
 

SC  

Kérdés Egészítse ki a mondatot! 

Kép Egy vállalkozás intellektuális tőkéje a következő három tényezőből áll: kapcsolati 

tőke, … , humán tőke. 

Válasz vállalati tőke HIBAS 

Válasz szervezeti tőke HELYES 

Válasz alapító tőke HIBAS 

 

 

IH  

Állítás A humán erőforrás menedzsment az alkalmazottra, mint termelési 

tényezőre tekint. 
Hamis 

 

 

SC  

Kérdés Bloom eredeti taxonómiájában melyek a kognitív szintek? 

Kép  

Válasz ismeret, megértés, alkalmazás, analízis, szintézis, értékelés HELYES 

Válasz ismeret, tudás, megértés, alkalmazás, analízis, szintézis HIBAS 

Válasz tudás, megértés, alkalmazás, analízis, értékelés, integrálás HIBAS 

 

 

SC  

Kérdés A komplexebb pedagógiai taxonómiák esetében a(z) … fejlesztés szintjei a 

következők: odafigyelés, reagálás, értékelés, organizáció, értékrendet tükröző 

viselkedés. 

Kép  

Válasz kognitív vagy értelmi HIBAS 

Válasz affektív vagy érzelmi-akarati HELYES 

Válasz pszichomotoros vagy mozgási HIBAS 

 

 

IH  

Állítás A szervezetelemzés mindig valamilyen előzetes elképzelésre, 

feltételezésre épül. 
Igaz 

 

 

SC  

Kérdés Melyik igaz a nem triviális rendszerekre? 

Kép  

Válasz linearitás HIBAS 

Válasz nem irányítható HELYES 

Válasz előrejelezhető HIBAS 

 

 



SC  

Kérdés A stabil vagy a változó szervezeti környezetre jellemző a horizontális 

információáramlás dominanciája? 

Kép  

Válasz stabil HIBAS 

Válasz változó HELYES 

 

 

SC  

Kérdés Egészítse ki a mondatot! A … szervezeti válasz utólagosan reagál, reflexszerűen a 

környezeti ingerekre. 

Kép  

Válasz reaktív HELYES 

Válasz preaktív HIBAS 

Válasz proaktív HIBAS 

 

 

SC  

Kérdés A PESTEL elemzés milyen tényezőket vesz figyelembe? 

Kép  

Válasz politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális, környezeti, jogi HIBAS 

Válasz politikai, gazdasági, társadalmi-kulturális, technológiai, környezeti, 

jogi 
HELYES 

Válasz politikai, gazdasági, társadalmi, technikai, környezeti, jogi HIBAS 

 

 

SC  

Kérdés Melyik nem tartozik a mikrokörnyezeti hatásokat elemző módszerek közé? 

Kép  

Válasz GE portfólió mátrix HIBAS 

Válasz Porter elemzés HIBAS 

Válasz Egypontos előrejelzés HELYES 

 

 

SC  

Kérdés Mely fogalmat határozza meg az alábbi definíció? 

Kép A szervezet működéséből eredő környezeti hatások és ezek mérséklésére tett 

intézkedések összessége. 

Válasz szervezeti teljesítmény HIBAS 

Válasz szervezet-környezeti magatartás HIBAS 

Válasz szervezet környezeti teljesítménye HELYES 

 

 

IH  

Állítás Általános tapasztalat, hogy az emberek csoportokban jobban érzik Igaz 



magukat. 

 

 

SC  

Kérdés Melyik válasz takarja a helyes definíciót? 

Kép A … a munkafeladat teljesítéséhez kijelölt térrész. 

Válasz iroda HIBAS 

Válasz munkahely HELYES 

Válasz szervezeti munkaterület HIBAS 

 

 

SC  

Kérdés Egészítse ki a mondatot!  

Kép A megfigyelés … mérési eszköz a szervezeti munkamódszerek hatásvizsgálatában. 

Válasz objektív HELYES 

Válasz szubjektív HIBAS 

 

 

SC  

Kérdés A munkapszichológia alapvetően melyik három területtel foglalkozik? 

Kép  

Válasz a dolgozó egyén, a dolgozó munkakörnyezete, a termelési tevékenység HELYES 

Válasz a dolgozó munkakörnyezete, a dolgozó egyéni termelése, a dolgozó 

pszichés állapota 
HIBAS 

Válasz a dolgozó munkakörnyezete, a szervezet termelési tevékenysége, a 

dolgozó és a szervezet fizikai környezete 
HIBAS 

 

 

SC  

Kérdés Melyik egyéni teljesítmény-értékelő technika definíciója a következő? 

Kép A fizikai munkakörök értékelésénél alkalmazzák, az átlagos termelési output-ot 

határozza meg a munkavállalók számára. 

Válasz összegző módszer HIBAS 

Válasz analitikus módszer HIBAS 

Válasz munkanorma módszer HELYES 

 

 

MC  

Kérdés Jelölje meg a célközpontos vezetés jellemzőit! 

Kép  

Válasz A jelenlegi teljesítményelvárást definiálja HIBAS 

Válasz jövőbeli teljesítményelvárást definiálja HELYES 

Válasz önellenőrzés biztosítása HELYES 

Válasz csoportellenőrzés biztosítása HIBAS 

Válasz fizikai munkakörök értékeléséhez ideális HIBAS 



Válasz eredmények mérésére épülő eszköz HELYES 

Válasz célközpontú HELYES 

Válasz rangsoroló skála HIBAS 

Válasz közvetlen vezetővel együtt történik HELYES 

Válasz magatartás megfigyelésen alapszik HIBAS 

Válasz szubjektív mérőeszköz HIBAS 

Válasz meghatározott időközökre vonatkozik HELYES 

Válasz fejlesztés célra használható HELYES 

Válasz előléptetési és ösztönzési-elosztási célra használható HELYES 

 

 

IH  

Állítás Az értékelő interjú során a megoldási terv készítése csak az értékelő 

feladata, a jövő céljaira kihegyezve. 
Hamis 

 

 

SC  

Kérdés Melyik szervezeti kultúra metaforája a halmaz? 

Kép  

Válasz személyiségkultúra HELYES 

Válasz feladatkultúra HIBAS 

 

 

SC  

Kérdés Egészítse ki a mondatot! Jelölje meg, melyik válasz a helyes!  

Kép A … mint munkafolyamat, lényegében az üzleti folyamatok logikus szervezését és 

tervezését foglalja magában. 

Válasz leadership HIBAS 

Válasz workflow HELYES 

Válasz humán tőke menedzsment HIBAS 

 


