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Heti óraszámok: Előadás:   0 Tantermi gyakorlat:   0 Laborgyakorlat: 2 
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A TANANYAG 
Oktatási cél: 
A tárgy keretében a hallgatók megismerhetik egy modellvállalat üzleti folyamatainak (logisztika, pénzügy és 
humánerőforrás ) informatikai támogatását az SAP ECC nagyvállalati környezetre kialakított integrált vállalatirányítási 
rendszerének segítségével. A tanterv a SAP partner egyetemek számára kifejlesztett oktatási anyaga alapján lett 
kialakítva. 

A tárgy részletes leírása, ütemezés: 
Előadások: 

Oktatá
si hét Témakör 

1. A modellvállalat üzleti folyamatainak bemutatása 

2. Az SAP rendszer használta, bejelentkezés, navigáció. Saját adatok beállítása. Belső 
kommunikáció a rendszer segítségével 

3. HR törzsadatai 

4. HR toborzás, beléptetés, karrierterv 

5. Beszerzés folyamata I.: törzsadatok létrehozása, beszerzési igény, ajánlat kérés, ajánlatok 
értékelése, megrendelés 

6. Beszerzés folyamata II:: áru beérkeztetése, számla befogadása, szállító kifizetése, szállító 
értékelése 

7. Gyártási folyamat törzsadatai (darabjegyzék, szerelési folyamat) 

8. Termelés tervezése 

9. Termelési folyamat tranzakciói, teljesítési riportok 

10. Kontrolling : szervezeti struktúra, költségek tervezése 

11. Kontrolling, számlák, teljesítések könyvelése 

12. Kontrolling: elemző riportok 

13. Teszt 

14. Évközi jegy megállapítása 



 

Félévközi követelmények 
Foglalkozásokon való részvétel: 
Kötelező a gyakorlatokon a részvétel. Az órán az a  hallgató vehet részt, aki rendelkezik az órán elvégezendő 
folyamatokhoz szükséges adatokkal. .(Ha létrehozta az előző órákon törzsadatait és végrehajtotta a rendszerben a 
folyamatokhoz tartozó tranzakciókat.) Akinek az adatai az óra elején nem abban az állapotban vannak, hogy a 
folyamatot folytatni tudja hiányzás bejegyzést kap.  
Zárthelyik, jegyzőkönyvek, beszámolók, stb. (száma, időpontja): 7. és 13. oktatási hét 
Az aláírás megszerzésének/félévközi jegy kialakításának módszere: 
A gyakorlaton elvégzett folyamatok maradéktalan végrehajtása. A félévi beadandó feladat elkészítése. 
Amennyiben a hiányzások száma meghaladja a TVSZ-ben megadott lehetséges hiányzások számát az indexbe a 
„Letiltva” bejegyzés kerül. 

Az évközi jegy kialakításának módszere: 
A félévi beadandó feladat értékelése  

IRODALOM 
Kötelező:   

Ajánlott: Jose A. Hernandez - Jim Keogh - Franklin F. Martinez: SAP R/3 kézikönyv 

Egyéb segédletek:  Előadások anyaga PDF fájl formájában az egyetem elearning rendszeréből letölthető. 
A tárgy minőségbiztosítási módszerei: 

A tárggyal kapcsolatban évenként oktatói felülvizsgálat történik, melynek során figyelembe vesszük a tudásátadás 
hatékonyságát, illetve a hallgatói és a végzettek által adott vélemények kiértékeléséből származó információkat. Az 
értékelés alapján a tárggyal kapcsolatos fejlesztési akciók indíthatók, melynek területei  
- a tudásátadás módszertana, 
- a tananyag tartalma, 
- az előadások és gyakorlatok egymásra épültsége. 
A változtatásokról és azok eredményeiről évenkénti értékelést végzünk, erről feljegyzést készítünk és a bevált elemeket 
a szakfelelős által szervezett ütemezéssel a tantárgyi program részévé tesszük. 

 


