
 

MC  

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

szerint három feltételnek kell egyidejűleg teljesülnie a hatékony távmunkához: 

Kép  

Válasz a kialakított távmunkahely HELYES 

Válasz info-tele-kommunikációs eszközök HELYES 

Válasz adatszolgáltatási kötelezettség HIBAS 

Válasz speciális irányítás és ellenőrzés HELYES 

 

SC  

Kérdés Egészítse ki a helyes szó beírásával! A szervezet belső érintettjei a tulajdonos(ok), 

a menedzser(ek) és az alkalmazott(ak). 

Kép  

Válasz belső érintettjei HELYES 

 

SC  

Kérdés Egészítse ki a helyes szó beírásával! A 2003. évi CXXV. Törvényt szokás röviden 

antidiszkriminációs törvénynek is nevezni. 

Kép  

Válasz antidiszkriminációs HELYES 

 

MC  

Kérdés Melyik a helyes válasz? (több helyes válasz is lehetséges) A 2003. évi CXXV. 

törvény részletes meghatározását adja a hátrányos megkülönböztetésnek minősülő 

magatartásoknak, mely lehet: 

Kép  

Válasz közvetlen és közvetett HELYES 

Válasz zaklatás HELYES 

Válasz jogellenes elkülönítés HELYES 

Válasz megtorlás HELYES 

 

MC  

Kérdés Melyik a helyes válasz? (több helyes válasz is lehetséges) Egy munkakörnek a 

termelésben vagy a szolgáltatásban betöltött értékét három faktor (kompetencia, 

tényező) határozza meg: 

Kép  

Válasz a tudás HELYES 

Válasz a problémamegoldás HELYES 

Válasz a felelősség HELYES 

Válasz státusz HIBAS 

 

 

 

 

 



SC  

Kérdés Melyik a helyes válasz? (egy helyes válasz lehetséges) A munkakör kialakítás 

alulról felfelé történő felépítése a következő sorrendben történik: 

Kép  

Válasz munkaművelet – munkaposzt – munkafeladat - munkakör HIBAS 

Válasz munkafeladat – munkaművelet – munkaposzt - munkakör HIBAS 

Válasz munkaművelet – munkafeladat – munkaposzt - munkakör HELYES 

Válasz munkaposzt – munkafeladat – munkaművelet - munkakör HIBAS 

 

MC  

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

karriermenedzsment modelljének két kulcsszava: 

Kép  

Válasz a karriertervezés HELYES 

Válasz a karrierfejlődés HIBAS 

Válasz a karrierértékelés HELYES 

Válasz a karriersebesség HIBAS 

 

SC  

Kérdés Egészítse ki a helyes szavak beírásával! A munkaerő belső forrásának 

meghatározása azt vizsgálja, hogy várhatóan mennyien és kik fognak a vállalatnál 

maradni, míg a külső forrás számbavétele azt elemzi, hogy kikre, milyen számban 

számíthatunk és ők milyen jellemzővel bírnak, mint potenciális munkavállalók. 

Kép  

Válasz belső, külső HELYES 

 

SC  

Kérdés Melyik a helyes válasz? (több helyes válasz is lehetséges) Mikor kerül sor a 

munkaerőbeszerzésre? 

Kép  

Válasz a szervezet létszámszükséglete nagyobb, mint a létszámfedezete. HELYES 

Válasz Ha a szervezet létszámigénye kisebb, mint a létszámfedezete. HIBAS 

Válasz Ha ugyan mennyiségben megfelelő számú a cég munkavállalóinak 

száma, de  munkaerőcserére kell sort kerítenie. 
HIBAS 

Válasz Ha a létszámstop van a szervezetnél. HIBAS 

 

SC  

Kérdés Egészítse ki a helyes szó beírásával! A munkaerő toborzás fogalma alatt mindazon 

tevékenységeket értjük, amelyekkel potenciális munkavállalókat vonzanak egy 

adott álláshelyre, pozícióra. 

Kép  

Válasz potenciális HELYES 

 

 

 

 



MC  

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

Kép  

Válasz A munkaviszonyban a munkáltatót és a munkavállalót jog nem tartja 

ténybelileg egyenlő erővel rendelkező feleknek 
HELYES 

Válasz A munkaviszonyban a munkáltató és a munkavállaló két azonos 

státusszal rendelkező fél. 
HIBAS 

Válasz A munkáltató tényleges túlsúlya miatt a jog különböző szabályokkal 

védi a munkavállaló érdekeit. 
HELYES 

Válasz A munkaviszonyban a munkáltató és a munkavállaló között egy 

aszimmetrikus viszony van, amelyben a munkavállaló a 

kiszolgáltatottabb. 

HIBAS 

 

SC  

Kérdés Mit definiál a következő meghatározás: „Az új belépő, főleg pályakezdő, előre 

meghatározott időt tölt egy-egy részegységnél, ebben a szakaszban írásbeli feladat 

(tanulmány) elkészítése is előírható számára.” 

Kép  

Válasz rotáció HELYES 

Válasz fluktuáció HIBAS 

Válasz beválás HIBAS 

Válasz utasítás HIBAS 

 

SC  

Kérdés Mit definiál a következő meghatározás: „lényege, hogy a szervezet céljaihoz 

igazodva a munkavállaló olyan saját, egyéni célokat fogalmaz meg, amelyek 

teljesítésével, elérésével hozzájárul a szervezeti célok megvalósításához. 

Kép  

Válasz a BOS HIBAS 

Válasz az MbO HELYES 

Válasz 260 fokos értékelés HIBAS 

 

SC  

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

kapcsolatos hibák fő csoportjai: 

Kép  

Válasz szervezeti hibák HELYES 

Válasz elfogultsági hibák HIBAS 

Válasz értelmezési hibák HIBAS 

Válasz torzulási hibák HIBAS 

 

 

 

 

 

 



SC  

Kérdés Melyik alábbi fogalmat határozza meg a következő definíció: „Azt vizsgálja, hogy 

az egyes munkatársak hogyan végzik munkájukat, a munkafeladataikkal 

kapcsolatban korábban meghatározott követelmények alapján szükségük van-e 

fejlesztésre.” 

Kép  

Válasz egyéni elemzés HELYES 

Válasz szervezeti szintű elemzés HIBAS 

Válasz vállalati szintű elemzés HIBAS 

Válasz munkafeladat elemzés HIBAS 

 

SC  

Kérdés Mely felmérési mód, NEM tartozik a fejlesztési igények felmérési módjai közé, az 

alábbiakban felsoroltak közül? 

Kép  

Válasz televíziós és rádiós interjúk HELYES 

Válasz kérdőívek HIBAS 

Válasz megfigyelések HIBAS 

Válasz fókuszcsoportok HIBAS 

 

SC  

Kérdés A javadalmazási stratégia tervezésének alapvető kérdései közé, melyik kérdés 

NEM tartozik az alábbiakban felsoroltak közül? 

Kép  

Válasz Hová megyünk? (Város, vagy település meghatározása.) HELYES 

Válasz Hogyan jutunk el oda? (Intézkedési terv: a célok elérésének módja.) HIBAS 

Válasz Miért akarunk odamenni? (A javaslatok indoklása.) HIBAS 

Válasz Milyen vezérelveket kellene alkalmaznunk? (A stratégia kialakításakor 

és megvalósításakor alkalmazandó értékek meghatározása.) 
HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyik elem NEM tartozik a hatékony javadalmazás-stratégia ismérvei közé 

Brown szerint? 

Kép  

Válasz Legyen egyértelmű célja és jól definiált kapcsolata az üzleti 

célkitűzésekkel a javadalmazási stratégiának. 
HIBAS 

Válasz Legyenek minél alacsonyabbak a fizetések. HELYES 

Válasz Kell egy jól megtervezett, a szervezet és a személyzet szükségleteihez 

igazított, egymással összhangban lévő bérezési é javadalmazási 

program. 

HIBAS 

Válasz Hatékony és támogató, működő EEM és javadalmazási folyamatokra 

van szükség. 
HIBAS 

 

 

 

 



SC  

Kérdés Melyik elem NEM tartozik a végzettség és képzettség adatai közé az alábbiakban 

felsoroltak közül? 

Kép  

Válasz iskolai-, főiskolai, egyetemi végzettség(ek), a végzettség dátuma HIBAS 

Válasz adószám, személyi igazolvány szám, útlevél szám HELYES 

Válasz iskola megnevezése – típusa jellege HIBAS 

Válasz szakmai képesítések, szakképzettséget adó tanfolyamok HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyik elem NEM tartozik a szakmai adatok közé az alábbiakban felsoroltak 

közül? 

Kép  

Válasz szakmai tanfolyamok, tréningek HIBAS 

Válasz speciális szakmai ismeretek HIBAS 

Válasz szakmai kvalifikációt jelentő ismeretek és végzettségek HIBAS 

Válasz utalási bankszámla-számok HELYES 

 


