
Osztályozó vizsga témakörök 

Pénzügy 

11. évfolyam 

A pénzügyi intézményrendszer 

A jelenlegi magyar pénzügyi intézményrendszer felépítése 

Jegybank, felépítése és a monetáris szabályozás 

Nem monetáris közvetítők és feladataik (biztosítók, nyugdíjpénztárak) 

Magyar Bankszövetség, OBA, BEVA 

Pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások 

Bankügyletek 

Aktív és passzív bankügyletek 

A hitelezés folyamata 

Lízingügylet, faktorálás, forfetírozás 

A hitelezési eljárás menete 

Hitelbiztosítékok, miért van rájuk szükség? 

Semleges bankműveletek 

A pénzforgalom 

Fizetési módok: ‒ fizetési számlák közötti fizetés: átutalás, beszedés 

Okmányos meghitelezés, akkreditív 

Fizetési számlához kötődő készpénzfizetés: készpénzfizetésre szóló csekk kibocsátása és 

beváltása, Készpénzbefizetés fizetési számláról 

Fizetési számla nélküli fizetés: készpénzátutalás 

Készpénzfizetés 

A készpénzforgalom lebonyolítása 

A pénztár, a pénzkezelés és a pénztári forgalom elszámolása 

A pénzkezeléssel kapcsolatos feladatkörök 

Biztosítási alapismertek 

Alapfogalmak 

A biztosítás szerepe, jelentősége, módszere 

A biztosítási formák 

Biztosítási szerződés és biztosítási díj 

Biztosítási esemény bekövetkezése, kárrendezés 

A pénzkezelés bizonylatai 

Bankválasztási szempontok a gyakorlatban 

A pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés formai és tartalmi követelményei 

A pénzforgalmi számla nyitása 

A pénzforgalmi szolgáltatások lebonyolításának lépései 

A pénzkezelési szabályzat 

A pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok 

A bizonylatok adattartalmának értelmezése: kiadási és bevételi pénztárbizonylat 

Időszaki pénztárjelentés 

Készpénzfizetési számla 

Szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása 

Pénzügyi bizonylatok (számla) kiállítása számlázóprogram használatával 

Fizetési számlák közötti fizetési megbízások elektronikus kiállítása 

A pénz időértéke 



A pénz időértékének fogalma, jelentősége 

Az egyszerű és a kamatos kamatszámítása 

Diszkontálás 

A bank passzív bankműveletei, megtakarítási számlák, befektetési számítások 

A bank aktív bankműveletei, a hitelezés folyamata, hiteltörlesztési módok számítása 

A vállalkozások finanszírozása 

A finanszírozás fogalma, jellemzői 

A finanszírozás formái: belső és külső finanszírozás 

Forgóeszköz-finanszírozás 

Forgóeszköz-szükséglet megállapításának módjai (forgási mutatók, mérlegmódszer 

alkalmazásával) 

Jellemző finanszírozási források 

A vállalkozások pénzügyi teljesítményének mérése 

A teljesítménymutatókból nyerhető információk 

Elemzés állományi és folyamatszemléletben 

A pénzügyi mutatók főbb fajtái ‒ vagyon – és tőkestruktúra mutatók 

Hatékonysági mutatók 

Jövedelmezőségi mutatók 

Eladósodási mutatók 

Pénzügyi egyensúly mutatói 

Piaci érték mutatók 

 

Az osztályozó vizsga egy Redmenta teszt és egy írásbeli dolgozat számítási feladatokkal. 
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