
 

SC  

Kérdés Egészítse ki a helyes szó (név) beírásával! A Harvard- modell a releváns környezeti 

tényezőket és az emberi erőforrás gazdálkodás kapcsolatrendszerét, mint egy 

rendszert írja le, ezért folyamatos működéséhez hozzátartozik a visszacsatolás, az 

ellenőrzés. 

Kép  

Válasz Harvard HELYES 

 

MC  

Kérdés Melyik a helyes válasz? (több helyes válasz is lehetséges). A munkaerőpiac 

alapvető kategóriái: 

Kép  

Válasz munkabér HELYES 

Válasz munkaerő-kereslet HELYES 

Válasz jövedelem HIBAS 

Válasz munkaerő-kínálat. HELYES 

 

SC  

Kérdés Melyik a helyes válasz? (egyetlen helyes válasz lehetséges) Esélyegyenlőségi tervet 

kell törvényi előírás szerint készítenie: 

Kép  

Válasz minden állami költségvetési szervnek HIBAS 

Válasz minden magyarországi székhelyre bejegyzett vállalkozásnak HIBAS 

Válasz az ötvennél több munkavállalót foglalkoztató költségvetési szerveknek 

és többségi állami tulajdonban álló jogi személyeknek 
HELYES 

Válasz csak a versenyszférában működő, legalább ötven főnél több 

munkavállalót foglalkoztató szervezeteknek 
HIBAS 

 

MC  

Kérdés Melyik a helyes válasz? (több helyes válasz is lehetséges) A magyar 

jogszabályokban a hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok: 

Kép  

Válasz nők, HELYES 

Válasz negyven évnél idősebb munkavállalók, HELYES 

Válasz romák, HELYES 

Válasz fogyatékos személyek HELYES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SC  

Kérdés Melyik a helyes válasz? (egy helyes válasz lehetséges) A munkakör-bővítés azt 

jelenti, hogy 

Kép  

Válasz a munkakörhöz olyan új feladatot kapcsolunk, amit addig a betöltője 

nem végzett, azaz horizontálisan bővül a munkakör. 
HELYES 

Válasz az eddig végzett tevékenységet vertikálisan bővítjük, azaz egyes 

munkaműveleteket adunk az eddigiekhez. 
HIBAS 

Válasz az egyes munkakörök között mozgatják a munkavállalókat, azaz egyik 

munkakörből a másikba helyezik át a munkavállalót. 
HIBAS 

Válasz a különböző munkakörök tartalmát feltárják úgy, hogy ezzel 

megállapíthatóak és értékelhetőek legyenek a munkakört betöltőre ható 

terhelések, a vele szemben támasztott követelmények. 

HIBAS 

 

MC  

Kérdés Melyik a helyes válasz? (több helyes válasz is lehetséges) A munkakör-értékelési 

folyamat jellemzői: 

Kép  

Válasz módszeres HELYES 

Válasz tárgyilagos HELYES 

Válasz rendszeres HIBAS 

Válasz egységes HELYES 

 

MC  

Kérdés Melyik a helyes válasz? (több helyes válasz is lehetséges) A munkaerő-kereslet és 

kínálat összevetését követően az összehangolási akciók létszámhiány esetén: 

Kép  

Válasz felvétel HELYES 

Válasz visszahívás, újraalkalmazás HELYES 

Válasz átképzés HELYES 

Válasz létszámstop HIBAS 

 

MC  

Kérdés Melyik a helyes válasz? (több helyes válasz is lehetséges) A karriert három 

tényezőcsoport határozhatja meg: 

Kép  

Válasz a személyes képességek és a családi erőforrások HELYES 

Válasz a gazdasági és földrajzi környezet HIBAS 

Válasz a környezet által kínált lehetőségek HELYES 

Válasz a szándékok és a törekvések együttese HELYES 

 

 

 

 

 

 



SC  

Kérdés Melyik a helyes válasz? (egy helyes válasz lehetséges) A kiválasztási interjúk során 

a végső döntést a felvétel kapcsán: 

Kép  

Válasz a közvetlen vezető hozza meg HELYES 

Válasz a pszichológus hozza meg HIBAS 

Válasz a HR szakember hozza meg HIBAS 

Válasz a munkaerő-közvetítő hozza meg HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyik a helyes válasz? (egy helyes válasz lehetséges) 

Kép  

Válasz Alapvetően kétféle interjút különböztetünk meg: a bemutatkozó 

beszélgetés célja a jelölt személyiségének megismerése, míg a felvételi 

elbeszélgetés a munkaposzt szakmai tartalmával kapcsolatos 

beszélgetést jelenti. 

HELYES 

Válasz Alapvetően kétféle interjút különböztetünk meg: a felvételi 

elbeszélgetés célja a jelölt személyiségének megismerése, míg a 

bemutatkozó beszélgetés a munkaposzt szakmai tartalmával 

kapcsolatos beszélgetést jelenti. 

HIBAS 

 

SC  

Kérdés Egészítse ki a helyes szó beírásával! A beillesztés fő célja, hogy minél gyorsabban 

integrálja az új dolgozókat annak érdekében, hogy a szervezet hasznos tagjává 

válhassanak. 

Kép  

Válasz integrálja HELYES 

 

MC  

Kérdés Melyik a helyes válasz? (több helyes válasz is lehetséges) A beillesztési program 

szakaszai: át különböztetjük meg: t, amely alapinformációkkal szolgál és minden a 

szervezetbe érkező személyt érint, illetve 

Kép  

Válasz az általános beillesztési szakasz HELYES 

Válasz kezdeti beillesztési szakasz HIBAS 

Válasz spontán beillesztési szakasz HIBAS 

Válasz az egyéni beillesztési szakasz HELYES 

 

MC  

Kérdés Melyik a helyes válasz? (több helyes válasz is lehetséges) Személyeket 

összehasonlító értékelési technikák: 

Kép  

Válasz BARS módszer HIBAS 

Válasz csoportosztályozás HELYES 

Válasz páros összehasonlítás HELYES 

Válasz egyéni osztályozás HELYES 



 

MC  

Kérdés Melyik a helyes válasz? (több helyes válasz is lehetséges) A 

teljesítményértékeléssel szemben megfogalmazott követelmények: 

Kép  

Válasz folyamatosság HIBAS 

Válasz írásbeliség HELYES 

Válasz szisztematikusság HELYES 

Válasz szabályos időközönkénti értékelés HELYES 

 

SC  

Kérdés Mely képzési forma NEM tartozik a vállalati képzések leggyakoribb fajtái közé az 

alábbiak közül? 

Kép  

Válasz beillesztő programok HIBAS 

Válasz készségfejlesztő programok HIBAS 

Válasz szakmunkásnapi képzések HELYES 

Válasz karrierprogram, vezetőképzés HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyik képzési forma NEM a képzési piramis része, az alábbiak közül? 

Kép  

Válasz karrierprogram, vezetőképzés HIBAS 

Válasz szakmai képzések, tudásfejlesztés HIBAS 

Válasz beszerzési rendszerek HELYES 

Válasz készségfejlesztő programok HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyik elem NEM tartozik a pénzbeli ösztönzők közé az alábbiakban felsoroltak 

közül? 

Kép  

Válasz alapbér HIBAS 

Válasz feltételhez kötött bér HIBAS 

Válasz változó bér HIBAS 

Válasz önállóság HELYES 

 

SC  

Kérdés Melyik elem NEM tartozik a nem pénzbeli ösztönzők közé az alábbiakban 

felsoroltak közül? 

Kép  

Válasz elismerés HIBAS 

Válasz felelősség HIBAS 

Válasz alapbér HELYES 

Válasz önállóság HIBAS 

 



SC  

Kérdés Mit definiál a következő meghatározás: „Az adatokat rendezett formában 

tartalmazza, ami megkönnyíti kezelésüket és felhasználásukat.” 

Kép  

Válasz adatbázis HELYES 

Válasz adathalmaz HIBAS 

Válasz adatkupac HIBAS 

Válasz egyik sem HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyik elem NEM tartozik a munkavállaló személyi adatai közé az alábbiakban 

felsoroltak közül? 

Kép  

Válasz vezeték-, kereszt-, elő-, utónév HIBAS 

Válasz gépjármű forgalmi engedély száma HELYES 

Válasz lakcím adatok, ideiglenes lakcím, postai cím HIBAS 

Válasz elérhetőségi adatok, telefonszámok, e-mail címek HIBAS 

 


