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Mik a pénz feladatai? Miért fektetik be a 
külföldiek a pénzüket Svájcban? Mit értünk 
„revolving leasing” alatt? Érvényes-e egy 
szóban (pl. telefonon) megkötött szerződés? 
Milyen az adózási erkölcs Magyarorszá
gon? - Ilyen és hasonló kérdésekre kap vá
laszt az olvasó, ha kézbe veszi a Pécsi Tudo
mányegyetem Közgazdasági Karán oktató 
szerzőcsoport német nyelvű könyvét, a két
részes tankönyv első kötetét. A kötet kézi
könyv, amely rendszerezett ismereteket 
nyújt pénzügyi politikai, bankrendszerbeli, 
banküzemtani és bankügyleti kérdésekben. 
Középpontjában - általános bankügyi isme
retek közvetítésén túl - a német nyelvű or
szágok bankrendszerének, bankügyleteinek 
bemutatása áll, emellett az egyes témakörök 
tárgyalásánál megtalálható a magyarországi 
bankrendszer és bankügyletek jellemző vo
násainak áttekintése is. A bankszférában 
végbement változások (egyre több német és 
osztrák bank nyitott és nyit fiókokat Ma
gyarországon) szükségszerűvé teszik a gaz
dasági szakokon tanuló egyetemi és főisko
lai diákok ismereteinek további rendszere
zését, bővítését.

Az egyes fejezetek felépítése egységes. 
Az első rész a témához tartozó ismeretanya
got mutatja be, ez a fő tartalmi része a feje
zeteknek. A témakifejtés szerkezete logiku
san tagolt, világos és áttekinthető. A fejeze
tek központi fogalmainak rövid meghatáro
zása, definíciója után következik az adott 
fogalmakhoz tartozó ismeretek rendszere
zett leírása (pl. a bankokat bemutató fejezet
ben először a bankrendszerek fő típusai, 
ezeknek az intézeteknek a feladatai, tevé
kenységük szerkezete, majd a bankfelügye
leti szervek bemutatása). A fő tartalmi részt

egy-két, a témát illusztráló, gondolatébresz
tő sajtóközlemény követi. Ezek különböző 
szakfolyóiratokból származó, a bankügyek
kel és a pénzintézetek tevékenységével fog
lalkozó cikkek részletei vagy rövid hírek. 
Utána az elméleti rész megértését ellenőrző 
kérdések következnek. Didaktikai célokat 
szolgálnak a fordítási feladatok is, amelyek 
a fejezet témájához kapcsolódó rövid, össze
függő, magyar nyelvű szövegek. Ezek a szö
vegek tartalmilag szervesen illeszkednek a 
fejezeti egységekbe, illusztrálják vagy ki
egészítik a fejezet témáját. Sajtóközlemény 
jellegűek, gyakran a hétköznapi banki gya
korlatból származó eseteket, ügyleteket mu
tatnak be. Minden fejezetet az elméleti rész
ben előforduló kulcsfogalmakat magyarázó 
definíciók című rész zárja. Ebben a részben 
az előfordulás sorrendjében található a fo
galmak német nyelvű kifejtése, egy egynyel
vű szótár szócikkeihez hasonlóan, egyszerű, 
egyetemisták számára könnyen érthető meg
fogalmazásban.

Az első kötet a bevezető rész után a 
következő nyolc nagy témakört dolgozza 
fel: a pénz és a gazdaság, bankok, banki 
tevékenységhez hasonló feladatokat ellátó 
pénzintézetek, fizetési forgalom, passzív 
ügyletek, aktív ügyletek, értékpapírügyle
tek, jogi-gazdasági alapfogalmak. A kivá
lasztott témakörök a banküzemgazdasághoz 
tartozó alapvető tartalmakat ölelik fel. A té
mákat először történeti és/vagy strukturális 
aspektusból tárgyalják a szerzők, majd be
mutatják az egyes szervezeti egységeknek a 
gazdaságon és a banküzemgazdaságon belü
li helyét, tevékenységét, illetve a bankügy
letek funkcióit.

A bevezetés rövid áttekintést ad a pénz 
és a bankok történetéről. A babiloni kezde
tektől a különféle pénzfajtákon túl (kagyló
pénz, pénzérmék, kínai papírpénz, európai 
papírpénz) megismerkedhetünk a német 
pénzfajtákkal - a késő középkortól napjain
kig -, ezt követi az infláció története a II. pun 
háborútól a XX. századig.

Az első fejezet témája a pénz és a gazda
ság. Ide tartozik a pénz meghatározása, fel-
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adatainak felsorolása, fajtái, a pénzteremtés. 
Külön részben olvashatunk a valutáról és a 
különböző valutarendszerekről. Ezután kö
vetkeznek a pénz értékének jellemzői, vala
mint az infláció és a defláció. Ezeket a fo
galmakat definiálja a könyv, vizsgálja ezek
nek a jelenségeknek az okait, jellemzőit és 
következményeit. A következő rész a pénz
politikáról szól, különös tekintettel a 
Deutsche Bundesbank pénzpolitikájára. Itt 
szerepelnek a pénzpolitika fajtái, eszközei, a 
diszkontpolitika, a lombardpolitika, a köte
lező tartalékolási politika, a nyílt piaci poli
tika és a betétpolitika.

A második fejezet a bankokkal foglalko
zik. A bankrendszer meghatározása után ol
vashatunk a bankrendszerek fő típusairól és 
ezek jellemzőiről, ezt követi a német, az 
osztrák, a svájci, valamint a magyarországi 
bankrendszerek bemutatása, a főbb intézmé
nyek tevékenységének, feladatainak leírása.

A harmadik fejezet a banki tevékenység
hez hasonló feladatokat ellátó pénzintézete
ket mutatja be, így pl. a biztosítóintézetek 
tevékenységét, a biztosítási szerződést (kik 
között jöhet létre, milyen kötelezettségek 
terhelik a biztosítót) és a biztosítás formáit, 
pl. az alul- és a túlbiztosítást. Ezután a lízing
intézeteket, ezek feladatait, a lízing előnyeit 
és hátrányait, valamint a lízingszerződések 
fajtáit ismerhetjük meg.

A negyedik fejezet témája a fizetési for
galom. Ide tartozik a készpénzforgalom, a 
készpénzmentes fizetési forgalom - ennek 
előnyeivel a számlatulajdonos és a gazdaság 
számára -, a számla (hogyan lehet számlát 
nyitni, milyen fajtái vannak a számláknak, 
milyen tranzakciókat lehet végrehajtani), 
valamint néhány magyar sajátosság (pl. a 
devizaszámla, vagy a letéti számla, amire a 
vegyes vállalatok letétbe helyezik alapítási 
vagyonuk devizarészét). A szöveges magya
rázat mellett ábrák segítik a váltóval történő 
fizetés folyamatának megértését.

Az ötödik fejezet a passzív ügyleteket 
mutatja be - ide tartoznak a pénzbefektetés 
különböző lehetőségei (bankszámlák, látra 
szóló betétek, takarékbetétek, takarékleve

lek, stb.) -, a hatodik fejezetben pedig meg
ismerhetjük az aktív ügyleteket, pl. a hitele
ket, jelzálog-befektetéseket vagy a váltók 
leszámítolását.

A hetedik fejezet áttekintést ad az érték
papírüzletekről, a különböző értékpapírok 
tulajdonságairól, míg a nyolcadik fejezet 
alapvető jogi-gazdasági ismeretekbe vezeti 
be az olvasót. Bemutatja a különböző vállal
kozási formákat, majd külön rész foglalko
zik a csődbe jutott vállalkozásokra váró el
járásokkal, mint a szanálással, felszámolás
sal, a csődön kívüli kiegyezéssel. Ábra fog
lalja össze a fizetésképtelenség lehetséges 
okait. Ebben a fejezetben kaptak helyet a 
szerződési joggal, az adórendszerrel és a 
szociális joggal kapcsolatos tudnivalók is.

A nyolc fő fejezetet két szószedet követi, 
a könyvben előforduló legfontosabb fogal
mak német-magyar és magyar-német 
glosszáriuma. A kötetet a fogalmak indexe 
és a felhasznált irodalom jegyzéke zárja.

Az ismeretanyag elsajátítását, gyakorlá
sát segítő részekkel kapcsolatban felmerül a 
kérdés, miért nem szerepel más, a szókincs 
elsajátítását segítő lexikai feladat a fordítá
sok mellett illetve helyett? Színesebbé és 
változatosabbá tenné a tananyag feldolgozá
sát. Sajnálatos, hogy a fordításra szánt szö
vegek mellett sokhelyütt nem szerepel a for
rás megjelölése.

A kötet nagy erénye - az átgondolt, jól 
szerkesztett ismeretátadáson kívül -, hogy a 
tipográfiai megjelenítés is megkönnyíti az 
anyag feldolgozását, elsajátítását.

Újdonság a kötetben a diákok és szakem
berek számára a feldolgozás módja és az, 
hogy az egyes témaköröknél megtalálhatók 
a magyarországi jellegzetességek. Kieme
lendő, hogy mindez német nyelven kerül 
bemutatásra, így nagyban hozzájárul az ol
vasók német nyelvi és szaknyelvi ismerete
inek bővítéséhez és kommunikációs készsé
geinek fejlesztéséhez.
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