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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 30%.
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Esettanulmány
Közepes nagyságú településen, saját családi házában élő férfi ismerőse főállású munkája
mellett egyéni vállalkozóként háztartási kisgépek javításával foglalkozik. A sokasodó
munkahelyi gondok miatt néhány, a szakmához is értő családtag bevonásával egyéni
vállalkozását úgy kívánja tovább fejleszteni, hogy azt főállású tevékenységévé tegye.
Előzetes költségvetés és több vállalkozási forma végiggondolása eredményeként úgy
dönt, hogy egyéni vállalkozását egyéni céggé alakítja, és családi háza alsó szintjén –
ügyfélszolgálatot is lehetővé tevő – átalakításokat végez a további munkavégzés kulturált
megteremtése, a háztartási kisgépekkel való foglalatosság érdekében. Az egyéni cég az
alapítóval együtt három főnek jelent főállású munkalehetőséget.
1. feladat
Összesen: 20 pont
Az egyéni vállalkozó mely társas vállalkozási formák közül választotta az egyéni cég
formát? Írja le a választás lehetőségeit, majd írja le az egyéni cég jellemzőit! Tervezze
meg a családi ház alsó szintjének kialakítását, a vállalkozás rendeltetésszerű helyiségeit,
ezek nagyságát és beosztását! Mutassa be a háromfős létszámnak megfelelő
munkaköröket!
2. feladat
Összesen: 20 pont
Indítsa el a vállalkozást! Foglalja össze írásban az egyéni vállalkozás egyéni céggé
alakulásának menetét, sorolja fel az átalakulási folyamat hivatalos szerveit, a szükséges
dokumentációkat és engedélyeket, az egyéni cég felelősségét és hatáskörét, az átalakítás
költségének összetevőit és azok várható nagyságát!
3. feladat
Összesen: 50 pont
A munkavédelmi előírásokat és a biztonságos munkavégzését szem előtt tartva tervezze
meg a vállalkozás működését: a kisgépjavító/szerelő helyiség és az ügyfélfogadó rész
berendezését, a technikai/műszaki felszereltséget, a vállalkozás kötelezően alkalmazandó
nyomtatványait! Sorolja fel a vállalkozás eredményes működéséhez elengedhetetlen, a
célzott szegmens megnyeréséhez szükséges teendőket, és tervezze meg az előzőekben
felsoroltak várható költségeit! Tervezze és indokolja meg a nyitvatartási időt, a
munkaidőt és a három fő feladatkörét (vagy feladatköreit)!
4. feladat
Összesen: 10 pont
A feladatot számítógépen kell elkészítenie.
Szempontok a dokumentumok formázásához:
 Betűtípus: Times New Roman 12
 Sorköz: 1,5
 Margó 2,5 cm minden oldalon
 Törzsszöveg sorkizárt
 Oldalszám beszúrása: oldal teteje, jobbra
 Nyomtatás 1 példányban. Mentés (a vizsgaszervező által meghatározott helyre):
dokumentum neve_nev címen. A „nev” helyére a saját nevét írja be!
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