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Bizonylatkitöltéssel, üzleti levelezéssel, iratkezeléssel kapcsolatos ismereteket és
képességeket mérő feladatlap
Teszt jellegű kérdéssor
I. Szöveges feladatok

Összesen: 13 pont

A feladatok az „Irodatechnikai eszközök használata, iratkezelés, üzleti levelezés technikája,
tartalma, folyamata, bizonylatkitöltés szabályai” témakörök ismeretét kérik számon.
1. Feleletválasztás

7 * 1 pont

Húzza alá a helyes válaszlehetőséget! Egy feladatban csak egy helyes megoldás található.
Több válasz megjelölése esetén a megoldás nem értékelhető.
1.1. Nem kell iktatni
a. a hivatalos leveleket.
b. a reklámkiadványokat.
c. a csatolt iratokat.
1.2. A tévesen kiadott iktatószámot
a. tilos újra felhasználni.
b. újra fel lehet használni.
c. Az iratkezelési szabályzatban kell rögzíteni az eljárás rendjét.
1.3. A kimenő és bejövő iratokat
a. egy iktatókönyvben kell vezetni.
b. két külön iktatókönyvben kell vezetni.
c. Az iratkezelési szabályzatban kell rögzíteni az eljárás rendjét.
1.4. Az iktatókönyvet évente
a. le kell zárni.
b. ellenőrizni kell.
c. alá kell íratni az ügyvezetővel.
1.5. A jegyzőkönyv formai szempontból lehet:
a. teljes, vagy rövidített.
b. kihallgatási, meghallgatási, esemény- vagy tanácskozási.
c. kézi vagy elektronikus.
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1.6. A számla és az egyszerűsített számla tartalma és felépítése között
a. nincs különbség.
b. A számlát elektronikusan állítják ki, míg az egyszerűsített számlát kézzel.
c. Az egyszerűsített számlán a termék bruttó ára és az áfakulcs szerepel, míg
a számlán a termék nettó ára, az áfa összege és a bruttó érték szerepel.
1.7. Az áruforgalmi jelentésben
a. a készlet mennyiségében bekövetkező változások szerepelnek.
b. a készlet értékében bekövetkező változások szerepelnek.
c. a készlet mennyiségében és értékében bekövetkező változások is
szerepelnek.

2. Fogalommeghatározás

3 * 2 pont

Fejtse ki röviden, tömören az alábbi fogalmakat!
Iratkezelő:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Irattári terv:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Protokoll:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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Üzleti adminisztrációs mintafeladatok

Összesen: 16 pont

II.

A feladatok az „Üzleti levelezés technikája, tartalma, folyamata, bizonylatkitöltés, üzleti
levelek tartalmi, formai értékelése, bizonylatok kitöltése, bizonylatok tartalmi, formai
értékelése” témakörök ismeretét kérik számon.
1.

Töltse ki a készpénzfizetési számlát az alábbi adatok alapján!

8 pont

Ön a Fitti autóalkatrész-kereskedelmi áruház alkalmazottja.
Az üzlet címe 8012 Tápióság, Szabadság útja 123.
Adószámuk: 76543210-2-23
A mai napon (a vizsga napján) értékesítésre kerülő termékek:


4 db Komor autógumi abroncs, fogyasztói ára darabonként 18.600,- Ft,



4 liter Kell 10W40-es motorolaj, ára 2.100,- Ft/liter,



1 pár Pont ablaktörlőlapát, amely fogyasztói ára 2.300,- Ft.

A vevő Kis Péter László, lakik 8012 Tápióság, Meredek utca 1.
A számlát készpénzben fizetik ki.
A fenti termékek mindegyike 27%-os áfakulcs alá tartozik.
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KÉSZPÉNZFIZETÉSI SZÁMLA

Sorszám:AE123456
A vevő neve és címe:

A számlakibocsátó neve, címe:

.
Adóazonosító szám:

A számla kelte:

Értéke,
A termék (szolgáltatás)

Menny.

megnevezése, besorolási száma

egysége

Mennyisége

Egységára
(áfával növelt)

mely ……. %
áfát
tartalmaz

A számla fizetendő végösszege:

Az áthárított adó % értéke:
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Töltse ki az átutalási megbízást az alábbiak alapján!

8 pont

Önnek (a vizsgázó) egyéni vállalkozóként a mai napon (a vizsga napján) a múlt heti
pékáru- szállítás ellenértékét kell átutalással kiegyenlítenie.
A szállító neve: K and K Sütöde. Számlavezető pénzintézete az Erste Bank.
Számlaszámuk: 23456178-12233221-00121002.
Ön az OTP Nyrt.-nél (székhelye: Budapest, V. kerület Báthory utca) vezetteti számláját,
melynek száma: 11712345-67564510-00000000.
A kenyér és pékáruk a 18%-os áfakulcs alá tartoznak.
A számlákról kigyűjtötte a következő adatokat:
-

hétfői szállítás: a számla végösszege 26.700 Ft,

-

keddi számla nettó összege 19.000,- Ft, áfa 18%,

-

szerdai szállítás bruttó összege: 23.750,- Ft,

-

csütörtökön a vállalkozás 21.700,- Ft fizetendő összegről kapott számlát,

-

míg a pénteki szállítás nettó összege 17.600,- Ft, áfa: 3.168,- Ft.
Töltse ki az alábbi átutalási megbízást a mai napon (a vizsga napja), és a mai napon
történjen meg az átutalás is!
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