
 

Pénzügy és számvitel alapképzési szak 

 

Záróvizsga „A” tételek 

 
1. Jellemezze a piac főbb 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! 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 hosszútávon! 

4. Határozza meg milyen feltételek teljesülése esetén realizálhat maximális profitot 

egy vállalat kompetitív piac esetében! Határozza meg, mit értünk 

versenyminimalizálási 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 munkanélküliség fogalmát! Csoportosítsa a 

munkanélküliség egyes típusait! 

8. Mit értünk a monetáris politika alatt? Mely szerv irányítása alatt áll? Sorolja fel a 

monetáris politika eszközeit! Ismertesse a jegybanki cél- és eszközrendszer 

kapcsolatát, annak működési mechanizmusát! 

9. A számvitel célja, tárgya, funkciója. A számviteli rendszer működését meghatározó 

szabályok. A számviteli beszámolók rendszere, készítésük feltételei, részei, azok 

tartalma. A beszámoló könyvvizsgálata, nyilvánosságra hozatala. 

10. Csoportosítsa a vállalati vagyont! Ismertesse a vagyon számviteli értékelésének 

szempontjait és szabályait! A vagyon megjelenése a számviteli a beszámolóban. 

11. Az eredménykimutatás típusai, változatai! Ismertesse készítésük szabályait, 

könyvviteli hátterét, az eredménykategóriákat és azok tartalmát számítási 

módjukat! Mutassa be az eredménykimutatás és a társasági adó kapcsolatát! 



 

12. Értelmezze a humán tőkeét, 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! 

13. Mutassa be a kockázat és a hozam összefüggéseit, az értékpapír-piaci egyenest a 

vállalati béta meghatározását és szerepét! 

14. Ismertesse a vállalatértékelés elveit és a vállalati tőkeköltség és tőkeszerkezet 

összefüggéseit! 

15. Az adó fogalma. Az adóztatás funkciói és alapelvei. Az adóügyi jogviszony. Az 

adóztatással kapcsolatos alapfogalmak: adóalany, adótárgy, adóalap, adómérték, 

adómentesség, adókedvezmény. Az adók csoportosítása. Az adóhatóságok 

hatásköre és illetékessége. 

16. Az ellenőrzés fogalma, csoportosítása, szerepe a gazdálkodásban. Az adóellenőrzés 

általános szabályai. Az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott 

jogkövetkezmények: késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, adóbírság és a 

mulasztási bírság megállapításának főbb szabályai. 

17. Controlling szerepe a gazdálkodásban (Fogalma, részei, elemei, területei) 

18. A gazdálkodók számviteli rendszerének kialakítási szempontjai. A számviteli 

politika és az alapelvek szerepe a számviteli munkában (a számviteli politika 

kötelező szabályzatai, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások kapcsolata). 

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

piaci pozícionálás fogalmát! Sorolja fel és jellemezze a szervezeti piacok típusait! 

Ismertesse a beszerzési magatartás összefüggéseit! 

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!) 

 

Gödöllő, 2013. 

Dr. Zéman Zoltán 

szakvezető, egyetemi docens 



 

Pénzügy és számvitel alapképzési szak 

Záróvizsga „B” tételek 

 

Pénzügy szakirány 

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

az egyes alrendszerek feladatait! 

2. Ismertesse a nemzetközi pénzügyi rendszer működését és intézményi kereteit! 

Ismertesse a hazai pénzügyi intézményi rendszer felépítését, működését és 

felügyeletét! 

3. 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! 

4. Ismertesse a vállalkozás likviditási helyzetéhez kapcsolódó mutatókat, és tárja fel 

az ehhez kapcsolódó értékhatárok gazdálkodásra gyakorolt hatását. 

5. A kötvény. A kötvény előnyei, hátrányai a forrásszerző oldaláról. Kötvény bruttó és 

nettó árfolyama. A kötvények alaptípusainak (Konzol kötvény, Diszkont kötvény, 

Kamatos kamatozású kötvény, Kamatszelvényes kötvény) pénzáramlása, elméleti 

árfolyamának meghatározása. 

6. Ügyletek a pénzügyi piacokon. (Azonnali (promt) ügyletek. Határidős (termin) 

ügyletek). A határidős ügyletek felhasználása (arbitrage ügylet, fedezeti ügylet, 

spekulációs ügylet). A származékos ügyletek (Forward, futures). Az Opciós 

ügyletek, az opciós pozíciók nyereségfüggvényei. A SWAP ügylet. 

7. Ismertesse a kamatszámítási módszereket! Milyen kamatszámítási problémák 

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

menetét! 

8. Mit jelent a járadékszámítás? Ismertesse az örökjáradék, az egyenletes ütemben 

növekvő örökjáradék és az annuitás fogalmát, valamint alkalmazásuk lehetőségeit! 

9. A konszolidált beszámoló készítésének kötelezettsége, célja, törvényi szabályozása 

(kötelezettségek) és a mentesítés esetei és feltételei. 

10. A társasági adó általános jellemzői, alapelvei. Az adókötelezettség értelmezése és a 

társasági adó alanyai. A belföldi illetékességű vállalkozások társasági adóalap 

meghatározásának általános szabályai. Az adózás előtti eredményt módosító tételek 

célja, csoportosítása. A társasági adó és a beszámoló kapcsolata. A helyi adók 

rendszere, jellemzői! 

11. A vezetői számvitel fogalma szerepe a vállalati rendszerben. A vezetői számvitel és 

a pénzügyi számvitel kapcsolata és jellemzői. A vezetői számvitel területei. 

12. 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! 



 

13. A Monetáris Unio alapelvei azok értelmezése. Az Unió közös költségvetésének 

forrása változtatásának oka. 

14. Csoportosítsa a vállalati pénzügyi döntéseket? Ismertesse az egyes csoportok 

jellemzőit, koordinálásuk menetét! Sorolja fel a számviteli kimutatásokat, amelyek 

a döntések alapjául szolgálnak és határozza meg szerepüket! 

15. Ismertesse a pénzügyi controlling fogalmát, célját! Mutassa be az eredmény- és 

pénzügyi tervezés lépéseit és folyamatát! 

 

 

Gödöllő, 2013. 

Dr. Zéman Zoltán 

szakvezető, egyetemi docens 

 

 



 

Pénzügy és számvitel alapképzési szak 

Záróvizsga „B” tételek 

 

Számvitel szakirány 
 

1. Határozza meg az értékpapírok fogalmát, főbb csoportosítási szempontjait! Mutassa 

be a számviteli rendszerben való megjelenésüket! 

2. Ismertesse a pénzügyi tervezés célját, jellemző folyamatát! A pénzügyi helyzet 

teljesítmény értékelése, a pénzügyi terv részei (mérlegterv, eredményterv, 

pénzforgalmi terv, nettó cashflow, hitelterv) és azok összefüggései. 

3. Ismertesse a gazdálkodók vagyoni struktúrájához kapcsolódó források viszonyait! 

Tárja fel azon összefüggéseket, melyek meghatározzák a mérlegtételek működésre 

gyakorolt információit. 

4. Milyen hatással lehetnek, és hogyan befolyásolják a termelékenységi mutatók a 

mérleg és eredménykimutatás számszaki értékeit? Ismertesse ezeket és logikailag 

vetítse ki a hatásokra! 

5. A részvény, fajtái. A részvényben lévő jogok csoportosítás. A részvények 

alaptípusainak (Elsőbbségi részvények, Közönséges (Osztalékot fizető részvények, 

Konstans ill. Konstans ütemben növekvő osztalékot fizető részvények) értékelése. 

A részvények hozama. 

6. Határozza meg a pénzáramlás, a hozam, a kamat, a kamatláb és a nyereség 

fogalmát és jellemezze azokat! Milyen egy évre (jelenérték, jövőérték, belső 

megtérülési ráta), illetve egy évtől eltérő időtartamra (diszkontálás, belső 

megtérülési ráta, diszkontált megtérülési idő) vonatkozó alapszámításokat ismer? 

7. A konszolidált beszámoló készítésének munkafolyamata, az egyes 

munkafolyamatok célja, feladata és eredménye. 

8. A személyi jövedelemadó jellemzői, hatálya és az adó alanya. A bevétel, a költség 

és a jövedelem értelmezése a személyi jövedelemadóban. A jövedelmek 

csoportosítása. Az önálló és nem önálló tevékenységből származó jövedelmek, 

valamint az egyéb jövedelmek tartalma, és megállapításának szabályai. A személyi 

jövedelemadó megjelenése a számviteli nyilvántartások ban. 

9. A hozzáadottérték-adózás jellemzői. Az általános forgalmi adó értelmezése, 

jellemzői, működése. Az általános forgalmi adó területi, tárgyi és személyi 

hatályának értelmezése. Az adó alapja, az adó mértéke. A teljesítés helyének 

értelmezése. Az általános forgalmi adó levonásának lehetősége, tárgyi és személyi 

feltételei. Az adólevonási jogosultság keletkezésének időpontja. Az áfa megjelenése 

a számviteli nyilvántartásokban. 

10. A követelésállomány menedzselésével kapcsolatos alapfogalmak. A vevők várható 

fizetőképességének értékelése és a minősítésükhöz felhasználható főbb módszerek 

és mutatók. 



 

11. A hitelintézetek beszámolási kötelezettsége, a beszámoló tartalma, felépítése 

(mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) és a felügyeleti 

szervek részére történő adatszolgáltatás! Ismertesse a hitelintézet prudens 

működésének szabályozását (általános tartalékképzés, szavatoló tőke, 

tőkemegfelelés, folyamatos tőkeképesség fenntartása, céltartalék képzés, 

betétbiztosítás)! 

12. A számviteli folyamatok szervezése. A főkönyvi könyvelés elemei és kialakításuk 

szempontjai. A főkönyvi könyvelés és analitikus nyilvántartások összefüggései és 

szerepük a vállalati információs rendszerben. Az önköltségszámítás célja, fajtái, 

területe, módszerei, szerepe. Az önköltség fogalma, és a kapcsolódó szabályzati 

rendszer, az önköltségszámítás és vezetői információ kapcsolata. 

13. A költségvetési szervek feladata, számviteli rendszere, jellemzői, törvényi 

szabályozása, beszámoló készítési kötelezettsége a beszámoló részei és azok 

tartalma. A költségvetési szerv főkönyvi számláinak rendszere, a könyvelés módja, 

előirányzatok és teljesítésük megjelenése a számviteli rendszerben. 

14. A társaságok átalakulásának, megszűntetésének estei, szabályai. Az átalakulások és 

megszűntetés számviteli teendői. 

15. A vagyon számviteli értékelésének szempontjai. Értékelési szabályok év közben és 

év végén (bekerülési érték, önköltség stb, értékcsökkenés, értékvesztés, külföldi 

fizetőeszközök értékelése). Az év végi értékelések eredményhatása és megjelenése 

a beszámolóban. 

 

Gödöllő, 2013. 

 

Vajna Istvánné Dr. Tangl Anita 

szakirányfelelős, egyetemi docens 

 


