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Ellenőrző kérdések 

Vállalkozás Szervezési ismeretekből, 2015.- 
Műszaki Menedzser Szak 

Gazdálkodás Menedzsment Szak 
 
 
 

1. A gazdasági vállalkozás célja és a környezete 
2. A tisztességes piaci magatartás 
3. A piaci verseny szabadsága 
4. A piaci verseny felügyelete 
5. A vállalkozás folyamata : ötlet és piac 
6. A vállalkozás folyamata : a termék 
7. A vállalkozás folyamata : személyi és technikai háttér tervezése és biztosítása 
8. A vállalkozás folyamata : vállalkozás indítása, működtetése, a célkitűzés 

realizálása 
9. Üzleti tervezés 
10. A vállalkozás fejlesztési stratégiája 
11. A fejlesztés finanszírozása 
12. A vállalkozás növekedése és fejlődése 
13. Az optimális üzemméret 
14. A radiográfia, mint a helyzetértékelés módszere 
15. A gazdasági egyensúly és a változások 
16. A válság alapvető összefüggései 
17. A válság lefolyása, a válságkezelés tevékenységei 
18. Csődeljárás 
19. Felszámolás  
20. A vállalkozás megszüntetése, a végelszámolás 
21. A vállalkozási formák áttekintése 
22. Egyéni vállalkozás indítása (eljárása, feltételei) és jellemzői 
23. Gazdasági társaságok általános jellemzői 
24. Tőke és felelősség szerepe a vállalkozásban 
25. Gazdasági társaság alapítása, társasági szerződés 
26. A cégbejegyzés dokumentumai 
27. A gazdasági társaság irányító és ellenőrző szervei, felelősségük 
28. A gazdasági társaság átalakulása, megszűnése 
29. A betéti társaság és a kkt. specifikumai 
30. A kft. alapítása 
31. A kft. szervezete és működése 
32. A tagok jogai és kötelezettségei a kft. gazdálkodásában 
33. Rt. zártkörű alapítása 
34. Az rt. alapító okirata 
35. A részvény fogalma, tartalma, fajtái 
36. Az rt. szervezete és működése 
37. Az rt. nyilvánossága 
38. A szövetkezet, mint vállalkozás főbb jellemzői  
39. A vállalkozói piramis felépítése, jellemzői 
40. A vállalkozó és a kisvállalkozás fogalma, szerepe a gazdaságban 
41. Kisvállalkozások szervezési jellegzetességei 
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42. Családi vállalkozások szerepe, általános jellemzői 
43. A családi vállalkozás működése, a siker feltételei  
44. A kisvállalkozások fejlesztését támogató szervezeti keretek 
45. A kis- és középvállalkozásokat támogató pénzügyi lehetőségek  
46. A franchise fogalma, alaptípusai 
47. A franchise rendszer kifejlesztése és átadás-átvétele 
48. Az állami vagyon szerepe, összetétele, működtetése 
49. Az állami koncesszió 
50. A közbeszerzés célja, szerepe, alkalmazása 
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