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Záróvizsga  

a vállalkozásfejlesztés mesterszakon 
 

A vállalkozásfejlesztés mesterszakon 2021 tavaszán vagy az előtt kezdett hallgatókra 

vonatkozó tanterv szerint a záróvizsga  

- a záróvizsga tantárgyakból tett szóbeli vizsgából (komplex vizsgából) és  

- a szakdolgozat megvédéséből áll.  

Jelen tájékoztató ezen záróvizsgaelemekre való felkészülést segíti a 2022/2023-as 

tanév őszi félévére vonatkozóan. (A záróvizsgára való jelentkezésre és kapcsolódó 

egyéb adminisztratív teendőkre vonatkozóan az Egyetem folyamatosan frissülő 

központi tájékoztató oldalát kell figyelemmel kísérni – itt: https://www.uni-

corvinus.hu/fooldal/elet-a-corvinuson/hallgatoi-tanulmanyi-ugyek/tanulmanyok-

befejezese/ .) 

 

Komplex vizsga 
 

Vállalkozásfejlesztés mesterszakon a záróvizsga első eleme a komplex vizsga. Ez a 

jelenleg érvényben lévő egyetemi szabályozással összhangban a 2022-2023 tanév őszi 

félévében személyes megjelenést igénylő, szóbeli vizsga formájában zajlik. 

Mivel a tanév időbeosztása szerint a záróvizsgára kijelölt időszak 2023.01.30-02.03., 

így várhatóan ezen időszak első napján, 2023.01.30-án, hétfőn rendezzük a 

komplex vizsgát, délelőtti és délutáni turnusban. A pontos időpontra, helyszínre 

és a hallgatók beosztására vonatkozó információkkal legkésőbb januárban 

jelentkezünk a szak elektronikus csatornáin.  

A komplex vizsgát alkotó tantárgyak:   

1. Pénzügyi elemzés és csődelőrejelzés  

2. Stratégiai menedzsment  

3. Szervezeti projektvezetés  

4. Vállalkozás innováció  

5. Vállalatfinanszírozás és pénzügyi stratégiák  

A komplex vizsgára jelentkezett hallgatóknak a fenti tartárgyak közül három 

tárgyból kell szóbeli vizsgát tenniük.  A komplex vizsga napján a vizsgára beosztott 

hallgatók a 387-es, Titkársági Irodában a vizsga kezdő időpontjában egyénileg 

borítékot húznak, mely tartalmazza azon három tantárgy megnevezését, 

melyekből vizsgáznia szükséges. Ezt követően a hallgató saját választása szerinti 

sorrendben jelentkezik a tantárgyak szerinti illetékes két fős szóbeli bizottságoknál. 

Az egyes tantárgyi bizottságoknál a tantárgyi tételsorból húzza ki azt a tételt, 

https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/elet-a-corvinuson/hallgatoi-tanulmanyi-ugyek/tanulmanyok-befejezese/
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/elet-a-corvinuson/hallgatoi-tanulmanyi-ugyek/tanulmanyok-befejezese/
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/elet-a-corvinuson/hallgatoi-tanulmanyi-ugyek/tanulmanyok-befejezese/
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melyről a szóbeli vizsga során beszámolnia szükséges. Ezen tételek a komplex vizsgát 

alkotó tárgyak esetében az alábbiak:  

1. Pénzügyi elemzés és csődelőrejelzés  

1. Pénzügyi teljesítménymérés (célja, tartalma, érintettjei). A pénzügyi 

kimutatások szerepe az üzleti teljesítmény megítélésében.  

2. A cégteljesítmény mérésének hagyományos pénzügyi viszonyszámai.  

3. A mutatószámok összefüggésrendszere. A fenntartható növekedés 

üteme.  

4. Vállalatminősítés többváltozós statisztikai módszerekkel.  

5. Értékközpontú teljesítménymérés  

6. A csődelőrejelzés módszertana  

7. A csődelőrejelzés fejlődéstörténete  

  

2. Stratégiai menedzsment  

1. A stratégiai gondolkodás fejlődése a paradigmák változásának tükrében.  

2. Michael Porter munkássága a stratégiai menedzsmentben.  

3. A vállalkozások erőforrás és képesség alapú stratégiájának indokoltsága 

és lényegi elemei.  

4. A stratégiai tervezés racionális folyamata és módszertani háttere.  

5. A stratégiai célrendszert meghatározó érdekviszonyok, kiindulási pontok.  

6. Növekedési stratégiák, siker és kudarc tényezők.  

7. A stratégia megvalósításának legfontosabb eszközei.  

  

3. Szervezeti projektvezetés  

1. Projektek szerepe a szervezetben  

2. Projektek behatárolása és időtervezése  

3. A projektek irányítása  

4. A projektszervezetek és a projektvezetők szerepének ismertetése  

5. A szűkebb értelemben vett projektteljesítési stratégia szerepe  

6. A tágabb értelemben vett projektteljesítési stratégia szerepe és a 

projektmarketing külső értelmezése  

7. A szervezetek projektvezetési képességének értékelése és a standardok 

szerepe a projektvezetésben  
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4. Vállalkozás-innováció  

1. Az innováció fogalomkörének ismeretei  

2. Innovációs stratégiák. Innováció és a piacfejlődés életciklusa  

3. Technológia menedzsment  

4. Termék/szolgáltatás innováció, életgörbék, életciklus politikák  

5. Beruházás  

6. Az innováció finanszírozásának forrásai  

7. Az innováció tervezése  

  

5. Vállalatfinanszírozás és pénzügyi stratégiák  

1. A bankhitelek alapvető típusai, és jellemzői.   

2. A vállalati hitel kondícióit (hitelösszeg, ár, fedezetigény) meghatározó 

banki elemzési módszerek.   

3. A pénzügyi lízing és az operatív lízing közös sajátosságai és különbségei.   

4. A pénzügyi lízing fajtái és azok jellemzői.   

5. A projektfinanszírozás alapvető jellemzői és eltérése a hagyományos 

banki hitel-jellegű finanszírozástól.   

6. Mutatók, amelyek a hitelező szemszögéből elemzik a projekt kockázatát. 

A projektszponzor szemszögéből a projekt jövedelmezőségét elemző mutatók.   

7. Szerződések, amelyekkel mérsékelhetők egy projektfinanszírozási ügylet 

során a projekt különböző kockázatai.  

 

A hallgatók tantárgyi feleleteit követően a tantárgyi bizottságok nem tájékoztatják a 

hallgatót a részteljesítés eredményéről. Ez alól az egyetlen kivétel, ha a hallgató az 

adott tantárgyból elégtelen érdemjegyet szerez. Ebben az esetben a Komplex vizsga 

már nem folytatható, a további tantárgyakból már nem kell tételt húzni és vizsgázni, a 

Komplex vizsga elégtelen érdemjeggyel zárul. Ugyanakkor fontos tudni, hogy a 

szakdolgozat szóbeli védésére sikertelen komplex vizsga esetén is sor 

kerülhet. Ebben az esetben a komplex vizsga pótlása a következő vizsgaidőszakban 

tehető meg, ekkor is a záróvizsgára való jelentkezéssel.   

Miután mindenki levizsgázott a kihúzott tárgyakból, a vizsgabizottságok közösen 

értékelnek minden egyes hallgatót. A Komplex vizsgán szerzett érdemjegy a tantárgyi 

feleletek (hagyományos ötfokozatú skálán mért) átlagaként kerül meghatározásra. A 

vizsga eredménye a hallgatók számára a vizsga napján kerül kihirdetésre a Neptun 

rendszerben.   
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Szakdolgozat védés 
 

A záróvizsga második része a szakdolgozat megvédése, mely időben más napon 

is lehet, mint a komplex vizsga. Ebben a félévben a záróvizsgák ezen második részére a 

tervek szerint 2023.01.31-02.03. (kedd-péntek) időszakban kerül sor. A 

szakdolgozat védésére a hallgatók záróvizsga-bizottságokba kerülnek besorolásra.  A 

pontos időpontra, helyszínre és a hallgatók beosztására vonatkozó információkkal 

legkésőbb januárban jelentkezünk a szak elektronikus csatornáin. A szakdolgozat 

védése a jelenlegi szabályozások alapján személyes megjelenést igénylő szóbeli 

vizsga formájában zajlik.   

A szakdolgozat szóbeli védésének megnyitója során a záróvizsga-bizottság ismerteti 

a vizsga menetrendjét. Ezt követően a hallgatók számára a bizottság választja ki a 

szakdolgozati bírálói által feltett vagy a bizottság tagjai által megfogalmazott kérdések 

közül azt, vagy azokat, melyekre feleletük során válaszolniuk kell. A szakdolgozat 

védése során a hallgatók 10 percben, prezentációs diasor támogatásával ismertetik 

szakdolgozatukat és annak fő eredményeit. Az írásos bírálói kérdésekre kitérhetnek az 

előadás során. Az időkerethez illeszkedő tömör előadás érdekében a hallgatók számára 

javasolható az 5-6 diából álló prezentáció készítése, mely tartalmazza:  

• a jelölt nevét, a szakdolgozat címét,  

• a dolgozat témáját, célját, fő kérdésfelvetését és felépítését,  

• a dolgozat elkészítése során áttekintett fő szakirodalmakat, azok legfontosabb 

tanulságait,  

• az alkalmazott módszer(ek)t,  

• a gyakorlati vizsgálatokat és az önálló elemzés eredményeit,  

• a fő következtetéseket és megállapításokat.  

Ezután a jelölt válaszol a bizottság által feltett, a szakdolgozat témaköréhez kapcsolódó 

kérdésekre, egy rövid szakmai beszélgetés keretei között.   

A szóbeli védést követően a záróvizsga-bizottság zártkörű értékelésre vonul vissza, 

majd kihirdeti az eredményeket.   

 

 

 


