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NEMZET GAZDASACI MINI SZTtrRIUM
Min6s it6 s szintj e :,,I(ORLAT QZOTT TEzu E S ZTE S U ! "
Ervdnyessdgi id6: 2017.05. 19. l0 6ra 00 perc a vizsgakezdds szerint.
Min6sit6 neve, beoszt6sa Dr. Kanzsalics Eszter s,k.
Nemzeti Szakkepzdsi ds Fe ln6ttk6p z6si Hivatal foigazgat6
i ds Felndttkdpzdsi Hivatal
K6szit6 szerv: Nemz
017AIGM IR Komplex
K6szit6 szerv iktat6s
Kiadmanyoz6s d6tuma:2017. 05. 05.
Pdld6nyszdm: I eredeti pdldany
Pdlddnysorsz6m: 1.
Terjedelem: 8 lap
Az L eredeti pdld6ny cimzettje: Nemzeti Szakkepzesi 6s Feln6ttkdpzdsi

vizsg6z6 neve

6rdemjegy

Hivatal
M6solati pdld6nyok kdszitdse: nyomdai fton, a min6sit6
ktildn utasit6sa szerinti pdldanysz6mban
M6solati p6ld6nyok eloszt6sa: ktildn iraton
Irattitri tetelsz6m: 80 I
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Komplex szakmai vizsga
Ktizpo nti ir itsbeli vizs gatev6kenys6g
A szakk6pesit6s azonosit6 szhma 6s megnevez6se:
35 345 01 Kis- 6s kiiz6pvfllalkozfsok iigyvezet6je I.
A vizsgafeladat megnevez6se:
A) Komplex vfllalkoz6i ismeretek

J6vdhagyta:

Id6tartam: 60 perc

2017

NEMZETI SZAKKE PZESI ES FELNcTTTPPZESI HIVATAL
A vizsgaszervezo tolti ki.
A feladatlapon tul beadott lapok

szhma:

.. . lap.

feliigyel6 alitirhsa

KoRLAT

ezerr

rERJESzrnsOl

Szakk6pes it6s, azon6sit6 szhma 6s megnevez6se

Kis-

6s

kiiz6pvdllalkozfsok flgrvezetdje I.

Tilekorta*'r
Avizsgiu:6 az els6 lapra ftjafel a nev6t!
Ha a vizsgafeladat kidolgoz fusirttoz tdbb lapot hasznill fel, a nevdt valamennyi lapori fel kell
trintetnie, 6s a lapokat sorsz6mmal el kell t6tnia.
Ugyeljen a pontos megfoga lmazfrsokra!
Haszn6lhat6

se

g6deszkdz : nern pro gram ozhato sz6mol6 g6p.

Ert6ket6si sk6la:
81 - 100 pont
7l - 80 pont
61 - 70 pont
51 - 60 pont
0 - 50 pont

5 (ieles)
4 ff6)
,3 (kiizepes)
2 (el6gs6ges)
I (el6gtelen)

A javitfsi-6rt6kel6si ritmutatrft6l elt6rd helyes megoldfsokat is el kell fogadni.

A

vizs gafelad at 6rt6kel6s

i s ri lya r 6ny az l0o/o .
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I. feladat
Felelefv iiasztf

or,orr

rERJESZrns0
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Osszesen: 30 pont
(15 x 2 Pont)

k6rdds ek

Hfizza alfi az al6bbiak ktiziil a helyes megrillapitrist!
Minden helyes vdlasz 2 pontot dr. Minden feladatban csak egy dllftds helyes, enndl tdbb
megjel\ldse esetdn a megoldds nem drtdkelhetS'
I.I

l

. Azegyeni v6llalkoz6i tevdkenysdg me gkezd esehez sziiks6ges

a)
b)
c)

I.2l

.

bank igazolfusa a megl evo anyagi fedezetr6l'
erkolcsibizonYitvanY.
6ltal6nos iskolai bizonyitvany.

At6rsas6g

a)
b)
c)

i szerzbd6sben

feltdtleniil fel kell ti'intetni

tagok hhzastius6nak nevdt.
a tagok gdpjnmriveinek rendszftmifi'
a jegYzett tokdt.
a

I.3/, A kft. tagiainak felel6ssdge
a) korl6tlan.
b) korl6tolt.
c) Egyik villasz sem helYes.
I.4l . Egy6ni v6llalkoz6 az lehet, aki

I

.

5

l

.

I.6l

a)
b)
c)

betoltotte a 14. eletevet.
jogk6pes.
cselekvok6Pes.

Az

e

a)
b)
c)

.
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alk

o

zo nak
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het

-

e alkalmazottj a?

Igen.

Nem.
Kizhrolag egY f6.

. AmunkaviszonY megszunhet

a)
b)
c)

I.7 l .

I

gy

.

felmond6sSal.
ahatfutozott id6
felmentdssel.

leiixtixal.

Abetdti t6rsas6g alaptokejdnek cisszege
a) egyszizezer forint.
b) nincs meghat6rozva'
c) egymilli6 forint.

A

b

a)
b)
c)

etdt

i t6r s as 6 g fo g I atko ztathat- e alkalmazottat?

Igen"

Nem.
Kizhrolag egY f6t.

I.gl. Amdrleg eszkozoldal6nak

a)

b)
c)

dsszege 67 888 E Ft. Mennyi a forr6soldal osszege?

Ennyi adatb6l nem lehet eldonteni'
6 788 800 Ft.
67 888 E Ft.

ronlAr ozorr
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I.10/. A tarsas 6gi ad6.osszege 2017 -ben haz6nkban

a)

9%.

c)

5%.

b) r0%.
t6rsasdgot f6rjdvel, ahol o lenne a
I.1l/. F. F. egyeni v6llalko 26. szeretne alapitani egy beteti
azigyvedhez viszik' Mit tesz

6s
beltag, es a f6rj a kiiltag. Megirj 6kat6isas6giizerzoddst
azid;gYved?

a)
b)
c)

eljuttatja a cegbirosdghoz'
Alaftjaa rendben l6v6 tarsas6gi szerzlddst ds
3 szem6ly sziiks6ges'
Kifog6st emel, mert a bt alapii1sahoztegal6bb
a felelossdge korlatlan az egyeti
hiszen
Kifog6st emel, mert F. F. n"rn lehet bJtag,
v6||alkoz6sbandsabt.beltagjakentegyarfint.

r,l2l.A K Kft. t6rsas6gi

alaptoke 3'500'000'- Ft'
szerzides6t a tagok elkdszitik, amelyben az
az igyvedhez al6iini, aki kifog6solja az alaptoke

6s a tagok letszfma 3 f6. Elviszik
osszegdt, 6s a tagok \etszimrht
az lsszeg nem h6rommillio forint
a) Azigyved kifog6sa jogos,
-n.-mert
jogos, mert a t6rsas6gi szetzodes a iogszabflyoknak
b) Az tigyv6d kifog6sa
megfelel.

c)

x 3.000.000 Ft alaptok6t kellene
Az tigyvdd kifog6sa jogos, mert h6rom fonek 3
bevinni a v6llalk ozhsba'

fia-aprito gepcsal6d kifejlesztdseben'
I.L3l.A T Kft. szeretn6, ha t6mo gatojalenne a szalmab
ti%, ds a likviditdsi mutat6 54%'

on
Mit

a)
b)
c)

ifinezi a
tesz?

kft. merreget, ameryben a saj6t toke ardnya
j6 6tlete'

Termdszetesen t6mogatja, hiszen van
elerje a 100%-ot'
Ad neki k61cs6n perJt,ttogy alikvidit6si mutatoja
ebbol azizletbol remdlni'
Ennyi adatb6l nehezdonteni, de nem sok elonytlehet
egy

az eredmenykimutaths szetint -580 E Ft'
r.r4l.Az M Bt. iizleti tev6kenys6g6nek eredmdnye
Mt- u v6lem6nye?
A v6ltalk ozf,. vezetoje az Onvelemdnyet k6ri'
szamoltak'
a) Ilyen eredmdny nem johet ki, -biztosan rosszula bevetelt
es a koltsegeket is'
b) Az eredm6ny 1ehets6les, de ellen6 riznikell volt a k6lts6gndl'
c) Ez azertlehetsdges, riert a bev6tel magasabb

Az ijrzleli terv
a)tarta1mazzaavl\|alkoztsdolgoz6inakn6vsor6t6smunkaberc|.
b) tarta\mazza a v6llalkoz6s bemutathsht, a marketinget,

I. 1 5/.

c)

a

finanszirozitst

6s

menedzsment elk6Pzeldseit'
vagyoni helyz etet tartalmazza'
krzinorag azugyvezeto 6s a v6llalk ozhs vezetosdge

a

I
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Osszesen: 45 Pont
(15 x 3 Pont)

lI. feladat
Igaz-hamis ritlitfs ok, ind okkissal
tz igazak,
vflassza ki az alirbbi megillapitrflsokb6l, hogy melyek
yfilaszlrt mindegyik megfllapiies alattriividen indokolja is meg!
(Helyes vdlasz 1 pont, megfelel1 indoklds 2 pont)

1.trj6ld,i:Y_i

6s

melyek a hamisak!

-

u.1).Akft.a|kalmazottatnemfoglalkoztathat,

II.2). Egy kft.-nek maximum egyetlen vezetoie lehet'
Indokl6s: . ...

f6 sztiks{ges'
II.3). A beteti t6rsas6g alapitishhozlegal{bb kdt
Indoklds: .. . .

II.4l.A munkaviszony alanyai a munk6ltat6 6s a foglalkortato'
Indokl6s: ....
jon
L5 I .A munkaviszony munkaszerz6ddssel
Indokl6s: ...

16tre.

.

II.6l.A pr6baido

tortdnhet'
hoss zabbititsa legfeljebb ketto alkalommal

a munk6ltat6 utasit6s6t6l, de ut6lagthiekoztatni
rr.7l.A munkav6llalo veszhely zetbenelt6rhet
kell a munk6ltat6t.

Indokl6s: .....

II.8/. A probaido tartamalegalhbb h6rom honap'
Indokl6s: . ,. .

[gl. Az alapszabadshgm6rteke

20 napthti nap'

1. sz. p6ldrinY
T 35 345
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[.10/. A munkav6llalo heti munkaideje 40 orc'
Indoklis: ....

III.11/.Akft.legfeljebb6talka|mazottatfoglalkortathat.
Indokl6s: ...

.

II,|2l.Ap6nzi'igyimuveletekeredmdnyenemlehetnegativ.
Indokl6s: .. . .

az eszkozdk (aktiv6k) oldalon tal6lhatoak'
II.13/. A merregben a kdtelezensdgek
Indokl6s: . '. .

ILl4l . T6rgYi eszkdz a Pdnzeszkoz'
Indokl6s: ....

100% alatt van.
II.15/. A likvidit6si mutat6 drtdke mindig

Osszesen: 14 Pont
e x2 pont)

III. feladat

-J'Tffibiakban

u"t

.

s2'd6"u:1,t1:1,.:11::::?::,: irja
vmarkozfsok
fi,'l;:'i'rlo,
be a ti,blhz''t
fogalmakat a felhasznflfsi tertilettel!
alkalma znia.prirosits L ^zulriuni
megfelet6 hely6re a megfelel6 szfmot!

^

1.) Szhmla
2.) Atutal6s t megbizhs
3.) Bankk6rtYa

4.) Penzthtbizonylat (kiad6si 6s bevdteli)
5.i G6Pj6rmu-menetlev6l
6.) Kovetel6s
7.) Inkassz6
A.
B.

ftzetett'
megbiz6son szerepl6 osszeg

a vevo mdg nem

Az irutle

ak a

A vevo
ififialils6r

C. KeszPenzkimelo fizet6si mod' a szitmlavezet' bankjat megbizitson szereplo osszeg
D. A kedve zminyezett megb izza
beszed6s ete a-frzeto

f6l

szi,rr-.l6iin6l'

KORLAT OZOTT TERJESZTESU
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E.
F.

G.
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Az elado ilIlitjaki a vev6 szhmfuaftutal6ssal tortdn6 fizetds eset6n.

bizonyitja'
A v6llalk ozastulajdon hbanldv6 gdpkocsi fut6steljesitmdnydt
(h6zip enfiirbatort6no be- 6s kifizetds)'
K6szp6n zes ftzet6sek alkalm6va?ititlat ki
T--_Tal(11
C.

B.

D.

F'IG.
r.

E.

l

I

Oss"esen: 4 Pont

Dokumentum kitiilt6se

Feladat:

A

t6rsas6gi ad6

iisszeg6t (632 000

24s65455-56787 666
v6llatko z6sa adatai: yrzsga2ol7
7

r r --!---r!: r
^
szhmlfihra"
Ft) utalja 6t a rrNAv

Kft. veszprd m, szilmlaszhm 67876555-34565666

(adosz6m"

6s4s6s4-2-99)
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Osszesen: 7 pont

V. feladat
Esettanulm6nY

vlL.Irjale, milyen szabflyokat

(2 pont)

nem tartott be a munkrlltat6l

2nap
C. G6bort a B Kft. 110 nap pr6baid6re alkalmarta. A munkaviszony alattadolgoz6nak
is vett. A probaido
szabads6got eng ed11yezett teremdre fonoke, amit a dolgoz6 igdnybe
meghosszabbititk.
nappal
utols6 nup;an clcauorral k6z6lte fonoke, hogy a pr6baiddt 15

Vl2.irja le, milyen szabilyokat

(3 pont)

nem tartott be a munkdltat6!

Ugy gondolja,
E. J6nos, az E Bt. i,igyvezetoje dleteben eloszdr alkalmaz munkav6llalot. utolso napja

szerint a probaid6
eloszor probaidore kefLne alkalm azni, A munk aszerzodds
vezeto ktild egy SMS-I a
20t7 . marcius l4-e. M6rcius I6-an reggel a munkahelyi
munkavSllalonak, hogy hagyja el a munkahelydt'

(2 pont)

V/3. Vflaszolj on a ktivetk ez6 kilr d6sre!
2017

.julius 1 6s 15 kozott alkalmazhat6-e irodai

trgyrntez6 munkakdrbe

A' Aladar, aki 2002'

julius 3 0-6n sziiletett?

irdsbeli feladat 6rt6kel6se
Maxim6lis Pontsz6m

T6ma k6r

1). Feleletv6laszt6

2).Igaz-Hamis
6l1it6s ok, indokl6s s al
3). P6rositas:
4). Dokumentum
kitolt6se
5). Esettanulqqly
beli vrzsgarcsz
SSZESEN

xonlAr ozorr rERJESZrBsut
T8 l8

El6tt pontszdm

\

