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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 05 1000 00 00

Kereskedő

Kereskedő

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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A helyes megállapítás kiválasztására irányuló rövid feladatok
A. I. Igaz-hamis állítások
Összesen: 30 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 válasz 1 pont, megfelelő indoklás 2 pont.
1. A kereskedők által alkalmazható haszonkulcsok maximális mértékét a legtöbb termék esetében
jogszabály határozza meg.
IGAZ HAMIS
Indoklás:

2. A minta utáni értékesítési mód választásának fő oka az eladásra szánt
termék nagy értéke.
Indoklás:

IGAZ

HAMIS

3. A bruttó jövedelem növekedése nem jelenti egyértelműen a vásárlási alap növekedését.
Indoklás:
IGAZ

HAMIS

4. A just in time alkalmazásnak célja az alkalmankénti nagy mennyiségű beszerzéssel járó
árkedvezmény kihasználása.
IGAZ HAMIS
Indoklás:

5. Ha egy boltban forgalmazási veszteséget állapítottak meg, akkor a leltárfelelősséget viselő
alkalmazottaknak nem kell a tényleges készletérték és a könyv szerinti érték teljes
különbözetét megtéríteni.
IGAZ HAMIS
Indoklás:

6. Amennyiben egy adott időszakban az árubeszerzés értéke nagyobb, mint az értékesítés
értéke, akkor abban az időszakban a vállalkozás biztosan veszteséges.
IGAZ HAMIS
Indoklás:

7. Egy adott időszakban veszteséges vállalkozás vagyona nőhet.
Indoklás:
IGAZ
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8. Ha egy bolt áruválasztékában az egyik termék forgalmának részaránya nő, akkor biztosan
csökken valamely más termék forgalmi részaránya.
Indoklás:
IGAZ

HAMIS

9. Vámot minden külföldről Magyarországra behozott áru után fizetni kell, így az Ausztriából
Magyarországra behozott áru után is.
Indoklás:
IGAZ

HAMIS

10. Késve fizető vevőnek akkor is felszámítható a késedelmi kamat, ha a szerződésben azt
nem kötötte ki az eladó.
Indoklás:
IGAZ

HAMIS

A. II. Feleletválasztás
Összesen: 10 pont
Karikázza be az alábbiak közül a helyesnek tartott megállapítás betűjelét!
(Minden helyes válasz 2 pontot ér. Minden feladatban csak egy állítás helyes, ennél több jelölése
esetén a megoldás nem értékelhető.)
5 x 2 pont
1. Amennyiben egy termék árának 5%-os csökkentése mellett az eladott mennyiség 5%-kal
növekszik, a termék eladásából származó árbevétel
a) nem változik.
b) 0,25%-kal csökken
c) 0,25%-kal nő.
2. Ha egy termék árbevétele egyharmadával haladta meg az előző időszak árbevételét, a hozzá
tartozó dinamikus viszonyszám értéke…………… %.
a) 1,33
b) 33,33
c) 133,33
3. Ha egy adott termék haszonkulcsa az eladási ár százalékában 50%, akkor a haszonkulcs a
beszerzési ár százalékában ……………%.
a) 100
b) 50
c) 25
4. Ha a forgalom 10%-kal nő, azt a költséget, amelyik ……….. %-kal nő, a degresszív
költségek közé soroljuk.
a) 10
b) kevesebb mint 10
c) több mint 10
5. Ha egy üzletben a készletek forgási sebessége gyorsul, akkor az azt jelenti, hogy a
napokban kifejezett mutató értéke…..., a fordulatokban kifejezett mutató értéke …...
a) csökken
…………… csökken.
b) nő
…………… nő.
c) csökken
…………… nő.
d) nő
…………… csökken.
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B. Esettanulmányok
(Az esettanulmányban feltett kérdésekre adott válaszokhoz szükséges számításokat minden
esetben jelölje ki! A számítások kijelölése nélkül az eredmény nem értékelhető.)
B. I. Esettanulmány árrés, árréstömeg számításához, eredményesség elemzéséhez
Összesen: 40 pont
Ön egy ruházattal kereskedő vállalkozásnál dolgozik. A fokozódó verseny arra késztette a
tulajdonosokat, hogy bővítsék a forgalmazott áruk körét. A vizsgált év januárjától egy új
termékkel jelentek meg a piacon.
Azt a feladatot kapta főnökétől, hogy néhány számítás alapján elemezze a termék
bevezetésének eredményességét.
Az I. negyedévre az alábbi adatok állnak rendelkezésére:
- beszerzett mennyiség: 1500 db,
- nettó beszerzési ár: 1200 Ft/db,
- 600 db-ot bruttó 2794 Ft/db, 600 db-ot bruttó 2286 Ft/db áron sikerült eladni.
- áfakulcs 27%.
1. feladat
Számítsa ki a forgalom és a nettó bevétel összegét!
(Mellékszámításait tüntesse fel! Kerekítési pontosság egész Ft.)

4 pont

2. feladat
Számítsa ki az átlagos nettó eladási árat!
(Mellékszámításait tüntesse fel! Kerekítési pontosság egész Ft.)

3 pont

3. feladat
6 pont
Számítsa ki az átlagos eladási ár alapján az árrést, valamint a haszonkulcs értékét mind a nettó
beszerzési, mind a nettó eladási ár %-ában!
(Mellékszámításait tüntesse fel! Kerekítési pontosság egész Ft, illetve tized százalék.)

4. feladat
Számítsa ki az eladott áruk beszerzési értékét!
(Mellékszámításait tüntesse fel! Kerekítési pontosság egész Ft.)
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5. feladat
Számítsa ki a realizált árréstömeget!
(Mellékszámításait tüntesse fel! Kerekítési pontosság Ft)

3 pont

6. feladat
Számítsa ki, mekkora összeget számlázott ki a beszállító Önöknek!
(Mellékszámításait tüntesse fel! Kerekítési pontosság egész Ft.)

3 pont

7. feladat
6 pont
Számítsa ki az adott termékre vonatkozóan az értékesítéskor felszámított áfa összegét, a
beszerzéskor kifizetett áfa összegét, valamint a költségvetésbe befizetendő áfa összegét!
(Mellékszámításait tüntesse fel! Kerekítési pontosság egész Ft.)

8. feladat
4 pont
Sorolja fel, milyen információkra lenne szüksége ahhoz, hogy eldönthesse, az adott termék
beillesztése a választékba milyen módon, mértékben járult hozzá a vállalkozás eredményének
és eredményszínvonalának (eredmény/bevétel) változásához!
Soroljon fel legalább 4 szükséges információt!

9. feladat
4 pont
A következő negyedévre azt tervezik, hogy az új terméket bizományba kellene átvenni a
szállítótól. Soroljon fel 2 előnyt, ami bizományos értékesítésből származna!

10. feladat
4 pont
A bizományosi szerződésben szerepel az a kifejezés, hogy limitár. Egy-egy mondatban
fogalmazza meg, mit értünk limitár alatt eladási, illetve vételi bizomány esetében!
Limitár eladási bizomány esetén:
Limitár vételi bizomány esetén:
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B. II. Esettanulmány költséggazdálkodáshoz, elemzéshez
Összesen: 20 pont
Önt egy kereskedelmi vállalkozásnál azzal bízzák meg, hogy végezzen számításokat és
elemzéseket a költséggazdálkodással kapcsolatban.
Az alábbi adatok állnak rendelkezésére:
Költségnem
Anyag jellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Összesen

Bázisidőszak
(ezer Ft)
4 500
8 900
1 100
14 500

Tárgyidőszak
(ezer Ft)
4 050
10 235
1 100
15 385

1. feladat
Számítsa ki az egyes költségnemek és az összköltség változását százalékban!
(Mellékszámításait tüntesse fel! Kerekítési pontosság tized %.)

8 pont

Anyag jellegű ráfordítások változása:
Személyi jellegű ráfordítások változása:
Értékcsökkenési leírás változása:
Összesen változás:

2. feladat
6 pont
Határozza meg hogy, milyen tényezők befolyásolhatják az egyes a költségek változását!
Költségnemenként 2-2 okot soroljon fel!
Anyag jellegű ráfordítások változását befolyásoló tényezők:

Személyi jellegű ráfordítások változását befolyásoló tényezők:

Értékcsökkenési leírás változását befolyásoló tényezők:
3. feladat
6 pont
Határozza meg, hogy a költségelemzéshez milyen relatív mutatókat lehetne még kiszámítani,
ha rendelkezésre állna mindkét időszakra vonatkozóan az árbevétel! Említsen két mutatót, és
fogalmazza meg, mit fejeznek ki azok!
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Értékelés
Feladat
sorszáma

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

A.I.
Társas
Módszer
Szakmai
készségek
Személyes
A.II.
Társas
Módszer
Szakmai
készségek
Személyes
B.I.
Társas
Módszer
B.II.

Szakmai
készségek
Személyes
Társas
Módszer

Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
(4)
Precizitás
Pontosság
Irányítási készség
Kommunikációs rugalmasság
Következtetési képesség
Problémaelemzés, -feltárás
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
(4)
Precizitás
Pontosság
Irányítási készség
Kommunikációs rugalmasság
Következtetési képesség
Problémaelemzés, -feltárás
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
(4)
Pontosság
Precizitás
Irányítási készség
Kommunikációs rugalmasság
Következtetési képesség
Problémaelemzés, -feltárás
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
(4)
Pontosság
Precizitás
Irányítási készség
Kommunikációs rugalmasság
Következtetési képesség
Problémaelemzés, -feltárás
Összesen

Elérhető Szerzett
pontszám pontszám

30

10

40

20

100

Teljesítmény százalékban
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