
Tárgy neve: 

Matematika I. 

NEPTUN-kód: 

KMEMA12KNE 

KMEMA12KLE 

                                                                                  

Óraszám:    

nappali: 3ea + 3gy+ 0 lab 

levelező: 20ea +0lab 

Kredit: 6 

Követelmény: évközi jegy 

 

Előkövetelmény: 

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: 

KMEMA22KNE 

KMEMA22KLE 

                                                                                          

Óraszám:    

nappali: 3ea + 3gy+ 0 lab 

levelező: 20ea +0lab 

Kredit: 6 

Követelmény: vizsga 

 

Előkövetelmény: 

Matematika I.     

KMEMA12KNE 

KMEMA12KLE 

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: 
GVMST12KNE 
GVMST12KLE 
 

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

Kredit: 3 
Követelmény: évközi jegy 

Előkövetelmény:  
 

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: 
GVMST22KNE 
GVMST22KLE 
 

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

Kredit: 3 
Követelmény: évközi jegy 

Előkövetelmény:  
Statisztika I 
GVMST12KNE 
GVMST12KLE 

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: 
KMAIA11KNE 
KMAIA11KLE 
 

Óraszám: 
Nappali: 2 ea + 0 gy + 2 lab 
Levelező: 20ó ea + 0 gyak + 0ó lab 
 

Kredit: 5 
Követelmény: évközi jegy 

Előkövetelmény: 
 

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 (Access-Word,Excel) 
zárthelyit írnak (50+25+25 pont). A évközi 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.). MS Access (táblák tervező, adatlap nézete, mezőtípusok, mezőtulajdonságok, 
elsődleges kulcs (egyszerű, összetett) hozzáadása. Redundancia. Normalizálás. 
Kapcsolatok létrehozása, hivatkozási integritás megőrzése, kaszkádolt frissítés, törlés. 
Relációs algebra műveletei. SQL meghatározása, tulajdonságai, főbb klauzólái. MS Access 
(lekérdezések típusai, tervező, SQL és adatlap nézete) Megszorítások és triggerek. Adatmodell 
típusai. Adatbázis-kezelő szoftverek. A Microsoft Access adatbázis-kezelő rendszer. 
Meghatározása, tulajdonságai. Információs rendszerek. MS Access (űrlapok, jelentések, 
eszközeik, makrók és nézeteik, karton vezérlőelem) Számrendszerek, kódrendszerek, 
adatábrázolás, matematikai logika. A számítástechnika alapfogalmai: a hardver, a szoftver 
fogalma – ezek főbb csoportosítása, jellemzésük; a PC felépítése és a rajta futó szoftverek 
kategóriái, operációs rendszer fogalma, szerepe. Ms Word – bekezdések, formázások, stílusok, 
felsorolás, sorszámozás, körlevél, tartalomjegyzék, tárgymutató, objektumok beszúrása, 
egyenletszerkesztő. A  Irodai alkalmazások I.: az irodai szoftvercsomagok funkciói, részei; a 
szövegszerkesztők, levelező programok alapvető használata, funkciói. Irodai alkalmazások II.: 
a táblázatkezelők és a prezentációkészítők alapvető használata, funkciói. Információbiztonsági 
követelmények a munkahelyeken, információbiztonság jelentősége a munkahelyeken, 
információbiztonság fogalma, jellemző veszélyek, a védekezés területei és lehetőségei MS 
Excel (kifejezések, grafikonok, kereső és pénzügyi függvények, adatbázis-kezelés, kimutatások, 
célérték-keresés, solver, makrók). Információs rendszerek a munkahelyeken : ERP rendszerek, 
CRM rendszerek, modellező rendszerek, Workflow rendszerek, tervező (CAD) rendszerek, 
példák. 
Informatika használata a munkahelyeken: Informatika alkalmazásának szintjei, szerepének 
változása; Vállalati lét és kommunikáció új formái: felhők, SaaS, ASP, mobil hozzáférések, 
távmunka, otthoni munka, internetes közösségi médiák  
 

 
  



Tárgy neve: 
Mikroökonómia 

NEPTUN-kód: 
GGTKG12KNE 
GGTKG12KLE 
 

Óraszám:    
nappali: 2ea+ 2tgy+0 lab 
levelező:20ea+0tgy+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: 
GGTKG22KNE 
GGTKG22KLE 
 

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

Kredit: 5 
Követelmény: vizsga 

 

Előkövetelmény:  
Mikroökonómia 

GGTKG12KNE 
GGTKG12KLE 

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: 
GGTNG11KNE 
GGTNG11KLE 
 

Óraszám:    
nappali: 2ea+0tgy+0 lab 
levelező:10ea+0tgy+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: 
GVMMD11KNE 
GVMMD11KLE 

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

Kredit: 4 
Követelmény: évközi jegy 

 

Előkövetelmény: Mikroökonómia 
GGTKG12KNE 
GGTKG12LNE 

 

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, 
írásbeli vizsga 
 

Ismeretanyag leírása: 

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

  



Tárgy neve: 
Környezetgazdaságtan 

NEPTUN-kód: 
GGTKO11KNE 
GGTKO11KLE 
 

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

GSVVG11KNE 

GSVVG11KLE 

 

Óraszám: 

nappali: 2 ea+2 gy+0 lab 

levelező:20ea+0tgy+0lab 

Kredit: 5 kredit 

Követelmény: vizsga 

Előkövetelmény: 

 

Tantárgyfelelős: 

Szikora Péter 

 

Beosztás: 

tanársegéd 

 

Kar és intézet neve: 

Keleti Károly Gazdasági 

Kar 

Szervezési és Vezetési 

Intézet 

Értékelési 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: 
GGTPU11KNE 
GGTPU11KLE 
 

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

Információgazdálkodás és 

gazdasági inf. 

Neptun-kód: 

GSVIG11KNE 

GSVIG11KLE 

 

Óraszám: 

nappali: 1 ea+0 tgy+3 l 

levelező: 20+0tgy+0lab 

Kredit: 5 kredit 

Követelmény: 

 nappali: évközi 

 levelező: vizsga 

Előkövetelmény: Informatika alapjai 

KMAIA11KNE 
KMAIA11KLE 
 

Tantárgyfelelős: 

Dr. Michelberger Pál 

 

Beosztás: 

egyetemi docens 

 

Kar és intézet neve: 

Keleti Károly Gazdasági 

Kar 

Szervezési és Vezetési 

Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 

Zárthelyi 

Ismeretanyag leírása: 

Vállalati információs rendszerek fejlődése és típusai. Információs rendszerek fejlesztése 
és tesztelése.  Informatikai projektek sajátosságai. Vállalati információs rendszer 
megtérülése (Total Cost of Ownership). Vállalatirányítási információs (ERP) rendszerek 
felépítése és funkcionalitása. Elektronikus adatcsere (EDI). Adatbányászat. Vevőkapcsolat 
kezelés (CRM). Ellátási lánc menedzsment (SCM). Kiegyensúlyozott mutatószám 
rendszer (BSC). Logisztikai szimuláció. Számítógéppel integrált gyártása (CIM). 
Irodaautomatizálás. Workflow. Hálótervezés. Archiválás. Intranet és extranet. Szolgáltató 
vállalatok üzemeltetést támogató és számlázási rendszerei. Banki informatikai rendszerek. 
Üzleti folyamatok újraszervezése (BPR). Vásárolt üzleti megoldások kiválasztása és 
bevezetése. Információs rendszerek üzemeltetése. Informatikai- és információbiztonság. 
 

 

  



Tárgy neve: 
Marketing alapjai  

NEPTUN-kód: 
GGTMA11KNE 
GGTMA11KLE 
 

Óraszám:    
nappali: 2ea+2tgy+0 lab 
levelező:20ea+0tgy+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: 
GVMSA11KNE 
GVMSA11KLE 
 

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: 
GGTGJ11KNE 
GGTGJ11KLE 

Óraszám:    
nappali: 3ea+0tgy+0lab 
levelező:10ea+0tgy+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: 
GGTUK11KNE 
GGTUK11KLE 
 

Óraszám:    
nappali: 1ea+2tgy+0 lab 
levelező:10ea+0tgy+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: 
GGTUA12KNE 
GGTUA12KLE 
 

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

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: 
GGTUA22KNE 
GGTUA22KLE 
 

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

Kredit: 4 
Követelmény: évközi jegy 

Előkövetelmény:  
Szakmai idegen nyelv I. 

GGTUA12KNE 
GGTUA12KLE 

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: 
GGTJO11KNE 
GGTJO11KLE 

Óraszám:    
nappali: 2ea+0tgy+0lab 
levelező:10ea+0tgy+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: 
GGTSZ11KNE 
GGTSZ11KLE 
 

Óraszám:    
nappali: 1ea+1tgy+0lab 
levelező:10ea+0tgy+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 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: 
GGTGT11KNE 
GGTGT11KLE 
 

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

GSVEU11KNE 

GSVEU11KLE 

 

Óraszám: 

nappali: 2ea+0tgy+0lab 

levelező:10 ea+0tgy+0lab 

Kredit: 3 kredit 

Követelmény: 

 nappali: évközi 

 levelező: vizsga 

Előkövetelmény: 

 

Tantárgyfelelős: 

Dr. Michelberger Pál 

 

Beosztás: 

egyetemi docens 

 

Kar és intézet neve: 

Keleti Károly Gazdasági Kar 

Szervezési és Vezetési 

Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 

Zárthelyi 

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: 

Kereskedelem 

gazdaságtan 

Neptun-kód: 

GSVKG11KNE 

GSVKG11KLE 

 

Óraszám: 

nappali: 1 ea+2 gy+0lab 

levelező:15 ea+0tgy+0lab 

Kredit: 3 kredit 

Követelmény: évközi 

Előkövetelmény: Vállalkozásgazdaságtan 

GSVVG11KNE 

GSVVG11KLE 

 

Tantárgyfelelős: 

Takácsné dr. György Katalin 

Beosztás: 

egyetemi docens 

 

Kar és intézet neve: 

Keleti Károly Gazdasági Kar 

Szervezési és Vezetési 

Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 

2 zárthelyi dolgozat 

Ismeretanyag leírása: 

A tantárgy célja a hallgatók alapvető vállalati, kereskedelmi és gazdasági ismereteinek 

szintetizálása, gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem 

előtt tartásával. A tárgy felöleli a kereskedelem, mint szolgáltató tevékenység szerepét a 

nemzetgazdaságban, a termékpálya kapcsolatokat, az értékesítési csatornákat. 

Megismerteti a hallgatókat az ágazati erőforrásszükséglettervezési, költség-, árképzési 

sajátosságaival, azok finanszírozási kérdéseivel, továbbá a makro- és versenypiaci 

kapcsolatokkal, az etikus kereskedői magatartás elveivel. A vizsga jegy kialakítása az évközi 

teljesítmény (egy ZH és egy egyéni feladat) figyelembevételével félév végi vizsga keretében 

kerül értékelésre. 

 

  



Tárgy neve: 
Logisztika 

NEPTUN-kód: 
GVMLO11KNE 
GVMLO11KLE 
 

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

Kredit: 3 
Követelmény: vizsga 

 

Előkövetelmény:  
 

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. 
Az aláírás feltétele: 
ZH a 14. héten. A zh pontszámának 50%-a az eredményes zárthelyi dolgozat feltétele.  

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: 

Médiagazdaságtan 

Neptun-kód: 

GSVMG11KNE  

GSVMG11KLE 

 

Óraszám: 

nappali: 1ea+2tgy+0 lab 

levelező: 15 ea+0tgy+0lab 

Kredit: 3 kredit 

Követelmény:  

 nappali: évközi 

 levelező: évközi 

Előkövetelmény: Vállalkozásgazdaságtan 

GSVVG11KNE 

GSVVG11KLE 

 

Tantárgyfelelős: 

Szikora Péter 

 

Beosztás: 

tanársegéd 

 

Kar és intézet neve: 

Keleti Károly Gazdasági Kar 

Szervezési és Vezetési 

Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 

Egyéni prezentáció házi dolgozat alapján és zárthelyi 

Ismeretanyag leírása: 

A médiapiaci mechanizmusok és keletkezésük. Duális médiarendszer fogalma, 

kialakulásának feltételei. A médiapiac szereplői: tulajdonos, fogyasztó, közvetítők. A 

médiumok létrehozása és működtetése. Az egyes médiumok gazdasági, technikai és 

finanszírozási jellegzetességei. A lappiac, lapstruktúrák bemutatása. Az elektronikus média 

modelljei, a kereskedelmi és közszolgálati funkciók elemzése. Az egyes médiatermékek 

piaci erőterének vizsgálata, hatóköre, közönsége és a médiafogyasztási szokások. Az új 

telekommunikációs világ áttekintése, a digitális korszak kihívásai, új távközlési struktúrák 

megjelenése. a konvergencia kérdésének vizsgálata. A magyar médiapiac törvényi 

szabályozása, felügyeleti rendszere. A magyar és az európai médiajog médiapiaci hatásai. 

 

 

  



Tárgy neve: 
Piackutatás 

NEPTUN-kód: 
GGTPK11KNE  
GGTPK11KLE 

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

Kredit: 4 
Követelmény: vizsga 

 

Előkövetelmény:  
Fogyasztói magatartás 

GGTFM11KNE 
GGTFM11KLE 

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 (kutatási jelentés és konklúziók 
levonása) a szaktanárral egyeztetett témában és kutatási módszerekkel.  

 
 

Ismeretanyag leírása: 

A piackutatás tárgyköre, jelentősége. A piackutatás információs rendszere és a piackutatás 
folyamata. Kutatási terv kialakítása. Szekunder és primer piackutatás előnyei, hátryánai, 
formái. Primer eljárások: megkérdezés, megfigyelés és kisérlet. Kvalitatív és kvantitatív 
eljárások csoportosítása. Kvalitatív módszerek: egyéni és csoportok interjúk. A kvalitatív 
kutatás segédezköze, guide. Az interjúkészítés szabályai. Kvantitatív megkérdezés.  
A kérdőívszerkesztés szabályai. Kérdés típusok, mérési szintek. A kérdőívszerkesztés 
gyakorlata. Adatgyűjtés, előkészítés és elemzés. Mintavétel és kiválasztás. Korszerű 
piackutatási módszerek és technikák. A terepmunka folyamata, előksézsítése és 
lebonyolítása. Adatfeldolgozás, leíró statisztikák, kétváltozós eljárások. Kutatási jelentés 
felépítése, kutatási eredmények prezentálása, értelmezése.  

 

  



Tárgy neve: 
Vállalatirányítás 

NEPTUN-kód: 
GVMVI11KNE 
GVMVI11KLE 
 

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

Kredit: 4 
Követelmény: vizsga 

 

Előkövetelmény:  
Vállalkozásgazdaságtan 
GSVVG11KNE 

GSVVG11KLE 

Tantárgyfelelős: 
Dr. habil. Velencei Jolán 
PhD 

Beosztás:  
egyetemi 
docens 
 

Kar és intézet neve: 
Keleti Károly Gazdasági Kar 
Vállalkozásmenedzsment Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
félévközi munka: esettanulmány elkészítése 
írásbeli vizsga 

 

Ismeretanyag leírása: 

A vállalatokban alkalmazott Információs és Kommunikációs Technológiák (IKT) fontosságát a 
vállalatok döntéshozói egyszerre alul- és túlértékelik, és gyakran nem ismerik fel, hogy az új 
eszközök drasztikusan megváltoztatják az üzleti folyamatokat. Keresztfunkcionális 
folyamatokat hozhatnak létre, és az üzleti folyamatokat újjáalakítják. Egyetlen vállalatirányítási 
rendszer sem alkalmazható új függőségi viszonyok, folyamatok és döntési jogkörök 
bevezetése nélkül. A változások iránti  elkötelezettség csak olyan kultúrában jöhet létre, 
amelyet magas bizalom- és alacsony félelemszint jellemez. A környezettudatos 
vállalatirányítás odafigyel a fenntartható fejlődés és a társadalmi felelősségvállalás 
szempontjaira is.  

 

  



Tárgy neve: 
Külkereskedelmi technikák 

NEPTUN-kód: 
GGTER11KNE 
GGTER11KLE 
 

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

Kredit: 3 
Követelmény: vizsga 

 

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: eredményes ZH megírása 
Szóbeli vizsga 

Ismeretanyag leírása: 

Az üzleti tárgyalást megalapozó kommunikációs, interkulturális, emberi és környezeti feltételek 
elemzése. Személyes tárgyalás és kommunikáció. A külkereskedelmi ügylet folyamata, 
befolyásoló tényezői. A külkereskedelmi ügylettípusok. A külkereskedelmi ügylet 
finanszírozása. A külkereskedelmi ügylet előkészítése. Az ajánlati tevékenység. Ármunka a 
nemzetközi kereskedelemben. Kultúrák közötti kommunikáció. Hatékony kommunikáció a 
nemzetközi üzletben. A személyes kapcsolatok emberi tényezői. A tárgyaló viselkedésének 
protokolláris szabályai. Az üzleti tárgyalás. Tárgyalási konfliktushelyzet. A tárgyalási 
lehetőségek. Stratégiai alternatívák. Stratégiaválasztás. A tárgyalófél stratégiájának 
befolyásolása. Tárgyalási módszerek és technikák. A személyes eladás megtervezése és 
technikája. A személyes értékesítés folyamata. A külkereskedelmi szerződés és realizálása. 
Nemzetközi üzleti tárgyalások.  

 
  



Tárgy neve: 
Marketing menedzsment  

NEPTUN-kód: 
 GGTMM11KNE 
GGTMM11KLE 

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

Kredit: 4 
Követelmény: vizsga 
 

Előkövetelmény:  
Marketing alapjai  

GGTMA11KNE 
GGTMA11KLE 

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: 
GGTPM11KNE 
GGTPM11KLE 
 

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

NEPTUN-kód: 
GGTVP11KNE 
GGTVP11KLE 
 

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

Kredit: 4 
Követelmény: vizsga 

Előkövetelmény:  
Pénzügyek alapjai 

GGTPU11KNE 
GGTPU11KLE 

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:  
Marketingkommunikáció 

 

NEPTUN-kód: 
GGTMK11KNE 
GGTMK11KLE 
 

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

Kredit: 3 
Követelmény: évközi jegy 

 

Előkövetelmény: nincs 
 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Kelemen-Erdős Anikó 
Ph.D. 
 

Beosztás:  
adjunktus 
 

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

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Aláírás feltétele: Két zárthelyi dolgozat, valamint csoportmunka keretében 
marketingkommunikációs terv készítése és prezentációja. 

Ismeretanyag leírása: 

A tantárgy célja a marketingkommunikációs piac és médiaelemzés elsajátítása. A vállalati, 
illetve a marketingstratégiát, mint kiindulási feltételt és lehetőséget figyelembe véve, további 
célkitűzés a marketingkommunikációs szakmai szempontrendszer alapján a média-mix 
optimalizálási irányelvek megismerése gyakorlati példákon keresztül. A tantárgy nagy 
hangsúlyt fektet ennek keretében az egyes tömegkommunikációs és egyéb, különösen a direkt 
és esemény marketing, a személyes eladás, a kiállítások és vásárok, valamint a szponzorálás 
területeire, továbbá a marketingkommunikáció hatékonyságmérési módszereire. Ennek során 
meghatározza a marketingkommunikációs eszközök alkalmazásának előnyeit, hátrányait, 
továbbá azok szinergia hatásában rejlő lehetőségeket. A hallgatók az elméleti ismereteket 
csoportmunka keretében valós gyakorlati példák, esettanulmányok segítségével elemzik.  
 

 
 
  



Tárgy neve: 
Fogyasztói magatartás  

NEPTUN-kód: 
GGTFM11KNE 
GGTFM11KLE 
 

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

Kredit: 4 
Követelmény: évközi jegy 

 

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: 
 zárthelyi dolgozatok, házi dolgozat és prezentációja (fogyasztói szokások, preferenciák 
vizsgálata, fogyasztói trendek elemzése és konklúziók levonása) a szaktanárral egyeztetett 
konkrét témában és kutatási módszerekkel.  

 

Ismeretanyag leírása: 

A fogyasztói magatartás elméleti megközelítése, a fogyasztói magatartást befolyásoló 
tényezők rendszerezésének szempontjai. A fogyasztói magatartást befolyásoló kulturális 
tényezők.A kultúra fogalma, összetevői és mérhetőségének sajátosságai. A kultúra és az érték 
kapcsolata. Makro- és mikrokultúra. A fogyasztói magatartást befolyásoló társadalmi tényezők: 
a társadalom szerkezete és az életstílus. A társadalmi rétegződés, jellemzői, mérése. 
Életstílus koncepciók. Csoport, csoport típusok szerepe a fogyasztói magatartásban. A család 
és háztartás, a családi életciklus, a gyerek szerepe a családi döntéshozatalban A szerep és a 
státusz hatása a fogyasztói magatartásra - a szimbolikus fogyasztás. A fogyasztói magatartást 
befolyásoló pszichológiai tényezők. Kognitív tényezők: percepció, tanulás. Aktivizáló 
tényezők: emóció, motiváció. A vásárlási folyamat szakaszai, jellemzői.  
 
 

 
 

 
  



Tárgy neve: 
Szervezeti magatartás 

Neptun-kód: 
GSVSZ11KNE  
GSVSZ11KLE 
 

Óraszám: 
nappali: 2 ea + 1 gy 
levelező: 10 ea 

Kredit: 3  
Követelmény: évközi jegy 
 

Előkövetelmény: 
 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Lazányi Kornélia 
 

Beosztás: 
egyetemi docens 
 

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

Értékelési 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: 

E-kereskedelem 

Neptun-kód: 

GSVVG11GNE 

GSVVG11GLE 

 

Óraszám: 

nappali: 2 ea + 2 l 

levelező: 15 ea 

Kredit: 4  

Követelmény: évközi jegy 

Előkövetelmény: 

 

Tantárgyfelelős: 

Szikora Péter 

 

Beosztás: 

tanársegéd 

 

Kar és intézet neve: 

Keleti Károly Gazdasági Kar 

Szervezési és Vezetési 

Intézet 

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 

Kiadott évközi feladat határidőre (december 10. ill. május 10.) történő beadása 

elektronikus módon. 

Ismeretanyag leírása: 

Üzleti folyamatok és kereskedelem az Interneten. Üzleti intelligencia műszaki és gazdasági 

vetülete. Az online felhasználók és ügyfelek viselkedésének főbb vonásai. Vállalatok közötti 

kereskedelem  (B2B). - Kereskedő és vásárló közötti kereskedelem (B2C). Vevők közötti 

kereskedelem (C2C). Az elektronikus kereskedelmi rendszer fő részei: e-bolt, e-bank, e-

fizetési rendszerek. Megrendelés, fizetés és szállítás a neten. Elektronikus piactér, 

elektronikus beszerzés. Az árukészlet és a logisztikai háttér kialakítása. Folyamatintegráció. 

Szellemi tulajdon ás copyright a digitális világban. Az e-kereskedelem biztonsági kérdései 

(adatvédelem, bizalom, SET szabvány). Online aukciók.. Fejlődési trendek az elektronikus 

üzletben. 

 
  



Tárgy neve: 
Kereskedelmi marketing   

NEPTUN-kód: 
GGTKM11KNE 
GGTKM11KLE 
 

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

Kredit: 3 
Követelmény: évközi jegy 

 

Előkövetelmény: Marketing alapjai 
GGTMA11KNE 
GGTMA11KLE 

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: 

Kereskedelem fogalma, feladata, helye és szerepe a marketingben. Kereskedelmi marketing 
története, fejlődési fázisok. Szervezeti piacok jellemzői, típusai. Döntési specifikumok a 
szervezeti piacokon. Kereskedelmi típusok. Kiskereskedelem, nagykerskedelem, franchise 
rendszer, üzletláncok. Vevőorientált marketing a kereskedelemben. A vevőorientció  
fontossága. Kereskedelmi stratégiai döntések. Célpiacsecifikus marketing megoldások a 
kereskedelemben. Kereskedelmi szolgáltatások. Kereskedelmi márkák. Termékportfólió 
menedzselése, kínálatmenedzsment. Kategóriamenedzsment szerepe és helye, előnyei és 
hátrányai. Árképzési technikák, ártaktikai eszközök a kereskedelemben. Promóciós eszközök, 
vásárlást ösztönző megoldások, üzletatmoszféra szerepe. Vevői és vásárlói magatartás 
szerepe a kereskedelmi marketingben. Üzletválasztási modellek.  
 

 
  



Tárgy neve: 
Nemzetközi 
kereskedelem 

Neptun-kód: 
GSVNK11KNE  
GSVNK11KLE 
 

Óraszám: 
nappali: 4 gy + 2 l 
levelező: 15 ea 

Kredit: 4  
Követelmény: évközi 
 

Előkövetelmény: 
 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Gyarmati Gábor 
 

Beosztás: 
adjunktus 
 

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

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Zárthelyi 

Ismeretanyag leírása: 

Nemzetközi kereskedelem tantárgy célja, hogy általa a hallgatók eligazodjanak a 
legalapvetőbb nemzetközi kérdésekben és gyakorlati megvalósítására képessé váljanak. A 
nemzetközi kereskedelem jellemzői, a nemzetközi kereskedelmet meghatározó nemzetközi 
gazdasági és világgazdasági háttere. Világgazdasági rend, globalizáció és nemzetközi 
kereskedelem, a nemzetközi kereskedelem világgazdasági, intézményi és szabályozási 
háttere. A nemzetközi kereskedelem szabályozása, eszközrendszere és intézményei. 
Incoterms formulák és szerepe a nemzetközi kereskedelemben. Az EU kialakulása 
különösen a nemzetközi kereskedelem nézőpontjából, és annak főbb intézményei. Az 
intézmények működési köre és szerepeik. Régiók és főbb nemzetgazdasági szereplők. A 
Regionális politika és annak főbb kérdései. A regionális politika kialakulása, története és 
főbb céljai. Az EU legfőbb régiói és azok szerepei, jellemzői. 

 

  



Tárgy neve: 
EU vállalat és vállalkozás 

 

Neptun-kód: 
GSVEU11KNE 
GSVEU11KLE 
 

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

Kredit: 4 kredit 
Követelmény: vizsga 
 

Előkövetelmény: 
 

Tantárgyfelelős: 
Berecz József dr. 
 

Beosztás: 
főiskolai docens 
 

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

Értékesítési és ellenőrzési eljárások: 
Írásbeli és szóbeli vizsga 

Ismeretanyag leírása: 

A globalizálódó világunkban nem csak a multinacionális cégek működnek globálisan, de 
egyre több kis- és középvállalatnak kell kilépnie a nemzetközi piacokra. A hazai KKV-k 
számára is az egyik kitörési, növekedési lehetőség a nemzetközi megjelenés, önálló 
vállalkozások vagy leányvállalatok alapítása az Európai Unió országaiban. A tantárgy segít 
megismerni, értelmezni és alkalmazni azokat a szempontokat, amelyek a nemzetközi 
megjelenéshez szükségesek és összefoglalja azt a szabálykeretet, amelyet a külpiacra lépő 
kis- és középvállalkozásnak az alapításhoz és a terjeszkedéshez ismernie kell. A kurzus az 
új vállalkozások létrehozására és az EU piacain való eligazodásra fókuszál gyakorlati példák 
felhasználásával annak érdekében, hogy a későbbiekben, akár vállalkozóként is képesek 
legyenek felismerni cégük érdekeit és eredményesen szerepelni az EU piacain.  



Tárgy neve: 
Stratégiai tréning 

Neptun-kód: 
GSVST11MNE 
GSVIN12MLE 
 

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

Kredit: 4 kredit 
Követelmény: évközi jegy 
 

Előkövetelmény: 
 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Karlovitz János Tibor 
 

Beosztás: 
egyetemi docens 
 

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

Értékesítési és ellenőrzési eljárások: 
Zárthelyi dolgozatok alapján 

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: 
GGTPF11KNE 
GGTPF11KLE 
 

Óraszám:    
nappali: 0ea+0tgy+2lab 
levelező:15ea+0tgy+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, belföldi és külföldi kereskedelemben jártas 
szakemberekkel) 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:  
Üzleti etikett és protokoll 

NEPTUN-kód: 
GGTUE11KNE 
GGTUE11KLE 
 

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

Kredit: 4 
Követelmény: vizsga 

 

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: 
Aláírás feltétele: 2 eredményes ZH megírása 
Írásbeli vizsga  

Ismeretanyag leírása: 

Az üzleti szférában és a képviselt intézmény hazai és nemzetközi kapcsolatainak ápolásához 
megfelelő magatartást biztosító etikett és protokoll alapismeretek elsajátítása. Az illem, az 
etikett és a protokoll alapfogalmai. A viselkedés és a kultúra aktív és passzív elemei. Az 
élethelyzetek konvencionális és szabályos megoldásai. A hivatalos és a magán 
viselkedéskultúra különbségei és azonosságai. Üzleti megbeszélés, tárgyalás. Hivatalos 
delegációk fogadása. Hivatalos kiküldöttként külföldön. Az írásbeli érintkezés formái (névjegy, 
meghívó, levelezés… stb.). Telefonálás. Ajándékozás.A rendezvények protokollja. 
Étkezéssel egybekötött rendezvények. A rendezvényszervezés alapjai. A gazdasági élet 
legfontosabb rendezvényei (kiállítások, sajtótájékoztató stb.). Különböző régiók és országok 
üzleti etikettjének sajátos jellemzői. 

  



Tárgy neve: 
Külkereskedelmi ismeretek 

 

NEPTUN-kód: 
GGTKI11KNE 
GGTKI11KLE 
 

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

Kredit: 4 
Követelmény: vizsga 

 

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: órai jelenlét + projektfeladat megoldása 
zárthelyi dolgozatok megírása 

Ismeretanyag leírása: 

A kurzus keretében a nemzetközi kereskedelemre vonatkozó főbb szabályok, eljárások és a 
külkereskedelmet alapvetően befolyásoló mechanizmusok kerülnek bemutatásra. 
Ismertetésre kerül a nemzetközi kereskedelem fejlődéstörténete. A nemzetközi kereskedelem 
és a közgazdasági gondolkodás kapcsolata, a főbb közgazdasági iskolák véleménye a 
nemzetközi kereskedelem fontosságáról. A nemzetközi kereskedelem szabályozása, a 
nemzetközi szervezetek kereskedelemszabályozó intézkedései. A nemzetközi vállalatok 
kereskedelemteremtő és helyettesítő hatása. A külkereskedelmi ügylet fogalma és szereplő. 
A külkereskedelmi ügylet típusai, alapvető feltételei. Az INCOTERMS klauzula lényege, főbb 
módok a nemzetközi fizetési forgalomban. A nemzetközi kereskedelmi szerződés tartalma és 
felépítése. 

 
 
  



Tárgy neve: 
Online marketing 

NEPTUN-kód: 
GGTOM11KNE 
GGTOM11KLE 
 

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

Kredit: 4 
Követelmény: évközi jegy 

 

Előkövetelmény: nincs 
 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Kiss Mariann PhD. 
 

Beosztás:  
egyetemi 
docens 
 

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

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Aláírás feltétele: Két zárthelyi dolgozat és egy online projekt kidolgozása csoportmunka 
keretében.  

Ismeretanyag leírása: 

Marketing és reklám az információs társadalomban. Online kommunikációs eszközök, 
technológiák. Keresőmarketing és keresőoptimalizálás. E-mail marketing. Online fogyasztói 
magatartás. Az online piackutatás elemei. Vevőközösség építésének lépései. PPC-
kampányok menedzselése. Web-analitika Közösségi hálózatok az online marketingben: a 
Linkedin  és a Facebook. Gamification. ROI az online marketingben. 
 

 
 
  



Tárgy neve:  
Business marketing, 
eladásmenedzsment 

NEPTUN-kód: 
GGTBM11KNE 
GGTBM11KLE 
 

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

Kredit: 4 
Követelmény: vizsga 

 

Előkövetelmény: nincs 
 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Kelemen-Erdős Anikó 
Ph.D. 
 

Beosztás:  
adjunktus 

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

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Aláírás feltétele: Két zárthelyi dolgozat és egy projekt kidolgozása csoportmunka 
keretében. 

Ismeretanyag leírása: 

A tantárgy fő célkitűzése a business-to-business piac üzleti és marketingspecifikumainak 
elsajátítása. Ennek keretében a szervezeti piac marketing és menedzsment módszereinek 
elemzésére törekszik.  
Ellátási lánc marketing menedzsment relevanciái. Hálózati marketing. Stratégiai tervezés és 
menedzsment makro- és mikrogazdasági modellek alapján. Versenyképesség tényezői. 
Ügyfélorientáció, vevőérték meghatározása. Kapcsolati marketing és Customer Relationship 
Management. Piaszegmentálás a business-to-business piacokon. Stratégiai döntések (K+F, 
innováció piaci beveztése, márkapolitika). Szervezeti beszerzési politika, stratégia, 
magatartás. Árpolitika és stratégia. Értékesítési stratégia és technikák. Kommunikáció a 
szerveztei piacokon. Ajánlatok tervezése, kialakítása, menedzsmentje.  
 

 
  



 

Tárgy neve: 
PR és sajtókapcsolatok  

NEPTUN-kód: 
GGTPR11KNE 
GGTPR11KLE 
 

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

Kredit: 4 
Követelmény: évközi jegy 

 

Előkövetelmény: nincs 

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: 

A PR helye és szerepe a marketingkommunikációban. Külső PR célcsoportjai. Belső PR 
célcsoportjai. PR, Marketing és HR kapcsolata a gyakorlatban.Külső PR eszközök, azok 
szerepe. Belső PR eszközök és azok szerepe. Arculati kézikönyv, célja, típusai. Krízis 
kommunikáció és a PR. Krízis fajáti, a krízis kezelés kommunikációs megoldásai. Image és 
arculat. Az arculat tartalmi és formai elemei. A vállalati kultúra, érték és misszió szerepe a PR-
ban. A image fajtái. Image hatása, image transzfer. Új kihívások az image építésben 
(munkáltatói márka felértékelődése, okai és hatása a PR aktivitásokra). Image építés a 
gyakorlatban. PR tervezés. PR stratégiai és PR taktikai terv. PR és a sajtó kapcsolata. Sajtó 
események típusai, azok szervezése, értékelése a gakorlatban. Sajtófigyelés, sajtómonitoring 
szerepe a gyakorlatban. Társadalmi felelősségvállalás és a PR kapcsolata a gyakorlatban.  
  

 
  



Tárgy neve: 
Társadalomközpontú marketing, CSR 

NEPTUN-kód: 
GGTTM11KNE 
GGTTM11KLE 
 

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

Kredit: 4 
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: 
egy esettanulmány és annak prezentálása (min. 25 pont a max. 50-ből), valamint egy 
zárthelyi dolgozat (min. 25 pont a max. 50-ből). Az összesen szerzett pontok határozzák 
meg az érdemjegyet: 0-50 elégtelen, 51-62 elégséges, 63-74 közepes, 75-86 jó, 87-100 
jeles. 

 

Ismeretanyag leírása: 

CSR és a fenntartható növekedés, fenntartható fejlődés fogalma. A valóban felelős vállalat 
koncepciója. Társadalmi normák, elvárások. CSR trend. Stratégiai és taktikai CSR. Érintettek 
bevonása, velük folytatott párbeszéd. Jótékonykodás, adományozás, célhoz rendelt promóció, 
ügyhöz kapcsolt marketing, társadalmi marketing. A sikeres CSR jellemzői. CSR 
kommunikációs stratégiái. CSR előnyei és lehetséges veszélyei. Az image, reputáció és a 
CSR kapcsolata. CSR mérése, CSR jelentések. CSR gyakorlata hazánkban és nemzetközi 
szinten. 
Non-business szervezetek sajátosságai.Társadalmi marketing. Társadalmi marketing akciók 
tervezése. 
 

 

 
  



Tárgy neve: 
Reklámkampány tervezés 

NEPTUN-kód: 
GGTRT11KNE 
GGTRT11KLE 
 

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

Kredit: 4 
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: 
Kampányterv-készítési feladat prezentálással (max. 40 pont –elfogadásához min. 20 pont 
kell) és zárthelyi dolgozat (max.60 pont) együttese adja az évközi jegy alapját. Értékelése: 
0-50 pont elégtelen, 51-62 elégséges, 62-74 közepes, 75-86 jó, 87-100 jeles. 
 

Ismeretanyag leírása: 

 
Reklám és kommunikáció. Vonal alatti és vonal feletti eszközök. Kommunikációs stratégia és 
márkaépítés. Reklámpszichológia. Reklámbefolyásolás: racionális és emocionális reklám. 
Kódolás és manipulációs technikák. Ellenállások és disszonanciák kezelése a reklámban 
(szexualitás, sokk-reklám, humor). Társadalmi célú reklám sajátosságai. Politikai reklám. 
A kampánytervezés lépései (5M, 4C) Célkitűzés és brief, kreatív tervezés, csatornaválasztási 
döntések – integrált kampányok, médiatervezési mutatók-, ütemezés, a kommunikáció 
költségvetése, a kampánystáb tagjai. Hatékonyság és eredményesség-mérés a kampányban. 
Pre-test jelentősége. Ügynökségekkel való kapcsolat menedzselése. Online reklámkampány 
tervezés sajátosságai. 
Reklámkészítési módszerek. A kreatív reklám elvárásai és ismérvei, a kreatívminőség. Ötlet 
és reklám. Az alkotófolyamat.  
 

 
  



Tárgy neve: 
Online marketing 

NEPTUN-kód: 
GGTOM11KNE 
GGTOM11KLE 
 

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

Kredit: 4 
Követelmény: évközi jegy 

 

Előkövetelmény: nincs 
 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Kiss Mariann PhD. 
 

Beosztás:  
egyetemi 
docens 

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

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Aláírás feltétele: Két zárthelyi dolgozat és egy online projekt kidolgozása csoportmunka 
keretében.  

Ismeretanyag leírása: 

Marketing és reklám az információs társadalomban. Online kommunikációs eszközök, 
technológiák. Keresőmarketing és keresőoptimalizálás. E-mail marketing. Online fogyasztói 
magatartás. Az online piackutatás elemei. Vevőközösség építésének lépései. PPC-
kampányok menedzselése. Web-analitika Közösségi hálózatok az online marketingben: a 
Linkedin  és a Facebook. Gamification. ROI az online marketingben. 
 

 
  



Tárgy neve: 
Nemzetközi marketing 

NEPTUN-kód:  
GGTNM11KNE 
GGTNM11KLE 
 

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

Kredit: 4 
Követelmény: vizsga 

 

Előkövetelmény: nincs 
 

Tantárgyfelelős: 
Dr. Kiss Mariann Ph.D. 
 

Beosztás:  
egyetemi 
docens 

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

Értékelési és ellenőrzési eljárások: 
Aláírás feltétele: Projekt kidolgozása csoportmunka keretében. 

Ismeretanyag leírása: 

Nemzetközi marketing és a marketing-orientáció. Nemzetközi marketingkörnyezet elemzése. 
Nemzetközi piackutatás, ekvivalencia problémák. A külpiacra való kilépés formái, motivációi 
és kockázatai. A termék és piacra lépési döntések összefüggése. Sztenderdizálás vs 
differenciálás a nemzetközi marketingben. Nemzetközi árpolitika. Nemzetközi értékesítési 
csatornák és szervezetek. Piacbefolyásolás a nemzetközi marketingben. A 
marketingkommunikáció globalizálódása. 

 
  



Tárgy neve:  
Filozófiatörténet 

 

NEPTUN-kód: 
GGTFT11KNE 
GGTFT11KLE 
 

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

Kredit: 3 
Követelmény:  

nappali: vizsga 
levelező: 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: 
Üzleti tervezés 

 

NEPTUN-kód: 
GGTUT11KNE 
GGTUT11KLE 

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

Kredit: 3 
Követelmény: 

nappali: vizsga 
levelező: 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: 
GGTKM11KNE 
GGTKM11KLE 
 

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

Kredit: 3 
Követelmény: 

nappali: vizsga 
levelező: 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: 
GGTNP11KNE 
GGTNP11KLE 

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

Kredit: 3 
Követelmény: 

nappali: vizsga 
levelező: 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: 
GGTME11KNE 
GGTME11KLE 
 

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

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:  
Fogyasztóvédelmi esettanulmányok 

  

NEPTUN-kód: 
GVMFE11KNE 
GVMFE11KLE 

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

Kredit: 3 
Követelmény: vizsga  

Előkövetelmény: Nincs  
 

Tantárgyfelelős: 
Kovácsné Bukucs 
Erzsébet 
 

Beosztás:  
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: 
GVMIP11KNE 
GVMIP11KLE 
 

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

Kredit: 3 
Követelmény: vizsga 

 

Előkövetelmény:  
- 

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: 
Pszichológia 

 

NEPTUN-kód: 
GVMPS11KNE 
GVMPS11KLE 

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

Kredit: 3 
Követelmény: vizsga 

 

Előkövetelmény:  
- 

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: 
Beszerzési és ellátási menedzsment 

NEPTUN-kód: 
GVMBS11KNE 
GVMBS11KLE 
 

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

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: 
Munkaerőgazdaságtan 

NEPTUN-kód: 
GVMMG11KNE 
GVMMG11KLE 
 

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

Kredit: 3 
Követelmény: vizsga 

 

Előkövetelmény:  
 

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. 

 
 


