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Tantárgyi adatlap 
 

 

1. A képzési program adatai 

 

1.1 Felsőoktatási intézmény   Partiumi Keresztény Egyetem 

1.2 Kar  Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

1.3 Tanszék  Gazdaságtudományi Tanszék 

1.4 Tanulmányi szakterület Menedzsment  

1.5 Képzés típusa Alapképzés 

1.6 Tanulmányi program   Menedzsment  

 

1. A tantárgy adatai 

 

2.1 Tantárgy neve  Pénzügyi számvitel M 2103 

2.2 Az előadásért felelős tanár neve  Dr. Szász Erzsébet, docens 

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

2.4 Tanulmányi év  III 

2.5 Félév  I 

2.6 Értékelés módja  Vizsga  

2.7 Tantárgy típusa  Kötelező 

 

2. Tervezett óraterhelés 

 

3.1 Heti óraszám 4 3.2 ebből előadás 2 3.3 szeminárium 2 

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

Időkeret elosztása óra 

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

  Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 20 

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

  Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 5 

  Vizsgák 4 

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

3.7 Egyéni munka összóraszáma 94 

3.8 A félév összóraszáma 150 

3.9 Kreditszám 6 

 

2. Előfeltételek (ha vannak) 

 

4.1 Tantervnek megfelelő  Számviteli alapismeretek FB 1202 

4.2 Kompetencia alapú  - 

 

3. Oktatási feltételek (ha vannak) 

 

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

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

internet 
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3.  Szakspecifikus kompetenciák 

 

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

adatgyűjtési és elemzési módszerek meghatározása  

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

módszerek, technikák és eszközök kiválasztása, alkalmazása és magyarázata 

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

kiválasztás és alkalmazása 

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

készítése 

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

módszerek, technikák és eszközök használata 

 

Transzverzális 

kompetenciák 

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

felelős és hatékony munkavégzés során; 

 

 

7. Tantárgy célja 

   7.1 A tantárgy általános 

célkitűzései 

A Számviteli alapismeretek c. tárgy keretében elsajátított könyvelési ismeretek kerülnek 

elmélyítésre. Az egyes vagyonrészekkel kapcsolatos gazdasági események elemzése és 

számviteli rögzítése. Célja továbbá a számvitel és adózás közötti kapcsolat megértése, a 

számvitelt érintő/befolyásoló általános és specifikus, nemzeti és nemzetközi szabályozás 

megismerése. 

 

7.2 Specifikus 

célkitűzések 

A pénzügyi számvitel módszertanával való megismerkedés, a számviteli alapelvek, 

eszközök és források értékelési módszereinek gyakorlati alkalmazása, nyilvántartási formák 

gyakorlati megismerése, gazdasági események számviteli elszámolása - eszköz és 

forráscsoportok elemeinek könyvelése, majd az éves beszámoló gyakorlati elkészítésével 

kapcsolatos ismeretek elsajátítása. 

 

8. Tantárgyi tematika 

     8.1 Előadás Módszerek Oktatási 

idő 1. Bevezetés a pénzügyi számvitelbe. A számvitel harmináziója. A számvitel 

szabályozása Romániában. Gazdálkodó szervezetek számviteli rendszere. 

Számlaterv. 

Előadás, 

magyarázat, 

gyakorlati példák 

megvitatása 

2 óra 

2.  Immateriális javak és tárgyi eszközök elszámolása, könyvelése.  

 

Előadás, 

magyarázat, 

gyakorlati példák 

megvitatása 

2 óra 

3. Tárgyi eszközök és befektetett pénzügyi eszközök elszámolása, könyvelése. 

Értékelés. Újraértékelés. Tárgyi eszközök értékcsökkenése. 

Előadás, 

magyarázat, 

gyakorlati példák 

megvitatása 

2 óra 

4. Készletek számviteli elszámolása. Általános jellemzés. Készletek 

nyilvántartására szolgáló bizonylatok. Készletek analitikus és szintetikus 

nyilvántartása. Főkönyvi számlák. Anyagjellegű készletekkel, saját 

termelésű készletekkel kapcsolatos elszámolások, műveletek. 

Előadás, 

magyarázat, 

gyakorlati példák 

megvitatása 

2 óra 

5. Állatok, áruk és göngyölegek számviteli elszámolása. Kapcsolódó főkönyvi 

számlák, gazdasági műveletek. 

Előadás, 

magyarázat, 

gyakorlati példák 

megvitatása 

2 óra 

6. Partnerekkel kapcsolatos elszámolások. Követelések és kötelezettségek 

általános struktúrája. Értékelés. Partnerek elszámolásával kapcsolatos 

bizonylatok. Kereskedelmi követelések és kötelezettségek analitikus és 

szintetikus számviteli nyilvántartása. Kapcsolódó főkönyvi számlák, 

gazdasági műveletek 

Előadás, 

magyarázat, 

gyakorlati példák 

megvitatása 

2 óra 

7. Személyzettel szembeni kötelezettségek és követelések valamint 

társadalombiztosítás és szociális támogatások számviteli elszámolása. 

Struktúra. Bruttó, nettó bér kiszámolása (bérszámfejtés). Kapcsolódó 

nyilvántartási bizonylatok, gazdasági műveletek. 

Előadás, 

magyarázat, 

gyakorlati példák 

megvitatása 

2 óra 
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8. Állami költségvetéssel kapcsolatos számviteli elszámolások. Struktúra. 

Kapcsolódó főkönyvi számlák, gazdasági műveletek könyvelése. 

Előadás, 

magyarázat, 

gyakorlati példák 

megvitatása 

2 óra 

9. Cégcsoport és tulajdonosok közötti elszámolások. Különféle adósok és 

hitelezők számviteli elszámolása. Vállalaton belüli elszámolások. 

Követelések értékhelyesbítése. Alapfogalmak. Kapcsolódó főkönyvi 

számlák, gazdasági műveletek. 

Előadás, 

magyarázat, 

gyakorlati példák 

megvitatása 

2 óra 

10. Pénzügyi eszközök számviteli elszámolása. Általános jellemzés. Pénzügyi 

eszközök nyilvántartó bizonylatai. Kapcsolódó főkönyvi számlák, 

gazdasági műveletek. 

Előadás, 

magyarázat, 

gyakorlati példák 

megvitatása 

2 óra 

11. Ráfordítások és bevételek  számviteli elszámolása. Pénzügyi számvitelben 

való osztályozása, rendszerezése. Alapfogalmak. Kapcsolódó főkönyvi 

számlák, gazdasági műveletek. Mérlegen kívüli műveletek könyvelése. 

Előadás, 

magyarázat, 

gyakorlati példák 

megvitatása 

2 óra 

12. Saját tőke számviteli elszámolása: jegyzett tőke, tőketartalék, értékelési 

tartalék, tartalékok, saját részvények, éves eredmény, áthozott eredmény 

(eredménytartalék). Alapfogalmak, értékelés, bizonylatok, főkönyvi 

számlák, saját tőkével kapcsolatos elszámolások, műveletek. 

Előadás, 

magyarázat, 

gyakorlati példák 

megvitatása 

2 óra 

13. Céltartalékok számviteli elszámolása. Kölcsönök és egyéb kapcsolódó 

kötelezettségek elszámolása: kötvénykibocsájtásból származó kölcsönök, 

hosszú lejáratú hitelek, egyéb kölcsönök. Alapfogalmak, értékelés, 

bizonylatok, főkönyvi számlák, céltartalékkal és hosszú lejáratú 

kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások, műveletek. 

Előadás, 

magyarázat, 

gyakorlati példák 

megvitatása 

2 óra 

14. Éves pénzügyi beszámolók. Fontosság, szerep, összetétel. Éves beszámolást 

megelőző munkálatok folyamata. Mérleg, eredménykimutatás összeállítása. 

Ellenőrzés, könyvvizsgálat, közzététel. 

Előadás, 

magyarázat, 

gyakorlati példák 

megvitatása 

2 óra 

        

8.2 Szeminárium Módszerek Oktatási idő 

1. Mérlegtételek ismétlése, főkönyvi számlák működése, 

számviteli alapelvek, értékelés. Számviteli Törvény 

megvitatása. A félév szemináriumi feladatainak 

megbeszélése. 

Magyarázatok,/Példák/Esettanulmányok 

megbeszélése 
2 óra 

2. Immateriális javak és tárgyi eszközök  számviteli 

elszámolása - példákkal, esettanulmánnyal. 

Értékcsökkenési leírás kiszámítása, bekerülési-, nettó 

érték meghatározása. 

Magyarázatok,/Példák/Esettanulmányok 

megbeszélése 
2 óra 

3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos elszámolások. 

Újraértékelésből származó értékkülönbözetek 

meghatározása, elszámolása - példákkal, 

esettanulmánnyal 

Magyarázatok,/Példák/Esettanulmányok 

megbeszélése 
2 óra 

4. Vásárolt és saját termelésű készletek számviteli 

elszámolása. Árkülönbözet meghatározása, kalkulációja 

- példákkal, esettanulmánnyal. 

Magyarázatok,/Példák/Esettanulmányok 

megbeszélése 
2 óra 

5. Állatok, áruk és göngyölegek számviteli leszámolása. Az 

értékesítésnek megfelelő árrés kalkulációja - példákkal, 

esettanulmánnyal. 

Magyarázatok,/Példák/Esettanulmányok 

megbeszélése 
2 óra 

6. Szállítókkal és vevőkkel kapcsolatos elszámolások - 

példákkal 

Magyarázatok,/Példák/Esettanulmányok 

megbeszélése 
2 óra 

7. Bérszámfejtés és kapcsolódó események könyvelése. Magyarázatok,/Példák/Esettanulmányok 

megbeszélése 
2 óra 
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8. Állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások – 

profitadó, áfa, stb. kiszámítása - példákkal, 

esettanulmánnyal. 

Magyarázatok,/Példák/Esettanulmányok 

megbeszélése 
2 óra 

9. Cégcsoport és tulajdonosok közötti elszámolások, 

kapcsolódó műveletek könyvelése – példákkal. 

Magyarázatok,/Példák/Esettanulmányok 

megbeszélése 
2 óra 

10. Pénzügyi eszközök elszámolása –példákkal, műveletek 

könyvelése. 

Magyarázatok,/Példák/Esettanulmányok 

megbeszélése 
2 óra 

11. Ráfordítások és bevételek könyvelése – példákkal. Magyarázatok,/Példák/Esettanulmányok 

megbeszélése 
2 óra 

12. Saját tőke könyvelése, értékelése – példákkal, 

esettanulmánnyal. 

Magyarázatok,/Példák/Esettanulmányok 

megbeszélése 
2 óra 

13. Idegen tőke számviteli elszámolása -  példákkal. Magyarázatok,/Példák/Esettanulmányok 

megbeszélése 
2 óra 

14. Éves (pénzügyi) beszámoló. Előkészítés, összeállítás. Magyarázatok,/Példák/Esettanulmányok 

megbeszélése 
2 óra 
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 *** Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 

situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate  

 *** Ministerul Finanţelor, Noile reglementări privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale, 2010. 

 *** Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin HG nr. 

2139/2004 , modificat prin HG nr. 1496/2008  

 *** Legea Nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
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     9. Megfelelőség 

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

illetve a szakmai szervezetek szakspecifikus elvárásainak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://codfiscal.net/hg-21392004-catalogul-privind-clasificarea-si-duratele-normale-de-functionare-a-mijloacelor-fixe/
http://codfiscal.net/hg-21392004-catalogul-privind-clasificarea-si-duratele-normale-de-functionare-a-mijloacelor-fixe/
http://codfiscal.net/hg-21392004-catalogul-privind-clasificarea-si-duratele-normale-de-functionare-a-mijloacelor-fixe/
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    10. ÉRTÉKELÉS 

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

10.4 Előadás  Az előadáson elhangzott 

fogalmak, módszerek, 

technikák helyes használata, 

alkalmazása.  

A jelentősebb 

könyveléstechnikai 

eszközök és módszerek 

elsajátítása 

 

Félév közben: ellenőrző teszt 

(parciális) 

Félév végén: írásbeli záróvizsga 

50% 

10.5 Szeminárium Folyamatos értékelés 

Gazdasági események 

könyvelése. Kőkönyvi 

kivonat, beszámoló 

készítése 

Félév közben: Ellenőrző teszt 

(parciális) / Monográfia 

készítése / Házi feladatok / 

Szemináriumi tevékenység 

Félév végén: írásbeli 

záróvizsga 

50% 

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 

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

tevékenység, 25% záróvizsga 

 Az osztályozás 1-estől 10-ig történik. 

 
 

Dátum Tantárgyfelelős aláírása Szeminárium felelősének aláírása 

2018. 05. 31 

 

Dr. Szász Erzsébet, docens Dr. Veres Edit, adjunktus  

Tanszéki jóváhagyás időpontja 

2018.06.05 

Tanszékvezető aláírás 

Dr. Fogarasi József 

 


