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Gazdasági ismeretek szigorlat 

(GTI11MN180; GTI11ML180) 

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 

(GTI15MN189; GTI15ML189) 

Gazdaságpolitika tárgy (GTI23MN123; GTI23ML123) témakörei 

1. A gazdaságpolitika alapjai 

• A gazdaságpolitika irányzatai, iskolái 

• Politikai üzleti ciklusok 

• A globalizáció értelmezése és következményei 

2. Az állam-piac kapcsolatrendszer 

• Az állam-piac kapcsolatának változása az elmúlt 150 évben 

• A fejlesztő állam: sajátosságok és intézményi karakterisztikák 

• A kelet-ázsiai és a latin-amerikai fejlesztő állami modellek összehasonlítása 

3. Gazdaságpolitikák a világban 

• Az orosz gazdaságpolitika keretrendszere 

• A francia gazdaságpolitika keretrendszere 

• A német gazdaságpolitika keretrendszere 

4. Magyar gazdaságpolitika a 2000-es években 

• A 2002-2010 közötti ortodox gazdaságpolitika sajátosságai  

• A 2010-2019 közötti unortodox gazdaságpolitika sajátosságai 

Nemzetközi pénzügyek és gazdaság I-II. tárgyak (GTI23MN113; GTI23ML113; 
GTI23MN190; GTI23ML190) témakörei 

1. Gazdaság külső egyensúlya 

• Fizetési mérleg felépítése 

• Árfolyampolitika, rugalmassági feltételek 

• Abszorpciós megközelítés 

2. Árfolyamrendszerek  

• Bretton Woods-i rendszer 

• Monetáris politika célkonfliktusa fix árfolyamrendszerben 

• Lebegő árfolyamok működése és az instabilitás 
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3. Globalizált tőkepiacok és nemzetközi banktevékenység  

• A bankok működésének globális tendenciái      

• Az árnyékbankrendszer 

• Nem banki pénzügyi közvetítés a tőkepiacokon  

4. Az euróövezeti válság  

• A 2007-2008-as pénzügyi válság hatása az euróövezetre 

• Az euróválság kialakulása 

• A válságkezelés 

Nemzetközi számvitel tárgy (GTI24MN106; GTI24ML106) témakörei 

1. Tárgyi eszközökhöz kapcsolódó IFRS standardok átfogó bemutatása 

• Besorolási és értékelési módszerek 

• Magyar és IFRS szabályok eltérései 

• Értékvesztés elszámolásának vizsgálata és szabálya 

2. Beszámolóval kapcsolatos standardok bemutatása 

• 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  

 


