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Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 

0874-06 Kisvállalkozások alapítása, mőködtetése, megszüntetése 
 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 

0874-06/1 Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. 
A vállalkozás indításával, mőködtetésével, megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok 
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A 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 23. § 1. bekezdésében foglaltak alapján a szakmai 
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Jóváhagyta: 
 

Mátyus Mihály 
fıosztályvezetı 

 
 
 

2009 
 

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELN İTTKÉPZÉSI INTÉZET  
 

Érvényes: 2009. 11. 26-tól 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0874-06 Kisvállalkozások alapítása, mőködtetése, megszüntetése 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával, mőködtetésével, megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok 
 

2/40 

 
 
A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékrıl és az 
Országos Képzési Jegyzékbe történı felvétel és törlés eljárási rendjérıl alapján. 
 
Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító 
száma és megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése: 
 
33 341 01 0000 00 00 Kereskedı, boltvezetı  Kereskedı, boltvezetı  

 
 
- A tételek az adott témakörhöz tartozó ismereteket úgy kérik számon, hogy a vizsgázónak 

fel kell használnia a gyakorlat keretében szerzett tapasztalatait is, ezeket szervesen be kell 
illesztenie a feleletébe. 

- A tételeket a szaktanárok által összeállított feladatok, mellékletek, segédanyagként 
felhasználható okmányok egészítsék ki! Erre a tételek címében, illetve az 
információtartalom vázlatában egyértelmő utalás található. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és 
vizsgakövetelménye alapján készült. 
 
 
A tételsor a 15/2008. (VIII.13.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és 
vizsgakövetelménye alapján készült. 
 
 
A tételsor a 18/2009. (IX.10.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és 
vizsgakövetelménye alapján készült. 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0874-06 Kisvállalkozások alapítása, mőködtetése, megszüntetése 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával, mőködtetésével, megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok 
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1. Önnek vállalkozási formát kell választania. Foglalja össze, hogy melyek a vállalkozások 

közös jellemzıi! Mutassa be példákkal alátámasztva, hogy milyen szempontokat vesz 
figyelembe a vállalkozási formák közötti választásnál! Válassza ki az Ön számára 
legmegfelelıbb vállalkozási formát, döntését indokolja! 

 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A gazdálkodó szervezet, a vállalkozás fogalma, szerepe a gazdaságban 

– A vállalkozások közös jellemzıi: 

− Önállóság 

− Gazdasági, jogi, erkölcsi felelısség 

− Eredményérdekeltség 

− Kockázatvállalás 

– A gazdálkodó szervezetek csoportosítása a tevékenység jellege, a vállalkozási forma szerint 

– A vállalkozási formák közötti választás szempontjai 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0874-06 Kisvállalkozások alapítása, mőködtetése, megszüntetése 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával, mőködtetésével, megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  

Értékelı lap 
1. Önnek vállalkozási formát kell választania. Foglalja össze, hogy melyek a vállalkozások 

közös jellemzıi! Mutassa be példákkal alátámasztva, hogy milyen szempontokat vesz 
figyelembe a vállalkozási formák közötti választásnál! Válassza ki az Ön számára 
legmegfelelıbb vállalkozási formát, döntését indokolja! 

 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért 

D 
A vállalkozások szerepe, 
mőködésük közös jellemzıi 

− A gazdálkodó 
szervezet, a vállalkozás 
fogalma, szerepe a 
gazdaságban 

− A vállalkozások közös 
jellemzıi 

− A gazdálkodó 
szervezetek 
csoportosítása a 
tevékenység jellege, a 
vállalkozási forma 
szerint 

− A vállalkozási formák 
közötti választás 
szempontjai 

10 
 
 
 

25 
 

20 
 
 
 
 
 

25 
 

 

Szint 
Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint Maximum Elért 

4 Köznyelvi beszédkészség 5  
4 Szakmai nyelvő beszédkészség 5  

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért 

 

Módszer 
Logikus gondolkodás 1  
Kreativitás, 
ötletgazdagság 

2  

Társas 

Nyelvhelyesség 1  
Tömör fogalmazás 
készsége 

2  

Közérthetıség 2  

Személyes 
Döntésképesség 1  
Rugalmasság 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0874-06 Kisvállalkozások alapítása, mőködtetése, megszüntetése 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával, mőködtetésével, megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok 
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2. Mutassa be a vállalkozói igazolvány kiváltásának menetét, feltételeit! Térjen ki arra is, 

hogy ki nem lehet egyéni vállalkozó, és milyen az egyéni vállalkozó anyagi felelıssége! 
A mellékelt nyomtatványok, okmányok (egyéni vállalkozói igazolvány igénylésére szolgáló 
formanyomtatvány, vállalkozói igazolvány-másolat) segítségével ismertesse azok szerepét, 
tartalmát! 

 
 

Információtartalom vázlata 
 

– Az egyéni vállalkozás fogalma, jellemzıi, az egyéni vállalkozói tevékenység 
megkezdésének feltételei 

– A vállalkozói igazolvány igénylésének menete 

– A vállalkozói igazolvány kiadásának feltételei, a kiadást kizáró tényezık 

– Az egyéni vállalkozó felelıssége 

– A vállalkozói igazolványon található legfontosabb fogalmak kiemelése, magyarázatuk: 
tevékenységi kör, telephely, székhely 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0874-06 Kisvállalkozások alapítása, mőködtetése, megszüntetése 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával, mőködtetésével, megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  

Értékelı lap 
2. Mutassa be a vállalkozói igazolvány kiváltásának menetét, feltételeit! Térjen ki arra is, hogy ki 

nem lehet egyéni vállalkozó, és milyen az egyéni vállalkozó anyagi felelıssége! A mellékelt 
nyomtatványok, okmányok (egyéni vállalkozói igazolvány igénylésére szolgáló formanyomtatvány, 
vállalkozói igazolvány-másolat) segítségével ismertesse azok szerepét, tartalmát! 

 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C 
Az egyéni vállalkozás 
alapításának, mőködésének, 
megszüntetésének szabályai 

− Az egyéni vállalkozás 
fogalma, jellemzıi, az 
egyéni vállalkozói 
tevékenység 
megkezdésének feltételei 

− A vállalkozói igazolvány 
igénylésének menete 

− A vállalkozói igazolvány 
kiadásának feltételei, a 
kiadást kizáró tényezık 

− Az egyéni vállalkozó 
felelıssége 

− A vállalkozói igazolványon 
található legfontosabb 
fogalmak kiemelése, 
magyarázatuk: 
tevékenységi kör, 
telephely, székhely 

20 
 
 
 
 

15 
 

15 
 
 

10 
 

20 

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért 
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 2  
4 Köznyelvi beszédkészség 2  
4 Szakmai olvasott szöveg megértése 2  
4 Szakmai nyelvő íráskészség 2  
4 Szakmai nyelvő beszédkészség 2  

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért 

 

Módszer 
Logikus gondolkodás 2  
Kreativitás, ötletgazdagság 2  

Társas 
Nyelvhelyesség 1  
Tömör fogalmazás készsége 1  
Közérthetıség 1  

Személyes 
Döntésképesség 2  
Rugalmasság 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0874-06 Kisvállalkozások alapítása, mőködtetése, megszüntetése 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával, mőködtetésével, megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok 
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3. Ön egyéni vállalkozóként egy kereskedelmi egységet kíván mőködtetni. Mit jelent a 

vállalkozói közremőködés? Kiket foglalkoztathat az egyéni vállalkozó, milyen elıírások 
vonatkoznak a szakképzettségre? Foglalja össze, hogy milyen engedélyeket és mely 
hatóságoktól kell beszerezni a mőködés megkezdéséhez! Mit tartalmaz a mőködési 
engedély, hol kell azt tartani, és milyen esetekben kerül sor annak módosítására, 
visszavonására? Értelmezze a mellékelt nyomtatvány(ok) tartalmát! 

 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A vállalkozói közremőködési kötelezettség 

– Kiket foglalkoztathat az egyéni vállalkozó, ki lehet segítı családtag 

– A szakképzettségre vonatkozó szabályok 

– A mőködéshez szükséges hatósági engedélyek ismertetése, bemutatása 

– A mőködési engedély 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0874-06 Kisvállalkozások alapítása, mőködtetése, megszüntetése 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával, mőködtetésével, megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  

Értékelı lap 
3. Ön egyéni vállalkozóként egy kereskedelmi egységet kíván mőködtetni. Mit jelent a 

vállalkozói közremőködés? Kiket foglalkoztathat az egyéni vállalkozó, milyen elıírások 
vonatkoznak a szakképzettségre? Foglalja össze, hogy milyen engedélyeket és mely 
hatóságoktól kell beszerezni a mőködés megkezdéséhez! Mit tartalmaz a mőködési 
engedély, hol kell azt tartani, és milyen esetekben kerül sor annak módosítására, 
visszavonására? Értelmezze a mellékelt nyomtatvány(ok) tartalmát! 

 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C 
Az egyéni vállalkozás 
alapításának, mőködésének, 
megszüntetésének szabályai 

− A vállalkozói 
közremőködési 
kötelezettség 

− Kiket foglalkoztathat az 
egyéni vállalkozó, ki 
lehet segítı családtag 

− A szakképzettségre 
vonatkozó szabályok 

− A mőködéshez 
szükséges hatósági 
engedélyek ismertetése, 
bemutatása. 

− A mőködési engedély 

10 
 
 

25 
 
 

10 
 

25 
 
 
 

10 

 

Szint 
Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint Maximum Elért 

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 2  
4 Köznyelvi beszédkészség 2  
4 Szakmai olvasott szöveg megértése 2  
4 Szakmai nyelvő íráskészség 2  
4 Szakmai nyelvő beszédkészség 2  

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért 

 

Módszer Logikus gondolkodás 2  

Társas 
Nyelvhelyesség 1  
Tömör fogalmazás készsége 1  
Közérthetıség 2  

Személyes 
Döntésképesség 2  
Rugalmasság 2  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0874-06 Kisvállalkozások alapítása, mőködtetése, megszüntetése 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával, mőködtetésével, megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok 
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4. A mellékelt társasági szerzıdés-minták felhasználásával mutassa be a betéti társaság, a 

közkereseti társaság és a korlátolt felelısségő társaság alapításának, mőködtetésének 
közös, illetve eltérı jellemzıit! 

 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A vállalkozások összehasonlítása 

− Az alapító okirat 

− Az induló tıke nagyságának meghatározása 

− A tagok/tulajdonosok anyagi és jogi felelıssége 

− A döntéshozó testület 

− A szavazati arány 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0874-06 Kisvállalkozások alapítása, mőködtetése, megszüntetése 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával, mőködtetésével, megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  

Értékelı lap 
4. A mellékelt társasági szerzıdés-minták felhasználásával mutassa be a betéti társaság, a 

közkereseti társaság és a korlátolt felelısségő társaság alapításának, mőködtetésének 
közös, illetve eltérı jellemzıit! 

 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C 

A közkereseti-, a betéti- és a 
korlátolt felelısségő társaság 
alapításának, mőködésének, 
megszüntetésének szabályai 

A vállalkozások 
összehasonlítása 
− Az alapító okirat 
− Az induló tıke 

nagyságának 
meghatározása 

− A tagok/tulajdonosok 
anyagi és jogi 
felelıssége 

− A döntéshozó testület 
− A szavazati arány 

 
15 
20 
 
 

20 
 
 
 

15 
10 

 

Szint 
Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint Maximum Elért 

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 2  
4 Köznyelvi beszédkészség 2  
4 Szakmai olvasott szöveg megértése 2  
4 Szakmai nyelvő íráskészség 2  
4 Szakmai nyelvő beszédkészség 2  

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért 

 

Módszer 
Logikus gondolkodás 2  
Helyzetfelismerés 1  

Társas 

Nyelvhelyesség 2  
Tömör fogalmazás 
készsége 

1  

Közérthetıség 2  
Személyes Döntésképesség 2  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0874-06 Kisvállalkozások alapítása, mőködtetése, megszüntetése 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával, mőködtetésével, megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok 
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5. Ön a közeljövıben barátaival vállalkozást kíván indítani. Foglalja össze, hogy milyen 

tényezıket kell mérlegelniük annak eldöntésénél, hogy közkereseti társaságot, betéti 
társaságot vagy korlátolt felelısségő társaságot hozzanak-e létre! A mellékelt 
nyomtatványok, okmányok felhasználásával részletesen mutassa be, hogy milyen 
gyakorlati teendıik lesznek a vállalkozás létrehozásával, valamint a kereskedelmi 
tevékenység megkezdésével kapcsolatban! 

 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A társasági formák közötti választás szempontjai 

− A rendelkezésre álló tıke nagysága, a saját tıke és az idegen források aránya 

− Az önállósági törekvések, a döntéshozatal 

− A kockázatvállalási hajlam 

− A vállalkozástól várt elınyök 

 
– Gyakorlati teendık a 

− társasági szerzıdéssel, 

− bankszámlával, 

− hatósági engedélyek beszerzésével kapcsolatban. 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0874-06 Kisvállalkozások alapítása, mőködtetése, megszüntetése 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával, mőködtetésével, megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  

Értékelı lap 
5. Ön a közeljövıben barátaival vállalkozást kíván indítani. Foglalja össze, hogy milyen tényezıket 

kell mérlegelniük annak eldöntésénél, hogy közkereseti társaságot, betéti társaságot vagy korlátolt 
felelısségő társaságot hozzanak-e létre! A mellékelt nyomtatványok, okmányok felhasználásával 
részletesen mutassa be, hogy milyen gyakorlati teendıik lesznek a vállalkozás létrehozásával, 
valamint a kereskedelmi tevékenység megkezdésével kapcsolatban! 

 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C 

A közkereseti-, a betéti- és a 
korlátolt felelısségő társaság 
alapításának, mőködésének, 
megszüntetésének szabályai 
A kisvállalkozások létrehozásához 
kapcsolódó gyakorlati feladatok 

A társasági formák közötti 
választás szempontjai 
− a rendelkezésre álló tıke 

nagysága, a saját tıke és 
az idegen források aránya, 

− az önállósági törekvések, 
döntéshozatal, 

− a kockázatvállalási hajlam 
− a vállalkozástól várt 

elınyök 
Gyakorlati teendık a 
− társasági szerzıdéssel, 
− bankszámlával, 
− hatósági engedélyek 

beszerzésével 
kapcsolatban 

 
10 
 
 
 

10 
 
 
5 
 

10 
 
 

20 
10 
15 

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért 
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 3  
4 Köznyelvi beszédkészség 2  
4 Szakmai nyelvő íráskészség 2  
4 Szakmai nyelvő beszédkészség 3  

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért 

 Módszer 
Logikus gondolkodás 2  
Kreativitás, ötletgazdagság 1  
Helyzetfelismerés 1  

 Társas 
Nyelvhelyesség 2  
Tömör fogalmazás készsége 1  
Közérthetıség 1  

 Személyes 
Döntésképesség 1  
Rugalmasság 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0874-06 Kisvállalkozások alapítása, mőködtetése, megszüntetése 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával, mőködtetésével, megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok 
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6. Ön egy kisvállalkozás tulajdonosa. A vállalkozás sikeresen mőködik, de a jövıbeli 

terjeszkedéshez szükség lesz bankhitelre. Ehhez össze kell állítania a vállalkozás 3 éves 
üzleti tervét. Fejtse ki, mi az üzleti terv szerepe, milyen részekre tagolódik, és az egyes 
fejezetekben mire kell kitérnie! A megadott feltételek alapján foglalja össze, hogy milyen 
célokat és információkat fogalmazna meg mindenképpen üzleti tervében! 

 
 

Az információtartalom vázlata 
 

– Az üzleti terv szerepe a gazdálkodó egységek mőködésében 

– Az üzleti terv felépítése 

− A piaci terv tartalma 

− A pénzügyi terv tartalma 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0874-06 Kisvállalkozások alapítása, mőködtetése, megszüntetése 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával, mőködtetésével, megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  

Értékelı lap 
6.  Ön egy kisvállalkozás tulajdonosa. A vállalkozás sikeresen mőködik, de a jövıbeli 

terjeszkedéshez szükség lesz bankhitelre. Ehhez össze kell állítania a vállalkozás 3 éves 
üzleti tervét. Fejtse ki, mi az üzleti terv szerepe, milyen részekre tagolódik, az egyes 
fejezetekben mire kell kitérnie! A megadott feltételek alapján foglalja össze, hogy milyen 
célokat és információkat fogalmazna meg mindenképpen üzleti tervében! 

 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 
A kisvállalkozások által 
készített üzleti terv jellemzı 
tartalma, felépítése 

− Az üzleti terv szerepe a 
gazdálkodó egységek 
mőködésében 

− Az üzleti terv felépítése 
− a piaci terv tartalma 
− a pénzügyi terv 

tartalma 

30 
 
 

10 
20 
20 
 

 

Szint 
Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint Max. Elért 

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 2  
4 Köznyelvi beszédkészség 2  
4 Szakmai olvasott szöveg megértése 2  
4 Szakmai nyelvő íráskészség 2  
4 Szakmai nyelvő beszédkészség 2  

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

 

Módszer 
Logikus gondolkodás 2  
Kreativitás, ötletgazdagság 1  
Helyzetfelismerés 1  

Társas 

Nyelvhelyesség 1  
Tömör fogalmazás 
készsége 

1  

Közérthetıség 1  

Személyes 
Döntésképesség 2  
Rugalmasság 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0874-06 Kisvállalkozások alapítása, mőködtetése, megszüntetése 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával, mőködtetésével, megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok 
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7. Egy kereskedelmi tevékenységet folytató kisvállalkozás mellékelt vagyonmérlegének 

segítségével fejtse ki a források lényegét, szerepét, értékelje az adott vállalkozásnál a saját 
forrás és idegen forrás arányát, elemezze a tanult fedezeti, illetve likviditási mutatókkal a 
vállalkozás pénzügyi helyzetét! 

 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A vagyonmérleg fogalma, szerepe 

– Saját források és idegen források 

– A fedezeti és likviditási mutatók tartalma 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0874-06 Kisvállalkozások alapítása, mőködtetése, megszüntetése 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával, mőködtetésével, megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 
7. Egy kereskedelmi tevékenységet folytató kisvállalkozás mellékelt vagyonmérlegének 

segítségével fejtse ki a források lényegét, szerepét, értékelje az adott vállalkozásnál a saját 
forrás és idegen forrás arányát, elemezze a tanult fedezeti, illetve likviditási mutatókkal a 
vállalkozás pénzügyi helyzetét! 

 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C 

A belsı és külsı források 
biztosításának jellegzetes 
lehetıségei a 
kisvállalkozásoknál 

− A vagyonmérleg 
fogalma, szerepe 

− Saját források és idegen 
források 

− A fedezeti és likviditási 
mutatók tartalma 

20 
 
40 
 
20 

 

Szint 
Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint Maximum Elért 

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 2  
4 Köznyelvi beszédkészség 2  
4 Szakmai olvasott szöveg megértése 2  
4 Szakmai nyelvő íráskészség 2  
4 Szakmai nyelvő beszédkészség 2  

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért 

 

Módszer 
Logikus gondolkodás 1  
Kreativitás, ötletgazdagság 2  
Helyzetfelismerés 1  

Társas 

Nyelvhelyesség 1  
Tömör fogalmazás 
készsége 

1  

Közérthetıség 1  

Személyes 
Döntésképesség 2  
Rugalmasság 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0874-06 Kisvállalkozások alapítása, mőködtetése, megszüntetése 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával, mőködtetésével, megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok 
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8. A tanult szempontok alapján csoportosítsa a vállalkozások által igénybe vehetı hiteleket! 

A mellékelt pénzintézeti tájékoztatók, szórólapok (cikkek, esettanulmányok) alapján 
hasonlítsa össze a különbözı kisvállalkozói hitellehetıségeket! Magyarázza meg, mit jelent 
a THM! Foglalja össze, milyen szempontokat mérlegel a hitelkonstrukciók közötti 
választásnál! A mellékelt nyomtatványok felhasználásával ismertesse a hitelezés 
folyamatát! 

 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A hitelek szerepe, csoportosítása 

– A hitelek összehasonlításakor figyelembe veendı szempontok 

– A THM szerepe a pénzintézeti ajánlatok összehasonlításakor 

– A hitelezés folyamata, a hitelkérelem tartalma, a likviditási mutatók, a futamidı, a fedezet 
vagy kezes, a hitelfolyósítási szerzıdés megkötése, a hitel folyósítása, illetve a törlesztés 
formái a különbözı konstrukcióknál, pl.: Lombard-hitel 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0874-06 Kisvállalkozások alapítása, mőködtetése, megszüntetése 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával, mőködtetésével, megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  

Értékelı lap 
8. A tanult szempontok alapján csoportosítsa a vállalkozások által igénybe vehetı hiteleket! A 

mellékelt pénzintézeti tájékoztatók, szórólapok (cikkek, esettanulmányok) alapján hasonlítsa össze 
a különbözı kisvállalkozói hitellehetıségeket! Magyarázza meg, mit jelent a THM! Foglalja össze, 
milyen szempontokat mérlegel a hitelkonstrukciók közötti választásnál! A mellékelt 
nyomtatványok felhasználásával ismertesse a hitelezés folyamatát! 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért 

B 
A kisvállalkozások által 
igénybevett hitelek fajtái, a 
hitelezés menete 

− A hitelek szerepe, 
csoportosítása 

− A hitelek 
összehasonlításakor 
figyelembe veendı 
szempontok 

− A THM szerepe a 
pénzintézeti ajánlatok 
összehasonlításakor 

− A hitelezés folyamata, a 
hitelkérelem tartalma, a 
likviditási mutatók, a 
futamidı, a fedezet vagy 
kezes, a hitelfolyósítási 
szerzıdés megkötése, a 
hitel folyósítása, illetve a 
törlesztés formái a 
különbözı 
konstrukcióknál, pl.: 
Lombard hitel 

20 
 

10 
 
 
 

15 
 
 

35 
 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért 
4 Köznyelvi olvasott szöveg megértése 2  
4 Köznyelvi beszédkészség 2  
4 Szakmai olvasott szöveg megértése 2  
4 Szakmai nyelvő íráskészség 2  
4 Szakmai nyelvő beszédkészség 2  

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért 

 

Módszer 
Logikus gondolkodás 2  
Kreativitás, ötletgazdagság 1  
Helyzetfelismerés 2  

Társas 
Nyelvhelyesség 1  
Tömör fogalmazás készsége 1  
Közérthetıség 1  

Személyes 
Döntésképesség 1  
Rugalmasság 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0874-06 Kisvállalkozások alapítása, mőködtetése, megszüntetése 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával, mőködtetésével, megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok 
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9. Ön egy kiskereskedelmi vállalkozás egyik egységének vezetıje. A közeljövıben átalakítják 

az eddigi kombinált értékesítési módot teljes önkiszolgálásra. A mellékelt rajzon látható a 
raktártér, illetve az elárusítótér alaprajza, a különbözı nyílászárókkal, elektromos 
csatlakozásokkal, vizesblokkok elhelyezésével. Ennek alapján vázolja fel elképzeléseit az 
új boltképre vonatkozóan, határozza meg, milyen berendezési tárgyakra, felszerelési 
tárgyakra és árumozgató eszközökre lesz szüksége! Milyen szempontokat vesz figyelembe 
a tervezés során? 

 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A bolt helyiségei 

– Az elárusító tér berendezési tárgyai 

– A raktártér berendezési és felszerelési tárgyai 

– Szempontok a választás során: alapterület, helyiségek mérete, alaprajz, értékesített áruk 
jellege, értékesítési mód, stb. 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0874-06 Kisvállalkozások alapítása, mőködtetése, megszüntetése 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával, mőködtetésével, megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  

Értékelı lap 
9. Ön egy kiskereskedelmi vállalkozás egyik egységének vezetıje. A közeljövıben átalakítják 

az eddigi kombinált értékesítési módot teljes önkiszolgálásra. A mellékelt rajzon látható a 
raktártér, illetve az elárusítótér alaprajza, a különbözı nyílászárókkal, elektromos 
csatlakozásokkal, vizesblokkok elhelyezésével. Ennek alapján vázolja fel elképzeléseit az 
új boltképre vonatkozóan, határozza meg, milyen berendezési tárgyakra, felszerelési 
tárgyakra és árumozgató eszközökre lesz szüksége! Milyen szempontokat vesz figyelembe 
a tervezés során? 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C 
A tevékenységhez szükséges 
tárgyi feltételek kialakítása 

− A bolt helyiségei 
− Az elárusító tér 

berendezési tárgyai 
− A raktártér berendezési 

és felszerelési tárgyai 
− Szempontok a választás 

során:  
alapterület, helyiségek 
mérete, alaprajz, 
értékesített áruk jellege, 
értékesítési mód, stb. 

10 
25 
 

25 
 

20  

Szint 
Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint Maximum Elért 

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 3  
4 Köznyelvi beszédkészség 2  
4 Szakmai nyelvő íráskészség 2  
4 Szakmai nyelvő beszédkészség 3  

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért 

 

Módszer 
Logikus gondolkodás 2  
Kreativitás, ötletgazdagság 2  
Helyzetfelismerés 1  

Társas 

Nyelvhelyesség 1  
Tömör fogalmazás 
készsége 

1  

Közérthetıség 1  

Személyes 
Döntésképesség 1  
Rugalmasság 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0874-06 Kisvállalkozások alapítása, mőködtetése, megszüntetése 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával, mőködtetésével, megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok 
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10. Ön egy szupermarket vezetıje. A közeljövıben átalakítják az eddigi kombinált értékesítési 

módot teljes önkiszolgálásra. A mellékelt rajzon látható a raktártér, illetve az elárusítótér 
alaprajza, a jövıbeli berendezési tárgyak, a jellemzı áruféleségek elhelyezésével. Önnek az 
a feladata, hogy vizsgálja meg a tervet az áru- és vagyonvédelem szempontjából. Milyen 
áru-, illetve vagyonvédelmi eszközöket, elveket alkalmazna? 

 
 

Információtartalom vázlata: 
 

– Az áru- és vagyonvédelem jelentısége 

– Az alkalmazottak szerepe az áru- és vagyonvédelem területén 

– Elektronikus vagyonvédelmi rendszerek 

– Az áruelhelyezés vagyonvédelmi szempontjai 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0874-06 Kisvállalkozások alapítása, mőködtetése, megszüntetése 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával, mőködtetésével, megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  

Értékelı lap 
10. Ön egy szupermarket vezetıje. A közeljövıben átalakítják az eddigi kombinált értékesítési 

módot teljes önkiszolgálásra. A mellékelt rajzon látható a raktártér, illetve az elárusítótér 
alaprajza, jövıbeli berendezési tárgyak, a jellemzı áruféleségek elhelyezésével. Önnek az a 
feladata, hogy vizsgálja meg a tervet az áru- és vagyonvédelem szempontjából. Milyen 
áru-, illetve vagyonvédelmi eszközöket, elveket alkalmazna? 

 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C 
Az áru- és vagyonvédelem 
biztosításának módjai 

− Az áru- és 
vagyonvédelem 
jelentısége 

− Az alkalmazottak 
szerepe az áru- és 
vagyonvédelem területén 

− Elektronikus 
vagyonvédelmi 
rendszerek 

− Az áruelhelyezés 
vagyonvédelmi 
szempontjai 

20 
 
 

20 
 
 

20 
 
 

20 

 

Szint 
Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint Maximum Elért 

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 2  
4 Köznyelvi beszédkészség 2  
4 Szakmai olvasott szöveg megértése 2  
4 Szakmai nyelvő íráskészség 2  
4 Szakmai nyelvő beszédkészség 2  

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért 

 

Módszer 
Logikus gondolkodás 2  
Kreativitás, ötletgazdagság 2  
Helyzetfelismerés 2  

Társas 
Nyelvhelyesség 1  
Közérthetıség 1  

Személyes 
Döntésképesség 1  
Rugalmasság 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0874-06 Kisvállalkozások alapítása, mőködtetése, megszüntetése 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával, mőködtetésével, megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok 
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11. Ön egy kisvállalkozás tulajdonosa. Az üzletmenet megkívánja, hogy új alkalmazottat 

vegyen fel. Ismertesse a munkaviszony létesítésének szabályait! A mellékelt 
munkaszerzıdés-minta alapján mutassa be a munkaszerzıdés minimális tartalmát! A 
mellékelt nyomtatványok felhasználásával ismertesse a vállalkozó bejelentési 
kötelezettségét új munkavállaló alkalmazása esetén! 

 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A munkaviszonyt szabályozó jogforrások 

– A munkaviszony létesítésének feltételei: 

− Kivel létesíthetı munkaviszony, melyek a kizáró okok 

− Milyen idıtartamra létesülhet munkaviszony 

− Milyen egyéb elıírásokat kell figyelembe venni, pl.: szakképzettség, erkölcsi 
bizonyítvány, egészségügyi alkalmasság, stb. 

− Milyen igazolásokat, okmányokat kell munkaerı-felvételkor a dolgozótól elkérni 

– A munkaszerzıdés minimális tartalma, a fogalmak értelmezése 

– A munkáltató bejelentési kötelezettsége 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0874-06 Kisvállalkozások alapítása, mőködtetése, megszüntetése 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával, mőködtetésével, megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  

Értékelı lap 
11.  Ön egy kisvállalkozás tulajdonosa. Az üzletmenet megkívánja, hogy új alkalmazottat vegyen fel. 

Ismertesse a munkaviszony létesítésének szabályait! A mellékelt munkaszerzıdés-minta alapján 
mutassa be a munkaszerzıdés minimális tartalmát! A mellékelt nyomtatványok felhasználásával 
ismertesse a vállalkozó bejelentési kötelezettségét új munkavállaló alkalmazása esetén! 

 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom vázlata alapján 
Pontszámok 

Max. Elért 

C 
A munkáltató és a munkavállaló 
kapcsolatának jogi szabályozása 

− A munkaviszonyt szabályozó 
jogforrások 

− A munkaviszony létesítésének feltételei 
Kivel létesíthetı munkaviszony, melyek a 
kizáró okok 
Milyen idıtartamra létesülhet 
munkaviszony 
Milyen egyéb elıírásokat kell figyelembe 
venni, pl.: szakképzettség, erkölcsi 
bizonyítvány, egészségügyi alkalmasság, 
stb. 
Milyen igazolásokat, okmányokat kell 
munkaerı-felvételkor a dolgozótól elkérni 
− A munkaszerzıdés minimális tartalma, 

a fogalmak értelmezése 
− A munkáltató bejelentési kötelezettsége 

10 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 

25 

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 
4 Köznyelvi olvasott szöveg megértése 1  
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 2  
4 Köznyelvi beszédkészség 2  
4 Szakmai olvasott szöveg megértése 2  
4 Szakmai nyelvő íráskészség 1  
4 Szakmai nyelvő beszédkészség 2  

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

 

Módszer 
Logikus gondolkodás 2  
Helyzetfelismerés 2  

Társas 
Nyelvhelyesség 2  
Közérthetıség 2  

Személyes Döntésképesség 2  
Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0874-06 Kisvállalkozások alapítása, mőködtetése, megszüntetése 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával, mőködtetésével, megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok 
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12. A mellékelt munkaszerzıdések, illetve a megadott feltételek alapján határozza meg, hogy 

az egyes esetekben milyen módon szüntethetı meg a munkaviszony! A mellékelt 
nyomtatványok felhasználásával ismertesse a munkaviszony megszőnésével kapcsolatos 
adminisztratív feladatokat is! Hogyan módosítható a munkaszerzıdés? 

 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A munkaviszony megszüntetésének lehetséges módjai: a közös megegyezés, a rendes 
felmondás, a rendkívüli felmondás és az azonnali hatályú megszőnés jellemzıi, 
alkalmazásuk 

− próbaidı alatt 

− határozott idejő munkaviszony esetén 

− határozatlan idejő munkaviszony esetén 

– A munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói teendık (kiadásra kerülı iratok, 
bejelentési kötelezettség, társadalombiztosítási jogviszony, stb.) 

– A munkaszerzıdés módosításának szabálya 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0874-06 Kisvállalkozások alapítása, mőködtetése, megszüntetése 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával, mőködtetésével, megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  

Értékelı lap 
12.  A mellékelt munkaszerzıdések, illetve a megadott feltételek alapján határozza meg, hogy az egyes 

esetekben milyen módon szőntethetı meg a munkaviszony! A mellékelt nyomtatványok 
felhasználásával ismertesse a munkaviszony megszőnésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat 
is! Hogyan módosítható a munkaszerzıdés? 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C 

A munkaszerzıdések 
megkötésére, felbontására 
vonatkozó elıírások, 
szabályok 

− A munkaviszony 
megszüntetésének lehetséges 
módjai: a közös megegyezés, a 
rendes felmondás, a rendkívüli 
felmondás és az azonnali hatályú 
megszőnés jellemzıi, 
alkalmazásuk próbaidı alatt, 
határozott idejő munkaviszony 
esetén, határozatlan idejő 
munkaviszony esetén 

− A munkaviszony 
megszüntetésével kapcsolatos 
munkáltatói teendık (kiadásra 
kerülı iratok, bejelentési 
kötelezettség, 
társadalombiztosítási jogviszony, 
stb.) 

− A munkaszerzıdés 
módosításának szabálya 

40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 

10 

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért 
4 Köznyelvi olvasott szöveg megértése 1  
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 1  
4 Köznyelvi beszédkészség 2  
4 Szakmai olvasott szöveg megértése 2  
4 Szakmai nyelvő íráskészség 2  
4 Szakmai nyelvő beszédkészség 2  

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért 

 

Módszer 
Logikus gondolkodás 2  
Kreativitás, ötletgazdagság 1  
Helyzetfelismerés 1  

Társas 
Nyelvhelyesség 1  
Tömör fogalmazás készsége 1  
Közérthetıség 1  

Személyes 
Döntésképesség 2  
Rugalmasság 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0874-06 Kisvállalkozások alapítása, mőködtetése, megszüntetése 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával, mőködtetésével, megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok 
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13. Ön egy kisvállalkozás tulajdonosa. A barátja vállalkozást szeretne indítani, s tájékoztatást 

kér Öntıl, hogy mi a társadalombiztosítás lényege, kik tartoznak a biztosítottak körébe, ki 
és mekkora járulékot köteles fizetni és milyen összeg után, és milyen adminisztratív 
kötelezettségei vannak a társadalombiztosítással kapcsolatban a munkáltatóknak. Foglalja 
össze az ezzel kapcsolatos fıbb tudnivalókat! 

 
 

Információtartalom vázlata 
 

– Melyek a foglalkoztatással kapcsolatos társadalombiztosítási szabályok 

– Kik a biztosítottak 

– Kik és milyen ellátásra jogosultak 

– Milyen járulékfizetési kötelezettség terheli a munkavállalót és a munkáltatót  

– Milyen fıbb adminisztrációs és nyilvántartási feladatai vannak a munkáltatóknak 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0874-06 Kisvállalkozások alapítása, mőködtetése, megszüntetése 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával, mőködtetésével, megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  

Értékelı lap 
13.  Ön egy kisvállalkozás tulajdonosa. A barátja vállalkozást szeretne indítani, s tájékoztatást 

kér Öntıl, hogy mi a társadalombiztosítás lényege, kik tartoznak a biztosítottak körébe, ki 
és mekkora járulékot köteles fizetni és milyen összeg után, és milyen adminisztratív 
kötelezettségei vannak a társadalombiztosítással kapcsolatban a munkáltatóknak. Foglalja 
össze az ezzel kapcsolatos fıbb tudnivalókat! 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C 
A foglalkoztatáshoz kapcsolódó 
társadalombiztosítási és 
nyilvántartási kötelezettségek 

− Melyek a 
foglalkoztatással 
kapcsolatos 
társadalombiztosítási 
szabályok 

− Kik a biztosítottak 
− Kik és milyen ellátásra 

jogosultak 
− Milyen járulékfizetési 

kötelezettség terheli a 
munkavállalót és a 
munkáltatót 

− Milyen fıbb 
adminisztrációs és 
nyilvántartási feladatai 
vannak a 
munkáltatóknak 

30 
 
 
 
 

10 
10 
 
 

15 
 
 
 
 
 

15 

 

Szint 
Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint Maximum Elért 

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 2  
4 Köznyelvi beszédkészség 2  
4 Szakmai olvasott szöveg megértése 2  
4 Szakmai nyelvő íráskészség 2  
4 Szakmai nyelvő beszédkészség 2  

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért 

 

Módszer Logikus gondolkodás 2  

Társas 

Nyelvhelyesség 2  
Tömör fogalmazás 
készsége 

2  

Közérthetıség 2  
Személyes Döntésképesség 2  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0874-06 Kisvállalkozások alapítása, mőködtetése, megszüntetése 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával, mőködtetésével, megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok 
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14. Ön egy kisvállalkozás tulajdonosa. Foglalja össze, hogy milyen erıforrásokkal rendelkezik 

a vállalkozása! Mutassa be a mellékelt adatokból végzett számításokkal, hogy a 
rendelkezésre álló erıforrásokat milyen hatékonysággal mőködtetik! Vizsgálja meg az 
élımunka hatékonyságát, a munkaerı kihasználtságát a tanult módszerekkel, és elemezze, 
hogy milyen tényezık befolyásolhatták a hatékonyságot! Tegyen javaslatot az 
eredményesebb mőködésre! 

 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A vállalkozások erıforrásai (a holttıke és az élımunka) 

– A hatékonyság fogalma, értelmezése  

− A termelékenység, leterheltség és a minıségi mutató (befolyásoló tényezıik) 

− A munkaerı kihasználtsága (létszámkihasználás, váltás) 

− A gazdaságosság (eredményesség) 

– Javaslatok 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0874-06 Kisvállalkozások alapítása, mőködtetése, megszüntetése 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával, mőködtetésével, megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  

Értékelı lap 
14.  Ön egy kisvállalkozás tulajdonosa. Foglalja össze, hogy milyen erıforrásokkal rendelkezik a 

vállalkozása! Mutassa be a mellékelt adatokból végzett számításokkal, hogy a rendelkezésre álló 
erıforrásokat milyen hatékonysággal mőködtetik! Vizsgálja meg az élımunka hatékonyságát, a 
munkaerı kihasználtságát a tanult módszerekkel, és elemezze, hogy milyen tényezık 
befolyásolhatták a hatékonyságot! Tegyen javaslatot az eredményesebb mőködésre! 

 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C 
Az erıforrások hatékony 
felhasználásának módjai, 
szempontjai 

− A vállalkozások 
erıforrásai (a holttıke és 
az élımunka) 

− A hatékonyság fogalma, 
értelmezése 
− A termelékenység, 

leterheltség és a 
minıségi mutató 
(befolyásoló 
tényezıik) 

− A munkaerı 
kihasználtsága 
(létszámkihasználás, 
váltás) 

− A gazdaságosság 
(eredményesség) 

− Javaslatok 

20 
 
 

10 
 

20 
 
 
 
 

10 
 
 
 

10 
 

10 

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért 
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 2  
4 Köznyelvi beszédkészség 2  
4 Szakmai olvasott szöveg megértése 2  
4 Szakmai nyelvő íráskészség 2  
4 Szakmai nyelvő beszédkészség 2  

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért 

 

Módszer 
Logikus gondolkodás 2  
Kreativitás, ötletgazdagság 1  
Helyzetfelismerés 2  

Társas 
Nyelvhelyesség 1  
Tömör fogalmazás készsége 1  
Közérthetıség 1  

Személyes 
Döntésképesség 1  
Rugalmasság 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0874-06 Kisvállalkozások alapítása, mőködtetése, megszüntetése 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával, mőködtetésével, megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok 
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15. Gyakorlati példákkal alátámasztva foglalja össze, hogy melyek a vállalkozásokra ható 

mikro- és makrokörnyezeti elemek, és ezek hogyan befolyásolják a vállalkozások 
mőködését! Részletesen térjen ki arra, hogy a társadalmi-gazdasági környezet hogyan 
befolyásolja a vállalkozásokat! 

 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A vállalkozások mőködésének mikro-és makrokörnyezete 

– A mikrokörnyezet elemei, hatásuk a vállalkozásra 

– A makrokörnyezet elemei, ezen belül a társadalmi és gazdasági környezet elemei, hatásuk a 
vállalkozásra 

– Információszerzés a társadalmi és gazdasági környezetrıl 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0874-06 Kisvállalkozások alapítása, mőködtetése, megszüntetése 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával, mőködtetésével, megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  
 

Értékelı lap 
 

15. Gyakorlati példákkal alátámasztva foglalja össze, hogy melyek a vállalkozásokra ható mikro- és 
makrokörnyezeti elemek, és ezek hogyan befolyásolják a vállalkozások mőködését! Részletesen 
térjen ki arra, hogy a társadalmi-gazdasági környezet hogyan befolyásolja a vállalkozásokat! 

 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C 

A vállalkozás társadalmi-
gazdasági környezetének elemei, 
hatásuk a vállalkozás 
tevékenységére 
A kisvállalkozások által 
alkalmazott piackutatási 
módszerek 

− A vállalkozások 
mőködésének mikro-és 
makrokörnyezete 

− A mikrokörnyezet elemei, 
hatásuk a vállalkozásra 

− A makrokörnyezet elemei, 
ezen belül a társadalmi és 
gazdasági környezet 
elemei, hatásuk a 
vállalkozásra 

− Információszerzés a 
társadalmi és gazdasági 
környezetrıl 

20 
 
 

20 
 
 

20 
 
 
 
 

20 

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért 
4 Köznyelvi olvasott szöveg megértése 2  
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 1  
4 Köznyelvi beszédkészség 1  
4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 1  
4 Szakmai olvasott szöveg megértése 1  
4 Szakmai nyelvő íráskészség 1  
4 Szakmai szöveg hallás utáni megértése 1  
4 Szakmai nyelvő beszédkészség 2  

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért 

 

Módszer 
Logikus gondolkodás 2  
Kreativitás, ötletgazdagság 2  
Helyzetfelismerés 1  

Társas 
Nyelvhelyesség 1  
Tömör fogalmazás készsége 1  
Közérthetıség 1  

Személyes 
Döntésképesség 1  
Rugalmasság 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0874-06 Kisvállalkozások alapítása, mőködtetése, megszüntetése 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával, mőködtetésével, megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok 
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16. Ön egy középvállalkozás tulajdonosa. Piackutatást kíván végezni a vevıkörében. A 

legfontosabb kérdések, amelyekre választ szeretne kapni: kik a vásárlói, milyen 
jellemzıkkel rendelkeznek, hol vásárolnak, mit vásárolnak és miért, milyen gyakran 
vásárolnak, ki dönt a családban a vásárlásról, hogyan, mikor és hol vásárol. Gondolja 
végig, hogy melyik kérdéshez milyen módon szerezne információt! Ismertesse a primer és 
a szekunder piackutatás lényegét, módszereit, illetve indokolja, hogy a jelen helyzetben 
milyen kutatási módszert alkalmazna! 

 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A piackutatás fogalma, célja, módszerei 

– A szekunder információk forrása 

– A primer piackutatás módszerei, jellemzıik 

– Az alkalmazott módszerek ismertetése, indoklás 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0874-06 Kisvállalkozások alapítása, mőködtetése, megszüntetése 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával, mőködtetésével, megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok 
 

34/40 

A vizsgázó neve: ..................................................................  

Értékelı lap 
 

16.  Ön egy középvállalkozás tulajdonosa. Piackutatást kíván végezni a vevıkörében. A 
legfontosabb kérdések, amelyekre választ szeretne kapni: kik a vásárlói, milyen 
jellemzıkkel rendelkeznek, hol vásárolnak, mit vásárolnak és miért, milyen gyakran 
vásárolnak, ki dönt a családban a vásárlásról, hogyan, mikor és hol vásárol. Gondolja 
végig, hogy melyik kérdéshez milyen módon szerezne információt! Ismertesse a primer és 
a szekunder piackutatás lényegét, módszereit, illetve indokolja, hogy a jelen helyzetben 
milyen kutatási módszert alkalmazna! 

 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C 
A kisvállalkozások által 
alkalmazott piackutatási 
módszerek 

− A piackutatás fogalma, 
célja, módszerei 

− A szekunder 
információk forrása 

− A primer piackutatás 
módszerei, jellemzıik 

− Az alkalmazott 
módszerek ismertetése, 
indoklás 

20 
 

15 
 

15 
 

30 

 

Szint 
Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint Maximum Elért 

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 2  
4 Köznyelvi beszédkészség 2  
4 Szakmai nyelvő íráskészség 3  
4 Szakmai nyelvő beszédkészség 3  

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért 

 

Módszer 
Logikus gondolkodás 2  
Kreativitás, ötletgazdagság 2  
Helyzetfelismerés 1  

Társas 

Nyelvhelyesség 1  
Tömör fogalmazás 
készsége 

1  

Közérthetıség 1  

Személyes 
Döntésképesség 1  
Rugalmasság 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0874-06 Kisvállalkozások alapítása, mőködtetése, megszüntetése 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával, mőködtetésével, megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok 
 

35/40 

 
17. Ön egy kiskereskedelmi egység vezetıje. Az utóbbi idıben a versenytársak térnyerése 

figyelhetı meg a piacon. Piackutatást végzett, amelynek alapján arra a következtetésre 
jutott, hogy az üzletben alkalmazott marketingkommunikációs eszközöket, promóciós 
módszereket meg kell újítania. Ismertesse, hogy mit értünk kommunikációs mixen, melyek 
a kisvállalkozások által alkalmazott leggyakoribb marketingkommunikációs eszközök, 
ezek közül Ön adott esetben melyiket választaná, és miért! 

 
 

Információtartalom vázlata 
 

– A kommunikációs mix elemei 

− A reklám 

− A PR 

− Az SP 

− A PS 

– A közvetlen értékesítésösztönzés eszközei, célja, szerepe, a PoS és PoP eszközök 
alkalmazása, az ösztönzı eszközök csoportosítása 

– A személyes eladás jellemzıi, szerepe a mai kereskedelemben 

– Az Internet szerepe a kis- és középvállalkozások esetében 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0874-06 Kisvállalkozások alapítása, mőködtetése, megszüntetése 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával, mőködtetésével, megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  

Értékelı lap 
17. Ön egy kiskereskedelmi egység vezetıje. Az utóbbi idıben a versenytársak térnyerése figyelhetı 

meg a piacon. Piackutatást végzett, amelynek alapján arra a következtetésre jutott, hogy az 
üzletben alkalmazott marketingkommunikációs eszközöket, promóciós módszereket meg kell 
újítania. Ismertesse, hogy mit értünk kommunikációs mixen, melyek a kisvállalkozások által 
alkalmazott leggyakoribb marketingkommunikációs eszközök, ezek közül Ön adott esetben 
melyiket választaná, és miért! 

 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 
a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C 
A kisvállalkozások által 
alkalmazott jellemzı 
marketingeszközök 

− A kommunikációs mix 
elemei:a reklám, a PR, az 
SP, .a PS  

− A közvetlen 
értékesítésösztönzés 
eszközei, célja, szerepe, a 
PoS és PoP eszközök 
alkalmazása, az ösztönzı 
eszközök csoportosítása 

− A személyes eladás 
jellemzıi, szerepe a mai 
kereskedelemben 

− Az Internet szerepe a kis- 
és középvállalkozások 
esetében 

10 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 

20 
 
 

20 

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért 
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 2  
4 Köznyelvi beszédkészség 3  
4 Szakmai nyelvő íráskészség 2  
4 Szakmai nyelvő beszédkészség 3  

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért 

 

Módszer 
Logikus gondolkodás 2  
Kreativitás, ötletgazdagság 2  
Helyzetfelismerés 1  

Társas 
Nyelvhelyesség 1  
Tömör fogalmazás készsége 1  
Közérthetıség 1  

Személyes 
Döntésképesség 1  
Rugalmasság 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0874-06 Kisvállalkozások alapítása, mőködtetése, megszüntetése 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával, mőködtetésével, megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok 
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18. Ön egy kiskereskedelmi vállalkozás egyik tulajdonosa. A jövıben tudatosabban akarják 

alkalmazni a marketing eszközeit. Egy tetszıleges profilú vállalkozást kiválasztva foglalja 
össze, hogy a termékértékesítés esetében milyen marketingeszközök állnak a 
rendelkezésükre! Emelje ki azokat, amelyek egy kereskedelmi kis/középvállalkozás 
számára a legfontosabbak lehetnek! 

 
 

Információtartalom vázlata 
 

– Marketingmix fogalma, termékek: 4P, szolgáltatások: 7P 

– A termék,- ár,- értékesítés- és kommunikációs politika lényege, területei 

– Kisvállalkozások marketing-mixe 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0874-06 Kisvállalkozások alapítása, mőködtetése, megszüntetése 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával, mőködtetésével, megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok 
 

38/40 

A vizsgázó neve: ..................................................................  

Értékelı lap 
 
18.  Ön egy kiskereskedelmi vállalkozás egyik tulajdonosa. A jövıben tudatosabban akarják 

alkalmazni a marketing eszközeit. Egy tetszıleges profilú vállalkozást kiválasztva foglalja 
össze, hogy a termékértékesítés esetében milyen marketingeszközök állnak a 
rendelkezésükre! Emelje ki azokat, amelyek egy kereskedelmi kis/középvállalkozás 
számára a legfontosabbak lehetnek! 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C 
A kisvállalkozások által 
alkalmazott jellemzı 
marketingeszközök 

− A marketing-mix 
fogalma, termékek: 4P, 
szolgáltatások: 7P 

− A termék,- ár,- 
értékesítés- és 
kommunikációs politika 
lényege, területei 

− A kisvállalkozások 
marketing-mixe 

20 
 
 

40 
 
 
 

20 

 

Szint 
Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint Maximum Elért 

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 2  
4 Köznyelvi beszédkészség 2  
4 Szakmai olvasott szöveg megértése 2  
4 Szakmai nyelvő íráskészség 2  
4 Szakmai nyelvő beszédkészség 2  

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért 

 Módszer 
Logikus gondolkodás 2  
Kreativitás, ötletgazdagság 2  
Helyzetfelismerés 1  

 Társas 

Nyelvhelyesség 1  
Tömör fogalmazás 
készsége 

1  

Közérthetıség 1  

 Személyes 
Döntésképesség 1  
Rugalmasság 1  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0874-06 Kisvállalkozások alapítása, mőködtetése, megszüntetése 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával, mőködtetésével, megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok 
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19. Egy ismerıse tanácsot kér Öntıl. Nincs egészen tisztában a vállalkozások 

megszüntetésének módjaival, illetve annak következményeivel. Segítsen neki, ismertesse az 
egyéni, illetve társas vállalkozások megszüntetésének lehetséges módjait! 

 
 
Információtartalom vázlata 
 

– Az egyéni vállalkozás megszüntetésének módja 

– A társas vállalkozások megszüntetésének módjai 

− A végelszámolás 

− A felszámolás 

– A csıdeljárás lényege, különbség a vállalkozás megszüntetése és a csıdeljárás között 

– A vállalkozások megszőnésével kapcsolatos számviteli és bejelentési kötelezettség 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0874-06 Kisvállalkozások alapítása, mőködtetése, megszüntetése 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával, mőködtetésével, megszüntetésével kapcsolatos 
feladatok 
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A vizsgázó neve: ..................................................................  

Értékelı lap 
 
19.  Egy ismerıse tanácsot kér Öntıl. Nincs egészen tisztában a vállalkozások 

megszüntetésének módjaival, illetve annak következményeivel. Segítsen neki, ismertesse az 
egyéni, illetve társas vállalkozások megszüntetésének lehetséges módjait! 

 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért 

D 
A vállalkozás 
megszüntetésének formái, 
gyakorlati teendıi 

− Az egyéni vállalkozás 
megszüntetésének 
módja 

− A társas vállalkozások 
megszőnésének módjai 
− A végelszámolás 
− A felszámolás 

− A csıdeljárás lényege, 
különbség a vállalkozás 
megszüntetése és a 
csıdeljárás között 

− A vállalkozások 
megszőnésével 
kapcsolatos számviteli 
és bejelentési 
kötelezettség 

10 
 
 

25 
 
 
 

25 
 
 
 

20 

 

Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Maximum Elért 

4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban 2  
4 Köznyelvi beszédkészség 3  
4 Szakmai nyelvő íráskészség 2  
4 Szakmai nyelvő beszédkészség 3  

Összesen 90  
Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Maximum Elért 

 

Módszer Logikus gondolkodás 2  

Társas 

Nyelvhelyesség 2  
Tömör fogalmazás 
készsége 

2  

Közérthetıség 2  
Személyes Döntésképesség 2  

Összesen 10  
Mindösszesen 100  

 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 


