonverbális kommunikációs eszközök széles körű ismerete és alkalmazási 

repertoárja. Szükség van önismeretre és mások megismerésére (emberismeretre), továbbá 

jártasnak kell lenni a prezentációs technikákban. A tárgyalónak ismernie kell a különféle 

tárgyalási stílusokat, képesnek kell lennie tárgyalási stratégiák és taktikák kidolgozására és 

megvalósítására. Bár alapjában véve meggyőzni akar, törekednie kell a megegyezésre, 

mivel ez utóbbi a tárgyalás elsődleges sikerkritériuma. A felkészülés része a tárgyalás 

tárgyának alapos analitikus ismerete csakúgy, mint a „trükkök” felismerésének és 

kivédésének képessége, vagy a „nehéz partnerek” kezelése. 

 

 



Tárgy neve: 

Stratégiai tréning 

Neptun-kód: 

GSVST11GNE 

GSVST11GLE 

 

Óraszám: 

nappali: 0 ea + 0 tgy + 4 lab 

levelező: 15 ea + 0lab 

Kredit: 4 kredit 

Követelmény: évközi jegy 

Előkövetelmény: nincs 

 

 

Tantárgyfelelős: 

Dr. Karlovitz János Tibor 

 

Beosztás: 

egyetemi docens 

 

Kar és intézet neve: 

Keleti Károly Gazdasági Kar 

Szervezési és Vezetési 

Intézet 

Értékesítési és ellenőrzési eljárások:  

Esszé-készítés (írásbeli) és csoportos szimulációs feladatban való részvétel 

Ismeretanyag leírása: 

A tárgy célja a szervezetben, csoportban való működés alapelveinek, valamint az alapvető 

vezetői kompetenciáknak bemutatása, majd csoportos szimulációk segítségével történő 

gyakorlati adaptálása. A hallgatók önmaguk alaposabb megismerése után a csoportok 

működését és belső dinamikáját vizsgálják. Áttekintik a vezetői szerepeket és funkciókat, a 

hatalom forrásait. Betekintést nyernek a motiváció folyamatába. 

Megismerkednek a szervezeti és nemzeti kultúra egyénekre és szervezetekre gyakorolt 

hatásával. Kommunikációs-, konfliktuskezelési-, és stressz menedzsment módszereket 

tanulnak. A hatékony időgazdálkodás alapjainak elsajátítása során saját életstratégiát 

dolgoznak ki. 

Megismerik a szervezetek által alkalmazott stratégia-alkotás főbb lépéseit, a hosszú 

időhorizontú célok, és a rövid távú operatív tervek összhangját, és a stratégiai tervezés 

néhány eszközét. 

 
  



Tárgy neve: 
Projektmunka 

NEPTUN-kód: 
GVMPF11GNE 
GVMPF11GLE 
 

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

Kredit: 4 
Követelmény: évközi jegy 
 

Előkövetelmény: nincs 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Kolnhofer-Derecskei 
Anita PhD 

Beosztás:  
adjunktus 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Vállalkozásmenedzsment Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
A félév során egy kiselőadás prezentációs formában az elméleti ismeretek és azok gyakorlati 
alkalmazásának bemutatására. Projektalapító dokumentum elkészítése egy választott 
témában.  
 

Ismeretanyag leírása: 

A projekt fogalma, jellemzői. A projekt céljai, sikerkritériumai, környezete, határai, életciklusa, 
résztvevői, szereplői, szervezete, működése, tervezése. A projekt dokumentálása és 
dokumentumai. A projekt szakaszolása, mérföldkövei, idő- és erőforrásterve, kritikus pontjai. 
Költségtervezés. A projekt „haszonélvezői”. Eredménytervezés, fedezetszámítás, 
jövedelmezőségi mutatók. A projekt pénzügyi terve. Forrástervezés (hitelek, pályázatok), 
vagyongazdálkodás. A projekt kockázatai, változásainak kezelése - kockázatkezelés, 
változásmenedzsment. A projekt minőségbiztosítása. Projektkontrolling, -értékelés, -zárás. 
 

 
  



Tárgy neve: 
Lean menedzsment 

NEPTUN-kód: 
GVMLM11GNE 
GVMLM11GLE 
 

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

Kredit: 4 
Követelmény: vizsga 
 

Előkövetelmény: nincs 
 

Tantárgyfelelős: 
Dr. László Gábor PhD 

Beosztás:  
adjunktus 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Vállalkozásmenedzsment Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
egy zárthelyi dolgozat eredményes megírása (minimum 50 %-os teljesítés) és egy beadandó 
csoport feladat kidolgozása és prezentációja 

Ismeretanyag leírása: 

A Lean kialakulása, jelentése. A Lean menedzsment stratégiai szintje:  a Lean menedzsment 
5 alapelve: érték, értékáram, áramlás, húzásos rendszer, folyamatos fejlesztés. A Lean 
menedzsment operatív szintje: a Lean menedzsment eszközei 
Anyag- és információáramlás. Kaizen. Just in time. Kanban. TPM. Érték-előállító folyamat 

menedzselése. A lean menedzsment hatása a vállalati teljesítményre. A lean és a vállalati 

versenyképesség kapcsolata. Lean szervezet. A karcsú gyártás kialakítása. Toyota gyártási 

rendszer. Muda (A 7+1 veszteségkategória). A karcsú szolgáltatás kialakítása. Lean iroda. 

Lean IT. 5S. Vizuális menedzsment. Problémamegoldás lépései. 

 

 
  



Tárgy neve: 
Minőségfejlesztési technikák 

NEPTUN-kód: 
GVMMT11GNE 
GVMMT11GLE 
 

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

Kredit: 4 
Követelmény: vizsga 
 

Előkövetelmény: nincs 
 

Tantárgyfelelős: 
Dr. László Gábor PhD 

Beosztás:  
adjunktus 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Vállalkozásmenedzsment Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
egy zárthelyi dolgozat eredményes megírása (minimum 50 %-os teljesítés) és egy beadandó 
csoport feladat kidolgozása és prezentációja 

Ismeretanyag leírása: 

Minőségszint, minőségfokozat. Termékfejlesztés – kutatásfejlesztés. Minőségfejlesztés - 
Piaci érték és termékminőség kapcsolata. Alapvető minőségeszközök: folyamatábra, 
adatgyűjtő lap, hisztogram, Pareto diagram, szóródási diagram, Ishikawa-diagram, PDCA-elv  
Team-munka és brainstroming technikák  
Új vezetési-fejlesztési eszközök: affinitás diagram, kapcsolati diagram, mátrix elemzés  
Minőségfejlesztő módszerek: FMEA, QFD, Poka-Yoka módszer, 5 S módszer, Six szigma,  
Benchmarking 
A minőség gazdasági elemzése: minőségköltségek elemzése, életciklus költségek 
 

 
  



Tárgy neve: 
Elektronikus irat-és dokumentáció 

kezelés 

NEPTUN-kód: 
GVMED11GNE 
GVMED11GLE 

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

Kredit: 4 
Követelmény: vizsga 
 

Előkövetelmény: nincs 
 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Reicher Regina PhD 

Beosztás:  
adjunktus 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Vállalkozásmenedzsment Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
 

Ismeretanyag leírása: 

A tantárgy célja az iratkezeléssel kapcsolatos alapfogalmak (az irat, az érkező küldemények 
kezelése, az iratok nyilvántartása, az iratok készítése, a küldemények kezelése, az 
irattárazás), és a kapcsolódó jogszabályi hierarchia, valamint a legújjabkori 
dokumentumkezelés technikájának és szabályozásának áttekintése, különös tekintettel az 
elektronikus dokumentumkezelésre, digitális aláírás, archiválás kérdésére. A tananyag 
bemutatja, milyen magasabb szintű műveletekkel tehetjük hatékonyabbá az elektronikus 
dokumentumok szerkesztését, kezelését, tárolását, hitelesítését. A félév során  a halllgatók 
betekintést nyerhetnek a digitális aláírás aktuális szabályaiba és az iratkezelésre vonatkozó 
hatályos jogszabályokba. Megismerkedhetnek a CMS (Content Management System) 
rendszerek típusaival, működési elvével és általános jellemzőivel. egismerkedhetnek a 
digitális forma, átlátható szerkesztési követelményeivel, a körlevélkészítés technikájával, 
táblázatok és egyéb mellékletek csatolásával, beágyazásával. Emellett megismerhetik a 
dokumentumtárolás leglényegesebb kérdéseit, mint az iratrendezés, könyvtárstruktúra 
kialakítása és az ehhez tartozó műveletek, fájlformátumok jellemzőit és a keresés technikai 
jellemzőit, paraméterezhetőségét. Végül bemutatásra kerül az archiválás módszertana és 
lehetőségei, néhány technikai jellemzője. 

 
  



Tárgy neve: 
Tudásbázisú és szakértő rendszerek 

NEPTUN-kód: 
GVMTR11GNE 
GVMTR11GLE 

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

Kredit: 4 
Követelmény: vizsga 
 

Előkövetelmény:  
nincs 

Tantárgyfelelős: 
Dr. habil. Szeghegyi Ágnes 

Beosztás:  
főiskolai tanár/egyetemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Vállalkozásmenedzsment Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Önállóan megoldott feladat deduktív és induktív módszerrel és egy zárthelyi dolgozat 
eredményes megírása a vizsgára bocsátás feltétele. 
Az írásbeli vizsga eredményességének feltétele: az elérhető pontszám minimum 50%-ának 
teljesítése. 

Ismeretanyag leírása: 

Napjaink realitása a humán gondolkodási tevékenység részleges illetve teljes automatizálása. 
A komplex problémákhoz szükséges vezetői döntések meghozatalának nélkülözhetetlen 
eszközei a számítógépes döntéstámogató rendszerek, azaz a bizonytalanságok kezelésére is 
alkalmas, tudásalapú technológia elvén működő tudásbázisú/szakértő rendszerek. A 
tudásbázisú rendszerek tudás- és adatjellegű információkat tárolnak. Ezek reprezentálhatják 
valamilyen fizikai vagy egyéb rendszer modelljét, többek között irányításának, 
szabályozásának módját. Az ilyen rendszerek leginkább a hagyományos kétértékű logika 
alapján felépítettek. Ez a logikai felépítés nem alkalmas a fennálló bizonytalanságok, 
ellentmondások, az ismerethiány miatt keletkező problémák rugalmas, hathatós kezelésére. A 
tudásbázisú/szakértő rendszerekben a „crisp” jellegű információtárolás alternatív módját 
kínálják a lágy számítási eljárások (soft computing). Alkalmasak továbbá a 
bizonytalanságokkal terhelt, sokszor csak emberi nyelven kifejezett ismeretek matematikailag 
történő reprezentálására és kezelésére, illetve további finomítására. 

 
  



Tárgy neve: 
Számítógépes projektmenedzsment 

NEPTUN-kód: 
GVMSP11GNE 
GVMSP11GLE 
 

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

Kredit: 4 
Követelmény: vizsga 
 

Előkövetelmény: nincs 
 

Tantárgyfelelős: 
Dr. László Gábor PhD 

Beosztás:  
adjunktus 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Vállalkozásmenedzsment Intézet 

Értékelési és ellenőrzési 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:  
Filozófiatörténet 

 

NEPTUN-kód: 
GGTFT11GNE 
GGTFT11GLE 

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

Kredit: 3 
Követelmény: vizsga 
 

Előkövetelmény: nincs 
 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Molnár Máté Ph.D. 

Beosztás:  
főiskolai 
docens 

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

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Aláírás feltétele: az órákon való részvétel és két zárthelyi dolgozat megírása minimum 
elégséges átlaggal 
Vizsga 60 perces írásbeli vizsga, amelynek során két kérdésre kell esszé jellegű, a téma 
összefüggéseit is bemutató válaszokat adni a megadott tankönyv és az előadások anyaga 
alapján 

Ismeretanyag leírása: 

A görög filozófia kialakulásának, az európai identitás keletkezésének és az európai egység 
eszméje fejlődéstörténetének bemutatása a politikai filozófia és a politikai gondolkodás 
releváns képviselőinek munkássága révén. Az európai filozófia kialakulása: a milétoszi iskola. 
A szofista filozófia társadalomszemlélete. Arisztotelész és az ókori filozófia szintézise. A 
Respublica Christiana és a skolasztikus filozófia. Az európai egység középkori koncepciói: 
univerzális monarchia, európai föderáció. Podjebrád György törökellenes szövetségi terve. 
Erasmus és a keresztény pacifizmus eszméje. Saint-Pierre abbé pacifista egységterve. A 
felvilágosodás társadalomfilozófiája.. Montesquieu Európa egységéről. Bentham és az 
utilitarista közgazdaságtan. Kant és az örök béke. 

 
 

  



Tárgy neve: 
Pszichológia 

 

NEPTUN-kód: 
GVMPS11GNE 
GVMPS11GLE 

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

Kredit: 3 
Követelmény: vizsga 

 

Előkövetelmény: nincs 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Kolnhofer-Derecskei 
Anita 

Beosztás:  
adjunktus 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Vállalkozásmenedzsment Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
1 esettanulmány elkészítése 
1 zárthelyi dolgozat 

Ismeretanyag leírása: 

Bevezetés és alapok, a pszichológia tudományában. Alapvető irányzatok. Percepció, 
érzékelés és észlelés. Figyelem, memória és tanulás. Gondolkodás és nyelvhasználat. 
Érzelmek, arousal és stressz, mindezek hatása, megjelenése a munkakörnyezetben. 
Motiváció, ösztön, drive és arousal szint. Motivációs elméletek (folyamat és tartalom modellek) 
Vezető és vezetettek: hatalom. Attribúció és attitűd, a csoport hatása (konformitás), kognitív 
disszonancia. Szociálpszichológia eredményei. Fejlődéslélektan, erkölcsi fejlődés szintjei. 
Pszichopatológia devianciák és abnormalitás. A kultúra hatása, szervezeti kultúra. 
Gazdaságpszichológia, mint határterület: döntési heurisztikák, korlátozott racionalitás. 

 

  



Tárgy neve: 
Üzleti tervezés 

 

NEPTUN-kód: 
GGTUT11GNE 
GGTUT11GLE 

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

Kredit: 3 
Követelmény: vizsga 

 

Előkövetelmény: nincs 

Tantárgyfelelős: 
Pappné Dr. Nagy Valéria 

Beosztás:  
főiskolai  
docens 

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

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Aláírás feltétele: órai jelenlét + projektfeladatok elkészítése 
Vizsga 

Ismeretanyag leírása: 

A kurzus keretében a hallgatók az alapvető stratégiai tervezési eljárásokkal ismerkedhetnek 
meg. Az üzleti tervezés során alkalmazott tervezési, szervezési és stratégiai megoldások 
mellett ismertetésre kerülnek azok a módszerek, amelyek a hosszú távú célok elérése mellett 
elősegít a rövidebb időtávú célok teljesülését is. A kurzus kitér a rövidtávú stratégiák és 
taktikák jellemzőire, így középpontba a rövid-, illetőleg a középhosszú távú stratégiai terveket 
helyezi. Ismerteti az üzleti tervezésre vonatkozó főbb tudnivalókat és sajátosságokat. Kitér az 
üzleti terv javasolt felépítésére, az egyes fejezetek tartalmára. A kurzus igyekszik 
megismertetni a hallgatókkal az üzleti terv készítésének indokait, emellett felhívja a figyelmet 
azokra a lényeges területekre, amelyek a vállalkozásmenedzsment szempontjából 
mindenképpen több figyelmet igényelnének.  

 
  



Tárgy neve: 
Környezettudatos marketing 

NEPTUN-kód: 
GGTKM11GNE 
GGTKM11GLE 

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

Kredit: 3 
Követelmény: vizsga 

 

Előkövetelmény: nincs 
 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Majláth Melinda PhD. 

Beosztás:  
egyetemi 
docens 

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

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Aláírás feltétele: gyakorlatokon való jelenlét, egy csoportos (max. 25 pont) és egy egyéni 
feladat (max.25 pont) együttesen minimum 25 pontra való teljesítése. 
Vizsga: írásbeli vizsga (max. 50 pont) Az érdemjegy a félév alatt szerzhető max. 100 pont 
alapján kerül kialakításra (0-50 elégtelen, 51-62 elégséges, 63-74 pont közepes, 75-86 
pont jó, 87-100 jeles) 

Ismeretanyag leírása: 

Környezeti problémák gazdasági és társadalmi okai. Hagyományos marketing kritikája. A 
környezetbarát marketing definíciója, kialakulása, szakaszai. Környezetbarát 
marketingstratégiák. A környezetbarát marketing főbb kérdéskörei. A környezetbarát 
termékpolitika sajátosságai (design, csomagolás, újrahasznosítás), termékvonal döntések. 
Hitelesség kérdése. Zöldrefestés fajtái - hogyan fedezhető fel. Környezetbarát logók és 
tanúsítványok. Környezetbarát termékek árazási kihívásai. Zöld kommunikáció. 
Környezetbarát magatartás komplex megközelítése. Környezetbarát fogyasztók- 
szegmentációs ismérvek, szegmentációk. LOHAS szegmens.Környezetbarát megfontolások 
a B2B piacon: stratégiai szövetségek és zöld közbeszerzés. 

 
  



Tárgy neve:  
Nemzetközi pénzügyek 

 

NEPTUN-kód: 
GGTNP11GNE 
GGTNP11GLE 

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

Kredit: 3 
Követelmény: vizsga 

 

Előkövetelmény: nincs 
 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes 
Ph.D. 

Beosztás:  
egyetemi 
docens 

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

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
A zárthelyi dolgozatok sikeres teljesítése, a kiadott házi dolgozat megírása és prezentálása 
az aláírás feltétele, ezt követően vizsga a tárgy anyagából 

Ismeretanyag leírása: 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók a pénzügyi ismeretek tantárgy keretén belül elsajátított 
ismeretanyagot kibővítsék és elmélyítsék, abból a célból, hogy eligazodjanak a nemzetközi 
pénzügyi életben. A kurzus során a hallgaatók megismerkednek a nemzetközi pénzügyi 
rendszer alapvető összefüggéseivel, megismerik annak bonyolult kölcsönhatásait az 
árfolyamrendszerek, a hitelezési rendszerek révén, betekintést nyernek az nemzetközi 
pénzügyi kockázatok alakulásának folyamatába, valamint az Európai Unió pénzügyi 
rendszerének alapjaiba és működésébe. Képet kapnak a nemzetközi pénzügyi piacokat 
szabályozó intézményekről, megismerhetik a pénzügyi nyitottság kérdését. Betekintést 
kapnak a hitelminősítő intézmények bonyolult működésébe, és képet kapnak az országok 
bonyolult pénzügyi összefonódásáról is. 

 
  



Tárgy neve: 
Médiamarketing  

NEPTUN-kód: 
GGTME11GNE 
GGTME11GLE 
 

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

Kredit: 3 
Követelmény: vizsga 
 

Előkövetelmény: nincs 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Fodor Mónika Ph.D. 

Beosztás:  
egyetemi 
docens 

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

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Aláírás feltétele: évközi feladatok határidőre történő teljesítése.  
Vizsga: írásbeli vizsga  
Évközi feladatok: a szkatanárral egyeztetett témában projektmunka készítése és 
prezentálása. (50%) Évközi írsásblei számonkérés (50%) 

Ismeretanyag leírása: 

Médiatervezés helye és szerepe a marketingkommunikációban. Reklámpiac szereplői. 
Változások és tendenciák a reklám piacon.  A key accountok szerepe. Reklámügynökségek 
típusai. Full service ügynökségek és speciáli ügynökségek. Munkakörök, feladatok a full 
service reklámügynökségnél.Médiatervezés főbb szempontjai. Területi, célcsoport szerinti és 
időbeli differenciák. Médiumok csopotosítása. ATL és BTL eszközözk. Hagyományos 
médiaeszközök jellemzői, előnyei, hátrányai. Kreatív tervezés és médiatervezés kapcsolata 
az egyes ATL ezsközök esetében. BTL eszközök előnyei, hátrányai. BTL eszköztár és a 
kreatív tervezés kapcsolata. Briefing. Brief fajtái, felépítése, a jó brief jlelmzői. Médaibrief, 
kreatvbrief, ügyfélbrief és rebrief. Médai hatékonyság mérése. Médiatervezés a gyakorlatban. 
Média mutatószámok, kampány- és média-hatékonyság mérésének eszközei. 
 

 
  



Tárgy neve: 
Beszerzési és ellátási menedzsment 

NEPTUN-kód: 
GVMBS11GNE 
GVMBS11GLE 
 

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

Kredit: 3 
Követelmény: vizsga 

 

Előkövetelmény:  
nincs 

Tantárgyfelelős: 
Fenyvesi István 

Beosztás:  
c. egyetemi 
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Vállalkozásmenedzsment Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
zárthelyin legalább az 50% teljesítése és a kiselőadás megtartása 

Ismeretanyag leírása: 

A tantárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a beszerzési, logisztikai és ellátási 
folyamatokat, ezek speciális elemeit, egyes stratégiai és menedzsment módszereket. A tárgy 
keretében a következő főbb témakörök kerülnek tárgyalásra: 
Az értéklánc elmélet alapjai és kapcsolata az ellátási lánccal, 
Készletek jelentősége és kezelése az ellátási láncban, készletoptimalizálás, ostorcsapás 
effektus, 
Ellátási lánc stratégiák, push, pull, adaptív, karcsú, 
Folyamatoptimalizálás az ellátási láncban, informatikai támogatás lehetőségei (internet 
hatásai, ERP megoldások), 
Stratégiai szövetségek, partnerkapcsolatok az ellátási láncban, erőviszonyok alakulása, együtt 
működés dilemmái, 
Partnerkapcsolatok gyakorlati megvalósulási formái, (PM, RM), kockázatkezelés lehetőségei, 
Gyakorlati módszerek az ellátási láncban, disztribúciós módszerek, szívásos rendszerek, 
előrejelzési módszerek, 
Az ellátásilánc – menedzsment sajátosságai a szolgáltatásokban, Little törvénye, várakozási 
problémák, sorban állási rendszerek, 
Áruazonosítási és nyomon követési rendszerek és azok gyakorlati alkalmazásai, 
Az ellátásilánc – menedzsment szerepe a KKV szektorban, megoldások, mutatók, 
mérőszámok, 
A logisztika és az ellátási lánc helye és szerepe a szervezetben. 
 

 
  



Tárgy neve: 
 Fogyasztóvédelmi esettanulmányok 
  

NEPTUN-kód: 
GVMFE11GNE 
GVMFE11GLE 
 

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

Kredit: 3 
Követelmény: vizsga 

 

Előkövetelmény: nincs  
 

Tantárgyfelelős: 
Kovácsné Bukucs 
Erzsébet 

Mestertanár 
 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Vállalkozásmenedzsment Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: Óralátogatás kötelező 
Minden hallgató az előre megadott témakörök egyikéből 15 perces prezentációt tart, 
melyet közösen értékelünk. Maximális pontszám 20 pont. A félév végén zárthelyi dolgozat 
40 pont. Érdemjegy a megszerzett pontok alapján:  
0-30 pont elégtelen 
31-38 pont elégséges 
39-46 pont közepes 
47-54 pont jó 
55-60 pont jeles 

Ismeretanyag leírása: 

Fogyasztóvédelem szerepe a modern piacgazdaságokban, nemzetközi ajánlások és a hazai 
szabályozás. A fogyasztói alapjogok tartalma. A magyar fogyasztóvédelmi intézményrendszer 
felépítése és működése. A fogyasztói jogok érvényesítésének lehetséges fórumai. A tudatos 
fogyasztó viselkedése. Esettanulmányok : pénzügyi-, távközlési- és általános 
fogyasztóvédelmi területekről. 

 
  



Tárgy neve: 
Írás és prezentációskészégfejlesztés 

 

NEPTUN-kód: 
GVMIP11GNE 
GVMIP11GLE 
 

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

Kredit: 3 
Követelmény: vizsga 

 

Előkövetelmény: nincs 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Kolnhofer-Derecskei 
Anita 

Beosztás:  
adjunktus 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Vállalkozásmenedzsment Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Aktív órai részvétel (vagy online feladatok)  
1 prezentáció elkészítése és bemutatása 
1 zárthelyi dolgozat 

Ismeretanyag leírása: 

Protokoll alapok, bemutatkozás, kézfogás, protokolláris sorrend, önmagunk írásbeli 
bemutatása: önéletrajz és névjegykártya. Stílusok, stílusjegyek és rétegek. Stílusfejlesztő 
gyakorlatok. Írásbeli stílusok I.: levelezési stílus. Írásbeli stílusok II: tudományos stílus: 
problémafelvetéstől, a szakirodalmazásig. Források és hivatkozások kezelése. 
Kutatásmódszertani alapok, szakdolgozatírás, publikálás. Szóbeli stílus: előadói stílus. 
Prezentáció készítése: mi és hogyan kerüljön bele, technikák és trükkök. Felkészülés, a 
hallgatóság megismerése. A jó és a rossz előadás jellemzői. Helyzetgyakorlatok. 

 
  



Tárgy neve: 
Munkaerő-gazdaságtan 

NEPTUN-kód: 
GVMMG11GNE 
GVMMG11GLE 
 

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

Kredit: 3 
Követelmény: vizsga 

 

Előkövetelmény: nincs 
 

Tantárgyfelelős: 
Tóth Gábor 

Beosztás:  
docens 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Vállalkozásmenedzsment Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások:  
Házi dolgozat elfogadtatása és nappali tagozaton kiselőadás tartása  

 

Ismeretanyag leírása: 

A munkagazdaságtan fogalma. A munkaerőpiac működése, alapvető összefüggései. A 
munkaerő-kereslet. A munkaerő iránti kereslet jellemzői a versenypiacon és a közszférában. 
A munkaerő-kínálat, a demográfiai jellemzők a termékenység, a halandóság és a nemzetközi 
vándorlás hatása. A gazdasági aktivitás szerepe és változásai. A munkaerőbe való beruházás 
jelentősége, a képzés, szakképzés, átképzés. A technológiai fejlődés és a nemzetközi 
gazdasági kapcsolatok hatása a munkaerő-kereslet és –kínálat alakulására. A munkaerő-piaci 
diszkrimináció jellemző formái, okai. A munkanélküliség fajtái, okai és következményei, 
valamint a foglalkoztatáspolitika céljai és eszközei az Európai Unióban, illetve 
Magyarországon. 

 
 

 
 


