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Felvételi mintafeladatok az ELTE Gazdálkodástudományi Intézete által meghirdetett 

mesterszakokra. 

Az írásbeli vizsgán összesen 35 pont szerezhető. Az írásbeli vizsga két feladattípusból áll. Az 

első feladatcsoport szakonként megegyezik. Itt teszt jellegű kérdések formájában a logikai 

készséget, az általános közgazdasági, üzleti, társadalmi ismeretek tudásszintjét mérjük fel. A 

vizsgának ezen a részén maximum 15 pont szerezhető. Az írásbeli vizsga második blokkja 

szakspecifikus, vagyis az adott szakhoz kapcsolódó szakmai kompetenciák felmérésére irányul: 

a szakhoz kapcsolódó témájú hosszabb-rövidebb szövegek, cikkek vagy cikk-részletek rövid 

szakmai értelmezése, elemzése, értékelése. Itt a maximum elérhető pont 20. 

Példák logikai és szakmai műveltségi kérdésekre: 

 

1. Felismerve a felsorolt szavak közös logikáját, melyik szó nem illik a többi közé? 

 

Filmesztéta, Bazsarózsa, Idióta, Hétalvó, Csalfa, Papír 

a. Műsor 

b. Ének 

c. Dallam 

d. Nóta 

 

2. Ha X = 7,5% és Y = 1/16, akkor 

a. X < Y  

b.X > Y 

c. X=Y 

d.Nem meghatározható. 

 

3. Melyik számmal folytatódik a sorozat? 

3, 6, 2, 7, 1, 8, 0, ?  

a. 9 

b. 5 

c. 4 

d. 0 

 

4. Ha egy szám 5/6-a 50, akkor mennyi a 2/3-a ennek a számnak? 

a. 28 

b. 20 

c. 40 

d. 60 

 

5. Az alábbiak közül melyik ország nem tagja az EU-nak? 

a. Görögország 

b. Bulgária 

c. Norvégia 

d. Málta 
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6. Az alábbiak közül melyik igaz a brainstormingra? (több válasz is lehetséges) 

a. egy olyan kreatív probléma megoldó módszer, ahol a résztvevők megosztják 

egymással ötleteiket és azokat közösen megvitatják 

b. a máshol bevált gyakorlatok átvételét jelenti 

c. egy olyan elemzési módszer, ahol egy esemény/incidens potenciális hatásait 

veszik számba és azokra forgatókönyveket dolgoznak ki  

 

7. Az alábbiak közül melyik a külső finanszírozási eszköz? (több válasz is lehetséges) 

a. vállalati kötvény 

b. visszatartott profit 

c. el nem költött adóbevétel  

 

8. Az alábbiak közül melyik nem jellemző az inflációra? (több válasz is lehetséges) 

 

a. a pénz vásárlóértéke csökken 

b. a kereslet jelentős visszaesését eredményezi 

c. árszínvonal emelkedése 
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Szövegelemzés mintafeladat a Pénzügy MSc-re felvételizőknek 

 

Olvassa el figyelmesen az alábbi cikk részletet, hírt és válaszoljon röviden az alábbi kérdésekre! 

Rekordnyereséget szakított a frankon a svájci jegybank 

Publikálva: 2018. január. 9. 

 

Mintegy 54 milliárd frankos nyereséggel zárhatta a tavalyi évet a svájci központi bank, miután 

óriásit profitált a frank euróval szembeni gyengüléséből - derült ki a ma 

közzétett jelentéséből. Fontos hangsúlyozni, hogy előzetes becslésről van szó, a részletes 2017-

es eredményét (pontos számokkal) márciusban teszi majd közzé a svájci jegybank. Ennek 

ellenére az már biztosra vehető, hogy az 54 milliárd frankosra becsült profit történelmi rekord, 

messze felülmúlja az eddigi – 2014-ben realizált – 38,3 milliárd frankos csúcsnyereséget.  

A profit oroszlánrésze a devizapozíció átértékelődésén keletkezett: a frank hároméves 

mélypontra gyengült tavaly az euróval szemben, ami mintegy 49 milliárd frankot hozott a 

konyhára.  

A svájci központi bank egyébként tőzsdén jegyzett cég, a tulajdonosok nagy részét 

közintézmények és a kantonok teszik ki, de akadnak köztük magánbefektetők is, akik szintén 

részesülhetnek osztalék formájában a bank nyereségéből. A tavalyi rekordprofitnak 

köszönhetően idén várhatóan a törvényi maximumot, vagyis részvényenként 15 frankot fizet 

majd ki osztalék formájában a jegybank. Az osztalékokon felül a szövetségi kormány és a 

kantonok összesen további 2 milliárd franknyi extra kifizetésben részesülhetnek majd, a profit 

fennmaradó része pedig elkülönítésre kerül, hogy fedezze az esetleges jövőbeli veszteségeket. 

 Ha 3 évvel ezelőtt – 2014 végén – a svájci frank euróval szemben jegyzett árfolyama 

1,2 volt, akkor a cikk alapján melyik válasz lehet megfelelő a 2017 év végi árfolyamra 

vonatkozóan?  

o 1,17 

o 1,25 

 Milyen társasági formában működik a svájci központi bank?  

 Milyen formában tehetnek szert nyereségre a részvénytulajdonosok a szöveg alapján és 

a szövegen kívül, általánosságban?  

 Melyek egy jegybank tipikus feladatai? Soroljon fel legalább hármat! 

 Tagja-e Svájc az EU-nak?  

 

 

 

  

https://www.snb.ch/en/mmr/reference/pre_20180109/source/pre_20180109.en.pdf
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Szövegelemzés mintafeladat a Vezetés és szervezés MSc-re felvételizőknek 

 

Olvassa el figyelmesen az alábbi cikk részletet, hírt és válaszoljon röviden az alábbi kérdésekre! 

A nagy IKEA sztori 

Publikálva: 2018. február 2. 

 

A világ leggazdagabb embereit gyűjtő listákon Ingvar Kamprad neve gyakran megfordult. Ám 

a vagyona hiába érte el a 60 milliárd dollárt, a fényűzés sose vonzotta.  

Az IKEA-nál az indulás körülményei is pont olyan szerények voltak, mint maga az alapító. 

Kamprad 17 éves volt, amikor kölcsönt kért az apjától: szülei azt hitték, hogy a pénz a 

tanulmányaira kell, az iskolás fiú azonban inkább egy saját céget alapított. Amikor az IKEA 

1943-ban létrejött, a fiatal vezérnek még fogalma se volt róla, hogy mivel akar foglalkozni. A 

gyufáktól a harisnyákig mindent árult, amire a közelben szükség volt. Mivel a világháború után 

Svédországban alig lehetett tollat kapni 63 amerikai dollárnak megfelelő hitelből 500 íróeszközt 

rendelt Párizsból: elmondása szerint cégvezetőként ez volt az első és utolsó banki kölcsön, amit 

felvett. Hogy az üzletébe becsábítsa a vevőket a vásárlóknak ingyen kávét is felszolgált. 

Azonban az IKEA történetében a legnagyobb mérföldkövet az 1948-as év jelentette: ebben az 

esztendőben az egyik rivális Guimars Fabrike bútorhirdetéseket adott fel egy svéd agrárlapban. 

Kamprad pedig úgy döntött, hogy fel fogja venni a kesztyűt és ebbe az üzletbe is belevág. 

Miután sikerült felhajtania néhány olcsó bútort, a bolt virágozni kezdett. Olyannyira, hogy 

lassan a székeken és az asztalokon kívül minden más lekerült a kínálatból. 

Ingvar forradalmasította a kereskedelmet: 1951-ben kiadta az IKEA katalógusok első korai 

változatát, Älmhultban pedig megnyitott egy bemutatótermet, ahol a termékeket ki is lehetett 

próbálni. Hasonlóan forradalmi volt az ötlet, hogy a bútorokat szétszerelve kéne árulni. A 

cégvezérben ez akkor merült fel, amikor néhány asztalt el kellett szállítani egy fotózás miatt. A 

munkatársa csak úgy mellékesen jegyezte meg, hogy a bútordarabok sokkal kevesebb helyet 

foglalnának, ha a lábuk le lenne csavarozva. Az alapító 1986-ig vett részt a napi irányításban, 

de a csoport az újító ötletekből ezután se fogyott ki. 

A boltokban nyitott éttermek is jó húzásnak bizonyultak: ma már évente több mint 650 millióan 

esznek az IKEA-ban, a kaják pedig a teljes forgalmuknak több mint az 5 százalékát teszik ki.   

Jelenleg az IKEA 49 országban 411 boltot üzemeltet. A jelek szerint pedig ez a szám a 

következő években csak nőni fog. 

 

 Az olvasottak alapján soroljon fel három példát az IKEA szervezeti kultúrájának elemei 

közül!  

 Milyen más szervezeti kultúra összetevőket ismer? 1-1 mondatban ismertessen 4 

különbözőt! 

 Milyen hatása lehet a szervezeti kultúrának az üzleti teljesítményre? 

 

  



 

ELTE Institute of Business Economics 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdálkodástudományi Intézet 

Szövegelemzés mintafeladat a Számvitel MSc-re felvételizőknek 

 

Olvassa el figyelmesen az alábbi cikk részletet, hírt és válaszoljon röviden az alábbi kérdésekre! 

Az értékcsökkenés számviteli, adózási és közgazdasági aspektusai 

Publikálva: SPEK Konferencia, Sopron, 2017. szeptember 22. 

 

 „Az amortizáció fogalma eltér a közgazdasági és a számviteli rendszerben, amely befolyásolja 

a számbavételt és végeredményben eltérő eredményre vezet: mást mutat a számviteli szabályok 

szerint kalkulált vállalati értékcsökkenés, mint a nemzeti számlarendszerben kimutatott 

amortizáció. A fogalmi eltéréseken, és a különböző besoroláson túlmenően a közgazdászok 

mást értenek az értékcsökkenés meghatározásához alapul szolgáló összegen. A társasági 

adótörvény egy erősen szimplifikált, szinte kizárólag a költségvetés bevételét garantáló 

módszert alkalmaz, ezzel egy másik értékrendszert teremt. …. 

… Az értékcsökkenés tervezésekor számviteli becslést végzünk arra vonatkozóan, hogy a 

vállalat az eszközt meddig tervezi használni, a hasznos élettartam végén mekkora lesz az eszköz 

maradványértéke, mi az a leírási mód, mely az elhasználódást leginkább visszatükrözi.  

… Az IFRS szemlélete a becslésre vonatkozóan dinamikus, kötelezi a vállalatokat arra, hogy 

minden fordulónapon a hasznos élettartamra, a maradványértékre, illetve az alkalmazott leírási 

módra vonatkozó becsléseiket felülvizsgálják és lényeges eltérések esetén ezeket a becsléseket 

módosítsák. … 

… A tárgyi és az immateriális eszközök amortizációjának alapja a bekerülési érték, ebben nincs 

eltérés a két törvény között, de ennek alapján mégis különbözőképpen számoljuk a számviteli 

törvény szerinti, valamint a társasági adótörvény szerinti értékcsökkenést. 

Az alapelv egyértelműen következik a társasági adótörvény elsődleges feladatából, a bevételek 

biztosítása érdekében meghatározza a kötelezően alkalmazandó amortizációs kulcsokat 

értékalapú lineáris leírási módszer alkalmazásával…” 

 

 Magyarázza el, miért szükséges a tartósan használt eszközökre értékcsökkenést 

elszámolni! 

 Milyen leírási módszereket ismer a számviteli terv szerinti értékcsökkenés 

meghatározására? 

 Miként hat a számviteli és a társasági adó törvény szerinti értékcsökkenés a társasági 

adó alapjára? 

 Mit ért a cikk az értékcsökkenés dinamikus becslése alatt? Mi a Számviteli törvény 

vonatkozó előírása? 

 Befolyásolja-e a piaci érték változása a számviteli, illetve az adótörvény szerinti terv 

szerinti értékcsökkenés alakulását? Hogyan? 
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Szövegelemzés mintafeladat az MBA MSc-re felvételizőknek 

Olvassa el figyelmesen az alábbi cikk részletet, hírt és válaszoljon röviden az alábbi kérdésekre! 

Tovább rontotta Dél-Afrika adósbesorolását az S&P 

Publikálva: 2017. november 29. 

 

A Standard&Poor’s a Fitch-hez hasonlóan áprilisban tette bóvli kategóriába az afrikai országot, 

most az eddig BB pluszról BB mínuszra gyengítette az adósbesorolást. 

Mindeközben a Moody’s is borúlátó az első negyedévben gazdasági recessziótól sújtott 

országgal kapcsolatban, és kilátásba helyezte a bóvli kategóriába sorolást. A Magyar Afrika 

Társaság elnöke szerint a hitelminősítő döntésének még nem lesz jelentős hatása a gazdaságra, 

ettől függetlenül a politikai bizonytalanságok miatt a tűzzel játszik Dél-Afrika. 

 

 Az olvasottak alapján sorolja fel a hitelminősítő intézményeket! 

 Az olvasottak alapján milyen tényezők játszanak szerepet egy ország 

adósbesorolásában?  

 Milyen potenciális hatásai lehetnek, ha egy hitelminősítő a „bóvli kategóriába” sorol 

egy országot? Milyen hatásai lehetnek, ha a leminősítés egy vállalatot érint?  

 

Olvassa el figyelmesen az alábbi cikk részletet, hírt és válaszoljon röviden az alábbi kérdésekre! 

Megállíthatatlan a Bitcoin - itt az újabb rekord 

Publikálva: 2017. november 29. 

 

Csaknem 10 ezer dolláron jegyzik a Bitcoin-t! 

A kriptovaluta néhány éve fél (2009-ben) dollárról indult, elemzések szerint pedig jövőre 40 

ezer dollárt is érhet. Jelen pillanatban ez az egyetlen eszköz, amelyik ekkorra mozgásokat 

produkál. Leginkább IT-szakemberek és spekulánsok vásárolnak a kriptopénzből. Nem ritkák 

a 30-40 százalékos árfolyammozgások sem – mondta a Blockchaineum alapítója, V.A. 

 

 Az olvasottak alapján rajzolja fel az indulástól számítva napjainkig a bitcoin árfolyam 

görbéjét. Milyen formájú görbét képzel el az olvasottak alapján?  

 Mik azok a kriptovaluták?  

 Milyen egyéb befektetési formákat ismer? 1-1 mondatban ismertessen 4 különbözőt!  

 


