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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:
55 345 01 0010 55 01

Európai Uniós üzleti szakügyintéző

Kereskedelmi menedzser

Értékelés
Összesen:

100 pont

100% =

100 pont

A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY:
EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.
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Az írásbeli vizsga négyféle feladattípust tartalmaz.
Kérjük, a megoldásokat az alábbiak szerint adja meg:
1. A feleletválasztós kérdéseknél öt választ adtunk meg (a, b, c, d, e), amelyek közül
csak egy a helyes megoldás. Az Ön által kiválasztott megoldási kódot az alábbi
„feleletválasztós megoldási táblázat” megfelelő helyén X-szel jelölje! A helyesen
megjelölt megoldási kódok 3-3 pontot érnek.
2. Az igaz-hamis kérdésekre adott döntését az alábbi „igaz-hamis megoldási táblázat”
megfelelő helyén X-szel jelölje! A helyesen jelölt döntések 3-3 pontot érnek.
3. A fogalmi meghatározásokra adott teljes válaszok: 10-10 pontot érnek.
4. A kifejtő kérdésre adott teljes válasz 20 pontot ér.
A dolgozat összesen 100 pontot ér.
1. Feleletválasztós megoldási táblázat
a
b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Összesen: 30 pont

c

d

3. Fogalmi meghatározások értékelése
Megszerezhető
pontszám
1. fogalom

10

2. fogalom

10

Elért
pontszám:

Összesen: 20 pont

4. Kifejtő kérdésre adott válasz értékelése

2. Igaz-hamis megoldási táblázat
I
1.
2.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Összesen: 30 pont

e

H

Megszerezhető
pontszám
Kifejtő kérdés
Összesen: 20 pont
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20

Elért
pontszám:
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1. Feleletválasztós kérdések
A helyes válaszok 3-3 pontot érnek.

Összesen: 30 pont

1. Melyik szerződés hatályba lépésével jött létre az Európai Unió?
a) Római Szerződések.
b) Párizsi Szerződés.
c) Maastrichti Szerződés.
d) Lisszaboni Szerződés.
e) Egyik válasz (a,b,c,d) sem helyes.
2. Az egységes piacon történő alábbi esetek közül az Európai Bizottság mely
esetekben rendelhet el vizsgálatot versenykorlátozó megállapodás és magatartás
címén?
a) Vállalatok közötti ár vagy termelési kartell.
b) Vállalatok közötti piacfelosztás.
c) Dömpingár alkalmazása.
d) Mindegyik válasz (a,b,c) helyes.
e) Egyik válasz (a,b,c,d) sem helyes.
3. Az EU jelenlegi döntési rendszerében:
a) az Európai Bíróság hozza a végső döntést az Európai Unió szerződéseiről.
b) az Európai Tanács hozza a végső döntést az Európai Unió szerződéseiről.
c) az Európai Bizottság hozza a végső döntést az Európai Unió szerződéseiről.
d) a Miniszterek Tanácsa hozza a végső döntést az Európai Unió szerződéseiről.
e) Egyik válasz (a,b,c,d) sem helyes.
4. Milyen formái lehetnek az állami támogatásoknak, amelyeket meghatározott
körülmények között a közösségi versenyjog szabályoz?
a) Közvetlen pénzügyi (vissza nem térítendő) támogatások.
b) Kedvezményes kamatú, vagy kamatmentes kölcsönök nyújtása.
c) Adókedvezmények.
d) Mindegyik válasz (a,b,c) helyes.
e) Egyik válasz (a,b,c,d) sem helyes.
5. Milyen specifikumokkal definiálható a tagállamok közötti szabadkereskedelmi
megállapodás?
a) A tagállamok az áruk és a szolgáltatások áramlását liberalizálják, és közös
gazdaságpolitikát folytatnak.
b) A tagállamok az áruk és a szolgáltatások mellett a termelési tényezők
áramlását is liberalizálják, és a „négy szabadságot” akadályozó legalapvetőbb
„nem vámjellegű” (fizikai, technikai, pénzügyi) korlátokat is folyamatosan
felszámolják, de nem vezetnek be közös pénzt.
c) A tagállamok a külkereskedelmi forgalmat liberalizálják, de nem hoznak létre
közös vámpolitikát.
d) A tagországok egymás között lebontják a vámokat és mennyiségi korlátokat,
valamint az azokkal azonos hatású díjakat, és a nem tagállamokkal szemben
közös vám- és kereskedelmi politikát folytatnak.
e) Egyik válasz (a,b,c,d) sem helyes.
6. Minek a rövidítése az ERFA az Európai Unióban?
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a)
b)
c)
d)
e)

A Strukturális Alapok rövidítése.
Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrájának rövidítése.
A Régiók Bizottságának rövidítése.
A Kohéziós Alap rövidítése.
Egyik válasz (a,b,c,d) sem helyes.

7. Mit jelent az acquis communautaire az uniós szakzsargonban?
a) Kizárólag az EU másodlagos jogforrásait jelenti.
b) A minősített többségi szavazási rendszert jelenti.
c) Kizárólag az EU nemzetközi szerződéseit jelenti.
d) Kizárólag az EU tagállamok közötti szerződéseket jelenti.
e) Egyik válasz (a,b,c,d) sem helyes.
8. Kinek a nevéhez kötődik az EGK megvalósítása?
a) Charles de Gaulle.
b) Winston Churchill.
c) Paul Henri Spaak.
d) Robert Schuman.
e) Egyik válasz (a,b,c,d) sem helyes.
9. Mit tartalmaz az 139/2004-es/EK rendelet?
a) A versenykorlátozó megállapodásokat és magatartásokat tiltó szabályokat.
b) A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmára vonatkozó szabályokat.
c) A vállalkozások összefonódásának (koncentráció, fúzió) ellenőrzésére
vonatkozó szabályokat.
d) Az állami támogatásokra vonatkozó közösségi versenyjog szabályokat.
e) Egyik válasz (a,b,c,d) sem helyes.
10. Mit jelent az ún. kettős minősített többségi szavazás rendszere a Lisszaboni
Szerződés alapján?
a) A tagállamok népességük nagysága szerint – de nem azokkal egyenesen
arányosan, hanem politikai szempontok alapján meghatározott módon – eltérő
szavazati súlyokkal rendelkeznek majd a Miniszterek Tanácsában, és az összes
345 szavazatból legalább 255 kell egy döntés elfogadásához.
b) A Miniszterek Tanácsában a tagállamokat képviselő miniszterek közül
legalább 55%-nak a javaslat mellett kell majd lennie, és együttesen az unió
népességének legalább 65%-át kell majd képviselniük.
c) Az Európai Parlamentben a pártok eltérő szavazati súllyal rendelkeznek majd
és a minősített döntéshez e szavazati súlyok legalább 70%-a szükséges.
d) A Miniszterek Tanácsában a tagállamok népességük nagysága szerint eltérő
szavazati súlyokkal rendelkeznek majd és a döntések elfogadásához 2/3-os
szavazati arányt kell majd elérni.
e) Egyik válasz (a,b,c,d) sem helyes.
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2. Igaz-hamis kérdések
A helyes válaszok 3-3 pontot érnek.

Összesen: 30 pont

1. Magyarország már teljesítette a konvergencia kritériumokat.
2. Az EU következő hosszú távú pénzügyi perspektívája a 2012–2020 közötti évekre
szól.
3. Az Európai Bíróság az Európai Unió legfelsőbb döntéshozó és jogalkotó szervezete.
4. A Lisszaboni Szerződés értelmében az Európai Bizottságba 2009-2014 időszakra
vonatkozóan a tagállamok kétharmadából választottak főbiztosokat.
5. Az EU-ban történt sorozatos költségvetési reformok ellenére a közös költségvetés
kiadási oldala nem változott.
6. Az Európai Szociális Alap szükségességét és létrehozását már 1958-ban, az EGK
megalakulásáról szóló Római Szerződésben rögzítették az akkori tagállamok.
7. A Strukturális Alapokat feltételek nélkül, bármely arra rászoruló EU-tagállam
igénybe veheti.
8. A NUTS bevezetésére 1988-ban a Delors I. terv alapján került sor.
9. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapot 1993-ban hozták létre az Európai Unióban.
10. A Gazdasági és Monetáris Unió alapjait 1992-ben a Maastrichti Szerződésben
határozták meg és rögzítették a tagállamok.
3. Fogalmi meghatározások

Összesen: 20 pont

1. Határozza meg mikor, milyen tartalommal fogalmazták meg az Európai
Unióban az ún. koppenhágai kritériumokat!
2. Mutassa be röviden az operatív programok (OP) szerepét az Európai
Unióban és határozza meg hány hazai operatív programot hagyott jóvá az
Európai Bizottság a 2007-2013-as hosszú távú pénzügy perspektíva alapján!
4. Kifejtő kérdés

Összesen: 20 pont

Röviden foglalja össze, hogy mikor, melyik szerződésben, mely tagállamok, milyen
céllal hozták létre az Európai Gazdasági Közösséget, és röviden vázolja az
integrációs szervezet fejlődéstörténetét!
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