
 

SC  

Kérdés Mi a vállalkozás gazdasági alapelve? 

Kép  

Válasz A profit előállítása HIBAS 

Válasz A vevői igények versenytársakénál magasabb szintű kielégítése HIBAS 

Válasz A piaci részesedésük és profiljuk hosszú távú növelése HIBAS 

Válasz A termékeket, szolgáltatásokat a lehető legkisebb ráfordítással állítsa 

elő, a profit maximalizálása mellett 

HELYES 

 

IH  

Állítás  A CSR (Corporate Social Responsibility), vagyis az önkéntes 

társadalmi fellelőség vállalás 

Igaz 

 

SC  

Kérdés Hogyan változtathatja meg a munkaerőpiacot a cloud technológia? 

Kép  

Válasz Szegmentálja HIBAS 

Válasz Földrajzilag függetleníti HIBAS 

Válasz Térben, időben és előképzettség tekintetében egy új, gazdaságos 

lehetőséget teremt 

HELYES 

Válasz Megváltozatja a vállalkozások alapvető stratégiáját  HIBAS 

 

IH  

Állítás  A Microsoft licencek, valamint az egyéb ügyviteli programok az EULA 

kategóriába tartoznak. 

Igaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SC  

Kérdés Az információs rendszerrel szembeni elvárások: 

Kép  

Válasz Inkonzisztencia, egyediség, konvertálhatóság  HIBAS 

Válasz Rugalmasság, gazdaságosság, biztonság, inhomogenitás HIBAS 

Válasz Teljesség, relevancia, valódiság, időazonosság, igazolhatóság, 

integritás 

HELYES 

Válasz Mindhárom HIBAS 

 

IH  

Állítás Az információmenedzsment egyszerre jelenti az informatikai 

rendszerek szervezését-vezetését és az információ, mint vállalati 

vagyon és erőforrás hatékony kihasználásának technikáját, 

felelősségét és művészetét. 

Igaz 

 

IH  

Állítás Az operatív komponens feladata a vállalat működéséhez 

elengedhetetlen anyagi, technikai, humán és pénzügyi erőforrások 

lehetséges megtakarításainak kalkulálása. 

Hamis 

 

SC  

Kérdés Bevezetők= 

Kép  

Válasz vásárlók HIBAS 

Válasz felhasználók HELYES 

Válasz vállalat irányítói HIBAS 

Válasz külsős cég HIBAS 

 

SC  

Kérdés Mit definiálunk: Tervezésénél megállapítjuk, hogy hosszú távon milyen 
alkalmazásokra van szükség és ezek milyen prioritással rendelkezzenek. 

Kép  

Válasz marketing stratégia HIBAS 

Válasz információrendszer stratégia HELYES 

Válasz informatikai stratégia HIBAS 

Válasz vállalati stratégia HIBAS 

 

 



SC  

Kérdés Törekedni kell arra, hogy a különböző ……………… egy …………….. rendszerré 
kovácsoljuk össze. 

Kép  

Válasz alkalmazásokat, homogén HELYES 

Válasz erőforrásokat, azonos HIBAS 

Válasz prioritásokat, supervisor HIBAS 

Válasz adattárakat, adattárá HIBAS 

 

SC  

Kérdés Nem feltétlenül kell ………… kiterjedt informatikai ………….. rendelkeznie jó 
………….. eléréséhez. 

Kép  

Válasz a vevőnek, ismeretekkel, ajánlatok HIBAS 

Válasz a cégnek, infrastruktúrával, ügyfélkapcsolat HELYES 

Válasz az eladónak, eszközökkel, eredmény HIBAS 

Válasz a vállalatnak, ismeretekkel, ügyfél elégedettség HIBAS 

 

SC  

Kérdés Mit nevezünk információmenedzsmentnek? 

Kép  

Válasz Az információ feldolgozásának folyamatát. HIBAS 

Válasz Az összegyűjtött adatok elemzésének eredményét bemutató 
meetinget. 

HIBAS 

Válasz Azt a folyamatot, amikor a megfelelő adatok összegyűjtjük, értékeljük 
és a vállalkozás fejlődésének érdekében felhasználjuk 

HELYES 

Válasz Amikor a vevői elégedettség mérésére információkat gyűjtünk róluk. HIBAS 

 

SC  

Kérdés A versenyjog célja a …………………………………………, fenntartásának 

garantálása illetve továbbfejlesztésének támogatása. 

Kép  

Válasz a fogyasztók érdekeinek védelme HIBAS 

Válasz hatékony verseny létrejöttének elősegítés HELYES 

Válasz a törvények betartatása HIBAS 

 

 

 

 



IH  

Állítás  Az elektronikus kereskedelem elterjedésének egyik legnagyobb 

hátráltató tényezője a „Világháló”instabilitása. 

Hamis 

 

IH  

Állítás A kétszereplős fizetési mód lényege, hogy a tranzakció elvégzéséhez 
minden adatot a web áruház küld el a banknak, éppen ezért nagyon 
fontos, hogy az megfeleljen a biztonságos adatkezelésről és tárolásról 
szóló feltétel rendszernek. 

Igaz 

 

IH  

Állítás A háromszereplős fizetési rendszer esetében a kártya adatok a bank 
által biztosított felületen kerülnek megadásra, a bank és a vevő által 
megadott adatokból így áll össze a tranzakció, aminek biztonságos 
továbbításáért a bank felel. 

Hamis 

 

IH  

Állítás Általában a BI bevezetése az egész cég megváltozásával, fejlődésével 
jár, hiszen megmutatkoznak az elemzések során azok az igények, 
amik alapján még sikeresebben működhetnek tovább. 

 

 

SC  

Kérdés Az alábbi komponensek közül melyikre nincs szüksége a rendszernek? 

Kép  

Válasz adatbáziskezelő HIBAS 

Válasz VPN szerver HELYES 

Válasz adatbetöltő HIBAS 

Válasz megjelenítő felület HIBAS 

 

SC  

Kérdés Sorolja fel az OLAP CUBE műveleteket! 

Kép  

Válasz aggregáció, lefúrás, forgatás, szelekció, szeletelés HELYES 

Válasz slicing, pivoting, filtering, matrix handling HIBAS 

Válasz összeadás, kivonás, osztás, szorzás HIBAS 

Válasz Egyik sem HIBAS 

 

 

 

 



IH  

Állítás Az OLAP rendszerek jellemzői: 

- elemzésekhez felhasználható dimenziók száma nincsen korlátozva 

- kliens-szerver architektúra 

- egyidejűleg egy felhasználó kiszolgálása 

 

Hamis 

 

SC  

Kérdés Melyek az adatbányászat életciklus elemi! 

Kép  

Válasz kiválasztás, tisztítás, transzformáció, adatbányászat, értékelés HIBAS 

Válasz adatkiválasztás, adatelőkészítés, adatbányászat, jelentéskészítés  HIBAS 

Válasz üzleti cél definiálása, adatok kiválasztása, adatelőkészítés, modell 

megadása, eredmény üzleti célú értékelése, alkalmazása 

HELYES 

Válasz Egyik sem HIBAS 

 

IH  

Állítás Adatok integrálása és transzformálása az a folyamat, amikor a kitűzött 
feladat megoldásához szükséges, különböző forrásból származó 
adatokat egyetlen adattárban egyesítik. 

Igaz 

 

SC  

Kérdés Melyik csatornát használja a legtöbb alkalmazás napjainkban? 

Kép  

Válasz HSDPA HIBAS 

Válasz GPRS HIBAS 

Válasz Internet HELYES 

 

IH  

Állítás Az Adobe Acrobat szoftver szöveges és grafikus tartalommal ellátott 

anyagok készítésére képes,nem tud hang és képi kommunikációt 

végrehajtani. 

Igaz 

 


