
 

SC  

Kérdés Mi a mérleg? 

Kép  

Válasz A befektetett eszközök és a forgó eszközök összege HIBAS 

Válasz Az eszköz és forrás oldal egyensúlyát jelző mutatószám HIBAS 

Válasz Olyan kétoldalú kimutatás, amely a vállalkozás vagyonának 

nagyságát, összetételét és eredetét mutatja meg egy adott időpontra 

vonatkozóan 

HELYES 

Válasz Az idegen tőkéből finanszírozott vagyon aránya HIBAS 

 

SC  

Kérdés Hogyan csoportosítjuk a vállalkozás vagyonát? 

Kép  

Válasz Tárgyi eszközök, immateriális javak, készletek, követelések HIBAS 

Válasz Jegyzett tőke, eredménytartalék, idegen tőke HIBAS 

Válasz Eszközök, források  HELYES 

Válasz Befektetett eszközök, forgó eszközök HIBAS 

 

SC  

Kérdés Milyen hátrányai lehetnek az illegális szoftvereknek? 

Kép  

Válasz Nem naprakész, drága, lassan működik HIBAS 

Válasz Rossz ár/érték arány HIBAS 

Válasz Büntetőjogi következmény a felhasználó, a felelős vezető és a cég 

ellen is!  

HELYES 

Válasz Pénzbüntetés HIBAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SC  

Kérdés Az IT outsourcing: 

Kép  

Válasz tárgyi eszközök, immateriális javak, készletek, követelések HIBAS 

Válasz számítógépek kölcsönzése HIBAS 

Válasz a vállalat hatékonyságát növelő és a beruházási költségeket 

csökkentő technológia 

HIBAS 

Válasz az informatikai infrastruktúra kihelyezése  HELYES 

 

SC  

Kérdés Határozza meg az információs rendszer fogalmát? 

Kép  

Válasz Közlekedési információkkal látja el az utasokat. HIBAS 

Válasz A döntési tevékenységhez szükséges információk rendszerét jelenti, 

mely gyűjti, tárolja, feldolgozza és osztályozza az információkat. 

HELYES 

Válasz Központi időjárás előrejelzés tesz lehetővé. HIBAS 

Válasz Egymással szoros összefüggésben lévő objektumok összessége HIBAS 

 

SC  

Kérdés Mely állítás igaza komplex integrált információskritériumaira vonatkozólag?  

Kép  

Válasz A rendszer összes funkcionális modulja egyetlen közös adatbázishoz 

csatlakozik, annak adatait használja, ill. abba küld adatokat 

HIBAS 

Válasz A külső bemeneti adatokat keletkezési helyükön rögzítik és viszik be 

úgy, hogy nincs ismételt adatrögzítés és többszörös adattárolás.  

HIBAS 

Válasz Az egész rendszer egységes kezelői felülettel rendelkezik. HIBAS 

Válasz Mindhárom HELYES 

 

IH  

Állítás A stratégiai menedzsment a vállalat jövőbeni céljait fogalmazza meg, 

azaz tervez, majd biztosítja ennek elérését, azaz irányít. A 

projektmenedzsment a stratégiai célok megvalósításához szükséges 

változások projekteken keresztül történő megvalósítása. 

Igaz 

 



SC  

Kérdés A vállalkozásirányítási komponensek feladata annak a hatalmas 
mennyiségű……….. a feldolgozása, ami ………. keletkezik. 

Kép  

Válasz adatnak, naponta HELYES 

Válasz kérésnek, hetente HIBAS 

Válasz lekérdezésnek, naponta HIBAS 

Válasz ügyiratnak, havonta HIBAS 

 

IH  

Állítás A sikeres ERP-hez magas fokú adatintegritásra van szükség a 
vállalatnál, minden adatnak pontosnak, megfelelő szerkezetűnek kell 
lennie. 

Igaz 

 

SC  

Kérdés Melyik gyártó nem foglalkozik ERP rendszerek fejlesztésével? 

Kép  

Válasz SAP HIBAS 

Válasz ASUS HELYES 

Válasz Microsoft HIBAS 

Válasz Oracle HIBAS 

 

SC  

Kérdés A CRM az ügyfélkapcsolat-menedzsment holisztikus ………… megközelítése, 
amelynek célja ………………………….. 

Kép  

Válasz stratégiai, részvénytulajdonosi érték létrehozása HELYES 

Válasz eseti, adatok szerzése a vevőről HIBAS 

Válasz szintű, a profit növelése HIBAS 

Válasz stratégiai, a vevői elégedettség mérése HIBAS 

 

IH  

Állítás A kapcsolati marketing alapelvei közé tartozik, hogy koncentráljunk 
azokra az ügyfelekre, akik értéket adnak pénzügyi mérlegünkhöz. 

Igaz 

 

 

 

 



SC  

Kérdés Milyen elemekből épül fel az e-kereskedelem infrastruktúrája? 

Kép  

Válasz Notebook, szerver, web áruház, posta HIBAS 

Válasz Google analytics, vatera HIBAS 

Válasz Virtuális áruház-üzemeltetők, browserek, hirdetésfelvevők,hitelesítés, 

szállítás  

HIBAS 

Válasz Hardverek, hálózati szolgáltatók, szoftverek, „enablers” HELYES 

 

SC  

Kérdés Milyen elemei vannak előzetes tájékoztatási kötelezettségnek?  

Kép  

Válasz Cégnév, székhely, adószám, telefonszámáról, szerződés tárgya HIBAS 

Válasz Ellenszolgáltatás mértéke, szállítás költsége, elállás joga HIBAS 

Válasz Ajánlati kötöttség, szerződés időtartama, fizetés szállítás egyéb 

feltételei 

HIBAS 

Válasz Mindhárom HELYES 

Válasz Egyik sem HIBAS 

 

SC  

Kérdés Szoftver specifikáció készítés: meg kell határozni ..…………. szolgáltatásokat, 
követelményeket,egyes funkciók ……………. prioritással kiemelhetők. 

Kép  

Válasz az elégséges, alapfokú HIBAS 

Válasz a szükséges, megfelelő HELYES 

Válasz az egyéni, különböző HIBAS 

Válasz a jövőbeni, kellő HIBAS 

 

SC  

Kérdés Az alábbiak közül, melyik nem a szoftver tervezéshez tartozó fogalom? 

Kép  

Válasz algoritmus tervezés HIBAS 

Válasz 

 
adatstruktúra tervezés HIBAS 

Válasz kód elkészítése HIBAS 

Válasz adatbázis szerver telepítés HELYES 



 

SC  

Kérdés Melyik állítás nem igaz a BI bevezetésének előnyeire vonatkoztatva? 

Kép  

Válasz riport-, jelentés- és beszámoló készítés, HIBAS 

Válasz vezetői irányítópult kiváltása, HELYES 

Válasz kiegyensúlyozott mutatószámrendszerek készítése, HIBAS 

Válasz üzleti és statisztikai elemzés, HIBAS 

 

SC  

Kérdés Egészítse ki a helyes válasszal a mondatot: Az elemzések segítségével széles 
körűen tudjuk vizsgálni… 

Kép  

Válasz cégünk vagyoni gyarapodását, HIBAS 

Válasz gyengeségeinket. HELYES 

Válasz az informatikai fejlesztések lehetőségeit. HIBAS 

Válasz a hálózat szűk keresztmetszeteit. HIBAS 

 

SC  

Kérdés Milyen adatfeldolgozási módokat ismer a VIR-ben? 

Kép  

Válasz zoom-olás, drilling, adatbányászás, data mining HIBAS 

Válasz What If Analysis, Goal Seeking HIBAS 

Válasz többdimenziós adatbázis-kezelés, OLAP HIBAS 

Válasz Mindhárom HELYES 

 

SC  

Kérdés Minek a rövidítése az OLAP?  

Kép  

Válasz Off-Line Analytical Processing: többdimenziós adatkeresés HIBAS 

Válasz On-Line Analytical Processing: többdimenziós adatnyomozás HELYES 

Válasz „Mi lenne ha” típusú elemzés HIBAS 

Válasz On-Line Analytical Program: többdimenziós adatnyomozás HIBAS 

 

 

 



SC  

Kérdés Milyen adattároló rendszereket ismer? 

Kép  

Válasz relációs adatbázis, adattárház, tranzakciós adatbázis,  HIBAS 

Válasz objektumorientált, objektumrelációs,  HIBAS 

Válasz térbeli, időbeli adatbázisok, hipertext, hipermédia HIBAS 

Válasz Mindhárom HELYES 

 

IH  

Állítás Az adatbányászási technikák típusai közül atársításelemzés az időben 

változó adatok időben változó viselkedési szabályosságait modellezi. 

Például értékpapír befektetési döntésekhez tárják fel az értékpapírt 

kibocsátó társaságok gazdasági fejlődésének jövőbeli 

szabályszerűségeit. 

Hamis 

 

IH  

Állítás Akkor beszélünk kommunikációról, ha az abban részt vevő felek 
megfelelően használják a szimbólumrendszert és ezzel jelentést 
közvetítenek a másik számára. 

Igaz 

 

SC  

Kérdés A kommunikáció elveszítheti hatékonyságát. Melyik állítás hamis? 

Kép  

Válasz túl sok adat érkezik HIBAS 

Válasz ismeretlen, vagy értelmezhetetlen adat HIBAS 

Válasz nem az kapja, akinek kellene HIBAS 

Válasz megfelelően van kódolva HELYES 

 


