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KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) 

Írásbeli témakörök 

Választást, rövid választ igénylő feladatok (aránya 50 %) valamennyi témakört 

tartalmazhatja 

Számítást, vagy bizonylatkitöltést, vagy tételszerkesztést igénylő feladatok (50 %) 

Bizonylatkitöltés: pénzügyi műveletek, vásárolt készletek, emberi erőforrások 

bizonylatai, számla 

Számítás igénylő feladatok: vásárolt készletek, emberi erőforrások, befektetett 

eszközök, tevékenységek költségei, eredményszámítás, az erőforrások és a befejezett 

tevékenység adatainak statisztikai feldolgozása 

Tételszerkesztést igénylő feladatok: vásárolt készletek, emberi erőforrások, befektetett 

eszközök, tevékenységek költségei, zárás 

Szóbeli témakörök (legalább 20 tétel)  

Marketing és marketing gondolkodásmód 

A vállalkozás és államháztartás kapcsolata (legalább 2-2 tétel) 

Zárás – éves beszámoló (legalább 1 tétel) 

Pénzügyi műveletek 

A vásárolt készletek 

Befektetett eszközök 

Az emberi erőforrás 

A tevékenység költségei és az értékesítés (legalább 3-3 tétel) 

A tételbe beépített forrásanyagot kell biztosítani, amit a vizsgázó felhasznál. 
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KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) 

Írásbeli témakörök 

Azonos arányban tartalmaz makroökonómiai és mikroökonómiai ismereteket. 

Alapfogalmak, alapelvek és törvények ismereteit ellenőrző kérdések, választásos vagy rövid 

választ igénylő feladatok, jelenségek és összefüggések felismerése, tanult módszerek 

alkalmazását igénylő számításos és grafikus feladatok valamennyi témakörből. 

Választásos, egyszerű, rövid választ igénylő feladatok (aránya 20 %) 

Szöveges (kifejtendő) feladatok (aránya 40 %) 

Számítást, ábrázolást igénylő feladatok (aránya 40 %) 

Témakörök:  

Mikroökonómiai alapismeretek és összefüggések, 

A fogyasztói magatartás és a kereslet 

A vállalat termelői magatartása és a kínálat 

A termelési tényezők piaca  

Az externáliák és a közjavak 

Makroökonómiai alapismeretek és összefüggések 

A makrogazdasági egyensúly 

Az állam gazdaságpolitikája 

Külgazdasági kapcsolatok és nemzetgazdasági összefüggések 

Szóbeli témakörök (legalább 20 tétel) 

A tétel megnevezi és részletesen felsorolja az ismertetésre kerülő tematikus 

egységeket, amelyekben elemzésre alkalmas ábra vagy forrásszemelvény kapcsolódhat a 

tételbe építve. 

 

Makroökonómiai és nemzetközi gazdaságtan 

makroökonómiai alapismeretek és összefüggések 

a makrogazdasági egyensúly 

az állam gazdaságpolitikája 

külgazdasági kapcsolatok és nemzetgazdasági összefüggések 

 

Mikroökonómia 

mikroökonómiai alapismeretek és összefüggések 

a fogyasztói magatartás és a kereslet 

a vállalat termelői magatartása és a kínálat 

a termelési tényezők piaca  

az externáliák és a közjavak 

 

  


