GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT
FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS
ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK
(érvényes 2014. április 15-től)

1. Rendszerezze a finanszírozási alternatívákat! Melyek a saját-, és az idegen tőkefinanszírozás
jellemzői? Határozza meg a vállalati hitelek típusait! Milyen sajátosságai és problémái vannak a
KKV hitelezésnek? Mi a garanciaintézmények szerepe a KKV-k hitelezésében?
2. Rendszerezze a magántőke típusait! Milyen eltérések vannak a kockázati tőke és az üzleti angyal
között? Melyek a kockázati tőke jellemzői? Határozza meg a kockázatitőke-befektetésekből történő
kiszállás módjait!
3. Mutassa be az eredménykimutatás típusait, felépítését, az eredménykategóriák tartalmát, a
bevételek, a költségek, ráfordítások tartalmát, a két eredménykimutatás-típus közötti összefüggést!
Mi a kapcsolat a mérleg és az eredmény-kimutatás között?
4. Mutassa be a bekerülési érték meghatározásának módját (immateriális javak, tárgyi eszközök,
készletek, értékpapírok)! Hogyan határozható meg a mérlegérték az egyes vagyonelemek esetében?
Ismertesse a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának módszereit, a készletcsökkenés
elszámolásának módjait! Mutassa be a realizált és nem realizált árfolyam-különbözet tartalmát!
5. Milyen tényezők befolyásolják a vevői döntéshozatalt? Térjen ki a vállalat marketingeszközeire, a
társadalmi-kulturális tényezőkre, a pszichológiai hatásokra, a döntéshozás lépéseire, valamint a
vásárlás utáni magatartásra. Indokolja meg a fogyasztói magatartás interdiszciplináris
megközelítésének szükségességét!
6. Mi a raktár technológia fogalma? Melyek a főbb elemei? Mutassa be a főbb tárolási módokat,
lehetséges alkalmazási területeit, kiemelve azok előnyeit, hátrányait! Mutassa be az anyagmozgató
rendszerek logisztikai rendszerekben betöltött szerepük szerinti főbb csoportjait!
7. Röviden összegezze az árukat érő igénybevételeket! Mutassa be a csomagolás kivitelezésének
tényezőit, a csomagolás logisztikai szerepét, megjelenési formáit, funkcióit! Ismertesse az
egységrakomány-képzés eszközeit és módszereit, kiemelve az egyes megoldások előnyeit és
hátrányait!
8. Mutassa be a közlekedés, közlekedési rendszer és a jármű fogalmát! Csoportosítsa a járműveket
meghajtás, rendeltetés és igénybevett pálya szerint! Hasonlítsa össze az egyes fuvarozási módokat,
mutassa be előnyeit és hátrányait, mutassa be az egyes fuvarozási módok árképzési módszereit!
9. Jellemezze a szóbeli kommunikációs formák főbb típusait (alaphelyzetek, szóbeli megnyilvánulási
formák, szóbeli hivatalos kommunikációs formák, tárgyalások, gyűlések, mint problémamegoldó
aktusok)! Mutassa be a tárgyalás elméleti kérdéseit, kiemelten a következőket: felkészülés a
tárgyalásra, kétszemélyes tárgyalás, csoportos és delegációs tárgyalás. Jellemezze az írásbeli
hivatalos kommunikációs alaphelyzeteket és főbb dokumentumait (munkaterv, jelentés,
jegyzőkönyv, szakmai önéletrajz, kérvény)!
10. A sokaság és minta jellemzői: mintavételi technikák, a reprezentativitás. A mintából történő
következtetés eszközei: becslés és hipotézisvizsgálat. Az összefüggés és tendenciavizsgálat

statisztikai jelentősége: a korrelációs mérőszámok és a regresszió függvény tulajdonságai, az
idősorok dekompozíciós módszerének főbb jellemzői.
11. Ismertesse az üzleti tervezés fogalmát, jellemzőit és követelményeit! Ismertesse az üzleti tervezés
kialakulását, funkciójának változásait! Pozícionálja az üzleti tervet a vállalkozás tervezési
rendszerében több szempont alapján! Csoportosítsa és jellemezze az üzleti terv típusait annak
felhasználói alapján!
12. Ismertesse az üzleti terv lehetséges felépítését! Konkrét példával igazolja, hogyan teljesülhet az
üzleti tervnél a komplexitás és a konzisztencia követelménye. Részletesen, konkrét példákkal
alátámasztva ismertesse a kockázatbecslés típusait. Megfelelően csoportosítva mutassa be az üzleti
tervezés információforrásait.
13. Ismertesse a gazdasági rendszerek vonatkozásában az informatika, információrendszer, az
információs ciklus fogalmát, a vezetői információs rendszer szerepét, szervezésének követelményeit,
a működését meghatározó alapelveket! Mutassa be és jellemezze az információs rendszer típusokat!
Jellemezze az információt, mint erőforrást!
14. Mutassa be az adatkezelés szerepét, jelentőségét a gazdasági rendszerekben (gazdasági rendszer,
adat, információ, adatstruktúra, adatkezelés, adathordozók)! Jellemezze az elektronikus
adatfeldolgozást, kódokat, kódrendszerek szerepét, alkalmazását, kódképzési alapelveket!
15. Jellemezze a stratégiai gondolkodás fejlődését! Ismertesse a vállalat külső környezetének szintjeit
és elemzési technikáit! Mutassa be a nemzetgazdasági szinten értelmezett versenyképességet és a
gyémánt modellt!
16. Mutassa be az általános versenystratégiákat és a stratégiai pozíciók meghatározásának technikáit!
Melyek a növekedési stratégiák alaptípusai? Jellemezze a vállalati szintű versenyképességet és a
kiegyensúlyozott mutatószámrendszert (BSC)!
17. Jellemezze az erőforrás-alapú tervezési gondolkodást és a vállalati képességek fejlesztését!
Hogyan kapcsolható össze az értéklánc-koncepció és a vállalati információs rendszer? Mi a SWOT
analízis és a belső erőforrások elemzésének kapcsolata?
18. Mutassa be a vállalkozás és a vállalat fogalmi különbségeit! Jellemezze a KKV-k jelentőségét a
magyar gazdaságban (foglalkoztatás, hozzáadott értékteremtés, regionális jellegzetességek)! Mutassa
be a kisvállalatok életét befolyásoló főbb szakpolitikákat (fejlesztéspolitika, adópolitika)!
19. Jellemezze a családi vállalatok tervezését, a párhuzamos tervezési folyamatot! Mutassa be a
kiegyensúlyozott családi vállalat alappilléreit! Határozza meg a családi vállalatokra ható
életciklusokat!
20. Jellemezze a globális piaci terjeszkedés megfontolásait (a terjeszkedés motivációi, módja,
időzítése, értéklánc-eleme, helyszíne) és a kisvállalatok külpiaci növekedési lehetőségeit, különös
tekintettel a franchise-ra!

