
Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés - 

Záróvizsga tételek  

 

1. Jellemezze a munkapiac keresleti és kínálati oldalát meghatározó tényezőket! Definiálja a 

munkanélküliség fogalmát! Csoportosítsa a munkanélküliség egyes típusait!  

2. Mit értünk a monetáris politika alatt? Mely szerv irányítása alatt áll? Sorolja fel a monetáris 

politika eszközeit! Ismertesse a jegybanki cél- és eszközrendszer kapcsolatát, annak 

működési mechanizmusát! 

3. A számvitel fogalma, célja, tárgya, funkciója. A számviteli rendszer működését 

meghatározó szabályok. Vázolja a számvitel alrendszereit. 

4. A számviteli beszámolók rendszere, készítésük feltételei, részei' azok tartalma. A 

beszámoló könyvvizsgálata, nyilvánosságra hozatala. 

5. Csoportosítsa a vállalati vagyont! Ismertesse a vagyon számviteli értékelésének 

szempontjait és szabályait! A vagyon megjelenése a számviteli a beszámolóban. 

6. A vállalkozások eredmény-kimutatásának fogalma, típusai, változatai. Ismertesse 

készítésük szabályait, könyvviteli hátterét, az eredménykategóriákat és azok tartalmát. 

Számítási módjukat! 

7. Az adók csoportosítása. Az adóhatóságok hatásköre és illetékessége. Az adó fogalma. Az 

adóztatás funkciói és alapelvei. Az adóügyi jogviszony. Az adóztatással kapcsolatos 

alapfogalmak: adóalany, adótárgy, adóalap, adómérték, adómentesség, adókedvezmény 

8. A társasági adó általános jellemzői, alapelvei. Az adókötelezettség értelmezése és a 

társasági adó alanyai. A belföldi illetékességű vállalkozások társasági adóalap 

meghatározásának általános szabályai. Az adózás előtti eredményt módosító tételek célja, 

csoportosítása.  A társasági adó és a beszámoló kapcsolata. A helyi adók rendszere, 

jellemzői. 

9. A piac fogalma, típusai, és az azok közötti kapcsolatok. A fogyasztási javak és a termelési 

tényezők piacainak szereplői. Piacszerkezetek.  

10. Mi az infláció lényege? Hogyan mérheti? Melyek az okai? Az infláció társadalmi hatásai 

11. Az arany és a mai pénz lényege, funkciói. Pénzügyi rendszer, pénzügyi piac. Pénzügyi 

döntések tartalma, típusai, célja. Befektetési döntések meghozatalával kapcsolatos főbb 

kérdések a hazai pénzügyi piacon. A pénz időértéke. 

12. Értékpapírok fogalma, csoportosítása, hozama, értékelésük módszerei. Az állampapírok. 

13. A tőzsde lényege, működése, ügyletkötési módok, ügylettípusok a tőzsdén (azonnali, 

határidős, opciós, spekulációs, arbitrázs és hedge). 

14. A számviteli folyamatok szervezése. A főkönyvi könyvelés elemei és kialakításuk 

szempontjai. A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások összefüggései és 

szerepük a vállalati információs rendszerben. 

15. A gazdasági elemzés fogalma, szükségessége, célja, szakaszai. A stratégiai döntéseket 

megalapozó elemzések jellemzői, a PEST elemzés. A gazdasági elemzés során 

leggyakrabban alkalmazott statisztikai módszerek áttekintése (sorok, táblák, 

viszonyszámok, indexek). 



16. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek és a civil szervezetek közötti kapcsolat. A 

civil szervezetek fajtái. Az alapítványok és az egyesületek legfontosabb jellemzői. A 

közhasznúság. A civil szervezetek beszámolási kötelezettségét szabályozó jogszabályok. 

Miben különbözik a civil szervezetek mérlege és eredménykimutatása a vállalakozások 

mérlegétől és eredménykimutatásától? 

17. Polgári jog, mint jogág jelentősége a mai magyar jogrendszerben, polgári jogi jogviszony 

és jellemzői. A 2013. évi V. törvény bemutatása (felépítése, szabályozási rendszere, a 

törvény hatálya). Sorolja fel és részletezze a polgári jogi alapelveket. 

18. Sorolja fel a polgári jog által szabályozott szerződésszegés típusait, részletesen mutassa be 

azokat valamint a kapcsolódó szankciók rendszerét. Kellékszavatossági jogok, 

jogszavatosság, termékszavatosság és jótállás elhatárolása, szabályozása. Kamatfizetés, 

kamat fajtái a polgári törvénykönyv szerint. 

19. Ismertesse a leggyakoribb szervezeti formákat, azok előnyeit és hátrányait, a szervezeti 

formák változtatásának okait, szerepét a vállalkozások életében! 

20. A Monetáris Unió alapelvei azok értelmezése. Az Unió közös költségvetésének forrása 

változtatásának oka. 


