TÉMAKÖRÖK A MESTERSZAKOK SZÓBELI FELVÉTELI VIZSGÁJÁHOZ
PÉNZÜGY MESTERSZAK
FONTOS INFORMÁCIÓ!
A felvételiző a megadott témakörök közül egyet választ. Ebből a témakörből a kiadott irodalom segítségével
felkészül. A megadott ajánlott irodalmak, valamint saját belátása szerint, további irodalmak felhasználása révén
bővítheti ismereteit a témakörből. A szóbeli felvételi alkalmával a felvételi bizottság a választott témakörhöz
kapcsolódóan tesz fel kérdéseket.
1.) Pénz- és tőkepiaci ismeretek
A kötvénybefektetés hozama és kockázata. Fix kamatozású portfóliók kezelése: passzív, aktív és kevert
stratégiák. Az üzleti bankok kockázatai. Aktív, passzív és egyéb bankműveletek.
Ajánlott irodalom:
Zvi Bodie – Alex Kane – Alan J. Marcus: Befektetések, Aula Kiadó, Bp. 2005
Huszti Ernő.: Banktan, Tas -11 Kft, Bp. 2002.
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2.) Államháztartástan
A központi költségvetés kiadási és bevételi oldala: jogszabályi alapok és elméleti megfontolások. Az
államháztartás alrendszerei közötti pénzügyi kapcsolatok. Közfeladatok ellátásának finanszírozása az
államháztartás alrendszereiben. Az államháztartás működése, költségvetés és zárszámadás készítése. Az
önkormányzatok gazdálkodásának jogszabályi alapjai.
Ajánlott irodalom:
Botos Katalin - Schlett András - Halmosi Péter: Államháztartástan. SZTE GTK 2011 (CD)
A Helyi Önkormányzatok jogairól szóló 1990. évi LXV. Tv.
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3.) Nemzetközi pénzügyek
Az arany-deviza standard rendszer kiépülése, működése. Az USA és a nemzetközi valutáris rendszer
kapcsolata, az IMF létrejötte. A 90-es évek pénzügyi válságai: az EMS-válság és a mexikói pénzügyi válság,
valamint ezek előzményei. A befektetők döntésének pszichológiai háttere és az instabilitás kapcsolata:
implicit állami garanciák, az állam szavahihetősége, sebezhetőség, árfolyamrendszer és fiskális politika.
Ajánlott irodalom:
Botos Katalin - Halmosi Péter: Nemzetközi Pénzügyek. A Bretton Woods-i rendszer múltja,
jelene, jövője. JATEPress 2006
Meir Kohn: Bank és pénzügyek, pénzügyi piacok, Budapest, Osiris - Nemzetközi Bankárképző,
1998.
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4.) Vállalati pénzügyek
A vállalatok beruházás-gazdaságossági számításai, a beruházások finanszírozása, az adósság, az elsőbbségi
részvény és a saját tőke költsége, a vállalati átlagos tőkeköltség. A tőkeszerkezet és a vállalat értékének
kapcsolata. A vállalatok rövid távú pénzügyi döntései. A forgóeszközök optimális szintje és finanszírozása.
Ajánlott irodalom:
Tétényi Zoltán - Gyulai László: Vállalkozásfinanszírozás, Saldo Rt. Bp. 2001.
Illés Ivánné: Társaságok pénzügyei, Saldo Rt Bp. 2002.

