T 0681-06/2/2

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:
54 215 01 0000 00 00
54 582 03 0000 00 00

Műemlékfenntartó technikus
Magasépítő technikus

Műemlékfenntartó technikus
Magasépítő technikus

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 10%.
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1. feladat
Összesen: 100 pont
Ön az építőipari kivitelezéssel foglalkozó Szerkezetépítő Bt. (1111 Budapest, Bokréta u. 5-7.
Tel.: 06-1/1234-567) alkalmazottja mint technikus. Jelenlegi munkájuk a 1212 Budapest,
Domb u. 59. sz. alatti társasház teljes felújítása. A munkák befejező stádiumban vannak,
hamarosan szükség lesz a redőnyök elhelyezésére.
A beérkezett árajánlatok közül a REBO Kft. (1313 Budapest, Acél u. 111. Tel.: 1/7654-321,
Értékesítési vezető: Sándor Sámuel, e-mail: sandor.samuel@rebo.hu) előszerelt redőnyei
voltak a legkedvezőbbek.
A szállítási árajánlat 10 nappal korábbi dátummal érkezett az alábbi tartalommal:
A sima redőny acéltengellyel és csapágyakkal, alumínium tokvéggel és záróléccel, zárt
tokkal, olasz gurtnigyűjtő automatikával, kefés alumínium lefutósínnel és rejtett ütközővel
készül.

Cikkszám
4711
4715

Megnevezés
150x120
cm-es
ablakra fehér színben
90x120 cm-es ablakra
fehér színben

Nettó
Menny.
egységár
(db)
Ft/db

Bruttó
egységár
(áfa: 27%)
Ft/db

Bruttó
összár
Ft

24

18.360,-

23.320,-

559.680,-

16

11.016,-

13.990,-

223.840,-

Összesen:

783.520,-

Felettese (Nagy Gábor építésvezető) megbízta Önt, hogy aláírásra készítse elő azt a levelet,
amely a redőnyökre vonatkozó anyagmegrendelést tartalmazza. Az Ön cége átutalással
egyenlíti ki a leszállított termék és az elvégzett munka ellenértékét, a kiállított számla
kézhezvételétől számított 30 napon belül.
A kivitelezésen a kapcsolattartó Ön lesz, akivel egyeztetni kell a termék leszállításának és
felszerelésének időpontját. Felettese felhívta a figyelmét, hogy a redőnyöket megfelelő
minőségben, megfelelőségi bizonylattal ellátva, július 1-jéig fel kell szerelni, ezért a
megrendelésről kérjen visszaigazolást.
Készítse el mint ügyintéző az anyagmegrendelést hivatalos levél formájában, Word
dokumentumban!
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