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Menedzsment ismeretek 

Vezetés-szervezés 

1. Stíluselméletek.  Likert osztályozása. Blake és Mouton osztályozása. 
2. Hersey, Blanchard 
3. Kontingencia elmélet. 
4. Lebel osztályozása. 
5. Burns osztályozása. 

Emberi erőforrás menedzsment 

1. Emberi erőforrás tervezés és auditálás. 
2. Munkakör elemzés és tervezés. 
3. Ösztönzésmenedzsment. 
4. Egyéni teljesítményértékelés 

Termelésmenedzsment 

1. TIR szerepe a vállalatirányításban, idő- és feladatstruktúrák. A teljesítőképesség fogalma, szintjei, 
számítása. A teljesítőképesség számításának alapesetei. 

2. Készletek szerepe, típusai. Készletgazdálkodást meghatározó tényezők, készletelemzési módszerek. 
3. I/O modellek szerepe a termeléstervezésben, bruttó, nettó kibocsátás, közvetlen és halmozott erőforrás 

felhasználás értelmezése 
4. Átfutási idő részei, számítása, műveletkapcsolási módok. Készletek és átfutási idő kapcsolata. 
5. Gyártásirányítási rendszerek.  JIT és MRP termelésirányítási rendszerek alapelvei. MRP algoritmusa. 

Interkulturális menedzsment 

1. A szervezeti kultúra fogalma, szerkezete és megjelenési formái. 
2. Szubkultúra fogalma, a szubkultúrák típusai. 
3. Organikus és mechanikus kultúrák. 
4. Handy-féle kultúratípusok. 
5. A kulturális sokféleség előnyei és hátrányai. 

Innovációmenedzsment 

1. A gazdasági növekedés hullámai és az innovációs jelenségek milyen törvényszerűségek mentén írhatóak 
le? 

2. Az új termékek piacra vezetésének milyen stratégiai változatai képezhetők le, mit jelent az új termék és  
zöld termék fogalma? 

3. Milyen jellemző viselkedési formákat azonosított Rogers a diffúziós jelenség kapcsán? Melyek a diffúziós 
kategóriák fő jellemzői? 

4. Milyen jellegzetes döntési helyzetek ismerhetők fel az „S-görbék” elemzése alapján? 
5. Ismertesse az életciklus görbék jellegzetes szakaszait és azok jellemezőit! 



Gazdasági ismeretek 

Pénzügyi számvitel 

Konzultációs lehetőség: Dr. Kántor Béla 
Irodalom: Dr. Pál Tibor szerkesztő: Mérlegtételek elszámolása, (Miskolci Egyetemi Kiadó 2008) 
Fülöp-Juhászné-Kántor-Musinszki-Pálné-Várkonyiné-Verebélyi: Pénzügyi számvitel példatár, (Economix Kiadó, 
Miskolc 2011) 
 

1. Tárgyi eszközök a mérlegben, állománynövekedések és csökkenések elszámolásai. 
2. Vásárolt készletek számvitele. 
3. Értékpapírok és időbeli elhatárolások számviteli elszámolása. 
4. Követelések és kötelezettségek számviteli elszámolásai. 
5. Saját tőkét érintő gazdasági események elszámolása. 

Pénzügytan 

Konzultációs lehetőség: Dr. Bozsik Sándor 
Irodalom: Meir Kohn: Financial Institutions and Markets Oxford University Press 2003 ISBN10: 0195134729; 
dr. Fellegi Miklós: Pénzügyi ismeretek ME 2010 

1. Pénz funkciói. Pénz kialakulása. Pénzrendszerek. Mai modern pénz jellemzői. Multiplikáció. Pénztömeg. 
2. MNB feladatai. Monetáris politika. Monetáris horgonyok. Direkt és indirekt eszközök. Kamatcsatorna. 

Árfolyamcsatorna. Sterilizációs eszközök. Árfolyampolitika. Fizetési mérleg. 
3. Állam funkciói. Gazdaságpolitika céljai. Keynesi gazdaságpolitika. Neoklasszikus gazdaságpolitika. 

Államháztartás részei. Központi költségvetés bevételei és kiadásai. Deficitfajták és finanszírozásuk. 
4. Pénzügyi piacok fajtái. Pénzpiacok szereplői, Tőkepiacok szereplői. Pénzpiaci termékek. Tőkepiaci 

termékek.  
5. Értékpapírok csoportosítása. Tőzsde fajtái. Tőzsdei ügyletek. Váltó, kötvény, részvény jellemzése. 

Kvantitatív statisztikai módszerek 

Konzultációs lehetőség: Dr. Szilágyi Roland 
Irodalom:  

1. Többváltozós korreláció-számítás, korrelációs és determinációs együtthatók a többváltozós 
modellekben. 

2. Többváltozós regressziószámítás célja, feltételrendszere. 
3. Ismertesse az optimális regressziófüggvény meghatározásának módszerét, valamint a mesterséges 

változók (dummy) alkalmazását a regressziós modellekben. 
4. .Ismertesse a faktoranalízist, mint a változók számának csökkentésére alkalmas módszert. 
5. A klaszteranalízis célja, feltételrendszere, alkalmazási lehetőségei. 

Nemzetközi gazdaságtan 

Konzultációs lehetőség: Dr. Bartha Zoltán 
Irodalom: Paul R. Krugman – Maurice Obstfeld: Nemzetközi gazdaságtan – Elmélet és gazdaságpolitika. Panem, 
2003, 13-63, 179-187, 211-234, 377-480 old. 

1. Mutassa be a nemzetközi munkamegosztás és szakosodás legfontosabb kérdéseit! 
2. Mutassa be a protekcionista kereskedelempolitika hatásait! 
3. Ismertesse a nemzetközi munkaerő-áramlás modelljét, a munkaerő-áramlás hatásait! 
4. Milyen árfolyamrendszereket ismer? Melyek az árfolyamok legfontosabb összefüggései? Hogyan függ 

össze a kamatláb az árfolyamokkal? Mi a kamatparitási elmélet lényege? 
5. Ismertesse a deviza- és pénzpiaci együttes egyensúlyának kialakulását! Mutassa be az egyenlő ár 

törvényét, és a reálárfolyam kérdéseit! 

 


