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KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLAKOZÁSOK SPECIALIZÁCIÓ  

 

1. A marketingmenedzsment folyamata, a marketingterv, a 4P 

2. A pénz időértéke, PV, FV, NPV, örökjaradék, annuitás 

3. Az emberi erőforrás menedzselés fogalma, modellje és a befolyásoló társadalmi-gazdasági 

környezetei tényezők 

4. Az emberi erőforrás menedzsment funkció (felsorolás, definiálás, legfontosabb folyamatok és 

az egyes funkciók közötti összefüggések ismertetése) 

5. Jellemezze a hazai munkaerőpiac és munkanélküliség sajátosságait! 

6. Gazdasági társaságok alapítása, működési szabályai és megszüntetése 

7. A vállalkozó vagyona, a vagyon kimutatása, a könyvviteli mérleg  

8. Az eredmény fogalma, csoportosítása. Az eredmény megállapításának menete összköltség és 

forgalmi költség eljárással, eredménykategóriák 

9. Az egyén magatartását meghatározó tényezők és hatásuk a szervezeti teljesítményre 

10. A szervezeti struktúrák jellemzői és főbb típusai 

11. Stratégiai elemzés: külső környezet és belső adottságok  

12. Általános versenystratégiák (Porter-féle modell) 

13. Vállalkozások üzleti tervezése  

14. A kisvállalati szervezeti struktúra és koordináció, kisvállalatok információs rendszere 

15. A kisvállalatok alapítása, kisvállalati válságkezelés, megszűnés és újrakezdés 

 

 

PROJEKTMENEDZSMENT SPECIALIZÁCIÓ 

 

1. A marketingmenedzsment folyamata, a marketingterv, a 4P 

2. A pénz időértéke, PV, FV, NPV, örökjaradék, annuitás 

3. Az emberi erőforrás menedzselés fogalma, modellje és a befolyásoló társadalmi-gazdasági 

környezetei tényezők 

4. Az emberi erőforrás menedzsment funkció (felsorolás, definiálás, legfontosabb folyamatok és 

az egyes funkciók közötti összefüggések ismertetése) 

5. Jellemezze a hazai munkaerőpiac és munkanélküliség sajátosságait! 

6. Gazdasági társaságok alapítása, működési szabályai és megszüntetése 

7. A vállalkozó vagyona, a vagyon kimutatása, a könyvviteli mérleg  

8. Az eredmény fogalma, csoportosítása. Az eredmény megállapításának menete összköltség és 

forgalmi költség eljárással, eredménykategóriák 

9. Az egyén magatartását meghatározó tényezők és hatásuk a szervezeti teljesítményre 

10. A szervezeti struktúrák jellemzői és főbb típusai 

11. A fogyasztóvédelem kialakulása és a fogyasztói érdekek védelmének területei  

12. Az ISO 9001-es minőségirányítási rendszer legfontosabb elemei 

13. Mutassa be a különböző projektmenedzsment szervezeteket, ismertesse azok előnyeit és 

hátrányait! 

14. Mutassa be a projektek előkészítésekor és tervezésekor alkalmazható módszereket! 

15. Ismertesse egy példán keresztül, hogy milyen általános szerepek és feladatok jelenhetnek meg 

egy projekt megvalósítása során! 


