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Sport és politika (10 A, 11A,12A, 19A,
20A)
Sportágak gazdaságtana (1A,2A,3A,
ÚJ: 25A)
Nemzetközi vállalatgazdaságtan
(13A,14A,15A,23A,24A)
Gazdasági szerződések joga
A sport üzleti kérdései (4A,5A,6A, új
26A)
Döntéselmélet (16A, 17A, 18A, 21A,
22A)

•

•
•

Üzleti közgazdaságtan
Kvantitatív módszerek
Kutatás-módszertani szeminárium
(3B,6B,8B,25B,26B)
Haladó vállalati pénzügy
(4B,14B,16B,19B,20B,21B,22B,23B,24
B)
Szervezeti projektvezetés
Számviteli beszámolók

1. TÉTEL
A: Sportágak gazdaságtana: Csapatsportágak működése. Mutassad be a hivatásos kézilabda
sportági sajátosságait, majd részletesen elemezzed a sportág (üzleti) működésének kritikus
pontjait!
Szakirodalom:
András Krisztina (2004): A hivatásos labdarúgás piacai, Vezetéstudomány XXXV. Évfolyam, PhD
különszám 40-57. old.
András Krisztina (2011): A hivatásos labdarúgás működési modellje, Sportágak versenye - MSTT
füzetek III., 18-42.old., http://www.metodikaikozpont.hu/edzoi/8sport.pdf
Sportágak versenye, Magyar Sporttudományi Füzetek III., Budapest, 2011,
http://www.metodikaikozpont.hu/edzoi/8sport.pdf
B: Üzleti közgazdaságtan: A vállalati viselkedés mikroökonómiai modellje, a termelés elmélete,
költségek és költséggörbék. Profitmaximalizálás árelfogadó és ármeghatározó magatartás
esetén.
Irodalom: Varian, Hal R.: Mikroökonómia középfokon, Budapest: Akadémiai Kiadó, 2012, 18–22. és 24.
fejezet (352–434. és 461–482. oldal)

2. TÉTEL
A: Sportágak gazdaságtana: Egyéni sportágak működése. Mutassad be a hivatásos tenisz
működésének sajátosságait és a napjainkban meghatározó legfőbb kihívásokat! Válaszodban
térjél ki mind a nemzetközi, mind a hazai helyzetre!
Szakirodalom:

András Krisztina (2004): A hivatásos labdarúgás piacai, Vezetéstudomány XXXV. Évfolyam, PhD
különszám 40-57. old.
András Krisztina (2011): A hivatásos labdarúgás működési modellje, Sportágak versenye - MSTT
füzetek III., 18-42.old., http://www.metodikaikozpont.hu/edzoi/8sport.pdf
Sportágak versenye, Magyar Sporttudományi Füzetek III., Budapest, 2011,
http://www.metodikaikozpont.hu/edzoi/8sport.pdf
B: Kvantitatív módszerek: Mutassa be a lineáris programozás (LP) elméletét! Mutasson be pár LP
modellt, amik alkalmasak üzleti problémák modellezésére!

3. TÉTEL
A: Sportágak gazdaságtana: Technikai sportágak működése. Adjad meg a sportgazdaságtani
érték fogalmát, majd értelmezzed mindezeket a technikai sportágak példáján keresztül!
Szakirodalom:
András Krisztina (2004): A hivatásos labdarúgás piacai, Vezetéstudomány XXXV. Évfolyam, PhD
különszám 40-57. old.
András Krisztina (2011): A hivatásos labdarúgás működési modellje, Sportágak versenye - MSTT
füzetek III., 18-42.old., http://www.metodikaikozpont.hu/edzoi/8sport.pdf
Sportágak versenye, Magyar Sporttudományi Füzetek III., Budapest, 2011,
http://www.metodikaikozpont.hu/edzoi/8sport.pdf
B: Kutatás – módszertan szeminárium:
Mutassa be Karl Popper falszifikáció-elméletét!
Szakirodalom az órai jegyzetek mellett:
•
Popper, K. (1976): A társadalomtudományok logikája, In: Papp Zs. szerk.: Tény, érték,
ideológia, Gondolat Kiadó, Budapest.
•
Nigel, W. (2005): Tanuljunk a hibáinkból! Karl Popper és Thomas Kuhn. In: Bevezetés a
filozófiába, Kossuth Kiadó, Budapest, 238-245.

4. TÉTEL
A: A sport üzleti kérdései: Hivatásos sport piacai: Ismertessed a hivatásos sport piacait és
mutassad be ezek jellemzőit!
András Krisztina (2004): A hivatásos labdarúgás piacai, Vezetéstudomány XXXV. Évfolyam, PhD
különszám 40-57. old.

András, K., Havran, Z., & Jandó, Z. (2012). Üzleti globalizáció és a hivatásos sport: sportvállalatok
nemzetközi szerepvállalása. Letölthető: unipub.lib.unicorvinus.hu/783/1/TM14_Andras_Havran_Jando.pdf
Havran, Z. (2016). A játékosvásárlás és az eredményesség kapcsolata a hivatásos labdarúgásban.
Vezetéstudomány/Budapest Management Review, 47(6), 30-40.
B: Haladó vállalati pénzügyek:
Mit jelent a pénz időértéke, hogyan számolunk jelenértéket? Ismertesse, és példával mutassa be a
szabályos pénzáramokat (növekvő annuitás, növekvő örökjáradék, annuitás jövőértéke). Ismertesse
szerepüket a reálopcióknál alkalmazott, módosított nettó jelenérték számításban.

5. TÉTEL
A: A sport üzleti kérdései: Hivatásos sport érintettjei - mutassad be a hivatásos sport speciális
érintettjeit
András Krisztina (2004): A hivatásos labdarúgás piacai, Vezetéstudomány XXXV. Évfolyam, PhD
különszám 40-57. old.
Kozma, M. (2004). A vállalati érintettek elvárásai a hivatásos sportolók értékének számviteli
kimutatásával szemben a labdarúgásban. Műhelytanulmány. Letölthető: edok.lib.unicorvinus.hu/71/1/Kozma44.pdf
Havran, Z., & András, K. (2018). A hivatásos és hivatásos pályára készülő labdarúgók fejlesztésének és
karriertámogatásának magyarországi vizsgálata. Vezetéstudomány/Budapest Management Review,
49(9), 70-80.
B: Szervezeti projektvezetés: Egyedi projektek, projekt programok és projekt-portfolió
kialakításának szempontjai. A szervezeti stratégia és a projektstratégia kapcsolata. A stratégiai
projekt-portfolió kialakítása. A projektorientált stratégiai tervezés rendszere.

6. TÉTEL
A: A sport üzleti kérdései: Nemzetköziesedés - értelmezzed a globális sport fogalmát és
mutassad be a nemzetközivé válás specialitásait!
András Krisztina (2004): A hivatásos labdarúgás piacai, Vezetéstudomány XXXV. Évfolyam, PhD
különszám 40-57. old.
András, K., Havran, Z., & Jandó, Z. (2012). Üzleti globalizáció és a hivatásos sport: sportvállalatok
nemzetközi szerepvállalása. Letölthető: unipub.lib.unicorvinus.hu/783/1/TM14_Andras_Havran_Jando.pdf

András, K., Havran, Z., & Jandó, Z. (2012). Sportvállalatok külpiacra lépése-Elméleti alapok. Letölthető:
edok.lib.uni-corvinus.hu/381/1/TM17_Andras_Havran_Jando.pdf
B: Kutatás – módszertan szeminárium
Mutassa be weberiánus vs. straussiánus vitát, azaz Max Weber és Leo Strauss nézetét a tudományos
értéksemlegesség problematikájáról!
Szakirodalom az órai jegyzetek mellett:
• Weber, M. (1970): A tudomány mint hivatás. (Ford. Józsa P.) In: Weber, M.: Állam, politika,
tudomány. Tanulmányok, Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó: 126-156. o.
• Strauss, L. (1999): Természetjog és történelem. (Ford. Lánczi A.) Pallas Stúdió – Attraktor.

7. TÉTEL
A: Gazdasági jog: A szerződés fogalma, létrejötte, érvénytelensége
A vizsgázó ismertesse a szerződés fogalmát, valamint az, hogy milyen feltételekre van szükség egy
szerződés létrejöttéhez. Mutassa be a szerződéskötés speciális eseteit, különös tekintettel az általános
szerződési feltételek szerepére. Definiálja az érvénytelenség fogalmát, mutassa be főbb eseteit és
jogkövetkezményeit. Határolja el egymástól a szerződés megtámadását, illetve a szerződés
semmisségét.
Szakirodalom:
SÁRINÉ SIMKÓ ÁGNES (szerk.): Üzleti jog. A szerződésekről és a gazdasági társaságokról gazdasági
szakembereknek. HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2014. 81-123. oldal
B: Szervezeti projektvezetés: Egyedi projektek tervezése. A projektterjedelem behatárolása.
Projektcélok kialakítása, idő-, erőforrás- és költségtervezés. Egyedi projektek eredmény és
folyamatkontroll rendszere.

8. TÉTEL
A: Gazdasági jog: A szerződésszegés, a szerződés módosítása és megszűnése
A vizsgázó határozza meg a szerződésszegés fogalmát. Mutassa be a szerződésszegés főbb eseteit és
azok jogkövetkezményeit. Ismertesse a szerződés módosításának, valamint megszűnésének egyes
eseteit, mutassa be ezek főbb jellemzőit. A vizsgázó külön is térjen ki az egyoldalú
szerződésmódosításra, valamint a jogszabállyal történő szerződésmódosításra, és az azokkal
kapcsolatos jogi kérdésekre. Ismertesse a felmondás általános szabályait.
Szakirodalom:
SÁRINÉ SIMKÓ ÁGNES (szerk.): Üzleti jog. A szerződésekről és a gazdasági társaságokról gazdasági
szakembereknek. HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2014. 129-147. oldal, 156-160. oldal, 165-167. oldal

B: Kutatás – módszertan szeminárium:
Mutassa be Thomas S. Kuhn paradigmaelméletét (normál tudomány és tudományos forradalmak)!
Szakirodalom az órai jegyzetek mellett:
• Nigel, W. (2005): Tanuljunk a hibáinkból! Karl Popper és Thomas Kuhn. In: Bevezetés a
filozófiába, Kossuth Kiadó, Budapest, 238-245.
• Hideg É. (2005): Paradigma a tudományelméletben és a társadalomtudományi kutatásban.
Elérhető: http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/400/1/jovelm14.pdf (2021.03.25.)
• Laki J. (2006): Thomas S. Kuhn, Magyar Virtuális Enciklopédia,
https://www.szaktars.hu/gondolat/view/laki-janos-a-tudomany-termeszete-thomas-kuhn-es-atudomanyfilozofia-torteneti-fordulata-2006/ (2021. 03. 25.)
9. TÉTEL
A: Gazdasági jog: Az adásvételi szerződés és egyes fajtái. A csere
A vizsgázó határozza meg az adásvételi szerződés fogalmát, valamint annak lényeges tartalmi elemeit.
Határolja el egymástól az adásvételt és a cserét. Ismertesse az adásvétel különös eseteit: az
elővásárolási jogot, a visszavásárolási jogot, valamint a vételi és eladási jogot (opció). Ismertesse a
részletvétel és a tulajdonjog-fenntartás szabályait.
Szakirodalom:
SÁRINÉ SIMKÓ ÁGNES (szerk.): Üzleti jog. A szerződésekről és a gazdasági társaságokról gazdasági
szakembereknek. HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2014. 170-178. oldal
B: Kvantitatív módszerek: Sorolja fel, hogy milyen adatelemzési eljárásokat ismer, és melyik
mikor használható!

10. TÉTEL
A: Sport és politika kapcsolata a XXI. Században:
Sport, identitás és közösség kapcsolata
Mutassa be, hogy a sport milyen szereppel rendelkezik az identitás- és közösségépítés szempontjából.
Milyen elemzési irányzatok, kritikus elméletek fogalmazódtak meg a kérdéskörről a tudományos
életben? Egy szabadon választott eset keretében mutassa be a sport identitásépítésben betöltött
szerepét.
A tételhez kapcsolódó irodalom:
•
Brentin, Dario (2013): ‘A lofty battle for the nation’: the social roles of sport in Tudjman’s
Croatia. In: Sport in Society, Vol. 16, No. 8, 993-1008. pp.
•
Mills, Richard (2013): Fighters, footballers and nation builders: wartime football in the Serb-held
territories of the former Yugoslavia, 1991–1996. In: Sport in Society, Vol. 16, No. 8, 945-972. pp.

•
Sibaja, Rwany – Parrish, Charles (2014): Pibes, Cracks and Caudillos: Argentina, the World
Cup and identity politics. In: Soccer & Society, Vol. 15, No. 5, 655-670. pp.

B: Szervezeti projektvezetés: Szervezetek projektvezetési képességének értékelése. A pókháló
és a létramodellek összevetése. A PMSolutions modell, a Kerzner modell és az OPM3 modell
áttekintése.

11. TÉTEL
A: Sport és politika kapcsolata a XXI. században:
Sport mint közpolitikai terület
Az utóbbi évtizedek számos példát szolgáltattak arra vonatkozóan, hogy olyan államok is jelentős
szerepet vállaltak a sport finanszírozásában és szabályozásában, amelyeket korábban a korlátozott
állami beavatkozás példáiként tartottak számon. Foglalja össze, hogy mely szempontok ösztönözhetik a
határozottabb kormányzati szerepvállalást a sport területén, milyen célok elérését tűzhetik ki célul
ennek keretében!
A tételhez kapcsolódó irodalom:
•
Grix, Jonathan – Carmichael, Fiona (2012): Why do governments invest in elite sport? A
polemic. In: International Journal of Sport Policy and Politics, Vol. 4, No. 1, 73-90. pp.
•
Golubchikov, Oleg (2017): From a sports mega-event to a regional megaproject: the Sochi
winter Olympics and the return of geography in state development priorities. In: International Journal of
Sport Policy and Politics, Vol. 9, No. 2, 237-255. pp.
B: Számviteli beszámolók: A vállalkozások jövedelmi helyzetének elemzése
A jövedelmi helyzet elemzése során kiemelten kell foglalkozni a vállalkozás eredményének
összetevőivel, illetve a vállalkozás által termelt jövedelem meghatározásának módjával. A keletkezett
jövedelem vizsgálata során be kell mutatnia a keletkezett jövedelem megosztását az érdekhordozók
között.
A témakörök feldolgozását a Számviteli beszámolók jegyzet és a Moodle felületére feltöltött oktatási
anyagok segítik.

12. TÉTEL
A: Sport és politika kapcsolata a XXI. Században:
Sport globális térben
Értelmezze a sport globális jelenséggé válásának folyamatát. Foglalja össze milyen viták, megítélések
fogalmazódtak meg a társadalomtudományban a sport globalizációjával kapcsolatban. Milyen
szempontok szerint jelenthet esélyt és milyen szempontok alapján hordoz magában veszélyeket a

nemzeti sport közösségek szempontjából? Vázlatpontokba foglalva mutassa be a globalizáció hatását a
lokális, nemzeti és nemzetközi sportéletben.
A tételhez kapcsolódó irodalom
•
Griffin, Thomas Ross (2019): National identity, social legacy and Qatar 2022: the cultural
ramifications of FIFA’s first Arab World Cup. In: Soccer & Society, Vol. 20, No. 7-8, 1000-1013 pp.
•
Hardman, Alun – Iorwerth, Hywel (2014): Player quotas in elite club football. In: Sport, Ethics
and Philosophy, Vol. 8, No. 2, 147-156. pp.
•
Backman, Jyri – Carlsson, Bo (2020): The progress of SHL Sport Ltd, in light of
‘Americanization’, juridification and hybridity. In: Sport in Society, Vol. 23, No. 3, 452-468. pp.
B: Üzleti közgazdaságtan: Az egyéni és piaci keresleti görbe értelmezése. A kereslet
rugalmassága – mit mutat meg, mitől függ, miért releváns a vállalatok számára? A kereslet
megbecslésének, előrejelzésének lehetséges adatforrásai és módszerei, az ezekkel
kapcsolatban felvethető problémák.
Irodalom: Varian, Hal R.: Mikroökonómia középfokon, Budapest: Akadémiai Kiadó, 2012, 15. fejezet
(285–308. oldal)

13. TÉTEL
A: Nemzetközi Vállalatgazdaságtan:
Ismertesse a vállalatok nemzetközivé válásának „push” és „pull” típusú tényezőcsoportjait! Van-e
szerepe az egyes csoportoknak a vállalatok külpiaci stratégiáira? Értelmezze az ország-specifikus
(country-specific) előnyt (CSA) a MNV-k szempontjából! Mondjon arra példát, hogy az anya- és
célország-specifikus előny hatással van/volt egy MNV vállalat-specifikus (firm-specific) előnyeire (FSA)?
Hogyan kapcsolódik a versenyelőnyhöz a CSA és az FSA?
Czakó E. – Reszegi L. (szerk) (2010) Nemzetközi vállalatgazdaságtan, Alinea Kiadó, 5. fejezet

B: Kvantitatív módszerek: Ismertesse a hálózati optimalizálás főbb algoritmusait (szállítási-,
hozzárendelési feladat, legrövidebb út feladat, minimális feszítő fa, CPM, stabil párosítás)!

14. TÉTEL
A: Nemzetközi Vállalatgazdaságtan:
Ismertesse a tranzakción (NEM – non-equity mode) és a tőkebefektetésen (EM - equity mode) alapuló
külpiacra lépési formák legfontosabb sajátosságait! Emeljen ki egy-egy típust közülük, és ismertesse
azok előnyeit és hátrányait, valamint adjon egy-egy vállalati példát is! Milyen sajátosságokat rejt

magában a sportvállalatok nemzetköziesedése? Ismertesse egy szabadon választott hazai
sportvállalkozás példáján keresztül!
Czakó E. – Reszegi L. (szerk) (2010) Nemzetközi vállalatgazdaságtan, Alinea Kiadó, 5. fejezet
András, K., Havran, Z., & Jandó, Z. (2012). Sportvállalatok külpiacra lépése-Elméleti alapok.
Letölthető: http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/784/1/TM17_Andras_Havran_Jando.pdf
B: Haladó vállalati pénzügyek:
Mi a különbség a pénzügyi opció és a reálopció között? Milyen reálopciókat ismer? Sorolja fel, és két
mondatban jellemezze a reálopciók típusait. A reálopciók értékelésénél miért számolunk módosított nettó
jelenértéket? Mondjon két példát.

15. TÉTEL
A: Nemzetközi Vállalatgazdaságtan:
Ismertesse az exportmarketing, a nemzetközi marketing, a multinacionális marketing és a globális
marketing koncepciók lényegét, és a köztük lévő különbségeket! A nemzetközi vállalatgazdasági
ügyeknél mit jelent a standardizálás és mit az adaptálás? Milyen érvek szólnak a marketing
standardizálása mellett? Melyek az adaptálása mellett? Milyen sajátosságok jellemzik a hivatásos
sportvállalatok nemzetközi marketingtevékenységét?
Czakó E. – Reszegi L. (szerk) (2010) Nemzetközi vállalatgazdaságtan, Alinea Kiadó, 8. fejezet

B: Számviteli beszámolók: A vállalkozások vagyoni helyzetének elemzése
A vagyoni helyzet elemzése során a reál és pénzügyi eszközök elkülönítése mellett, azok alakulását kell
elemeznie. Ki kell térjen a tárgyi eszközök és a forgóeszközök elemzési lehetőségére. A források
szerkezete is kiemelt elemzési terület, itt az eladósodottság vizsgálatára, annak jelentésére kell
fókuszálnia.
A témakörök feldolgozását a Számviteli beszámolók jegyzet és a Moodle felületére feltöltött oktatási
anyagok segítik.

16. TÉTEL
A: Döntéselmélet:
Mennyiben tekinthető racionálisnak a sportágválasztás folyamata? Mennyiben beszélhetünk
optimális vagy kielégítő döntésről a sportágválasztás kapcsán? Válaszában térjen ki a
racionalitás különböző követelményeire is!
Szakirodalom a Döntéselmélet című könyv (Zoltayné Paprika Zita szerkesztésében, 2005, Alinea
Kiadó).

B: Haladó vállalati pénzügyek:
Milyen két nagy típusát ismeri az opcióknak? Sorolja fel a pénzügyi opciók négy típusát, és ábrával
értelmezze a vételi jog pozíció-és kifizetés függvényeit. Mekkora lehet a maximális nyeresége és a
vesztesége egy vételi jogosult pozíciónak (LC)? Mondjon példát eladási jogra.

17. TÉTEL
A: Döntéselmélet:
Mik azok a heurisztikák? Soroljon fel négy olyan heurisztikát vagy döntéstorzítási jelenséget,
amely befolyásolhatja egy sportszervezet költségallokációs döntési folyamatát!
Szakirodalom a Döntéselmélet című könyv (Zoltayné Paprika Zita szerkesztésében, 2005, Alinea
Kiadó).
B: Számviteli beszámolók: A vállalkozások pénzügyi és likviditási helyzetének elemzése
A pénzügyi helyzet elemzése során a likviditási mérleg meghatározásával, a likviditási mutatók
tartalmával kell elsősorban foglalkoznia. Mutassa be a négyfokozatú likviditási mérleg fokozatait, illetve
annak tartalmát. Külön vizsgálnia kell a forgási és likviditási idők alakulását, be kell mutatnia, hogy ezek
mit jelentenek, és hogyan határozhatóak meg a beszámoló alapján.
A témakörök feldolgozását a Számviteli beszámolók jegyzet és a Moodle felületére feltöltött oktatási
anyagok segítik.

18. TÉTEL
A: Döntéselmélet:
Milyen csoportgondolkodásra (groupthink) utaló jelenségek merülhetnek fel egy csapat
öltözőjében? Válaszában térjen ki ezek közül legalább négyre, és azt is fejtse ki, hogy hogyan
lehet megelőzni ezeket!
Szakirodalom a Döntéselmélet című könyv (Zoltayné Paprika Zita szerkesztésében, 2005, Alinea
Kiadó).
B: Üzleti közgazdaságtan: A fogyasztói döntés mikroökonómiai modelljének összetevői:
költségvetési halmaz és preferenciarendezés. Fogyasztói optimalizálás különböző
preferenciarendezések esetén. A fogyasztói optimum megváltozása a jövedelem vagy az árak
változása esetén – eszközök, fogalmak.
Irodalom: Varian, Hal R.: Mikroökonómia középfokon, Budapest: Akadémiai Kiadó, 2012, 2–6. fejezet
(21–124. oldal)
19. TÉTEL
A: Sport és politika kapcsolata a XXI. Században:
„Celeb” jelenség a sportban és a politikában

A sport a modern szórakoztatóipar egyik legjelentősebb elemévé vált. Vázolja fel, hogy milyen
folyamatok álltak az amerikai „celeb-gyár” kialakulása mögött és ez a miért jelentős napjaink sportélete
szempontjából. Mutassa be egy szabadon választott sportoló példáján, hogy miként válhat „celebbé”, és
ennek mik a politikai, kulturális, gazdasági következményei!
A tételhez kapcsolódó irodalom:
•
Ciomaga, Bogdan – Kent, Cody (2015): Rethinking the consequences of commercializing sport.
In: Sport, Ethics and Philosophy, Vol. 9, No. 1, 18-31. pp.
•
Hofmann, Annette R. (2017): Christl Cranz, Germany’s ski icon of the 1930s: the Nazis’ image
of the ideal German woman? In: Sport in Society, Vol. 20, No. 8, 1013-1029. pp.
B: Haladó vállalati pénzügyek:
Mi a csődjátszmák lényege? Mondjon két típust. Ismertesse és ábrázolja a Merton-modellt a vállalati
kötvények értékelésére. Hogyan írható fel a put-call paritás? Mire használjuk?

20. TÉTEL
A: Sport és politika kapcsolata a XXI. Században:
A dopping megítélésének kérdései
A sport szinte minden területén felmerülnek etikai, morális kérdések, amelyekre a különböző etikai,
filozófiai iskolák egymástól eltérő válaszokat adhatnak. Mutassa be a dopping példáján keresztül, hogy
milyen eltérő álláspontok fogalmazódnak meg, és azokat, milyen érvekkel támasztják alá.
A tételhez kapcsolódó irodalom:
•
McNamee, Mike (2007): Doping in Sports: Old Problem, New Faces. In: Sport, Ethics and
Philosophy, Vol. 1, No. 3, 263-265. pp.
•
Møller, Verner – Dimeo, Paul (2014): Anti-doping – the end of sport. In: International Journal of
Sport Policy and Politics, Vol. 6, No. 2, 259-272. pp.
•
Moore, Eric (2017): Did Armstrong Cheat? In: Sport, Ethics and Philosophy, Vol. 11, No. 4, 413427. pp.
B: Haladó vállalati pénzügyek:
Értelmezze a pénzügyi kimutatásokat üzleti szemmel! Mi a mérleg és az eredménykimutatás? Hogyan
kapcsolódik a cashflow-hoz? Az FCFF főbb részeit sorolja fel és jelölje az egymás közötti
összefüggéseket.
21. TÉTEL
A: Döntéselmélet:
Miben térhet el egy etnocentrikus sportvállalkozás hozzáállása a külföldi játékosokkal való kapcsolatában
egy etnorelatív megközelítésű sportvállalkozásétól?

B: Haladó vállalati pénzügyek:

Sorolja fel a hosszú távú finanszírozás fő típusait. Mit érdemes figyelembe venni a finanszírozási stratégia
kialakítása során? Mi a különbség részvény és kötvény között? Milyen jellegzetességek növelnék, és
melyek csökkentenék egy vállalati kötvény értékét?
22. TÉTEL
A: Döntéselmélet:
Egy nagyobb sportrendezvény megszervezése kapcsán számos kockázati tényezővel kell számolni.
Válasszon ki egy lehetséges kockázatot és mutassa be, hogy a mérnöki/közgazdasági/pszichológiai
kockázatmegközelítések miként gondolkodnak eltérően róla!

B: Haladó vállalati pénzügyek:
Miért kell a vállalatoknak likviditást kezelni? Milyen piaci tökéletlenségek vannak? Hogyan kezeli a
likviditási problémákat a Baumol-Tobin modell és a Miller-Orr modell? Mutassa be röviden a két modellt.

23. TÉTEL
A: Nemzetközi Vállalatgazdaságtan:
Jellemezze az etnocentrikus, a policentrikus, a regiocentrikus és a geocentrikus marketingstratégiákat!
Mit jelent a „vízesés” és „az öntöző” marketing stratégia a nemzetközi terjeszkedés ütemezésénél?
Milyen nemzetközi árazási stratégiákat ismer? Mi a különbség a behatoló és a lefölöző árazás között?
Milyen sajátosságok jellemzik a hivatásos sportvállalatok nemzetközi marketingtevékenységét?
Czakó E. – Reszegi L. (szerk) (2010) Nemzetközi vállalatgazdaságtan, Alinea Kiadó, 8. fejezet

B: Haladó vállalati pénzügyek:
Sorolja fel a sajáttőkés finanszírozás lehetséges formáit! Mikor tőzsdeérett egy cég? Említsen egy-egy
példát a tőzsdei lét előnyére és hátrányára. Mit jelent a kockázati tőke? Mi jellemzi a tipikus zártkörű
finanszírozást?

24. TÉTEL
A: Nemzetközi Vállalatgazdaságtan:
Ismertesse az etnocentrikus, a policentrikus, a regiocentrikus és a geocentrikus emberi erőforráspolitikák sajátosságait! Milyen esetekben célszerű egyiket vagy másikat alkalmazni? Ki tekinthető
globális vezetőnek? Ismertesse egy globális vezető alapvető képességeit! Ezek a képességek
mennyiben adottságok és mennyiben fejleszthetők? Mik a nemzetközi játékospiac sajátosságai a
hivatásos labdarúgás esetében? Hasonlítsa össze az expatrióták előtt álló kihívásokat sportvállalatok és
hagyományos vállalatok esetében!
Czakó E. – Reszegi L. (szerk) (2010) Nemzetközi vállalatgazdaságtan, Alinea Kiadó, 9. fejezet

B: Haladó vállalati pénzügyek:
Mi a különbség a vállalati fúziók és felvásárlások között? Mi motiválhatja a vevőt és az eladót ilyen
tranzakciókra? Hogyan teremthet értéket a fúzió? Nyilvános és zárt társaságok felvásárlásának két-két
jellemzőjét sorolja fel

25. TÉTEL
A: Sportágak gazdaságtana:
Mutassad be, hogyan, milyen tényezők bemutatása által írható le elméletben egy sportág működése.
Válaszodban térjél ki a legfőbb témákra és adjad meg a kulcsfogalmak definícióját!
B: Kutatás – módszertan szeminárium:
Mit takar a deduktív és az induktív logika szerinti struktúra egy tudományos munka esetén? Mutassa ezt
be egy-egy példán keresztül!
Szakirodalom az órai jegyzetek mellett:
• Szabó K. (2002): Kommunikáció felsőfokon (Második kiadás), 2-3. fejezet, Kossuth Kiadó,
Budapest.
• Gyurgyák J. (2019): A tudományos írás alapjai, Útmutató szemináriumi és tudományos diákköri
értekezést, szakdolgozatot és disszertációt íróknak. Osiris, Budapest.
• Eco, U. (2012): Hogyan írjunk szakdolgozatot? Partvonal Könyvkiadó, Budapest.

26. TÉTEL
A: A sport üzleti kérdései:
Szórakoztatóipar - hivatásos sport - látványsport
Mutassad be, milyen következményei vannak annak, hogy napjainkra a hivatásos sport és annak
látványsport része a szórakoztatóipar részévé vált! Válaszodban térjél ki a hivatásos és a látványsport
közti különbségre, valamint a szórakoztatóiparral való hasonlóságokra és különbözőségekre, továbbá a
jelenkori sportgazdasági trendek vonatkozásaira!
B: Kutatás – módszertan szeminárium:
Nevezzen meg legalább három okot, amiért tudományos munka esetén indokolt hivatkoznunk!
Szakirodalom az órai jegyzetek mellett:
Szabó K. (2002): Kommunikáció felsőfokon (Második kiadás), 2-3. fejezet, Kossuth Kiadó, Budapest.
Gyurgyák J. (2019): A tudományos írás alapjai, Útmutató szemináriumi és tudományos diákköri
értekezést, szakdolgozatot és disszertációt íróknak. Osiris, Budapest.
Eco, U. (2012): Hogyan írjunk szakdolgozatot? Partvonal Könyvkiadó, Budapest.

