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MIKROÖKONÓMIA 

1. Melyek a mikroökonómia által ismert piaci szerkezeti formák? Ismertesse egyenként! 
2. Ismertesse a piaci egyensúly elméletét! 
3. Ismertesse a kereslet és a kínálat rugalmassági mutatóit. 
4. Költségfüggvények 

 
MAKROÖKONÓMIA 

 
5. Mi a GDP kétféle meghatározása és miként igazolható az azonosságuk?  
6. Mik a GDP kiadási komponensei és mi ezek rövid tartalma? 
7. Mi a reál- és nominál GDP? 
8. Mi a GDP deflátor és mit mutat meg? 
9. Mi a fogyasztói árindex? 
10. Mi a munkanélküliségi ráta és a munkaerő részvételi arány tartalma? 
11. Milyen típusai vannak a pénznek?  
12. Mi a munkanélküliség természetes rátája? 

 
PÉNZÜGYEK (Vállalati pénzügyek, Pénzügyi menedzsment) 
  

13. Beruházások hatékonyságának mérése: milyen pénzügyi mutatókkal mérik a beruházások 
hatékonyságát? 

14. Milyen feladatai vannak a pénzügyi vezetőnek? 
15. Ismertesse a pénzügyi döntéseket egy vállalat esetében! 
16. Mi a különbség a vállalati likviditás és eladósodottság között?  
17. Mit jelentenek a ROE, ROA, ROS mutatók? 
18. Ismertesse a Miller-Orrmodell lényegét (pénzeszközök gazdálkodása)! 
19. Ismertesse a fúziók és akvizíciók motivációit.  
20. Ismertesse és jellemezze a főbb finanszírozási lehetőségeket egy vállalat esetében! 
21. Ismertesse a pénzügyi jelentések szerepét a gazdasági szereplők szemszögéből!  

 
 
VÁLLALATGAZDASÁGTAN 
 

22. Sorolja fel és jellemezze röviden a főbb vállalati struktúrákat! 
23. Ismertesse röviden a Porter 5 erők modelljét! 
24. Ismertesse a PEST elemzés lényegét! 
25. Ismertesse a stratégia tervezés folyamatának lépéseit! 
26. Ismertesse a BalancedScorecard mutatószámrendszer nézőpontjait! 



27. Ismertesse röviden a márkázási stratégiákat! 
28. Jellemezze a push illetve a pull stratégiákat! 
29. Sorolja fel a fogyasztói magatartást befolyásoló gazdasági tényezőket! 
30. Mit nevezünk költségelvű árképzésnek? 
31. Ismertesse a termék öt szintjét! 
32. Mit jelent a BCG mátrix? 
33. Melyek az üzleti terv legfontosabb elemei? 
34. Mit jelent és hogyan számítjuk ki a jelenértéket? 

 
EURÓPAI GAZDASÁGTAN 
  

35. Gazdaságpolitika alapjai, gazdaságpolitikai ideológiák és iskolák 
36. Az európai integráció elméleti alapjai, az integrációelmélet főbb irányzatai  
37. Az egységes piac elemei  
38. Az Európai Unió költségvetése felépítése és működése   
39. Adó politika: adó fogalma, funkciói, jó adórendszer ismérvei, adóztatás típusai  
40. Szociális politika: típusai és eszközei  
41. Stabilizációs politika: típusai, konjunktúraciklusok fogalma   
42. A fenntartható fejlődés fogalma és alapelvei    
43. A föld mint speciális termelési tényező 

 
VIDÉK ÉS RÉGIÓFEJLESZTÉS 

44. Melyek a vidék jellemzői? 
45. Mit nevezünk vidékfejlesztésnek? 
46. Mit nevezünk regionális versenyképességnek 
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