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Záróvizsga témakörök a 2022/2023 tanévben záróvizsgázók 

számára1 

Nemzetközi gazdálkodás alapszak: 

1.1. Külgazdasági politika 

1. A Világkereskedelmi Szervezet és a Világbank 

a. A világkereskedelmi rendszer alapelvei a GATT és a WTO alatt  

b. A Világkereskedelmi Szervezet vitarendezési mechanizmusa 

c. Az IBRD és az IDA hitelezési politikája és menedzsmentje 

2. Nemzetközi kereskedelem elméletek 

a. A Ricardo modell  

b. A Heckscher-Ohlin modell 

c. A kereskedelem alapmodellje 

3. A kereskedelempolitika eszközei 

a. Az importvám hatása a kereskedelmi volumenre és az árakra 

b. Az exporttámogatás hatása a kereskedelmi volumenre és az árakra 

c. A mennyiségi importkorlátozás és az önkéntes exportkorlátozás összehasonlítása 

4. Külföldi működőtőke beruházások & nemzetközi versenyképesség 

a. FDI: mutatók, kelet-közép-európai tendenciák, előnyök & hátrányok 

b. A Globális Versenyképességi Index bemutatása 

1.2. Nemzetközi pénzügyek és gazdaságtan  

1. A gazdaság külső egyensúlya 

a. A nemzeti jövedelem és a külső egyensúly összefüggése 

b. A fizetési mérleg felépítése 

c. A külső egyensúly értelmezése 

2. A valutaárfolyam alakulása  

a. Reálárfolyam 

b. Árfolyam hosszú távon 

c. Árfolyam és kamatlábak 

3. Árfolyampolitika 

a. A leértékelés hatása a külső egyensúlyra 

b. Fiskális és monetáris politika fix vs lebegő árfolyam esetén 

c. Gazdaságpolitikai választás fix és lebegő árfolyamrendszer között     

 
1 Az alapszakos záróvizsgák minden szak esetében 3 tárgyat ölelnek fel. A tárgyak 4-4 nagyobb témakört ölelnek fel, 

amelyek további 3 vagy 2 altémát tartalmaznak. A záróvizsgán a hallgató a bizottsági tagoktól 2 témakört kap. 



4. Optimális valutaövezetek elmélete és az euróövezet 

a. Az optimális valutaövezetek elmélete     

b. Az euróövezet 

c. Az euró bevezetésének kérdése az új EU tagállamok szemszögéből  

1.3. Nemzetközi pénzügyi menedzsment 

1. Pénzügyi szereplők, instrumentumok és piacok 

a. Pénzügyi termékek rendszertana 

b. A pénzügyi ipar szereplői 

c. Részvény és kötvény kereskedés, kereskedési rendszerek, clearing és settlement 

2. Viselkedési vállalati pénzügyek 

a. Vállalati pénzügyi döntéshozatal viselkedési vonatkozásai 

b. Torzítás, heurisztikák és keretezés 

c. Viselkedési vs. hagyományos vállalati pénzügyi elemzés 

3. Többfaktoros egyensúlyi modellek 

a. Arbitrált Árfolyamok Elmélete 

b. Többfaktor modellek elméleti és empirikus magyarázata 

c. Fama és Frech modelljei  

4. Devizapiacok és derivatívák 

a. Azonnali és határidős piac 

b. Forward és futures ügyletek 

c. Devizaopciók 

 


