
 

IH  

Állítás A humán teljesítmény technológia szisztematikus eljárás az optimális 

humán teljesítmény eléréséhez. 
Igaz 

 

 

SC  

Kérdés Olyan elemek összessége, melyek a szervezet korábbi működésének 

eredményeképpen jöttek létre és nem személyhez kötöttek. 

Kép  

Válasz szervezeti tőke HELYES 

Válasz intellektuális tőke HIBAS 

Válasz pénzügyi tőke HIBAS 

 

 

MC  

Kérdés Válassza ki, hogy Mager szerint a nevelési célom meghatározásánál mely három 

szintet kell vizsgálni? 

Kép  

Válasz tevékenység HELYES 

Válasz megértés HIBAS 

Válasz alkalmazás HIBAS 

Válasz szint HELYES 

Válasz affektív HIBAS 

Válasz feltételek HELYES 

Válasz integrálás HIBAS 

 

 

SC  

Kérdés Szervezetelemzés három alapvető irányából melyiket takarja az alábbi definíció 

(Mayrhofer meghatározása alapján)? 

Kép A szervezetelemzés ezen irányzata az azonosított szervezeti helyzetek, folyamatok 

okait kívánja feltárni. 

Válasz elemzés HIBAS 

Válasz felderítés HIBAS 

Válasz magyarázat HELYES 

 

 

MC  

Kérdés Jelölje meg, hogy mely sajátosságok jellemzőek a triviális rendszerekre! 

Kép  

Válasz önkontroll HIBAS 

Válasz dinamika HIBAS 

Válasz elemezhető HELYES 

Válasz előrejelezhető HELYES 

Válasz interakciók HELYES 



Válasz irányítható HELYES 

Válasz külső kontroll HELYES 

Válasz ok-okozati összefüggések HELYES 

Válasz input-output kapcsolatok HELYES 

Válasz folyamatok HIBAS 

Válasz lineáris HELYES 

 

 

IH  

Állítás A változó környezetre jellemző, hogy az alsó szintek szerepe 

gyakorlatilag csak az utalások végrehajtására szorítkozik. 
Hamis 

 

 

SC  

Kérdés Mi a környezetanalízis négy szintje? 

Kép  

Válasz távoli környezet, általános környezet, kompetitív környezet, szervezet HELYES 

Válasz közeli környezet, távoli környezet, általános környezet, kompetitív 

környezet 
HIBAS 

Válasz távoli környezet, általános környezet, kompetitív környezet, 

versenytársi környezet 
HIBAS 

 

 

MC  

Kérdés A PEST elemzés milyen tényezőkkel foglalkozik? Jelölje meg őket! 

Kép  

Válasz társadalmi HIBAS 

Válasz politikai-jogi HELYES 

Válasz környezeti HIBAS 

Válasz gazdasági HELYES 

Válasz társadalmi-kulturális HELYES 

Válasz technológiai HELYES 

Válasz szervezeti HIBAS 

Válasz tudományos HIBAS 

 

 

IH  

Állítás A termékéletciklus modell a mikrokörnyezet hatásainak elemzésére 

szolgáló módszer. 
Igaz 

 

 

SC  

Kérdés A munkacsoporthoz kötődéshez kapcsolódó egyéni motivációk közül melyiket rejti 

a következő definíció? 

Kép A csoport tagjai olyan feladatokat kaphatnak, és olyan teljesítményeket érhetnek el, 

amelyek megerősítik a kompetenciaérzésüket, fejlődési igényüket, önértékelésüket. 



Válasz kreativitás HIBAS 

Válasz önbecsülés HELYES 

Válasz biztonságérzet HIBAS 

 

 

SC  

Kérdés Melyik fogalmat takarja a következő meghatározás? 

Kép Az ember és a munkaeszköz munkafolyamatban való együttműködését foglalja 

magában. 

Válasz munkafeladat HIBAS 

Válasz munkahely HIBAS 

Válasz munkarendszer HELYES 

 

 

IH  

Állítás Az ergonómia feladatai közé tartozik az információk rendszerezése. Igaz 

 

SC  

Kérdés Mivel foglalkozik a szervezeti ergonómia? 

Kép  

Válasz szocio-technikai rendszerek optimalizálásával HELYES 

Válasz a szervezetben zajló mentális folyamatokkal HIBAS 

Válasz biomechanikai jellemzőkkel HIBAS 

 

 

SC  

Kérdés Egészítse ki a mondatot – jelölje meg a helyes választ! A szervezeti 

munkamódszerek hatásának egyik szubjektív vizsgálati módszere a … 

Kép  

Válasz a szimulációs laborvizsgálat HIBAS 

Válasz feladatelemzés HIBAS 

Válasz a fókuszcsoportos megbeszélések HELYES 

 

 

IH  

Állítás A formális teljesítményértékelés tudatosan kifejlesztett rendszer a 

szervezet által és gyakran szubjektív. 
Hamis 

 

 

SC  

Kérdés Melyik válasz a helyes a mondat kiegészítésére? A BARS osztályozó skála a …. 

magatartás értékelésére szolgál. 

Kép  

Válasz munkafolyamatokban tanúsított HIBAS 

Válasz munkakörökben tanúsított HELYES 



Válasz vezetővel való kapcsolattartásban tanúsított HIBAS 

 

 

 

IH  

Állítás Az értékelő interjú lépései: 

 
1. előkészítés 

2. célkitűzés 

3. értékelt véleményének meghallgatása  

4. értékelő véleményének közlése 

5. eltérő vélemények elemzése 

6. megoldási terv készítése 

Igaz 

 

 

IH  

Állítás A teljesítménymenedzsment rendszer működése ciklikus, az összetett 

lépések körforgást hoznak létre. 
Igaz 

 

SC  

Kérdés A SWOT analízis mely tényezőket veszi figyelembe? Egészítse ki a helyes 

válasszal a felsorolást!) Lehetőség, gyengeség, veszély, … 

Kép  

Válasz erősség HELYES 

Válasz pontosság HIBAS 

Válasz eredményesség HIBAS 

 

 

SC  

Kérdés Jelölje meg a helyes választ! A hatalomkultúra metaforája a … 

Kép  

Válasz oszlop HIBAS 

Válasz piramis HIBAS 

Válasz pókháló HELYES 

 

 


