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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
,,B” változat
Kidolgozási idő: 90 perc
A kérdés típusok pontszámai

I.
33

Elérhető pontszám

II.
20

III.
12

IV.
15

V.
20

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.

33 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, a marketing stratégiát, az alkalmazható marketing eszközök körét.
1. A tanulmányai során szerzett ismereteire támaszkodva fejtse ki a
marketing tevékenységre vonatkozó álláspontját.

17 p

1. 1. A marketingstratégia lényege:
3p

1. 2. A marketingstratégia elemei:
1p

1. 3. Jellemezze a fogyasztói szükséglet meghatározásának lépéseit!
1. 3. 1. A piac szegmentálása:

6p
4p

1. 3. 2. A célpiac kiválasztása:

1p

1. 3. 3. Pozicionálás:

1p
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1. 4. Jellemezze a vállalkozás lehetséges versenystratégiáit!
7p
1. 4. 1. A versenystratégiák lényege:

1p

1. 4. 2. A versenystratégiák típusai:

6p

2. Foglalja össze a piaccal kapcsolatos alapvető ismereteket az alábbi
szempontok szerint!

8p

2. 1. A piac lényege és szerepe:

2p

2. 2. Fő kategóriái:
3p
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2. 3. Piaci szereplők

3p

3. Ismertesse az értékesítési hely (marketingcsatorna) lényegét, jellemzőit!

5p

Lényege:

2p

Jellemzői: (Írjon legalább 3 jellemzőt!)

3p

4. Fogalmazza meg, mi a kapcsolat az értékesítési
(marketingcsatorna) és az értékesítési logisztika között!
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II. Mi az azonosság és mi a különbség a következő kategóriapárok között?
Legalább egy azonosságot és egy-egy különbséget írjon páronként!
20 p

Kategóriapárok

Azonosság

1.
Statikus gazdaságossági
mutató – dinamikus
mutatók

2.
Nettó norma
bruttó norma

3.
Funkcionális szervezet –
divizionális szervezet

4.
Kereslet
kínálat

5.
Bruttó hazai termék (GDP)
Nettó nemzeti jövedelem
(NNI)
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T 1968-06/1/2

III. Írja be a lenti táblázatba a helyesnek ítélt válasz betűjelét!
12 p

(A felsoroltak között mindegyik feladatnál egy helyes válasz található.
Csak egyértelmű jelölés fogadható el! Minden helyes megoldás 2 pont.)
2. A vállalati termelőfolyamat a termelési folyamat jellege szerint lehet:
a. sorozatgyártás;
b. szabványosított egynemű tömegtermék gyártása;
c. egyedi gyártás;
d. projektrendszerű gyártás.
1. A stratégiai vállalati válság jellemzője:
a. csak az egyik vállalati funkciót érinti
b. leküzdése átfogó válságmenedzselést igényel
c. a vállalaton kívülre is kiterjed
d. ez a legenyhébb válságfajta
3. A reakcióidő a logisztikai rendszerben:
a. a futamidő más elnevezése;
b. a készletkörforgás napjainak száma;
c. egyik rendeléstől a másik rendelésig eltelt idő;
d. az igény jelentkezése és annak kielégítése között eltelt idő.
4. A készletezés során alkalmazott sorbanállási rendszerek:
a. LIFO rendszer;
b. MRP rendszer;
c. JIT rendszer
d. késleltetett rendszer.
5. .Az innováció egyik alapesete:
a. új beszerzési források
b. új munkarend kialakítása
c. prototípus kidolgozása
d. új karbantartási módszerek alkalmazása
6. A vállalati stratégia egyik szintje:
a. logisztikai stratégia
b. termelési stratégia
c. üzleti egység szintű stratégia
d. marketingstratégia
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.

A korlátolt felelősség azt jelenti, hogy a vállalkozó, valamint a gazdasági
társaság tagja a cég kötelezettségeinek csak egy részéért felelős

3 p.
2.

Az erkölcsi kopás (technikai avulás) általában gyorsabb, mint a fizikai kopás.

3 p.
3.

Az üzemszüneti pontban a vállalat állandó költségei teljes mértékben
megtérülnek.

3 p.
4.

A készletgazdálkodási költségek között szereplő állásidőre fizetett bér a
hiányköltségek csoportjába tartozik.

3 p.
5.

A GDP tartalmazza az adott évben, adott országban végső felhasználásra szánt
termékek és szolgáltatások összértékét, valamint a termelő fogyasztást is.

3 p.
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V. Számítást is igénylő feladat

20 p

Munkahelyi vezetője megbízza Önt, hogy készítse el a vásárolt munkagép
értékcsökkenési leírási tervét teljesítményarányos módszerrel!
Rendelkezésre álló információk:
- A munkagép bruttó értéke, aktiváláskor:
4 200 000 Ft
- Tervezett élettartama (hasznos üzemelési ideje):
4 év
- A munkagép tervezett teljesítménye a teljes használati idő alatt 14 000 gépóra
- Tervezett évenkénti tényleges teljesítménye a következő:
1. év
3 200 gépóra
2. év
3 800 gépóra
3. év
4 000 gépóra
4. év
….… gépóra
1.) 1 gépórára jutó értékcsökkenés összege:
2.) az első évben elszámolandó értékcsökkenés összege:
3.) a 4. évre tervezett gépórák száma:
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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