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Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási
rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.
Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és
megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése:
52 341 01 0000 00 00
51 213 01 0010 51 01
51 213 01 0010 51 02
55 345 01 0010 55 01
55 345 01 0010 55 02
55 345 01 0010 55 03
55 345 01 0010 55 04
55 345 01 0010 55 05
55 345 01 0010 55 06
55 345 01 0010 55 07
52 341 05 1000 00 00
52 341 05 0100 52 01
52 341 05 0100 52 02
52 341 05 0100 52 03
52 341 07 0000 00 00
54 341 01 0000 00 00
52 725 01 0000 00 00
33 341 03 0010 33 01
33 341 03 0010 33 02
33 341 03 0010 33 03
33 341 03 0010 33 04
51 341 01 0000 00 00
51 341 02 0000 00 00
31 341 04 0000 00 00
31 341 04 0100 31 01
31 341 04 0100 31 02
31 341 04 0100 31 03
31 341 04 0100 31 04
33 215 02 0000 00 00
33 215 02 0100 33 01
33 215 02 0100 33 02
52 341 06 0001 52 01

Autó- és motorkerékpár-kereskedő
Eseményrögzítő
Filmlaboráns
Európai Uniós üzleti szakügyintéző
Kereskedelmi szakmenedzser
Kis- és középvállalkozási menedzser
Külgazdasági üzletkötő
Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai
szakügyintéző
Reklámszervező szakmenedzser
Üzleti szakmenedzser
Kereskedő
Bútor- és lakástextil-kereskedő
Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő
Ruházati kereskedő
Kultúrcikk-kereskedő
Külkereskedelmi üzletkötő
Látszerész és fotócikk-kereskedő
Építőanyag-kereskedő
Épületgépészeti anyag- és alkatrész-kereskedő
Járműalkatrész-kereskedő
Villamossági anyag- és alkatrész-kereskedő
Műszakicikk-kereskedő
Régiségkereskedő
Vegyesiparcikk-kereskedő
Agrokémiai és növényvédelmi kereskedő
Gyógynövénykereskedő
Piaci, vásári kereskedő
Sportszer- és játékkereskedő
Virágkötő, -berendező, virágkereskedő
Virágdekoratőr
Virágkereskedő
Antikváriumi kereskedő

Autó- és motorkerékpár-kereskedő
Fényképész és fotótermék-kereskedő
Fényképész és fotótermék-kereskedő
Kereskedelmi menedzser
Kereskedelmi menedzser
Kereskedelmi menedzser
Kereskedelmi menedzser
Kereskedelmi menedzser
Kereskedelmi menedzser
Kereskedelmi menedzser
Kereskedő
Kereskedő
Kereskedő
Kereskedő
Kultúrcikk-kereskedő
Külkereskedelmi üzletkötő
Látszerész és fotócikk-kereskedő
Műszaki anyag- és alkatrészkereskedő
Műszaki anyag- és alkatrészkereskedő
Műszaki anyag- és alkatrészkereskedő
Műszaki anyag- és alkatrészkereskedő
Műszakicikk-kereskedő
Régiségkereskedő
Vegyesiparcikk-kereskedő
Vegyesiparcikk-kereskedő
Vegyesiparcikk-kereskedő
Vegyesiparcikk-kereskedő
Vegyesiparcikk-kereskedő
Virágkötő, -berendező, virágkereskedő
Virágkötő, -berendező, virágkereskedő
Virágkötő, -berendező, virágkereskedő
Könyvesbolti eladó

Tájékoztató
A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét!
Ha a vizsgafeladat kidolgozásához több lapot használ fel, a nevét valamennyi lapon fel kell
tüntetnie, és a lapokat sorszámmal el kell látnia.
Értékelés
Összesen: 100 pont
100% = 100 pont
A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY:
EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 100%.
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Rövid választ igénylő feladatok
I.1. feladat
Összesen: 10 pont
Válassza ki az alábbi megállapításokból, hogy melyek az igazak és melyek a hamisak!
Tegyen X jelet a megfelelő helyre! A helyes döntés 1 pont.
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Állítás
IGAZ HAMIS
Az egyéni vállalkozó csak a vállalkozásába bevitt vagyonával felel a
vállalkozás kötelezettségeiért.
Egyéni
vállalkozás
alapításához
szükség
van
erkölcsi
bizonyítványra, amit csak postai úton lehet igényelni.
A változó költségek közvetlenül függnek a termelés/forgalom
volumenétől.
A betéti társaság tagjainak felelőssége korlátlan és egyetemleges.
Kérhetjük az áfa visszatérítését az elszámolási időszak végén, ha a
beszerzéskor kifizetett áfa összege nagyobb, mint az értékesítéskor
felszámított áfa összege.
A csődeljárásnak az a célja, hogy a vállalkozás megrendült pénzügyi
helyzetét, fizetőképességét helyreállítsa.
Köteles minden induló vállalkozás üzleti tervet készíteni.
A munkaköri leírás a munkaszerződés kötelező tartalmi eleme.
A zrt. olyan társasági forma, amelyben tilos a jegyzett tőkét
nyilvános felhívás útján gyűjteni.
A számítógépes munkavégzésre vonatkozóan nincs törvényi
szabályozás.

I.2. Feleletválasztó feladat
10 * 1 = 10 pont
Az alábbi állításokhoz tartozó válaszlehetőségek közül válassza ki a helyeset, és
karikázza be a betűjelét! Kérdésenként csak egy helyes megoldás fogadható el. Több
megoldás megjelölése vagy nem egyértelmű jelölés esetén a válasz nem értékelhető.
2.1. A változó költség olyan költség,
a.) amelynél megállapítható, hogy a vállalkozás által forgalmazott melyik termékhez vagy
szolgáltatáshoz milyen mértékben kapcsolódik.
b.) amely a forgalom vagy szolgáltatás volumenétől függ, azzal arányosan alakul.
c.) amelynek alakulása attól függ, hogy milyen mértékben emelik meg az árakat.
2.2. A gazdasági társaságok ügyvezetése
a) ellátja a társaság törvényes képviseletét, és napi, operatív döntéseket hoz.
b) a nyereség felhasználásáról dönt.
c) stratégiai döntéseket hoz.
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2.3. A degresszív értékcsökkenési leírás azt jelenti, hogy az eszközök értékét
a.) csökkenő ütemben számolják el költségként, a futamidő kezdeti szakaszában nagyobb a
leírás összege.
b.) növekvő ütemben számolják el költségként, a futamidő kezdeti szakaszában kisebb a leírás
összege.
c.) az igénybevétel szerint számolják el.
2.4. A megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerő biztosításának külső forrása
a.) az áthelyezés.
b.) az előléptetés.
c.) a munkaerő-kölcsönzés.
2.5. A kft. alapító vagyona
a.) a törzstőke.
b.) a törzsbetét.
c.) az üzletrész.
2.6. Egy betéti társaság kültagjának felelőssége
a.) korlátolt és egyetemleges.
b.) korlátlan és egyetemleges.
c.) korlátolt.
2.7. A tulajdonosoknak az osztalékot
a.) a mérleg szerinti eredményből fizetik.
b.) az adózás előtti eredményből fizetik.
c.) az adózott eredményből fizetik.
2.8. A vagyonarányos eredmény megmutatja,
a.) hogy az adózott eredmény hány %-a a saját tőkének.
b.) a vállalat összvagyonára vetített adózott eredményt.
c.) hogy az adózott eredmény hány %-a az eszközöknek.
2.9. A cash flow kimutatás része
a.) az éves beszámoló kiegészítő mellékletének.
b.) az eredménykimutatásnak.
c.) a mérlegnek.
2.10. Az értékcsökkenési leírás elszámolását szabályozza
a.) a számviteli törvény.
b.) a társasági adóról szóló törvény.
c.) a számviteli és társasági adóról szóló törvény.
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I.3. Párosítás
10 * 2 = 20 pont
Párosítsa össze a fogalmakat a meghatározásokkal!
Írja a pontozott részre, a meghatározások elé az Ön által helyesnek gondolt fogalom
betűjelét!
Meghatározások:
….. A cég nem fizetésképtelen, de a tagok mégis úgy határoznak, hogy megszüntetik a
céget.
….. Névre szóló, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok egyik fajtája.
….. A vállalati szervezet felosztása viszonylag önálló egységekre.
….. A földrajzi, illetve értékesítési területek szerinti elkülönülés elmélete.
….. A gazdasági tevékenység során felhasznált termelési tényezők pénzben kifejezett
értéke.
….. Azon befektetések, amelyek a teljesítmények kibocsátása érdekében kerültek
felhasználásra.
….. Pénzügyi fogalom, a vállalkozás pénzállományának csökkenését jelenti.
….. Vagyonjogot vagy követelést megtestesítő forgalomképes okirat.
….. Kísérlet a vállalkozás megszűnésének elkerülésére.
….. Készpénz helyettesítésére szolgáló fizetőeszköz, értékpapír.
Fogalmak:
A
Értékpapír
B
Kiadás
C
Divizionális szervezet
D
Költség
E
Kincstárjegy
F
Regionális elv
G
Ráfordítás
H
Végelszámolás
I
Csődeljárás
J
Csekk
Esettanulmányok
A megoldásban szereplőtől eltérő, szakmailag kifogástalan válaszok is elfogadhatók.
II.1. Esettanulmány: A munkaszerződés megkötésére, felbontására vonatkozó feladatok,
a munkaköri leírás
Összesen: 20 pont
Önt megbízták a Pici vegyesbolt üzletvezetői feladatainak ellátására. Feladata, hogy eladó és
pénztáros munkakörbe felvegyen két új munkaerőt. Válaszolja meg a feladatával kapcsolatos
kérdéseket!
1.1 Milyen követelményeket támaszt a meghirdetett állásokra a pályázókkal szemben?
Soroljon fel legalább ötöt!
5 pont
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1.2. A meghirdetett állásokra pályázók közül állásinterjúra hívja az Ön elvárásainak leginkább
megfelelőket. Soroljon fel legalább három szempontot, amelyet a személyes találkozáskor
megfigyel!
3 pont

1.3. Ön a pályázók közül kiválasztotta azt a két jelöltet, akivel munkaszerződést szeretne
kötni. Milyen kötelező tartalmi elemei vannak a munkaszerződésnek?
4 pont

1.4. Pontosan szeretnék rögzíteni az egyes munkakörökben elvégzendő feladatokat, ehhez
megfelelő munkaköri leírásokra van szükség.
Említsen meg legalább három elemet, amelyet tartalmaz egy munkaköri leírás! 3 pont

1.5. A munkaszerződés megkötésekor milyen dokumentumokat fog elkérni a dolgozóktól?
Soroljon fel legalább hármat!
3 pont

1.6. Röviden foglalja össze, mit kell tudni a próbaidőről!
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II.2. Esettanulmány: Vagyonmérleg, fizetőképesség
Összesen: 40 pont
Ön egy kereskedelmi Zrt. dolgozója. Azt a feladatot kapja, hogy elemezze a vállalkozás
vagyonmérlegét a rendelkezésre álló adatok alapján. A szükséges számításokat tüntesse
fel! A jegyzett tőke nagysága nem változott a tárgyévben.
Eszközök
Befektetett eszközök
Ingatlanok
Műszaki
berendezések, gépek,
járművek
Forgóeszközök
Készletek

2010. év

2011. év

20.000

19.000

4.000
18.000
9.500

23.000
13.000

Követelések

3.500

4.000

Pénzeszközök

5.000

Eszközök összesen

45.000

Források
Saját tőke
Jegyzett tőke

2010. év
22.000
18.000

2011. év

Eredménytartalék

1.000

Mérleg szerinti eredmény
Kötelezettségek
Hosszú lejáratú
kötelezettségek
Rövid lejáratú
kötelezettségek
Források összesen

3.000
20.000

2.000

13.000

14.000

7.000

7.000

2.1. Számítsa ki a táblázat hiányzó adatait!

20 pont

2.2 A mérleg adataiból kiindulva számítsa ki, hogy mennyi volt az ingatlanok és a műszaki
berendezések, járművek éves értékcsökkenési leírása!
(2 x 2 pont) = 4 pont

2.3. Hány százalékkal változott a készletek nagysága 2010. és 2011. év között?
Milyen arányú a készletek értéke a forgóeszközök értékén belül mindkét időszakban?
(3 x 2 pont) = 6 pont
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2.4. Milyen tényezők okozhatták a készletérték emelkedését? Mondjon legalább két okot!
(2 x 2 pont) = 4 pont

2.5. Számítsa ki, hogyan alakult a saját tőke és az idegen tőke aránya a tárgyévben!
(2 x 2 pont) = 4 pont

2.6. Hogyan alakult a likviditási gyorsráta
(pénzeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek * 100) 2010-ben, illetve 2011-ben?
(2 x1 pont) = 2 pont
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Értékelő lap
Feladat
Hozzárendelt szakmai készségek és egyéb
Elérhető
sorszáma kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint pontszám

I. 1.

Szakmai
készségek
Személyes
Módszer

I. 2.

Szakmai olvasott szöveg megértése (4)

Személyes

Döntésképesség

Módszer
Szakmai
készségek
Személyes

II. 1

Módszer
Szakmai
készségek
Személyes
Társas
Módszer

II. 2.

Döntésképesség
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés

Szakmai
készségek
Társas

I.3.

Szakmai olvasott szöveg megértése (4)

Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Szakmai olvasott szöveg megértése (4)
Döntésképesség

20

Logikus gondolkodás
Szakmai olvasott szöveg megértése (4)
Szakmai nyelvű íráskészség (4)
Döntésképesség, rugalmasság
Tömör fogalmazás készsége
Nyelvhelyesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Logikus gondolkodás
Köznyelvi olvasott szöveg megértése (4)
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban (4)

Személyes

Döntésképesség

Módszer

10

Nyelvhelyesség

Szakmai
készségek

Társas

10

Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság

Összesen

20

40

100
Teljesítmény százaléka
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Szerzett
pontszám

