Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés
Záróvizsga tételek
1.

Jellemezze a piac főbb tényezőit (kereslet, kínálat, ár) és befolyásoló elemeit a
Marshall-kereszt felhasználásával? Hasonlítsa össze az alapvető piacformákat
(versenypiac, monopolpiac, oligopol piac, monopolisztkus versenypiac). Nevezze meg
és definiálja a keresztrugalmassági formákat!

2.

Mit értünk a monetáris politika alatt? Mely szerv irányítása alatt áll? Sorolja fel a
monetáris politika eszközeit! Ismertesse a jegybanki cél- és eszközrendszer
kapcsolatát, annak működési mechanizmusát!

3.

A számvitel fogalma, célja, tárgya, funkciója. A számviteli rendszer működését
meghatározó szabályok. Vázolja a számvitel alrendszereit.

4.

A számviteli beszámolók rendszere, készítésük feltételei, részei, azok tartalma. A
beszámoló könyvvizsgálata, nyilvánosságra hozatala.

5.

Csoportosítsa a vállalati vagyont! Ismertesse a vagyon számviteli értékelésének
szempontjait és szabályait! A vagyon megjelenése a számviteli beszámolóban.

6.

Az eredménykimutatás típusai, változatai! Ismertesse készítésük szabályait,
könyvviteli hátterét, az eredménykategóriákat és azok tartalmát számítási módjukat!

7.

Az adók csoportosítása. Az adóhatóságok hatásköre és illetékessége. Mutassa be az
eredménykimutatás és a társasági adókapcsolatát!

8.

Az adó fogalma. Az adóztatás funkciói és alapelvei. Az adóügyi jogviszony. Az
adóztatással kapcsolatos alapfogalmak: adóalany, adótárgy, adóalap, adómérték,
adómentesség, adókedvezmény.

9.

A gazdálkodók számviteli rendszerének kialakítási szempontjai. A számviteli
politika és az alapelvek szerepe a számviteli munkában (a számviteli politika
kötelező szabályzatai, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások kapcsolata).

10.

Mutassa be a vállalkozás elemzésének főbb mutatószám csoportjait. Ismertesse
röviden a vállalkozás likviditási helyzetéhez kapcsolódó mutatókat.

11.

A társasági adó általános jellemzői, alapelvei. Az adókötelezettség értelmezése és a
társasági adó alanyai. A belföldi illetékességű vállalkozások társasági adóalap
meghatározásának általános szabályai.

12.

Az adózás előtti eredményt módosító tételek célja, csoportosítása. A társasági adó és
a beszámoló kapcsolata. A helyi adók rendszere, jellemzői!

13.

A Monetáris Unio alapelvei azok értelmezése. Az Unió közös költségvetésének
forrása változtatásának oka.

14.

Ismertesse az ellenőrzés célját, fajtáit és módszereit.

15.

A számviteli folyamatok szervezése. A főkönyvi könyvelés elemei és kialakításuk
szempontjai. A főkönyvi könyvelés és analitikus nyilvántartások összefüggései és
szerepük a vállalati információsrendszerben.

16.

Az önköltségszámítás célja, fajtái, területe, módszerei, szerepe. Az önköltség
fogalma, és a kapcsolódó szabályzati rendszer, az önköltségszámítás és vezetői
információkapcsolata.

17.

A vezetői számvitel fogalma és szerepe a vállalkozások számviteli rendszerébe. A
vezetői és pénzügyi számvitel kapcsolata, jellemzői és területei.

18.

Mi az infláció lényege? Hogyan mérheti? Melyek az okai? Mi a munkanélküliség és
hogyan mérheti? Milyen okokra vezetheti vissza?

19.

Ismertesse a vállalati stratégia szerepét, jelentőségét, a stratégia alkotás fontosabb
mozzanatait, a lehetséges stratégiák előnyeit, hátrányait! Milyen elemzések segítik a
vezetőket a stratégiamegalkotásakor?

20.

Ismertesse a leggyakoribb szervezeti formákat, azok előnyeit és hátrányait, a
szervezeti formák változtatásának okait, szerepét a vállalkozások életében!
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