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Záróvizsga témakörök a 2022/2023 tanévben záróvizsgázók 

számára1 

Pénzügy és számvitel alapszak: 

1.1. Elemzés és kontrolling 

1. Kontrolling  

a. Mi a stratégiai (vezetői döntéstámogató) kontrolling célja és feladata?    

b. Hogyan definiálná a stratégia, a hagyományos és stratégiai (vezetői 

döntéstámogató) számvitel, valamint az operatív és stratégiai (vezetői 

döntéstámogató) kontrolling fogalmát?  

c. Milyen lépéseken keresztül juthat el egy vállalat ahhoz, hogy stratégiai 

célkitűzéseinek megvalósítását folyamatában nyomon tudja követni?  

2. Könyvvizsgálat 

a. A könyvvizsgálat tervezésének főbb lépései, kockázatbecslés és a könyvvizsgálati 

kockázat elemei    

b. A könyvvizsgálati eljárások típusai  

c. A könyvvizsgálói jelentések fajtái, valamint a vállalkozások folytatásának elvével 

kapcsolatos következtetés hatása a jelentésre  

3. A számviteli beszámolás rendszere  

a. A számviteli beszámolás rendszere Magyarországon   

b. IFRS vagy Számviteli törvény szerinti beszámoló szerkezetének bemutatása 

(választani lehet, hogy IFRS vagy Számviteli tv.) 

c. A könyvvizsgálat szerepe, célja a vállalkozások ellenőrzésében  

4. A számviteli beszámolók általános elemzési módszerei 

a. A beszámoló elemzés általános módszertana 

b. Az összehasonlíthatóság feltételei és korlátjai  

c. Mérleg, eredménykimutatás, valamint cash flow kimutatás elemzéséhez 

kapcsolódó mutatószámok 

1.2. Vállalati pénzügyek II. 

1. Súlyozott átlagos tőkeköltség paraméterei 

a. CAPM egyenlete, kockázatmentes hozam becslése és konzisztencia 

b. Átlagos piaci kockázati prémium (érett részvénypiaci alapprémium) becslése  

c. Országkockázati prémium becslése 

 
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. 



2. Súlyozott átlagos tőkeköltség paraméterei 

a. Fundamentális („felépítéses”) béta becslése 

b. Szintetikus minősítés és hitelkockázati felár becslése 

c. Adókulcsok kérdése, saját és idegen tőke költségének súlyozása 

3. Vállalati szabad pénzáramok levezetése 

a. FCFF-levezetés struktúrája, az egyes sorok tartalma 

b. Befektetett tőke (IC), tőkearányos nyereség (ROC), újrabefektetési ráta (RR) 

tartalma 

c. Árbevétel-vezérelt megközelítés, ROC összetétele (működési eredményhányad, 

árbevétel/tőke hányados) 

4. Maradványérték és részvényérték számítás 

a. Maradványérték képlete, jelenértéke, speciális esetek (ROC = WACC, RR = 0) 

b. Stabil növekedési ütem (g), ROC és RR meghatározása 

c. Működéshez szükséges eszközök értékétől az egy részvényre jutó értékig 

1.3. Vezetői számvitel 

1. A vezetői számvitel szerepe a döntési folyamatban 

a. Pénzügyi számvitel, vezetői számvitel, kontrolling fókusza. 

b. A felelős költség- és erőforrás-gazdálkodás támogatása. 

c. Felelősségelv, felelősségközpontok. 

2. Költségtani alapismeretek 

a. A költség fogalma, tartalma, csoportosítási lehetőségei. 

b. Releváns és nem releváns költségek tisztázása. 

c. Költségtervezés, eredménytervezés. 

3. Költségelszámolási rendszerek 

a. A közvetlen költségek kezelése. 

b. Az anyagokkal és a bérszámfejtéssel kapcsolatos számviteli feladatok, az 

értékcsökkenés elszámolása. 

c. A közvetett költségek kezelése. 

4. Az önköltségszámítás 

a. Az előállítási költség fogalma, szintjei. 

b. Az egységköltségszámítás rendjének kialakítása. 

c. A kalkuláció fajtái és módszerei. 

 

 


