
Záróvizsga 1. 

 

1. A munkaerőbiztosítás folyamata (EEM) 
a. A toborzás jelentősége, toborzási eszközök 
b. A kiválasztás célja, kritériumai, a kiválasztás problémája 
c. A kiválasztási tesztek célja, hatékonysági feltételei, a kiválasztási interjú szerepe és típusai 
 

2. A teljesítményértékelés (EEM) 
a. A teljesítményértékelés célja, fajtái 
b. Az értékelés területei (dimenziói) és módszerei (kérdőív, interjú) 
c. A sikeres teljesítményértékelő rendszer feltételei 
 

3. Kríziskommunikáció és keretezés (Meggyőzéstechnika) 
a. - a keretezés jelentősége, típusai (nyomatékosító, ekvivalens) 
b. - a céges konfliktusok és az intézményi válságok kommunikációs kihívásai (primer és 

szekunder valóság) 
c. - egy példán az elméleti fogalmak bemutatása (krízis-válasz stratégiák) 
 

4. A meggyőzés útjai (Meggyőzéstechnika) 
a. - gyors és lassú feldolgozás (heurisztikus és szisztematikus út) 
b. - vitatípusok konfliktus alapú felosztása, a kritika internális és externális formái  
c. - a racionális meggyőzés, a véleménykülönbség feloldása és a stratégiai manőverezés 
 

5. A külső környezet vizsgálatának módszerei (Stratégiai menedzsment) 
a. A környezet fogalma, szintjei, típusai 
b. A vállalat tág környezetének vizsgálata: a PEST-analízis 
c. Porter öt erőhatáson alapuló modellje 
 

6. Stratégiai alternatívák (Stratégiai menedzsment) 
a. A környezet fogalma, szintjei, típusai 
b. A vállalat tág környezetének vizsgálata: a PEST-analízis 
c. Porter öt erőhatáson alapuló modellje 
 

7. Mérleg (Számvitel) 
a. Mérleg fogalma 
b. Mérleg szerkezete 
c. Mérleg főcsoportok és csoportok tartalma 
 

8.  Eredménykimutatás (Számvitel) 
a. Eredménykimutatás fogalma, szerkezete 
b. Összköltség és forgalmi költség eljárásra épülő eredménykimutatás felépítése 
c. Eredménykategóriák tartalma 
 

9. Hogyan motiválhatják a menedzserek munkatársaikat? (Szervezeti magatartás) 
a. A motiváció fogalma 
b. A motiváció tartalomelméletei (Maslow, Alderfer, Herzberg, McClelland) 
c. A motiváció folyamatelméletei (Méltányosság, Célkitűzés, Elváráselmélet) 



 

10. Melyek a szervezetek strukturális és kulturális jellemzői? (Szervezeti magatartás) 
a. A szervezeti struktúra kialakításának alapvető jellemzői, tipikus struktúrák 
b. A szervezeti kultúra fogalma, kialakulása, jelentősége  
c. Kultúra tipológiák 
 

 

  



Záróvizsga 2. 

 

1. A tőkepiaci árazódás anomáliái (Befektetéselmélet) 
a. Lehetséges-e releváns információ nélkül árfolyamváltozás? (helyettesítési, információs hatás 

és árnyomás hipotézisek) 
b. Naptári hozammintázatok (hétvége, hónapforduló, január, szünnap vagy ünnepnap 

effektusok) 
c. Magyarázatok a hozammintázatokra (adóoptimalizálás, pénzáramlásokhoz kapcsolódó 

szokások, kirakatrendezés, információk szisztematikus időzítése, pszichológiai magyarázatok) 
 

2. Átlaghoz való visszatérés (Befektetéselmélet) 
a. Átlaghoz való visszatérés kimutatásának módszerei (korreláció, regresszió, 

varianciahányados, nyertes és vesztes portfóliók) 
b. Az átlaghoz való visszatérésre vonatkozó viselkedési magyarázat (hibás kockázatérzékelés, 

túlreagálás) 
c. Pénzügyi változók hozam-meghatározó képessége (P/E ráta, osztalékhozam, kis cég effektus, 

stb.) 
 

3. Vállalatok termelése (Üzleti gazdaságtan) 
a. Határtermék, határtermék-bevétel, csökkenő hozadék elve 
b. Költségminimalizálás alapszabálya, profitmaximalizálás 
c. Mérethozadék 
 

4. Markowitz-féle modell (Üzleti gazdaságtan) 
a. Kockázatkerülés jelensége, diverzifikáció 
b. Hatékony portfóliók 
c. Befektetői választás a Markowitz-féle modellben 
 

5. Tőkepiaci árfolyamok modellje / CAPM (Üzleti gazdaságtan) 
a. Sharpe-féle modell, tőkepiaci egyenes 
b. Béta 
c. CAPM, értékpapír-piaci egyenes 
 

6. Profitok (Üzleti gazdaságtan) 
a. Gazdasági profit szokásos megközelítése 
b. Normál profit, számviteli profit, NPV 
c. NPV-k árfolyamokba épülése 
 

7. Finanszírozási döntések (Vállalati pénzügyek) 
a. Részvényesi és hitelezői érték a tőkeáttétel függvényében 
b. Részvények kockázata és hozama a tőkeáttétel függvényében 
c. Miller-Modigliani tételek és következményük a vállalati pénzügyi elemzésekre 
 

8. Pénzáramlások és tőkeköltség (Vállalati pénzügyek) 
a. Pénzáramlások összeállításának elvei 
b. Az ÁFA, a vállalati és a személyi adók szerepe a pénzügyi elemzésekben 
c. A tőkeköltség meghatározásának elvei és főbb paramétereinek közelítő értékei 



 

9. Gazdasági számítások (Vállalati pénzügyek) 
a. Az NPV szabály elvi háttere 
b. Az IRR szabály alkalmazhatóságának kérdései 
c. A jövedelmezőségi index és az éves egyenértékes mutató 
 

10. Beruházások kockázatai (Vállalati pénzügyek) 
a. Érzékenységvizsgálat és gazdasági profitküszöb számítás 
b. Szcenárióanalízis 
c. Szimuláció 
 


