FIGYELEM! Az itt megtalálható kérdések a felkészülést segíthetik, de az eredményes felkészülésnek
nem feltétlenül szükséges és végképp nem elégséges eszközei.
Ábrázolja a fajlagos költségek alakulását a tárgyi eszközök élettartamának függvényében!
Ábrázolja a fajlagos logisztikai költségek változásának függvényét és értelmezze!
Ábrázolja a tárgyi eszközök leírásának típusatit!
Ábrázolja a fedezeti számítás alapjait!
Ábrázolja a fejlesztési alternatívák összehasonlításakor alkalmazható grafikont!
Ábrázolja a készletek időbeli alakulását és az alapvető készletszámítási fogalmakat!
Ábrázolja a kontrolling rendszer szabályozási körét!
Ábrázolja a logisztika kontrolling rendszerét!
Ábrázolja a vállalat vagyonmérlegét!
Ábrázolja a vállalati eszközök körforgását!
Ismertesse a hagyományos kalkulációs sémát!
Hogyan határozható meg a maximális készlet?
Hogyan határozható meg a minimális készlet?
Hogyan határozható meg az átlagkészlet?
Hogyan számolható ki a forgási idő?
Hogyan számolható ki a forgási sebesség?
Írja fel a kronologikus átlag képletét, és értelmezze!
Írja fel a likviditás képleteit és értelmezze!
Írja fel a nettó jelenérték (az NPV képletét) és értelmezze!
Írja fel a nyereség-fedezeti számításhoz javasolt kalkulációs sémát!
Írja fel a tőkepiaci alternatív kamatláb (r), a belső kamatláb (IRR) és a NPV
összefüggéseit!
Melyek a termelékenység mutatói?
Mit jelent a g mutató, és hogyan számoljuk ki?
Mit mutat az eszközigényesség mutatója,
A logisztika fogalma, célja és részei.
Definiálja a beruházást és ismertesse főbb csoportjait!
Definiálja a beruházást!
Definiálja a forgóeszközöket!
Definiálja a tárgyi eszközöket!
Értelmezze a megmunkálás időszükségletét!
Értelmezze a pótlékoló kalkulációt!
Értelmezze a szinergia törvényét a marketing mix elemeire!
Értelmezze az egyenértékszámos kalkulációt!
Értelmezze az egyszerű osztókalkulációt!
Hogyan mérhető a jövedelmezőség színvonala?
Írja le a tárgyi eszközök fogalmát és főbb fajtáit!
Mi a logisztika célja?
Mi a normák szerepe a teljesítmény mérésében?
Miért relatív mutató a gazdaságosság mutatója?
Mikor alkalmazható a statikus számítás módszere?
Mikor jövedelmező egy gazdasági tevékenység?
Mikor kell a dinamikus számítás módszerét alkalmazni?
Milyen területeken alkalmazható a NPV módszer?

Mit fejez ki a bruttó jövedelem?
Mit fejez ki a forgási sebesség mutatója,
Mit fejez ki a g mutató?
Mit fejez ki a munkatermelékenység?
Mit fejez ki a nettó jövedelem?
Mit fejez ki a relatív forgóeszköz megtakarítás mutatója?
Mit fejez ki a tőkemegtérülés mutatószáma?
Mit jelent a nettó jelenérték fogalma?
Mit jelent a fedezet elv?
Mit jelent a karbantartás?
Mit jelent a kritikus termékmennyiség (Qkrit)?
Mit jelent a tárgyi eszköz fenntartás?
Mit jelent az erkölcsi kopás?
Mit jelent az extenzív kihasználás a tárgyi eszközök vonatkozásában?
Mit jelent az intenzív kihasználás a tárgyi eszközök vonatkozásában?
Mit jelent az, hogy a munkaerőnek kiemelkedő szerepe van a termelési tényezők körét
tekintve?
Mit mutat a belső kamatláb mutatója (IRR)?
Hasonlítsa össze a részköltség számítást és a teljes költségszámítást!
Hogyan lehet hasznosítani a felesleges készleteket?
Hogyan növelhető a forgási sebesség?
Hogyan oldható fel a szűk keresztmetszet? (beruházás nélkül)
Ismertesse a beruházások fő csoportjait!
Ismertesse a logisztikai egységköltségeket!
Ismertesse a munkatermelékenység növelésének módjait!
Melyek a felesleges (inkurrens) készletek okai?
Melyek a munkabér összetevői?
Melyek a munkaerő szükséglet meghatározásának módszerei?
Melyek a tárgyi eszköz gazdálkodás feladatai?
Melyek az anyagáramlás költségei?
Mi határozza meg a munkaerő szükségletet a termelési folyamatban?
Milyen bérformákat alkalmaznak a gyakorlatban?
Milyen fázisokból áll a marketing tervezés folyamata?
Milyen szempontok alapján értékelhető a beruházás?
Sorolja fel a forgóeszközök fő formáit a körforgásban!
Sorolja fel a főbb költségnemeket!
Sorolja fel a gyakorlatban alkalmazott normákat!
Sorolja fel a karbantartás fő csoportjait!
Sorolja fel a kontrolling feladatait
Sorolja fel az önköltség fajtáit!
Sorolja fel az anyagnormák fajtáit!
Sorolja fel az értékcsökkenési leírási módszereket!
Sorolja fel a munkaidő mutatóit!

