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TANTÁRGYI PROGRAM 

Tantárgy neve: 
Biztosítási ismeretek 

Tantárgy Neptun kódja: GTGKG130BL 
Tárgyfelelős intézet: Gazdaságelméleti és 
Módszertani Intézet 

Tantárgyelem: szabadon választható 

Tárgyfelelős: Sáfrányné Dr. Gubik Andrea, egyetemi docens, getgubik@uni-miskolc.hu, főépület, 417. 
szoba 

Közreműködő oktató(k): Sáfrány László  

Javasolt félév: 1Ő Előfeltétel: - 

Óraszám/hét: 9+0 Számonkérés módja: kollokvium 

Kreditpont: 2 Munkarend: levelező 

Tantárgy feladata és célja: 
A biztosítási alapismeretek elsajátítása után a hallgatók megismerkedhetnek a legfontosabb biztosítási 
termékek logikájával és ismeretanyagával. A gyakorlatorientált képzés során lehetőség nyílik Önkéntes 
Nyugdíjpénztári, Magánnyugdíj-pénztári és nyugdíj-háttérismeretek elsajátítására, valamint alapfokú 
jártasság megszerzésére a programértékesítés (nyugdíjfinanszírozás) témakörében.  
 
Fejlesztendő kompetenciák:1 
tudás: PSZ: 3; KM: 7,8;  
képesség: TV: 2; PSZ: 2; NG: 2, KM: 2, GM: 2, EEF: 2, 
attitűd: TV: 4;  
autonómia és felelősség: - 

Tantárgy tematikus leírása: 

Előadások témái: 
1. Biztosítástörténet 
2. Biztosítási alapfogalmak – veszély, kockázat, kár 
3. Biztosítási alapismeretek – veszélyközösség, biztosítások és biztosítók típusai, felügyeleti szervek  
4. A díjkalkuláció alapelvei 
5. Személybiztosítási alapfogalmak, személybiztosítási ismeretek 
6. Személybiztosításhoz kötődő alapvető jogi ismeretek  
7. A biztosítási piacon fellelhető leggyakoribb életbiztosítási módozatok 
8. Egyedi és kollektív befektetési formák 
9. Megtakarítás és a befektetés 
10. Eszközalapok, befektetéshez kapcsolódó biztosítási termékek 
11. A nyugdíjrendszer és háttérismereteinek feltárása 
12. Megtakarításokat kiegészítő, védelemmel ellátó programok 
13. Speciális programértékesítési ismeretek,  
14. Digitális értékesítés támogató eszközök 

Félévközi számonkérés módja és értékelése: 
A kollokvium egy vizsgadolgozat vizsgaidőszakban történő megírásával szerezhető meg. 

 
1 A kompetenciák jelölésében a sorszám a szakok képzési és kimeneti követelményeiben (KKK) szereplő 

sorrendet jelenti, T: tudás, K: képesség, A: attitűd, AF: autonómia és felelősség. Olyan tárgy esetében, amelyet 

több szakon is oktatnak egyszerre, az igényelt/fejlesztett kompetencia sorszáma szakonként kerül megadásra. A 

sorszám mellett zárójelben található a szakok rövidítése: (EEF: emberi erőforrások, GM: gazdálkodási és 

menedzsment, KM: kereskedelem és marketing, NG: nemzetközi gazdálkodás, PSZ: pénzügy és számvitel, TV: 

turizmus-vendéglátás). 
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Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése: 
Írásbeli vizsga, ötfokozatú (1-5): jeles (22-24); jó (19-21); közepes (16-18); elégséges (12-15); elégtelen (0-
11) 
A vizsgadolgozat definíciókat és rövid kifejtős kérdéseket tartalmaz, összesen 24 pontos. A vizsga 
időtartama 50 perc. 

Egyéb információk: 
Szemeszter: 2022/2023 2. félév 
Időpont: 2023. március 4. szombat, 11:10 - 18.40 
Helyszín: IV.ea. 
Oktató konzultációs időpontja: szerda 10-12 
 
Amennyiben az egyetem bármilyen okból (járványhelyzet, energiahelyzet) távoktatásra áll át, a 

teendőkről (óralátogatás, számonkérés stb.) a hallgatókat Neptun üzenetben értesítjük, amely felülírja a 

jelen tematikában megfogalmazottakat. 

Kérjük, figyeljék a Neptunt, ellenőrizzék le a Neptun Rendszerben megadott adataikat, elérhetőségeiket! 

A Miskolci Egyetem e-learning felületén a tantárgy alatt további információk és tananyagok találhatók. 

Kötelező irodalom: 
MNB (2017). Pénzügyi- és biztosítási alapismeretek https://www.mnb.hu/letoltes/bkhv-tankonyv-
2018.pdf 
Sáfrány, L. (2007): Biztosítási ismeretek. Jegyzet http://www.gei.uni-
miskolc.hu/tantargyak/biztositasi_ismeretek.pdf 
 
Ajánlott irodalom: 
Insurance Europe (2020): Annual Report 2019–2020. Brussels 
https://www.insuranceeurope.eu/publications/690/annual-report-2019-2020/ 
Rejda, G.E., McNamara, M. (2020): Principles of Risk Management and Insurance (14th Edition) Pearson 
Series in Finance  
Schneider, K. (2005): Biztosítási ismeretek. JATEpress, Szeged 

 

 

 


