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Gazdasági ismeretek szigorlat 

(GTI12MN181; GTI12ML181) 

Számvitel tárgy (GTI24MN103; GTI24ML103) témakörei 

1. Számviteli információk feldolgozásának folyamata 

• A számviteli információk címzettjei, ezek információs igénye 

• A számviteli információs rendszer és információk jellemzői 

• A számvitel hierarchiája, folyamata 

2. Könyvvezetés 

• A könyvvezetés fogalma, célja 

• A könyvvezetés formái 

• Kettős könyvvezetés 

3. Mérleg 

• Mérleg fogalma 

• Mérleg szerkezete 

• Mérleg főcsoportok és csoportok tartalma 

4. Eredménykimutatás 

• Eredménykimutatás fogalma, szerkezete 

• Összköltség és forgalmi költség eljárásra épülő eredménykimutatás felépítése 

• Eredménykategóriák tartalma 

Üzleti gazdaságtan tárgy (GTI24MN102; GTI24ML102) témakörei 

1. Vállalatok termelése, kockázatkerülés  

• Termelési tényezők, határtermék, határtermék-bevétel, csökkenő hozadék 

elve, mérethozadék  

• Költségminimalizálás alapszabálya, profitmaximalizálás 

• Kockázatkerülés 

2. Markowitz-féle modell  

• Pénz piaca, kockázatmentes kamat, piaci portfólió 

• Diverzifikáció, hatékony portfóliók 

• Befektetői választás a Markowitz-féle modellben 

3. Tőkepiaci árfolyamok modellje / CAPM  

• Sharpe-féle modell, tőkepiaci egyenes 

• Béta 

• CAPM, értékpapír-piaci egyenes 

4. Profitok  

• Gazdasági profit szokásos megközelítése 

• Normál profit, számviteli profit, részvényesi szabad pénzáramlások, NPV 

• NPV-k árfolyamokba épülése 

Vállalati pénzügyek tárgy (GTI24MN110; GTI24ML110) témakörei 

1. Gazdasági számítások 

• NPV és IRR szabály 

• Jövedelmezőségi index mutatócsalád 

• Éves egyenértékes mutató 
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2. Tőkeköltség 

• WACC és CAPM 

• CAPM paramétereinek meghatározása 

• WACC paramétereinek meghatározása 

3. Pénzáramlások becslése  

• Alapelvek 

• Infláció kezelése 

• Pénzáramokat alkotó főbb tételek 

4. Beruházások egyedi kockázatai  

• Érzékenységvizsgálat és gazdasági profitküszöb számítás 

• Szcenárióanalízis 

• Szimuláció 

 

Szakmai ismeretek szigorlat 

(GTI12MN153; GTI12ML153) 

Adózás tárgy (GTI24MN112; GTI24ML112) témakörei 

1. Adózás rendszere 

• Adózás definíciója, célja, eszközei 

• Egyéb elvonási formák 

• Társadalombiztosítás kialakulása, funkciói 

• Ellátórendszerek fajtái, funkciói, finanszírozásuk 

2. Személyi jövedelemadózás  

• Személyi jövedelemadózás alapelvei, célja, eszközei, 

• Jövedelmek csoportosítása, eltérések az egyes csoportok között 

• SZJA szociális jellemzői 

3. Társasági adózás 

• Társaságok adózásának alapelvei, céljai, bevételek 

• Különleges helyzetek adózási kérdései 

• Európai uniós direktívák megjelenése 

4. Hozzáadott érték típusú adózás 

• Forgalmi adózás elvei 

• Különleges helyzetek – a fordított adózás alapvető szabályai 

• Ingatlanokhoz kapcsolódó ügyletek 

Nemzetközi számvitel tárgy (GTI24MN106; GTI24ML106) témakörei 

1. Tárgyi eszközökhöz kapcsolódó IFRS standardok átfogó bemutatása és külön térjen ki 

az alábbiakra: 

• Besorolási és értékelési módszerek 

• Magyar és IFRS szabályok eltérései 

• Értékvesztés elszámolásának vizsgálata és szabálya 
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2. Beszámolóval kapcsolatos standardok bemutatása, kiemelten: 

• IFRS beszámoló részei, beszámolókészítés alapelvei 

• Számviteli politika, számviteli becslés, hibák elszámolásai 

• Fordulónap utáni események közzétételi szabályai 

• IFRS alkalmazása Magyarországon 

3. Az IFRS 16 Lízing standard 

• Mi minősül lízingnek? 

• Elszámolási szabályok a lízingbevevőnél 

• ROU eszköz bekerülési és követő értékelésének szabályai 

• Lízingkötelezettség bekerülési és követő értékelésének szabályai 

• Lízingbeadó elszámolásai. 

4. IFRS kialakulása, szervezeti felépítése 

• Rendszer felépítése, főbb mérföldkövek 

• IFRS alkalmazása a világban és Magyarországon 

• Konvergencia program  

Költségszámvitel tárgy (GTI24MN215; GTI24ML215) témakörei 

1. Költségszámítási rendszerek 

• A költségszámítási rendszerek fejlődése 

• A hagyományos és modern költségszámítási rendszerek 

• Az általános költségek felosztása, a teljesköltségszámítás és 

részköltségszámítás 

2. A rövid távú vezetői döntéshozatal elmélete és gyakorlata 

• Speciális rendelés elfogadása vagy elutasítása, újabb műszak beállítása 

• Tevékenység megszüntetése vagy folytatása 

• Saját gyártás vagy vásárlás (make or buy) 

• Optimális termékösszetétel meghatározása 

3. Tevékenység alapú költségszámítás és menedzsment elmélete és gyakorlata 

• A tevékenység alapú költségszámítás módszertana 

• A tevékenység alapú vezetés (Activity based management, ABM) 

• A tevékenységalapú költségelszámolás kiterjesztése 

4. Költségszámítási eljárások elmélete és gyakorlata 

• Célköltségszámítás és menedzsment 

• Kaizen költségszámítás 

• Életciklus költségszámítás 

• Minőségköltség, környezeti költségek 


