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1. A tantárgy szerepe a szakképzés céljának megvalósításában: hozzájárul ahhoz, hogy a makro- és
mikroökonómiai pénzügyi folyamatok és összefüggések, valamint a hazai és nemzetközi pénzügyi
intézmények működésének megismerése révén a hallgatók alkalmassá váljanak pénzügyi folyamatok
elemzésére s ezáltal bármilyen pénzügyi területen való munkavégzésre.
2. A tantárgy témájának szakmai háttere, indokoltsága: feltételezi a Közgazdaságtan, Számvitel,
Statisztika ismereteit.
3. Tantárgyi jellemzők:
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1
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1

A tantárgy oktatása 15 héten át, heti 2óra előadás formájában történik (összesen 30 óra/félév).

4. Tanagyag tartalma oktatási hétre bontva:
1. hét: A pénz fogalma, kialakulása és funkciói. Az aranystandard-rendszer és az aranydevizarendszer lényege.
Az arany demonetizálásának folyamata.
2. hét: A pénzteremtés mechanizmusa egyszintű és kétszintű bankrendszerben. A jegybank és a kereskedelmi
bankok pénzteremtése.

3. hét: Pénzteremtő és pénzújraelosztó hitelek. A pénzmultiplikátor nagysága.
4. hét: Pénzkínálat, pénzkereslet. A pénzügyi közvetítő szektor szerepe hitelpénzrendszer esetén.
5. hét: Bankrendszerek, bankműveletek. (A jegybank és a monetáris irányítás rendszere, eszközei. A
kereskedelmi bankok műveletei: hagyományos üzletágak/betétgyűjtés, hitelezés, fizetési forgalom lebonyolítása.
Elektronikus fizetések. Bankszolgáltatások: vagyonkezelés, befektetésekkel kapcsolatos szolgáltatások,
biztosítás, nyugdíjalapokkal kapcsolatos szolgáltatások, személyi és üzleti tanácsadás, lízing, faktorálás,
forfetírozás, hitelkártyák, utazással kapcsolatos szolgáltatások, nemzetközi szolgáltatások/. Kockázat a
kereskedelmi bankok tevékenységében.) Hitelek a nemzetközi bankgyakorlatban.
6. hét: A magyar bankrendszer. (A jegybanktörvény. A Magyar Nemzeti Bank. A hitelintézeti törvény. A
kereskedelmi bankok. A bankok biztonságos működése, a bankfelügyelet. A magyar bankrendszer az 1990-es
években, a bank-, hitel- és adóskonszolidáció.)
7. hét: Dolgozat írása.
8. hét: Az államháztartás rendszere, elemei (A központi /kormányzati/ költségvetés, a helyi önkormányzatok
költségvetései, elkülönített pénzalapok /kiemelten a TB/). Költségvetési politika és gazdaságpolitika. A
költségvetési jövedelemátcsoportosítás.
9. hét: A költségvetés bevételei és kiadásai részletesen (adófajták, támogatások, árkiegészítés, felhalmozási
kiadások, adósságszolgálat). A társadalmi közös fogyasztás és a közjavak fogalma, kapcsolódása a
költségvetéshez.
10. hét: A költségvetési egyensúly kérdései. Az államadósság és kezelése. A költségvetési szervek
gazdálkodásának jellemzői.
11. hét: Az adózás alapelvei. A gazdaság túladóztatásból származó problémái.
12. hét. A magyar államháztartás reformjának szükségessége. A reform eddigi eredményei. (kiemelten az
adóreform, a nyugdíj- és egészségbiztosítás reformja. A Magyar Államkincstár létrejöttének indokai,
tevékenységének tartalma, eddigi eredményei. A reformfolyamat kívánatos jövőbeli lépései.)
13. hét: A költségvetések nemzetközi összehasonlítása. Költségvetés az Európai Unió országaiban.
14. hét: Az infláció fogalma, okai, hatásai. A fogyasztói árindex-számítás módszertana a magyar statisztikai
gyakorlatban. Inflációs tendenciák a mai Magyarországon.
15. hét: Dolgozat írása.
Kötelező irodalom: Balogh-Galántainé-Huszty-Losoncz-Solt: Bevezetés a pénzügyekbe (TRI-MESTER,
Tatabánya, 2003., a 200. oldalig)
Ajánlott irodalom: az aktuális szakirodalom (az egyes témákhoz kapcsolódó könyvek, folyóirat- és újságcikkek
- a tanár által kijelölve illetve egyéni hallgatói munkával feldolgozva)
Megjegyzés: a félévközi dolgozatok írása nem kötelező, a dogozatírásra ütemezett héten a soron lévő tananyag
előadása is végbemehet..

5. Félévközi hallgatói munka: az előadások, a tankönyv és a vonatkozó szakirodalom folyamatos feldolgozása.
6. Félév végi követelmény: kollokvium (írásbeli vizsga)
Értékelés módja: dolgozatonként szerezhető összesen 100 pont.
Értékelés:
0 - 49 %
1 elégtelen
50 - 64 %
2 elégséges
65 - 79 %
3 közepes
80 -94 %
4 jó
95 -100 %
5 jeles
6. A tantárgy oktatásának személyi és tárgyi feltételei
A tantárgyfelelős neve: dr. Tárnok Ilona egyetemi docens
A tantárgy oktatásában közreműködők: dr. Tárnok Ilona

tanszékvezető

Dr. Tárnok Ilona
tantárgyfelelős

