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Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási
rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.
Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és
megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése:
54 523 03 0010 54 01
54 523 03 0010 54 02
54 523 03 0010 54 03
54 523 03 0010 54 04
33 523 03 1000 00 00

Beszédátviteli rendszertechnikus
Elektronikus hozzáférési és magánhálózati
rendszertechnikus
Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli
rendszer-technikus
Gerinchálózati rendszertechnikus
Távközlési műszerész

Távközlési technikus
Távközlési technikus
Távközlési technikus
Távközlési technikus
Távközlési műszerész

Tájékoztató
A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét!
Ha a vizsgafeladat kidolgozásához több lapot használ fel, a nevét valamennyi lapon fel kell
tüntetnie, és a lapokat sorszámmal el kell látnia.

Értékelés
Összesen:

100 pont

100% =

100 pont

A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY:
EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 20%.
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I.

Ön a Noname Zrt. munkatársaként hűségszerződéssel kedvezményes mobilelőfizetést akar eladni mobiltelefonnal együtt lakossági ügyfeleknek.
Összesen: 80 pont
1. Készítsen MS OFFICE PowerPoint prezentációt maximum 6 diával, amelyen
ismerteti a lehetőségeket és a promóció előnyeit! A prezentációhoz használja fel a
minta „mobil” file képeit és szövegét! Az oldalt mentse le egy „alapadat” nevű
könyvtárba!




a .ppt használata
a forrásoldal letöltése
a tartalom elkészítése

10 pont
10 pont
20 pont

2. A prezentáció elkészítéséhez cserélje fel a „minta” sablont „címkés” nevű
sablonra!
5 pont
3. A betűket formázza át Calibri betűtípusra!
15 pont
4. Helyezze el élőlábban a cég nevét úgy, hogy a címdián a cég neve az élőlábban ne
szerepeljen!
10 pont
5. A prezentációt mentse el: Promocio.ppt néven az „alapadat” nevű könyvtárba!
5 pont
6. Tömörítse jelszóval (jelszó: Ön neve nagybetűvel) védve az elkészített
vizsgaállományokat!
5 pont
II. Milyen társas vállalkozási formákat ismer?
a.
b.
c.
d.

Összesen: 2 pont

Betéti társaság
Egyéni vállalkozó
Korlátolt felelősségű társaság
Egyéni kht.

III. Egészítse ki a következő mondatot! A pontozott részekre keresse meg a megfelelő
szavakat és illessze be az alábbiak közül:
Összesen: 18 pont
szűkebb
tágabb
kiterjesztett

részvénytársaság gondolat
felsővezetés
vállalat
szemléletmód csapat
holding
tevékenység osztály

vállalati
társasági
egyéni

marketing
kulturális
civil

……………… értelemben a marketing a ……………..….. egészére kiterjedő – a vevőkkel
azonosulást hangsúlyozó – filozófia, …………………, amelynek megvalósítása a vállalati
…………………………… feladata oly módon, hogy a ……………..…. résztevékenységek
integrációjában a ……………….. -szempontok domináljanak.
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