
1625. A Pénzügyi feladatok ellátása megnevezésű, 10774-16 azonosító számú szakmai 
követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Tisztában van a pénzügyi rendszer, a fiskális és monetáris irányítás eszköz- és 
intézményrendszerével, átlátja ennek nemzetközi intézményrendszerét

Alkalmazza a belföldi és a nemzetközi pénzforgalom lebonyolításának különböző 
módozatait

Átlátja a számlavezetés rendszerét
Átlátja a váltócselekményeket, a lízingügyleteket, a faktorálás és a forfetírozás műveleteit, 

ellátja az ezzel kapcsolatosan rá háruló feladatokat
Elvégzi az árfolyamszámítással kapcsolatosan feladataihoz tartozó műveleteket
Pénzügyi számításokat végez a pénzpiac és a tőkepiac működésének, az értékpapírpiac 

tárgyainak, a pénz- és tőkepiaci ügyletek főbb típusainak ismeretében
Elvégzi a hosszú távú befektetési döntésekkel kapcsolatos számításokat és ezek 

ismeretében javaslatot tesz az optimális változat kiválasztására
Ellátja a belső és a külső finanszírozási források megszerzésével kapcsolatos feladatokat, 

elvégzi az ezekkel kapcsolatos döntésekhez szükséges elemzéseket, számításokat; elkészíti a 
külső finanszírozási források megszerzésével kapcsolatos dokumentációkat

Összegyűjti és az elemzések során felhasználja az üzletfinanszírozási tervek 
összeállításához, a tervek elkészítéséhez szükséges adatokat, elvégzi a likviditási elemzéseket

Részt vesz az üzleti tervvel, a rövid és hosszú távú pénzügyi tervezéssel, beruházás-
politikával, a pénzügyi forrásokkal, azok terheivel összefüggő feladatok ellátásában

Részt vesz a fizetőképesség helyreállításában, ellátja az adósságrendezéshez kapcsolódó 
pénzügyi feladatokat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A pénzügypolitika, költségvetési politika cél- és eszközrendszere; a monetáris politika 
eszközrendszere

Pénzforgalmi szolgáltatások, belföldön alkalmazott fizetési módok; a nemzetközi 
pénzforgalom lebonyolítása; a külkereskedelemben alkalmazott fizetési módozatok jellemzői; 
kockázatok, kezességek, garanciák a nemzetközi gyakorlatban

Az elektronikus elszámoló rendszerek
Az árfolyamváltozás és hatása a gazdaságra; az alapvető külkereskedelmi ügyletek 

jellemzői
Az értékpapír fogalma és közgazdasági tartalma; az értékpapírok csoportosítása; a részvény

és a kötvény fogalma, fajtái, egyéb értékpapírok; a közraktárjegy és a záloglevél szerepe, 
jellemzői

A váltó fogalma, típusai, kellékei, funkciói; a váltócselekmények értelmezése: a váltó 
kibocsátása, a váltó forgatása, a forgatás módozatai, a váltó elfogadása, a váltó fizetés miatt 
történő bemutatása; a váltó leszámítolása és viszontleszámítolása

A factoring ügylet jellemzői, szereplői és az ügylet lebonyolítása, előnyei a hitelügylettel 
szemben



A forfait ügyletek jellemzői
A pénz- és tőkepiac jellemzői; a nyílt piac és zárt piac, elsődleges és másodlagos piac 

jellemzői; azonnali és a határidős piac; a tőzsde forgalma, a tőzsdék jogállása, fajtái, 
szereplői; a tőzsdei árfolyamok, ügyletkötés, az ügyletek elszámolása; a tőzsdén kívüli 
kereskedés

A pénz- és tőkepiaci ügyletek fogalma, fajtái, jellemzői; kamat- és árfolyam-különbözetek; 
a spot ügylet; az arbitrage ügylet; a forward és future ügyletetek jellemzői; a fedezeti ügyletek
(hedge); az opciós ügyletek értelmezése; a swap ügyletek

A pénz időértéke; a jövőbeli érték és a jelenérték fogalma, számítása; a speciális 
pénzáramok, az örökjáradék és az annuitás fogalma, számítása, alkalmazásának főbb területei

A kötvény elméleti árfolyamának becslése, az árfolyam számításának módszere; a bruttó és 
a nettó árfolyam értelmezése; a kötvény névleges hozamának, egyszerű hozamának és a 
lejáratig terjedő tényleges hozamának számítási módszere

A kötvény árfolyamát befolyásoló tényezők; az árfolyam időbeli alakulásának értelmezése; 
az árfolyam kamatláb-érzékenységének mérése; a hátralévő átlagos futamidő (duration) 
értelmezése, jelentősége

Az elsőbbségi részvények és a törzsrészvények értékelése; a törzsrészvények árfolyamának 
és hozamának becslése; a növekedési ráta jelentősége és értelmezése a részvények értékelése 
során

A beruházási döntések alapkérdései, a beruházásokkal kapcsolatos pénzáramok típusai, 
tartalmuk; a beruházási számítások csoportosítása, a statikus és a dinamikus számítások 
formái

A beruházások kockázatának becslésére alkalmas módszerek; az érzékenységi elemzés
jellemzői, előnyei, hátrányai, számításának folyamata; a fedezeti pont számítás
A befektetési és a finanszírozási döntések, összefüggéseik bemutatása; az eszköz és 

forrásszerkezet egyeztetése; a finanszírozási stratégiák bemutatása
A tőkeszerkezet és a saját tőkére jutó hozam összefüggései; a beruházások belső 

finanszírozásának módozatai
A beruházások külső finanszírozásának módozatai; a kölcsönforrás megválasztásának 

szempontjai; finanszírozás bankhitellel, kötvény kibocsátásával; a részesedés finanszírozás 
(pótlólagos saját tőke bevonás) jellemzői

A lízing ügylet fogalma, motivációs tényezői, előnyei; a lízing módozatai; a lízingdíj 
tartalma

A rövid távú pénzügyi döntések jellemzői; a forgóeszköz gazdálkodás és finanszírozás 
elemzésére használt pénzügyi mutatók

A pénzügyi tervek fajtái, az állományi és forgalmi szemléletű terv közötti összefüggés
Az éves likviditási terv és a státusz elkészítése
A cash flow terv szerepe; a pénzügyi tervek összeállítása; az egyensúly megteremtése az 

éves pénzügyi terv alapján
A pénzügyi kockázatok azonosítása, mérése, kezelése

szakmai készségek:

Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai kommunikáció
Jogszabály alkalmazás készsége

Személyes kompetenciák:

Felelősségtudat



Döntésképesség
Precizitás

Társas kompetenciák:

Fogalmazókészség
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság

Módszerkompetenciák:

Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása


