Pénzügy mesterképzési szak
„A” tételsor
1. Az adóztatás célja, alapelvei, az adórendszerrel szembeni követelmények. A magyar adórendszer
kialakulása, fejlődése, jellemzői nemzetközi viszonylatban.
2. A társadalombiztosítási ellátás célja, rendszere (az egyes típusok ismertetése), kialakulása
Magyarországon. Alapelvek, a TB alanyai, egészségbiztosítási ellátás, nyugdíjbiztosítási ellátás. A
magánnyugdíj és a magánnyugdíj pénztárak, öngondoskodás.
3.

A vagyonértékelés elvei és gyakorlata. A vagyonértékelés funkciói, módszerei és a módszerek
jellemzői.

4. A számviteli tevékenység célja, funkciói. A számvitel törvényi szabályozása, a törvény által
meghatározott kötelezettségek. Az év végi információk forrása.
5. A tőkeszerkezet értelmezése, optimalizálása során figyelembe vehető szempontok. Az egyes
tőkeelemek költségei. A súlyozott átlagos tőkeköltség fogalma. A tőkeköltség szabály.
6. Befektetési – beruházási döntések kritériumai, elvégzendő feladatok, az eredmények értékelése
(megtérülési mutatók, belső megtérülési ráta és problémái, jövedelmezőségi index, nettó jelenérték).
7. Kockázat és hozam összefüggései, értékpapír-piaci egyenes, a vállalati béta meghatározása, szerepe.
Érzékenységvizsgálatok.
8. A kereslet kínálat elemzés statikus és dinamikus modelljei (Marshall-kereszt, Pókháló tétel) és
gyakorlati alkalmazásai. A kereslet és kínálat árrugalmasságának számítása és gyakorlati
alkalmazása (árstratégia meghatározása, adók és támogatások gazdasági hatásának elemzése,
adóteher-megoszlás)
9. A monetáris politika eszközrendszere és működési mechanizmusa. A monetáris tartalék szerepe,
szintjét meghatározó tényezők, összefüggése az árfolyamrendszerrel.
10. A gazdasági és pénzügyi globalizáció. Pénzügyi piacok integrációja.
11. Az Európai Monetáris Unió elvei, követelményei. Az euró árfolyamrendszere, bevezetésének
hatásai.
12. A vállalkozások finanszírozásának lehetőségei, különös tekintettel a kereskedelmi hitelezésre.
13. A bankszabályozás lényege, a hitel kockázatok meghatározásnak új módszerei és hatásai (Baseli
direktívák)
14. A pénzügyi válság fogalma, kialakulásának okai, hatásai a gazdaságra, kezelésének rendszere.
15. Ismertesse az Európai Unió közös költségvetésének jellemzőit, a bevételek alakulását,
összefüggését a kiadásokkal! A közös költségvetés nemzeti költségvetésekre gyakorolt hatása.
16. A kamatelmélet fejlődése az ókortól napjainkig. A pénz mennyiségi elméletének lényege.
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17. Foglalja össze a pénzügyi, a befektetési és a biztosítási intézmények típusaira és az általuk végzett
szolgáltatásokra vonatkozó jogi szabályozás lényegét!
18. A pénzügypolitika fogalma, részei, hatása a gazdaságra. A költségvetési politika, a költségvetési
deficit számítása és megítélése, az államadósság és annak menedzselése.
19. A vezetés fogalma, komplex, dinamikus és átható jellege: A vezetői munka, a funkciók, a szerepek
és készségek függvényében.
20. A pénzügyi és gazdasági folyamatok összefüggéseinek elemzésénél miként lehet felhasználni a
korreláció- és regressziószámítás adta módszertani eszközöket? Mutassa be az elemzés lehetőségeit!

Gödöllő, 2021.10.07.

Dr. Zéman Zoltán
szakvezető, egyetemi tanár
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Pénzügy mesterképzési szak
Záróvizsga „B” tételek
1. A vállalati értékmérés és értékelés célja. A vállalatértékelés folyamata, módszerei.
2. A forgalmi adóztatás célja, nemzetközi gyakorlata. Az általános forgalmi adó jellemzői, szerepe a
költségvetésben. Az ÁFA eljárási szabályai.
3. A gazdasági profit modell. Az EVA mutató mérése, gyenge pontjai, fejlesztési lehetőségei. Az EVA
és MVA kapcsolata a DCF-fel.
4. A személyi jövedelemadó rendszer felépítése, rendszere és jellemzői. A bevétel és a jövedelem
meghatározása, csoportosítása az adófizetés szerint. A magyar személyi jövedelemadó rendszer
értékelése nemzetközi viszonylatban.
5. A számvitel információk szerepe a vállalati vezetés számára. Az évközi és év végi számviteli
információk formái és tartalma valamint falhasználási területei.
6. A vállalati pénzügyi döntések csoportosítása, döntéshozók. Döntések számviteli kimutatások
segítségével és ezek közötti kapcsolat.
7. A betét- és a befektetés-védelem rendszere. A bankrendszer biztonsági hálója. A betétbiztosítási
rendszer európai uniós szintű egységesítésére irányuló törekvések. A betét– és befektető-védelmi
alapok működése.
8. A hozamérték meghatározásának elvi és gyakorlati alapja. A hozamérték meghatározás. A hozam
értelmezésének problémái. A tőkésítési kamatláb, kockázatok.
9. A tőzsdei kereskedés szereplői. Tőzsdei ügylettípusok. A forward és a futures ügyletek
összehasonlítása. A technikai elemzés eszköztára. A fundamentális elemzési szemléletmód. A relatív
értékelés lépései.
10. Ismertesse az ellenőrzési rendszer felépítését, különös tekintettel a közpénzellenőrzés fő feladataira
és alapvető eljárásaira!
11.A nemzetközi pénzügyi intézményrendszer felépítése, a Világbank csoport jellemzése, a Nemzetközi
Valutalap feladata, funkciói. Az Európai Unió főbb pénzügyi intézményei.
12.A társasági adó és osztalékadó általános jellemzői, az adó alanyai és az adó mértéke. Az adó alapját
módosító korrekciós tényezők és azok szerepe. A számvitel és a társasági adó kapcsolata. Az adó- és
adóelőleg fizetési gyakoriság. Az adóbevételek jelentősége az államháztartáson belül.
13.A pénzügyi controlling fogalma, feladatai, felépülése a szervezeten belül, különös tekintettel a
controlling módszertani funkcionalitására.
14.A vezetői számvitel fogalma, feladatai. A
Költségfelosztások a haladó vezetői számvitelben.

költségelszámolási

rendszerek

típusai.

15.A kockázati tőke fogalma, szerepe a vállalat egyes életciklusaiban.
16.A pénzügyi kimutatások rendszerezése, elemzésük sajátosságainak főbb szempontjai.
17.A tőkestruktúra hatása a vállalat értékére. A Miller - Modigliani tétel adózás nélküli és adózás
melletti esetben; a súlyozott átlagos tőkeköltség kategóriája.
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18.A részvénytulajdonosi érték elemzés (SVA); az értékelés előnyei, hiányosságai.
19.A nemzetközi beszámolási és számviteli előírások szükségessége és szervezeti háttere. A
beszámolók és a számviteli adatrögzítési elvek harmonizálása és a harmonizáció területei.
20.A stratégiai és operatív pénzügyi tervek szerepe a vállalati pénzügyi feszültségek előrejelzésében.

Gödöllő, 2021.10.07.

Dr. Zéman Zoltán
szakvezető, egyetemi tanár
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