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1. Jellemezze a piac fő tényezőit (kereslet, kínálat, ár) és befolyásoló elemeit a Marshall 

kereszt felhasználásával! Határozza meg az egyéni és a piaci kereslet viszonyát!  

2. Hasonlítsa össze az alapvető piacformákat (versenypiac, monopolpiac, oligopolpiac, 

monopolisztikus versenypiac)!  

3. Ismertesse a számviteli beszámolók típusait és az egyes részek tartalmát! 

4. Csoportosítsa a vállalati vagyont! Ismertesse a vagyon értékelését és megjelenését a 

beszámolóban! Mutassa be a tárgyi eszközök felhasználásának összefüggéseit a termelés 

volumenével és az eredménnyel. 

5. Mutassa be az eredmény-kimutatás típusait, könyvviteli hátterét, felépítését, valamint a 

társasági adó megjelenítését az eredmény-kimutatásban! 

6. Mutassa be a vállalati költségek gazdasági és számviteli értelmezését! Ismertesse a 

költségek könyvelésének céljait és módjait!  

7. Határozza meg a költségnem, a költséghely és költségviselő fogalmak tartalmát, 

könyvelésük célját és helyüket a számlarendben! 

8. Különböző szempontok szerint csoportosítsa és definiálja a vállalati költségeket! Ábrázolja 

és jellemezze a költségfüggvényeket! 

9. Sorolja fel és röviden jellemezze a fogyasztói magatartást befolyásoló tényezőcsoportokat 

és összetevőiket!  

10. Ismertesse a piaci szegmentáció tényezőit, a piacválasztás módszereit, értelmezze a piaci 

pozícionálás fogalmát! 

11. Értelmezze az üzleti vállalkozást, jellemezze a vállalati működés érintettjeit! Ismertesse a 

vállalati célok szintjeit és hierarchiáját. 

12. Ismertesse a kis- és középvállalkozások társadalmi- gazdasági szerepét az EU-ban és 

Magyarországon! Értelmezze a vállalkozás, a vállalkozó fogalmát!  

13. Milyen külső és belső tényezők játszanak szerepet a vállalkozás alapításánál?  

14. Mutassa be a vállalkozási folyamatot, és a vállalkozási folyamat egyes szakaszainak főbb 

jellemzőit! 

15. Határozza meg a vállalkozások fejlődésének és hanyatlásának tipikus életciklusait és a 

hozzájuk tartozó kríziseket, az egyes ciklusok főbb jellegzetességeit!  

16. Ismertesse a gazdasági társaságok alapításának formai (alaki) és tartalmi követelményeit! 

Sorolja fel és röviden foglalja össze a létesítő okirat (társasági szerződés) kötelező tartalmi 

elemeit, különös tekintettel a társaság vagyonára!  

17. Ismertesse a társaság tulajdonosi testületére, a vezető tisztségviselőre, a felügyelő 

bizottságra és a könyvvizsgálóra vonatkozó alapvető szabályokat!  

18. Melyek a cégbejegyzési eljárás legfontosabb szabályai, mi a cégjegyzék szerepe az üzleti 

életben? 

19. Mi a csődeljárás, felszámolási eljárás és végelszámolás fogalma? Foglalja össze az egyes 

eljárásokra vonatkozó legfontosabb szabályokat! 

20. Értelmezze a stratégia, stratégiai menedzsment, stratégiai tervezés fogalmakat! Mutassa be 

a vállalaton belüli stratégiai szintek kapcsolatát és jellemzőit!  

 


