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Sport és politika
Sportágak gazdaságtana
Nemzetközi vállalatgazdaságtan
Gazdasági szerződések joga
A sport üzleti kérdései
Döntéselmélet

Üzleti közgazdaságtan
Kvantitatív módszerek
Kutatás-módszertani szeminárium
Haladó vállalati pénzügy
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: Tudományfilozófiai irányzatok
Milyen tudományfilozófiai megközelítéseket ismer? Néhány mondatban jellemezze Karl Popper,
Thomas S. Kuhn, Lakatos Imre és Paul Feyerabend tudományfilozófiai álláspontját! Hasonlítsa össze
az egyes gondolkodók elképzelését a tudományról, a tudomány fejlődésének módjáról!
Alapirodalom: a tantárgyi előadás és az ott megjelölt források
Ajánlott irodalom: Feyerabend, P. (1994): A módszer ellen, Replika, 1994. június, 25. old.

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: Jelenérték, növekvő annuitás, annuitás jövőértéke, opciók (BMA
3. és 20-21. fejezetek): a jelenértékszámítás és opciós alapfogalmak lényege.
Reálopciók, BMA 22: a reálopciók fajtái és a módosított nettó jelenérték alkalmazása.
A tankönyv: Brealey-Myers: Modern vállalati pénzügyek, Panem, 2005 (BMA)

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: Hivatkozások és plágium
Mi a plágium? Milyen fajtái vannak? Miért szükséges helyesen hivatkozni? Mik a helyes hivatkozás
formái, elemei szöveg közben, illetve a szöveg végi hivatkozásjegyzékben?
Alapirodalom: a tantárgyi előadás és az ott megjelölt források

Ajánlott irodalom: Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon, Kossuth Kiadó, Budapest, 4. fejezet

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: Hipotézis
Mi a hipotézis? Milyen szerepe van a tudományban a hipotéziseknek? Milyen fajtái lehetnek a
hipotéziseknek? Hogyan vizsgálhatók a hipotézisek? Röviden vázolja fel a megfontolt hipotézisállításhoz
vezető lépéssort!
Alapirodalom: a tantárgyi előadás és a tantárgy során kapott hipotézisállítási feladatlap
Ajánlott irodalom: Hunyadi László – Mundruczó György – Vita László (2000): Statisztika, Aula Kiadó,
Budapest, 6. fejezet

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 és politikatudomány kapcsolata
A sport az egyén és közösség kapcsolatával, a közösségi élet kérdéseivel kapcsolatban a
politikatudomány központi problémáinak bemutatására, elemzésére ad lehetőséget. Mutassa be, hogy a
sportot mely jellegzetességei teszik politikai és politikatudományi szempontból relevánssá, mely
irányzatok, iskolák milyen fő kérdésekre koncentrálnak kutatásaik során. Egy szabadon választott eset
keretében röviden illusztrálja a sport és politikatudomány kapcsolatát.
A tételhez kapcsolódó irodalom:
•
Jarvie, Grant (2006): Sport, Culture and Society. An Introduction. Routledge – Chapter 3: Sport,
politics and culture, 65-85. pp.
•
Whigham, Stuart – May, Anthony (2017): ‘Sport for Yes’? The role of sporting issues in
proindependence political discourse during the Scottish independence referendum campaign. In:
International Journal of Sport Policy and Politics, Vol. 9, No. 3, 557-572. 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, identitás, közösség
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:
•
Jarvie, Grant (2006): Sport, Culture and Society. An Introduction. Routledge – Chapter 5:
Internationalism, reconciliation and sport in the making of nations 109-129. pp.
•
Jarvie, Grant (2006): Sport, Culture and Society. An Introduction. Routledge – Chapter 14:
Sport, identities and recognition, 283-294. pp.
•
Kyoungho, Park – Gwang, Ok – Udo, Merkel (2016): Hosting International Events and
Promoting South Korean Identity Discourses: Continuities and Discontinuities. In: The International
Journal of the History of Sport, Vol. 33, No. 18, 2307-2322. pp.
•
McFarland, Andrew (2013): Founders, foundations and early identities: football’s early growth in
Barcelona. In: Soccer & Society, Vol. 14, No. 1, 93-107. 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: Szabályozás és szövetségi hatalom kérdése a
sportban
A sportesemények lebonyolítása szempontjából központi kérdésnek számít, hogy a verseny milyen
keretek és feltételek között zajlik. Mutasson be legalább 4 különböző modellt a sport szabályozására
vonatkozóan. Egy szabadon választott eset keretében röviden illusztrálja, hogy milyen szempontok és
érdekek befolyásolhatják egy sportszövetség működését, az általa felügyelt sportág versenykiírásait?
A tételhez kapcsolódó irodalom:
•
Jarvie, Grant (2006): Sport, Culture and Society. An Introduction. Routledge – Chapter 7: Sport,
law and governance, 151-173. pp.
•
Szegedi Péter (2011): A futballmező. Kísérlet az 1945 előtti magyar labdarúgószféra történetiszociológiai modellezésére. In: Sic Itur ad Astra, No. 62, 123-141. pp.
•
Tomlinson, Alan (2014): The supreme leader sails on: leadership, ethics and governance in
FIFA. In: Sport in Society, Vol. 17, No. 9, 1155-1169. 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: A vállalatok nemzetközivé válása, külpiacra lépés
1.
Ismertesse a vállalatok nemzetközivé válásának „push” és „pull” típusú tényezőcsoportjait! Vane szerepe az egyes csoportoknak a vállalatok külpiaci stratégiáira?
2.
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!
3.
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 vállalatspecifikus (firm-specific) előnyeire (FSA)? Hogyan kapcsolódik a versenyelőnyhöz a CSA és az FSA?
4.
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: 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: Nemzetközi marketing
1.
Ismertesse az exportmarketing, a nemzetközi marketing, a multinacionális marketing és a
globális marketing koncepciók lényegét, és a köztük lévő különbségeket!
2.
Jellemezze az etnocentrikus, a policentrikus, a regiocentrikus és a geocentrikus
marketingstratégiákat!
3.
A nemzetközi vállalatgazdasági ügyeknél mit jelent a standardizálás és mit az adaptálás?
Milyen érvek szólnak a marketing standardizálása mellett? Melyek az adaptálása mellett?

4.
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?
5.

Milyen sajátosságok jellemzik a hivatásos sportvállalatok nemzetközi marketingtevékenységét?

Czakó E. – Reszegi L. (szerk) (2010) Nemzetközi vállalatgazdaságtan, Alinea Kiadó, 8. fejezet
B: Haladó vállalati pénzügyek: : Zártkörű vállalatfinanszírozás, BMA 14-15: a vállalatfinanszírozás
áttekintése. Hogyan bocsátanak ki értékpapírokat a vállalatok?
Tőkeszerkezet, osztalékpolitika, BMA 16-19. a Lintner modell. Mennyi hitelt vegyen fel a vállalat?
A beruházási és a finanszíozási döntések kölcsönhatásai.
Csődjátszmák, Merton-modell, BMA 18.3, 20, 23.2: a csődjásztmák fajtái, azok lényege. A Mertonmodell használata a vállalati kötvények értékelésére.
A tankönyv: Brealey-Myers: Modern vállalati pénzügyek, Panem, 2005 (BMA)

15. TÉTEL
A: Nemzetközi Vállalatgazdaságtan: Nemzetközi Emberi Erőforrás Menedzsment
1.
Hogyan ragadhatók meg az egyes országok munkahelyi kultúrája közötti különbségek? Hogyan
kezelhetők ezek a nemzetközi cégek emberi erőforrás-gazdálkodásában?
2.
Ismertesse az etnocentrikus, a policentrikus, a regiocentrikus és a geocentrikus emberi
erőforrás-politikák sajátosságait! Milyen esetekben célszerű egyiket vagy másikat alkalmazni?
3.
Ki tekinthető globális vezetőnek? Ismertesse egy globális vezető alapvető képességeit! Ezek a
képességek mennyiben adottságok és mennyiben fejleszthetők?
4.
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: 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: Milyen döntéselméleti megközelítéssel/megközelítésekkel jellemezhető a
sportágválasztás? Mennyiben racionális egy ilyen döntési folyamat?
Szakirodalom a Döntéselmélet című könyv (Zoltayné Paprika Zita szerkesztésében, 2005, Alinea
Kiadó).
B: Haladó vállalati pénzügyek: Pénzügyi kimutatások üzleti szemmel (BMA 29. fejezet): mérleg,
eredménykimutatás, FCFF részei és egymás közötti összefüggései.
Vállalati kockázatkezelés, BMA 27-28: exportáló és importáló vállalatok pénzügyi kockázatkezelési
lehetőségei. Nemzetközi pénzügyi menedzsment.
A tankönyv: Brealey-Myers: Modern vállalati pénzügyek, Panem, 2005 (BMA)

17. TÉTEL
A: Döntéselmélet: Mik azok a heurisztikák? Milyen heurisztikák befolyásolhatják egy
sportszervezet költségallokációs folyamatait?
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: Mi a különbség a pozíciós alkuk és az érdek alapú tárgyalások között? Hogyan
lehet egy pozíciós alkut érdek alapú tárgyalássá alakítani?
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)

