
 

Gazdaságelemző alapképzési szak  

Záróvizsga „A” tételsor 
 

1. Jellemezze a piac fő tényezőit (kereslet, kínálat, ár) és befolyásoló elemeit a Marshall-

kereszt felhasználásával! Határozza meg az egyéni és a piaci kereslet viszonyát! 

Hasonlítsa össze az alapvető piacformákat (versenypiac, monopolpiac, oligopolpiac, 

monopolisztikus versenypiac)! 

2. Mit fejez ki a kereslet rugalmassága? Nevezze meg és definiálja a keresletrugalmassági 

formákat! Milyen árrugalmasság-számítási módszereket ismer? Határozza meg az 

árbevétel alakulása, az árváltozás és a kereslet árrugalmassága közötti összefüggést!  

3. Különböző szempontok szerint csoportosítsa és definiálja a vállalati költségeket! 

Ábrázolja és jellemezze a költségfüggvényeket! Mutassa be a költségfüggvények és a 

termelési függvények közötti kapcsolatot rövid és hosszú távon! 

4. Határozza meg, milyen feltételek teljesülése esetén realizálhat maximális profitot egy 

vállalat kompetitív piac esetében! Határozza meg, mit értünk veszteségminimalizálási 

zónán! Ábra segítségével mutassa be egy monopolvállalat optimális kibocsátási szintjét! 

5. Definiálja a modern pénz fogalmát! Különböző szempontok szerint csoportosítsa a pénzt 

(megjelenési forma, aggregáltság szintje, eredete szerint)! Mutassa be, miként tölti be a 

pénz a funkcióit a modern gazdaságban! Jellemezze a kétszintű bankrendszer 

pénzteremtési folyamatát! 

6. Határozza meg mit értünk pénzpiacon a makrogazdaságban! Jellemezze a pénzpiac 

keresleti és kínálati oldalát befolyásoló tényezőket! Az LM görbe segítségével 

szemléltesse a pénzpiac egyensúlyi helyzetét! Jellemezze az infláció egyes formáit és 

kiváltó okait!  

7. Jellemezze a makroökonómiai munkapiac keresleti és kínálati oldalát meghatározó 

tényezőket! Határozza meg a foglalkoztatás szintjét a rövidebb oldal elve 

figyelembevételével! Definiálja a munkanélküli fogalmát! Csoportosítsa és határozza 

meg a munkanélküliség egyes típusait!  

8. Ismertesse a számviteli beszámolók típusait és az egyes részek tartalmát! 

9. Csoportosítsa a vállalati vagyont! Ismertesse a vagyon értékelését és megjelenését a 

beszámolóban! Mutassa be a tárgyi eszközök felhasználásának összefüggéseit a termelés 

volumenével és az eredménnyel. 

10. Mutassa be az eredmény-kimutatás típusait, könyvviteli hátterét, felépítését, valamint a 

társassági adó megjelenítését az eredmény-kimutatásban! 

 

 



 

11. Értelmezze a humán tőkét, mint különleges erőforrást! Mi a humán- és üzleti stratégia 

kapcsolata? Melyek a humán erőforrás menedzsment fő funkciói? Mutassa be a 

szervezeti kultúra és etikai kódex összefüggését, szerepét az emberi erőforrás 

gazdálkodásban! 

12. Értelmezze a külső és belső forrásokból történő munkaerő biztosítást, határozza meg a 

toborzás fogalmát! Mutassa be a kiválasztás folyamatát és legfontosabb módszereit! 

13. Határozza meg az integratív marketing összefüggésrendszerét, sorolja fel és jellemezze a 

mikro- és makrokörnyezet elemeit! 

14. Sorolja fel és röviden jellemezze a fogyasztói magatartást befolyásoló tényezőcsoportokat 

és összetevőiket! 

15. Ismertesse a piaci szegmentáció tényezőit, a piacválasztás módszereit, értelmezze a piaci 

pozícionálás fogalmát! 

16. Sorolja fel és jellemezze a szervezeti piacok típusait! Ismertesse a beszerzési magatartás 

összetevőit! 

17. Értelmezze az üzleti vállalkozást, jellemezze a vállalati működés érintettjeit! Ismertesse a 

vállalati célok szintjeit és hierarchiáját. 

18. Mutassa be a vállalati szervezeti struktúra jellemzőit! Ismertesse a legfontosabb 

szervezeti struktúrákat (bemutatva azok előnyeit és hátrányait)! 

19. Mutassa be a vállalati költségek gazdasági és számviteli értelmezését! Ismertesse a 

költségek könyvelésének céljait és módjait! Határozza meg a költségnem, a költséghely 

és költségviselő fogalmak tartalmát, könyvelésük célját és helyüket a számlarendben! 

20. Értelmezze az értékteremtő folyamatokat a vállalati gazdálkodásban! (Mutassa be az 

érték fogalmát, az érték dimenzióit, az értékteremtő folyamat elemeit, valamint a külső és 

belső értéklánc szerepét!) 
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Gazdaságelemző alapképzési szak  

Záróvizsga „B” tételsor 

 

1. Milyen feladatokat lát el az államháztartás, milyen alrendszerei vannak? Ismertesse az 

egyes alrendszerek feladatait! 

2. Ismertesse a befektetési – beruházási döntések kritériumait, elvégezendő feladatokat! 

Értékelje az eredményeket a megtérülési mutatókon, a belső megtérülési rátán és 

problémáin, valamint a jövedelmezőségi index és nettó jelenértéken keresztül! 

3. Ismertesse a kamatszámítási módszereket! Milyen kamatszámítási problémák merülnek 

fel a gyakorlatban? Mit fejez ki a nettó jelenérték, írja fel a számításának menetét! 

4. A kiegyensúlyozott pénzgazdálkodás főbb kérdései és a projektfinanszírozás főbb 

feladatai. Mi a kapcsolat a vállalati pénzügyi döntések típusai és a finanszírozási döntések 

időtávja között? Milyen finanszírozási stratégiákat ismer, sorolja fel és jellemezze azokat! 

5. A természeti erőforrások értékelése. 

6. Döntési problémák, döntési kockázat megfogalmazása. Döntési kritériumok és 

peremfeltételek. 

7. Lineáris programozás alkalmazási lehetőségei. 

8. Ismertesse az operációkutatási modellezés célját, lépéseit, elemezze a számítógépes 

módszerek alkalmazásának lehetőségét és szükségességét e folyamatban. 

9. Fogalmazza meg a gazdaságpolitika szerepét a modern gazdaságokban (megközelítés, 

funkciók, stabilizációs politika, struktúrapolitika)! 

10. Foglalja össze az EU gazdaságpolitikájának legfontosabb jellemzőit (integrációs formák, 

versenypolitika, regionális politika, közös agrárpolitika, közös költségvetés)! 

11. Ismertesse a termelői és fogyasztói árindexek típusai, alkalmazási formái, valamint a 

kiszámításuknak elvi menetét! (termelői árindexek ágazatonként, fogyasztói kosár, 

ELAR, infláció.) 

12. Ismertesse a hozzáadott érték számítás elvi különbségeit az árutermelő– szolgáltató, a 

kereskedelmi és a költségvetési típusú gazdálkodó egységeknél. 

13. Vezesse le a Bruttó Hazai Termék (GDP) számítását makroszinten, termelés, jövedelem 

és felhasználás oldalról. 

14. Mutassa be a Lineáris Programozás segítségével modellezhető gazdasági folyamatok 

területeit. Vesse össze az LP modell előnyeit és korlátait a matematikai modellek 

alkotásában! 



 

15. Vállalkozások termelésének optimalizációs kérdései. 

16. A valószínűség fogalma, axiómái, tételei. 

17. Melyek a gazdasági társaságok alapításának legfontosabb formai és tartalmi előírásai? 

Ismertesse a társasági szerződés kötelező tartalmi elemeit! Mi a cégbíróság feladatköre? 

18. Definiálja, hogy mit értünk árszínvonal és infláció alatt! Mutassa be az infláció mérésére 

használatos ráták (fogyasztói árindex, GDP deflátor árindex) közötti különbséget! 

Különböző szempontok alapján csoportosítsa és mutassa be az infláció egyes formáit! 

Mutassa be a rövid és a hosszú távú Phillips görbét! 

19. A területi egyenlőtlenségek kialakulásának főbb tényezői, mérése, mutatói (Duál-mutató, 

a súlyozott relatív szórás, és a Hoover-mutató). A területi egyenlőtlenségek 

mérsékléséhez kapcsolódó Európai Unóban működő közösségi kezdeményezések 

rendszere. 

20. Ismertesse a települések szerkezetére ható tényezők főbb összefüggéseit. 
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