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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:
51 213 01 0010 51 01
51 213 01 0010 51 02
52 341 05 1000 00 00
52 341 05 0100 52 01
52 341 05 0100 52 02
52 341 05 0100 52 03
33 341 01 0000 00 00
52 341 07 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
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 02
52 341 06 0001 52 01

Eseményrögzítő
Filmlaboráns
Kereskedő
Bútor- és lakástextil-kereskedő
Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő
Ruházati kereskedő
Kereskedő, boltvezető
Kultúrcikk-kereskedő
Látszerész és fotócikk-kereskedő
Építőanyag-kereskedő
Épületgépészeti anyag- és alkatrész-kereskedő
Járműalkatrész-kereskedő
Villamossági anyag- és alkatrész-kereskedő
Műszakicikk-kereskedő
Vegyesiparcikk-kereskedő
Agrokémiai és növényvédelmi kereskedő
Gyógynövénykereskedő
Piaci, vásári kereskedő
Sportszer- és játékkereskedő
Virágkötő, -berendező, virágkereskedő
Virágkereskedő
Antikváriumi kereskedő

Fényképész és fotótermék-kereskedő
Fényképész és fotótermék-kereskedő
Kereskedő
Kereskedő
Kereskedő
Kereskedő
Kereskedő, boltvezető
Kultúrcikk-kereskedő
Látszerész és fotócikk-kereskedő
Műszaki anyag- és alkatrészkereskedő
Műszaki anyag- és alkatrészkereskedő
Műszaki anyag- és alkatrészkereskedő
Műszaki anyag- és alkatrészkereskedő
Műszakicikk-kereskedő
Vegyesiparcikk-kereskedő
Vegyesiparcikk-kereskedő
Vegyesiparcikk-kereskedő
Vegyesiparcikk-kereskedő
Vegyesiparcikk-kereskedő
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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Helyes megállapítás kiválasztására irányuló rövid feladatok
A/I. Igaz-hamis állítások

Összesen: 15 pont

Döntse el az alábbi állításokról, hogy melyek az igazak (I) és melyek a hamisak (H)!
Állításait – I (igaz), H (hamis) – a pontozott vonalon a megfelelő betűvel jelölje!
Minden állítását indokolja!
1. Minden vállalkozásnak törekednie kell a kurrens készletek felszámolására.

…….

2. Ha a költségvonzat-mutató 1-nél nagyobb, a költség progresszív.

…….

3. A vevők vásárlási szokásainak megfigyelése szekunder piackutatás.

…….

4. Ha 7%-os forgalomnövekedést terveztek, és a tervet 7%-kal alulteljesítették, a forgalom
ténylegesen nem változott.

…….

5. A hagyományos értékesítési mód munkaerő-szükséglete nagyobb, mint a többi értékesítési
módé.

…….
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A/II. Döntési feladat

Összesen: 10 pont

Válassza ki a megadott lehetőségekből az Ön szerint helyesnek ítélt kifejezést! Döntését
aláhúzással jelölje! (Minden helyes döntés 1-1 pont. Minden feladatban csak egy állítás
helyes, ennél több jelölése esetén a megoldás nem értékelhető.)
1.

Ha a forgalom nagyobb mértékben nő, mint az átlagkészlet, a forgási sebesség
gyorsul/lassul.

2.

Az önkiválasztó értékesítési módnál az áru-vevő és az eladó-vevő kapcsolat is
közvetlen/közvetett.

3.

Egy vállalkozás szállítója és fuvarozója egyben csak a szállító/fuvarozó lehet.

4.

A likviditási mutatót a mérlegből/az eredménykimutatásból számítjuk.

5.

A szokásos vállalkozási eredmény mindig nagyobb/nagyobb, kisebb vagy egyenlő,
mint az üzemi-üzleti eredmény.

6.

A kereszt-árrugalmassági együttható helyettesítő termékek esetén negatív/pozitív.

7.

A szociális hozzájárulási adó a munkavállaló/munkáltató kötelezettsége.

8.

Egy vállalkozásnál, amely az áfa alanya, és nem adómentes értékesítést folytat, a
beszerzést
terhelő,
előzetesen
felszámított
általános
forgalmi
adó
visszaigényelhető/befizetendő.

9.

Az eladási ár százalékában kifejezett haszonkulcs egy adott termék esetében mindig
kisebb/nagyobb, mint a beszerzési ár százalékában kifejezett haszonkulcs.

10.

Az azonos rendeltetésű, de
szélességét/mélységét jelenti.

eltérő
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Esettanulmányok
(Az esettanulmányban feltett kérdésekre adott válaszokhoz szükséges számításokat minden
esetben jelölje ki! A számítások kijelölése nélkül az eredmény nem értékelhető.)
B/I. Esettanulmány készletelemzéshez

Összesen: 12 pont

Ön azt a feladatot kapta, hogy egy vállalkozás négy évre vonatkozó készletgazdálkodását
elemezze. Az elemzéshez az alábbi diagram áll a rendelkezésére:
Egy vállalkozás forgalmi és átlagkészlet adatai négy évre vonatkozóan:

A diagram adatai alapján válaszolja meg az alábbi kérdéseket!
1. Milyen adatokat szemléltetnek a diagram oszlopai?

0,5-0,5 pont

……………………………….. (mértékegysége: M Ft)
……………………………….. (mértékegysége: M Ft)
2. A készletgazdálkodást jellemző mely mutató számítható ki az adatokból?

1 pont

………………………………… (mértékegysége: nap)
3. Számítsa ki mind a négy évre a készletgazdálkodást jellemző mutatót!
A számításnál a napok számánál 360 napot vegyen figyelembe! (Kerekítés: tized napra)
4 pont

4. Határozza meg a kiszámított mutatók alapján, melyik évben volt a legkedvezőbb a
vállalkozás készletgazdálkodása! Válaszát indokolja!
2 pont

5. Számítsa ki a mutató értékének százalékos változását a negyedik évben a bázisévhez –
1. év = 100 % − viszonyítva, majd értelmezze a kapott eredményt szövegesen!
4 pont
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B/II. Esettanulmány komplex gazdasági elemzéshez

Összesen: 44 pont

1. Egy élelmiszer-vegyi áru forgalmazásával foglalkozó vállalkozás 2011.
tevékenységének gazdasági elemzéséhez a következő adatok állnak rendelkezésre.

évi

A vállalat 2011. évi nettó árbevétele 678 M Ft volt. Az átlagos áfakulcs 22,6 %. Éves szinten
átlagosan 31 fő dolgozott a vállalatnál, akiknek havi átlagbére 110 000 Ft/fő volt.
2010. december 31-i zárókészlet nettó eladási áron 70 M Ft volt, míg 2011. december 31-én
72 M Ft. Az éves átlagos árrésszínvonal a nettó árbevétel százalékában 28%. Az
élelmiszerekből elért nettó árbevétel a vállalati nettó árbevétel 65%-a. A forgalmazás során
nettó 97 M Ft forgalmazási költség keletkezett. A vállalat üzletei 302 napot tartottak nyitva az
évben, és a minőségi mutató vállalati szinten 3500 Ft/fő.
A megadott adatokból számítsa ki a következő mutatókat; a táblázatban megadott
mértékegység figyelembe vételével:
36 pont
(Kerekítés: a vevőszámot egész számra, minden más adatot tizedre kerekítsen!)
2011. évi gazdasági mutatók
Megnevezés

Számítás

Érték

Mértékegység

Bruttó árbevétel

M Ft

Élelmiszer nettó árbevétel

M Ft

Vegyi áru nettó árbevétel

M Ft

Termelékenység

E Ft/fő/hó

Bérköltség

M Ft/év

Bérhányad

%

Árréstömeg

M Ft

Elábé

M Ft

Forgalmazási költség
színvonala

%

Eredmény

M Ft

Eredményszínvonal

%

Átlagkészlet
(nettó eladási áron)

M Ft

Beszerzés (nettó eladási áron)

M Ft

Átlagos vevőszám

fő/nap

Forgási sebesség
(napok száma: 360)

nap
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2.

A vállalat tevékenységének összehasonlító elemzéséhez az alábbi elemzési mutatók
állnak rendelkezésre.
2010. évben egy dolgozó egy hónap alatt átlagosan 1500 E Ft nettó árbevétel bonyolított
le, a forgalmazási költségek színvonala pedig 14% volt.
2011. évben a bérhányadmutató 0,5%-ponttal lett magasabb, mint az előző évben.
A kiszámított mutatók alapján egészítse ki a következő állításokat, illetve húzza alá a
helyes megállapítást!
8 pont
Minden helyes választás, megoldás 1-1 pontot ér.
A dolgozók munkájának hatékonysága 2011. évben javult/romlott,
………………………….. mutatójának növekedése/csökkenése támaszt alá.
A vállalat költséggazdálkodása 2011. évben javult/romlott,
………………………………….. mutató 0,3%-ponttal nőtt/csökkent.

amit
mivel

A vállalat bérhányadmutatójának 0,5%-pontos növekedése a …………… gazdálkodás
javulását/romlását mutatja.
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B/III. Esettanulmány árengedményes akció értékelésével kapcsolatban
Összesen: 19 pont
Egy játékforgalmazó vállalkozás karácsony előtt árengedményes akciót hirdet néhány terméke
vonatkozásában.
A fa építőjáték eredeti fogyasztói ára 2300 Ft volt, és az akció alatt 15%-os kedvezményt
adott az árból. Így 72 db-ot sikerült értékesítenie belőle.
A pöttyös labdát 20%-os engedmény után 850 Ft-os engedményes áron vonták be az akcióba,
így 73 100 Ft bruttó árbevételt sikerült realizálni belőle.
A puzzle kirakós játékot az eredeti 1600 Ft-os ár helyett 1350 Ft-ért értékesítették az akció
ideje alatt, és 32 db-ot értékesítettek belőle.
A plüssmackók árából 10% engedmény nyújtottak, így a 29 db mackó engedményes áron
történő értékesítésével 89 900 Ft bruttó árbevételt értek el az akció ideje alatt.
1.

Töltse ki a táblázat hiányzó adatait!
(Kerekítés: az árat egész forintra, a százalék tizedre.)

13 pont

Az akció
Engedmény Engedményes Eladott
Eredeti
alatti bruttó
Termék
fogyasztói ár mennyiség
mértéke
fogyasztói ár
árbevétel
megnevezése
db
Ft
Ft
%
Ft
Fa építőjáték
Pöttyös labda
Puzzle
kirakós játék
Plüssmackó
Összesen

-

-

-

MELLÉKSZÁMÍTÁSOK:
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2.

Számítsa ki az akció során adott árengedmény átlagos mértékét százalékban!

3.

Az engedménybe bevont termékek tekintetében mekkora mértékű bevételkiesést jelentett
összesen a vállalkozásnak az árengedményes akció, ha feltételezzük, hogy engedmény
nélkül is ekkora mennyiséget adott volna el?
2 pont
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Értékelés
Feladat
sorszáma

Szakmai készségek és egyéb kompetenciák a
szakmai és vizsgakövetelmény szerint
Szakmai készségek

A/1.

Személyes
Módszer
Szakmai készségek

A/2.

Személyes

Döntésképesség

Módszer
Szakmai készségek
Személyes
B/1.
Módszer

Szakmai készségek
Személyes
B/2.
Módszer

Szakmai készségek
B/3.

Szakmai íráskészség,
fogalmazás írásban (4)
Döntésképesség
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Szakmai íráskészség,
fogalmazás írásban (4)

Személyes
Módszer

Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Elemi számolási készség (5)
Szakmai íráskészség,
fogalmazás írásban (4)
Döntésképesség
Pontosság
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Numerikus gondolkodás,
matematikai készség
Eredményorientáltság
Problémaelemzés, -feltárás
Elemi számolási készség (5)
Szakmai íráskészség,
fogalmazás írásban (4)
Döntésképesség
Pontosság
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Numerikus gondolkodás,
matematikai készség
Eredményorientáltság
Problémaelemzés, -feltárás
Elemi számolási készség (5)
Szakmai íráskészség,
fogalmazás írásban (4)
Döntésképesség
Pontosság
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Numerikus gondolkodás,
matematikai készség

Összesen

Elérhető
pontszám

15

10

12

44

19

100

Teljesítmény százalékban
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Szerzett
pontszám

