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ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA 

2016/2017. tanévtől kezdett hallgatóknak 

 
ADÓIGAZGATÁSI  

specializáció 
 

„A” 
 

1. Mutassa be a statisztikai munka főbb szakaszait; az adatgyűjtés és adatrendszerezés formáit 
(mintavételi technikák, statisztikai sorok és táblák), a megismert statisztikai módszerek főbb 
sajátosságait és alkalmazási területeit (viszonyszámok, leíró statisztika, értéken alapuló 
indexszámítás, összetett viszonyszámok standardizáláson alapuló összehasonlítása, 
sztochasztikus kapcsolatok – asszociáció, vegyes kapcsolat, korreláció és regressziószámítás 
–, mintából történő következtetés eszközei: becslés és hipotézisvizsgálat, idősorelemzés), 
illetve az eredmények grafikus illusztrálásának módjait (ábrák típusai és tartalmi, formai 
követelményei)! 

2. Fogalmazza meg és közgazdaságilag értelmezze a határelemzés lényegét a 
mikroökonómiában! Hogyan jelenik meg a határelemzés a hasznosság, a termelés, a 
költségek, a bevétel és a profit kapcsán? Milyen szerepet játszik a határelemzés a 
mikroökonómiai optimalizálásban? (Az összefüggések közgazdasági értelmezése a 
fogyasztói kosár, a ráfordítás-összetétel és a profit kapcsán, valamint a tökéletesen versenyző 
erőforráspiacokra jellemző rövidtávú inputfelhasználás esetén.) 

3. Hasonlítsa össze a tökéletesen versenyző és a monopolpiacot! Hasonlítsa össze a tökéletesen 
versenyző és a monopol vállalat teljes bevétel és határbevétel függvényét, a 
költségfüggvényeiket, valamint a profitmaximalizálási alapeseteiket (azonosságok és 
különbségek)! Hasonlítsa össze és értékelje a két piacformát jóléti szempontból (fogyasztói 
és termelői többlet, holtteher-veszteség)! 

4. Fogalmazza meg az árupiaci kereslet rugalmasságának mibenlétét! Ismertesse a 
jövedelemrugalmasság és a kereszt-árrugalmasság előjeléből levonható következtetéseket, 
az árrugalmasságra ható tényezőket, valamint az árrugalmasság és az árbevétel kapcsolatát! 
Hogyan befolyásolja a monopol vállalat piaci eredményességét az általa gyártott termék 
keresletének árrugalmassága?  

5. Milyen összefüggés mutatható ki az egy-és kétváltozós hasznossági függvények között, 
valamint az egy-és kétváltozós termelési függvények között (az összefüggéseket világítsa 
meg közgazdasági értelemben és a függvények képét illetően is)? Hasonlítsa össze a 
kétváltozós hasznossági függvényt és a kétváltozós termelési függvényt, a közömbösségi 
görbét és az isoquant görbét, valamint a közömbösségi térképet és az isoquant térképet! 
Hogyan és milyen kitétel mellett értelmezzük, illetve mérjük a helyettesítést a közömbösségi 
térkép és az isoquant térkép esetén? 
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6. Ismertesse az SNA rendszer mutatóit, azok tartalmát és a közöttük lévő összefüggéseket! 
Milyen módon számított mutató mentén mérhető a gazdasági növekedés, hogyan fejezzük ki 
a mértékét? Hazánkban jelenleg mekkora a gazdasági növekedés üteme? A GDP a tanult 
makroökonómiai modellekben hogyan jelenik meg (mivel azonosítható)? Mi az infláció, 
hogyan mérik, az SNA rendszer mutatóinak mely csoportjára gyakorol hatást, illetve 
mekkora a nagysága jelenleg hazánkban? A jegybanki alapkamat emelése hogyan hat az 
inflációra és a GDP-re? 

7. Ismertesse az adók (jövedelemtől függő és autonóm) és a transzferek, valamint a kormányzati 
vásárlás változásának hatását az egyensúlyi jövedelemre, ennek megjelenését a 
makrojövedelem és az árszínvonal függvényében ábrázolt makrokeresleti függvényen, 
valamint az IS görbén! Mutassa be a költségvetési hiány finanszírozásának lehetőségeit, és 
hatásukat a makrogazdaságra! Értelmezze a multiplikátorhatást és a Haavelmo-tételt! 

8. Ismertesse a keresleti és a költséginfláció mibenlétét, néhány kiváltó tényezőjét, a 
pénzkínálat szabályozásának eszközeit, és azok antiinflációs hatását! Hogyan jelenik meg az 
LM görbén a jegybank által történő pénzkínálat szabályozás eredménye? 

9. Hogyan osztható fel az össznépesség munkaerőpiaci szempontból? Hogyan értelmezhető a 
munkakeresleti és a munkakínálati függvény, valamint a foglalkoztatási függvény, és mi a 
rövidebb oldal elve? Milyen összefüggés mutatható ki a foglalkoztatási függvény és a 
makrokínálati függvény között? Ha a gazdaság a potenciális kibocsátás szintjén termel, 
milyen helyzetben van a munkaerőpiac és ebben az esetben lehet-e a gazdaságban 
munkanélküliség? Hogyan mérhető a munkanélküliség nagysága, hazánkban jelenleg 
mekkora a mértéke, milyen típusai különböztethetők meg és ezek hogyan kezelhetők? 

10. Sorolja fel a nemzetközi gazdaságtan fő témaköreit! Melyek a nemzetközi kereskedelem 
hasznai és mitől függ annak szerkezete (gondoljon a kereskedelmi elméletekre)? Érveljen a 
protekcionizmus és a szabadkereskedelem mellett! Jellemezze és mutassa be a fizetési 
mérleget, és annak főbb részeit! 

11. Ismertesse a vállalati érintett (stakeholders) –elmélet lényegét, valamint jellemezze azok 
csoportjait (belső, külső érintettek). Ismertesse a tulajdonos kategóriák jellemzőit, céljait és 
kapcsolatrendszerüket (természetes személyek, intézményi befektetők vonatkozásában is). 
Fejtse ki a képviseleti problémakör lényeges vonásait, valamint a corporate governance 
fogalmát, feladatait, valamint hasonlítsa össze azok megvalósítását az angolszász és német 
gyakorlatban! 

12. Határozza meg az emberi erőforrás-gazdálkodás kialakulását, ismertesse a Peretti-féle 
korszakokat! Mutassa be Kővári György modelljének vertikális és horizontális metszetét, 
annak főbb elemit! Ismertesse a munkakör-értékelés fogalmát, célját, és térjen ki a Háy-féle 
módszer elemeinek bemutatására! Fejtse ki a teljesítményértékelés fogalmát, célját és főbb 
eszközeit, térjen ki a teljesítményértékelés egyéneket mérő eszközeinek bemutatására! 

13. Ismertesse a számvitel célját, tárgyát, funkcióját, a számviteli rendszer működését 
meghatározó szabályokat! Mutassa be a számviteli beszámolók rendszerét, készítésük 
feltételeit, részeit, azok tartalmát, a számviteli törvényben alkalmazott időszakokat, 
időpontokat, a beszámoló könyvvizsgálatát, nyilvánosságra hozatalát! Határozza meg a 
vagyon megjelenítését, csoportosítását a számviteli beszámolóban, az eredmény-kimutatás 
szerepét, tartalmát! 
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14. Mutassa be a vagyon számviteli értékelésének szempontjait és szabályait, a bekerülési érték 
fogalmát, tartalmát; a bekerülési érték megállapításának sajátosságait, a külföldi pénzértékre 
szóló eszközök és kötelezettségek bekerülési érték meghatározását, a realizált és nem 
realizált árfolyam-különbözetek elszámolását! Ismertesse a készletváltozások elszámolási 
módszereit, az immateriális javak, tárgyi eszközök terv szerinti és terven felüli 
értékcsökkenésének módszereit, elszámolását, piaci értékelések lehetőségeit! 

15. Mutassa be az adó, az illeték és a járulék fogalmát, összehasonlításukat az ellenszolgáltatás 
igénybevétele szerint! Melyek az adókötelezettség főbb fajtái? Jellemezze az általános 
forgalmi adót, mint hozzáadott-érték adót! Ismertesse a számla-és nyugtaadási 
kötelezettséget. Hasonlítása össze a vállalkozások személyi jövedelemadóját és a társasági 
adó szerinti jövedelemadózását, adóalap, adómérték és kedvezmények szerint! Melyek a 
helyi adók típusai, fajtái? 

16. Határozza meg az érték fogalmát, jellemezze a piaci-és tőkeértéket (belső érték), az értékelés 
főbb szempontjait! Mutassa be a kötvények árfolyamára ható tényezőket, a kötvények 
hozamát, kamatláb-érzékenységét! Ismertesse a részvények értékelését, a részvényárfolyam 
összetevőit (PVGO)!  

17. Jellemezze a beruházási és finanszírozási döntéseket! Mutassa be a beruházási javaslatok 
értékelését, a pénzáramok becslését és tartalmát)! Melyek a döntési problémák, kritériumok 
(NPV, IRR, PI, MIRR)? Mutasson be néhány speciális beruházás értékelési helyzetet. 
Ismertesse a beruházások kockázatának elemzésére alkalmazható módszereket! 

18. Jellemezze a bankrendszer fogalmát és két fő típusát! Határozza meg a Magyar Nemzeti 
Bank (MNB) elsődleges célját és feladatait! Jellemezze a közvetlen inflációs célkövetés 
rendszerét, illetve az MNB irányadó eszközét és a kamatfolyosó működését! Mutassa be a 
pénzügyi intézmények típusait! Sorolja fel és jellemezze a hitelintézetek főbb kockázatait! 
Jellemezze a prudenciális szabályozás eszközeit! 

19. Mutassa be a fenntartható fejlődés fogalmát és értelmezését, a fenntarthatósági átmenet főbb 
lépései! Ismertesse a GDP kritikáját és hiányosságait, illetve az új típusú (környezeti, 
fenntarthatósági és jóléti) mutatókat (NEW, ISEW, GPI, HDI, ÖL)! Jellemezze a környezet-
gazdaságtant, mint megoldáskeresést! Határozza meg a külső gazdasági hatásokat 
(externáliákat) és azok internalizálásának módjait! 

20. Miért fontos a marketing a szervezetek számára? Mi a marketing folyamata? Melyek a 
leggyakoribb tévhitek a marketinggel kapcsolatban? Magyarázza meg a következő 
fogalmakat (életszerű példákkal): marketingtervezés, marketingkörnyezet, szegmentálás, 
pozícionálás, márkaérték (brand equity), ellátásilánc-menedzsment (SCM), holisztikus 
marketing. Milyen sajátosságai vannak a szolgáltatás-marketingnek, hogyan lehet a 
szolgáltatások minőségét biztosítani/javítani? Hasonlítsa össze a fogyasztói piacokat a 
szervezeti/üzleti piacokkal!  
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PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA 

2016/2017. tanévtől kezdett hallgatóknak 

 
ADÓIGAZGATÁSI  

specializáció 
 

„B” 
 

1. Az államháztartás főbb bevételei. Az adó fogalma, az adók rendszerezése. A modern 
piacgazdaságban alkalmazott adók. 

2. Az adózási alap elvei. Az adók gazdasági hatásai. Adójogi alapfogalmak (anyagi és 
eljárásjog, adótényállás, adókötelezettség, adóalany, adótárgy, adóalap, adómérték, 
adómentesség, adókedvezmény, adótanácsadás, adóelkerülés, adócsalás). 

3. Nemzetközi egyezmények az adózásban. Az adózás EU-harmonizációs kérdései: eljárásjog, 
közvetett és közvetlen adók. Az adózás és a nemzetközi környezet, offshore, 
adóparadicsomok. 

4. Az adózás jogszabályi háttere (Alaptörvény és stabilitási törvény, jogalkotásról szóló 
törvény, BTK, ART, anyagi adójogszabályok). Az adótörvények alapelvei. Az adózás 
rendjéről szóló törvény, az anyagi adójogszabályokkal való kapcsolata. Hatáskör és 
illetékesség. Az adóügyi jogviszony. Adatszolgáltatási, bejelentkezési nyomtatványok, 
engedélyek, kérelmek. Az adószám felfüggesztése, törlése. 

5. Az adózó fogalma. Az adózó jogai, kötelezettségei, az adóhatóság jogai és kötelezettségei. 
Iratbetekintés. Önellenőrzés. Adótitok. Közbeszerzés és adózás. 

6. Az adó, az adóelőleg fizetése, a támogatás igénylése, a befizetések elszámolása. Az 
adófolyószámla. Bizonylatok, igazolások, adatszolgáltatás. Adóhatósági közzétételek 
(adózói listák, feketelisták, pozitív tartalmú listák). 

7. Az adóregisztrációs eljárás, fokozott adóhatósági felügyelet. Az adóigazgatási eljárás 
(általános rendelkezések, utólagos adómegállapítás, soron kívüli adómegállapítás, feltételes 
adómegállapítás, fizetési könnyítés, adómérséklés). 

8. Adóellenőrzés és jogkövetési vizsgálat. (Az ellenőrzés célja, feladata, tervezése, 
előkészítése. Az ellenőrzéssel lezárt időszak. Kiválasztás az ellenőrzésre. Adatbázisok. 
Felkészülés az adóellenőrzésre. Az ellenőrzés folyamata és lezárása.) 

9. Az adóellenőrzés és a jogkövetési vizsgálat megkezdésének feltételei. A tényállás tisztázása, 
a bizonyítási eszközök. (Értesítés, megbízólevél, általános megbízólevél, az ellenőrzés 
megkezdésének általános feltételei, az adózó felvilágosítása. Az iratok bekérése. Az 
önellenőrzés tilalma.) 

10. Az adóellenőrzés és a jogkövetési vizsgálat befejezése, írásba foglalás. (A jegyzőkönyv és 
részei, mellékletek, záradékok. Jogi és célszerűségi megállapítás.) Az adózó jogai az 
ellenőrzést követően. 

11. Az ellenőrzési tájékoztatás. Becslés az ellenőrzés során. „Nyílt” és „fedett” próbavásárlás, 
próbagyártás, helyszíni szemle. A támogató eljárás. Ismételt ellenőrzés. Felülellenőrzés. 
Feketegazdaság és adóellenőrzés. 
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12. Az adóigazgatási eljárás, a határozat. (Az ügy érdemében hozott és a közbenső határozat. A 
határozat formai és tartalmi kellékei. A határozat kijavítása, kiegészítése. Kézbesítés. 
Adóhiány, adókülönbözet. Fellebbezés. Másodfokú eljárás. Felügyeleti intézkedés. A 
határozat bírósági felülvizsgálata.) 

13. Adóhatósági jogkövetkezmények (Késedelmi és önellenőrzési pótlék, adóbírság, mulasztási 
bírság, intézkedések.) 

14. A személyi jövedelemadó törvény hatálya. A jövedelem megállapításának módjai. Az 
összevonás alá eső jövedelem. Az összevont jövedelem adójának megállapítása. Az 
adóelőleg megállapítása, levonása, megfizetése. Az szja bevallásának általános és különös 
szabályai. Adókedvezmények, mentességek a személyi jövedelemadózásban. 

15. Az egyéni vállalkozó és az őstermelő adózásának módszerei. A tőkejövedelmek és a 
természetbeni juttatások adózása. 

16. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás és az egyszerűsített vállalkozói adó. 
Cégautó-adó. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA), Kisvállalati adó (KIVA). 

17. A társasági adótörvény hatálya. Az adó alanyai. A társasági adótörvény és a számvitel 
kapcsolata (alapelvek, költségelszámolás, adóalap levezetése). Adómértékek. A társasági 
adóalap korrekciós tételei 

18. Az általános forgalmi adó törvény hatálya. Termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás. 
Nemzetközi ügyletek. Az előzetesen felszámított, a fizetendő és a visszaigényelhető adó. Az 
adó elszámolása. Az általános forgalmi adó bevallása. Az általános forgalmi adó 
arányosítása. Mentességek az általános forgalmi adó rendszerében. Fordított adózás. 

19. A számla, az egyszerűsített adattartalmú számla, a nyugta és a számlával egy tekintet alá eső 
okirat (jogszabályi háttér, mulasztásának jogkövetkezményei, mentességek a számla- és 
nyugtaadás alól). Pénztárgép-használat. A jövedéki adózás. 

20. Egyéb adók és adó jellegű kötelezettségek (szakképzési hozzájárulás, rehabilitációs 
hozzájárulás, munkaerő-piaci járulék, környezetvédelmi termékdíj). 

21. A társadalombiztosítás. A biztosított és a foglalkoztató adó és járulékfizetési kötelezettsége. 
(Az egészségügyi szolgáltatási járulék, szociális hozzájárulási adó, nyugdíjjárulék, 
egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék). 

22. A helyi adók és az önkormányzatokat megillető adóbevételek. Illetékek (vagyonszerzési és 
eljárási). 


