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Mintakérdések és válaszok:
Mib l fakad valami értéke, hasznossága?
Az érték, a hasznosság egy emberben, egy emberi szituációban alakul ki, egy anyagi jószág,
egy tárgy önmagában haszontalan. Az emberek azt tartják értékesnek, ami hasznos számukra.
Mi jellemzi a homo oeconomicus önérdekkövetését?
A homo oeconomicusnál a racionalitás az egyéni önérdekkövetés olyan formájaként jelenik
meg, amelynél az egyén hasznosságérzete függetlenített a társadalmi normáktól, erkölcsi
szabályoktól és ehhez hasonlóktól. E racionalitásképben az a racionális cselekedet, ami az
ember önérdekének megfelel , mialatt az önérdek leginkább csak valami örömszerzı, illetve
kínt elkerül termék megszerzése lehet.




Melyek a kis- és középsorozat gyártás jellemz i az alábbiak közül?
az egyetlen termék elkészítési idejének inputperiódussal képzett hányadosa egynél nagyobb
a termék mindig jelen van a termel rendszerben, de még egyetlen er forrást sem foglal le teljesen
minden er forráson van kihasználatlan kapacitás
a termék gyakrabban jelenik meg a termel rendszerben, mint amennyi id egyetlen darab
elkészítéséhez szükséges
a m veleti id k többségére igaz, hogy P-vel képzett hányadosuk kisebb 1-nél
a rendszer sz k keresztmetszetét kizárólag a nagysorozatban készül termék foglalja le, de az
er források többségén marad értékesíthet szabad kapacitás
a termelésmenedzsment tevékenységének súlypontját ebben az esetben a termékek határid re és jó
min ségben való elkészítése jelenti


























Jelölje meg az TQM filozófia alapelveit!
folyamatos fejlesztés
vev központúság
vev szolgálat
termék/szolgáltatás el állítása
oktatás, képzés

dolgozók bevonása, felhatalmazása
dokumentációs rendszer
er forrásgazdálkodás
teljeskör ség











Jelölje meg az emberközpontú irányzatra jellemz kijelentés(eke)t!
A felel sségérzet és önállóság növeli a teljesít képességet.
A munkateljesítmény függ a munkahelyi elégedettségt l.
A menedzser ismeri a munkavégzés leghatékonyabb módját.
A vezetés nem tudomány, hanem gyakorlat.
A vezetés „m vészet”, a sikeres vezet k módszereit kell megismerni.
A piaci vagy menedzseri ügyletek között alternatív viszony van.












Igaz-hamis kérdések ((Amennyiben egy összetett mondat egyik része hamis, vagy hiányos, az egész állítás
hamisnak min sül! Ugyanígy hamisnak min sül egy állítás, ha mindkét része önmagában igaz, de a kett között
nincs logikai összefüggés, az egyik rész nem indokolja, magyarázza a másikat!)






Az üzleti vállalkozás olyan emberi tevékenységek összessége, melynek alapvet célja fogyasztói
igények kielégítése.
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Az üzleti vállalkozás olyan emberi tevékenység, melynek alapvet célja a piaci részesedés növelése.
Az üzleti vállalkozás olyan emberi tevékenység, melynek alapvet célja a fogyasztói igények
kielégítése, nyereség elérése mellett.
A vállalat vev i igény kielégítése által nyereség elérésére törekv , meghatározott cél- és
érdekrendszer alapján m köd , jogi személyiséggel bíró szervezet.
A vállalat olyan emberi tevékenységek összessége, melynek alapvet célja fogyasztói igények
kielégítése.
A fogyasztói igény az ember létfenntartásához, társadalmi, szociális helyzetéhez köt d szükségletek.
A fogyasztói igény olyan emberi/vállalati igény, amit közösségi intézmények vagy más vállalatok
segítségével igyekszünk kielégíteni.
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Mutassa be a vezetés fogalmát!
Vezetés a szervezeti tagok viselkedésének tudatos befolyásolása, hogy azok a meghatározott célok
eléréséért tevékenykedjenek. Ilyen módon a vezetés – a szervezet jöv je érdekében− közvetlenül a
szervezetben lev emberekre összpontosít azok motivációjának kialakításán és fenntartásán keresztül.




Mikor egy- ill. többvonalas egy szervezet?
Egyvonalas a szervezet, ha egy egységet (embert) csak egy fels bb szint, többvonalas, ha több fels
szint is utasíthat.




