Felsőoktatási szakképzés (FOKSZ) záróvizsga-tételek
(2017-es tanterv szerint végző hallgatók számára)
„A” tételek (szakfüggetlen tételek)
A1. tétel
Ismertesse az információfeldolgozás egyes lépéseit és az információfeldolgozási eszközöket!
Röviden mutassa be, hogy az egyes eszközök milyen típusú adatfeldolgozásra alkalmasak, mik
az előnyei illetve hátrányai!
A2. tétel
Mutassa be a Magyarországi kétszintű bankrendszer működését! (MNB alapvető feladatai,
monetáris politika eszközrendszere, aktív- és passzív bankügyletek gyakorlata)
A3. tétel
Soroljon fel legalább négy munkanélküliségi típust! Válasszon ki egyet, azt ismertesse
részletesen!
A4. tétel
Ismertesse a szervezeti kommunikáció legjellemzőbb írásos és szóbeli formáit, és röviden
jellemezze azokat!
A5. tétel
Ismertesse a gazdasági társaságok négy alaptípusának (közkereseti társaság, betéti társaság,
korlátolt felelősségű társaság és részvénytársaság) fogalmi elemeit, illetve azok külső és belső
jogviszonyait!
A6. tétel
Foglalja össze, hogy milyen szempontok szerint és milyen csoportokba sorolja a vállalkozás
vagyonát a számvitel! Mutassa be a statikus és a dinamikus vagyoncsoportosítást!
A7. tétel
Definiálja a különbséget a fogyasztás és a vásárlás között! Mutassa be a fogyasztás és a vásárlás
kategóriáit, és mondjon példákat is az egyes kategóriákra!
A8. tétel
Határozza meg, mi a motiváció! Sorolja fel a motiváció elméletcsoportjait és elméleteit!
Mutasson be egyet közülük részletesen!
A9. tétel
Magyarázza el, hogy milyen következményekkel járt az EU fejlődésére 2004-től 13, a
korábbiakhoz képest jóval szegényebb ország bekerülése!
A10. tétel
Soroljon fel és jellemezzen sokaságot leíró mutatószámokat (egy-két középérték-, szóródásilletve alakmutatót)!
A11. tétel
Magyarázza el a jelenérték-számítás lényegét! Számpéldával szemléltesse a diszkontálás
folyamatát változó kamatlábak esetén!

„B” tételek (szakspecifikus tételek)
Gazdálkodási és menedzsment szak
B1. tétel
Sorolja fel a tehetség kibontakozásának gátjait, és egy-egy mondatban ismertesse a tehetségek
tipikus problémamintázatait!
B2. tétel
Nevezze meg az érdekegyeztetés két nagy megjelenési formáját! Mutassa be az egyik
sajátosságait!
B3. tétel
Ismertesse a csoportos döntéshozatali technikákat! Mutassa be az egyiket lépésről- lépésre,
kitérve arra, hogy a módszer mely típusú kérdések megoldására alkalmas!
B4. tétel
Ismertesse a teljesítményértékelés alapvető kérdéseit és a hozzájuk kapcsolódó technikákat,
választási lehetőségeket!
B5. tétel
Ismertesse, hogy mely szempontokat kell figyelembe venni a toborzás-kiválasztás
folyamatában! Foglalja össze a különböző interjútechnikák lényegét!
B6. tétel
Foglalja össze a legfontosabb nemzetközi nemzeti-szervezeti kultúramodelleket! Mutasson be
ezek közül egyet részletesen!
B7. tétel
Ismertesse a tanácsadás folyamatát!
B8. tétel
Mutassa be az Ishikawa-diagramot! Magyarázza el, hogy mire alkalmazható ez a módszer!
B9. tétel
Beszéljen a projekt szervezeti kultúrájáról és az érdekeltek rendszeréről!
Kereskedelem és marketing szak
[marketingkommunikáció szakirány]
B1. tétel
Mutassa be a készletek csoportosítási lehetőségeit a számbavétel ideje, készletnagyság és
készletmozgás szerint! Mindegyik esetében magyarázza is meg röviden a különböző
készlettípusokat!
B2. tétel
Foglalja össze, hogy milyen egyéni és társas kompetenciák szükségesek a hatékony üzleti
kommunikációhoz!
B3. tétel
Ismertesse az online marketingkommunikációs eszközöket!

B4. tétel
Mutassa be a reklámügynökségi munka menetét (főbb lépések, felmerülő kérdések)! Térjen ki
különösen az ügyfélbrief és a kreatív brief tartalmára.
B5. tétel
Mutassa be a személyes eladást, mint értékesítési módszert (jellemzői, szerepe) és térjen ki a
tárgyalás szerepére is!
B6. tétel
Mutassa be a marketingkutatási módszerek osztályozási rendszerét!
B7. tétel
Vázolja fel a sikeres üzleti tárgyalás 1+6 lépését!
Pénzügy és számvitel szak
[pénzintézeti szakirány]
B1. tétel
Mutassa be a pénzáramok (jövedelmek) csoportosítását az SZJA-ban!
B2. tétel
Mutassa be a pénz szerepét a nemzetgazdaságokban! Térjen ki az újratermelési és koordinációs
kérdésekre!
B3. tétel
Ismertesse a jövedelemelszámoláshoz kapcsolódó könyvelési feladatokat!
B4. tétel
Ismertesse a főbb pénzügyi elemzési rátacsoportokat, funkciójukat és azt, hogy
információtartalmuk mely érintetti kör számára fontos!
B5. tétel
Mutassa be a kis- és középvállalati szektor pénzügyi sajátosságait! Térjen ki a finanszírozási
problémákra is!
B6. tétel
Mutassa be az üzleti tervezés módszertanát! Térjen ki részletesen az üzleti tervezés pénzügyi
aspektusaira!
B7. tétel
Mutassa be az abszolút különbözetek módszerét és számpéldával szemléltesse a gyakorlati
alkalmazását!
B8. tétel
Ismertesse a hitelezési folyamatot! Térjen ki részletesen az adósminősítési rendszerek alapjaira!
B9. tétel
Foglalja össze a beszámolási kötelezettség hitelintézetekre vonatkozó speciális szabályait!

Turizmus-vendéglátás szak
[turizmus szakirány]
B1. tétel
Határozza meg az idegenforgalmi földrajz fogalmát, tárgyköreit és sorolja fel a turizmus
természeti környezetének főbb vonzerő-típusait (természeti adottságok fajtái, típusai)!
B2. tétel
Ismertesse, hogy Magyarország turizmusa szempontjából
terméktípusok, és ezek milyen meghatározó vonzerőkre épülnek!

melyek

a

legfontosabb

B3. tétel
Mutassa be a turizmus működésének környezetét, valamint a turizmus keresletét, kínálatát és a
kettő közti kapcsolatot megteremtő tevékenységeket!
B4. tétel
Ismertesse az online értékesítési tölcsért és működését!
B5. tétel
Ismertesse a turisztikai marketingtevékenység sajátosságait!
B6. tétel
Ismertesse az utazásszervező vállalkozások alapításának menetét és szükséges feltételeit!
B7. tétel
Ismertesse és jellemezze a kereskedelmi szálláshelyek fajtáit!

