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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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I. Rövid választ igénylő feladatok
I.1. Feleletválasztó feladat
Összesen: 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.
1.1.A saját külső eredetű finanszírozási forrás lényege, hogy
a.) a vagyon valamely részét értékesítik, ezzel az átmeneti finanszírozási gondokat
megoldják.
b.) a tőke a vállalkozáson kívülről érkezik, ideiglenesen a vállalkozás vagyonának része
lesz, és vissza kell fizetni a rendelkezésre bocsátónak.
c.) a tőke a vállalkozáson kívülről érkezik, a vállalkozás vagyonának része lesz, és nem
kell visszafizetni a rendelkezésre bocsátónak.
1.2. A kft. alapítói vagyona
a.) a törzsbetét.
b.) a törzstőke.
c.) az üzletrész.
1.3. Kamatozó részvény az alaptőke legfeljebb
a.) 10%-áig bocsátható ki.
b.) 20%-áig bocsátható ki.
c.) 30%-áig bocsátható ki.
1.4. Akkor beszélünk progresszív költségekről, ha
a.) 1%-os forgalomnövekedés mellett a költségek több mint 1%-kal növekednek.
b.) 1%-os forgalomnövekedés mellett a költségek kevesebb mint 1%-kal növekednek.
c.) 1%-os forgalomnövekedés mellett a költségek is 1%-kal nőnek.
1.5. A fedezetmutatók kifejezik
a.) az árbevétel nagyságát.
b.) a vállalkozás eredményességét.
c.) a vagyon és a saját tőke viszonyát.
1.6. A társasági adó alapja
a.) az adózás előtti eredmény.
b.) a mérleg szerinti eredmény.
c.) az adóalapot növelő és csökkentő tételekkel módosított adózás előtti eredmény.
1.7. Nem részvényhez kötődő jog
a.) a szavazati jog.
b.) a likviditási jog.
c.) az osztalékra való jogosultság.
1.8.A hosszú lejáratú kötelezettségek közé tartozik
a.) a beruházási hiteltartozás.
b.) a munkabérek kifizetése.
c.) a szállítókkal szembeni tartozás.
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1.9. A faktoring
a.) a jogos és nem lejárt számlakövetelések meghitelezése.
b.) a jogos és lejárt számlakövetelések meghitelezése.
c.) az exportkövetelés leszámítolása.
1.10. Az értékcsökkenési leírás
a.) a vállalkozást tartósan szolgáló eszközök elhasználódásának bekerülési értéke.
b.) a vállalkozást tartósan szolgáló eszközök elhasználódása pénzben kifejezve.
c.) a vállalkozást tartósan szolgáló eszközök elhasználódásának költségként történő
elszámolása.
I.2. Igaz-hamis állítások
Összesen: 15 pont
Válassza ki az alábbi megállapításokból, hogy melyek az igazak és melyek a hamisak!
Tegyen X jelet a megfelelő helyre, és választását mindegyik megállapítás alatt röviden
indokolja meg! Helyes döntés 1 pont, helyes indoklás 2 pont.
2.1. Ha egy vállalkozás részvényeket vásárol, akkor ennek értéke a mérlegben szerepelhet a
befektetett eszközök vagy a forgóeszközök között.
Igaz Hamis

2.2. Egyéni vállalkozást alapíthat természetes vagy jogi személy is.
Igaz Hamis

2.3. A kiadás az adott tevékenység létrehozása érdekében felmerült élő- és holtmunkafelhasználások pénzben kifejezett értéke.
Igaz Hamis

2.4. A költségszínvonal mutatója nőni fog, ha a költség nagyobb mértékben nő, mint a nettó
árbevétel.
Igaz Hamis

2.5. A cash flow egy adott időpontra vonatkozóan mutatja meg a vállalkozás pénzbevételeit és
várható költségeit.
Igaz Hamis
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I.3. Párosítás
Összesen: 20 pont
Párosítsa össze a fogalmakat a meghatározásokkal!
Írja a pontozott részre, a meghatározások elé az Ön által helyesnek gondolt fogalmak
betűjelét!
Meghatározások:
........

A munkavállaló és a munkáltató írásbeli megállapodása a munkavégzés és
foglakoztatás

feltételeiről,

körülményeiről,

a

szerződő

felek

jogairól,

kötelezettségeiről.
........ A vállalati feladatoknak egy munkavállalóra lebontott része.
......... Olyan kézzel nem fogható vagyontárgyak, amelyek a befektetett eszközök közé
tartoznak.
........ Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amelynek kibocsátására az állam
jogosult.
........ Az egységnyi forgalom eléréséhez szükséges munkaráfordítás.
........ Egy dolgozóra jutó havi árbevétel.
........

Egy olyan koncepció, amely a vállalkozás külső és belső elemzése alapján megmutatja
a konkrét célokat és a célok eléréshez vezető módszereket.

........

Hitelviszonyt testesít meg, jellemzően közép- vagy hosszú lejáratú, jövedelme a
kamat.

........

A vállalkozás helyzetének elemzésére használt módszer, amelynek elemei például az
erősségek és gyengeségek feltérképezése.

........ Tulajdonosi jogviszonyt testesít meg, lejárata nincs, jövedelme az osztalék.
Fogalmak:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Munkakör
Kincstárjegy
Munkaszerződés
Immateriális javak
Termelékenység
Üzleti terv
Kötvény
SWOT analízis
Részvény
Munkaigényesség
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II. Esettanulmányok
II/1. Esettanulmány: Eredménykimutatás készítése, elemzése
Összesen: 33 pont
Önnek és barátnőjének egy közös kiskereskedelmi vállalkozása van. A barátnő
segítségével a tavalyi és az idei évi összköltségeljárással készített eredménykimutatás
adataiból készítenek elemzést.
Egyszerűsített éves beszámoló
"A" EREDMÉNY KIMUTATÁSA
(összköltségeljárással)
Adatok E Ft-ban
Sorszám
a

A tétel megnevezése

Előző év

b

c
11 842

Előző év(ek)
módosításai
d

Tárgyév
e
13 000

I

Értékesítés nettó árbevétele

II

Aktivált saját teljesítmények értéke

0

0

III

Egyéb bevételek

0

600

IV

Anyag jellegű ráfordítások

7 990

8 740

7 000

8 000

990

740

Ebből: - eladott áruk beszerzési értéke
- egyéb anyag jellegű ráfordítás
V

Személyi jellegű ráfordítások

1 300

1 560

VI

Értékcsökkenési leírás

1 500

1 400

VII

Egyéb ráfordítások

0

350

A

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

1 052

Pénzügyi műveletek bevételei

200

350

IX

Pénzügyi műveletek ráfordításai

300

220

B

Pénzügyi műveletek eredménye

–100

C

Szokásos vállalkozási eredmény

952

X

Rendkívüli bevételek

0

300

XI

Rendkívüli ráfordítások

0

400

D

Rendkívüli eredmény

0

E

Adózás előtti eredmény

952

XII

Adófizetési kötelezettség

152

F

Adózott eredmény

800

G

Mérleg szerinti eredmény

800

VIII

Kiegészítő információ: A társasági adó mértéke 16%. Az adóalapot növelő és csökkentő
tételek kiegyenlítették egymást.
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Feladat
a.) Számítsa ki és írja be a táblázat megfelelő rovatába a tárgyévi eredménykimutatás hiányzó
adatait! Számítási pontosság: ezer Ft.
15 pont

b.) Számítsa ki mindkét évre az árréstömeget, illetve az árrésszínvonal és eladott áruk
színvonalának mutatóját a nettó árbevétel %-ában! Számítási pontosság: tized %.
8 pont

c.) Soroljon fel legalább két olyan tételt, amely a pénzügyi műveletek bevételei között
szerepel!
2 pont

d.) Rendkívüli ráfordításként milyen tételeket számolhatunk el? Említsen legalább két példát!
2 pont

e.) A tárgyévben keletkezett osztalékot a törzsbetét arányában osztják el. (Önnek 40%-os
részesedése van.)
6 pont
Számítsa ki, hogy összesen hány Ft osztalékot fizettek ki, illetve a keletkezett osztalékból Ön
hány Ft-ot kapott?
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II./2. Esettanulmány: A bolt külső és belső képe

Összesen: 22 pont

Az Ön családja most indítja vállalkozását, amely élelmiszerek és vegyi áruk
forgalmazásával szeretne foglalkozni. Már megtalálták a számukra megfelelő
üzlethelyiséget, de a belső kép kialakításához a család számít az Ön segítségére.
a.) Sorolja fel, melyek az üzlet külső képének meghatározó részei!

4 pont

b.) Melyek az üzlet belső képének elemei? Soroljon fel legalább ötöt!

5 pont

c.) Kis alapterületű az üzlet. Adjon családjának ötleteket, hogy milyen eszközökkel
„tágíthatják” a teret! Magyarázza is meg javaslatait! Legalább két ötletet fogalmazzon
meg!
2 x 2 = 4 pont

d.) Az üzletben milyen berendezési, felszerelési tárgyakra lesz szükség? Soroljon fel
legalább ötöt!
5 pont

e.) Írja le röviden, hogy mit jelent a szabadpályás, illetve a zártpályás értékesítés!
2 x 2 = 4 pont
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Értékelés

Feladat
sorszáma

I.1.

Szakmai készségek és egyéb kompetenciák a szakmai
és vizsgakövetelmény szerint
Szakmai
készségek
Személyes
Társas
Módszer
Szakmai
készségek

I.2.

Személyes
Társas

I.3.

II.1.

Módszer
Szakmai
készségek
Személyes
Módszer
Szakmai
készségek
Személyes
Társas
Módszer
Szakmai
készségek
Személyes

II.2

Társas
Módszer

Elérhető Szerzett
pontszám pontszám

Szakmai olvasott szöveg megértése (4)
Döntésképesség
Nyelvhelyesség
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés

10

Szakmai nyelvű íráskészség (4)
Döntésképesség

15

Tömör fogalmazás készsége
Nyelvhelyesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Szakmai olvasott szöveg megértése (4)
Döntésképesség
Logikus gondolkodás

20

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

33

22

100

Teljesítmény százalékban
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