
ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 
Pénzügy és számvitel BA szak 

 
 „A”  

 
1. A finanszírozás (fogalma, forrásai). A  rövid és hosszú távú finanszírozás alapelvei, 

finanszírozási stratégiák. 
2. A fogyasztói és a szervezeti piac jellemzői, a piaci információszerzés szekunder és primer jellegű 

kutatási módszerei. 
3. Beszámolási kötelezettség és könyvvezetés. Számviteli bizonylat, bizonylati elv, bizonylati 

fegyelem. Könyvvizsgálat - közzététel és letétbe helyezés. A bizonylatok alaki és tartalmi 
kellékei, bizonylatok csoportosítása, feldolgozásuk határideje, számviteli bizonylatok, 
okmányok megőrzése. 

4. Ismertesse piaci kereslet és kínálat fogalmát, a piaci mechanizmus működését! Mutassa be a 
Marshall-keresztet és a piaci egyensúly kialakulását! Melyek a keresleti és kínálati függvények 
mozgását meghatározó tényezők? 

5. A termelési tényezők piaca (munka,-, tőke-, természeti tényezők). 
6. Az infláció okai, következményei, káros hatásai. Az infláció leszorításának eszközei és 

problémái. 
7. A költségvetési deficit és az államadósság. A költségvetési deficit típusai, kapcsolata a gazdaság 

konjunkturális ingadozásával. Az államadósság keletkezése és dinamikája. 
8. A pénzügyi rendszer felépítése, a pénzügyi politika elemei. A fiskális és a monetáris politika 

célja, eszközrendszere, intézményei. A legfontosabb állami ellenőrző szervezetek és 
tevékenységi körük. Az elkülönített állami alapok típusai, bevételi forrásaik, funkcióik. A betét- 
és a befektetés-védelem intézményei (OBA, BEVA). A bankrendszer és a bankműködés 
alapfogalmai. 

9. Az adók szerepe a költségvetés finanszírozásában. Adózási alapfogalmak, az Art tartalma, 
felépítése, szankcionálás szabályai. A helyi adóztatás rendszere.  

10. Tőzsdei alapfogalmak, a tőzsdei ügyletek típusai. A határidős ügyletek jellemzői. Opciós 
ügyletek. Részvényindexek. 

11. A termékpolitika (Product), az értékesítés (Place) jellemzői, és a piacbefolyásolás (Promotion) 
szervezése a vállalkozások marketingtevékenységében. 

12. Az üzleti tervezés felépítése, részeinek ismertetése.  Hasonlítsa össze a stratégiai tervezést a 
közép és hosszú távú tervezéssel valamint az operatív tervezéssel.  

13. A tökéletes verseny és monopólium összehasonlítása a szereplők száma, a termelés jellege és a 
verseny alapján. Profitmaximalizálás, fedezeti pont, üzembezárási pont. 

14. Ismertesse a vezetési ismereteket meghatározó személyiségeket és munkásságuk lényegét, 
hatását (Taylor, Fayol, Weber, Kast, Rosenzweig). 

15. Jogelméleti alapfogalmak (a jog fogalma, jogrendszer fogalma, tagozódása, jogszabály 
szerkezete, jogforrások, jogviszony). A tulajdonjog alapvető szabályai, vállalkozási formák és 
jellemzésük a magyar gazdaságban. 

16. A pénzügyi jog fogalma, szabályozásának részterületei. A pénzügyi jog elhelyezkedése a 
jogágak rendszerében, kapcsolata más jogágakkal. A fiskális és monetáris politika 
intézményrendszere. 

17. A Kontrolling fogalma építőkövei. Az operatív controlling feladatai. A stratégiai controlling 
feladatai; működése; szerepe a stratégiai menedzsment munkájában. A controlling rendszer 
kialakításának és bevezetésének folyamata. 

18. Maastrichti kritériumok (oka, célja, teljesülésük Magyarországon). Feketegazdaság, 
versenyképesség, foglalkoztatottság, infláció, gazdasági növekedés. 

19. Nemzetgazdaság, államháztartás, költségvetés. Államháztartási alrendszerek. Az államháztartás 
finanszírozási kérdései. Az államháztartás működési alapelvei. Az államháztartási funkciók. 

20. Ismertesse a forgalmi típusú adókat, szerepüket, speciális adózási szabályokat. Ismertesse a 
magánszemélyek, egyéni és társas vállalkozások adózásának szabályait. 

 



ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 
Pénzügy és számvitel BA szak 

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. (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 megkezdésének feltételei. A tényállás tisztázása, a bizonyítási eszközök. 
(Értesítés, megbízólevél, vizsgálati program, az ellenőrzés megkezdésének általános feltételei, 
az adózó felvilágosítása. Az iratok bekérése. A megismételt eljárás. Az önellenőrzés tilalma.) 

10. Az ellenőrzés 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. Speciális ellenőrzések. (Kiutalás előtti 
ellenőrzés, felülellenőrzés, operatív ellenőrzések, preventív ellenőrzés.) Feketegazdaság és 
adóellenőrzés. 

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, 
munkaerőpiaci járulék, környezetvédelmi termékdíj, kulturális adó). 

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

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

  



 


