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Tantárgy feladata és célja:
A non-profit szervezetek gazdálkodási folyamatainak megismerése, az ezekkel kapcsolatos döntések
meghatározása és a döntések megvalósításának, illetve ellenőrzésének vizsgálata. A tantárgy megismerteti a
hallgatókkal a közhasznú szervezetekről szóló törvény tartalmát és végrehajtásának feladatait, beleértve annak
jogi, politikai, szakmai, szervezési, pénzügyi és egyéb követelményeit, a törvény nemzetközi összefüggéseit.
Az új civil törvény szabályai: (2011. évi CLXXV. törvény: Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról és a 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek
bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról)
Tantárgy tematikus leírása:
1. A non-profit gazdálkodás és jogszabályi környezete
2. A non-profit szervezetek típusa és jellemzői. A non-profit gazdálkodás alapelvei, lényegi jellemzői
3. A non-profit gazdálkodási szabályok rendszere, különös tekintettel a közhasznú szervezetekre,
gazdasági felügyelet
4. A civil szerveződések Magyarországon és Európában A non-profit szektor globalizációja
5. A közhasznú szervezetek működése
6. Pénzügyi tervezés a non-profit szervezetekben (éves terv, cash flow)
7. Bevételek és ráfordítások, költségelszámolás
8. Közhasznúsági jelentés
9. A non-profit szervezetek működésének tervezése
10. Marketing szemlélet és gyakorlat a non-profit szervezetekben
11. A non-profit szervezetek hatékony kommunikációjának eszközei
12. Forrásteremtés a non-profit szervezetekben
13. A non-profit szervezetek humán erőforrásai
14. Esettanulmányok
Félévközi számonkérés módja: Beadvány. A félévközi dolgozatban a hallgatók beszámolnak a féléves
szakmai, kutató munkájuk eredményéről, melyet egy non-profit szervezetnél végeztek, a félév elején kiadott
tematika szerint.
Értékelése: 1-5 K
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