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Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 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:
52 344 01 0000 00 00
52 344 02 0000 00 00

Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Vállalkozási ügyintéző

Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Vállalkozási ügyintéző

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 50%.
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………………………………………….
(vizsgázó olvasható neve)

1968-06 Gazdálkodási feladatok
1. vizsgafeladat
,,A” változat
Kidolgozási idő: 90 perc
A kérdés típusok pontszámai

I.
32

Elérhető pontszám

II.
20

III.
12

IV.
15

V.
21

VI
-

Összesen

100

Elért pontszám
,,Megfelelt eredmény”-hez
szükséges minimális %pont

50%
50 pont

Minősítés az elért pontszám
alapján %-ban

*
**

* értékelés %-ban; ** megfelelt, nem felelt meg
A JELEN VIZSGAFELADAT VIZSGARÉSZEN BELÜLI ARÁNYA

50 %.

Javító tanár neve: ………………... Aláírása :……………… 2012………… hó…..nap
Vizsgaelnök (esetleges) észrevételei, módosító javaslatai és ezek indoklásai:

Vizsgaelnök megbízó levelének száma:………………...
Szóbeli vizsga dátuma:…………………....

2012.

………..…………………………
Vizsgaelnök neve
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I. Átfogó és összefüggő választ igénylő feladatok.

32 p

Ön egy magyar tulajdonú húsipari termékeket előállító vállalkozás marketing részlegének
munkatársa. A részleg megbízást kap a megváltozott piaci viszonyok között a vállalkozás
marketing tevékenységrendszerének átdolgozására.
A részleg vezetője felkéri Önt, hogy fogalmazza meg a marketing tevékenységrendszer
elemeit, az alkalmazható marketing eszközök körét, a marketing mixet.
1. A tanulmányai során szerzett ismereteire támaszkodva fejtse ki a
marketing tevékenységre vonatkozó álláspontját.

25 p

1. 1. Ismertesse a marketing lényegét!

2p

1. 2. Fogalmazza meg a marketing mix lényegét, sorolja fel az elemeit!

3p

1. 2. 1. Lényege:

2p

1. 2. 2. Elemei:

1p

1. 3. Mutassa be a termékmarketinget, fő kategóriáit!

9p

1. 3. 1. Termékmarketing feladata:

2p

1. 3. 2. A termékmarketing kategóriái:

7p

a.
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b.

c.

1. 4. Ismertesse az ármarketing és az árpolitika lényegét, az árpolitikai
célokat (legalább négy cél) és az árképzési módszereket!
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1. 5. Fogalmazza meg a marketingkommunikáció lényegét, sorolja fel a
részeit!

4p

2. Jellemezze az innovációs tevékenységet az alábbi szempontok alapján!

7p

2. 1. Az innováció fogalma:
1p

2. 2. Az innováció alapesetei:

3p

2. 3. Az innovációs lánc keretében megvalósuló tevékenységek

3p

II. Mi az azonosság és mi a különbség a következő kategória párok között?
Legalább egy azonosságot és egy-egy különbséget írjon páronként!
20 p

T 5/9

T 1968-06/1/1

Kategória párok

Azonosság

1.
Kúszó infláció
vágtató infláció

2.
Korlátolt felelősség
korlátlan felelősség

3.
Gazdasági javak
–
szabad javak

4.
Nettó norma
bruttó norma

5.
Stratégiai válság
többdimenziós válság
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III. Írja be a lenti táblázatba a helyesnek ítélt válasz betűjelét!
(A felsoroltak között mindegyik feladatnál egy helyes válasz található.
Csak egyértelmű jelölés fogadható el! Minden helyes megoldás 2 pont.)

12 p

1. A kapcsolódó beruházás jellemzője:
a. amortizációs alapból fedezett beruházás;
b. önmagában nem használható beruházást eredményez;
c. a beruházási célt közvetlenül szolgálja;
d. nem a beruházó cég fejlesztését szolgálja.
2. A KFT kedvelt vállalkozási forma, mert:
a. a bevitt vagyon összege nagy
b. a tagok felelőssége korlátolt
c. a tagok felelőssége korlátlan és egyetemleges
d. a tőke szabadon gyűjthető
3. Az újratermelés fázisai közé tartozik:
a. fogyasztás;
b. vásárlásösztönzés;
c. munkaerő biztosítása;
d. stratégiakészítés.
4. A gyártási rendszer formája
a. összetett termék előállítása
b. műhelyrendszerű gyártás
c. egyedi gyártás
d. sorozatgyártás
5. Az inflációs várakozások:
a. csökkentik az infláció ütemét;
b. nem befolyásolják az infláció ütemét;
c. növelik az infláció ütemét;
d. bármilyen irányban befolyásolhatják az infláció ütemét.
6. A nemzetgazdaság legfontosabb teljesítménymutatója:
a. külkereskedelmi mérleg
b. végső fogyasztás
c. bruttó hazai termék
d. cserearány mutató

Feladatszám

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Megoldás
betűjele
15 p
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IV. A következő állítások közül melyik IGAZ és melyik HAMIS?
Válaszának megfelelő szót (IGAZ vagy HAMIS) írja a baloldali kis
téglalapba és indokolja!
(A helyes válasz feladatonként 3 pont. Indoklás nélkül a helyes választás is
érvénytelen = 0 pont.)
1.

15 p

A maximális készlet a jelző készlet és a törzskészlet összege.

3 p.
2.
Az üzemszüneti pontban a vállalat változó költségei teljes mértékben
megtérülnek.

3 p.
3.

A vállalati vagyonvesztés bekövetkezhet az eszközök növekedésével egyidejűleg is.

3 p.
4.
Az értékcsökkenés
megváltoztathatja

elszámolásának

módszerét

a

vállalat

bármikor

3 p.
5.

A vállalati stratégia a konkurensek és a fogyasztók tájékoztatását szolgálja..

3 p.
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V. Számolást is igénylő feladat
Munkahelyi vezetője megbízza Önt, hogy készítse el a vásárolt munkagép
értékcsökkenési leírási tervét degresszív módszerrel!

21 p

Rendelkezésre álló információk:
- A munkagép bruttó értéke aktiváláskor:
4 200 000 Ft
Maradványértékkel nem számolunk!
- Tervezett élettartama (hasznos üzemelési idő):
4 év
- Az értékcsökkenés elszámolása az évek sorszámösszegével (degresszíven gyorsított
módszerrel) történik.
1.) 1 egységre jutó értékcsökkenés összege:
2.) az első évben elszámolandó értékcsökkenés összege:
3.) az első 2 évben elszámolt amortizáció aránya
4.): a 3. évi értékcsökkenés leírási kulcsa
5.) a munkagép nettó értéke a 3. év végén:

Mellékszámítások:
(Mellékszámítások nélkül a helyes adatok sem fogadhatók el.)
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