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BEVEZETÉS 
 
Ez a program a fő tudományos és módszertani dokumentum, amely 

szabályozza a felvételi teszt tartalmát. Célja a felvételt nyert hallgatók elméleti és 
gyakorlati képzésének átfogó megközelítésének biztosítása, tudásszintjének 
meghatározása érdekében. 

A felvételi vizsga célja, hogy versenyképes alapot nyújtson a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolára történő beiratkozáshoz a 071 „Számvitel és 
adózás” szak alapképzésére, az általános gazdasági tudományágakban a jelentkezők 
felkészültségi szintjének azonosításával. 

A felvételi vizsgák tárgya az általános gazdasági képzés normatív 
tudományágainak megfelleően a felvételizők által megszerzett ismeretek és 
készségek. 

A felvételi teszt céljai: 
 a felvételiző fejlessze speciális ismereteit és kompetenciáit; 
  a felvételizők képességének értékelése a megszerzett tudás kreatív 

felhasználására; 
 annak elemzése, hogy a felvételizők hogyan tudják kialakítani saját 

hozzáállásukat a modern gazdaság sajátos problémáihoz, amelyben a hazai 
vállalkozások működnek. 

A felvételi vizsga egy olyan átfogó vizsga, amely az ukrajnai felsőoktatás 
minőségbiztosításán belüli közgazdasági feladatokat tartalmazza az e terén teljesítő 
„ifjú szakemberek” képzéséhez 07 „Irányítás és igazgatás” ágazatban. 

A felvételi vizsgák programja a szakmai tudományágak kérdéseire terjed ki: 
 Közgazdaságtanelmélet; 
 Makroökonómia; 
 Befektetéstan; 
 Gazdaságtörténelem és gazdaságelmélet fejlődése; 
 A könyvelő és a könyvvizsgáló szakmai standartjai. 
Ebből a célból ajánljuk az alábbi programot a felvételizőknek, hogy 

megfelelőken felkészüljenek a vizsgákra. 
A képzések területeiről, a különlegességekről, a felvételi követelményekről, 

a programokról és a felvételi vizsgák értékeléséről részletes információk találhatók 
a II. RF KMF  honlapján (http://kmf.uz.ua/). 

A szakmai tanúsító bizottság létrehozásának, szervezésének és munkájának 
rendjét a II. RF KMF-be való felvételi szabályzat szabályozza, ami megtalálható a 
II. RF KMF honlapján. 

Sikeres felkészülést a vizsgákra és sikeres felvételt kívánunk a 
felsőoktatásba! 
  

http://kmf.uz.ua/)


A FELVÉTELI VIZSGA TÉMAKÖREI 
 

1. KÖZGAZDASÁGTANELMÉLET 
 

1.1.téma. Gazdasági fejlődés általános alapjai 
Termelés. Gazdasági szükségletek és érdekek. Gazdasági rendszer. 

Gazdasági rendszer típusai. Tulajdon, mint a gazdasági rendszer alapja. Tulajdon 
koncepciói. Tulajdon alanyai és tárgyai. Tulajdon típusai és formái. Társadalmi 
gazdálkodás, evolúciója. Természetes gazdálkodás lényege és főbb jellemzői. 
Termékgazdálkodás. Termék és tulajdonságai. Termék fogyasztói tulajdonsága. 
Termék csere értéke. Munkaérték elmélet, „három tényező” elmélet. Határhaszon 
elmélet. Termék érték nagysága. Konkrét és elvont munkaerő. Árutermelés 
egyszerű és korszerű formája. Pénz eredete és lényege. Pénz funkciói. 
Pénzforgalom törvény. Pénz típusai. Termék ára és befolyásolási tényezői. Infláció. 
Korszerű pénzrendszer. 

 
1.2. téma. Fejlett árutermelés és piac 
Tőke: termelési és felhalmozási folyamat. Tőke elméletek. Tőke típusai és 

formái: humán tőke, szellemi tőke, információs tőke, termelési tőke, vállalkozói 
tőke, pénzügyi tőke. Tőke és munka. Vállalkozás lényege és fő jellemzői. 
Vállalkozás formái és típusai. Vállalkozás típusai és funkciói. Vállalkozói 
jövedelem. Nyereség. Tőke körforgalma és stádiumai. Fő és forgalmi tőke. 
Értékcsökkenés. Termelési költség elméletek. Költségek osztályozása: társadalmi 
költségek, gazdasági és számviteli költségek. Bruttó, átlag és marginális költségek. 
Termelési költségek, termék értéke és ára. Termék önköltsége. Nyereség, mint 
gazdasági kategória. Nyereség funkciói és típusai. Kölcsöntőke. Hitel lényege és 
formái. Bankok és bank rendszer. Korszerű kereskedelem típusai és formái. 
Árutőzsde és tőzsdék. Értékpapírok. Agrárkapcsolatok. Vállalkozás az 
agrárszférában. Munkabér: lényege, formái, rendszerei. Piac: lényege, típusai, 
funkciói. Kereslet, keresleti törvény. Kínálat, kínálati törvény. Piaci egyensúly. 
Kereslet és kínálat rugalmassága. Konkurencia. Piaci modellek. Piaci 
infrastruktúra. 

 
1.3. téma. Társadalmi reprodukció 
Termelési és reprodukciós folyamat. Társadalmi reprodukció lényege, 

típusai. Bruttó hazai össztermék, nettó nemzeti jövedelem, nemzeti jövedelem. 
Árnyékgazdaság. Nemzeti vagyon és struktúrája. Gazdasági növekedés fajtái, 
típusai, tényezői. Fenntartható gazdasági fejlődés. Gazdaság ciklikus fejlődése, 
okai. Gazdasági ciklus fázisai. Gazdasági krízis, okai és hatásai. Az állam 
gazdasági funkciói. Gazdasági szabályozás lényege, céljai, eszközei és fő nézetei. 
Pénzügyi rendszer. Fiskális politika. Pénz-hitel rendszer. Világgazdaság: lényege, 
fő részei, felépítése. Nemzetközi piacok. Nemzetközi kereskedelem. Nemzetközi 
monetáris-pénzügyi kapcsolatok. 
  



2.MAKROÖKONÓMIA 
 
2.1. téma. Makroökonómia és szerkezeti elemei 
Gazdasági rendszer, mint a makroökonómia tárgya. Gazdasági rendszer 

típusai: piac gazdaság, államigazdaság, vegyes gazdaság. gazdasági rendszer fő 
jellemzői. Háztartás, vállalkozás, állam 

A gazdaság alanyai. Makroökonómia szabályozásának mechanizmusa: piaci 
és állami. Makroökonómia gondolkozás történelmi kialakulása. Nemzeti számla 
rendszere. Makroökonómia mutatók kiszámításának módszerei: GDP, GNP, 
nemzeti jövedelem. Nemzeti vagyon. Árindex, típusai és szerepe a GDP 
kiszámításában. Munkaerőpiac és munkanélküliség. Foglalkoztatottság. 
Munkanélküliség fajtái: súrlódásos, strukturális, ciklikus. Foglalkoztatottság 
állami szabályozása. Gazdasági egyenlőtlenség. A létminimum. A lakosság 
szociális védelmének állami rendszere. Termék és keresleti piac. Aggregált 
kereslet, aggregált keresleti görbe. Aggregált kínálat, aggregált kínálati görbe. Piaci 
árak és a nemzeti termelés szintje. Pénzpiac. Hitelpiac. Pénz multiplikátor. Az 
állam monetáris politikája. Inflációs és az állam antiinflációs politikája. 

 
2.2. téma. Egyensúly elérésének mechanizmusa a gazdaság fő 

szektoraiban 
Fogyasztás, befektetések, lényegük. Fogyasztás és megtakarítás. Fogyasztás 

és személyi jövedelem. Befektetések és a befektetés tényezői. Jövedelem, mint a 
befektetés forrása. Összes költség és a GDP. Fiskális politika lényege. Állami 
tartozás és a költségvetési deficit finanszírozásának módszerei. Gazdasági 
növekedés lényege és célja. Gazdasági növekedés tényezői. Gazdasági vagyon, 
elemei. A gazdaság állami szabályozásának szükségessége. A gazdaság állami 
szabályozásának formái: hosszú távú és rövid távú, közvetlen és közvetett. 
Monetarizmus. Valuta árfolyam és valuta piac. Fizetési mérleg. 

 
3. BEFEKTETÉSTAN 

 
3.1. téma. A befektetési tevékenység elméleti alapjai 
A befektetés/beruházás kialakulása és lényege. A befektetések 

csoportosítása és szerkezete. A befektetési piac fogalma, csoportosítása, elemei, 
valamint piaci feltételek. Befektetési légkör: fogalmak és tényezők. A befektetési 
tevékenység alanyai, tárgya, valamint szervezeti és törvényi szabályozása. A 
külföldi tőke vonzása. Nemzetközi befektetési tevékenység és annak tényezői. A 
külföldi befektetések típusai és vonzásuk jellemzői. Beruházási (befektetési) 
tevékenység a szabad gazdasági övezetekben. Pénzügyi befektetések fogalma, 
jellemzők. Értékpapírpiac, piaci szereplők, funkcióik. Tőzsde. Beruházások 
termelőeszközökbe. A valós befektetések és azok szerkezete. Szellemi tulajdon és 
szellemi befektetések. Innovatív befektetési formák. 

 
3.2. téma. Beruházási / befektetési tevékenységek végrehajtása és a 

beruházási projektek hatékonyságának értékelése 



Projektmenedzsment a szervezetek irányítási rendszerében. A projekt 
tevékenységeinek lényege: koncepciók, főbb jellemzők, projekt csoportosítás. A 
projektmenedzsment mint a menedzsment sajátos ága. A  projektmenedzsment 
célja, folyamatai  és funkciói. A projekt életciklusa. Beruházási projekt kockázatok. 
A kockázat fogalma és tényezői. A befektetési kockázat formái. A beruházási 
projekt kockázatértékelésének módszerei. Beruházási kockázat csökkentési 
eszközök 

Az üzleti terv. Az üzleti terv kidolgozásának koncepciója, felépítése és 
szakaszai. Az üzleti terv összefoglalása, célja és szükségessége. Az üzleti terv fő 
szakaszai, a tanulmány és az írás sajátosságai. A befektetés célszerűsége. A 
befektetési hatékonyság felmérésének típusai. A beruházások hatékonyságának 
értékelési módszerek. Nettó jelenérték számítási módszer (NPV). A befektetés 
megtérülésének (ROI) kiszámítása. A belső megtérülési ráta szabály (IRR-
szabály).  A megtérülési idő kiszámításának módszere. Pénzügyi terv. 

A beruházási folyamat pénzügyi támogatása. A befektetési források jellemzői. 
Az innovatív vállalkozások kockázati finanszírozása. 

 
4. GAZDASÁGTÖRTÉNELEM ÉS GAZDASÁGELMÉLET 

FEJLŐDÉSE 
 

4.1. téma. Általános alapok és a gazdaságtörténet és a gazdasági 
gondolkodás kialakulásának kezdeti szakasza 

A közgazdaságtan és a gazdasági gondolkodás mint tudomány története. A 
gazdaságtörténet és a gazdasági gondolkodás periodizálásának megközelítései. A 
korai civilizációk társadalmainak gazdasága és gazdasági gondolkodása. A korai 
civilizációk társadalmainak gazdasági   szférájának kialakulása. Gazdasági 
fejlődés és gazdasági gondolkodás Mezopotámiában. Az ókori Egyiptom 
gazdasági fejlődése és tükröződése a gazdasági gondolkodásban. A krétai-mükénéi 
civilizáció társadalma és gazdasági fejlődésének jellemzői. Gazdaság és népesség 
a bronz és a kora vaskorban Ukrajna területén. A hagyományos civilizációk 
társadalmainak gazdasági fejlődése és gazdasági gondolkodása a VIII. - V. 
században. nem. "Axiális idő" és a modern civilizációk kialakulása. A keleti 
civilizáció és jellemzői "axiális időben". A nyugati civilizáció és az ősi államok 
gazdasági fejlődése. Gazdaság és gazdasági gondolkodás az ókori 
Görögországban. Gazdaság és gazdasági gondolkodás az ókori Rómában. A 
lakosság gazdasága Ukrajna területén "axiális időben". Az ősi szlávok gazdasága. 
Gazdasági gondolkodás és a középkor gazdasága (V - XV. Század vége). A 
gazdasági fejlődés általános jellemzői és a középkor civilizációinak gazdasági 
gondolkodása. A nyugat- európai civilizáció államai gazdasága és gazdasági 
gondolata. A feudális gazdaság periodizálása Ukrajnában (VI - XV. Század). 
 

4.2. téma. A gazdasági gondolkodás fejlődése Ukrajnában 
Gazdaság és gazdasági gondolkodás az európai civilizáció országaiban (XVI 

- XVIII. Század közepe). Az európai civilizáció kialakulása. A civilizációs 
tényezők hatása az európai civilizáció gazdaságára. Piacgazdaság kialakulása az 



európai civilizáció országaiban. Merkantilizmus. A klasszikus politikai gazdaság 
kialakulása (W. Petty, P. Bouagilbert, F. Quesnay, A. Turgot, A. Smith). Piaci 
gazdasági formák kialakulása és Ukrajna gazdasági gondolkodása (XVI. Század - 
XIX. Század közepe). Az ukrán földek gazdasági fejlődése a XVI - XVIII. Század 
közepén. Merkantilizmus Ukrajna társadalmi-gazdasági gondolatában. Az ukrán 
közvélemény demokratikus áramlatának alapelveinek meghatározása. Ukrajna 
gazdasága a XVIII. Század utolsó harmadában. század közepén. A gazdasági 
liberalizmus eszméinek terjesztése a közgazdasági gondolkodásban. A klasszikus 
politikai gazdaságtan fejlődése. 

 
5. A KÖNYVELŐ ÉS A KÖNYVVIZSGÁLÓ SZAKMAI STANDARTJAI 

 
5.1. téma.  A számvitel szakmai standardjainak szerepe a számviteli 

rendszerben. 
A számviteli és beszámolási standardok. A standardok típusai. A szakmai 

tevékenység szabványozása. Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok 
(IFRS). A számvitel általános alapelvei. A számviteli és beszámolási standardok 
harmonizációja. Könyvelők szakmai piaca Ukrajnában és a világon, azon kínálata 
és kereslete. Az IFRS ukrajnai bevezetésének problémái és kilátásai. 

 
5.2. téma. A számvitel mint szakmai tevékenység. 
A szakma, a professzionalizmus, a professzionalizmus fogalma.  Hivatásos 

könyvelő. A könyvelőség műszaki személyzete. Partnerség. Képzettségi jellemzők 
és követelmények a képesített könyvelők számára. A vállalkozás számvitel 
szervezésének formái. Könyvelői felelősség. Könyvelői minősítés. 

 
5.3. téma. Minőségellenőrzés, könyvvizsgálati, egyéb kapcsolódó 

szolgáltatások nemzetközi standardok 
A nemzetközi könyvvizsgálati standardok fogalma és szerkezete. A 

könyvvizsgálat típusai a szakmai standardok rendszerében. Ésszerű és korlátozott 
bizonyosság feladatai. A tervezett pénzügyi információ ellenőrzése. Feladatok az 
elfogadott eljárások végrehajtásához. Pénzügyi információ elkészítése. A bizalom 
biztosításának elemei. Az ellenőrzés tárgya. Vonatkozó kritériumok. Megfelelő 
bizonyíték. Írásbeli könyvvizsgálói záradék (vélemény). Ésszerű és korlátozott 
bizonyosság. A könyvvizsgálói jelentések tartalmi elemei. A könyvvizsgálat 
előrejelzése és utólagos értékelése. A belső minőségellenőrzési rendszer felépítése. 
  



A FELVÉTELI VIZSGA ÉRTÉKELÉSÉNEK  KRITÉRIUMAI 
 
A felvételi vizsgák értékelésének eljárását és kritériumait a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai        Magyar Főiskola felvételi vizsgák szervezéséről szóló rendelete 
szabályozza . 

A felvételi vizsgát írásban, legfeljebb 90 percig, a bizottság tagjai (az 
elfogadott bizottság legalább kétharmada) jelenlétében végzik. 

A felvételi vizsga tesztfeladatokat tartalmaz. 
A tesztfeladatok 50 feladatból állnak, amelyek mindegyikét két pont értékeli. 

Minden tesztfeladat 4 lehetséges választ kínál, amelyek közül csak az egyik helyes. 
A felvételi vizsgán összesen 100 pont szerezhető.  
A tesztfeladatok értékelését a következő kritériumok szerint kell elvégezni: 
- két pont - a helyes válaszért; 
- nulla pont – a helytelen válasz esetén. 
A felvételiző akkor nyerhet felvételt, ha a felvételi vizsga értékelése 

során  legalább 20 pontot elért. 
 

FIGYELEM! Abban az esetben, ha a jelentkező nem tartja be a tudományos 
jóhiszeműség és tisztesség elveit , a  jelentkező a tanár kérésére el kell, hogy hagyja 
a termet és általános nulla osztályzatot kap. 
 
 
 
  



MINTA FELADATOK A FELVÉTELI VIZSGÁHOZ 

2021 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
 
 

Feladatok egy helyes válasz megválasztásával (50x2 pont). 
 

1. Válassza ki a gazdaság meghatározását! 
A. A társadalom anyagi és emberi erőforrásainak kapcsolatrendszere 
B. A társadalom része, a tulajdonviszonyok összessége 
C. A társadalom része, az árutermelési kapcsolatok összessége 
D. A társadalomtól elkülönült anyagi viszonyok összessége 

2. Válassza ki a piacgazdaság meghatározását! 
A. A gazdasági folyamatok jogszabályok nélküli, piaci összehangolása 
B. A gazdasági folyamatok központi irányítás melletti, piaci eszközökkel történő 
összehangolása. 
C. A gazdasági folyamatok piaci eszközökkel történő összehangolása 
D. A piaci folyamtok gazdasági jogszabályok nélküli szerveződése 

3. Válassza ki a tiszta piacgazdaság jellemzőjét! 
A. A termelési eszközök magántulajdonban vannak 
B. A fogyasztási cikkek magántulajdonban vannak 
C. A termelési eszközök magán- és állami tulajdonban vannak 
D. A fogyasztási cikkek magán- és állami tulajdonban vannak 

4. Válassza ki a kooperáció meghatározását! 
A. A munkamegosztás alapján elkülönült termelők, termelő szervezetek tudatos 

együttműködése 
B. Két v. több egyén v. szervezet egymásra hatásával járó mikrofolyamat 

szabályozása, 
C. A tevékenységek elkülönülése különböző foglalkozási ágakká 
D. Mindhárom megállapítás egyaránt helyes 

5. Válassza ki a helyes megállapítást! 
A. A modern piacgazdaságban csak magán tulajdon létezik 
B. A modern piacgazdaságban állami tulajdon nem létezik 
C. A modern piacgazdaságban állami tulajdon is létezhet 
D. A modern piacgazdaságban állami tulajdon is létezik 

6. Válassza ki a termelési tényezők meghatározását! 
A. Dolgok, tevékenységek, amelyeket a termelésben felhasználunk a termékek és 

szolgáltatások előállítására 
B. Tárgyi eszközök, amelyeket a termelésben felhasználunk a termékek és 
szolgáltatások előállítására 
C. Munkatárgyak és munkaeszközök, amelyeket felhasználunk a termelés, 

szolgáltatás érdekében 
D. Mindhárom megállapítás egyaránt helytelen 

7. Válassza ki a tőkejavak meghatározását! 
A. Az emberek által előállított termelési eszközök 
B. A termelés érdekében befektetett pénzmennyiség 
C. A vállalkozás rendelkezésére álló pénz és értékpapír 
D. A termelésben felhasználható természeti tényezők 

8. Melyik kifejezés tükrözi az emberek azon képességét és vágyát, hogy megvegyenek 



valamit? 
A. Szükség. 
B. Kereslet. 
C. Szükségesség. 
D. Vágy. 

9. Valószínű, hogy a termékárak csökkenésének oka: 
A. A magánvállalkozások adóinak növekedése. 
B. A fogyasztói jövedelem növekedése. 
C. A termelési erőforrások árának esése. 
D. A kiegészítő termék árának csökkenése. 

10. Hogyan nevezik a pénz értékcsökkenését? 
A. Infláció. 
B. Defláció. 
C. Devalváció. 
D. Revalváció. 

11. A "neolit forradalom": 
A. Tüzet nyitni; 
B. A kézművesség megjelenése; 
C. Az áttérés a kisajátításról a szaporodó gazdaságra 
D. A reproduktív gazdaságról az átvételre való áttérés. 

12. Mik azok a "poliszok"? 
A. Mezopotámia uralkodói;  
B. A törzsi elit az ókori Görögországban;  
C. Az ókori Görögország városállamai;  
D. Kézműves műhelyek az ókori Rómában. 

13. Mezopotámia gazdasági gondolatának emlékműve: 
A. "Heracleopolis királyának tanításai ..."; 
B. "Ahtoi, Dauf fia tanításai Piop fiának"; 
C. Hammurabi király törvényei; 
D. "Az Ipuser jóslata". 

14. Melyik keleti ősi országban volt a legfejlettebb várostervezés: 
A. Babilon;  
B. Egyiptom;  
C. А sumér-akkád királyság;  
D. Az asszír állam. 

15. Ki a "Bygone évek meséje" krónika írója? 
A. Nestor szerzetes;  
B. János szerzetes;  
C. Dániel szerzetes;  
D. V. Monomakh herceg. 

16. A kijevi Rusz fő kereskedelmi útvonala:  
A. Borostyán;  
B. A vikingektől a görögökig;  
C. Só;  
D. Vas. 

17. A feudális bérleti formák az alábbiak kivételével tartalmazzák:  
A. A pénzt;  



B. Munka;  
C. Természetes;  
D. Vagyon. 

18. Ki volt az első tengerész, aki felfedezte Amerikát? 
A. Kolumbusz Kristóf, 1492; 
B. Vasco da Gama, 1497–1498;  
C. Magellan, 1519–1521.  
D. Amerigo Vespucci 1499–1503. 

19. Feudális birtokok Angliában: 
A. Falkland;  
B. Bakland;  
C. Uradalmak;  
D. Odal. 

20. A középkori városok helyi önkormányzatokért folytatott küzdelmét így hívják: 
A. Bérleti díj váltása; 
B. Közösségi forradalom; 
C. A hanzai liga; 
D. A tőke kezdeti felhalmozása. 

21. A "beruházás" kifejezés az alábbi angol kifejezésből származik: 
A. Investigation 
B. Innovation 
C. Investment 
D. Income 

22. A nyereségre vagy a társadalmi hatás elérésére irányuló bármilyen vagyon és szellemi 
tulajdon befektetéseit  hogyan nevezzük?: 

A. Befektetések 
B. Innovációk 
C. Tőkebefektetés 
D. Bankbetétek 

23. A vállalat legfontosabb termelési eszközeinek reprodukciójába tartozó ingatlanokban való 
befektetést úgy nevezzük, hogy: 

A. Amortizáció 
B. Tőkebefektetések 
C. Innováció 
D. Szellemi befektetések 

24. A magánszemélyek, jogi személye és az állam által a befektetések megvalósításával 
kapcsolatos gyakorlati intézkedések? 

A. Befektetési projekt 
B. Befektetési folyamat 
C. Innovációs folyamat 
D. Befektetési tevékenység 

25. A befektetéseket a beruházási döntéstől a beruházási projekt végső szakaszáig úgy nevezzük, 
hogy: 

A. Befektetési ciklus 
B. Befektetési forgalom 
C. Befektetési projekt 
D. Befektetési folyamat 

26. Az ismétlődő befektetési ciklusok sorát úgy hívják, hogy 
A. Befektetési projekt 
B. Befektetési folyamat 
C. Befektetési ciklus 



D. Befektetési tevékenység 
27. A vállalkozói és egyéb tevékenységekbe befektetett vagyoni és szellemi tulajdont úgy 
nevezzük, hogy:. 

A. befektetési tevékenység eredményei 
B. befektetési tevékenység alanyai 
C. befektetési tevékenység tárgyai 
D. A befektetési tevékenység stimulálása 

28. A befektetés befejezése után azonnal elkezd nyereség képződni. Ezt milyen időrendi 
sorrendnek nevezzük? 

A. Párhuzamos 
B. Kombinált 
C. Időközi 
D. Szekvenciális 

29. Még befektetés befejezése előtt elkezd nyereség képződni. Ezt milyen időrendi sorrendnek 
nevezzük? 

A. Párhuzamos 
B. Kombinált 
C. Időközi 
D. Szekvenciális 

30. A befektetés befejezése után idővel kezd el nyereség képződni. Ezt milyen időrendi sorrendnek 
nevezzük? 

A. Párhuzamos 
B. Kombinált 
C. Időközi 
D. Szekvenciális 

31. Milyen körülmények veszélyeztethetik a hivatásos könyvelő önérdekét? 
A. Túlzott függőség az ügyfél által fizetett díjtól; 
B. Lényeges hiba észlelése a hivatásos könyvelő újraértékelésében a közgyakorlatban; 
C. Következtetés levonása a pénzügyi rendszer munkájáról; 
D. Olyan szolgáltatások nyújtása az ügyfél számára, amelyek közvetlenül érintik a 

gyakorló könyvelő tevékenységét. 
32. A szakmai magatartás elve megköveteli a hivatásos könyvelőtől: 

A. Az őszinteség kötelességet; 
B. A törvények és rendeletek betartásának kötelezettséget; 
C. Minden releváns szempontból könyvvizsgálat elvégzését; 
D. A készségek és ismeretek megőrzését a szükséges szinten. 

33. Az alábbiak közül melyik nem képezi a könyvvizsgálat tárgyát: 
A. Jogi személyek; 
B. Polgárok; 
C. Az állam; 
D. Gazdasági folyamatok (termelés, értékesítés stb.). 

34. Az alábbiak közül melyik nem a könyvvizsgálat típusa: 
A. Független és függő; 
B. Külső és belső; 
C. Kényszerű és önkéntes; 
D. Működési. 

35. A számvitel és az ellenőrzés, a pénzügy és elemzés, a közgazdaságtan és a jog területén 
magasan képzett szakember, aki felhatalmazással rendelkezik arra, hogy szerződéses alapon 
könyvvizsgálói tevékenységet folytasson, majd ezt követően hivatalos véleményeket nyújtson be: 

A. Könyvelő; 
B. Közgazdász; 
C. Ellenőr; 



D. Könyvvizsgáló. 
36. Milyen elemeknek kell jelen lenniük gazdasági számvitelben? 

A. Elsődleges számvitel, analitikus számvitel, szintetikus számvitel 
B. Dokumentáció, könyvelés, mérleg készités. 
C. Megfigyelés, mérés, nyilvántartás. 
D. Értékelés, kalkuláció, kettős könyvelés. 

37. Milyen típusokra oszlik a gazdasági számvitel? 
A. Megfigyelés, mérés, nyilvántartás 
B. Számlák, kettős könyvelés, mérleg 
C. Analitikai, statisztikai, mérleg 
D. Emléklap, folyóirat, táblázatos 

38.Milyen típusú mérőket használnak a számvitelben? 
A. Természetes, teljesitmény, pénzbeli. 
B. Működési, statisztikai, adóügyi. 
C. Monetáris, anyagi, folyó. 
D. Adó, igazgatási, költségvetési. 

39.  Mely típusú könyvelés célja a pénzügyi kimutatások elkészítése a külső felhasználók 
számára? 

A. Statisztikai 
B. Működési (operativ) 
C. Vezetői 
D. Adó 
E. Pénzügyi 

40. A vállalkozás vagyon forrásai a következők: 
A. Saját tőke, kötelezetségek, rövid lejáratú pénzügyi befektetések. 
B. Tőketartalék, külföldi vevőkövetelés, a jövőbeni időszakok bevételei. 
C. Saját tőke, célfinanszirozás, hosszú lejáratú és rövid lejáratú kötelezettségek. 
D. Készpénz a pénztárban, pénz a bankiszámlán és beszámolóköteles összegek. 

50. Melyik nem releváns a közgazdaságtan elméletének meghatározása szempontjából? 
A. Az erőforrások hatékony felhasználása. 
B. Korlátlan termelési kapacitás. 
C. Az igények maximális kielégítése. 
D. Anyagi és szellemi igények. 
E. A jószágok szűkössége. 

 
 

 

 
  



AJÁNLOTT IRODALOM JEGYZÉKE 

Közgazdaságtanelmélet 
 
1. Економічна теорія : (історія економіки та економічної думки, 

політекономія, мікроекономіка, макроекономіка) : навчальний посібник : у 
двох частинах / [Н.П. Мацелюх ... [та ін.] ; за загальною редакцією М.М. 
Теліщука ; Університет державної фіскальної служби України. Ірпінь : 
Університет ДФС України, 2020. 220 с. 

2. Економічна теорія : закономірності, практика та сучасність : 
підручник / [Е.М. Забарна ... [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, 
Одеський національний політехнічний університет. Херсон : Олді-плюс, 
2020. 411 с. 

3. Економічна теорія : методичні вказівки та завдання для практичних 
занять, самостійної роботи, тести для студентів усіх галузей знань денної та 
заочної форм навчання / [укладачі : О.О. Перепьолкіна ... [та ін.] ; Центральна 
спілка споживчих товариств України, Львівський торговельно-економічний 
університет. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного 
університету, 2018. 153 с. 

4. Економічна теорія : навчальний посібник / [Л.М. Томашик ... [та ін.] ; 
Центральна спілка споживчих товариств України, Львівський торговельно-
економічний університет. Львів : Видавництво Львівського торговельно-
економічного університету, 2018.  263 с. 

5. Економічна теорія : навчальний посібник / [Н.П. Мацелюх ... [та ін.] ; 
Університет державної фіскальної служби України. Ірпінь : Університет 
державної фіскальної служби України, 2019. 477 с. 

6. Економічна теорія : навчальний посібник / [О.В. Стефанишин ... [та 
ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Львіський національний 
університет імені Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. 335 с. 

7. Економічна теорія : підручник / [В.Д. Лагутін ... [та ін.] ; за загальною 
редакцією В.Д. Лагутіна ;   Київський   національний   торговельно-
економічний університет. Київ : Київський національний торговельно-
економічний університет, 2017.  607 с. 

8. Економічна теорія : практикум / І.І. Вініченко ... [та ін.]. - Дніпро : К.О. 
Біла, 2016. 371 с. 

9. Полулях, Іво, 1921-2015. Головні економічні теорії : історичний огляд 
/ Іво Полулях.  Київ : Наука ; Львів ; Мюнхен : [б.в.], 2015.  152 с. 

10. Samuelson А. Р., Nordhaus D. W. Közgazdaságtan III. rész, Alkalmazott 
közgazdaságtan a mai világban. Bp.: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1999. 
  



Makroökonomia 
 
1. Данилович-Кропивницька, Марта Львівна. Макроекономіка : 

навчальний посібник / М.Л. Данилович-Кропивницька, П.І. Стецюк, І.О. 
Тивончук ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет 
"Львівська політехніка". Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. 
289 с. 

2. Данилович-Кропивницька, Марта Львівна. Макроекономіка : 
навчальний посібник / М.Л. Данилович-Кропивницька, П.І. Стецюк, І.О. 
Тивончук ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет 
"Львівська    політехніка". Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014.  
288 с. 

3. Кліменко, Олена Миколаївна. Макроэкономика : учебное пособие 
для самостоятельного изучения дисциплины для иностранных студентов 
всех направлений подготовки / Е.Н. Клименко, О.Н. Крюкова, М.С. Бриль ; 
Министерство образования и науки Украины, Харьковский национальный 
экономический университет имени Семена Кузнеца. Харьков : Издательство 
ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2015. 219 с. 

4. Макаренко, Петро Миколайович, 1949- Макроекономіка : 
навчальний посібник / П.М. Макаренко, О.В. Калініченко, О.Д. Дивнич. 
Полтава : РВВ Полтавської державної аграрної академії, 2014.  363 с. 

5. П'ясецька-Устич, Світлана Василівна, 1961- Макроекономіка : 
практикум : навчально-методичний посібник / С.В. П'ясецька-Устич ; 
Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад 
"Ужгородський національний університет", Економічний факультет, Кафедра 
економічної теорії. Ужгород : РІК- У, 2017. 270 c. 

6. Скорик, Галина Іванівна. Вступ до макро- і мікро- економіки : 
навчальний посібник / Г.І. Скорик, М.Б. Швецова, П.І. Стецюк ; Міністерство 
освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". 
Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019.  161 с. 

7. Тюхтенко, Наталія Анатоліївна, Макроекономіка : навчальний 
посібник / Н.А. Тюхтенко, К.М. Синякова ; Міністерство освіти і науки 
України, Херсонський державний університет. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. 
351 с. 

8. Шинкар Віктор Андрійович. Макроекономіка : теорія і практикум / 
В.А. Шинкар, С.В. П'ясецька-Устич ; Міністерство освіти і науки України, 
Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний 
університет" Ужгород : РІК-У, 2020. 478 с. 

9. Ящишина, Ірина Володимирівна. Макроекономіка : практикум / І.В. 
Ящишина, В.Б. Буторіна ; Міністерство освіти і науки України, Кам'янець-
Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Економічний 
факультет, Кафедра туризму та економічної теорії. Кам'янець-Подільський : 
Я.І. Сисин, 2014. 119 с. 

10. Samuelson А.Р. Közgazdaságtan II. – Bp., Közgazdasági és Jogi Kvk., 
1999. 



Befektetéstan 
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