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Magyar

Tantárgyfelelős neve:
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Oktató neve:

Dr. Sisa Krisztina A

Előtanulmányi feltételek:

-

Mintatanterv szerinti meghirdetés
féléve:

5. félév

Tantárgy jellege:

Gyakorlat

Félévzárás módja:

Gyakorlati jegy

A tantárgy célja:

Megismertetni a hallgatókat a pénzügyi alapismeretekkel, a pénzügyi rendszer
működésével, különös tekintettel a monetáris és a fiskális alrendszerekkel. A
pénzügytan keretein belül foglalkozunk az egyes gazdálkodók szintjén megjelenő
legfontosabb pénzügyi döntési helyzetekkel, kiemelten a vállalkozás finanszírozás,
pénzügyi tervezés, beruházások és egyéb befektetési alternatívák gazdaságossági
szempontú értékelésével, forgótőke menedzsment alapvető összefüggéseivel.

Oklevél
minősítésbe
beszámít:

Igen

Vizsgatípus:
(félévi lezárás)

Írásbeli és Szóbeli

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK
MKKR
Tudás (a tudás mélysége,
szervezettsége, kiterjedtsége,
rugalmassága, formálhatósága)

6- Tisztában van a sport/rekreáció
szabályozási környezetével, a szabályozás
folyamatával.

KKK
A sportszervezetek működéséhez,
működtetéséhez szükséges gazdasági,
vezetéselméleti, és szervezéstudományi
ismeretekkel rendelkezik.
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6- Ismeri a testnevelés és sport/rekreáció
szervezeti és kapcsolatrendszerét, az
emberi erőforrások alkalmazásához
szükséges pedagógiai, pszichológiai,
szociológiai törvényszerűségeket,
valamint az alapvető sporttudományi,
gazdasági, vezetéselméleti, szerv
Válasszon az alábbiak közül.

Válasszon az alábbiak közül.
Képességek (terület-általános és
terület-specifikus képességek,
motoros készségek)

6-Képes a sportszervezeteknél,
sportegyesületeknél, önkormányzatoknál,
rekreációs központoknál,
rendezvényszervezéssel foglalkozó
szervezeteknél szervezői és vezetői
feladatok ellátására.
6-El tudja látni a sportolók/rendszeres
fizikai aktivitást végzők felkészítését és
versenyeztetését, valamint a
sportmenedzsment/ rekreáció
menedzsment területén szervezési és
vezetési feladatokat old meg.
Válasszon az alábbiak közül.

Válasszon az alábbiak közül.
Attitűdök (érzelmi és értékelő
viszonyulások, megítélés;
vélekedések,
nézetek; szándékok, törekvések)

6-Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági,
kulturális jelenségek és a sport
összefüggésben állnak, legjobb tudása
szerint törekszik pozitívan befolyásolni
ezeket az összefüggéseket.
6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az
együttműködésre és a kommunikációra
magyar és idegen nyelven.
Válasszon az alábbiak közül.

Válasszon az alábbiak közül.

Autonómia és felelősség
(mértéke, területei a társas

6-Szakmai felelősségének tudatában
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők

Tisztában van a sport, rekreáció
szabályozási környezetével, a szabályozás
folyamatával.

Rendelkezik a szakterületükhöz tartozó
etikai, jogi és gazdasági, valamint
alapvető kommunikációs és
tömegkommunikációs ismeretekkel.
Válasszon az alábbiak közül.
Képes az elsajátított szakmai, jogi,
gazdasági, valamint szervezési és vezetési
ismeretek hatékony gyakorlati
alkalmazására.

Képes a szakterületi erőforrások
felkutatására, bevonására és az azokkal
történő gazdálkodásra.

Képes sportszervezői, rekreáció
szervezői, vezetői és sportvezetői
tevékenységek ellátására.
Válasszon az alábbiak közül.
Fogékony az új információk
befogadására, az új szakmai ismeretekre
és módszertanokra, nyitott az új, önálló
és együttműködést igénylő feladatok,
felelősségek vállalására.
Törekszik arra, hogy a szakmai
problémákat lehetőség szerint másokkal,
más szervezetekkel együttműködve oldja
meg.
Kötelességének tartja a szakterület
szerint releváns, kapcsolódó más
szakpolitikák, jogszabályok követését,
alkalmazását, illetve betartását.
Korszerű sportgazdasági szemlélettel,
megfelelő kapcsolatteremtő-,
problémafelismerő- és megoldó
képességgel, valamint együttműködésiés kommunikációs készséggel
rendelkezik.
Feladatait általános felügyelet mellett,
önállóan végzi és szervezi.
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környezetben való cselekvés
dimenziói mentén)

személyiségét a testnevelés és
sport/rekreáció társadalmi szerepének,
fontosságának hangsúlyozásával.
6-Együttműködést kezdeményez a
testkulturális területen működő
szervezetekkel.
6-Tudatosan képviseli azon módszereket,
amelyekkel szakterületén dolgozik, és
elfogadja más tudományágak módszertani
sajátosságait.
Válasszon az alábbiak közül.

Projektek, csoportmunkák, szervezeti
egységek tagjaként a rá eső feladatokat
önállóan, felelősséggel végzi.
Felelősséget vállal a munkával és
magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi,
etikai normák és szabályok betartása
terén.
Válasszon az alábbiak közül.

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY)
I.
II.

III.

IV.

Pénz és pénzügyi rendszer összefüggései, a pénzteremtés alapvető módjai, a pénz értéke, a pénz és a
gazdaság működésének összefüggései
Pénzügyek a nemzetgazdaság szintjén:
o Monetáris rendszer alapvető működése
o Fiskális politika (központi költségvetés és az adórendszer működése, adózási alapismeretek)
Pénzügyek a szervezetek szintjén:
o Vállalkozásfinanszírozás
o Beruházások, befektetések értékelése, gazdaságossági számításai
o Forgótőke menedzsment
o Pénzügyi tervezés
Pénzügyek nemzetközi vonásai, pénzügyi intézmények
FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK

Részvétel az órákon a TVSZ szerint.

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI
Óralátogatás:

Óralátogatás kötelező.

Számonkérés formája:

Írásbeli és Szóbeli

Vizsgára bocsátás feltétele:

Aláírás

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI
Félévi követelmények (ellenőrző
dolgozatok és gyakorlati követelmények
teljesítése)

TVSZ szerinti óralátogatás
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a
teljesítés hiányának következménye

TVSZ szerinti megjelenés, megjelenés hiányának következményei a TVSZ
alapján

A tantárgy félévi lezárását jelentő
ellenőrzési forma (vizsgatípus)

írásbeli vizsgadolgozat (50pont) és szóbeli vizsga (50 pont)
A végső vizsgajegy kialakítása a szorgalmi időszak utolsó konzultációján
megírt érvényes írásbeli dolgozaton elért összpontszám és a szóbeli
vizsga alapján kerül értékelésre! A végső érdemjegy kialakításának
feltétele az írásbeli dolgozat minimum 30%-os teljesítése. A szóbeli
vizsgát megkezdeni kizárólag érvényes írásbeli dolgozat alapján lehet! A
sikertelen szóbeli esetén lehetőség van javítani és ez esetben nem kell
újraírni az érvényes írásbeli dolgozatot.
Értékelési skála:
60% alatt: Elégtelen
60-69%: Elégséges
70-79%: Közepes
80-89%: Jó
90% fölött: Jeles
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