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Felhőtechnológia 
gyakorlati alkalmazása 
a gazdaságban
Tantárgyi bemutató

Számvitel és Auditálás Tanszék, 
II. RF KMF, 

2021/2022-es tanév

Miért jó ezt nekem tudnom?

• Jogos a kérdés!

• A következő slide-ok segítségével azt kívánjuk 
bemutatni neked, hogy milyen haszna lehet 
számodra, ha kicsit mélyebbre ásol ebben a 
témában…
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Mik azok a felhők?

„A számítási felhő fogalma azt jelenti, hogy az informatika 
különböző adottságait (hardver, szoftver) fizikailag nem a saját 
számítógépünkön érjük el, hanem, mint egy szolgáltatást, vagy 
terméket megvásárolva valahol egy távoli informatikai 
erőforrásra például számítógépre, vagy szerverre kapcsolódva 
vesszük igénybe.”

Önkiszolgálást 
biztosít

Közös 
erőforrásra épül

Hálózati 
hozzáféréssel lehet 

elérni Rugalmas

Mérhető
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Na, de ezekről majd még később…
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Felhőalkalmazások a gazdaságban…

Alapvetőleg ez egy ÜZLETI KÉPZÉS

A tantárgy oktatásának a célja…

• hogy a hallgatók elméleti és 
gyakorlati ismereteket 
szerezzenek azokról a felhő 
alkalmazásokról és információs 
technológiákról, melyeket 
napjainkban használnak az üzleti 
és társadalmi szervezetek, s 
amelyek elengedhetetlenek a 
XXI. század gazdaságban. 
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Hogyan kapcsolódnak össze a felhők az üzlettel?

• Minden gazdasági jelenség mögött az értékteremtés áll, s minden 
értékhez erőforrások kellenek (emberi, természeti, technológiai)…

INPUT TERMELÉS OUTPUT

Felhők és gazdaság?

• Igen, a XX. Század egyik forradalmi áttörése a IT, az Internet és így 
a felhőtechnológia…

• Jelentős erőforrás a vállalati vezetésben, a szervezetek 
együttműködésében, az állami aparátus hatékony 
megszervezésében…

• TEHÁT: Gazdaság + Felhőtechnológia = Hatékonyságnövekedés
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Mit kell teljesítened a 
kurzus során?

Tárgyról tudni kell még…

• Oktató: Pataki Gábor, Számvitel és Auditálás tanszék oktatója

• Személyes konzultáció: Szerdánként 14:00-16:00 óra

• @: gabor.pataki@kmf.org.ua

• Tárgy típusa: választható;

• Kredit: 4 (120 óra)

• Nappali képzésen: 10 előadás + 20 gyakorlati óra

• Levelező képzésben: 4 előadás. 

• Előkövetelmény: Informatika. 
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Tematika…

1. tartalmi modul: A felhőalapú számítástechnika története

1. téma: A felhő alkalmazások története. Fejlődésének összefüggése a számítástechnika fejlődésével. Felhő technológiák bemutatása. 

Felhőszolgáltatások ismertetése.

2. téma: Külföldi és hazai tapasztalatok a felhőalkalmazások használatáról.

3. téma: Legújabb technikák, tendenciák. A start-up-ok kora.

4.téma: Szervezeti menedzsment fejlődése összefüggésben a technológiai fejlődéssel.  

2. tartalmi modul: Felhőszolgáltatások alkalmazási lehetőségei

5. téma: Felhőszolgáltatások az irodai, adminisztratív munkák során. Közös dokumentumok használata (szövegszerkesztő, 

táblázatkezelő). Közös prezentációk készítése és előadása. Felhőszolgáltatások online felmérések készítéséhez.

6. téma: Felhőszolgáltatások az oktatás területén. Nemzetközi, hazai rendszerek. Saját platformok létrehozása. 

7. téma: Felhőalkalmazások a modern vállalati életben, mint menedzsment támogató rendszerek. 

8. téma: Felhőalkalmazások biztonságossága és annak megteremtésének trendjei. 

Számonkérés

• Bizony, a tudásról is számot kell adni, 
• de nem kell megijedni… ;)

• Elméleti tudásról: 1 modul dolgozat;

• Gyakorlati tudás: 
• Egyéni szituációs feladatok;

• Feladatmegoldások felhőalkalmazásokkal…

• Csoportos szituációs feladatok;

• Pontozás: a tárgy beszámolóval zárul;
• Szemináriumi időszak: 60 pont

• Beszámoló: 40 pont
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Akkor vágjunk bele…
Indulhat a kurzus?
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