
   

 

 

  

ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 
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1. A termelési tényezők általános (közgazdasági) jellemzői és 

mezőgazdasági sajátosságai.  

2. A termőföld, mint erőforrás mennyiségi és minőségi jellemzői és 

hasznosításának formái (művelési ágak).  

3. A munkaerő, mint erőforrás mennyiségi és minőségi jellemzői, 

csoportosítása, közgazdasági és számviteli költségei.  

4. Az anyagi jellegű erőforrások (befektetett eszközök és forgóeszközök) 

fogalma és jellemzői: csoportosításuk, költségeik és szerepük a 

termelésben.  

5. A költségek csoportosításának formái és jellemzőik. A fedezeti 

hozzájárulás jelentősége, a költségfedezeti diagram értelmezése.  

6. A költségkalkulációk (elő-, közbenső- és utókalkuláció) és a 

költséggazdálkodás ismérvei.  

7. A termelés természeti, üzemi és közgazdasági feltételei. A műszaki 

fejlesztés fogalma, jellemzői, hatása a termelésre.  

8. A termelési szerkezet kialakításának tényezői, és az átfogó tevékenységek 

(szolgáltatások) ökonómiai jellemzői.  

9. A növénytermesztés üzemgazdasági jelentősége és jellemzői. A 

vetésszerkezet kialakítása, tervezése.  

10. Az állattenyésztés jelentősége, általános jellemzői. A 

takarmánygazdálkodás elemei és szervezése.  

11. Az állattenyésztés üzemi szerepe, kapcsolatrendszere, kialakításának 

tényezői. Az állomány-változási terv.  

12. A tervezés szerepe a vállalati menedzsmentben, a tervek csoportosítása és 

folyamatrendszere. A mezőgazdasági tervek jellemzői. A mezőgazdasági 

vállalkozások éves terve.  

13. Az üzleti és a stratégiai terv fogalma, céljai, felépítése és 

összehasonlításuk.  

14. A gazdasági elemzés jelentősége, jellemzői. A számviteli beszámoló főbb 

tartalmi elemei.  



   

 

 

  

15. A mezőgazdasági ágazatok gazdasági elemzése. Agrárgazdaságok 

struktúrájának és tipológiájának statisztikája.  

16. A beruházás fogalma, jellemzői és csoportosítása. A beruházások 

gazdasági értékelése. Mezőgazdasági tőkepiac jellemzői, szereplői, a 

beruházások finanszírozásának lehetőségei.  
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