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1.
Ön sikeresen pályázott egy magyarországi kisvállalkozáshoz. Munkaszerződést köt,
mely alapján jogait és kötelezettségeit, a munkavégzésére vonatozó szabályokat a Munka
Törvénykönyve határozza meg.
Beszéljen a munkaviszony létesítésével kapcsolatos szabályokról. Mit rögzít kötelező
érvénnyel a törvény a munkavégzéssel kapcsolatban. Mit kell tartalmaznia a
munkaszerződésnek.
Információtartalom vázlat:
- A munkaviszony létesítésének szabályai
- A munkaviszony alanyai
- A munkáltató
- A munkavállaló
- A munkaszerződés legfontosabb tartalmi elemei
- A személyi alapbér
- Munkaköri leírás
- Munkavégzés helye
- A munkavégzés kezdete
- A munkaviszony minősítése (határozott vagy határozatlan)
- A próbaidő

2.
Munkatársa egy nagyvállalat alkalmazottja, szakszervezeti tag. A munkáltatója többször
megsértette a kollégája munkavállalói jogait, ezért a szakszervezethez kíván fordulni
panaszával. Tájékoztassa munkatársát a szakszervezeti érdekképviseletről. A téma kapcsán
beszéljen a kollektív szerződés fogalmáról és lehetséges tartalmáról is.
Információtartalom vázlata
- A szakszervezet célja
- A szakszervezet tevékenysége, jogosítványai
- A tájékoztatási jog
- A szakszervezeti kifogás
- A szakszervezeti munkával járó munkaidő-kedvezmény
- A tisztségviselők munkajogi védelme
- A kollektív szerződés

3.
Ön elhatározta, hogy vállalkozó lesz. Beszéljen arról, hogy melyek a vállalkozások
közös jellemzői. Mondja el részletesen, milyen szempontokat vesz figyelembe a vállalkozási
formák közötti választásnál, majd döntse el, melyik az Ön számára legmegfelelőbb vállalkozási
forma. Döntését indokolja.

Információtartalom vázlata
– A gazdálkodó szervezet, a vállalkozás és vállalkozó fogalma, szerepe a gazdaságban
– A vállalkozások közös jellemzői:
Önállóság, döntési kompetenciák
Gazdasági, jogi, erkölcsi felelősség
Profitorientáltság
Kockázatvállalási képesség
Szakmai tudás
Stratégiai, taktikai tervezés, lényeglátó képesség
– A gazdálkodó szervezetek csoportosítása a tevékenység jellege, a vállalkozási forma szerint
– A vállalkozási formák közötti választás szempontjai

4.
Ön a barátaival és munkatársával vállalkozást kíván indítani. Foglalja össze, hogy
milyen tényezőket kell mérlegelniük annak eldöntésénél, hogy közkereseti társaságot, betéti
társaságot vagy korlátolt felelősségű társaságot hozzanak-e létre. Mutassa be, hogy milyen
teendőik lesznek a vállalkozás létrehozásával kapcsolatban. Mi tud a cégkapu rendszerről.
Információtartalom vázlata
– A társasági formák közötti választás szempontjai
a rendelkezésre álló tőke nagysága, a saját tőke és az idegen források aránya, apport
döntéshozatal a cégen belül, szerepek, szavazati jog
cégvezetés, napi ügyek vitele
üzletrész
– Gyakorlati teendők
társasági szerződéssel elkészíttetése
székhely választás
cégkapu regisztráció
könyvelő kiválasztása
bankszámla nyitás
tevékenységtől függően hatósági engedélyek beszerzése
- Cégkapu rendszer

5.
Ön egy Kft. tulajdonosa. A vállalkozása sikeresen működik, új termék gyártásába
kívánnak kezdeni és ezért egy pályázaton vesznek részt. A pályázat beadásának feltétele többek
között egy három éves időtartamot magába foglaló üzleti terv benyújtása is. Beszéljen az üzleti
terv szerepéről, fontosságáról a mai piaci viszonyok között. Fejtse ki, milyen részekre tagolódik
az üzleti terv, és az egyes fejezetekben milyen témákra kell kitérnie. Beszéljen részletesen a
humánerőforrás gazdálkodás kiemelt jelentőségéről.
Az információtartalom vázlata
– Az üzleti terv szerepe, jelentősége a gazdálkodó szervezetek működésében
– Az üzleti terv felépítése, részei

- Humánerőforrás gazdálkodás

6.
Ön alkalmazottként dolgozik egy magyarországi vállalatnál. Milyen jogok illetik meg,
és milyen kötelezettségei vannak munkavállalóként. Beszéljen részletesen a munkavállalói és
ezzel együtt a munkáltatói jogokról és kötelezettségekről is.
Információtartalom vázlata
- A munkavállaló jogai
- A munkavállaló kötelezettségei
- A munkáltatói kötelezettségek

7.
Ön egyéni vállalkozóként tevékenykedik. Milyen adózási szabályok vonatkoznak az
egyéni vállalkozásokra. Ismertesse részletesen az egyéni vállalkozásokra vonatkozó adózási
szabályokat.
Információtartalom vázlata
- A vállalkozói jövedelem szerinti adózás
- Vállalkozói bevétel
- Vállalkozói bevételt csökkentő tételek
- Vállalkozói költség
- Vállalkozói személyi jövedelemadó
- Az egyéni vállalkozó átalányadózása
- Átalányadó alapja
- Átalányadó mértéke
- Vállalkozói osztalékalap és az osztalékadó mértéke
- Nyugtaadási kötelezettség

8.
Ön társas vállalkozás vezetője. Megrendelői számára naponta állít ki számlát,
egyszerűsített számláz, illetve adott esetben nyugtát. Foglalja össze a számlaadással
kapcsolatos tudnivalókat.
Információtartalom vázlata
- Számlaadási kötelezettség jogszabályi háttere
- Számla fogalma, tartalmi elemei
- Egyszerűsített számla fogalma, tartalmi elemei
- Nyugta fogalma, tartalmi elemei
- Helyesbítő számla kiállításának oka tartalmi elemei
- Számla sztornózása oka tartalmi elemei

9.
Ön vállalkozása fejlesztésén gondolkodik, ezért pontos stratégiát szeretne kialakítani a
vállalkozása működtetésével kapcsolatban, melynek része, hogy felmérje cége milyen
eszközökkel, forrásokkal rendelkezik jelenleg. Beszéljen a vállalkozások eszközeiről és
forrásairól. Milyen hitellehetőségek léteznek, amelyek esetlegesen segíthetik céljai
megvalósítását.
Információtartalom vázlata
- A vállalkozás eszközei, forrásai
- A befektetett eszközök
- A forgóeszközök
- A saját tőke
- Az erőforrás
- Pénzgazdálkodás
- Hitelek fajtái
- Fogyasztási hitelek
- Vállalkozói

10.
Ön egy vállalkozás tulajdonosa. A cég pénzforgalmának bonyolítására milyen
lehetőségei vannak. Milyen megtakarítási formákat ismer és alkalmazná-e azokat. Beszéljen
részletesen arról, hogy a vállalkozás fizetési tranzakcióit milyen módon tudja lebonyolítani.
Információtartalom vázlata
- Számlavezetés
- Bankbetét
- Látra szóló betét
- Lekötött betét
- Bemutatóra szóló betét
- Kamatozó betét
- Fenntartásos betét
- Értékpapírok
- Kötvények
- Állampapírok
- Fizetési módok, pénzforgalom
- Készpénz
- Átutalás
- Csekk

11.
Munkahelye, ahol eddig dolgozott, jogutód nélkül megszűnik. Egyéni vállalkozóként
szeretne tovább dolgozni. Mutassa be részletesen az egyéni vállalkozás létrehozását,
működését, a tevékenység szüneteltetésére vonatkozó szabályokat, a megszűnés és a
megszüntetés szabályait.

Információtartalom vázlata
- Az egyéni vállalkozás létrehozása
- Ki lehet és ki nem egyéni vállalkozó
- Adózási szabályok és felelősség
- Az egyéni vállalkozás működése
- Az egyéni vállalkozás megszűnése, megszüntetése

12.
Családi vállalkozás létrehozásán gondolkodik. Mindenképpen társas vállalkozási formát
szeretne létrehozni, de még nem döntötte el, hogy betéti társaságot, vagy közkereseti társaságot
alapítsanak. Hasonlítsa össze a két vállalkozási formát, mondja el mindegyik előnyét-hátrányát,
működésük elveit. Térjen ki részletesen a cégen belüli döntési folyamatok lehetőségeire.
Információtartalom vázlata
- Bt. alapítása, megszűnése, megszüntetése
- Kkt. alapítása, megszűnése, megszüntetése
- A cégformák összehasonlítása, előnyök, hátrányok
- A taggyűlés lényege, a döntéshozatal módja

13.
Egy barátja vállalkozást szeretne létrehozni. Tudja, hogy Ön részt vett egy vállalkozási
ismeretek témában indított tanfolyamon. Megkéri Önt beszéljen a vállalkozások külső
környezetét befolyásoló tényezőkről a STEEP analízis jelentőségéről és arról mit érdemes tudni
a különböző piacfajtákról.
Információtartalom vázlata
- A vállalkozások makro-és mikrokörnyezete
- STEEP analízis részei, jelentősége a vállalkozás életében
társadalmi (demográfiai és kulturális) környezet
természeti környezet
technológiai környezet
gazdasági környezet
politikai és jogi környezet
- Piac fajtái
fogyasztói piac
termelői piac
állami-kormányzati piac

14.
A mestervizsgára felkészülés során a vállalkozási ismeretek tanfolyamrész keretében
mód nyílt arra, hogy előadást vállaljon a marketing ismeretek témakörből. Ön a marketingmixről, vagyis a 4P-ről kíván beszélni. Fejtse ki részletesen, mit nevezünk marketing-mixnek
és mondja el az egyes P elemek jellemzőit, jelentőségüket.

Információtartalom vázlata
- A marketing-mix meghatározása
- A P elemek mellérendeltségi viszonya
-.A P elemek jelentősége és jellemzői
termékpolitika
árpolitika
értékesítéspolitika
marketingkommunikáció/piacbefolyásolás:
személyes eladás
értékesítésösztönzés
PR
reklám

15.
Egy szakmai megbeszélés keretében több kollégája arra kéri, hogy mondja el milyen
ismeretanyaggal bővült tudása a piackutatás módszereivel kapcsolatban a vállalkozási
ismeretek tanfolyamon. Beszéljen a piackutatás céljáról, a primer és szekunder módszereiről, a
módszerek alkalmazási területeiről, előnyeiről, hátrányairól.
Információtartalom vázlata
A marketingkutatás
A piackutatás meghatározása
primer módszerek, célja, előnyei, hátrányai
szekunder módszerek, célja, előnyei, hátrányai

16.
Tanulmányai során megértette, hogy milyen nagy jelentőséggel bír a vállalkozások
eredményes működése szempontjából a szükséglet- igény- kereslet hármas egysége. Erről
szeretné meggyőzni vezető társait is egy összejövetel keretében. Beszéljen a fogalmakról a piaci
jelentőségük összefüggésében és részletesen magyarázza el azokat.
Információtartalom vázlata
- Szükséglet meghatározása, jelentősége
- A Maslow-féle szükséglet hierarchia csoportok jelentése
- Az igény meghatározása
- A kereslet definiálása
- A kereslet különböző formái példákkal alátámasztva
- Az igény-fizetőképesség/fogyasztási hajlandóság-kereslet összefüggései

17.
Vállalkozásának tevékenységi köre változik. Az eddigi alanyi ÁFA mentességét
megszüntetve be kell jelentkeznie az ÁFA fizetés hatálya alá. Beszéljen részletesen arról, mit
tud az általános forgalmi adóról, annak jellemzőiről, az alanyi és tárgyi ÁFA mentességről, ki

alanya és ki nem az ÁFA körnek, az ÁFA fizetésével kapcsolatos tudnivalókról, az ÁFA
kulcsok mértékéről, valamint a fordított ÁFA-ról.
Információtartalom vázlata
- Az ÁFA meghatározása
- Ki alanya és ki nem az ÁFA-nak
- Adómentesség és mértéke
- ÁFA levonás
- ÁFA kulcsok
- ÁFA bevallás
- Alanyi és tárgyi mentesség
- Fordított ÁFA fizetési kötelezettség

18.
Egyéni cégek tulajdonosai egy szakmai nap alkalmával arról beszélgetnek, hogy ki
milyen okból választott KIVA, vagy KATA szerinti adózási formát. Megkérik Önt, hogy az
elhangzottak alapján foglalja össze a két adózási nem jellemzőit, előnyeit, hátrányait.
Információtartalom vázlata
- KIVA meghatározása és alanyai
Adóalap, adómérték, választhatóság feltételei
A KIVA fizetés rendje
Az adóalanyiság megszűnése
Kizáró ok az adónem alá bejelentkezésre, automatikus kizárás
- KATA meghatározása és alanyai
Szabályok rövid összefoglalása a KATA adózással kapcsolatban
KATA adózó ÁFA alanyisága
Adóalap, adómérték, választhatóságra jogosultak köre, feltételek
Ha a kisadózó ÁFA alany
KATA alanyiság megszűnése
Kizáró ok az adónem alá bejelentkezésre
KATA alanyiság megszűnése

19.
A termék előállítása mellett kereskedelmi tevékenységet is folytat. Fontos az Ön
számára, hogy ismerje a vásárlók, fogyasztók vásárlói magatartását, a vásárlás során betölthető
szerepeiket, döntésük okát, folyamatát és az azokat befolyásoló tényezőket. Kérem,
megszerzett ismereteiről részletesen beszéljen ebben a témában.
Információtartalom vázlata
- A vásárlás külső és belső tényezői
- A vásárlói személyiség és a személyiség típusok
- A vásárlás folyamata a 0+5 szakasz jellemzői
- Impulzusvásárlás
- Percepció

20.
Vállalkozásának jogi természetű ügyével kapcsolatban tanulmányozza az alapvető jogi
fogalmakat. Beszéljen arról, mit nevezünk jogszabálynak, hogyan csoportosíthatjuk azokat.
Fejtse ki, mit jelent a jogszabályi hierarchia, mi jellemzi az egyes szinteket.
Információtartalom vázlata
- A jogszabály fogalma
- Jogszabályok csoportosítása
- A magánjog és közjog fogalma példákkal
- A jogszabályi hierarchia
törvények
rendeletek
határozatok
- Jogszabályok kihirdetése
- Magyar Közlöny

21.
Az Ön cége szerződéskötés előtt áll, ezért feleleveníti a polgári jogi szerződésekről
tanult ismereteit. A megfelelő döntés előkészítő munka megtételének érdekében tájékoztatja
munkatársait is a szerződéskötéssel kapcsolatos alapvető, legfontosabb fogalmakról.
Információtartalom vázlata
- A polgári jogi szerződés fogalma
- A szerződéskötés lehetséges módjai
szóban
írásban
ráutaló magatartással
- A vállalkozások esetében leggyakrabban használt szerződéstípusok
- Az úgynevezett diktált, vagy blankettaszerződésekről röviden
- Az előszerződés fogalma
- A szerződés teljesítése
- A szerződés megszűnése
- Szerződésszegés fogalma

22.
A vállalkozása új telephelyet létesít és ehhez egy ingatlan adásvételt kell
lebonyolítaniuk. A szerződéskötés előkészítésének folyamatában a teljesítendő foglaló
mértékéről esik szó. Beszéljen részletesen a foglalóról, és a foglalóval kapcsolatos jogi
szabályzásról.
A szerződéseknek egyéb jellegű biztosítékai is lehetnek. Beszéljen részletesen az óvadékról, az
előlegről és a kötbérről is.
Információtartalom vázlata
- A foglaló fogalma
- A foglalóra vonatkozó szabályok

- A szerződéskötések egyéb jogi biztosítékai
óvadék
előleg
kötbér

23.
Vállalkozása új terméket szeretne a piacra dobni, ezért megbeszélést szeretne folytatni
egy a piacbefolyásolással foglalkozó cég ügynökével, hogy kiválasszák az új termék
promotálásának leghatékonyabb formáját. A témával kapcsolatban ismertesse a
marketingkommunikációról tanult eddigi ismereteit. Beszéljen részletesen a piacbefolyásolás
lehetséges eszközeiről, azok jellemzőikről, előnyeikről, hátrányaikról. Mit tud a lobbyról.
Információtartalom vázlata
- A piacbefolyásolás területei
személyes eladás
értékesítésösztönzés
PR
reklám
ATL eszközök
BTL eszközök
- Lobby

24.
Kft. létrehozása mellett döntött. Összehívja leendő cégtársait és tájékoztatja Őket a Kft
létrehozásával, működtetésével kapcsolatos jogszabályi előírásokról. Beszéljen részletesen a
társas vállalkozások létrehozásával kapcsolatos alapvető fogalmakról, a Kft alapításával
kapcsolatos szabályokról. Beszéljen a Kft működtetéséről, döntéshozatalról, az osztalék és az
üzletrész fogalmáról.
Információtartalom vázlata
- A gazdasági társaságok létrehozásával kapcsolatos alapfogalmak
- A Kft. létrehozása, törzstőke, apport
- Cégkapu rendszer
- A társasági szerződés tartalma
- Ügyvezetés
- Felügyelőbizottság
- Könyvvizsgáló
- Üzletrész
- Osztalékfizetés
- A Kft megszűnésének lehetséges esetei

25.
Üzletnyitása előtt áttanulmányozta az árpolitika kialakításának és az árképzés
módszereinek az árak különböző fajtáinak lehetséges változatait. Beszéljen arról, hogy ezzel a
témával kapcsolatban milyen ismeretekre tett szert.
Információtartalom vázlata
- Az árpolitika meghatározása és jelentősége
- Árképzési módszerek
költségelvű
keresletorientált
versenytárs-orientált
- Az árképzés speciális formái
dömping
csúszó
bevezető
beetető
behatoló
csomag
lefölöző
lélektani
- A hatósági ár fogalma

