
A tananyag: tantárgyi programok, tárgyleírások (a tantervi táblázatban szereplő tanegységekről) 
 
 

 

Tantárgy neve: Munkaerő-piaci ismeretek Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” (előadás – gyakorlat): 100-0% 
(kredit%) 

A tanóra típusa és óraszáma: 2 előadás /0 gyakorlat/0 labor az adott félévben 

A számonkérés módja: évközi jegy 

A tantárgy tantervi helye: 1. félév 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A munkaerőpiac elméleti alapjai. A munkaerőpiac tartalma és kategóriái. A munkaerőpiac egyensúlyi viszo-
nyai. A munkaerőpiac szerkezete. A munkaerőpiac legfontosabb szegmensei. Munkajogi előírások. Vállal-
kozás szakmai és jogi keretei. Munkavállalók munkaerőpiaci rétegződése. Munkaadók rétegződése. Munka-
vállalói jogok és kötelezettségek. Munkáltatói elvárások. Munkaerő-gazdálkodás a szervezetben. A munka-
erő-gazdálkodás. stratégiai kérdései. Operatív munkaerő-gazdálkodás. A szükséges munkaerő beszerzése, 
kiválasztása, felvétele. Álláskeresési technikák, önéletrajz-készítés. A technológiai fejlődés és a nemzetközi 
gazdasági kapcsolatok hatása a munkaerő-keresletre. Alkalmazkodás munkaerő piaci változásokhoz.  A dol-
gozói mobilitás: vándorlás, bevándorlás és munkahelyváltoztatás. Munkaidő-rendszerek. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom felsorolása bibliográfiai adatokkal 

Vámosi Tamás: Munkaerő-piaci ismeretek, PTE, 2013. 
Roland G. Ehrenberg – Robert Smith: Korszerű munkagazdaságtan. Panem Könyvkiadó, Budapest, 2003. 
Galasi Péter- Gábor R. István: Munkagazdaságtan alapjai, BKE, Budapest 1996. 
Galasi Péter: A munkaerőpiac gazdaságtana, Aula 2003 
Zsigmond Csaba, Szép Zsófia: Munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák, 2004, ISBN 
9789542146704 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 
kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 
Ismeri a vállalat funkcionális tagozódását, az értékteremtő folyamatok menedzsmentjével kapcsolatos 
alapfogalmakat és eljárásokat. 
Ismeri az alapvető mikro- és makroökonómiai fogalmakat, a nemzetgazdasági teljesítményt mérő mutatókat. 
Ismeri a szakma részterületének megfelelő szakspecifikus eszközöket, módszereket, eljárásokat. 
Ismeri a szakszerű és hatékony írásbeli, hálózati és szóbeli szakmai kommunikáció módszereit és eszközeit. 
b) képességei 
Szakmai együttműködésben (projektben) képes rendszertervezési, -fejlesztési részfeladatok elvégzésére, 
dokumentálására. 
Képes anyanyelvi szakmai szókincsét szóbeli kommunikációban az együttműködések során (projektmunkák) 
használni és a szakmai feladatok dokumentálásában alkalmazni. 
c) attitűdje 
Törekszik a folyamatos szakmai képzésre és az általános önképzésre. 
Elkötelezett szakmai munkája eredményessége és hatékonysága iránt. 
Elkötelezett szakmája etikai és jogi szabályainak betartására. 
Nyitott szakmájával kapcsolatos technológiai és fejlesztési eredmények megismerésére, befogadására és 
törekszik tudásának megosztására. 
Érdeklődő a szakmájával kapcsolatos új módszerekkel és eszközökkel kapcsolatban. 
Elkötelezett minőségi követelmények betartására. 
d) autonómiája és felelőssége 
Önálló a munkájához kapcsolódó előírások betartásában és a vonatkozó dokumentumok elkészítésében. 
Munkájáért felelősséget vállal önálló feladatvégzésnél és csoportmunkában egyaránt. 
Az általa használt és működtetett informatikai eszközök értékét és jelentőségét érti, azokért személyes 
felelősséget vállal. 

Tantárgyfelelőse: Dr. Nagy Viktor PhD 



 

Tantárgy neve: Idegennyelvi alapszintű ismeretek Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” (előadás – gyakorlat): 0-100% 
(kredit%) 

A tanóra típusa és óraszáma: 0 előadás /3 gyakorlat/0 labor az adott félévben 

A számonkérés módja: évközi jegy 

A tantárgy tantervi helye: 1. félév 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Általános nyelvi témák, általános nyelvi kommunikáció, a témakörök az alapfokú nyelvtudás elmélyítését 
segítik elõ. Az anyag a meglévõ, a  középfokot még el nem érõ nyelvtudást veszi alapul, és a középhaladó 
szintû, ( pre-intermediate ) tankönyvre épül. Cél: a nyelvi készségek  fejlesztése, alapfokon. A köznyelvi 
témakörök szókincsének elsajátítása mellett a hallgatók képesek legyenek a nyelvi viselkedésre általános  
élethelyzetekben. A képzés fõ irányvonalát az általános kommunikációs témakörök alkotják. A tárgyalt 
nyelvtani egységek és a köznyelvi témakörök  a sikeres kommunikációt, és szövegek, történetek olvasását, 
megértését hivatottak elősegíteni. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom felsorolása bibliográfiai adatokkal 

Tom Hutchinson: Lifelines, Pre-Intermediate, Oxford University Press, 2009 
Raymond Murphy: Essential Grammar in Use, Pre-Intermediate, Cambridge University Press, 2015 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 
kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 
Az angol nyelvtudása eléri a szakmai feladatokhoz elvégzéséhez, és a folyamatos szakmai önképzéshez 
szükséges szintet. 
Rendelkezik szakmai alapszókinccsel anyanyelven és angol nyelven. 

Tantárgyfelelőse: Dr. Kepler Erzsébet PhD 



 

Tantárgy neve: Szakmai és pénzügyi információfeldolgozási ismeretek Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” (előadás – gyakorlat): 0-100% 
(kredit%) 

A tanóra típusa és óraszáma: 0 előadás /2 gyakorlat/0 labor az adott félévben 

A számonkérés módja: évközi jegy 

A tantárgy tantervi helye: 1. félév 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Szövegszerkesztés: Word: alapismeretek, formázások. Oldalszámozás, objektumok beillesztése, táblázatok. 
Szakaszok, hasábok, élőfej, élőláb. Stílusok. Tartalomjegyzék, tárgymutató. Körlevél készítése. Az Excel 
táblázatkezelő használatának alapjai. Cellák másolása, mozgatása, törlése. Táblázatok formázása. Számítá-
sok, képletek, hivatkozások. Diagramok készítése, nyomtatás. Táblázatok összekapcsolása. Az Excel lehető-
ségei: Célérték-keresés és Solver használata. Táblázat, mint adatbázis. Adatbázissal kapcsolatos műveletek. 
Rendezés, szűrő beállítása. Adatbázis-kezelő függvények. Grafikon készítése, módosítása. 
Stílusok, sablonok. Makró készítése rögzítéssel. a makró elemzése. A Visual Basic Editor ismertetése. A 
programozás alapjai, algoritmus-leíró eszközök. Egyszerű algoritmusok készítése, algoritmus leíró eszköz 
segítségével. (programnyelvtől független). Programozási nyelvek, osztályozásuk. A programkészítés lépései. 
Az információ, a rendszer, információs rendszer fogalma. Az adatbázis, az adatbázis-kezelő rendszer definí-
ciója. Adatmodell fogalma, elemei, kapcsolata. Az adatbázis-kezelő rendszerekkel szemben támasztott köve-
telmények. Normalizálás. 
A Microsoft Access adatbázis-kezelő rendszer. Meghatározása, tulajdonságai. Objektumai  
Adatbázis-kezelés ACCESS-ben. Táblák megtervezése, létrehozása. Normalizálás. Kapcsolatok. Szűrések, 
rendezések. Lekérdezések fajtái (Választó, Kereszttáblás, Táblakészítő, Hozzáfűző, Törlő, Frissítő) és tulaj-
donságaik. Feltételek használata lekérdezésekben. Vezérlőelemek. Űrlapok. Egyszerű és összetett űrlap ké-
szítése. Lekérdezések. Jelentések készítése. Excel, Access és a Visual Basic kapcsolata, eseményvezérelt 
programozás. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom felsorolása bibliográfiai adatokkal 

Kis Ádám, 2016, Szöveg a számítógépen : Könyv, cikk, szakdolgozat World szövegszerkesztővel - 
Budapest : Szak Kiadó , - 152 p. 
Somogyi Edit, 2008, Gazdasági számítások Excel 2007-ben – Budapest : JOS, - 156 p. 
Bártfai Barnabás, 2015, Excel a gyakorlatban : [Gyakorlati példákkal és azok részletes megoldási leírásával] 
- Budapest : BBS-INFO , - 171 p. 
Bártfai Barnabás, 2016, Access 2016 zsebkönyv : [2007, 2010 és 2013-as verziókhoz is használható] - 
Budapest : BBS-INFO Kiadó , - 170 p. 
Rippel Endre, 2017, A Visual Basic for Applications (VBA) programnyelvről  978 963 454 002 1 Budapest 
Akadémiai Kiadó https://eisz.mersz.org/?kdid=116 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 
kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 
Rendelkezik a gazdaságinformatika területén a szakmai feladatok ellátásához szükséges általános és 
specifikus alapvető ismeretekkel. 
Rendelkezik az információrendszerekkel, adatbázisokkal és programozással kapcsolatos alapismeretekkel. 
b) képességei 
Képes adatbázisok tervezésében, létrehozásában, üzemeltetésében, optimalizálásában és lekérdezésében való 
feladatok elvégzésére. 
Szakmai irányítás mellett képes statisztikai, gazdasági elemzések elvégzésére. 
Képes gazdaságinformatikus alapfeladatok megoldásához a megfelelő módszerek és eszközök kiválasztására 
és azok alkalmazására. 
c) attitűdje 
Törekszik a folyamatos szakmai képzésre és az általános önképzésre. 
Érdeklődő a szakmájával kapcsolatos új módszerekkel és eszközökkel kapcsolatban. 
Elkötelezett minőségi követelmények betartására. 
d) autonómiája és felelőssége 



Informatikai munkakörben - előírt keretek között - önállóan végzi feladatait. 
Az általa használt és működtetett informatikai eszközök értékét és jelentőségét érti, azokért személyes 
felelősséget vállal. 

Tantárgyfelelőse: Fehér-Polgár Pál 



 

Tantárgy neve: Kommunikációs ismeretek Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” (előadás – gyakorlat): 0-100% 
(kredit%) 

A tanóra típusa és óraszáma: 0 előadás /2 gyakorlat/0 labor az adott félévben 

A számonkérés módja: évközi jegy 

A tantárgy tantervi helye: 1. félév 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A hallgatók a tárgy keretében megismerhetik a kommunikáció folyamatát, szereplőit, legfőbb hatásmecha-
nizmusát. A kommunikációs folyamat eredményének mérési lehetőségeit. A kommunikációs trendekről, 
kihívásokról általános képet, betekintést ad a tárgy. A kommunikációs ismeretek keretében a verbális és non-
verbális kommunikáció eszköztárát, sajátosságait, valamint a legfőbb prezentációs készségeket ismerhetik 
meg a tárgy hallgatói. A kommunikáció kulturális különbségeiről és sajátosságairól is általános információ-
kat ad a tárgy. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom felsorolása bibliográfiai adatokkal 

Friedmann, Schulz von Thun: A kommunikáció zavarai és feloldásuk, Általános kommunikációpszichológia. 
Háttér Kiadó, Budapest 2012  
Fodor László, Kristó Edina: A hatékony kommunikáció alapjai. Noran Libro, Budapest, 2014 
Hoffmesiter Tóth Ágnes, Mitev Ariel Zoltán: Üzleti kommunikációs és tárgyalástechnika, Akadémia Kiadó 
Budapest, 2007 
Sas István: Reklám és pszichológia, Kommunikációs akadémia, 2009 Budapest 
Roger Fiwsher-William Ury: sikeres tárgyalás alapjai, Bagolyvár könyvkiadó, 1998 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 
kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 
Ismeri a vállalat funkcionális tagozódását, az értékteremtő folyamatok menedzsmentjével kapcsolatos 
alapfogalmakat és eljárásokat. 
Rendelkezik szakmai alapszókinccsel anyanyelven és angol nyelven. 
b) képességei 
Képes anyanyelvi szakmai szókincsét szóbeli kommunikációban az együttműködések során (projektmunkák) 
használni és a szakmai feladatok dokumentálásában alkalmazni. 
d) autonómiája és felelőssége 
Munkájáért felelősséget vállal önálló feladatvégzésnél és csoportmunkában egyaránt. 

Tantárgyfelelőse: Dr. Szekeres Valéria PhD 



 

Tantárgy neve: Bevezetés az informatikába Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” (előadás – gyakorlat): 67-33% 
(kredit%) 

A tanóra típusa és óraszáma: 2 előadás /0 gyakorlat/1 labor az adott félévben 

A számonkérés módja: évközi jegy 

A tantárgy tantervi helye: 1. félév 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Az informatika kialakulását és fejlődését meghatározó legfontosabb tényezők, és elméleti alapfogalmainak 
bemutatása. Az informatika tárgya és helye a tudományok között. Információ feldolgozó paradigmák 
jellemzői. Az analóg és digitális elvű informatika meghatározó tényezői, jellemzői. A Neumann elvű 
számítógép architektúra jellemzői, a továbbfejlesztés irányai. Az információelmélet alapfogalmai. A kódolás 
alapfogalmai. Információk ábrázolása (számok, karakterek, képek, zene). A minimum redundanciájú kódok 
értelmezése, főbb kódolási algoritmusok. A szótár alapú adattömörítés elve, a leggyakrabban használt 
kódrendszerek algoritmusai. Az adaptív kódolás elve, jelentősége. Hibatűrő-, hibajavító rendszerek elve, és 
tipikus példái (SED-SEC, Hamming kód). 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom felsorolása bibliográfiai adatokkal 

Nyakóné Juhász Katalin, Terdik György, Biró Piroska, Kátai Zoltán: Bevezetés az Informatikába, Digitális 
Tankönyvtár, 2011 (elektronikus jegyzet) 
David J. C. MacKay: Information Theory, Inference and Learning Algorithms, Cambridge University Press; 
1 edition, 2003 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 
kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 
Az angol nyelvtudása eléri a szakmai feladatokhoz elvégzéséhez, és a folyamatos szakmai önképzéshez 
szükséges szintet. 
Rendelkezik a gazdaságinformatika területén a szakmai feladatok ellátásához szükséges általános és 
specifikus alapvető ismeretekkel. 
Rendelkezik az információrendszerekkel, adatbázisokkal és programozással kapcsolatos alapismeretekkel. 
Ismeri a szakszerű és hatékony írásbeli, hálózati és szóbeli szakmai kommunikáció módszereit és eszközeit. 
Ismeri a matematika, statisztika és számítástudomány alapfogalmait, gyakorlati alkalmazási lehetőségeit. 
Rendelkezik szakmai alapszókinccsel anyanyelven és angol nyelven. 
Ismeri az informatika legfontosabb jogi és etikai szabályait és az informatikai biztonsággal összefüggő 
szabályozást. 
b) képességei 
Szakmai együttműködésben (projektben) képes rendszertervezési, -fejlesztési részfeladatok elvégzésére, 
dokumentálására. 
Képes gazdaságinformatikus alapfeladatok megoldásához a megfelelő módszerek és eszközök kiválasztására 
és azok alkalmazására. 
c) attitűdje 
Elkötelezett szakmai munkája eredményessége és hatékonysága iránt. 
Nyitott szakmájával kapcsolatos technológiai és fejlesztési eredmények megismerésére, befogadására és 
törekszik tudásának megosztására. 
Érdeklődő a szakmájával kapcsolatos új módszerekkel és eszközökkel kapcsolatban. 
d) autonómiája és felelőssége 
Informatikai munkakörben - előírt keretek között - önállóan végzi feladatait. 
Önálló a munkájához kapcsolódó előírások betartásában és a vonatkozó dokumentumok elkészítésében. 
Munkájáért felelősséget vállal önálló feladatvégzésnél és csoportmunkában egyaránt. 

Tantárgyfelelőse: Dr. Csink László egyetemi docens, PhD 



 

Tantárgy neve: Információgazdálkodás és gazdasági informatika Kreditértéke: 6 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” (előadás – gyakorlat): 50-50% 
(kredit%) 

A tanóra típusa és óraszáma: 3 előadás /0 gyakorlat/3 labor az adott félévben 

A számonkérés módja: évközi jegy 

A tantárgy tantervi helye: 2. félév 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló 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. Vállalati információs rendszerek fejlődési lépései (adatfeldolgozó 
rendszerek, tranzakció kezelés, vezetői információs rendszerek, üzleti intelligencia, stratégiai információs 
rendszerek). 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom felsorolása bibliográfiai adatokkal 

Kenneth C. Laudon - Jane P. Laudon: Management Information Systems (Managing the Digital Firm) 14th 
Edition, Prentice Hall, 2016 
Keszthelyi, A.: Age of Cyber Crime and Culture of Security. In: SCIENCE JOURNAL OF BUSINESS AND 
MANAGEMENT 3:(1-1) pp. 39-45. (2015) 
Keszthelyi, A., Michelberger, P.: From the IT Authorisation to the Role- and Identitiy Management In: Anikó 
Szakál (szerk.) 4th IEEE International Symposium on Logistics and Industrial Informatics: LINDI 2012. 
Keszthelyi, A.: Possibilities of Database Based Optimization in the Higher Education In: Tanítás-tanulás 
munkaerőpiac.: A Neveléstudományi Egyesület 2009. évi Konferenciája. Konferencia helye, ideje: Békéscsaba, 
Magyarország, 2009.01.22-2009.01.24. Békéscsaba: Neveléstudományi Egyesület, 2009. p. 48. (ISBN:978 963 06 
6485 1) 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek kialakításához a 
tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 
Ismeri a vállalat funkcionális tagozódását, az értékteremtő folyamatok menedzsmentjével kapcsolatos 
alapfogalmakat és eljárásokat. 
Rendelkezik az információrendszerekkel, adatbázisokkal és programozással kapcsolatos alapismeretekkel. 
Ismeri az informatika legfontosabb jogi és etikai szabályait és az informatikai biztonsággal összefüggő 
szabályozást. 
b) képességei 
Képes gazdasági célú informatikai alkalmazások üzemeltetésére, működtetésére a szükséges adatbiztonsági (fizikai 
és jogi védelem) és dokumentálási szabályok betartásával. 
Képes anyanyelvi szakmai szókincsét szóbeli kommunikációban az együttműködések során (projektmunkák) 
használni és a szakmai feladatok dokumentálásában alkalmazni. 
c) attitűdje 
Elkötelezett szakmája etikai és jogi szabályainak betartására. 
Érdeklődő a szakmájával kapcsolatos új módszerekkel és eszközökkel kapcsolatban. 
d) autonómiája és felelőssége 
Informatikai munkakörben - előírt keretek között - önállóan végzi feladatait. 
Az általa használt és működtetett informatikai eszközök értékét és jelentőségét érti, azokért személyes felelősséget 
vállal. 

Tantárgyfelelőse: Dr. Keszthelyi András László egyetemi docens, PhD 



 
Tantárgy neve: Mikroökonómia Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” (előadás – gyakorlat): 50-50% 
(kredit%) 

A tanóra típusa és óraszáma: 2 előadás /2 gyakorlat/0 labor az adott félévben 

A számonkérés módja: vizsga 

A tantárgy tantervi helye: 1. félév 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló 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. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom felsorolása bibliográfiai adatokkal 

Csiszárik-Kocsir Ágnes (2016): Mikrookonómia mérnökönkek - mikroökonómia, Elektronikus jegyzet (ÓE-KGK) 
Elek Erzsébet-Tóth Gábor-Véghné dr. Vörös Mária: Mikroökonómia példatár H. Varian: Mikroökonómia 
középfokon KJK, 1991 
Horváth I. - Láhm Sz. ? Medve A: Mikroökonómia Szemelvénygyűjtemény 2001. 
Kopányi Mihály: Mikroökonómia Műszaki Kiadó 1993 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek kialakításához a 
tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 
Alapismeretekkel rendelkezik a vállalat tevékenységi rendszerével, a vállalati működés alapelveivel, pénzügyi-
számviteli elszámolásával kapcsolatban. 
Ismeri a vállalat funkcionális tagozódását, az értékteremtő folyamatok menedzsmentjével kapcsolatos 
alapfogalmakat és eljárásokat. 
Ismeri az alapvető mikro- és makroökonómiai fogalmakat, a nemzetgazdasági teljesítményt mérő mutatókat. 

Tantárgyfelelőse: Dr. Medve András egyetemi docens, CsC 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Dr. Majláth Melinda egyetemi docens, PhD 



 

Tantárgy neve: Vállalkozásgazdaságtan Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” (előadás – gyakorlat): 50-50% 
(kredit%) 

A tanóra típusa és óraszáma: 2 előadás /2 gyakorlat/0 labor az adott félévben 

A számonkérés módja: vizsga 

A tantárgy tantervi helye: 2. félév 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló 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 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom felsorolása bibliográfiai adatokkal 

Szikora Péter: Vállalkozás gazdaságtan szöveggyűjtemény, 2017. Óbudai Egyetem 
Francsovics A. - Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan. Óbudai Egyetem, Budapest, 2017. 
Francsovics Anna, Kadocsa György, Lazányi Kornélia: Vállalkozásgazdaságtan gyakorlatok. Óbudai Egyetem, 
Budapest, 2017. 
J.Sloman, K.Hinde, D.Garratt. Economics for Business, 6/E. 2013. ISBN – 13: 9780273792468 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek kialakításához a 
tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 
Az angol nyelvtudása eléri a szakmai feladatokhoz elvégzéséhez, és a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges 
szintet. 
Rendelkezik a gazdaságinformatika területén a szakmai feladatok ellátásához szükséges általános és specifikus 
alapvető ismeretekkel. 
Alapismeretekkel rendelkezik a vállalat tevékenységi rendszerével, a vállalati működés alapelveivel, pénzügyi-
számviteli elszámolásával kapcsolatban. 
Ismeri a vállalat funkcionális tagozódását, az értékteremtő folyamatok menedzsmentjével kapcsolatos 
alapfogalmakat és eljárásokat. 
Rendelkezik szakmai alapszókinccsel anyanyelven és angol nyelven. 
b) képességei 
Képes vállalati, üzleti folyamatokhoz kapcsolódó egyszerű tervezési, programozási feladatokat elvégzésére. 
Képes gazdasági alkalmazások adaptációjában különböző szakmai feladatok megoldására. 
Képes anyanyelvi szakmai szókincsét szóbeli kommunikációban az együttműködések során (projektmunkák) 
használni és a szakmai feladatok dokumentálásában alkalmazni. 
c) attitűdje 
Törekszik a folyamatos szakmai képzésre és az általános önképzésre. 
Elkötelezett szakmai munkája eredményessége és hatékonysága iránt. 
Elkötelezett szakmája etikai és jogi szabályainak betartására. 
Érdeklődő a szakmájával kapcsolatos új módszerekkel és eszközökkel kapcsolatban. 
Elkötelezett minőségi követelmények betartására. 
d) autonómiája és felelőssége 
Önálló a munkájához kapcsolódó előírások betartásában és a vonatkozó dokumentumok elkészítésében. 
Munkájáért felelősséget vállal önálló feladatvégzésnél és csoportmunkában egyaránt. 
Az általa használt és működtetett informatikai eszközök értékét és jelentőségét érti, azokért személyes felelősséget 
vállal. 

Tantárgyfelelőse: Dr. Szikora Péter Gábor adjunktus, PhD 



 

Tantárgy neve: Üzleti intelligencia alkalmazások Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” (előadás – gyakorlat): 33-67% 
(kredit%) 

A tanóra típusa és óraszáma: 1 előadás /2 gyakorlat/0 labor az adott félévben 

A számonkérés módja: évközi jegy 

A tantárgy tantervi helye: 1. félév 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Üzleti intelligencia (Business Intelligence) a vállalati teljesítmény bemutatásához, analizálásához és tervezéséhez 
szükséges információk gyűjtését, előkészítését és elosztását írja le. A tantárgy célja, hogy a hallgatók áttekintést 
kapjanak az üzleti intelligencia megoldások elméleti hátteréről, gyakorlati megoldásiról és főbb alkalmazási 
lehetőségeiről. A képzés célja, hogy a tanuló képes legyen 
- a vállalati teljesítmény bemutatásához, analizálásához és tervezéséhez, javításához szükséges információk 

azonosítására, gyűjtésére, feldolgozására, szintetizálására, prezentálására, 
- felismerni az információs túlterheltséget és alulterheltséget, 
- megérteni az IT alkalmazások területének változásait, és ennek hatásait az üzleti folyamatokra, 
- az interneten keresni és validálni a friss tudásforrásokat, és kapjon áttekintést a piacon rendelkezésre álló ÜI 

szoftverekről, azok lehetőségeiről. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom felsorolása bibliográfiai adatokkal 

Kacsukné dr. Bruckner Lívia, Kiss Tamás: Bevezetés az üzleti informatikába. Akadémiai kiadó Budapest 2007 
Gábor András (szerk.): Üzleti informatika. Aula kiadó, Budapest. 2007 
Gábor András (szerk.): Információmenedzsment. Aula kiadó, Budapest 
Cser László, Fajszi Bulcsú, Fehér Tamás: Üzleti haszon az adatok mélyén - Az adatbányászat mindennapjai. 
Alinea Kiadó, 2010.  
Cser László, Fajszi Bulcsú, Fehér Tamás: Business value in an ocean of data - Data mining from a user 
perspective, Alinea Kiadó, 2013. 
Anderson, Chris: Ingyen. A radikális árképzés jövője. HVG Kiadói Zrt., Budapest, 2009. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek kialakításához a 
tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 
Rendelkezik a gazdaságinformatika területén a szakmai feladatok ellátásához szükséges általános és specifikus 
alapvető ismeretekkel. 
Rendelkezik az információrendszerekkel, adatbázisokkal és programozással kapcsolatos alapismeretekkel. 
b) képességei 
Képes vállalati, üzleti folyamatokhoz kapcsolódó egyszerű tervezési, programozási feladatokat elvégzésére. 
Képes gazdasági alkalmazások adaptációjában különböző szakmai feladatok megoldására. 
Képes gazdaságinformatikus alapfeladatok megoldásához a megfelelő módszerek és eszközök kiválasztására és 
azok alkalmazására. 
Képes anyanyelvi szakmai szókincsét szóbeli kommunikációban az együttműködések során (projektmunkák) 
használni és a szakmai feladatok dokumentálásában alkalmazni. 
c) attitűdje 
Törekszik a folyamatos szakmai képzésre és az általános önképzésre. 
Nyitott szakmájával kapcsolatos technológiai és fejlesztési eredmények megismerésére, befogadására és törekszik 
tudásának megosztására. 
d) autonómiája és felelőssége 
Informatikai munkakörben - előírt keretek között - önállóan végzi feladatait. 
Az általa használt és működtetett informatikai eszközök értékét és jelentőségét érti, azokért személyes felelősséget 
vállal. 

Tantárgyfelelőse: Dr. Velencei Jolán egyetemi docens, habil, PhD 
 



 
Tantárgy neve: Korszerű operációs rendszerek Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” (előadás – gyakorlat): 33-67% 
(kredit%) 

A tanóra típusa és óraszáma: 1 előadás /0 gyakorlat/2 labor az adott félévben 

A számonkérés módja: évközi jegy 

A tantárgy tantervi helye: 1. félév 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A hallgatók megismerkednek a szabad szoftver filozófiával és annak gyakorlati alkalmazási lehetőségeivel a 
legkülönfélébb fajtájú (asztali, hálózati, hordozható stb.) eszközökön. A félév során egy Unix alapú operációs 
rendszerrel (Linux) dolgoznak asztali gépeken. Ennek során tapasztalatokat szereznek különféle disztribúciók 
telepítésének és üzemeltetésének területén. Az alapvető hálózati ismeretek áttekintése után különböző hálózati 
szolgáltatások beállítási és üzemeltetési lehetőségeit is megismerik a hallgatók, csakúgy, mint az irodai 
környezetben való felhasználás lehetőségeit is. Kiemelten foglalkozunk a tárgy oktatása során a leggyakoribb 
hálózati szolgáltatások igénybevételének költséghatékony és biztonságos megoldási lehetőségeivel, valamint az 
informatikai etikával.A hallgatókat megismertetni egy Unix alapú, nyílt forráskódú operációs rendszer elméleti és 
gyakorlati alapjaival. A félév során mind a telepítés és üzemeltetés, mind az irodai környezetben történő használat, 
mind pedig a hálózati szolgáltatások nyújtása területén ízelítőt kapnak a hallgatók. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom felsorolása bibliográfiai adatokkal 

Flickenger, R.: Linux bevetés közben. Kiskapu, Budapest, 2003. 
Petersen, R.: Linux referenciakönyv, Panem-McGraw-Hill, Budapest, 1998. 
The Linux Documentation Project, www.tldp.org, 2019 
Keszthelyi, A.: A sokoldalú SSH – Költséghatékony megoldások tipikus kommunikációs és üzemeltetési 
problémákra in: Cser L, Herdon M (szerk.) Informatika a felsőoktatásban 2011 konferencia, Debrecen 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek kialakításához a 
tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 
Rendelkezik az információrendszerekkel, adatbázisokkal és programozással kapcsolatos alapismeretekkel. 
b) képességei 
Képes gazdasági célú informatikai alkalmazások üzemeltetésére, működtetésére a szükséges adatbiztonsági (fizikai 
és jogi védelem) és dokumentálási szabályok betartásával. 
Képes anyanyelvi szakmai szókincsét szóbeli kommunikációban az együttműködések során (projektmunkák) 
használni és a szakmai feladatok dokumentálásában alkalmazni. 
c) attitűdje 
Érdeklődő a szakmájával kapcsolatos új módszerekkel és eszközökkel kapcsolatban. 
d) autonómiája és felelőssége 
Informatikai munkakörben - előírt keretek között - önállóan végzi feladatait. 

Tantárgyfelelőse: Dr. Keszthelyi András László egyetemi docens, PhD 



 
Tantárgy neve: Bevezetés a szoftvertervezésbe Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” (előadás – gyakorlat): 50-50% 
(kredit%) 

A tanóra típusa és óraszáma: 2 előadás /0 gyakorlat/2 labor az adott félévben 

A számonkérés módja: évközi jegy 

A tantárgy tantervi helye: 2. félév 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A hallgatók bevezető ismereteket szereznek a számítógépes programkészítésbe. Főbb elemek: A Neumann 
elvű számítógép architektúra jellemzői, számítógépes műveletvégzés. Információ ábrázolása (számok, karak-
terek, képek, zene). Logikai műveletek (negálás, vagy, és, kizáró vagy), rövidzár kiértékelés. Az algoritmus 
fogalma, algoritmus leíró eszközök, folyamatábra, pszeudokód. Euklideszi algoritmus. Változók, típusok 
(egész, valós, logikai, karakter, szöveg), kifejezések. Vezérlési szerkezetek (szekvencia, elágazás, ciklus). 
Egy dimenziós tömbök. Eldöntés, keresés, megszámlálás, maximum, illetve minimum meghatározás tömb-
ben. Cserés rendezés. Függvények és eljárások (cím és érték szerint paraméterátadás). 
A gyakorlatokon megismerik a Visual Studio fejlesztési környezetet és algoritmusokat fejlesztenek C# nyel-
ven. Projektek és megoldások. A C# program, és készítésének lépései (szerkesztés, fordítás, futtatás, debug-
golás). Változók deklarálása és használatuk, változók hatóköre, literálok, típuskonverziók. A C# operátorai. 
Console-ra írás, Console-ról olvasás. Elágazási lehetőségek, előltesztelős, hátultesztelős és megszámlálós 
ciklusok. Tömbökkel, szövegekkel kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása. Függvények készítése és 
használata. Fájlba írás, fájlból olvasás. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom felsorolása bibliográfiai adatokkal 

Sergyán Szabolcs: Algoritmusok, adatszerkezetek I. Óbudai Egyetem, 2014 (elektronikus jegyzet) 
T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest and C. Stein: Introduction to Algorithms (3rd ed.), MIT 
Press, 2009 
Andrew Troelsen: A C# 2008 és a .NET 3.5. Szak Kiadó, 2009 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 
kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 
Rendelkezik az információrendszerekkel, adatbázisokkal és programozással kapcsolatos alapismeretekkel. 
Ismeri a szakma részterületének megfelelő szakspecifikus eszközöket, módszereket, eljárásokat. 
b) képességei 
Képes vállalati, üzleti folyamatokhoz kapcsolódó egyszerű tervezési, programozási feladatokat elvégzésére. 
c) attitűdje 
Elkötelezett szakmai munkája eredményessége és hatékonysága iránt. 
Érdeklődő a szakmájával kapcsolatos új módszerekkel és eszközökkel kapcsolatban. 
d) autonómiája és felelőssége 
Informatikai munkakörben - előírt keretek között - önállóan végzi feladatait. 

Tantárgyfelelőse: Dr. Erdődi László egyetemi docens, PhD 



 

Tantárgy neve: Szoftvertervezés és -fejlesztés I. Kreditértéke: 6 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” (előadás – gyakorlat): 50-50% 
(kredit%) 

A tanóra típusa és óraszáma: 3 előadás /0 gyakorlat/3 labor az adott félévben 

A számonkérés módja: vizsga 

A tantárgy tantervi helye: 3. félév 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A hallgatók megismerkednek a strukturált és objektum orientált programozás alapelveivel és módszereivel, 
valamint egy konkrét objektum orientált programnyelv használatával. Főbb kompetenciák: Algoritmusok 
felépítése, vezérlési szerkezetek. Az algoritmus leírásának eszközei, pszeudokód. Egyszerű programozási tételek: 
sorozatszámítás, eldöntés, kiválasztás, lineáris keresés, megszámlálás, maximum kiválasztás. Összetett 
programozási tételek: másolás, kiválogatás, szétválogatás, metszet, egyesítés, összefuttatás. Programozási tételek 
összeépítése. Az objektum orientált paradigma: objektum, osztály, osztályok közötti kapcsolatok. Az OOP 
megvalósítások általános jellemzői: egységbezárás, adatrejtés, öröklés, többalakúság, kód újrafelhasználás. 
Rendezések: egyszerű cserés, buborék, beillesztéses, Shell, gyorsrendezés, összefésülő rendezés. Nem 
összehasonlító rendezések. Logaritmikus keresés. Halmazműveletek. Rekurzív algoritmusok. Kupacok, 
kupacrendezés. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom felsorolása bibliográfiai adatokkal 

Sergyán Szabolcs: Algoritmusok, adatszerkezetek I. Óbudai Egyetem, 2014 (elektronikus jegyzet) 
T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest and C. Stein: Introduction to Algorithms (3rd ed.), MIT 
Press, 2009 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek kialakításához a 
tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 
Rendelkezik az információrendszerekkel, adatbázisokkal és programozással kapcsolatos alapismeretekkel. 
Ismeri a szakma részterületének megfelelő szakspecifikus eszközöket, módszereket, eljárásokat. 
b) képességei 
Képes vállalati, üzleti folyamatokhoz kapcsolódó egyszerű tervezési, programozási feladatokat elvégzésére. 
c) attitűdje 
Elkötelezett szakmai munkája eredményessége és hatékonysága iránt. 
Érdeklődő a szakmájával kapcsolatos új módszerekkel és eszközökkel kapcsolatban. 
d) autonómiája és felelőssége 
Informatikai munkakörben - előírt keretek között - önállóan végzi feladatait. 

Tantárgyfelelőse: Dr. Vámossy Zoltán Imre egyetemi docens, PhD 



 

Tantárgy neve: Rendszerszervezés Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” (előadás – gyakorlat): 67-33% 
(kredit%) 

A tanóra típusa és óraszáma: 2 előadás /0 gyakorlat/1 labor az adott félévben 

A számonkérés módja: évközi jegy 

A tantárgy tantervi helye: 2. félév 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Oktatási cél; a strukturált és objektumorientált fejlesztési elvek, módszertanok bemutatása mellett az alapvető 
rendszer- és folyamatszervezési ismeretek átadása.  
A rendszer, alrendszer fogalma és értelmezése. Információrendszer fogalma és információfeldolgozás folyamata. 
Alkalmazásfejlesztés folyamata, fázisai. Strukturált- és objektumorientált fejlesztési, tervezési elvek és 
módszertanok. Informatikai stratégia, üzleti modellezés, helyzetelemzés, követelményspecifikáció, projektterv, 
logikai tervezés.  Fizikai tervezés folyamata. Implementáció és tesztelés. Rendszerfejlesztési (életciklus és 
prototípus) modellek. Folyamatmodellezés. Adatmodellek. Adatfolyam modellek. SSADM rendszerszervezési 
módszertan.  

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom felsorolása bibliográfiai adatokkal 

Molnár Bálint - Kő Andrea: Információrendszerek auditálása, 2009, ISBN 978-963-06-7254-2, Corvinno Kft 
Simon Bennett, Steve McRobb, Ray Farmer, 2010 Object-Oriented Systems Analysis and Design using UML, 4th 
edition, McGrawHill 
Raffai Mária: Információrendszerek fejlesztés és menedzselése. Novadat, 2003 Győr. 
Ian Sommerville: Szoftverrendszerek fejlesztése. Panem, 2007.  

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek kialakításához a 
tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 
Az angol nyelvtudása eléri a szakmai feladatokhoz elvégzéséhez, és a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges 
szintet. 
Rendelkezik a gazdaságinformatika területén a szakmai feladatok ellátásához szükséges általános és specifikus 
alapvető ismeretekkel. 
Ismeri a vállalat funkcionális tagozódását, az értékteremtő folyamatok menedzsmentjével kapcsolatos 
alapfogalmakat és eljárásokat. 
Ismeri a szakma részterületének megfelelő szakspecifikus eszközöket, módszereket, eljárásokat. 
Ismeri a szakszerű és hatékony írásbeli, hálózati és szóbeli szakmai kommunikáció módszereit és eszközeit. 
Rendelkezik szakmai alapszókinccsel anyanyelven és angol nyelven. 
b) képességei 
Képes adatbázisok tervezésében, létrehozásában, üzemeltetésében, optimalizálásában és lekérdezésében való 
feladatok elvégzésére. 
Szakmai együttműködésben (projektben) képes rendszertervezési, -fejlesztési részfeladatok elvégzésére, 
dokumentálására. 
Képes anyanyelvi szakmai szókincsét szóbeli kommunikációban az együttműködések során (projektmunkák) 
használni és a szakmai feladatok dokumentálásában alkalmazni. 
d) autonómiája és felelőssége 
Informatikai munkakörben - előírt keretek között - önállóan végzi feladatait. 
Önálló a munkájához kapcsolódó előírások betartásában és a vonatkozó dokumentumok elkészítésében. 
Munkájáért felelősséget vállal önálló feladatvégzésnél és csoportmunkában egyaránt. 
Az általa használt és működtetett informatikai eszközök értékét és jelentőségét érti, azokért személyes felelősséget 
vállal.  

Tantárgyfelelőse: Dr. Keszthelyi András László egyetemi docens, PhD 



 

Tantárgy neve: Adatbázis-tervezés Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” (előadás – gyakorlat): 50-50% 
(kredit%) 

A tanóra típusa és óraszáma: 2 előadás /2 gyakorlat/0 labor az adott félévben 

A számonkérés módja: vizsga 

A tantárgy tantervi helye: 3. félév 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tárgy oktatásának célja, hogy a hallgató a korszerű információs rendszerek kialakításának, kiválasztásának, 
üzemeltetésének, felhasználásának területein a tárgyalóképességet lehetővé tevő ismeretekkel rendelkezzen. Ennek 
során a hallgatókat megismertetjük ezen információs rendszerek kialakításához szükséges elméleti modellezési és 
tervezési, továbbá módszertani ismeretekkel és eszközökkel, valamint típusos üzemeltetési problémák megelőzési 
lehetőségeivel. Konkrét, korszerű kliens-szerver adatbáziskezelő használatának elsajátítása során az SQL nyelv 
lehetőségeibe is bepillantást nyernek a hallgatók. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom felsorolása bibliográfiai adatokkal 

Halassy Béla dr.: Az adatbázistervezés alapjai és titkai. IDG, Bp. 1995. 
Halassy Béla dr.: Adatmodellezés. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002. 
Garcia-Molina - Ullman - Widom: Database Systems: The Complete Book (2nd Edition), Pearson, 2009. 
Keszthelyi, A.: Remarks on the Efficiency of Information Systems In: Acta Polytechnica Hungarica Volume 7 
Issue Number 3., 2010 https://www.uni-obuda.hu/journal/Keszthelyi_24.pdf 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek kialakításához a 
tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 
Rendelkezik az információrendszerekkel, adatbázisokkal és programozással kapcsolatos alapismeretekkel. 
b) képességei 
Képes adatbázisok tervezésében, létrehozásában, üzemeltetésében, optimalizálásában és lekérdezésében való 
feladatok elvégzésére. 
Képes anyanyelvi szakmai szókincsét szóbeli kommunikációban az együttműködések során (projektmunkák) 
használni és a szakmai feladatok dokumentálásában alkalmazni. 
c) attitűdje 
Elkötelezett szakmai munkája eredményessége és hatékonysága iránt. 
d) autonómiája és felelőssége 
Munkájáért felelősséget vállal önálló feladatvégzésnél és csoportmunkában egyaránt. 

Tantárgyfelelőse: Dr. Keszthelyi András László egyetemi docens, PhD 



 

Tantárgy neve: PHP programozás Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” (előadás – gyakorlat): 33-67% 
(kredit%) 

A tanóra típusa és óraszáma: 1 előadás /0 gyakorlat/2 labor az adott félévben 

A számonkérés módja: évközi jegy 

A tantárgy tantervi helye: 1. félév 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy oktatásának célja a hallgatók számára ismertté tenni az Internet világát, és összetettebb kliens és szerver 
oldali weblapok létrehozására felkészíteni őket. Foglalkozunk a böngésző-, felbontás- és kereső optimalizálással, a 
hallgatók megismerik a HTML kódolást, a stíluslapok technikáját. Elsajátítják a Javascript nyelv alapjait, hogy 
weblapjukat interaktívvá tehessék. Folyamatosan törekszünk a terület legfrissebb fejlesztéseinek bemutatására, 
jelenleg például a HTML5 és a CSS3 újdonságait ismertetjük, illetve reszponzív weboldalt írunk. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom felsorolása bibliográfiai adatokkal 

http://php.net - online manual (2019) 
Peter Moulding: PHP haladóknak - Fekete könyv (2002) 
Matt Zandstra: Tanuljuk meg a PHP 5 használatát 24 óra alatt! (2005) 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek kialakításához a 
tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 
Az angol nyelvtudása eléri a szakmai feladatokhoz elvégzéséhez, és a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges 
szintet. 
Rendelkezik a gazdaságinformatika területén a szakmai feladatok ellátásához szükséges általános és specifikus 
alapvető ismeretekkel. 
Rendelkezik az információrendszerekkel, adatbázisokkal és programozással kapcsolatos alapismeretekkel. 
Ismeri a szakma részterületének megfelelő szakspecifikus eszközöket, módszereket, eljárásokat. 
Rendelkezik szakmai alapszókinccsel anyanyelven és angol nyelven. 
b) képességei 
Képes vállalati, üzleti folyamatokhoz kapcsolódó egyszerű tervezési, programozási feladatokat elvégzésére. 
Képes adatbázisok tervezésében, létrehozásában, üzemeltetésében, optimalizálásában és lekérdezésében való 
feladatok elvégzésére. 
c) attitűdje 
Nyitott szakmájával kapcsolatos technológiai és fejlesztési eredmények megismerésére, befogadására és törekszik 
tudásának megosztására. 
Érdeklődő a szakmájával kapcsolatos új módszerekkel és eszközökkel kapcsolatban. 
Elkötelezett minőségi követelmények betartására. 
d) autonómiája és felelőssége 
Informatikai munkakörben - előírt keretek között - önállóan végzi feladatait. 
Önálló a munkájához kapcsolódó előírások betartásában és a vonatkozó dokumentumok elkészítésében. 
Munkájáért felelősséget vállal önálló feladatvégzésnél és csoportmunkában egyaránt. 
Az általa használt és működtetett informatikai eszközök értékét és jelentőségét érti, azokért személyes felelősséget 
vállal. 

Tantárgyfelelőse: Dr. Szikora Péter Gábor, PhD 



 

Tantárgy neve: Információbiztonság Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” (előadás – gyakorlat): 50-50% 
(kredit%) 

A tanóra típusa és óraszáma: 2 előadás /0 gyakorlat/2 labor az adott félévben 

A számonkérés módja: évközi jegy 

A tantárgy tantervi helye: 3. félév 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a vállalati információbiztonság – mint állapot – elemeit. 
Segítsen nemcsak az információtechnológiát, hanem egy egész szervezet működését átfogó információbiztonsági 
irányítási rendszer alapjainak elsajátításában. 
Adatvédelem és adatbiztonság. Információtechnológiára leselkedő veszélyek. Adatvesztés és –sérülés elleni 
védekezési lehetőségek. Jelszavak. Titkosítás. Digitális aláírás. Biztonságos internet használat. 
Informatikai- információbiztonság kapcsolata. Kockázatelemzés. Információbiztonsággal kapcsolatba hozható 
szabványok és ajánlások. Üzletmenet-folytonossági és katasztrófaelhárítási tervek biztonsági aspektusai. 
Információbiztonsági irányítási rendszer kialakítása. Információbiztonság emberi tényezői. Jogosultság, szerepkör- 
és személyazonosság-kezelés. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom felsorolása bibliográfiai adatokkal 

Michelberger Pál: Információbiztonság. Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar. elektronikus jegyzet, 
2017. p. 71. (ÓE Moodle rendszer) 
Keszthelyi András: Információbiztonság, technikai alapismeretek. in. Nagy Imre Zoltán szerk.: 
Vállalkozásfejlesztés a XXI. században II. tanulmánykötet, Óbudai Egyetem, 2012. pp. 303-340. 
Crume, Jeff: Az internetes biztonság belülről - amit a hackerek titkolnak, Szak Kiadó, 2003. 
Vasvári György: Vállalati biztonságirányítás (Informatikai biztonságmenedzsment). Time-Clock Kft., 2007. 
Thomas, Tom: Hálózati biztonság, Panem, 2005. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek kialakításához a 
tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 
Rendelkezik a gazdaságinformatika területén a szakmai feladatok ellátásához szükséges általános és specifikus 
alapvető ismeretekkel. 
Alapismeretekkel rendelkezik a vállalat tevékenységi rendszerével, a vállalati működés alapelveivel, pénzügyi-
számviteli elszámolásával kapcsolatban. 
Ismeri a szakma részterületének megfelelő szakspecifikus eszközöket, módszereket, eljárásokat. 
Ismeri a szakszerű és hatékony írásbeli, hálózati és szóbeli szakmai kommunikáció módszereit és eszközeit. 
Rendelkezik szakmai alapszókinccsel anyanyelven és angol nyelven. 
Ismeri az informatika legfontosabb jogi és etikai szabályait és az informatikai biztonsággal összefüggő 
szabályozást. 
b) képességei 
Szakmai együttműködésben (projektben) képes rendszertervezési, -fejlesztési részfeladatok elvégzésére, 
dokumentálására. 
Képes gazdaságinformatikus alapfeladatok megoldásához a megfelelő módszerek és eszközök kiválasztására és 
azok alkalmazására. 
Képes gazdasági célú informatikai alkalmazások üzemeltetésére, működtetésére a szükséges adatbiztonsági (fizikai 
és jogi védelem) és dokumentálási szabályok betartásával. 
Képes anyanyelvi szakmai szókincsét szóbeli kommunikációban az együttműködések során (projektmunkák) 
használni és a szakmai feladatok dokumentálásában alkalmazni. 
c) attitűdje 
Törekszik a folyamatos szakmai képzésre és az általános önképzésre. 
Elkötelezett szakmai munkája eredményessége és hatékonysága iránt. 
Elkötelezett szakmája etikai és jogi szabályainak betartására. 
Nyitott szakmájával kapcsolatos technológiai és fejlesztési eredmények megismerésére, befogadására és törekszik 
tudásának megosztására. 
Érdeklődő a szakmájával kapcsolatos új módszerekkel és eszközökkel kapcsolatban. 
d) autonómiája és felelőssége 



Informatikai munkakörben - előírt keretek között - önállóan végzi feladatait. 
Önálló a munkájához kapcsolódó előírások betartásában és a vonatkozó dokumentumok elkészítésében. 
Munkájáért felelősséget vállal önálló feladatvégzésnél és csoportmunkában egyaránt. 
Az általa használt és működtetett informatikai eszközök értékét és jelentőségét érti, azokért személyes felelősséget 
vállal. 

Tantárgyfelelőse: Dr. Keszthelyi András László egyetemi docens, PhD 



 

Tantárgy neve: Informatikai projektek menedzselése Kreditértéke: 5 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” (előadás – gyakorlat): 40 - 60 % 
(kredit%) 

A tanóra típusa és óraszáma: 2 előadás /3 gyakorlat/0 labor az adott félévben 

A számonkérés módja: évközi jegy 

A tantárgy tantervi helye: 3. félév 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A projektek szerepe a vállalkozások működésében. A projekt fogalmának értelmezése, a projekt sajátossága-
inak 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 program-
menedzsment is. A projekt életciklusának szakaszai és az egyes szakaszok jellemzői. A projekttervezés leg-
alapvetőbb módszerei, az egyszerű menedzsment technikáktól az összetettebb rendszerszemléletű módszere-
kig. A hálótervezés folyamata, a GANTT diagram értelmezése. A projekt kockázatainak elemzése és a lehet-
séges válaszstratégiák kidolgozása. Az agilis projektmenedzsment jellemzése. A projektekkel kapcsolatos 
zárási feladatok.  

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom felsorolása bibliográfiai adatokkal 

Varga, J. (2015): A projektmenedzsment alapjai és módszerei. Egyetemi jegyzet. ÓE-KGK. Budapest 
Csiszárik-Kocsir Ágnes – Varga János – Medve András (2016): Projektfinanszírozási körkép a válság előtt 
és után a vezető szervezők szemszögéből, Vállalkozásfejlesztés a XXI. században VI. – Tanulmánykötet 
(szerk.: Csiszárik-Kocsir Ágnes) Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar, ISBN: 978-615-5460-78-4, 
53-64. pp. 
Langer Tamás (2014): Projektmenedzsment a szoftverfejlesztésben, Panem Kft., 2014  
Csutorás Zoltán, Kocsis Árpád (2011): Projektmenedzsment és az agilis szoftverfejlesztés, Híradástechnika, 
LXVI. ÉVFOLYAM 2011/4 
Csutorás Zoltán, Árvai Zoltán, Novák István (é.n.): A Scrum keretrendszer és agilis módszerek használata a 
Visual Studióval 
Klimkó Gábor (2014): Az agilis szemlélet első két évtizede, Vezetéstudomány, XLV. ÉVF. 2014. 7–8. 
SZÁM 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 
kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 
Rendelkezik a gazdaságinformatika területén a szakmai feladatok ellátásához szükséges általános és 
specifikus alapvető ismeretekkel. 
Alapismeretekkel rendelkezik a vállalat tevékenységi rendszerével, a vállalati működés alapelveivel, 
pénzügyi-számviteli elszámolásával kapcsolatban. 
Ismeri az alapvető mikro- és makroökonómiai fogalmakat, a nemzetgazdasági teljesítményt mérő mutatókat. 
Ismeri a szakma részterületének megfelelő szakspecifikus eszközöket, módszereket, eljárásokat. 
Rendelkezik szakmai alapszókinccsel anyanyelven és angol nyelven. 
b) képességei 
Képes vállalati, üzleti folyamatokhoz kapcsolódó egyszerű tervezési, programozási feladatokat elvégzésére. 
Szakmai együttműködésben (projektben) képes rendszertervezési, -fejlesztési részfeladatok elvégzésére, 
dokumentálására. 
c) attitűdje 
Törekszik a folyamatos szakmai képzésre és az általános önképzésre. 
Elkötelezett szakmai munkája eredményessége és hatékonysága iránt. 
Érdeklődő a szakmájával kapcsolatos új módszerekkel és eszközökkel kapcsolatban. 
Elkötelezett minőségi követelmények betartására. 
d) autonómiája és felelőssége 
Informatikai munkakörben - előírt keretek között - önállóan végzi feladatait. 
Munkájáért felelősséget vállal önálló feladatvégzésnél és csoportmunkában egyaránt. 



Tantárgyfelelőse: Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes Teréz habil, PhD 

 



 

Tantárgy neve: Vállalkozások pénzügyei Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” (előadás – gyakorlat): 50-50% 
(kredit%) 

A tanóra típusa és óraszáma: 2 előadás /2 gyakorlat/0 labor az adott félévben 

A számonkérés módja: vizsga 

A tantárgy tantervi helye: 2. félév 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló 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. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom felsorolása bibliográfiai adatokkal 

Ágnes Csiszárik-Kocsir Dr.Ph.D. – János Varga Dr.Ph.D. – András Medve Dr.Ph.D. (2016): Financing Strategies 
Applied by Domestic Enterprises Reflected by the Findings of a Research, International Journal of Business and 
Management Studies, Volume 05, Number 01, ISSN 2158-1479, 345-358. pp 
Pappné Dr. Nagy Valéria: Pénzügyek alapjai – elméleti alapozó ÓE jegyzet, Bp, 2011 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek kialakításához a 
tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 
Alapismeretekkel rendelkezik a vállalat tevékenységi rendszerével, a vállalati működés alapelveivel, pénzügyi-
számviteli elszámolásával kapcsolatban. 
Ismeri az alapvető mikro- és makroökonómiai fogalmakat, a nemzetgazdasági teljesítményt mérő mutatókat. 
Rendelkezik szakmai alapszókinccsel anyanyelven és angol nyelven. 
b) képességei 
Szakmai együttműködésben (projektben) képes rendszertervezési, -fejlesztési részfeladatok elvégzésére, 
dokumentálására. 
c) attitűdje 
Elkötelezett szakmai munkája eredményessége és hatékonysága iránt. 
Elkötelezett szakmája etikai és jogi szabályainak betartására. 
d) autonómiája és felelőssége 
Önálló a munkájához kapcsolódó előírások betartásában és a vonatkozó dokumentumok elkészítésében. 
Munkájáért felelősséget vállal önálló feladatvégzésnél és csoportmunkában egyaránt. 

Tantárgyfelelőse: Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes Teréz egyetemi docens, habil, PhD 

 



 

Tantárgy neve: Számvitel alapjai Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” (előadás – gyakorlat): 50-50% 
(kredit%) 

A tanóra típusa és óraszáma: 2 előadás /0 gyakorlat/2 labor az adott félévben 

A számonkérés módja: vizsga 

A tantárgy tantervi helye: 3. félév 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló 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. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom felsorolása bibliográfiai adatokkal 

2000. évi C törvény a számvitelről/ Dr Sztanó Imre: A számvitel alapjai, Perfekt kiadó, 2015 
Gombaszögi Ildikó: Bevezetés a számvitelbe, Óbudai Egyetem elektronikus jegyzet, 2016 
Kovácsné Bukucs Erzsébet: Példatár a számvitel alapjaihoz, Óbudai Egyetem elektronikus jegyzet, 2016 
Dr. Larry M. Walther: NEW Managerial Accounting Solutions Manual 2015 ISBN: 781500684228 
Alex Byrne: Practical AccountsBookkeeping in easy steps, 2016 ISBN: 978-1-84078-7382 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek kialakításához a 
tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 
Alapismeretekkel rendelkezik a vállalat tevékenységi rendszerével, a vállalati működés alapelveivel, pénzügyi-
számviteli elszámolásával kapcsolatban. 
b) képességei 
Képes számviteli feladatok célszoftver segítségével történő elvégzésére. 
c) attitűdje 
Törekszik a folyamatos szakmai képzésre és az általános önképzésre. 
Elkötelezett szakmai munkája eredményessége és hatékonysága iránt. 
Elkötelezett minőségi követelmények betartására. 
d) autonómiája és felelőssége 
Önálló a munkájához kapcsolódó előírások betartásában és a vonatkozó dokumentumok elkészítésében. 
Munkájáért felelősséget vállal önálló feladatvégzésnél és csoportmunkában egyaránt. 

Tantárgyfelelőse: Dr. Parragh Bianka adjunktus, PhD 

 



 

Tantárgy neve: Minőségirányítás Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” (előadás – gyakorlat): 50-50% 
(kredit%) 

A tanóra típusa és óraszáma: 2 előadás /1 gyakorlat/1 labor az adott félévben 

A számonkérés módja: vizsga 

A tantárgy tantervi helye: 2. félév 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A minőségmenedzselés szintjei. Minőségirányítási rendszerek. TQC, TQM, ISO. A minődégirányítási alapelvek. A 
minőségirányítás alapelemei, területei a szervezetben. A minőségirányítási rendszer kiépítése. Az ISO 9000-es 
szabványcsalád. Az ISO 9001 MIR Követelményei. Az ISO 9004 szabvány. . A dokumentálás követelményei. Az 
audit. EFQM-modell. Minőségdíjak.  A MIR kapcsolata más ISO szabványokkal (KIR, MEBIR, IBIR). Az 
autóipari beszállítói minőségirányítási követelményrendszerek. QS. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom felsorolása bibliográfiai adatokkal 

MSZ EN ISO 9001:2015/ D. H. Stamatis, Quality Assurance, CRC Press, 2015 
S. Thomas Foster,Managing Quality: Integrating the Supply Chain: International Edition, 6/E Pearson, 2016 
Eric Ries: Lean startup, HVG Kiadói Rt., 2013 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek kialakításához a 
tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 
Az angol nyelvtudása eléri a szakmai feladatokhoz elvégzéséhez, és a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges 
szintet. 
Rendelkezik szakmai alapszókinccsel anyanyelven és angol nyelven. 
Ismeri az informatika legfontosabb jogi és etikai szabályait és az informatikai biztonsággal összefüggő 
szabályozást. 
b) képességei 
Képes gazdasági alkalmazások adaptációjában különböző szakmai feladatok megoldására. 
c) attitűdje 
Törekszik a folyamatos szakmai képzésre és az általános önképzésre. 
Elkötelezett szakmája etikai és jogi szabályainak betartására. 
Nyitott szakmájával kapcsolatos technológiai és fejlesztési eredmények megismerésére, befogadására és törekszik 
tudásának megosztására. 
d) autonómiája és felelőssége 
Önálló a munkájához kapcsolódó előírások betartásában és a vonatkozó dokumentumok elkészítésében. 
Munkájáért felelősséget vállal önálló feladatvégzésnél és csoportmunkában egyaránt. 

Tantárgyfelelőse: Dr. Parragh Bianka adjunktus, PhD 



 

Tantárgy neve: Controlling Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” (előadás – gyakorlat): 50-50% 
(kredit%) 

A tanóra típusa és óraszáma: 2 előadás /2 gyakorlat/0 labor az adott félévben 

A számonkérés módja: vizsga; ismeretellenőrzés további módja: projektfeladat leadása és prezentációja (Egy 
ismert vállalkozás költségszámítási rendszerének a kidolgozása és egy időszaki terv összeállítása) 

A tantárgy tantervi helye: 2. félév 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tantárgy oktatásának célja a kontrolling-koncepció megismertetése. A fogalmak, a feladatok, az eszközök és a 
kontrolling-szervezet formáinak a bemutatása. A hatékony controlling szervezet kialakításának valamint annak 
bemutatása, hogy miként járjanak el a kontrolling bevezetésekor, illetve kialakításakor. A hallgató képes legyen 
egyszerű és komplex gazdaságossági vizsgálatok és elemzések elvégzésére, a gazdálkodás, a tervezés, az ellenőrzés 
és az információ-ellátás összehangolására, az operatív rendszer célkitűzéseinek megfelelően. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom felsorolása bibliográfiai adatokkal 

IFUA HORVÁTH&PARTNERS - CONTROLLING Út egy hatékony controllingrendszerhez, Complex Budapest, 
2008. 
Francsovics Anna: Controlling integrált elmélete és gyakorlata, ÓE KGK Budapest, 2013. 
Hanyecz Lajos: Modern vezetői controlling Gazdálkodás - menedzsment, Saldo Budapest, 2011. 
Boda György - Szlávik Péter: Kontrolling rendszerek, KJK-KERSZÖV Budapest, 2005 
Anthony, R. N. – Govindarajan, V.: Menedzsmentkontroll-rendszerek, Panem Budapest, 2013 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek kialakításához a 
tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 
Az angol nyelvtudása eléri a szakmai feladatokhoz elvégzéséhez, és a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges 
szintet. 
Rendelkezik a gazdaságinformatika területén a szakmai feladatok ellátásához szükséges általános és specifikus 
alapvető ismeretekkel. 
Ismeri a szakma részterületének megfelelő szakspecifikus eszközöket, módszereket, eljárásokat. 
Ismeri a szakszerű és hatékony írásbeli, hálózati és szóbeli szakmai kommunikáció módszereit és eszközeit. 
Rendelkezik szakmai alapszókinccsel anyanyelven és angol nyelven. 
b) képességei 
Képes számviteli feladatok célszoftver segítségével történő elvégzésére. 
Képes gazdasági alkalmazások adaptációjában különböző szakmai feladatok megoldására. 
Képes gazdaságinformatikus alapfeladatok megoldásához a megfelelő módszerek és eszközök kiválasztására és 
azok alkalmazására. 
Képes anyanyelvi szakmai szókincsét szóbeli kommunikációban az együttműködések során (projektmunkák) 
használni és a szakmai feladatok dokumentálásában alkalmazni. 
c) attitűdje 
Törekszik a folyamatos szakmai képzésre és az általános önképzésre. 
Elkötelezett szakmai munkája eredményessége és hatékonysága iránt. 
d) autonómiája és felelőssége 
Önálló a munkájához kapcsolódó előírások betartásában és a vonatkozó dokumentumok elkészítésében. 
Munkájáért felelősséget vállal önálló feladatvégzésnél és csoportmunkában egyaránt. 
Az általa használt és működtetett informatikai eszközök értékét és jelentőségét érti, azokért személyes felelősséget 
vállal. 

Tantárgyfelelőse: Dr. Katona Ferenc adjunktus, PhD 



 

Tantárgy neve: Vezetés szervezés Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” (előadás – gyakorlat): 33-67% 
(kredit%) 

A tanóra típusa és óraszáma: 1 előadás /2 gyakorlat/0 labor az adott félévben 

A számonkérés módja: vizsga 

A tantárgy tantervi helye: 3. félév 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

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

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom felsorolása bibliográfiai adatokkal 

Antal-Mokos, Zoltán, et al. Stratégia és szervezet. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1999. 
Dobák, Miklós, et al. Szervezeti formák és vezetés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1996. 
Lazányi K, Dóka L, Leadership practices in the Hungarian construction industry, Managerial Challenges of the 
Contemporary Society 8:(2) pp. 55-60. (2015) 
Lazányi K, Érzelem és vezetés a XXI. században, In: Monika Gubáňová, Legal, economic, managerial and 
environmental aspects of performance competencies by local authorities: international scientific correspondence 
conference. Konferencia helye, ideje: Nitra, Szlovákia, 2015.06.15-2015.08.15. Nitra: Slovak University of 
Agriculture, 2016. 8 p. 
Lazányi Kornélia, A családi vállalkozások és a tudásmenedzsment, Taylor: Gazdálkodás- és szervezéstudományi 
folyóirat: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei 7:(3-4) pp. 254-260. (2015) 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek kialakításához a 
tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 
Rendelkezik a gazdaságinformatika területén a szakmai feladatok ellátásához szükséges általános és specifikus 
alapvető ismeretekkel. 
Alapismeretekkel rendelkezik a vállalat tevékenységi rendszerével, a vállalati működés alapelveivel, pénzügyi-
számviteli elszámolásával kapcsolatban. 
Ismeri a vállalat funkcionális tagozódását, az értékteremtő folyamatok menedzsmentjével kapcsolatos 
alapfogalmakat és eljárásokat. 
Ismeri a szakszerű és hatékony írásbeli, hálózati és szóbeli szakmai kommunikáció módszereit és eszközeit. 
Rendelkezik szakmai alapszókinccsel anyanyelven és angol nyelven. 
b) képességei 
Képes vállalati, üzleti folyamatokhoz kapcsolódó egyszerű tervezési, programozási feladatokat elvégzésére. 
Szakmai együttműködésben (projektben) képes rendszertervezési, -fejlesztési részfeladatok elvégzésére, 
dokumentálására. 
Képes anyanyelvi szakmai szókincsét szóbeli kommunikációban az együttműködések során (projektmunkák) 
használni és a szakmai feladatok dokumentálásában alkalmazni. 
c) attitűdje 
Törekszik a folyamatos szakmai képzésre és az általános önképzésre. 
Elkötelezett szakmai munkája eredményessége és hatékonysága iránt. 
Elkötelezett szakmája etikai és jogi szabályainak betartására. 
Érdeklődő a szakmájával kapcsolatos új módszerekkel és eszközökkel kapcsolatban. 
Elkötelezett minőségi követelmények betartására. 
d) autonómiája és felelőssége 



Önálló a munkájához kapcsolódó előírások betartásában és a vonatkozó dokumentumok elkészítésében. 
Munkájáért felelősséget vállal önálló feladatvégzésnél és csoportmunkában egyaránt. 

Tantárgyfelelőse: Dr. Lazányi Kornélia Rozália egyetemi docens, habil, PhD 



 

Tantárgy neve: E-kereskedelem Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” (előadás – gyakorlat): 50-50% 
(kredit%) 

A tanóra típusa és óraszáma: 2 előadás /0 gyakorlat/2 labor az adott félévben 

A számonkérés módja: évközi jegy 

A tantárgy tantervi helye: 3. félév 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló 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. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom felsorolása bibliográfiai adatokkal 

Kenneth C. Laudon, Carol Guercio Tracer (2016): E-commerce 2016 business. technology. society. 
Budai Balázs Benjámin (2014): Az e-közigazgatás elmélete. Akadémiai Kiadó, Budapest ISBN 9789630597852 
eGov Hírlevél e-kereskedelemi témájú levelei, http://hirlevel.egov.hu/tag/e-kereskedelem/ (2017) 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek kialakításához a 
tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 
Rendelkezik a gazdaságinformatika területén a szakmai feladatok ellátásához szükséges általános és specifikus 
alapvető ismeretekkel. 
Alapismeretekkel rendelkezik a vállalat tevékenységi rendszerével, a vállalati működés alapelveivel, pénzügyi-
számviteli elszámolásával kapcsolatban. 
Ismeri a vállalat funkcionális tagozódását, az értékteremtő folyamatok menedzsmentjével kapcsolatos 
alapfogalmakat és eljárásokat. 
Ismeri az alapvető mikro- és makroökonómiai fogalmakat, a nemzetgazdasági teljesítményt mérő mutatókat. 
Rendelkezik az információrendszerekkel, adatbázisokkal és programozással kapcsolatos alapismeretekkel. 
Rendelkezik szakmai alapszókinccsel anyanyelven és angol nyelven. 
b) képességei 
Képes adatbázisok tervezésében, létrehozásában, üzemeltetésében, optimalizálásában és lekérdezésében való 
feladatok elvégzésére. 
Szakmai irányítás mellett képes statisztikai, gazdasági elemzések elvégzésére. 
c) attitűdje 
Törekszik a folyamatos szakmai képzésre és az általános önképzésre. 
Érdeklődő a szakmájával kapcsolatos új módszerekkel és eszközökkel kapcsolatban. 
Elkötelezett minőségi követelmények betartására. 
d) autonómiája és felelőssége 
Informatikai munkakörben - előírt keretek között - önállóan végzi feladatait. 
Az általa használt és működtetett informatikai eszközök értékét és jelentőségét érti, azokért személyes felelősséget 
vállal. 

Tantárgyfelelőse: Dr. Szikora Péter Gábor adjunktus, PhD 

 


