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Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 

0743-06 Személyügyi, munkaerıpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi 
feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és módszerek 

 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 

0743-06/1 A vállalkozás indításánál számba vehetı piaci tényezık felsorolása, 
vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása 

 
 
 
 
 

Szóbeli vizsgatevékenység 
 
 
 
 
 
 
Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 30 perc 
 
 
 
A 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 23. § 1. bekezdésében foglaltak alapján a szakmai 
vizsga szóbeli tételeit a 1617-1/2007. számon kiadom. 
 
 
 
 

Jóváhagyta: 
 

Mátyus Mihály 
fıosztályvezetı 
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NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELN İTTKÉPZÉSI INTÉZET  
 

Érvényes: 2007. 11. 16-tól 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0743-06 Személyügyi, munkaerıpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és 
módszerek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A vállalkozás indításánál számba vehetı piaci tényezık felsorolása, vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása 
 

2/43 

 
 
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: 
 
54 345 03 0000 00 00 Munkaerıpiaci szervezı, elemzı Munkaerıpiaci szervezı, 

elemzı 
54 345 03 0100 52 01 Munkaerıpiaci szolgáltató, 

ügyintézı 
Munkaerıpiaci szervezı, 
elemzı 

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és 
fejlesztı 

Személyügyi gazdálkodó és 
fejlesztı 

54 345 06 0100 52 01 Személyügyi ügyintézı Személyügyi gazdálkodó és 
fejlesztı 

54 343 05 0000 00 00 Társadalombiztosítási és bérügyi 
szakelıadó 

Társadalombiztosítási és 
bérügyi szakelıadó 

54 343 05 0100 52 01 Bérügyintézı Társadalombiztosítási és 
bérügyi szakelıadó 

54 343 05 0100 52 02 Társadalombiztosítási ügyintézı Társadalombiztosítási és 
bérügyi szakelıadó 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0743-06 Személyügyi, munkaerıpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és 
módszerek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A vállalkozás indításánál számba vehetı piaci tényezık felsorolása, vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása 
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A vállalkozás indításánál számba vehetı piaci tényezık felsorolása, vállalkozás 
indításához szükséges feltételek bemutatása vizsgafeladat jellemzıi: 
 

- A szóbeli tételek megválaszolását a szaktanárok által alkalmazott 
magyarázó ábrák egészítsék ki; ezek a felkészülés során felhasználhatók! 

- A 9. tétel megválaszolásához „üzleti terv minta” felhasználható! 
 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0743-06 Személyügyi, munkaerıpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és 
módszerek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A vállalkozás indításánál számba vehetı piaci tényezık felsorolása, vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása 
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1. Értelmezze az (üzleti) vállalkozást, nevezze meg szerepét a gazdasági fejlıdésben! 

 
Információtartalom vázlata: 

 
- A vállalkozás fogalma 
- Az üzleti vállalkozás célja, érdekeltjei, típusjegyei 
- Az üzleti vállalkozások szerepe a gazdasági fejlıdésben 
- Miért kell (ajánlatos) tanulmányozni az üzleti vállalkozást? 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0743-06 Személyügyi, munkaerıpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és 
módszerek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A vállalkozás indításánál számba vehetı piaci tényezık felsorolása, vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása 
 

5/43 

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

Értékelı lap 
 
 
 

1. Értelmezze az (üzleti) vállalkozást, nevezze meg szerepét a gazdasági fejlıdésben! 
 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 

a szakmai és 
vizsgakövetelmények szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C Vállalkozások gazdaságtana 

Az állam, a gazdaság, a 
társadalmi 
intézményrendszer 
felépítése, kapcsolata, 
mőködési elvek 

 90   

Összesen:   90   

  
Egyéb kompetenciák a szakmai 

és vizsgakövetelmény szerint 
  

Maximum Elért 

Személyes Gyakorlatias feladatértelmezés   2   
Módszer Logikus gondolkodás   2   
  Következtetési képesség   3   
  Rendszerezı képesség   3   
Összesen:   10   
Mindösszesen   100   
 
 
 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0743-06 Személyügyi, munkaerıpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és 
módszerek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A vállalkozás indításánál számba vehetı piaci tényezık felsorolása, vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása 
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2. Melyek a vállalkozások sikerének legfontosabb tényezıi? 
 

Információtartalom vázlata: 
 

- A vállalkozás emberi tényezıi (Képességek, készségek, …..) 
- Egyéb (tárgyi) sikertényezık 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0743-06 Személyügyi, munkaerıpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és 
módszerek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A vállalkozás indításánál számba vehetı piaci tényezık felsorolása, vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása 
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A vizsgázó neve: ………………………………….. 
 
 
 

Értékelı lap 
 
 
 

2. Melyek a vállalkozások sikerének legfontosabb tényezıi? 
 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 

a szakmai és 
vizsgakövetelmények szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C Vállalkozások gazdaságtana 

Az állam, a gazdaság, a 
társadalmi 
intézményrendszer 
felépítése, kapcsolata, 
mőködési elvek 

90    

Összesen:   90   

  
Egyéb kompetenciák a szakmai 

és vizsgakövetelmény szerint 
  

Maximum Elért 

Személyes Gyakorlatias feladatértelmezés   2   
Módszer Logikus gondolkodás   2   
  Következtetési képesség   3   
  Rendszerezı képesség   3   
Összesen:   10   
Mindösszesen   100   
 
 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0743-06 Személyügyi, munkaerıpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és 
módszerek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A vállalkozás indításánál számba vehetı piaci tényezık felsorolása, vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása 
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3. Nevezze meg a vállalkozás megkezdésének feltételeit! 
 

Információtartalom vázlata: 
 

- Milyen tájékozódási eszközöket vehet igénybe a siker feltételeinek tanulmányozásához? 
- Hogyan értékelheti ötletének (vállalkozása tárgyának) egyediségét? 
- Milyen induló döntéseket kell meghoznia egy vállalkozás megtervezésekor? 
- Az induláshoz szükséges pénz meghatározásához, milyen költségeket kell átgondolni? 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0743-06 Személyügyi, munkaerıpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és 
módszerek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A vállalkozás indításánál számba vehetı piaci tényezık felsorolása, vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása 
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A vizsgázó neve: ………………………………….. 
 
 
 

Értékelı lap 
 
 
 

3. Nevezze meg a vállalkozás megkezdésének feltételeit! 
 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 

a szakmai és 
vizsgakövetelmények szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C Vállalkozások gazdaságtana 

Az állam, a gazdaság, a 
társadalmi 
intézményrendszer 
felépítése, kapcsolata, 
mőködési elvek 

 90   

Összesen:   90   

  
Egyéb kompetenciák a szakmai 

és vizsgakövetelmény szerint 
  

Maximum Elért 

Személyes Gyakorlatias feladatértelmezés   2   
Módszer Logikus gondolkodás   2   
  Következtetési képesség   3   
  Rendszerezı képesség   3   
Összesen:   10   
Mindösszesen   100   
 
 
 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0743-06 Személyügyi, munkaerıpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és 
módszerek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A vállalkozás indításánál számba vehetı piaci tényezık felsorolása, vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása 
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4. Milyen partnerekre van szüksége a vállalkozónak ahhoz, hogy mőködni tudjon? 
 

Információtartalom vázlata: 
 

- Szükséges partnerek a vállalkozás indításakor 
- Szükséges partnerek az üzemvitel során 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0743-06 Személyügyi, munkaerıpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és 
módszerek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A vállalkozás indításánál számba vehetı piaci tényezık felsorolása, vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása 
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A vizsgázó neve: ………………………………….. 
 
 
 

Értékelı lap 
 
 
 

4. Milyen partnerekre van szüksége a vállalkozónak ahhoz, hogy mőködni tudjon? 
 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 

a szakmai és 
vizsgakövetelmények szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C Vállalkozások gazdaságtana 

Az állam, a gazdaság, a 
társadalmi 
intézményrendszer 
felépítése, kapcsolata, 
mőködési elvek 

 90   

Összesen:   90   

  
Egyéb kompetenciák a szakmai 

és vizsgakövetelmény szerint 
  

Maximum Elért 

Személyes Gyakorlatias feladatértelmezés   2   
Módszer Logikus gondolkodás   2   
  Következtetési képesség   3   
  Rendszerezı képesség   3   
Összesen:   10   
Mindösszesen   100   
 
 
 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0743-06 Személyügyi, munkaerıpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és 
módszerek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A vállalkozás indításánál számba vehetı piaci tényezık felsorolása, vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása 
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5. Mutassa be az üzleti vállalkozás környezetét! 
 

Információtartalom vázlata: 
 

- Adjon rövid tájékoztatást a makrokörnyezetrıl! 
- Részletezze a mikrokörnyezeti elemeket! 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0743-06 Személyügyi, munkaerıpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és 
módszerek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A vállalkozás indításánál számba vehetı piaci tényezık felsorolása, vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása 
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A vizsgázó neve: ………………………………….. 
 
 
 

Értékelı lap 
 
 
 

5. Mutassa be az üzleti vállalkozás környezetét! 
 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 

a szakmai és 
vizsgakövetelmények szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C Vállalkozások gazdaságtana 

Az állam, a gazdaság, a 
társadalmi 
intézményrendszer 
felépítése, kapcsolata, 
mőködési elvek 

 90   

Összesen:   90   

  
Egyéb kompetenciák a szakmai 

és vizsgakövetelmény szerint 
  

Maximum Elért 

Személyes Gyakorlatias feladatértelmezés   2   
Módszer Logikus gondolkodás   2   
  Következtetési képesség   3   
  Rendszerezı képesség   3   
Összesen:   10   
Mindösszesen   100   
 
 
 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0743-06 Személyügyi, munkaerıpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és 
módszerek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A vállalkozás indításánál számba vehetı piaci tényezık felsorolása, vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása 
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6. Milyen szervezeti formákban alapítható vállalkozás (a törvényi rendelkezések 
alapján)? 

 
Információtartalom vázlata: 

 
- Jellemezze röviden az egyéni vállalkozást! 
- Adjon rövid áttekintést a gazdasági társaságokról (típusai, alapításának feltételei, 

vagyoni helyzete (tıkeszükséglet induláskor), szerkezete (struktúra), jogi helyzet é.i.t.)! 
 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0743-06 Személyügyi, munkaerıpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és 
módszerek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A vállalkozás indításánál számba vehetı piaci tényezık felsorolása, vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása 
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A vizsgázó neve: ………………………………….. 
 
 
 

Értékelı lap 
 
 
 

6. Milyen szervezeti formákban alapítható vállalkozás (a törvényi rendelkezések 
alapján)? 

 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 

a szakmai és 
vizsgakövetelmények szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák 

Pontszámok 

Maximum Elért 

B Jogi ismeretek 

Gazdaság jog 
(Egyéni vállalkozás) 
(Társasági jog) 

 
30 
60 

  

Összesen:   90   

  
Egyéb kompetenciák a szakmai 

és vizsgakövetelmény szerint 
  

Maximum Elért 

Személyes Gyakorlatias feladatértelmezés   2   
Módszer Logikus gondolkodás   2   
  Következtetési képesség   3   
  Rendszerezı képesség   3   
Összesen:   10   
Mindösszesen   100   
 
 
 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0743-06 Személyügyi, munkaerıpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és 
módszerek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A vállalkozás indításánál számba vehetı piaci tényezık felsorolása, vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása 
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7. Melyik a legmegfelelıbb szervezeti forma? 
 

Információtartalom vázlata: 
 

- Miért fontos a szervezeti forma mérlegelése? 
- Soroljon fel néhány tényezıt, amely a döntést (alapvetıen) befolyásolja! 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0743-06 Személyügyi, munkaerıpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és 
módszerek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A vállalkozás indításánál számba vehetı piaci tényezık felsorolása, vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása 
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A vizsgázó neve: ………………………………….. 
 
 
 

Értékelı lap 
 
 
 

7. Melyik a legmegfelelıbb szervezeti forma? 
 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 

a szakmai és 
vizsgakövetelmények szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C Vállalkozások gazdaságtana 

Az állam, a gazdaság, a 
társadalmi 
intézményrendszer 
felépítése, kapcsolata, 
mőködési elvek 

 90   

Összesen:   90   

  
Egyéb kompetenciák a szakmai 

és vizsgakövetelmény szerint 
  

Maximum Elért 

Személyes Gyakorlatias feladatértelmezés   2   
Módszer Logikus gondolkodás   2   
  Következtetési képesség   3   
  Rendszerezı képesség   3   
Összesen:   10   
Mindösszesen   100   
 
 
 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0743-06 Személyügyi, munkaerıpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és 
módszerek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A vállalkozás indításánál számba vehetı piaci tényezık felsorolása, vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása 
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8. Milyen gyakorlati teendık elvégzése szükséges egy társas vállalkozás indításakor? 
 

Információtartalom vázlata: 
 

- Csak a cégbejegyzési eljárásról adjon tájékoztatást! 
 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0743-06 Személyügyi, munkaerıpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és 
módszerek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A vállalkozás indításánál számba vehetı piaci tényezık felsorolása, vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása 
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A vizsgázó neve: ………………………………….. 
 
 
 

Értékelı lap 
 
 
 

8. Milyen gyakorlati teendık elvégzése szükséges egy társas vállalkozás indításakor? 
 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 

a szakmai és 
vizsgakövetelmények szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C Jogi ismeretek 
Gazdasági – 
kereskedelmi jog 

 90   

Összesen:   90   

  
Egyéb kompetenciák a szakmai 

és vizsgakövetelmény szerint 
  

Maximum Elért 

Személyes Gyakorlatias feladatértelmezés   2   
Módszer Logikus gondolkodás   2   
  Következtetési képesség   3   
  Rendszerezı képesség   3   
Összesen:   10   
Mindösszesen   100   
 
 
 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0743-06 Személyügyi, munkaerıpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és 
módszerek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A vállalkozás indításánál számba vehetı piaci tényezık felsorolása, vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása 
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9. Az üzleti terv tartalma és jelentısége. 
 

Információtartalom vázlata: 
 

- Kik számára fontos az üzleti terv? 
- Milyen információkat tartalmaz az üzleti terv? 
- Milyen információk szükségesek az üzleti terv elkészítéséhez? 

(piaci, üzemeltetési, pénzügyi é.i.t.) 
 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0743-06 Személyügyi, munkaerıpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és 
módszerek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A vállalkozás indításánál számba vehetı piaci tényezık felsorolása, vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása 
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A vizsgázó neve: ………………………………….. 
 
 
 

Értékelı lap 
 
 
 

9. Az üzleti terv tartalma és jelentısége. 
 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 

a szakmai és 
vizsgakövetelmények szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C Vállalkozástan 
Szabályozó 
mechanizmusok 

 90   

Összesen:   90   

  
Egyéb kompetenciák a szakmai 

és vizsgakövetelmény szerint 
  

Maximum Elért 

Személyes Gyakorlatias feladatértelmezés   2   
Módszer Logikus gondolkodás   2   
  Következtetési képesség   3   
  Rendszerezı képesség   3   
Összesen:   10   
Mindösszesen   100   
 
 
 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0743-06 Személyügyi, munkaerıpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és 
módszerek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A vállalkozás indításánál számba vehetı piaci tényezık felsorolása, vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása 
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10. Mi a piac szerepe a modern gazdaságban? 
 

Információtartalom vázlata: 
 

- Értelmezze a piac fogalmát! 
- Nevezze meg a piac szereplıit! 
- Mutassa be a piac koordináló szerepét (az árrendszer mőködésén keresztül)! 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0743-06 Személyügyi, munkaerıpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és 
módszerek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A vállalkozás indításánál számba vehetı piaci tényezık felsorolása, vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása 
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A vizsgázó neve: ………………………………….. 
 
 
 

Értékelı lap 
 
 
 

10. Mi a piac szerepe a modern gazdaságban? 
 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 

a szakmai és 
vizsgakövetelmények szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C Marketing 
Szabályozó 
mechanizmusok 

 90   

Összesen:   90   

  
Egyéb kompetenciák a szakmai 

és vizsgakövetelmény szerint 
  

Maximum Elért 

Személyes Gyakorlatias feladatértelmezés   2   
Módszer Logikus gondolkodás   2   
  Következtetési képesség   3   
  Rendszerezı képesség   3   
Összesen:   10   
Mindösszesen   100   
 
 
 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0743-06 Személyügyi, munkaerıpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és 
módszerek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A vállalkozás indításánál számba vehetı piaci tényezık felsorolása, vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása 
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11. Ismertesse az állam szerepét a modern piacgazdaságban. Nevezze meg a fontosabb 
(indirekt) szabályzó eszközöket, amelyekkel az állam befolyásolja a piacgazdaság 
mőködését! 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0743-06 Személyügyi, munkaerıpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és 
módszerek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A vállalkozás indításánál számba vehetı piaci tényezık felsorolása, vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása 
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A vizsgázó neve: ………………………………….. 
 
 
 

Értékelı lap 
 
 
 

11. Ismertesse az állam szerepét a modern piacgazdaságban. Nevezze meg a fontosabb 
(indirekt) szabályzó eszközöket, amelyekkel az állam befolyásolja a piacgazdaság 
mőködését! 

 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 

a szakmai és 
vizsgakövetelmények szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák 

Pontszámok 

Maximum Elért 

D Közgazdasági alapismeretek 
Általános gazdaság és 
társadalompolitika 

 90   

Összesen:   90   

  
Egyéb kompetenciák a szakmai 

és vizsgakövetelmény szerint 
  

Maximum Elért 

Személyes Gyakorlatias feladatértelmezés   2   
Módszer Logikus gondolkodás   2   
  Következtetési képesség   3   
  Rendszerezı képesség   3   
Összesen:   10   
Mindösszesen   100   
 
 
 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0743-06 Személyügyi, munkaerıpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és 
módszerek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A vállalkozás indításánál számba vehetı piaci tényezık felsorolása, vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása 
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12. Nevezze meg a vállalat versenyhelyzetét befolyásoló fıbb tényezıket (különös 
tekintettel a vevık és szállítók alkuerejére, a versenytársakra, a helyettesítı 
termékekre és a potenciális belépıkre)! 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0743-06 Személyügyi, munkaerıpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és 
módszerek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A vállalkozás indításánál számba vehetı piaci tényezık felsorolása, vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása 
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A vizsgázó neve: ………………………………….. 
 
 
 

Értékelı lap 
 
 
 

12. Nevezze meg a vállalat versenyhelyzetét befolyásoló fıbb tényezıket (különös 
tekintettel a vevık és szállítók alkuerejére, a versenytársakra, a helyettesítı 
termékekre és a potenciális belépıkre)! 

 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 

a szakmai és 
vizsgakövetelmények szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C Marketing 
Szabályozó 
mechanizmusok 

 90   

Összesen:   90   

  
Egyéb kompetenciák a szakmai 

és vizsgakövetelmény szerint 
  

Maximum Elért 

Személyes Gyakorlatias feladatértelmezés   2   
Módszer Logikus gondolkodás   2   
  Következtetési képesség   3   
  Rendszerezı képesség   3   
Összesen:   10   
Mindösszesen   100   
 
 
 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0743-06 Személyügyi, munkaerıpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és 
módszerek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A vállalkozás indításánál számba vehetı piaci tényezık felsorolása, vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása 
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13. Mi a szerepe a marketingkutatásnak (piackutatásnak) a vállalkozás üzleti tervének 
elkészítésében? 

 
Információtartalom vázlata: 

 
- Milyen forrásokból lehet a szükséges információkat beszerezni? 
- Ismertessen néhány megkérdezéses módszert! 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0743-06 Személyügyi, munkaerıpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és 
módszerek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A vállalkozás indításánál számba vehetı piaci tényezık felsorolása, vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása 
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A vizsgázó neve: ………………………………….. 
 
 
 

Értékelı lap 
 
 
 

13. Mi a szerepe a marketingkutatásnak (piackutatásnak) a vállalkozás üzleti tervének 
elkészítésében? 

 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 

a szakmai és 
vizsgakövetelmények szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C Marketing Munkavégzés  90   

Összesen:   90   

  
Egyéb kompetenciák a szakmai 

és vizsgakövetelmény szerint 
  

Maximum Elért 

Személyes Gyakorlatias feladatértelmezés   2   
Módszer Logikus gondolkodás   2   
  Következtetési képesség   3   
  Rendszerezı képesség   3   
Összesen:   10   
Mindösszesen   100   
 
 
 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0743-06 Személyügyi, munkaerıpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és 
módszerek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A vállalkozás indításánál számba vehetı piaci tényezık felsorolása, vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása 
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14. Jóllehet, a külsı környezet „befolyásolhatatlannak” tőnik, a vállalkozónak fel kell 
készülnie annak kezelésére. Mely területek kutatása elengedhetetlen? Hogyan 
végezheti a környezetkutatást egy kis (közép) vállalkozás? 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0743-06 Személyügyi, munkaerıpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és 
módszerek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A vállalkozás indításánál számba vehetı piaci tényezık felsorolása, vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása 
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A vizsgázó neve: ………………………………….. 
 
 

Értékelı lap 
 
 
 

14. Jóllehet, a külsı környezet „befolyásolhatatlannak” tőnik, a vállalkozónak fel kell 
készülnie annak kezelésére. Mely területek kutatása elengedhetetlen? Hogyan 
végezheti a környezetkutatást egy kis (közép) vállalkozás? 

 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 

a szakmai és 
vizsgakövetelmények szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák 

Pontszámok 

Maximum Elért 

D Marketing 
Társadalom- és 
gazdaságfejlıdési 
irányok, trendek 

 90   

Összesen:   90   

  
Egyéb kompetenciák a szakmai 

és vizsgakövetelmény szerint 
  

Maximum Elért 

Személyes Gyakorlatias feladatértelmezés   2   
Módszer Logikus gondolkodás   2   
  Következtetési képesség   3   
  Rendszerezı képesség   3   
Összesen:   10   
Mindösszesen   100   
 
 
 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0743-06 Személyügyi, munkaerıpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és 
módszerek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A vállalkozás indításánál számba vehetı piaci tényezık felsorolása, vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása 
 

32/43 

 
 

15. Nevezze meg a fontosabb, piactervezéshez szükséges információkat! 
 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0743-06 Személyügyi, munkaerıpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és 
módszerek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A vállalkozás indításánál számba vehetı piaci tényezık felsorolása, vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása 
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A vizsgázó neve: ………………………………….. 
 
 
 

Értékelı lap 
 
 
 

15. Nevezze meg a fontosabb, piactervezéshez szükséges információkat! 
 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 

a szakmai és 
vizsgakövetelmények szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C Marketing Munkavégzés  90   

Összesen:   90   

  
Egyéb kompetenciák a szakmai 

és vizsgakövetelmény szerint 
  

Maximum Elért 

Személyes Gyakorlatias feladatértelmezés   2   
Módszer Logikus gondolkodás   2   
  Következtetési képesség   3   
  Rendszerezı képesség   3   
Összesen:   10   
Mindösszesen   100   
 
 
 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0743-06 Személyügyi, munkaerıpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és 
módszerek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A vállalkozás indításánál számba vehetı piaci tényezık felsorolása, vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása 
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16. A vállalkozás a piacon vevı is. Milyen információkat kell a piacról megszerezni az 
alkalmas szállító kiválasztásához? 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0743-06 Személyügyi, munkaerıpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és 
módszerek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A vállalkozás indításánál számba vehetı piaci tényezık felsorolása, vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása 
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A vizsgázó neve: ………………………………….. 
 
 
 

Értékelı lap 
 
 
 

16. A vállalkozás a piacon vevı is. Milyen információkat kell a piacról megszerezni az 
alkalmas szállító kiválasztásához? 

 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 

a szakmai és 
vizsgakövetelmények szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C Marketing Munkavégzés  90   

Összesen:   90   

  
Egyéb kompetenciák a szakmai 

és vizsgakövetelmény szerint 
  

Maximum Elért 

Személyes Gyakorlatias feladatértelmezés   2   
Módszer Logikus gondolkodás   2   
  Következtetési képesség   3   
  Rendszerezı képesség   3   
Összesen:   10   
Mindösszesen   100   
 
 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0743-06 Személyügyi, munkaerıpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és 
módszerek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A vállalkozás indításánál számba vehetı piaci tényezık felsorolása, vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása 
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17. A vállalat vevıként jelenik meg a munkaerıpiacon is. Milyen információs források 
állnak a vállalat rendelkezésére az emberi erıforrások – szükséges és elegendı 
ráfordítással történı – megszerzéséhez? 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0743-06 Személyügyi, munkaerıpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és 
módszerek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A vállalkozás indításánál számba vehetı piaci tényezık felsorolása, vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása 
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A vizsgázó neve: ………………………………….. 
 
 
 

Értékelı lap 
 
 
 

17. A vállalat vevıként jelenik meg a munkaerıpiacon is. Milyen információs források 
állnak a vállalat rendelkezésére az emberi erıforrások – szükséges és elegendı 
ráfordítással történı – megszerzéséhez? 

 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 

a szakmai és 
vizsgakövetelmények szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C Marketing Munkavégzés  90   

Összesen:   90   

  
Egyéb kompetenciák a szakmai 

és vizsgakövetelmény szerint 
  

Maximum Elért 

Személyes Gyakorlatias feladatértelmezés   2   
Módszer Logikus gondolkodás   2   
  Következtetési képesség   3   
  Rendszerezı képesség   3   
Összesen:   10   
Mindösszesen   100   
 
 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0743-06 Személyügyi, munkaerıpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és 
módszerek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A vállalkozás indításánál számba vehetı piaci tényezık felsorolása, vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása 
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18. Mit értünk marketingmix – fogalom alatt? 
 

Információtartalom vázlata: 
 

- Milyen alapvetı és egymással összefüggésben álló elemeket kell figyelembe venni, a 
fogyasztó elvárásainak kielégítéséhez? 

- Részletezze: milyen elemek segítik a vállalkozás termékeit / szolgáltatásait a versenyben 
való helytállásban? 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0743-06 Személyügyi, munkaerıpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és 
módszerek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A vállalkozás indításánál számba vehetı piaci tényezık felsorolása, vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása 
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A vizsgázó neve: ………………………………….. 
 
 
 

Értékelı lap 
 
 
 

18. Mit értünk marketingmix – fogalom alatt? 
 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 

a szakmai és 
vizsgakövetelmények szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C Marketing Munkavégzés  90   

Összesen:   90   

  
Egyéb kompetenciák a szakmai 

és vizsgakövetelmény szerint 
  

Maximum Elért 

Személyes Gyakorlatias feladatértelmezés   2   
Módszer Logikus gondolkodás   2   
  Következtetési képesség   3   
  Rendszerezı képesség   3   
Összesen:   10   
Mindösszesen   100   
 
 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0743-06 Személyügyi, munkaerıpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és 
módszerek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A vállalkozás indításánál számba vehetı piaci tényezık felsorolása, vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása 
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19. Milyen információkat kell a vállalkozásoknak megszerezni ahhoz, hogy eredményesen 
pályázzon az EU - források elnyeréséért? 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0743-06 Személyügyi, munkaerıpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és 
módszerek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A vállalkozás indításánál számba vehetı piaci tényezık felsorolása, vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása 
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A vizsgázó neve: ………………………………….. 
 
 
 

Értékelı lap 
 
 
 

19. Milyen információkat kell a vállalkozásoknak megszerezni ahhoz, hogy eredményesen 
pályázzon az EU - források elnyeréséért? 

 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 

a szakmai és 
vizsgakövetelmények szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák 

Pontszámok 

Maximum Elért 

D EU ismeretek 
Általános gazdaság és 
társadalompolitika 

 90   

Összesen:   90   

  
Egyéb kompetenciák a szakmai 

és vizsgakövetelmény szerint 
  

Maximum Elért 

Személyes Gyakorlatias feladatértelmezés   2   
Módszer Logikus gondolkodás   2   
  Következtetési képesség   3   
  Rendszerezı képesség   3   
Összesen:   10   
Mindösszesen   100   
 
 
 
 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0743-06 Személyügyi, munkaerıpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és 
módszerek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A vállalkozás indításánál számba vehetı piaci tényezık felsorolása, vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása 
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20. Nevezze meg a fogyasztóvédelem eszközeit! 
 

Információtartalom vázlata: 
 

- Milyen jogi eszközök ismerete szükséges ahhoz, hogy a vállalkozás versenyképes legyen 
a piacon? 

- Áttekintıen mutassa be a fogyasztóvédelem érvényes szabályait, nevezze meg 
fogyasztóvédelem szervezetét! 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0743-06 Személyügyi, munkaerıpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és 
módszerek 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A vállalkozás indításánál számba vehetı piaci tényezık felsorolása, vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása 
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A vizsgázó neve: ………………………………….. 
 
 
 

Értékelı lap 
 
 
 

20. Nevezze meg a fogyasztóvédelem eszközeit! 
 
 

Típus 
Szakmai ismeretek alkalmazása 

a szakmai és 
vizsgakövetelmények szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák Pontszámok 

Maximum Elért 

D Jogi ismeretek Polgárjog  90   

Összesen:   90   

  
Egyéb kompetenciák a szakmai 

és vizsgakövetelmény szerint 
  

Maximum Elért 

Személyes Gyakorlatias feladatértelmezés   2   
Módszer Logikus gondolkodás   2   
  Következtetési képesség   3   
  Rendszerezı képesség   3   
Összesen:   10   
Mindösszesen   100   
 
 
 
 
 
 
 ……………………………. ……………………………... 
 dátum aláírás 
 
 


