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1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A tárgy célja, hogy a hallgatók alapvető 

közgazdasági, vállalkozásgazdaságtani, marketing ismeretekkel, valamint mindezekhez 
kapcsolódó- a kor és a piaci igényekhez igazodó- számítástechnikai ismeretekkel rendelkezzenek, 
megalapozva ezzel a további ismeretek elsajátítását. Ennek megfelelően a modul a következő 
témaköröket érinti: gazdasági ismeretek, marketing, számviteli és adminisztrációs alapismeretek, 
pénzügyi és adózási ismeretek, valamint számítástechnika.  

2. A tantárgy tartalma: A kisvállalkozási ismereteken belül a hallgatók a korszerű vállalkozások 
alapvető jellemzőivel, kategóriáival, a tevékenységüket meghatározó ismeretekhez jutnak, melyek 
alapján kialakulhat közgazdasági szemléletük, felismerhetik a gazdasági egységek működési 
mechanizmusának alapjait. A marketing ismeretkör a marketing alapvető koncepcionális kérdéseit, 
a marketing döntések hátterét, az alkalmazható eszközöket és a marketing technikákat ismerteti, 
előkészítve a szakmai marketing ismereteket. A számviteli és adminisztrációs alapismeretek 
specifikus célkitűzése, hogy a hallgatók olyan számviteli alaptudással rendelkezzenek, amelynek 
segítségével képesek eligazodni a vállalkozások számviteli információs rendszerében. Ehhez 
kapcsolódik, a modul külön részeként a pénzügyi és adózási ismeretkör. A számítástechnika 
témakör kiemelt célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a számítógép szakszerű használatával, 
valamint megalapozott jártassággal rendelkezzenek az alapvető alkalmazói programok 
kezelésében. Célja továbbá, hogy kialakítsa azt az ismeretanyag-bázist, amelyből kiindulva a 
hallgatók a számítástechnikai eszköztárat hatékonyan tudják alkalmazni  

3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi dolgozat  
4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: -  
5. A kötelező, ill. ajánlott irodalom:  

Fülöp Gyula: gazdálkodás Kisvállalati  
Marketing jegyzet /KVIF  
Pálesné Retezi Katalin: Számvitel I-II. /KVIF Bp. 1996/  
Sztanó - Vörös: vitel alapjai /SALDO 1996./ Szám 
Horváth Katalin: Egyszeres könyvvitel /PSZF Bp. 1995/  
Aktuális adójogszabályok  
Előadásvázlatok a pénzügyi és adózási ismeretekhez /KVIF/  
Eszenszk - Kántor - Pór - Szabó: Bevezetés az Információ-feldolgozás eszközeinek alkalmazásába  
1-2 /KVIF Bp. 1996./  
Eszenszki - Jancski - Pór - Szabó: Számítástechnika alapjai I. /KVIF BP. 1994./  
Kántor - Pór - Szabó: Számítástechnika alapjai II. /KVIF Bp. 1994./  
KVIF ISZK MK: Számítógépes gyakorlatok az üzleti feladatok témaköréből/megjelenés alatt 
floppy formájában/.  

6. A tantárgy tárgyi szükségletei  
 


