FIGYELEM! Az itt megtalálható kérdések a felkészülést segíthetik, de az eredményes felkészülésnek
nem feltétlenül szükséges és végképp nem elégséges eszközei.

Ábrázolja a költségek alakulását a termelési volumen függvényében!
Ábrázolja a vállalati költségek alakulását rövid távon!
Ábrázolja az egységköltségek alakulását a volumen függvényében!
Ábrázolja a vállalat általános logikai modelljét!
Ábrázolja az értékteremtő tevékenységeket és környezetüket!
Ábrázolja a gazdasági szféra felépítését!
Ábrázolja a gazdasági társaság általános felépítését!
Ábrázolja az üzletkötés folyamatát!
Ábrázolja a vertikális és a horizontális gyártást!
Ábrázolja az egyvonalas szervezetek tipikus ábráját!
Ábrázolja a többvonalas szervezetek tipikus ábráját!
Ábrázolja a lineáris-funkcionális típusú szervezet alapformáját!
Ábrázolja a divizionális szervezeti forma általános felépítését!
Ábrázolja a mátrix típusú szervezet alapformáját!
Ábrázolja a verseny öt hajtóerejét!
Ábrázolja a marketingtervezés folyamatát!
Ábrázolja a termékpolitika szintjeit és a stratégiai pozicionálás alternatíváit!
Ábrázolja a piacorientált árképzés tényezőit!
Ábrázolja az értékesítési és elosztási rendszerek tényezőit!
Ábrázolja a vállalat tervezési célrendszerét!
Határozza meg a terhelés képletét és értelmezze!
Írja fel az anyagmérleg képletét és értelmezze!
Mit jelent az kapacitás és melyek mérőszámai?
Mit jelent az átbocsátóképesség és melyek mérőszámai?
Hasonlítsa össze az átbocsátó képességet és a kapacitást!
Hogyan határozható meg a produktív időalap?
Hogyan határozható meg a technológiai átfutási idő?
Hogyan határozható meg a termelés zártsági foka?
Hogyan határozható meg a tömegszerűség foka?
Írja fel és értelmezze az ütemidő képletét!
Mi a gyártási átfutási idő és melyek az időelemei?
Mit jelent, és hogyan határozható meg a kooperációs fok?
Mit mutat a kapacitás kihasználtság mutatója?
A vállalat fogalma és célja
Mi a vállalat domináns célja?
Mi a vállalat fogalma?
Mit jelent a telephely fogalma,
Mit jelent a székhely fogalma?
Mit jelent a fióktelep fogalma?
Mit jelent az egyszerűsített cégeljárás?
Definiálja az értékteremtő folyamatot!
A gyártás tömegszerűségének fogalma és fajtái
Mit fejez ki az anyagmérleg?
Mit jelent a gyártás vertikalitása?

Mit jelent a kapacitás?
Mit jelent a mátrix szervezet kettős irányítása?
Értelmezze a koordinációs tevékenységet!
Mi a konfiguráció?
Mi a törzskari szervezet feladata?
Értelmezze a Public Relations fogalmát!
Mit jelent a költség orientált árképzés?
Mit jelent a piac orientált árképzés?
Mi a közvetett költség ismérve?
Mi a közvetlen költség ismérve?
Mi a változó költség jellemzője?
Mi az állandó költség jellemzője?
Ismertesse a Bt. fő jellemzőit!
Ismertesse a Kft. főbb jellemzőit!
Ismertesse a Kkv. fő jellemzőit!
Ismertesse az egyéni vállalkozás fő jellemzőit!
Ismertesse az Rt. fő jellemzőit!
Melyek a cégbejegyzés legfontosabb okiratait!
Melyek a vállalati környezet fő részei?
Mit tartalmaz az egyéni vállalkozói igazolvány!
Sorolja fel az értékteremtő folyamatok (a termelési folyamat) fő tevékenységeit!
Melyek a termelési folyamat fő tevékenységei?
Melyek a gyártás vertikalitásának fő formái?
Ismertesse a munkaidőalap összetevőit!
Melyek a gyártási rendszer fő típusai?
Melyek a kapacitás mérőszámai?
Sorolja fel a vállalati karakterisztika elemeit!
Melyek a divizionális szervezet előnyei és hátrányai?
Melyek a lineáris szervezet előnyei és hátrányai?
Melyek a mátrix szervezet előnyei és hátrányai?
Sorolja fel a szervezeti formák strukturális elemeit!
Melyek a marketing orientált vállalatvezetés főbb elemei?
Sorolja fel a marketing mix eszközeit!
Sorolja fel a növekedési stratégiákat
Sorolja fel a főbb költségnemeket!
Sorolja fel a költségek fajtáit termelési volumenhez kapcsolódóan!

