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III. évfolyamos hallgatók részére
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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24.

Тема українською
Бухгалтерський облік: національні особливості
та європейські тенденції
Бухгалтерський
облік
як
інструменти
забезпечення економічної безпеки підприємства
і держави
Облікові регістри, техніка, форми і методика
обліку на підприємстві
Роль обліку в системі управління і користувачі
облікової інформації
Обліково-інформаційне
забезпечення
менеджменту вітчизняних підприємств
Облікова політика в системі управління
підприємством
Документація та документообіг у системі
бухгалтерського обліку
Облік витрат на ремонт основних засобів

Téma magyarul
A számvitel: nemzeti sajátosságok és európai
trendek
A számvitel, mint vállalati és állami gazdasági
biztonság eszköze

Számviteli nyilvántartások, a számviteli technika,
formák és módszerek a vállalatnál
A számvitel szerepe az irányítási rendszerben és a
számviteli információ felhasználói
A hazai vállalkozások menedzsmentjének
számviteli és információs támogatottsága
A számviteli politika a vállalatirányítási
rendszerben
Dokumentálás és dokumentumforgalom a
számviteli rendszerben
A tárgyi eszközök javítási költségeinek
számvitele
Бухгалтерський облік нематеріальних активів
Az immateriális javak számvitele
Облік капітальних витрат на поліпшення земель A földjavító beruházások számvitele
Облік інших необоротних матеріальних активів Egyéb befektetett anyagi eszközök számvitele
Облік поточних і довгострокових фінансових Rövid- és hosszú lejáratú pénzügyi befektetések
інвестицій
számvitele
Довгострокова дебіторська заборгованість тa Hosszúlejáratú követelések és egyéb befeketetett
інші необоротні активи
eszközök
Облік
оборотних
матеріальних
активів A vállalat forgó anyagi eszközeinek számvitele
підприємства
Облік паливно-енергетичних ресурсів
Üzemanyag- és energiaforrások számvitele
Облік малоцінних та швидкозношуваних Kisértékű
gyorsanelhasználandó
eszközök
предметів
számvitele
Форми безготівкових розрахунків та їх
A készpénz nélküli elszámolások formái és
характеристика
jellemzői
Облік і контроль операцій з грошовими A készpénzes tranzakciók számvitele és
коштами
ellenőrzése
Облік розрахунків з підзвітними особами
A
beszámolóköteles
személyekkel
való
elszámolások számvitele
Облік розрахунків за претензіями
Reklamációs elszámolások számvitele
Облік розрахунків за відшкодуванням завданих A kárrendezés számvitele
збитків
Облік розрахунків з довгострокової
Hosszúlejáratú
követelésekkel
kapcsolatos
дебіторської заборгованості
elszámolások számvitele
Облік розрахунків з товарно-грошових операцій Az áru- és készpénzügyletek elszámolásának
на підприємстві
számvitele a vállalkozásnál
Облік розрахунків з покупцями та замовниками A vevőkkel és megrendelőkkel való elszámolások
számvitele

25. Облік резервного капіталу
Облік нерозподіленого прибутку (непокритих
26.
збитків)
27. Облік вилученого капіталу
28. Облік неоплаченого капіталу
Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів
29.
на підприємстві
Облік цільового фінансування і цільового
30.
надходження
31. Облік зобов’язань підприємства
Облік кредитів банку та інших позикових
32.
коштів підприємства
33. Облік довгострокових векселів виданих
Облік довгострокових зобов’язань за облігаціями
34.
35.

Облік довгострокових зобов'язань з оренди

36. Облік короткострокових позик
Облік
поточної
заборгованості
за
37.
довгостроковими зобов'язаннями
38. Облік короткострокових векселів виданих
39. Облік розрахунків за податками й платежами
40. Облік розрахунків за страхуванням
41. Облік розрахунків за виплатами працівникам
42. Облік розрахунків з учасниками
43. Облік розрахунків за іншими операціями
44. Облік доходів майбутніх періодів
45. Облік доходів від реалізації
46. Облік іншого операційного доходу
47. Облік доходів від участі в капіталі
48. Облік фінансових доходів
49. Облік інших доходів
50. Облік фінансових результатів
51. Облік витрат за економічними елементами
Облік витрат на обслуговування виробництва і
52.
управління підприємством
53. Облік виробничих витрат на підприємстві
54. Облік витрат на збут
55. Облік втрат від участі в капіталі
Облік витрат виробництва і калькулювання
56.
собівартості продукції
Облік незавершеного виробництва і витрат
57.
майбутніх періодів
58. Облік витрат допоміжних виробництв
59. Фінансова звітність: методика складання
Бухгалтерський баланс (звіт про фінансовий
60. стан): зміст, оцінка та розкриття статей,
методика складання
Позабалансовий облік в системі управління
61.
підприємством
Вітчизняні і зарубіжні методи обліку витрат, їх
62.
особливості і відмінності

Завідувач кафедри
Tanszékvezető

A tőketartalék számvitele
A nem felosztott nyereség (nem lefedett
veszteség) számvitele
A kivont tőke számvitele
A jegyzet, de be nem fizetett tőke számvitele
A vállalat jövőbeni költségeinek és kifizetéseinek
számvitele
A célfinanszírozás és célbevételek számvitele
A vállalat kötelezettségeinek számvitele
A vállalat bankhiteleinek és egyéb kölcsöneinek
számvitele
A kibocsátott hosszú lejáratú váltók számvitele
A hosszú lejáratú kötvénykötelezettségek
számvitele
A
hosszú
lejáratú
lízingkötelezettségek
számvitele
Rövidlejáratú kölcsönök számvitele
A hosszú lejáratú kötelezettségekkel kapcsolatos
rövid lejáratú kötelezettségek számvitele
A kibocsátott rövid lejáratú váltók számvitele
Adó- és járulék elszámolás számvitele
Biztosítás elszámolások számvitele
Személyi kifizetések elszámolásának számvitele
A résztvevőkkel történő elszámolások számvitele
Egyéb tranzakciók elszámolásának számvitele
Jövőbeni időszakok bevételeinek számvitele
Árbevétel számvitele
Egyéb üzleti bevételek számvitele
A tőkerészesedési bevételek számvitele
Pénzügyi bevételek számvitele
Egyéb bevételek számvitele
Pénzügyi eredmények számvitele
Költségek számvitele gazdasági elemek szerint
A termelés és vállalatirányítás biztosításának
számvitele
A vállalat termelési költségeinek számvitele
Értékesítési költségek számvitele
A tőkerészesedési költségek számvitele
Termelési költségek számvitele és a termék
önköltségszámítása
A befejezettlen termelés és jövőbeni időszakok
költségeinek számvitele
A kisegítő termelési költségek számvitele
A pénzügyi beszámoló: összeállítás módszertana
A számviteli mérleg (a pénzügyi helyzet
kimutatás): tartalom, értékelés és a tételek
feltárása, összeállítás módszertana
A mérlegen kívüli számvitel a vállalatirányítási
rendszerben
A hazai és külföldi költségszámítás módszerei,
azok sajátosságai és különbségei
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