Pénzügyi közlöny 2010/3. (2010. március 30.)

5. számú melléklet
AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS
55 343 01 0010 55 02 ÉRTÉKPAPÍR-PIACI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS
AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA
I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK
1. A képzés szabályozásának jogi háttere
Az ajánlott szakképzési program
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
- a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
- a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény,
- a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
- az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási
rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet,
- a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ
tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet, az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő
tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM rendelet,
- a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet,
- a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008.
(VIII. 8.) PM rendelet 16. számú melléklete,
- a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:
- a felsőoktatási intézményben „Hallgatói jogviszony” keretében folytatott képzés esetén a szenátus
határozatait,
- a felsőoktatási intézmény, a szakképző intézmény fenntartója, továbbá a szakképző intézmény által a képzés
folytatására megkötött „Együttműködési megállapodásiban foglaltakat („Tanulói jogviszony” keretében
folytatott képzésnél),
- a szakképző intézményt fenntartó helyi rendelkezéseit,
- a gyakorlati képzés megszervezésében közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a képzést folytató felsőoktatási intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá az ajánlott szakképzési programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a képzés dokumentumát.
A képzés megszervezéséhez a képzést folytató szakképző intézmény a jelen általános irányelvekben foglaltak,
továbbá az ajánlott szakképzési programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján elkészíti a
pedagógiai programjának részét alkotó helyi szakmai programot.
A képzést folytató intézmény a szakmai gyakorlat megvalósítására (a meghatározott időre) a vonatkozó
jogszabályok szerint különböző megállapodásokat köt a gazdálkodó szervezetekkel.
2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01
A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző
Szakképesítések köre:
Részszakképesítés

Nincs

Elágazások
Azonosító szám:
Megnevezés:
Azonosító szám:
Megnevezés:
Azonosító szám:
Megnevezés:

55 343 01 0010 55 01
Banki szakügyintéző
55 343 01 0010 55 02
Értékpapír-piaci szakügyintéző
55 343 01 0010 55 03
Gazdálkodási menedzserasszisztens
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Azonosító szám:
Megnevezés:
Azonosító szám:
Megnevezés:
Azonosító szám:
Megnevezés:
Ráépülés

55 343 01 0010 55 04
Pénzügyi szakügyintéző
55 343 01 0010 55 05
Projektmenedzser-asszisztens
55 343 01 0010 55 06
Számviteli szakügyintéző

Nincs

Hozzárendelt FEOR szám: 3619
Képzés maximális időtartama:
Szakképesítés megnevezése
Üzleti szakügyintéző

Szakképzési évfolyamok
száma
2

Óraszám
-

3. A képzés szervezésének feltételei
3.1. Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést felsőoktatási intézményben a felsőoktatási törvényben, szakképzést folytató
közoktatási intézményben a közoktatásról szóló törvény és az „Együttműködési megállapodás-”ban
megfogalmazott, szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus, oktató szakember láthatja el.
3.2. Tárgyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati oktatást a képző (felsőoktatási intézmény, szakképző iskola) szervezi meg, amelyhez
az alábbiak biztosítása szükséges:
- számítógépterem,
- taniroda,
- tanterem.
A gazdálkodó szervezeteknél és intézményekben folyó alkalmazói szakmai gyakorlathoz szükséges eszközök
és felszerelések jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.
A „Hallgatószerződés”, „Tanulószerződés” és „Együttműködési szerződés” alapján végzett gyakorlati képzés
tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó szervezetnél a Magyar Bankszövetség és a Befektetési Szolgáltatók
Szövetsége - adott esetben a képző bevonásával - ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a képző és a gazdálkodó szervezet közötti
megállapodás alapján végzett alkalmazói gyakorlat feltételeinek ellenőrzésére is.
A személyi és tárgyi feltételek biztosításánál a befogadó felsőoktatási intézmény követelményeit kell
figyelembe venni.
4. A tanulók/hallgatók felvételének feltételei
Bemeneti kompetenciák
Iskolai előképzettség
Szakmai előképzettség
Előírt gyakorlat
Pályaalkalmassági követelmények
Szakmai alkalmassági követelmények

Érettségi vizsga
-

5. A szakképzés munkaterületei
5.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör/foglalkozás
FEOR száma
3619

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Egyéb gazdasági ügyintézők

5.2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása
Értékpapír-piaci szakügyintéző
Különböző profilú pénzügyi vállalkozásoknál és egyéb értékpapírpiacokkal foglalkozó szervezeteknél az
értékpapír-kereskedelem terület számos speciális részfeladatát látja el.
A befektető által a meghirdetett befektetési elveknek megfelelő befektetési alap kialakítását végzi, és a
befektetési alap portfoliójában lévő egyes eszközelemekkel kereskedik.
A befektető által adott megbízás alapján befektetési eszközök kezelését végzi a befektető javára.
5.3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések
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azonosító száma
55 344 01
54 345 04 0000 00 00
55 345 03 0000 00 00

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
Államháztartási szakügyintéző
Nonprofit menedzser
Közösségi-civil szervező

6. A képzés célja
A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges
kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz
szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és
módszerkompetenciák).
7. A szakképesítés követelménymoduljai
Az 55 343 01 0010 55 02 azonosító számú, Értékpapír-piaci szakügyintéző megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljainak
megnevezése
azonosítója
1997-06
Vállalatgazdálkodási feladatok
1998-06
Pénzügyekkel kapcsolatos feladatok
1999-06
Számviteli-statisztikai feladatok
2000-06
Számítástechnikai-informatikai feladatok
2001-06
Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti kommunikációs feladatok magyar és
idegen nyelven
2006-06
Értékpapír-piaci szakmai feladatok
8. A képzés szerkezete
8.1. A tudásszint mérések tananyagegységei
Tananyagegység

Követelménymodul
megnevezése

azonosítója

Vizsgatevékenység

Időtartama

megnevezése

azonosítója
1997-06
Vállalatgazdálkodá
si feladatok
1997-06/1
1997-06/2

Közgazdaságtan alapjai
Gazdasági jog és közigazgatástan
alapjai
Marketing alapjai
Vállalati gazdaságtan alapjai és
menedzsment alapjai 1
Vállalati gazdaságtan alapjai és
menedzsment alapjai 2
Emberierőforrás-és munkaerő-piaci
menedzsment

írásbeli
szóbeli

60 perc
30 perc

szóbeli
szóbeli

30 perc
30 perc

írásbeli

60 perc

szóbeli

30 perc

1998-06/1
1998-06/2

Pénzügyek alapjai
Biztosítás Társadalombiztosítás

1998-06/3
1998-06/4

Adók és támogatások
Vállalkozások pénzügyi alapjai

írásbeli
szóbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli

60 perc
30 perc 60
perc
60 perc
90 perc

1999-06/1
1999-06/2

Számvitel alapjai
Gazdasági számítások és statisztikai
módszerek 1.

írásbeli
írásbeli

90 perc
60 perc

1997-06/3
1997-06/4
1997-06/5
1997-06/6
1998-06

1999-06

Pénzügyekkel
kapcsolatos
feladatok

Számvitelistatisztikai
feladatok
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1999-06/3

2000-06

2001-06

írásbeli

60 perc

1999-06/4
1999-06/5
1999-06/6
1999-06/7

Gazdasági számítások és statisztikai
módszerek 2.
Pénzügyi számvitel
Vezetői számvitel
Elemzés-ellenőrzés 1.
Elemzés-ellenőrzés 2.

írásbeli

120 perc

írásbeli

60 perc

2000-06/1
2000-06/2
2000-06/3

Számítástechnika 1.
Számítástechnika 2.
Gazdasági informatika alapjai

interaktív

60 perc

interaktív

60 perc

2001-06/1
2001-06/2

Üzleti kommunikáció
Üzleti etika, készség és személyiség
fejlesztés
Prezentáció és íráskészség-fejlesztés
Bevezetés az üzleti idegen nyelvbe 1.
Bevezetés az üzleti idegen nyelvbe 2.

szóbeli
szóbeli

30 perc
30 perc
30 perc
30 perc
120 perc
30 perc

Számítástechnikaiinformatikai
feladatok

Az üzletvitellel
kapcsolatos
személyes és
szervezeti
kommunikációs
feladatok magyar
és idegen nyelven

2001-06/3
2001-06/4
2001-06/5
2006-06

szóbeli
írásbeli
szóbeli

Értékpapír-piaci
szakmai feladatok
2006-06/1
2006-06/2
2006-06/3
2006-06/4
2006-06/5
2006-06/6
2006-06/7
2006-06/8

Pénzügyi etika és tőkepiaci szokványok
Tőkepiaci jog
Piaci szabályozás és tőzsdei
szabályzatok
Befektetési termékek értékelése
Befektetési termékértékesítés
Származékos termékek
Portfólió-menedzsment és
kockázatkezelés
Pénzügyi termék és vagyontervezés

8.2. Tantervi háló
Az 5.a számú melléklet tartalmazza a nappali, esti és levelező tagozatra vonatkozóan a tananyagegységek,
tantárgycsoportok, tantárgyak elhelyezését a tantervi hálóban. A képzés kreditrendszerben történik. Ha a
tanuló/hallgató a tanulmányai során előírt feladatait eredményesen teljesíti, tanulmányi pontot, azaz kreditet kap
a tantervben előírt értékben. Egy kreditérték 30 munkaórának felel meg, átlagosan ennyi időráfordítás kell
kontaktóra és otthoni munka formájában, hogy teljesíthető legyen egy kreditértéknyi feladat.
Az üzleti szakügyintéző képzésben a tanulmányok sikeres befejezéséhez 120 kredit megszerzése szükséges. A
tantervben szerepelnek olyan követelmények is, amelyeknek nincs kreditértéke, de teljesítése feltétele a
tanulmányok folytatásának, illetve befejezésének, (pl. nyári szakmai gyakorlat, szakszeminárium, záródolgozat
konzultáció). Ezek a tantervben kritériumfeltételként szerepelnek.
A 30 nap időtartamú összefüggő szakmai gyakorlatot - külön PM által kiadott Útmutató alapján - az 1.
szakképzési évfolyam követelményeinek sikeres teljesítése - de legalább 50 kredit elérése után - július és
augusztus hónapokban kell teljesíteni.
Az ajánlott szakképzési program időtervének szervezési elve:
- vegyes jellegű (a teljes képzési időn belül többféle szervezési elv valósul meg, azaz
- tantárgyi jellegű (heti néhány órás, egész tanéven keresztül futó egységek),
- modulos jellegű (változó, nem a teljes heti óraszámban és rövidebb, nem a teljes tanéven keresztül futó
folyamategységek),
- szakaszolt (epochális) jellegű (pl. a tudásszintmérés felkészítők, illetve a tudásszintmérések, a szakmai
gyakorlat).
Az elmélet és gyakorlat aránya - figyelembe véve a nyári szakmai gyakorlatot is - 40-60%.
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Elmélet:
Elméletigényes gyakorlat:
Szakmai gyakorlat:
Gyakorlat összesen:
Mindösszesen:

945 óra
240 óra
1185 óra

795 óra

40%

1185 óra
1980 óra

60%
100%

9. A szakképesítés-elágazás vizsgáztatási követelményei
9.1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei
Iskolai rendszerű szakképzésben: a szakképzési programban meghatározott tudásszintmérések és legalább 30
nap időtartamú, összefüggő szakmai gyakorlat teljesítésének igazolása az utolsó szakképző évfolyam
eredményes elvégzését tanúsító, hivatalosan lezárt okiratban. A tudásszintmérést az ajánlott szakképzési
programban meghatározottaknak megfelelően jóváhagyott szakképzési program alapján kell lebonyolítani.
A PM által kiadott Útmutató alapján elkészített záródolgozat - előírt határidőre történő - leadása.
A Vállalatgazdálkodási feladatok 1. tudásszintmérő vizsga, a Pénzügyekkel kapcsolatos feladatok 2.
tudásszintmérő vizsga, a Számviteli-statisztikai feladatok 3. tudásszintmérő vizsga, a Számítástechnikaiinformatikai feladatok 4. tudásszintmérő vizsga. Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti
kommunikációs feladatok magyar és idegen nyelven 5. tudásszintmérő vizsga tudásszintmérő vizsgafeladatainak
teljesítése a szakképzési programban előírt formában (gyakorlati jegy, kollokvium stb.) és az abban
meghatározott időterv alapján történik.
Az 55 343 01 0010 55 02 azonosító számú. Értékpapír-piaci szakügyintéző megnevezésű elágazáshoz
rendelt tudásszintmérő vizsgák:
1. tudásszintmérő vizsga: Vállalatgazdálkodási feladatok,
2. tudásszintmérő vizsga: Pénzügyekkel kapcsolatos feladatok,
3. tudásszintmérő vizsga: Számviteli-statisztikai feladatok,
4. tudásszintmérő vizsga: Számítástechnikai-informatikai feladatok,
5. tudásszintmérő vizsga: Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti kommunikációs feladatok
magyar és idegen nyelven.
Iskolai rendszerű szakképzésben: a szakképzési programban meghatározott tudásszintmérések és legalább 30
nap időtartamú, összefüggő szakmai gyakorlat teljesítésének igazolása az utolsó szakképző évfolyam
eredményes elvégzését tanúsító, hivatalosan lezárt okiratban. A tudásszintmérést az ajánlott szakképzési
programban meghatározottaknak megfelelően jóváhagyott szakképzési program alapján kell lebonyolítani.
1. tudásszintmérő vizsga
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1997-06 Vállalatgazdálkodási feladatok
A hozzárendelt 1. tudásszintmérő vizsgafeladat:
Közgazdaságtan ismeretek számonkérése - a követelményekkel összhangban - feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. tudásszintmérő vizsgafeladat:
Gazdasági jogi és közigazgatási ismeretek számonkérése szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. tudásszintmérő vizsgafeladat:
Marketingismeretek számonkérése - a követelményekkel összhangban - szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 4. tudásszintmérő vizsgafeladat:
Vállalatigazdaságtan-ismeretek számonkérése szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 5. tudásszintmérő vizsgafeladat:
Menedzsmentismeretek mérése feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
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A hozzárendelt 6. tudásszintmérő vizsgafeladat:
Emberierőforrások-menedzsment ismeretek számonkérése szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
2. tudásszintmérő vizsga
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1998-06 Pénzügyekkel kapcsolatos feladatok
A hozzárendelt 1. tudásszintmérő vizsgafeladat:
Pénzügyek alapjai elméleti ismereteinek számonkérése feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. tudásszintmérő vizsgafeladat:
Biztosítási ismeretek számonkérése szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. tudásszintmérő vizsgafeladat:
Társadalombiztosítás ismeretek számonkérése - a követelményekkel összhangban - feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 4. tudásszintmérő vizsgafeladat:
Adók és támogatások ismertetése és alkalmazása meghatározott feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 5. tudásszintmérő vizsgafeladat:
Vállalkozások pénzügyi alapjai elméleti ismereteinek bemutatása és gyakorlati alkalmazása feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
3. tudásszintmérő vizsga
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1999-06 Számviteli-statisztikai feladatok
A hozzárendelt 1. tudásszintmérő vizsgafeladat:
Számvitel alapjai elméleti ismereteinek bemutatása és gyakorlati alkalmazása feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. tudásszintmérő vizsgafeladat:
Statisztikai ismeretek alkalmazása feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. tudásszintmérő vizsgafeladat:
Gazdasági matematika ismeretek alkalmazása feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 4. tudásszintmérő vizsgafeladat:
Pénzügyi számvitel elméleti ismereteinek bemutatása és gyakorlati alkalmazása feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 5. tudásszintmérő vizsgafeladat:
Elemzés-ellenőrzés alapjai ismeretek alkalmazása feladatlap alapján.
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A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
4. tudásszintmérő vizsga
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2000-06 Számítástechnikai-informatikai feladatok
A hozzárendelt 1. tudásszintmérő vizsgafeladat:
Számítástechnikai ismeretek gyakorlati alkalmazása feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
interaktív
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. tudásszintmérő vizsgafeladat:
Gazdasági informatika alkalmazása ügyviteli vagy könyvelési számítógépes programcsomag alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
interaktív
Időtartama: 60 perc
5. tudásszintmérő vizsga
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2001-06 Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti kommunikációs feladatok magyar és idegen
nyelven
A hozzárendelt 1. tudásszintmérő vizsgafeladat:
Az üzleti kommunikációs szakismeretek ismeretek számonkérése szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. tudásszintmérő vizsgafeladat:
Az üzleti etikai ismeretek számonkérése szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. tudásszintmérő vizsgafeladat:
A viselkedéskultúrával, készség- és személyiségfejlesztéssel kapcsolatos ismeretek számonkérése szóbeli
tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 4. tudásszintmérő vizsgafeladat:
Az üzletviteli témakörben 5-10 kép terjedelmű prezentáció önálló elkészítése és bemutatása.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 5. tudásszintmérő vizsgafeladat:
Idegen nyelvű 1-2 oldalas szöveg (pl. pályázati felhívás, üzleti levél) összefoglalása magyar nyelven, kb. 500
szóban, szótár használatával. 40 kérdésből álló egyszerű választásos tesztfeladattal az idegen nyelvű szakmai
szókincs mérése.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 6. tudásszintmérő vizsgafeladat:
Az adott témakörből feltett idegen nyelvű kérdések megválaszolása szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A szakképzési program tartalmazhat további tudásszintmérő vizsgákat is.
9.2. A szakmai vizsga részei
Szakmai vizsgára az a tanuló/hallgató bocsátható, aki a tudásszintmérő vizsgákat sikeresen teljesítette. A
tudásszintmérő vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi tudásszintmérő vizsgafeladathoz rendelt
vizsgatevékenységet a jelölt legalább 60%-os szinten teljesíti, valamint záródolgozatát az opponens(ek)
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minimum 60%-ra értékeli(k).
A középfokú C típusú szakmai nyelvvizsgával rendelkező mentesül Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és
szervezeti kommunikációs feladatok magyar és idegen nyelven 5. tudásszintmérő vizsga 5. és 6. tudásszintmérő
vizsgafeladathoz rendelt vizsgatevékenységek alól.
Az a jelölt, aki a tudásszintmérő vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja,
mentesül a tudásszintmérő vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1997-06 Vállalatgazdálkodási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Záródolgozat védése.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1998-06 Pénzügyekkel kapcsolatos feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Záródolgozat védése.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1999-06 Számviteli-statisztikai feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Záródolgozat védése.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2000-06 Számítástechnikai-informatikai feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Záródolgozat védése. A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2001-06 Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti kommunikációs feladatok magyar és idegen
nyelven
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Záródolgozat védése. A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
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7. vizsgarész
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Értékpapírjog és -szabályozás alkalmazása. Befektetési termékek kvantitatív elemzése: az értékpapírszámtan
alapjai, a tőkepiaci értékpapírok értékelése, valamint a határidős termékek és opciók témakörökből számonkérés
a PM által kiadott feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az értékpapír-piaci szakismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
9.3. A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 55 343 01 0010 55 02 azonosító számú, az Értékpapír-piaci szakügyintéző megnevezésű elágazáshoz
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 20
3. vizsgarész: 15
4. vizsgarész: 10
5. vizsgarész: 15
7. vizsgarész: 30
9.4. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
Az 55 343 01 0010 55 02 azonosító számú Értékpapír-piaci szakügyintéző megnevezésű elágazáshoz rendelt
7. Értékpapír-piaci szakmai feladatok vizsgarész szóbeli vizsgatevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha az
adott vizsgarész vizsgafeladatához rendelt írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább a 60%-os
teljesítményt ért el.
A vizsgarész vizsgafeladataihoz rendelt vizsgatevékenységek sorrendjét a vizsgafeladatok sorszáma határozza
meg.
A szakmai vizsgarész értékelésekor a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények súlyozott átlagának
%-os értékét egy tizedesre, az általános szabályok szerint kerekítve kell megállapítani.
A szakmai vizsgarész akkor eredményes, ha valamennyi vizsgafeladat hozzárendelt vizsgatevékenységét a
jelölt legalább 60%-os szinten teljesítette.
A záródolgozat védései csak egy vizsganapon tehetők le.
A szakmai vizsga eredményét a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlagának %-os értéke
alapján, az általános szabályok szerint kerekítve és egész %-ban kifejezett értékhez rendelt osztályzat alapján
kell megállapítani.
Az alábbi osztályzatok akkor állapíthatóak meg, ha valamennyi vizsgarész eredményes, ebben az esetben a
vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlaga alapján az osztályzat a következő:
90-100% jeles (5)
80-89% jó (4)
70-79% közepes (3)
60-69% elégséges (2)
Amennyiben a felmentésre okot adó vizsgán, vagy előzetes tanulmányok során a vizsgázó teljesítményét nem
%-osan, vagy érdemjeggyel minősítették, hanem a dokumentumokból csak a vizsga eredményes teljesítésének
avagy az előzetes tanulmányok folytatásának ténye állapítható meg, a szakmai vizsga elégséges érdemjegyéhez
tartozó maximális %-os értéket kell a teljesítmény %-ának megállapítása során figyelembe venni.
Sikertelen vizsgarész(ek) a szakmai vizsgaszabályzat szerinti jelentkezési lap kitöltését és a szakképesítésért
felelős miniszternek a szakmai vizsga előkészítéséről szóló jelentés megküldését követően ismételhető(ek) meg.
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II. A SZAKKÉPZÉSI PROGRAM TANANYAGEGYSÉGEI
azonosítója
1997-06

Követelménymodul
megnevezése
Vállalatgazdálkodási feladatok

azonosítója
1997-06/

Tananyagegység
megnevezése
Közgazdaságtan alapjai

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A közgazdaságtan célul tűzi ki a gazdasági szereplők - háztartások, vállalatok, állam - érdekeiknek megfelelő
döntések és racionális cselekvések kritériumainak bemutatását, makroszinten a gazdasági szektorok közötti
viszonyrendszer áttekintését, a nemzetgazdaság egyensúlyi és egyensúlytalansági helyzetének felírását, a nemzetközi
munkamegosztásban való részvétel alapösszefüggéseinek, valamint az állam gazdaságpolitikai cél- és
eszközrendszerének megismertetését. A közgazdaságtan oktatásával el kell érni, hogy a tanuló/hallgató gazdasági
gondolkodásmódja fejlődjön, a tanultakat legyen képes vonatkoztatni saját környezetére, elméleti tudást és
módszertani ismereteket szerezzen a ráépülő gazdaságtanok megértéséhez.
Tananyagegység tartalma:
= Mikroökonómia alapjai.
= Alapfogalmak és összefüggések.
= A közgazdaságtan módszertana; gazdasági modellek.
= Tiszta piacgazdaság ismérvei és működése.
= Vegyes gazdaság szereplői és működése.
= Mikroökonómiai Marshall-kereszt.
= Piaci formák; tökéletes verseny és ismérvei; egyéb piaci formák.
= Piaci kudarcok-externáliák, közjavak.
= Háztartások.
= Fogyasztói döntések; tényezőkínálati döntések; vagyontartási döntések.
= Vállalatok.
= Vállalatok gazdálkodása; pénz- és reálfolyamatok.
= Pénz- és bankrendszer.
= Pénzteremtés a modern bankrendszerben.
= A makroökonómiai kibocsátás és a nemzetgazdaság alapintézményei.
= A makrogazdasági szereplők közötti jövedelemáramlás négyszektoros modellben.
= Árupiaci összkereslet: fogyasztási kereslet; beruházási kereslet; árupiaci egyensúlyi jövedelem; árupiaci egyensúly
és adó
= Munkapiac és az aggregált kínálat.
= Potenciális kibocsátás.
= Aggregált kereslet és a makrogazdasági egyensúly és egyensúlytalanság.
= Az állam szerepe a nemzetgazdasági folyamatok szabályozásában.
= Nemzetközi gazdaságtan alapfogalmai.
azonosítója
1997-06/2

Tananyagegység
megnevezése
Gazdasági jog és közigazgatástan alapjai

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
Alapvető cél, hogy megismertessük a jogi és közigazgatási alapfogalmakat és bemutassuk a polgári jog fontosabb
jogintézményeit, különös hangsúlyt fektetve a kötelmi jogra, valamint a közigazgatás gyakorlati megvalósulására. Az
ismeretek átadása során hozzásegítjük a tanulókat (hallgatókat), hogy elsajátíthassák a hatályos jogban való
tájékozódás szakmai alapjait, továbbá célunk, hogy jogrendszerünkről és a közigazgatásról alkotott képük mind
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teljesebb legyen. A tanulmányok során elsajátítják a speciális jogi és közigazgatási szemléletmódot és nyelvezetét. A
Gazdasági jog és közigazgatástan alapjai modul hozzájárul egy olyan átfogó társadalomtudományi megalapozáshoz,
amely nélkül a szakmai fő tárgyak harmonikus egymáshoz illeszkedése nem lehetséges.
Tananyagegység tartalma:
= A jog, jogalkotás, jogágak, jogrendszer, jogszabályok érvényessége, hatálya, jogszabályi hierarchia. Jogalkotó
szervek.
= Alkotmányosság, jogállamiság; a magyar közjogi rendszer; a bíróságok és az Alkotmányíróság szerepe; alapvető
jogok és kötelezettségek.
= Személyek a polgári jogban, valamint a tulajdonjogra vonatkozó alapismeretek.
= A gazdasági együttműködés szervezetei és formái; a gazdasági társaságokra vonatkozó általános (közös) szabályok
= Az egyes gazdasági társaságok és a kapcsolódó vállalkozások áttekintése; az elsődlegesen nem profitorientált célú
szervezetek.
= A cégek nyilvántartásba vétele, és törvényességi felügyeletük.
= A csődeljárás, a felszámolási eljárás okai és rövid bemutatása.
= A gazdálkodó szervezetek, mint munkáltatók.
= A szerződések megkötésének szabályai; a szerződést biztosító mellékkötelezettségek; a szerződés megszűnése
érvénytelensége és az elévülés.
= Polgári jogi felelősség; a kötelmi jogba tartozó egyes szerződésekre vonatkozó speciális szabályok.
= Egyes gazdasági bűncselekmények.
= A közigazgatás története. A közigazgatás elméletének fejlődése Max Webertől napjainkig.
= Vagyontörvény. Az MNV Zrt. feladatai, szerepe.
= Közigazgatási szervek; az önkormányzatok feladat- és hatásköre.
= A közigazgatás személyi állománya.
= A közigazgatási eljárás általános szabályai.
azonosítója
1997-06/3

Tananyagegység
megnevezése
Marketing alapjai

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók/hallgatók ismerjék meg a marketing fogalomkörét és piacorientált
gondolkodásmódot sajátítsanak el. Ismerkedjenek meg a marketingdöntések hatáslehetőségeivel és információs
hátterével, valamint az alkalmazható marketing eszköztár alapvető jellemzőivel és a legfontosabb
marketingtechnikákkal.
Tananyagegység tartalma:
= Bevezetés a marketing fogalomrendszerébe: A piac fogalma, a marketing és a piac kapcsolata; a marketing
fogalma, fejlődése; marketing-szemléletmódok; a vállalkozás marketing környezete; a marketing folyamatai; a
marketing menedzsment; marketing stratégiák, marketingprogramok; a marketingmix.
= Célpiaci marketing. A piac szegmentálása: A célpiaci marketing fogalma, hatáslehetőségei; STP-stratégiák; a piac
szegmentálása, szegmentálási módszerek; a célpiacok kiválasztásának szempontjai, módszerei; termékpozicionálás,
pozícionálási stratégiák.
= Fogyasztói magatartás: Fogyasztótípusok és a szükségletalakítás folyamata; a fogyasztói magatartást, fogyasztói
döntéseket befolyásoló tényezők; vásárlási folyamat, vásárlási döntések; vásárlói szerepek és magatartástípusok.
= A szervezetek beszerzési magatartása: A szervezeti vásárlás jellemzői. A szervezeti vásárlók típusai; a beszerzési
döntés folyamata; az üzleti piacok marketingjének korszerű irányzatai. (Kapcsolati marketing, hálózati marketing.)
= Termékpolitika: A termék fogalma. A termékek csoportosításai; a termékmarketing szempontú kialakítása; a márka
fogalma, és szerepe a termékpolitikában. Márkázási stratégiák; a csomagolásmarketing kérdései; design a
termékpolitikában; a vállalati termékstruktúra alakításának marketingszempontjai; termékfejlesztési döntések; a
termékek piaci életgörbéje. Az életgörbék használata a termékpolitikában.
= Árpolitika: Az árkialakítás közgazdasági és piaci tényezői; marketingárstratégiák és ártaktika; fogyasztói
árelfogadás; az ár, mint versenyeszköz.
= Értékesítési csatornapolitika: Az értékesítési csatorna fogalma és működése; a közvetítők típusai és funkciói;
értékesítési csatornapolitika; a vertikális marketingrendszer.
= Marketingkommunikáció 1.: A piacbefolyásolás feladatai; a promóciósmix; a reklám; Public Relations (PR);
eladásösztönzés; személyes meggyőzés; ATL- és BTL kommunikáció.
= Marketing információs rendszer. Marketingkutatás: Vállalati marketing információs rendszer; a piaci információk
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sajátosságai és fő típusai. Kvalitatív és kvantitatív információk; a marketingkutatás folyamata és típusai; a
marketingkutatás módszertana; a marketingkutatás gyakorlati kérdései;
= Marketingtervezés, marketingstratégia; marketingstratégia és vállalati stratégia; a stratégiai tervezés folyamata;
marketingstratégiák; a különböző alapstratégiák jellemzői; különböző piaci helyzetben lévő vállalatok által követett
stratégiák.
azonosítója
1997-06/4

Tananyagegység
megnevezése
Vállalati gazdaságtan alapjai és menedzsment alapjai 1.

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók/hallgatók a két félév alatt ismerjék meg a vállalkozások fogalomkörét, a
vállalkozások belső környezete fontosabb tevékenységi területeit, a stratégiai és üzleti terv kidolgozása célját,
módszereit, továbbá a menedzsment feladatait, a különböző menedzsmenttechnikákat
Tananyagegység tartalma:
= Bevezetés az üzleti vállalkozások fogalomrendszerébe
Az üzleti vállalkozás és a vállalat kapcsolata; a vállalkozások környezete; külső környezeti tényezők köre, szerepe;
belső környezeti tényezők köre, szerepe; vállalkozások működését befolyásoló tényezők.
= Üzleti vállalkozások működési folyamata, jellemzői
Vállalati célrendszerek; vállalati stratégiai tervezés lényegi elemei; üzleti terv szerepe, kidolgozási módszere.
= Marketing fogalma, tartalma
Marketingstratégia kidolgozási folyamata; marketing eszközrendszerek elemei.
= Innováció, tárgyi eszközfejlesztés tartalma
Innováció fogalma, jellemző területei; innováció folyamata, tárgyi eszközgazdálkodás célja, szerepe, fogalma;
beruházási tevékenység, beruházás gazdaságossági számítás; üzemfenntartási tevékenység.
= Emberierőforrás-gazdálkodás tartalma, fogalma
Emberierőforrás-gazdálkodás céljai, tevékenységei; emberierőforrás-gazdálkodás működése; bér- és
jövedelemgazdálkodás.
= Logisztika fogalma, jellemzői
Logisztikai rendszer elemei; logisztikai stratégia jellemzői; logisztikai folyamatok működése
Termelési-szolgáltatási folyamatok, minőségbiztosítás; termelés és a szolgáltatás tartalma, jellemzői; termelési
stratégia
jellemzői; vállalati minőségpolitika tartalma, jellemzői.
= Vállalati válságkezelés, vállalatok megszűnése
Válságok kialakulásának jelei, okai; vállalati válság leküzdése, módozatai; vállalkozások megszűnése módozatai.
azonosítója
1997-06/5

Tananyagegység
megnevezése
Vállalati gazdaságtan alapjai és menedzsment alapjai 2.

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók/hallgatók a két félév alatt ismerjék meg a vállalkozások fogalomkörét, a
vállalkozások belső környezete fontosabb tevékenységi területeit, a stratégiai és üzleti terv kidolgozása célját,
módszereit, továbbá a menedzsment feladatait, a különböző menedzsment technikákat.
Tananyagegység tartalma:
= A modul lényege, alapjai
Vezető szerepe a szervezetben, vezetői feladatcsoportok jellemzése; vezető manager és vállalkozó; vezetés, mint
tanulási folyamat: a vezetővé válás célállomásai. Vezető és beosztott; a vezetés forrásai; vezetési szintek a
szervezetben; vezetői képességek és fejlesztésük; vezetői specializációk azonosítása; vezetési ismeretek rendszerezése;
vezetési funkciók, az akcióközpontú vezetés tartalma
= Szervezet környezete
Környezet azonosítása; szervezeti adottságok; szervezet belső irányítása
= Döntéshozatal
Döntéselméleti alapok; döntéshozatal módja; hatáskör (hatalom) gyakorlása a szervezetekben

Pénzügyi közlöny 2010/3. (2010. március 30.)
= Stratégia és vezetés
Stratégiai tervezés fontossága; stratégiai tervezés folyamata; stratégiai tervezés módszerei
= Vállalkozások szervezeti rendszere
Tulajdonosi (irányító) szervezet szerepe, funkciói, szervei; munkaszervezet alkotórészei és vizsgálata; vállalkozási
ismeretek típusainak jellemzése
= Emberierőforrás-menedzsment
Az emberi erőforrás, mint különleges termelési tényező; motivációs elméletek és stratégiák; humán erőforrás
tartalma, összetevői a vállalkozásoknál; humán stratégia, emberierőforrás-tervezés
= Vezetői ellenőrzés
Vezetői ellenőrzés szükségessége, folyamata; szervezet/Management auditálás módszertana; vezetői ellenőrzés és
belső ellenőrzés munkamegosztása
= EU-hatása a vállalkozások működésére
EU-irányelvek, szabályozások; EU-intézmények hatása a vállalkozásokra, jogállásuk, hatáskörük.
azonosítója
1997-06/6

Tananyagegység
megnevezése
Emberi-erőforrás és munkaerő-piaci menedzsment

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók/hallgatók megismerjék a foglalkoztatás és munkaerőpiac jellemzőit
Magyarországon és az Európai Unióban. Ezen túlmenően konkrét, gyakorlati segítséget kapnak ahhoz, hogy minél
könnyebben találjanak munkahelyet és minél zökkenőmentesebben illeszkedjenek be végzésüket követően a
munkahelyi közösségekbe.
Tananyagegység tartalma:
= Foglalkoztatás és munkaerőpiac.
A munkaerő és a munkaerőpiac sajátosságai; foglalkoztatottság és a munkaerőpiac jellemzői Magyarországon;
foglalkoztatás és munkaerőpiac európai kontextusban.
= Munkavégzés során létesíthető jogviszonyok.
Munkavégzésre irányuló jogviszony (munkaviszony); munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony; munkavégzés
vállalkozóként v. alkalmazottként; foglalkoztatás a START program keretében.
= Hogyan lehet megtalálni a legjobb munkahelyet.
Álláspályázat elemei; felkészülés az interjúra; az állásinterjú.
= Részvétel a munkahelyi közösségben.
Munkahelyi csoportok élete; sikeres munkacsoportban való részvétel.
= Szakképzettség és a kompetenciák viszonya.
Tanulás fajtái, kompetenciák értelmezése; végzettség, szakképzettség és a kompetenciák viszonya; OKJ és a
kompetencia viszonya.
azonosítója
1998-06
azonosítója
1998-06/1

Követelménymodul
megnevezése
Pénzügyekkel kapcsolatos feladatok
Tananyagegység
megnevezése
Pénzügyek alapjai

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tantárgy oktatásának célja általános és koordinált ismeretnyújtás a tanulók/hallgatók részére ahhoz, hogy megfelelő
jártasságot szerezzenek a jövedelemfolyamatokat átölelő intézményrendszerekről, módszerekről és eszközökről,
különös figyelemmel arra, hogy az alapfogalmak és ismeretek úgy kerüljenek rendszerbe, hogy alkalmazhatók
legyenek a további speciális pénzügyi, számviteli ismeretek megszerzéséhez.
Tananyagegység tartalma:
= Jövedelemelosztási folyamatok
Elosztás, újraelosztás, transzferek, megtakarítás, megtakarítások átcsoportosítása; jövedelemtulajdonosok (szektorok,
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pozícióik); társadalmi-gazdasági koordináció és megvalósítása.
= Pénz és pénzfolyamatok, értékpapírok
Pénzfogalom és pénzfunkciók; klasszikus és modern pénzfelfogások; pénzkínálat (a pénzteremtés hatásai a
gazdaságban), pénzkereslet; kamatláb; értékpapírok.
= A pénzügyi közvetítés intézményei és instrumentumai
A pénzügyi piacok: értékpapírpiac, értéktőzsde szerepe, működése; a monetáris működés intézményrendszere, a
monetáris és nem monetáris közvetítő intézmények; a monetáris hatóság(ok), a hitelintézeti szektor működésének
sajátosságai; kereskedelmi banki műveletek.
= A nemzetközi pénzügyi kapcsolatok elméleti alapjai
Fizetési mérleg; devizaárfolyam és árfolyamrendszerek; az európai monetáris együttműködés és a közösségi
intézmények; a monetáris unióba történő átmenet.
= A közpénzügyek alapjai
Az államháztartás a nemzetgazdaság rendszerében; a közösségi döntések elmélete; az államháztartás bevételei és
kiadásai; az államháztartás hiánya és adóssága; az államadósság finanszírozásának módjai; az ÁKK szerepe;
költségvetési szervek, működésük és ellenőrzésük.
azonosítója
1998-06/2

Tananyagegység
megnevezése
Biztosítás/Társadalombiztosítás

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tantárgy oktatásának célja, a nem monetáris jellegű pénzügyi intézménykör és tevékenységük bemutatása, másfelől
a
társadalombiztosítás jelenlegi és lehetséges módszereinek megismertetése.
Tananyagegység tartalma:
= A biztosítás kialakulása, története, alapgondolata
= A biztosítás társadalmi jelentősége
= A biztosítás jogszabályi környezete
= A biztosítási piac
A biztosítási piac keresleti és a kínálati oldala (a határon átnyúló szolgáltatások)
= Biztosításközvetítők és biztosítási szaktanácsadók
= A biztosítási tevékenység folytatásának feltételei
= A biztosítótársaságok alapításának és működésének szabályozása és felügyelete
= A határon átnyúló biztosítási tevékenység folytatásának feltételei
= A kockázat, a kockázatkezelés és a kockázatviselés - kockázatporlasztás
Az egyedi kockázat biztosíthatósága; a kockázatkezelés és kockázatviselés; kockázatporlasztás (együttes-, közös- és
captive biztosítás, viszontbiztosítás, bankbiztosítás)
= Az élet és a nem életbiztosítási ágazat.
= A klasszikus és a unit linked módozatok (befektetések, eszközalapok)
= A vagyontervezés módszerei (pénzügyi igénymódszer, tőkeigénymodell)
= Kötvénykölcsön, jelzálogkölcsön
= A nem életbiztosítási ágazat
A balesetbiztosítás és a betegségbiztosítás; a vagyonbiztosítás és gépjármű-biztosítás (CASCO, GFB);
felelősségbiztosítás és jogvédelmi biztosítás; speciális biztosítások (hitel, árfolyam, technikai, utas, sí stb.)
= Biztosítási szerződés - biztosítási díj - biztosítástechnikai tartalékok
A biztosítási szerződés kulcspontjai (a szerződés okmányai); a biztosítási díj meghatározása (bonus-malus, bonusdíjkedvezmény, malus díjtöbblet); a biztosítástechnikai tartalékok képzése, befektetése és felhasználása.
= A kárrendezés
A kárrendezés folyamata, a kárrendezés követelményei; a biztosítási érték és az önrész szerepe szerződéskötésnél és a
kárrendezésnél; a határon átnyúló biztosítások kárrendezési sajátosságai.
= A társadalombiztosítás
A kötelező társadalombiztosítási rendszer; a társadalombiztosítás ellátásai és az ellátásra jogosultak; az ellátások
fedezete, a befizetések elszámolása és ellenőrzése; magánnyugdíjpénztárak és Önkéntes Kölcsönös Biztosító
Pénztárak.
azonosítója

Tananyagegység
megnevezése
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1998-06/3

Adók és támogatások

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tantárgy oktatásának célja a jövedelemtulajdonosi pozíciók megismerése, a gazdaságban létrejött jövedelmek
osztozkodási kényszerének okai és eszközeinek bemutatása, összekapcsolása a makro- és mikroviszonyokkal,
hatásvizsgálatok megteremtésének lehetősége.
Tananyagegység tartalma:
= A jövedelemosztozkodás indokai.
Az állami feladatok, az államgazdasági funkciói: allokációs funkció, redisztribúciós funkció, és a stabilizációs
funkció.
= A jövedelemosztozkodás folyamata.
Az államháztartás alrendszerei; az állami feladatok biztosításához szükséges anyagi erőforrások: végleges és átmeneti
bevételek, és azok főbb csoportjai; a központi költségvetés főbb bevételei és kiadásai; az önkormányzatok
költségvetési bevételeinek és kiadásainak főbb csoportjai; a társadalombiztosítás főbb bevételei és kiadásai; az
elkülönített állami pénzalapok.
= Adópolitika, adózási alapelvek.
Az adópolitika, mint a költségvetési politika alapvető eszközrendszere; az adó szerepe, jellemzői; az adóztatás
határai; az adóztatás alapelvei, különböző adóelméletek bemutatása (Smith, Samuelson); az adózás eljárási elvei
= Az adórendszer.
A legfontosabb adóreformok céljai, jellemzői napjainkig; az adórendszer szerkezete, tagozódása; az adórendszer és az
integráció összefüggései.
= Az adótényállás elemek ismertetése és az adók csoportosítása.
Adóalany és más személyek, adóhatóságok, az adótárgy, az adóalap, az adómérték, az adómentesség, az
adókedvezmény, stb.; az adókötelezettség egyes szabályai (bejelentés, adómegállapítás, bevallás stb.); az adók
csoportosítása különböző szempontok szerint; az indirekt és a direkt adók jellemzői, előnyei és hátrányai; a központi
és a helyi adóztatás lehetséges megoldásai: a föderalistarendszer, a konkurenciarendszer, a megosztott rendszer, a
vegyes rendszer.
= A támogatások rendszere.
A Közösségi támogatási rendszer jellemzői; a hazai támogatási rendszer jellemzői; a normatív támogatások; a
céltámogatások; az intervenciók.
azonosítója
1998-06/4

Tananyagegység
megnevezése
Vállalkozások pénzügyi alapjai

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
Tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók/hallgatók ismerjék meg a modern vállalati pénzügyek fogalomrendszerét.
Kapjanak áttekintést a vállalkozások pénzügyi döntéseinek legfontosabb kérdéseiről. Szerezzenek jártasságot a
pénzügyi döntések során széles körben alkalmazott számítási módszerekben és technikákban.
Tananyagegység tartalma:
= A pénzügyi döntések célja, tartalma, típusai.
= A pénz időértékének fogalma, jelentősége.
= Jövőérték-számítás, jelenérték-számítás.
= Speciális pénzáramok (annuitás, örökjáradék.)
= A pénzügyi számítások gyakorlati alkalmazása.
= A pénzügyi eszközök (kötvények és részvények) értékelése.
= A kötvények és részvények árfolyamának és hozamának számítása.
= A kockázat fogalma, és jelentősége a pénzügyekben. A kockázat mérése.
= A pénzügyi döntésekben rejlő kockázatok. Az üzleti kockázat főbb forrásai.
= A működési tőkeáttétel és az üzleti kockázat közötti összefüggések.
= A pénzügyi tőkeáttétel és fő forrásai.
= A pénzügyi tőkeáttétel hatása a vállalkozások pénzügyi kockázatára.
= A beruházási döntések általános jellemzői.
= A beruházásokkal kapcsolatos pénzáramlások becslésének alapelvei.

Pénzügyi közlöny 2010/3. (2010. március 30.)
= A pénzáramlások típusai, tartalmuk.
= A beruházási javaslatok pénzügyi értékelése.
= Döntési problémák, döntési kritériumok; megtérülési idő.
= Nettó jelenérték (NVP), belső megtérülési ráta (IRR).
= A vállalati tőkeköltség értelmezése, jelentősége a beruházási döntésekben.
= A vállalati átlagos tőkeköltség (WACQ számítása.
= A finanszírozási döntések főbb jellemzői.
= A tőkeszerkezetre vonatkozó döntések EBIT/EPS elemzéssel.
= Forgótőke-menedzsment. A forgótőke jelentősége, körforgása.
= A forgótőke nagyságára ható tényezők.
azonosítója
1999-06
azonosítója
1999-06/1

Követelménymodul
megnevezése
Számviteli-statisztikai feladatok
Tananyagegység
megnevezése
Számvitel alapjai

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tantárgy oktatása során tudatosítani kívánjuk, hogy a gazdasági élet résztvevői, a számvitelt ne önálló
tevékenységnek tekintsék, hanem mint a piac szereplőit, valamint a vezetés különböző szintjeit hatékonyan kiszolgáló
információs rendszert kezeljék. Kiemelt fontosságúnak tartjuk a számvitel elméleti megalapozását,
szabályozottságának, elveinek megismertetését, a gyakorlati alkalmazás kereteinek bemutatását, a vállalkozások
önállóságának hangsúlyozását és a választási lehetőségek ismertetését.
Tananyagegység tartalma:
= A számvitel fogalma, célja, tárgya és feladata; a számvitel szabályozásának célja és szükségessége; az
érdekhordozói kör meghatározása, az érdekhordozói kör és az információigény; a beszámoló célja, részei; a
beszámolási kötelezettség; a számviteli alapelvek és azok gyakorlati alkalmazása.
= A vállalkozás vagyona; az eszközök és a források a mérlegben.
= A mérleg és a leltár jellemzői; a leltározás célja és módszerei.
= A gazdasági események fogalma és csoportosítása; az egyszerű és összetett gazdasági események jellemzői és
típusai; a gazdasági események hatása a mérlegre.
= A számlasoros és az idősoros elszámolás; a könyvvezetési kötelezettség; a könyvvezetés jellemzői; könyvelés a
főkönyvi számlákon; a könyvviteli számlák jellemzői és típusai; az idősoros elszámolás célja és jellemzői.
= Az elszámolás folyamata a főkönyvi számlák nyitásától azok zárásáig; a könyvelési munkák ellenőrzése; a
könyvelési hibák javítása; az analitikus nyilvántartások célja.
= A vagyonelemek értékelése; az értékelés fogalma és célja; az értékelési elvek és eljárások; az értékelés
megvalósítása; a bekerülési értéktartalma és megállapítása; az eszközök és a források értékelése.
= A mérleg fogalma, jellemzői és fajtái; a mérleg összeállításának lehetséges módjai; a mérleg tartalma; eszközök és
források a mérlegben; a mérleg tagolása és részletezése.
= Az eredményszámítás célja és módszerei; az eredménykategóriák és azok tartalma, kiszámítása; az
eredménykimutatás két változata és azok összefüggései.
= A kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés készítésének célja, szerepe és tartalma
= A számviteli információs rendszer felépítése és kialakítása; a számlakeret fogalma, feladata és kialakítása; a
számlakeret elkészítése során érvényesítendő elvek.
azonosítója
1999-06/2

Tananyagegység
megnevezése
Gazdasági számítások és statisztikai módszerek 1.

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tantárgy oktatásának célja, hogy olyan alapvető matematikai fogalmakkal, módszerekkel ismertessük meg a
tanulókat/hallgatókat, amelyek - egyrészt közvetlenül a felsőfokú szakképzésben szükségesek, az ott tanult
szaktárgyak művelése során felhasználhatóak - másrészt az alapképzésben történő továbbtanulást készítik elő.
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Tananyagegység tartalma:
= A valós számok; számfogalom, nagyságrendek, pontosság megítélése; abszolút és relatív hiba.
= Viszonyszámok, átlagok; jelölések, szumma- és produktumjelek.
= Első- és másodfokú egyenletek.
= Egyenlőtlenségek; intervallum, környezet, abszolút érték; korlátos számhalmazok.
= Függvények; a függvény fogalma és ábrázolása; a függvények természetes értelmezési tartományának megadása.
függvényértékek kiszámítása; függvénytulajdonságok.
= Lineáris, abszolút érték és szignumfüggvények grafikonjukkal.
= Másodfokú polinom; a másodfokú függvény és ábrázolása; összetett és inverzfüggvények.
= Sorozatok: Számsorozat, mértani sorozat; a megadott számsorozat tagjainak kiszámítása, a mértani sorozat első n
tagjának az összege.
= Monoton, korlátos és konvergens sorozatok; a felsorolt tulajdonságoknak egyszerű sorozatok segítségével való
szemléltetése; az „e” szám.
= Pénzügyi számítások; a kamatos kamat számítása; exponenciális tulajdonság bemutatása.
= Diszkontálás (az exponenciális függvény inverze: logaritmusfüggvény).
= Nominális és effektív kamatlábak; infláció. Konform kamatláb.
= Járadékszámítás; gyűjtő- és törlesztőjáradék.
= Vektor, tömb, mátrix; négyzetes mátrix, főátló, mellékátló; mátrixok típusának, rendjének meghatározása;
transzponált mátrix.
= Mátrixok lineáris műveletei: mátrix számszorosa, azonos típusú mátrixok összege.
azonosítója
1999-06/3

Tananyagegység
megnevezése
Gazdasági számítások és statisztikai módszerek 2.

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tantárgy oktatásának célja, hogy a felsőfokú szakképzésben tanulók készség szinten sajátítsák el a szakmájuk
gyakorlásához szükséges alapvető matematikai eszközöket; statisztikai adatok, mutatószámok értését; a statisztikai
adatszerzés, adatelemzés legfőbb elveit; a leíró statisztika eszköztárát és alkalmazását. A modul ismeretanyagának
elsajátítása után a végzettek képesek legyenek az alapvető módszertani eszközök használatára és a kapott eredmények
értelmezésére, kellő jártasságra tegyenek szert az információk kezelésében, a statisztikai adatok rendezésében,
értékelésében.
Tananyagegység tartalma:
= A statisztika bevezető fogalmainak (sokaság, ismérv, mérési skálák, adatok) példákkal illusztrált bemutatása.
= A valóság statisztikai leképezése
Adatszerzési és adathasznosítási módok; a statisztikai adatok tartalma és pontossága.
= Egyszerű elemzési eszközök
Statisztikai táblák, viszonyszámok és összefüggéseik, grafikus ábrázolás.
= Információtömörítés, alapstatisztikák
Csoportosítások, kvantilisek, középértékek, szóródási mérőszámok, empirikus eloszlások alapmutatói.
= A koncentráció közgazdasági fogalma és statisztikai leképezése, elemzési eszközei.
= Bevezetés az idősorok elemzésébe.
Az idősor adatainak átlaga, a változások átlagos mértéke és üteme.
= Heterogén sokaságok elemzése.
Rész- és összetett viszonyszám, rész- és főátlag, variancia-felbontás.
= A sztochasztikus kapcsolat fogalma, fajtái.
A különböző fajta sztochasztikus kapcsolat (aszociális kapcsolat, vegyes kapcsolat, korreláció) elemzése leíró
statisztikai módszerekkel. Kapcsolatszorossági mérőszámok.
= Heterogén sokaságokra számított átlagok összehasonlítása.
Standardizálás, standardizáláson alapuló indexszámítás.
= Érték-, ár- és volumenindexek számítása és összefüggéseik.
A közgazdasági gyakorlati indexek bemutatása.
= A táblázatkezelő program statisztikai lehetőségei, alkalmazása.
azonosítója

Tananyagegység
megnevezése
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1999-06/4

Pénzügyi számvitel

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A pénzügyi számvitel című tárgy keretében arra vállalkozunk, hogy a tanulók megismerjék a számviteli törvény azon
előírásait, amelyek nélkül a gazdálkodás folyamata nem érthető meg. Nem törekszünk arra, hogy az elszámolások
teljes körét bemutassuk, de a legfontosabb gazdasági folyamatokra és azok elszámolására fókuszálunk.
Tananyagegység tartalma:
= A gazdasági társaság alapítása
= A működő vállalkozás számviteli feladatai. A könyvelés technikai lebonyolításának áttekintése. A beszerzés
számviteli elszámolása és a vállalkozás vagyonára gyakorolt hatása. A beszerzésekkel kapcsolatos nyilvántartások
célja és tartalma.
= A termelés folyamata. A költségek termelési folyamatban és azok elszámolási lehetőségei. A költségek elszámolása
költségnemek szerint. A költséghely és a költségviselő szerinti költségelszámolás. Az értékesítés folyamata, annak
elszámolásai.
= Befektetési alternatívák a vállalkozások gyakorlatában. A befektetésekkel kapcsolatos elszámolások.
= A könyvviteli zárlat tartalma és célja
= Az eszközök és a források a beszámolóban. A leltárkészítési és leltározási kötelezettség. A vállalkozások
beszámolója. Eszközök a mérlegben. Források a mérlegben. Az eszköz- és forrásváltozások hatásának bemutatása az
eredménykimutatásban. A kiegészítő melléklet és tartalma. Az üzleti jelentés és tartalma. A beszámoló
könyvvizsgálata, a beszámoló letétbe helyezése és közzététele.
= A gazdasági társaság megszűnése. A csődeljárás, a felszámolási eljárás és a végelszámolás számviteli feladatai.
azonosítója
1999-06/5

Tananyagegység
megnevezése
Vezetői számvitel

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tantárgy oktatásának célja a számviteli tanulmányok során megszerzett ismeretekre építve a vállalkozás
vezetésének információval történő ellátásához szükséges alapismeretek biztosítása. Az oktatás során kiemelt
fontosságúnak tartjuk, hogy a tanulók/hallgatók megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretet szerezzenek a pénzügyi
számvitelből nyerhető információk kiegészítésére a vezetés számára, a vállalkozás jövedelmezőbb és hatékonyabb
működése érdekében.
Tananyagegység tartalma:
= A vezetői számvitel fogalma, tartalma, orientáltsága; a vezetői számvitel és a pénzügyi számvitel kapcsolata; a
vezetői számvitel és a controlling kapcsolata; a vezetői számvitel funkciói.
= A költség fogalma, tartalma, csoportosítási lehetőségei; a költség, ráfordítás és a kiadás fogalma, a költségek
csoportosítása; a költséggazdálkodás fogalma, tartalma, követelményrendszere és általános módszerei.
= A költségváltozási tényező értelmezése, számítása és alkalmazása a költségtervezésben; az eredménytömeg-növelés
lehetőségeinek kutatása, a fedezeti pont fogalma, számítása; a költségszámítás, elszámolás fogalmainak elmélyítése,
költségnemek szerinti tervezés bemutatása.
= A határköltség-számítás bevezetése, alapfogalmak ismertetése; rétegtermelés, rétegköltség, határköltség.
= Az önköltség (előállítási költség) kiszámítása; az önköltségszámítás rendjének kialakítása.
= A kalkulációs cél, kalkulációs egység fogalma, kijelölése; a kalkuláció fajtái és módszerei; a kalkulációs séma, a
séma egyes sorainak tartalma; a kalkuláció bizonylati rendje; a kalkulációs időszak.
= Az általános költségek felosztásának és a vetítési alapok célszerű megválasztása.
= Gazdasági kalkuláció fogalma, célja, tárgya, alkalmazási területei.
= A gyártmánykarakterisztika felhasználási területeinek ismertetése, optimális termelési tervkészítés.
= A közvetett (általános) költségekkel való gazdálkodás.
= A költséghelyek kijelölése, a költséghelyi költségek tartalma, kimutatásának rendszerei.
= A saját termelésű készletek állományváltozása és az aktivált saját teljesítmények tartalma.
= A költségek elszámolásának lehetőségei a számviteli törvény alapján.
= A költségek elszámolási lehetőségei, összefüggései az eredménymegállapítási módszerekkel.
= A költséggazdálkodás korszerű módszerei.
= A költség- és hozamszámítás rendeltetése és módszerei.
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azonosítója
1999-06/6

Tananyagegység
megnevezése
Elemzés-ellenőrzés 1.

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
Az ellenőrzés rendszerének felvázolása, az alapvető ellenőrzési területek módszertani megalapozása.
Tananyagegység tartalma:
= Az ellenőrzés fogalma és jellemzői.
Az ellenőrzés fogalma, tartalma; az ellenőrzés főbb követelményei; az ellenőrzés fontosabb fajtái; az ellenőrzés
szabályozása.
= A vállalkozások tulajdonosi és belső ellenőrzése
A felelős társaságirányítás és a vállalkozások ellenőrzési rendszerének kapcsolata; a vállalkozások ellenőrzési
rendszerének összetevői; a tulajdonosi ellenőrzés; a belső ellenőrzés (a belső kontrollrendszer, a függetlenített belső
ellenőrzés).
= A könyvvizsgálói ellenőrzés.
= A vállalkozások állami ellenőrzésének kiemelt területei.
A cégek törvényességi felügyelete; a Gazdasági Versenyhivatal ellenőrző tevékenysége; fogyasztóvédelmi ellenőrzés;
a munkavédelmi és a munkaügyi ellenőrzés; az adóellenőrzés; a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete.
= Az államháztartási pénzügyi ellenőrzés.
Az Állami Számvevőszék; az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzés.
= Az ellenőrzés általános módszertana.
Az ellenőrzés módszertani eszközei (a követelmények megismerésének forrásai; a tényhelyzet megismerésének
formái, lehetőségei); az ellenőrzés megszervezése és lefolytatása (az ellenőrzések megszervezésének általános
kérdései, az ellenőrzési tevékenység tervezése, az ellenőrzés végrehajtása, az ellenőrzés általános munkaszakaszai).
azonosítója
1999-06/7

Tananyagegység
megnevezése
Elemzés-ellenőrzés 2.

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
Az ellenőrzés rendszerének felvázolása, az alapvető ellenőrzési területek módszertani megalapozása.
Tananyagegység tartalma:
= Az elemzés alapjai.
Az elemzés szükségessége, fogalma, az elemzés tudományos alapja, célja és tárgya; az elemző munka tervezése,
logikai modellje, az elemzések gyakorlati végrehajtása.
= Az elemzés alapvető módszerei.
Analízis és szintézis az elemzésben; a következtetések szerepe és fajtái az elemzésekben; összehasonlítás a gazdasági
elemzésben.
= Az elemzés fajtái, sajátos elemzési módszerek.
Stratégiai döntéstámogató módszerek (SWOT-elemzés, PEST-elemzés, A Porter-féle öt versenyerőmodell.
Termékéletgörbék, Portfólióelemzés, Forgatókönyv-technika, LEAP-módszer, Benchmarking, Balanced Scorecard,
Értékelemzés); operatív döntéstámogató módszerek (matematikai, statisztikai módszerek; kalkulációs eljárások; a
tényezőkre bontás módszerei); egyéb, sajátos elemzési módszerek [ABC (Pareto-) elemzés; ellenőrzőlisták;
problémamegoldás és -elemzés; csoportos alkotótechnikák].
= A vagyoni helyzet átfogó értékelése.
Eszköz- és forráscsoportok belső arányainak vizsgálata; eszköz- és tőkeszerkezeti mutatók.
= A vállalkozás pénzügyi helyzetének elemzése.
Az adósságállomány vizsgálata; a likviditási helyzet elemzése.
= A jövedelmezőség elemzésének módszertana.
= Eredményelemzés a gazdálkodás egyes szakaszaiban.
Eredménytervezés; évközi folyamatos eredményelemzés; utólagos eredményelemzés.
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azonosítója
2000-06
azonosítója
2000-06/1

Követelménymodul
megnevezése
Számítástechnikai-informatikai feladatok
Tananyagegység
megnevezése
Számítástechnika 1.

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tantárgy oktatásának célja, hogy minden tanuló/hallgató - előképzettségtől függetlenül - készség szintjén elsajátítsa
azokat az alapvető számítástechnikai ismereteket, amelyek a további tanulmányaikban felhasználhatók, illetve a
képzés befejezése után egy felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember gyakorlati munkájában elengedhetetlenül
szükségesek.
Tananyagegység tartalma:
= A számítástechnikai munkakörnyezet (hardver, szoftver).
= Operációs rendszer feladatai, kezelőfelületek.
A Windows operációs rendszer megismertetése és kezelése alapjai; alapvető, általános alkalmazások.
(Környezetbeállítás, lemez-, könyvtár- és fájlkezelés.)
= Szövegfeldolgozás.
Szövegszerkesztők fajtái, kompatibilitási problémák; a szövegszerkesztők felhasználói felülete; szövegek létrehozása,
mentése; szövegformázás lehetőségei (karakter- és bekezdésformázás).
= Prezentációkészítés.
= Weblapszerkesztés.
= Táblázatkezelés.
A táblázatkezelés filozófiája; adatformák a táblázatokban; címzésformák, másolás; formulák, egyszerű függvények,
összetett függvények, eljárások; adatok grafikus ábrázolása.
= Adatmodellek.
Adatkezelés kérdései; az ETK-modell; logikai adatmodellek kialakítása; normalizálás; a munka formális eszközei
SGM.
azonosítója
2000-06/2

Tananyagegység
megnevezése
Számítástechnika 2.

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tantárgy oktatásának célja, hogy az előző félévben megtanult számítástechnikai alapfogalmak, az alapvető
szoftverek kezelésének és használatának elsajátítása után a tanuló/hallgató sajátítsa el a logikai adatmodellek
tervezését, az adatbázisok létrehozását és kezelését egy ügyviteli szoftver segítségével a leggyakrabban előforduló
gazdasági események főkönyvi és analitikus könyvelését bizonylatok alapján.
Tananyagegység tartalma:
= Az MS ACCESS áttekintő megismerése, objektumai.
= Adattáblák létrehozása, adattípusok.
= Többtáblás adatbázis kialakítása, kapcsolatok.
= Egyszerű lekérdezések szűrések.
Kereszttáblás lekérdezés; akciós lekérdezések.
= A formázott adatbevitel eszközei: űrlapok.
= Formázott output: jelentéskészítés összegfokozat, többszintű összegfokozat.
= A program bemutatása. Fontosabb paraméterek beállítása, törzsadatok karbantartása.
= Nyitó tételek, nyitás utáni rendezés.
= Vevőszámlák szállítószámlák könyvelése.
= Bankbizonylatok és pénztárbizonylatok könyvelése.
= Bérfeladás könyvelése.
= Tárgyi eszközökkel kapcsolatos események könyvelése.
Aktiválás, értékcsökkenés elszámolása, eladott tárgyi eszköz kivezetése.
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= Anyagfelhasználás könyvelése. (FIFO, mérlegelt átlagár alkalmazásával).
= Lekérdezések, mérleg, eredménykimutatás készítése.
azonosítója
2000-06/3

Tananyagegység
megnevezése
Gazdasági informatika alapjai

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
Megismertetni a gazdasági informatika alapkategóriáit; kialakítani a tanulókban/hallgatókban a rendszerben való
gondolkodás, a rendszerszemlélet tudatos igényét; bemutatni a gazdasági rendszerek informatikai modelljének
általános jegyeit; megismertetni a tanulókat/hallgatókat az informatika üzleti alkalmazásának lehetőségeivel, és a
leggyakoribb alkalmazások jellemzőivel; áttekintést adni a gazdasági szervezetek információs rendszerét alkotó
alkalmazások, szoftverek teljes életciklusával kapcsolatos szakmai támogatási és szervezeti feladatokról.
Tananyagegység tartalma:
= A gazdasági informatika fogalma, az informatika elemei
= A gazdasági informatika története
= Az információs társadalom
Fogalmi elhatárolás; a társadalomkép kialakulása, jellemzői.
= Rendszerelméleti alapok.
= Rendszermodellezés
= Rendszerirányítás
= Információelméleti alapok: adat, információ, kommunikáció, információs rendszer
= A gazdasági rendszerek informatikai modellje
Folyamatmodell; szervezetmodell, hatáskörmodell; információmodell.
= Üzleti alkalmazások
A végrehajtást támogató alkalmazások; az egyes vezetési szinteket támogató alkalmazások; a rendszerek integrációja;
az IT helye, szerepe a gazdasági szervezetekben.
= Üzleti alkalmazások
A hálózati gazdaság - e-business; egyéni teljesítmény javítása, csoportmunka és speciális szakterületek támogatása;
üzleti rendszerekben alkalmazott IT megoldások; adatok, (dokumentumok) titkosítása és az elektronikus aláírás
(prezentációk).
= A szoftver életciklusa
Szoftveréletciklus-folyamatok szabvány; életciklusmodellek; szoftverfejlesztési megközelítési módok és
módszertanok; szoftverek általános minőségi jellemzői
azonosítója
2001-06

azonosítója
2001-06/1

Követelménymodul
megnevezése
Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti kommunikációs feladatok magyar és
idegen nyelven
Tananyagegység
megnevezése
Üzleti kommunikáció

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tantárgy oktatásának célja az emberi kommunikáció sajátosságainak, szabályainak, szociálpszichológiai hátterének
bemutatása az üzleti életben való sikeres alkalmazás érdekében.
Tananyagegység tartalma:
= A kommunikáció modelljei.
A kommunikációkutatás előzményei, irányzatai és alapvető felfogások; a kommunikációelméleti alapmodell; a
személyközi kommunikáció dinamikája és alapelvei, a metakommunikáció dimenziói; a tranzakcióanalízis
kommunikációs modellje, a személyiségstruktúrája és a tranzakciós folyamatok, játszmák és sztrókok.
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= A személyközi kommunikáció kódjai.
A verbális csatorna sajátosságai, a verbális kommunikáció pragmatikája; a nem verbális csatorna struktúrája és
funkciói, a szimbolikus kommunikáció sajátosságai.
= A személyközi kommunikáció hatékonysága.
Kommunikációs hibák és félreértések, a kommunikáció korlátai; kommunikációs kompetenciák, a visszacsatolás
szerepe, az empátia és az aktív figyelés sajátosságai és jelentősége a személyes kommunikációs helyzetekben; a
befolyásolás formái; a meggyőzés kommunikációs alapjai az adó, az üzenet és a befogadó szemszögéből.
= A személyközi kommunikáció sajátosságai
Az emberi szociabilitás és kötődés, a vonzalom elméletei, a személyes kapcsolatok fejlődése; a kommunikációs
problémák kezelése, az együttműködés és az önérvényesítés (asszertivitás) jelentősége. A konfliktuskezelés modelljei
(Gordon); a társas befolyásolás sajátosságai: konformitás és deviancia, engedelmesség, vezetés; a csoport formái, a
csoportfejlődés szakaszai, a csoportdinamika jellegzetességei: csoportbeli szerepek, csoportos gondolkodás és döntés;
a hatalom és szerepe a tárgyalások során, hatalomforrások.
= Az üzleti élet kommunikációs formái: a tárgyalások, a levelezés, az értekezletek.
A tárgyalások és értekezletek pszichológiai és tartalmi szintje; alku a tárgyalás és értekezlet során, a
kompromisszumkeresés technikái; a győztes-győztes tárgyalások módszerei, együttműködés a tárgyalásban;
értekezlettechnikák.
= A társadalom kommunikációs szabályrendszere.
azonosítója
2001-06/2

Tananyagegység
megnevezése
Üzleti etika, készség- és személyiségfejlesztés

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A modul oktatásának célja, hogy a tanulók/hallgatók megismerjék az üzleti viselkedés legfontosabb, alkalmazható
szabályait és készségeit. A tárgy fontos részét képezi a személyiségfejlődés egyes területeinek bemutatása és
szituációs gyakorlatokkal történő elsajátítása.
Tananyagegység tartalma:
= Az üzleti viselkedés és a személyiségfejlődés általános pszichológiai alapjainak megismerése.
= Az üzleti viselkedés hajtóerőinek, valamint szabályozásának szükséges és hatékony összeegyeztetése.
= A személyiség fogalmának strukturális megközelítésén belül a szocializáció és a személyiségjellemzők
kialakulásának megismerése.
= Az üzleti kommunikáció fogalmának és az emberi kapcsolatrendszer kialakításának, illetve hatékony fenntartásának
elsajátítása.
= Az önismeret, a társismeret, valamint az empátia készségének fejlesztése a csoport működésének megismerésén
keresztül.
= Az énkép tisztázása, a belső erősségek és fejlesztésre szoruló készségek feltárása - egyéni SWOT analízis. A
személyes stílus beazonosítása.
= Az önismeret modellje: a „Johari ablak”. Irányelvek a visszacsatolás adásához és fogadásához. Mik a személyes
tulajdonságok előnyei és hátrányai?
= Érdeklődési irányok és típusok. Mi az érték, az értékrendszer kialakítása. Motiváció és a munkaértékek rangsora.
= Az üzleti képességek és készségek, milyen területen tudom alkalmazni azokat; teljesítmény és motiváció
kapcsolata.
= Miért és hogyan határozunk meg célokat? A hosszú távú, középtávú, és rövid távú célok egymáshoz való viszonya.
= Tanulási stílus, a tanulási képességek fejleszthetősége. A figyelem és emlékezet viszonya. Egyéni
tanulásmódszertan kialakítása.
= A problémamegoldás és konfliktuskezelés szakaszai, problématípusok. Megoldási módozatok több szempontú
elemzése.
= A mindennapi élet üzleti viselkedésformáinak szituációs gyakorlatokkal történő bemutatása és fejlesztése: üzleti
illemtan.
azonosítója
2001-06/3

Tananyagegység
megnevezése
Prezentáció és íráskészség-fejlesztés

A tananyagegység célja és tartalma

Pénzügyi közlöny 2010/3. (2010. március 30.)
Tananyagegység célja:
A tantárgy célja a tanulók/hallgatók kommunikációs kompetenciájának, ezen belül íráskészségének és előadói
képességeinek fejlesztése, valamint a prezentációkhoz alkalmazható technikai eszközök használati lehetőségeinek
megismertetése. Ennek érdekében egyrészt célul tűzi ki, hogy megismertesse a tanulókat/hallgatókat a különböző
írásművek készítésének valamint tartalmi és formai követelményeivel, valamint műfajbeli ismereteivel, másrészt
gyakorlati ismereteket nyújt különböző célú prezentációk elkészítéséhez. Mindezekkel jelentős segítséget kíván adni a
tanulók/hallgatók főiskolai tanulmányai során írásban teljesítendő feladatok és prezentációk minél jobb színvonalú
elkészítéséhez, illetve ahhoz, hogy a későbbi gyakorlati munkájuk során felmerülő hasonló követelményeknek meg
tudjanak felelni.
Tananyagegység tartalma:
= A tantárgy fogalomrendszere.
= A kulturált nyelvi közlés elméleti és gyakorlati alapjai.
A funkcionális nyelvhasználat stilisztikai és szövegalkotási tudnivalói; az írásbeli és szóbeli közlésfajták tartalmi és
formai sajátosságai.
= A hatásos nyilvános szereplés feltételei és módszerei.
= Prezentációk készítése.
A prezentációkészítés általános ismeretei; prezentációs szövegek készítése; prezentációs bemutató készítése.
= Tipográfiai ismeretek.
A tipográfia fogalma, alkotóelemei; a tipográfiai eljárások, szabályok, módszerek gyakorlati alkalmazása.
= írásos közlésformák.
Leírás; elbeszélés; jellemzés; összefoglalás.
= Az írásművekkel szembeni követelmények.
A szöveg szerkezete; logikai felépítés; stílus; érvelés
= Szövegelemzés és -értelmezés.
= írásművek készítésének gyakorlata
Az írás folyamata; forrásművek használata.
= Műfajismeret.
Mindennapi írásművek (levél; jegyzet; hirdetés; kérvény; jegyzőkönyv; referátum; beszámoló; meghívó; önéletrajz
stb.); publicisztikai írások (tárca; riport; interjú; kritika stb.); tudományos és egyéb műfajok (tanulmány; esszé;
dolgozat; vitairat; beszéd; prezentáció, diplomamunka stb.)
azonosítója
2001-06/4

Tananyagegység
megnevezése
Bevezetés az üzleti idegen nyelvbe 1.

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tantárgy oktatásának célja az általános alapfokú nyelvtudású tanuló/hallgató felkészítése arra, hogy idegen nyelvű
kompetenciáit olyan szintre fejlessze, hogy egy idegen nyelven (írásban és szóban) alapfokon képes legyen
kommunikálni mindennapi tevékenységeihez kapcsolódó helyzetekben a szakmájában nélkülözhetetlen szaknyelvi
elemek felhasználásával.
Tananyagegység tartalma:
Bevezetés az üzleti szaknyelvbe. Az alapvető igeidők, a szenvedő szerkezet, a feltételes mód és a függőbeszéd Közös
Európai Referencia Keret A1-A2 szinten történő elsajátítása az alábbi üzleti, vagy az üzleti élettel kapcsolatos
témakörökbe ágyazva.
= Saját magunkról.
A munkához/jövendő munkakörhöz szükséges tulajdonságok; a jövővel/munkával kapcsolatos tervek; szakmai
önéletrajz CV.
= Az üzleti élettel kapcsolatos mindennapi tevékenységek.
Üzleti telefonálás; a munkahely megközelítése; szakmai utazások (vámvizsgálat, szálloda, vásárlásreklamálás); üzleti
ebédek; egészség.
= Nemzetközi kapcsolataink.
Magyarország és a célnyelvi országok (Egyesült Királyság-USA-Németország) rövid fölrajzi, történelmi, gazdasági
áttekintése.
= Kommunikációs célok.
Egyszerű állítások megfogalmazása; kérdések feltétele; egyszerű kérések közvetítése; egyszerű kérdések
megválaszolása; reagálás az üzleti élettel kapcsolatos egyszerű kérésekre.
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azonosítója
2001-06/5

Tananyagegység
megnevezése
Bevezetés az üzleti idegen nyelvbe 2.

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tantárgy oktatásának célja a tanuló/hallgató felkészítése arra, hogy idegen nyelvű kompetenciáit olyan szintre
fejlessze, hogy egy idegen nyelven (írásban és szóban) alapfokon képes legyen kommunikálni mindennapi
tevékenységeihez kapcsolódó helyzetekben, a szakmájában nélkülözhetetlen szaknyelvi elemek felhasználásával,
valamint idegen nyelvű dokumentumokat megértsen és - segítséggel - idegen nyelvű levelezést folytasson. További
cél, hogy a tanuló/hallgató képessé váljon nyelvi ismereteit és készségeit továbbfejleszteni.
Tananyagegység tartalma:
Bevezetés az üzleti szaknyelvbe (2.). Az alapvető nyelvtani eszközök (pl. modális segédigék) Közös Európai
Referencia Keret A2 szinten történő elsajátítása az alábbi üzleti témakörökbe ágyazva.
= Külkereskedelem.
= Nemzetközi pénzügyek.
= Vállalkozás és környezete.
= Nemzetközi gazdasági szervezetek.
= Marketing.
= Incoterms.
= A nemzetközi kereskedelemben használt okmányok.
= Fizetési módok és eszközök.
= Szállítás.
= Üzleti levelezés.
Kommunikációs célok: bonyolultabb állítások megfogalmazása és kérdések feltétele, kérések közvetítése,
bonyolultabb kérdések megválaszolása, szóbeli, írásbeli reagálás üzleti kérésekre.
azonosítója
2006-06

Követelménymodul
megnevezése
Értékpapír-piaci szakmai feladatok

azonosítója
2006-06/1

Tananyagegység
megnevezése
Pénzügyi etika és tőkepiaci szokványok

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tantárgy célja, hogy a hallgatókat bevezesse a pénzügyi piacokon alkalmazott hazai és nemzetközi etikai normák és
pénzügyi sztenderdek ismeretébe. Megismerteti PSZÁF ajánlásokat, a hazai Tőzsde etikai kódexét, a BAMOSZ
ajánlásokat és etikai kódexét, valamint a CFA etikai kódexét, GIPS elveket, a CFA és CFP szabványokat. Továbbá a
főbb amerikai, európai és ázsiai piacok etikai normáit és szabványait.
Tananyagegység tartalma:
= BÉT etikai szabályai.
= BÉT pénzügyi szokványai.
= Keler ajánlások.
= BAMOSZ ajánlások.
= PSZÁF ajánlások.
= GIPS elvek és ajánlások.
= CFA etikai kódex és CFA szabványok.
= CFP szabványok.
= Főbb amerikai és európai piaci etika szabályai és ajánlásai.
azonosítója
2006-06/2

Tananyagegység
megnevezése
Tőkepiaci jog
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A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tárgy célja, hogy a tanulók/hallgatók megértsék az értékpapírjogi szabályozás logikáját és naprakész ismereteket
szerezzenek a szabályozásról. A tanulók/hallgatók a tárgy elvégzésével megismerkedhetnek az értékpapírok és
értékpapírpiacok szabályozásával, az értékpapír-forgalmazás kereteivel és az értékpapírpiac szereplőire vonatkozó
fontosabb jogszabályokkal.
Tananyagegység tartalma:
= Értékpapírok
o Az értékpapírok csoportosítása
■ Az értékpapírban foglalt jog (alapjogviszony) szerint
■ Átruházási lehetőség szerint
■ Hozam szerint
■ Lejárat szerint
■ Forgalomképesség szerint
■ A kibocsátás iránya szerint
■ A kibocsátó személye szerint
o Az értékpapírok szabályozásának alapja:
o a váltó
■ A váltókellékek
= A váltó elnevezése
= Fizetési utasítás meghatározott pénzösszegre
= A címzett
= A váltó esedékessége
= A fizetés helye
= A rendelvényes
= A kelet
= A kibocsátó (kiállító) aláírása
■ Egyéb előírások
■ A váltóátruházás
■ A váltó elfogadása
■ A váltóadósok
■ A fizetés végetti bemutatás
■ A megtérítési igény
■ Az óvás
■ Az értesítés
■ A megtérítési összeg
■ Az erőhatalom (vis major)
■ Határnapok, határidők
■ Az elévülés
o A csekk
■ A csekk kiállítása és alakja
■ A csekk átruházása és fizetése
■ Megtérítési igény a csekk alapján
o A közraktári jegy
■ A közraktár, mint a közraktári jegy kibocsátója
■ A közraktári jegy
■ A közraktári jegy átruházása és érvényesítése
o A kötvény
■ A kötvény alapjogviszonya és átruházása
■ Különleges kötvények
o A kincstárjegy
o A kárpótlási jegy
■ A kárpótlási jegy kibocsátása
■ A kárpótlási jegy felhasználása
o A letéti jegy
o A jelzáloglevél
■ A jelzálog-hitelintézet, mint a jelzáloglevél kibocsátója
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■ A jelzáloglevél
■ A jelzáloglevél fedezete
o A befektetési jegy
■ A befektetési alap
■ A befektetési jegy
■ A befektetési alapkezelő és a letétkezelő
o A kockázati tőkealapjegy
■ A kockázati tőkealap
■ A kockázati tőkealapjegy (tőkejegy)
■ A kockázati tőkealap-kezelő
o A vagyonjegy
o A szövetkezeti üzletrész
o A részvény
■ A részvény kibocsátója, a részvénytársaság
■ A részvény kellékei és a részvényesi jogok
■ A részvényutalvány és az ideiglenes részvény
■ A részvény típusai, átruházása
■ A részvények fajtái
= A törzsrészvény
= Az elsőbbségi részvény
= A kamatozó részvény
= A dolgozói részvény
= Értékpapír-forgalmazás, a piac szabályozása
o Az Értékpapírtörvény hatálya
o A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
o Az értékpapírok forgalomba hozatala
■ Az értékpapírok zártkörű forgalomba hozatala
= A kötvény és a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok zártkörű kibocsátása
= A részvény zártkörű kibocsátása
= A befektetési jegy zártkörű forgalomba hozatala
= A kockázati tőkealapjegy (tőkejegy) zártkörű forgalomba hozatala
■ Értékpapírok nyilvános forgalomba hozatala
= A nyilvános forgalomba hozatal feltételei
= A tájékoztató (ismertető)
= A tájékoztató jóváhagyása
= A nyilvános ajánlattétel és a jegyzés
= A nyilvános forgalomba hozatalt követő kibocsátói kötelezettségek
■ Nemzetközi értékpapír-forgalom
o Befektetési szolgáltatások és szolgáltatók
■ A befektetési szolgáltatási tevékenységek
■ A befektetési szolgáltatási tevékenység végzésének feltételei
■ A befektetési szolgáltatási tevékenység végzésének szabályai
■ A titoktartás és információszolgáltatás
■ A kockázatkezelés
o A nyilvánosan működő részvénytársaság felvásárlására vonatkozó szabályok
o Az értékpapírtőzsde
■ Az értékpapírtőzsde jogállása
■ Az értékpapírtőzsde szervezete
■ A tőzsdei ügylet
o Az elszámolóház
o A bennfentes kereskedelem és a tisztességtelen árfolyam-befolyásolás
■ A bennfentes kereskedelem
■ A tisztességtelen árfolyam-befolyásolás
o A befektetővédelmi alap
azonosítója
2006-06/3

Tananyagegység
megnevezése
Piaci szabályozás és tőzsdei szabályzatok

A tananyagegység célja és tartalma
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Tananyagegység célja:
A tárgy célja az értéktőzsde és az elszámolóház, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének és a főbb
világpiacok kereskedési és elszámolás és kontrollintézmények szabályzatainak, tőzsde- és kereskedésfelügyeleti
szervezetek megismertetése a tanulókkal/hallgatókkal.
Tananyagegység tartalma:
= Hazai piaci szabályozások
= Külföldi tapasztalatok
= A magyar jogi szabályozás kapcsolatai
= Kereskedési jog és a velejáró kötelezettségek
= Tájékoztatási kötelezettség
= Szankciók és jogorvoslataik
= Bevezetési és Forgalomban tartási Szabályzat
o Külföldi tapasztalatok
o A tőzsdei bevezetés indokai
o A tőzsdei bevezetés menete
■ Feltételes bevezetési döntés
■ Bevezetési követelmények
■ A bevezetést előkészítő tőzsdetag feladatai
o BÉT-kategóriaszabályok
■ Előtörténet
■ A tőzsdei részvénykategóriák szabályai
■ Warrantok bevezetése a Budapesti Értékpapírtőzsdére
■ Likviditás (besorolás) vizsgálat
o Bevezetési feltételek
■ Tájékoztatókészítés
■ Ki dönt a bevezetésről?
o A kibocsátók tájékoztatási kötelezettségei
■ Rendszeres tájékoztatás
= Gyorsjelentés
= Éves beszámoló
■ Soron kívüli tájékoztatási kötelezettség
= Részvény- és kötvénykibocsátók
= Befektetési alapok
■ Értékpapírok törlése az értékpapírlistáról
■ Szabályzat a tőzsdei kereskedésről
o Kereskedési rendszerek
o A BÉT azonnali kereskedése
= Elszámolás
o Az elszámolásról általában
■ Elszámolási módok
■ Az értékpapírok megjelenési formái
o Az elszámolási ciklus hossza
o Elszámolóházi formák
o A BÉT-en kötött azonnali ügyletek elszámolása
■ Általános elvek
■ Klíringtagság
= A klíringtagság fajtái
= A klíringtagság keletkezése
o Szegregáció
o Az elszámolás szabályai a részvényszekcióban
■ Az elszámolás menete
■ A garanciarendszer elemei
■ Kényszerintézkedések nem teljesítés esetén
= Értékpapíroldal
= Pénzügyi oldal
o Az elszámolás szabályai az állampapír-szekcióban
■ Állampapír-kölcsönzési rendszer
■ Kötéskivétel, új klíring pozíció-számítás
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o A kárpótlási jegyek elszámolása
o A fix és aukciós ügyletek elszámolása
= A KELER Rt. tevékenységéhez kapcsolódó szabályzatok
o A KELER Rt., mint központi értéktár
■ Értékpapírkód (ISIN-azonosító) kiadás
■ Központi értékpapír törzsadat-nyilvántartás
■ Dematerializált értékpapírokra vonatkozó szolgáltatás
= A dematerializált értékpapírok keletkezése
= A dematerializált értékpapír érvénytelenítése, törlése számlákról
o Értékpapírhoz kapcsolódó szolgáltatások
■ A nyomdai úton előállított (fizikai) értékpapír kezelésével kapcsolatos szolgáltatások
= Az értékpapír beszállítása
= A beszállított értékpapírok jóváírása
= Társasági esemény fordulónapjára vonatkozó eltérő szabályok
= Értékpapír-kiszállítás
= Értékpapír-tárolás
= Fizikai értékpapír és szelvény megsemmisítése
o Egyéb szolgáltatások- tulajdonosi jogok gyakorolhatóságának biztosítása
■ Tulajdonosi megfeleltetés fizikai értékpapír részvény esetén
■ Dematerializált részvényre vonatkozó speciális szabályok
■ Az állampapírok kezelése
■ Lejárt értékpapírok kezelése
o Az értékpapír-számlavezetés szabályai
■ Értékpapírra vonatkozó számlák fő típusai
■ Zárolás az értékpapírra vonatkozó számlán
■ A zárolás feloldása
= Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének működési szabályai
azonosítója
2006-06/4

Tananyagegység
megnevezése
Befektetési termékek értékelése

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A befektetési termékek értékelése a pénzügyi számításokat, az alap és azonnali pénzpiaci és tőkepiaci termékek
árazását és használatát mutatja be. Célja, hogy a tanulók/hallgatók készségszinten alkalmazni tudják az alapvető
pénzügyi számításokat. A jelenérték, jövőérték és kamatfogalmak a pénzügyi számítások kiinduló pontjának
számítanak. A CAPM modell alkalmazásával a befektetési termékek hozama és kockázata közötti összefüggéseket
megismerjék. Továbbá a tanulók/hallgatók gyakorlati szinten elmélyülnek a kötvények, részvények, speciális
értékpapírok és pénzáramlások értékbecslésével és az értékelési módszerek készségszintű használatába.
Tananyagegység tartalma:
= Kötvények speciális tulajdonságai és hatásuk az árazásra.
= Hozamgörbe és a lejáratig számított hozam.
= Indexált kötvények és a reálkamatláb.
= Az átlagos futamidő és kötvény volatilitása.
= A kamatlábkockázat kezelése.
= Várakozás hipotézis.
= Likviditáspreferencia.
= Kötvények minősítése.
= Bóvli kötvények.
= A kormányzati hitelgaranciák értéke.
= A vissza nem fizetés valószínűségének elemzése.
= Kötvénykibocsátás és a kötvényszerződés.
= Euró kötvények.
= Vállalati tőkeszerkezet és a kötvényfinanszírozás.
= Zártkörű kibocsátás és a projektkötvények.
= Eszközzel fedezett értékpapírok.
= Kockázat- és finanszírozási költség.
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= Vállalati eredmény mérése és a pénzáramlás előrejelzése.
= Maradványérték becslése.
= Osztalék diszkont modellek és Diszkontált Cash Flow modellek.
= Relatív értékelés fundamentális módszerei - szorzószámok.
= Pénzügyi szolgáltatók értékelése.
= Veszteséges vállalatok értékelése.
= Induló fiatal vállalatok értékelése.
= Zártkörű társaságok értékelése.
= Vállalatfelvásárlások és fúziók.
= Opcióelmélet és a vállalatértékelési vonatkozások (csőd, növekedés és kiszállás).
= EVA - gazdasági többletérték alapú értékelés.
azonosítója
2006-06/5

Tananyagegység
megnevezése
Befektetési termékértékesítés

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
Az aktív vevőmegkeresés mindamellett, hogy az egyik legnehezebb feladat, egyben a legnagyobb professzionalizmust
is kívánó értékesítői szerep. Az értékesítőknek képesnek kell lenniük a jó célcsoport-kijelölésre, a siker jeleinek és a
sikertelenség okainak felismerésére. Kitartónak kell lenniük, a pillanatnyi kudarcok ellenére is következetesen kell
végezniük feladataikat, s ellenállónak kell lenniük a meghátrálásra serkentő tényezőkkel szemben. Az aktív
értékesítéstréning azokat az ismereteket adja át és azon készségeket fejleszti, melyek megfelelő alkalmazása igazi
professzionális értékesítővé emeli a résztvevőket.
Az értékesítés hatékonyságának növelése az értékesítői tevékenység tudatos felépítése által. A telefonos és személyes
aktív értékesítési folyamat lépéseinek tudatosítása, elsajátítása. Megismertetni a résztvevőket a vásárlói oldal
befolyásoló tényezőivel és felkészíteni őket azok felismerésére.
Tananyagegység tartalma:
= A vásárlói ciklus.
= A folyamat szereplői: kapuőr, döntéshozó, felhasználó, vásárló, szakértő.
= Az értékesítés feltételei.
= Az aktív értékesítés folyamata.
= Felkészülés.
Strukturált piacmegközelítési mód kialakítása.
= A telefonos kommunikáció szabályai:
Első hívás modellezése
Kérdésfa összeállítása
= Személyes találkozó.
Kapcsolatfelvétel, cégbemutatás, igényfelkeltés
Befolyásolás szabályai
= Átlépés a holtponton.
= A közös nevezőre jutás.
= Akcióterv.
= A befolyásolási stílusok és használata.
azonosítója
2006-06/6

Tananyagegység
megnevezése
Származékos termékek

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tanulók/hallgatók a tárgy elvégzésével megismerik a határidős és opciós ügyletek árazásának lehetőségeit és ezen
ügyletekkel kialakítható pénzügyi stratégiák lényegét. Az arbitrázs ismerete a pénzügyi árazási logika megértését is
biztosítja. A határidős és opciós ügyletek lebonyolításának és elszámolásának ismerete elengedhetetlen a termékek
alkalmazása szempontjából ezért a tananyagegység elvégzésével a tanulók/hallgatók megismerik ennek módjait is.
Továbbá a tananyagegység kiegészíti a pénzügyi kockázatkezeléssel kapcsolatos területet is.
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Tananyagegység tartalma:
= Határidős kötések és azok elmélete
= Határidős stratégiák
= Határidős és opciós pozíciók
= Határidős árfolyamok elmélete
o Azonnali devizaárfolyamok
■ A keresztárfolyam
■ A valutakosár
o A határidős devizaárfolyamok és a kamatparitás
o Értékpapírok határidős (forward) árfolyama
■ A határidős árfolyam nagysága a lejáratig adott összegű jövedelmet biztosító papírra
■ A határidős árfolyam nagysága a lejáratig adott százalékos hozamú (q) jövedelmet biztosító
papírra
o A határidős árfolyam és a várható jövőbeli prompt árfolyam
o Hozamgörbe-elméletek
o A hozamgörbe kiszámítása kötvényadatokból
= Opciókárának elmélete
= Opciós stratégiák
= Opciós értékpapírok értékelése
= Opciók árazása
o Vételi és eladási opció
o Az opciók értéke lejáratkor
o Opciós algebra
o A futures, mint összetett opció
o Paritások és arbitrázs az opciós piacokon
o Összetett opciós pozíciók
o A binomiális opcióértékelés
o A BIack-Scholes-képlet
o Delta, gamma, theta, vega, rho
o Warrantok
o Átváltható kötvények
azonosítója
2006-06/7

Tananyagegység
megnevezése
Portfóliómenedzsment és kockázatkezelés

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tanegység célja, hogy beható ismereteket nyújtson a portfóliókezelés módszertanába, a hatékony diverzifikáció és a
kockázatkezelés módszereinek használatába. A tanegység során a kockázattal és eszközallokációval kapcsolatos
elméleti és gyakorlati ismereteket szerzik meg a tanulók/hallgatók, amely során a befektetési portfóliók kialakításához,
menedzseléséhez és a kockázatkezeléshez szükséges gondolkodásmódot és pénzügyi technikákat sajátíthatják el.
Tananyagegység tartalma:
= Bizonytalanság melletti döntés kritériumai.
= A várakozások elve.
= Kockázat mérésének módjai.
= Kockázat és hasznosság.
= Várható érték-variancia szabály.
= Vagyonhasznosság és megtérülés.
= Portfólió várható megtérülése.
= A szelekció és eszközallokáció.
= A portfólió kockázata, a diverzifikáció.
= Piaci portfólió.
= Portfóliók teljesítményének mérése.
= Nettó eszközérték.
= Teljesítményattribúció.
= Jövedelemkockázat alapú teljesítménymérés.
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azonosítója
2006-06/8

Tananyagegység
megnevezése
Pénzügyi termék és vagyontervezés

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tanegység célja hogy a tanulók/hallgatók megismerik az ügyfelek részére készített pénzügyi terv szabályait és a
pénzügyi tervezés folyamatát. A pénzügyi terv elméleti modellek gyakorlati használatát, valamint a nemzetközi CFP
szabvány használatának legfontosabb területeit ismerteti.
Tananyagegység tartalma:
= Pénzügyi terv - pénzügyi tervezés.
= A pénzügyi tervezés folyamata.
= A pénzügyi tervezés elméleti modelljei.
= CFP szabvány és tervezés területei.
= A pénzügyi tervezés előkészítése - Diagnosztikai eszközök.
= Életpályaszakaszok a CFP-ben.
= Élethelyzetek az életpályaszakaszokban.
= A pénzügyi tervező tanácsadó karrier.
= CFP szabványok.
Értékpapír-piaci szakügyintéző hálóterv (nappali)
Tantárgycsoportok

1. szakképzési évfolyam

Tantárgyak

1. félév
Óra

2. félév
Óra
Köv

ea

gy

ea

gy

1
0

3
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3

k
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0

3

k
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Köv
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gy kr
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2
2

1

2

ea

Előtanulmányi
feltétel

4. félév
Óra
Köv

kr

1
3

3

3. félév
Óra
Kö
v

kr
Alapozás moduljai
Gazdálkodási modul
1
Közgazdaságtan alapjai
2
Gazdasági jog és
közigazgatástan alapjai
3
Marketing alapjai
4
Vállalati gazdaságtan
alapjai és menedzsment
alapjai
5
Pénzügyek alapjai
6
Adók és támogatások
7
Emberi erőforrás és
munkaerő-piaci
menedzsment
Módszertani modul
8
Gazdasági számítások
és statisztikai
módszerek
9
Számvitel alapjai
10 Elemzés-ellenőrzés
11 Gazdasági informatika
alapjai

2. szakképzési évfolyam
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12
13

Üzleti kommunikáció
Számítástechnika

1
0

1
3

2
4

gyj
gyj

0

3

4

gyj
9;13(1
)

Ember és környezetmodul
14 Üzleti etika, készség és
személyiségfejlesztés
15 Prezentáció és
íráskészségfejlesztés
Idegennyelvi modul
16 Bevezetés az üzleti
idegen nyelvbe
Szakmai általános modul
17 Vállalkozások
pénzügyi alapjai
18 Pénzügyi számvitel
19 Vezetői számvitel
20 Biztosítás/társadalombiztosítás
Összes óraszám és kredit

2
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1

2
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3
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-
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9
18
-

11
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32
Szakmai gyakorlat
Elágazás moduljai
Banki szakügyintéző
21 Pénzügyi etika és
tőkepiaci szokványok
22 Tőkepiaci jog
23 Piaci szabályozás és
tőzsdei szabályzatok
24 Befektetési termékek
értékelése
25 Befektetési
termékértékesítés
26 Származékos termékek
27 Portfóliómenedzsment
és kockázatkezelés
28 Pénzügyi termék és
vagyontervezés
29 Szakszeminárium
30 Záródolgozat,
konzultáció
MINDÖSSZESEN
Összes kreditszám
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0
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3
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0
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4
3

0
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ea=előadás, gy=elméletigényes gyakorlat, gyj=gyakorlatijegy, k=kollokvium, kr=kredit, kf=kritérium feltétel
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló/hallgató szempontjából
gyakorlatnak számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.
Értékpapír-piaci szakügyintéző hálóterv (esti)
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Tantárgy csoportok

1. szakképzési évfolyam

Tantárgyak

1. félév
Óra

2. félév
Óra
Köv

ea

gy

ea

gy

Ember és környezetmodul
14 Üzleti etika, készséges
személyiségfejlesztés
15 Prezentáció és
íráskészség fejlesztés
Idegen nyelvi modul
16 Bevezetés az üzleti
idegen nyelvbe
Szakmai általános modul
17 Vállalkozások
pénzügyi alapjai
18 Pénzügyi számvitel
19 Vezetői számvitel
20 Biztosítás/társadalombiztosítás
Összes óraszám és kredit
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k
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13(1)
1

32
Szakmai gyakorlat

1
1

1
0
0

gy

Köv

-

0

1

ea

Előtanulmányi
feltétel

4. félév
Óra
Köv

kr

0
2

1

3. félév
Óra
Kö
v

kr
Alapozás moduljai
Gazdálkodási modul
1
Közgazdaságtan alapjai
2
Gazdasági jog és
közigazgatástan alapjai
3
Marketing alapjai
4
Vállalati gazdaságtan
alapjai és menedzsment
alapjai
5
Pénzügyek alapjai
6
Adók és támogatások
7
Emberi erőforrás és
munkaerő-piaci
menedzsment
Módszertani modul
8
Gazdasági számítások
és statisztikai
módszerek
9
Számvitel alapjai
10 Elemzés-ellenőrzés
11 Gazdasági informatika
alapjai
12 Üzleti kommunikáció
13 Számítástechnika

2. szakképzési évfolyam
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Elágazás moduljai
Banki szakügyintéző
21 Pénzügyi etika és
tőkepiaci szokványok
22 Tőkepiaci jog
23 Piaci szabályozás és
tőzsdei szabályzatok
24 Befektetési termékek
értékelése
25 Befektetési
termékértékesítés
26 Származékos termékek
27 Portfóliómenedzsment
és kockázatkezelés
28 Pénzügyi termék és
vagyontervezés
29 Szakszeminárium
30 Záródolgozat,
konzultáció
MINDÖSSZESEN
Összes kreditszám
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Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló/hallgató szempontjából
gyakorlatnak számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.
Értékpapír-piaci szakügyintéző hálóterv (levelező)
Tantárgycsoportok

Tantárgyak

1. szakképzési évfolyam

1. félév
Óra

2. félév
Óra
Köv

konz.

3. félév
Óra
Köv

konz.
kr

Alapozás moduljai
Gazdálkodási modul
1 Közgazdaságtan alapjai
2 Gazdasági jog és
közigazgatástan alapjai
3 Marketing alapjai
4 Vállalati gazdaságtan
alapjai és menedzsment
alapjai
5 Pénzügyek alapjai
6 Adók és támogatások
7 Emberi erőforrás és
munkaerő-piaci
menedzsment
Módszertani modul
8 Gazdasági számítások és

2. szakképzési évfolyam
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statisztikai módszerek
Számvitel alapjai
Elemzés-ellenőrzés

30

5

k

12

3

k

24

5

k

1
0
1
1

18

Gazdasági informatika
alapjai
Üzleti kommunikáció

12

2

k

24

4

k

3

k

13(1)

-

1
2
Számítástechnika
1
3
Ember és környezet modul
Üzleti etika, készség- és
1 személyiségfejlesztés
4
Prezentáció és
1 íráskészség fejlesztés
5
Idegen-nyelvi modul
Bevezetés az üzleti
1 idegen nyelvbe
6
Szakmai általános modul
Vállalkozások pénzügyi
1 alapjai
7
Pénzügyi számvitel
1
8
Vezetői számvitel
1
9
Biztosítás/társadalom2 biztosítás
0
Összes óraszám és kredit
Szakmai gyakorlat
Elágazás moduljai
Banki szakügyintéző
Pénzügyi etika és
2 tőkepiaci szokványok
1
Tőkepiaci jog
2
2
Piaci szabályozás és
2 tőzsdei szabályzatok
3
Befektetési termékek
2 értékelése
4
Befektetési

18

4

k

9;
13(1)

18

12

2

k

24

3

k

32

k

-

-

24

3

k

16(1)

18

4

k

5

30

5

k

9

18

180

4

18

3

162

30

4

k

18

k

-

90

18

24

5

18

4

30 nap

18

3

k

k

-

18

5

k

2

12

3

k

2

12

2

5; 8

12

4

12
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2
5

termékértékesítés

gyj

Származékos termékek

18

4

k

8

Portfóliómenedzsment és
kockázatkezelés

18

5

k

8

Pénzügyi termék és
vagyontervezés

18

5

2
6
2
7
2
8

24
gyj

Szakszeminárium

12

0

kf

12

0

kf

12

0

kf

12

0

kf

2
9
Záródolgozat3 konzultáció
1
Mindösszesen
Összes kreditszám

180

162
32

156
33

132
28

konz.=konzultáció, gyj=gyakorlati jegy, k=kollokvium, kr=kredit, kf=kritérium feltétel

27

120

