ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK
Vállalkozások menedzselése tantárgy
Gazdasági agrármérnöki szak (Egyetemi képzés)
1. A menedzsment fogalma, szerepe (képességei), legfontosabb területei, szintjei-, külső és
belső környezeti tényezői, szervezeti keretei/formái.
2. A vállalati kultúra lényege, összetevői. Nemzetközi/összehasonlító
(szemléletek, irányzatok). Multinacionális és globális cégek.

menedzsment

3. Induló vállalkozástípusok. A vállalatfelvásárlás formái. Vállalkozás indítása, annak feltételei
és összetevői.
4. Egyéni vállalkozás, a vállalkozói igazolvány megszerzésének feltételei. Egyéni cég.
5. A gazdasági társaság fogalma, lehetséges formái, alapításuk-, működtetésük, stb. törvényi
keretei. Alapdokumentum, (társasági szerződés, stb.).
6. A vagyoni hozzájárulás formái. Előtársaság. Cégjegyzés – cégbejegyzés.
7. A gazdasági társaságok szervezete (vezető tisztségviselők). Legfőbb szerv, ügyvezetés,
döntéshozatali mechanizmus.
8. A gazdasági társaságok működésének ellenőrzése, annak szervezeti keretei. Kisebbségi
jogok, hitelezővédelem.
9. Befolyásszerzés gazdasági társaságban. Elismert- és tényleges vállalatcsoport.
10. A gazdasági társaságok megszűnésének formái. Átalakulás (egyesülés, szétválás).
11. Közkereseti/ Betéti Társaság alapítása, felépítése és működése.
12. Korlátolt Felelősségű Társaság alapítása, a vagyoni hozzájárulás formái. Törzsbetét,
mellékszolgáltatás, pótbefizetés. Az üzletrész és annak típusai.
13. A Korlátolt Felelősségű Társaság szervezeti felépítése, döntéshozatali rendszere. Törzstőke
felemelése- leszállítása. Egyszemélyes társaság.
14. A Részvénytársaság lényege, legfontosabb jellemzői. Részvénytípusok, részvényfajták.
Részvényutalvány és ideiglenes részvény.
15. Zártkörűen működő részvénytársaság – alapítás, szervezeti felépítés. Átváltoztatható és
jegyzési jogot biztosító kötvény.

16. Az alaptőke felemelése (annak forrásai és formái), az alaptőke leszállítása. Egyszemélyes
részvénytársaság.
17. Nyilvánosan működő részvénytársaság – alapítás, szervezeti felépítés, kibocsátható
részvények. Kooperációs Társaság – Egyesülés.
18. A Szövetkezet fogalma, formái, alapítása és működtetése. (önkormányzat, tagsági
jogviszony, vagyon és gazdálkodás, átalakulás)
19. Döntéselmélet, döntéshozatali mechanizmus. Alternatív megoldások, módszerek, technikák.
20. A szervezés alapjai, a szervezeti struktúra dimenziói. A szervezet részei, alkotóelemei,
felépítése.
21. A „Controlling” alapjai, jelentősége, típusai, folyamatának lépései. Control technikák
(pénzügyi, szervezeti- stb.).
22. A gazdasági/üzleti tervezés alkalmazási/felhasználási dimenziói. A tervezési funkció- illetve
feladatok vállalati strukturálása, szervezése.
23. Az értékelemzés lényege, legfontosabb ismérvei, alkalmazási területei. A beruházási
változatok közötti választás, a preferencia-vizsgálat szerepe, módszere.
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