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TANEGYSÉGLEÍRÁS AKTUALIZÁLÁSA (TANÍTÁSI PROGRAM) 

2019-20. tanév, 2. félév 

készítette: Naár János 

 

Tantárgy neve: Vállalati pénzügyek 
Kódja: 
NBG_GI901G5 

Kreditszáma: 5 

A tanóra típusa (ea./szem./gyak./konz.) és száma: 2 előadás + 2 szeminárium/hét 

Az értékelés módja (kollokvium/gyakorlati jegy/egyéb): gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. félév (FOSZ képzésben) 

Meghirdetés gyakorisága: tavasz 

Oktatás nyelv (ha nem magyar): 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): NBG_GI851K3 Pénzügytan 

Tantárgyleírás 

 

Oktatási cél: A tanegység célja, hogy a hallgatók megismerjék a racionális pénzügyi 

döntések elméleti alapjait, hátterét, kapcsolatrendszerét, továbbá készség szinten elsajátítsák 

és alkalmazzák a befektetési (pénzügyi és reál-befektetési) döntési alternatívák 

értékeléséhez, kiválasztásához szükséges módszereket, technikákat. 

 

Kialakítandó / fejlesztendő kompetenciák: 

Szakmai tudás: 

- megismerik a vállalati pénzügyi döntések rendszerét, az elméleti kérdések gyakorlati 

alkalmazhatóságát; 

- a vállalati pénzügyi döntési helyzetek elemzési modelljeinek, és a megoldáshoz 

rendelkezésre álló eszköztár használata. 

Képességek 

- áttekintő képesség, következtetési képesség; 

- adat- és információgyűjtés, értelmezés; 

- rendszerező képesség, lényegfelismerés; 

- elemző és szervező készség. 

Attitűdök: 

- problémamegoldó képesség, kreativitás; 

- rendszerekben való gondolkodás; 

- helyzetfelismerés. 

 

Az oktatás tartalma és tervezett ütemezése: 

Hét   Tananyag 

2020. február 5. I. A PÉNZ IDŐÉRTÉKE. 

   1. A pénz időértékének jelentősége. 

   2. Jövőérték. Kamatlábak összefüggései. 

2020. február 12. 3. Jelenérték. Kamatláb-diszkontláb kapcsolata. Gyakorlati 

 alkalmazások. 

2020. február 19. 4. Speciális pénzáramok: örökjáradék, növekvő örökjáradék, 

 annuitás. 

   5. Hiteltörlesztési tervek. 

2020. február 26. TESZT 

              II. A KÖTVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE. 

1. A kötvények árfolyamát befolyásoló tényezők (bruttó, nettó 

  árfolyam). 
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              2. A kötvények hozama. 

              3. A kötvények kamatláb-érzékenysége. 

2020. március 4. III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE. 

              1. A részvények hozam mutatói. 

              2. Az (osztalék) elsőbbségi és a törzsrészvények értékelése. 

              3. Piaci mutatók. 

2020. március 11. IV. A KÖTVÉNYEK ÉS RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSÉNEK 

 SPECIÁLIS ESETEI. 

2020. március 18. SZÁMONKÉRÉS I. (ZH) 

              1.  ZH-k értékelése (eredmények és helyes megoldás ismertetése) 

2020. március 25. V. KOCKÁZAT. 

              1. Egyedi eszközök kockázata és hozama. 

              2. A portfolió kockázata és hozama. 

              VI. ELVÁRT HOZAM MEGHATÁROZÁSA. (CAPM) 

2020. április 1. TESZT 

                                    VII. BERUHÁZÁSOK 

              1. Beruházási pénzáramok. 

              2. Döntési szituációk, mutatók. 

2020. április 8.           3. A beruházások kockázata. 

2020. április 22.  VIII. VÁLLALATI TŐKEKÖLTSÉG (WACC). 

              TŐKEÁTTÉTEL. TŐKESZERKEZET. 

2020. április 29.    ÖSSZEFOGLALÁS, GYAKORLÁS 

2020. május 6    SZÁMONKÉRÉS II. (ZH) (két napon belül: eredmények és helyes     

                                    megoldás ismertetése) 

2020. május 13.  PÓT ZH 

Oktatásszervezés: 

szerda 8:00 – 11:45, 46. terem 

A kurzus teljesítésének a feltételei: 

 Megszerzett ismeretek értékelési módja: Az elégséges érdemjegy feltétele két 

zárthelyi dolgozat megírása, és a szemináriumon a tesztek megírása. A jegy 

összetevői: I. zárthelyi dolgozat (90 pont), II. zárthelyi dolgozat (90 pont), tesztek (2 

db 10 pontos teszt, 20 pont). Összesen elérhető pontszám 200 pont: 60%-tól 

elégséges (2), 70%-tól közepes (3), 80 %-tól jó (4), 90 %-tól jeles (5). 

 Javítási lehetőség: utolsó héten a harmadik (90 pont) zárthelyi dolgozat megírásával 

egy db korábbi dolgozat (I. vagy II.) kiváltható. 

 évközi tanulmányi követelmények: részvétel az előadásokon és gyakorlatokon 

 

Kötelező irodalom:  

Hollóné dr. Kacsó Erzsébet – Demeter László: Vállalati pénzügyek (oktatási 

segédlet). EKF, 2015.   

Tóth László: Vállalati pénzügyek (elektronikus jegyzet),   

Illés Ivánné dr.: Vállalkozások pénzügyi alapjai. Saldo kiadó, 2007. (EKE 

könyvtárban elérhető)  

Hollóné dr. Kacsó Erzsébet – Demeter László: Vállalati pénzügyek alapozó feladatok. 

EKF, 2011.   

Ajánlott irodalom:  

Bélyácz Iván: A vállalati pénzügyek alapjai. Aula Kiadó 2007. 

Brealey-Myers: Modern vállalati pénzügyek. Panem Kiadó, 2011. 
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Szabó Márta – Pálinkó Éva: Vállalati pénzügyek. Typotex Kiadó,2006. 

Illés Ivánné: Vállalkozások pénzügyi alapjai. On-line példatár. Saldo Kiadó, 2006. 

Sándorné Új Éva: Pénzügyek a gyakorlatban. Penta Unió, 2010. 

Sulyok-Pap – Makara: Vállalati pénzügyek példatár. Aula Kiadó, 2001. 

Szabó Márta – Pálinkó Éva: Vállalati pénzügyek példatár és esettanulmányok. 

Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004. 

A kurzust teljesítését segítő (kötelező / ajánlott) digitális tananyagok: 

http://www.narr.hu  Oktatási segédanyagok  Vállalati pénzügyek oldalról: prezentációk, 

segédletek, gyakorló feladatok, minta zh feladatok  

Szakfelelős:  

Tantárgy felelőse: Hollóné dr. Kacsó Erzsébet, főiskolai tanár, Vállalkozás-gazdaságtan 

Tanszék, hollone@uni-eszterhazy.hu 

Tantárgy oktatásába bevont oktató: Naár János  

naar.janos@uni-eszterhazy.hu  / naar@katolikuskeri.hu 

Az oktató fogadóórájának időpontja, helye és a bejelentkezés módja: szerda 12:30-

13:30, bejelentkezés személyesen vagy e-mailben 

Az oktató által előnyben részesített elérhetőség: e-mail 

A csoportos online kommunikáció módja és helye: nincs 

 

http://www.katolikuskeri.hu/tantargyak/vallpenz.htm
mailto:hollone@uni-eszterhazy.hu
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