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A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet által, valamint a 4/2015. (II. 19.)
NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján.
Szakképesítés azonosítószáma és megnevezése
54 341 01

Kereskedő

A pontszámok odaítélésénél a következő elveket kell követni:
1. A teljes pontszám csak hibátlan feladatmegoldásért adható meg. Hiányzó válasz esetén a
válaszért adható részpontszámot le kell vonni.
2. Logikai hiba esetén a részpontszám egészét le kell vonni a hibavétés helyén. Számolási
hibával megoldott feladatnál a részpontszám felét le kell vonni a hibavétés helyén. A feladat
későbbi részében a logikailag jó megoldás a tovagyűrűző számbeli eltérés ellenére is teljes
értékűnek számít mindkét esetben, tehát a későbbi részpontszámokat egyetlen hiba miatt nem
kell csökkenteni.
3. Egy feladatnál csak egy megoldás értékelhető.
4. A számításoknál nem elegendő a végeredmény feltüntetése, a mellékszámításokat is fel kell
tüntetni.
5. A feladatoknál többféle megoldás lehetséges. A javítási útmutatóban közölt eljárástól
(szöveges megnevezéstől) eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek, ezekért is teljes
pontszám jár.
Értékelési skála:
81 – 100 pont
71 – 80 pont
61 – 70 pont
51 – 60 pont
0 – 50 pont

5 (jeles)
4 (jó)
3 (közepes)
2 (elégséges)
1 (elégtelen)

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de szakmailag helyes megoldásokat is el kell
fogadni.
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%.
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I. Szöveges feladatok

35 pont

1. Írjon X jelet abba a vállalkozási formát jelölő oszlopba, amely megfelel az adott
állításnak! Egy sorba több X jelet is írhat.

15 * 1 = 15 pont

Csak a hibátlan sorok értékelhetőek.
Minden hibátlan sor egy pontot ér.

Állítások

Bt.

Csak természetes személy alapíthatja.
Minden tag felelőssége korlátlan és egyetemleges.
Az alapítás értékhatára 3 millió Ft.
Van nyílt- és zártkörűen működő típusa is.
Az alapítóvagyont törzstőkének nevezik.
Legfőbb döntést hozó szerve a tagok gyűlése.
A tagok egy részének korlátlan, míg másoknak
korlátolt a felelőssége.
Az alapítás dokumentuma az alapszabály.
Az alapítás feltétele a bejelentési kötelezettség
teljesítése elektronikusan.
Egyéni céggé alakulhat.
Az alaptőke minimális összegét törvény írja elő.
Vezetését igazgatóság vagy igazgatótanács látja el.
Olyan társaság, amelyet egy személy is alapíthat.
1 hónaptól 2 évig szüneteltethető.
Kültagok kilépése esetén közkereseti társasággá
alakulhat.
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2. Párosítsa össze a mutatókat a hozzájuk tartozó meghatározásokkal! Írja a megfelelő
betűjelet a táblázat megfelelő oszlopába! Figyelem: a szükségesnél több meghatározás
van!
6 * 1 = 6 pont
Meghatározások:
a. Megmutatja, hogy az átlagkészlet hány nap
Mutatók neve:

alatt cserélődik ki.

1. Átlagbér

b. Az időszak alatt kifizetett összes bér.

2. Bérösszeg

c.

3. Forgási sebesség

változást.

4. Költségszínvonal

d. Kifejezi, hogy a bérköltség hány százaléka

5. Haszonkulcs

az árbevételnek.

6. Dinamikus viszonyszám

e. Kifejezi, hogy az összköltség hány

Megmutatja

a

két

időszak

közötti

százaléka az árbevételnek.
f. Megmutatja, hogy aránylik egymáshoz az
árrés és a nettó beszerzési vagy eladási ár.
g. Kifejezi az egy főre jutó bér összegét.
1.

2.

3.
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3. Feleletválasztó feladat

4 * 1 = 4 pont

Döntse el, hogy az alábbi lehetőségek közül melyik helyes, és aláhúzással jelölje!
Nem egyértelmű vagy több válasz megjelölése esetén a megoldás nem értékelhető.
3.1. Pénzforgalmi bizonylaton
a. javítani csak engedéllyel szabad.
b. javítani nem szabad.
c. javítani egyszerű áthúzással lehet.
3.2. Az inkasszó (beszedési megbízás)
a. készpénzt helyettesítő fizetési mód.
b. belföldön is devizaműveletnek számít.
c. készpénz nélküli fizetési mód.
3.3. Ha a kötelezett kezdeményezi bankjánál a fizetést, akkor az eljárás neve
a. meghatalmazás.
b. átutalási megbízás.
c. akkreditív.
3.4. Kereskedelmi vállalkozások készpénzforgalma ……………. bonyolódik.
a. kizárólag kereskedelmi pénztárakon keresztül
b. kizárólag házipénztáron keresztül
c. kereskedelmi és házipénztáron keresztül is
4. Rövid szöveges feladat

5 * 2 = 10 pont

Egészítse ki az alábbi szöveget a megfelelő szavakkal úgy, hogy azok szakmailag
helyesek legyenek! (Pl. kisebb, nagyobb, nő, csökken, változatlan, közvetett,
közvetlen, százalék, százalékpont stb.)
Ha a vállalkozás olcsóbb beszerzési forrást választ, nem biztos, hogy nő a nyereség is,
mert a beszerzés költségei ……………...
A beszerzési árba beépülhetnek a beszerzés …………………. költségei.
Az árréstömeg ……………………., ha az eladott mennyiség nő, de változatlan az
egyedi árrés.
A haszonkulcs a bázisévben 43% volt, a tárgyidőszakban 45% lett. Ez azt jelenti, hogy
2 ……………… növekedett.
A költségszínvonal és a nyereségszínvonal összege a(z) ……………….
II. Esettanulmányok

65 pont
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5. Forgalom és készletgazdálkodás

26 pont

Egy kereskedelmi vállalkozás 2018. évi árbevétele összesen 54 300 ezer Ft volt. Ennek 60%át tették ki az élelmiszerek és vegyi áruk, a fennmaradó részt az iparcikkek forgalmazásával
szerezték meg. Az élelmiszerek és vegyi áruk forgási sebessége 18 nap volt, az iparcikkek
átlagkészlete 2 353 ezer Ft-ot tett ki.
A 2019. évi tervek szerint az élelmiszerek és vegyi áruk forgási sebessége 1,5 nappal gyorsul.
Az árbevétel az élelmiszereknél és vegyi áruknál 8%-kal, az iparcikk árucsoportnál 12%-kal
emelkedik a tervek szerint. Az iparcikkek esetében várhatóan az 1%-os árbevétel-növekedést
0,8%-os átlagkészlet-növekedéssel elérhetik.
Feladat
5.1.

Szerkesszen táblázatot, majd számítsa ki a hiányzó adatokat!

21 pont

A táblázatnak tartalmaznia kell minden árucsoportra és összességében a következőket:
2018. évre:

2019. évi terv:

- árbevétel (ezer Ft-ban)

- árbevétel (ezer Ft-ban)

- árbevétel megoszlása (%-ban)

- átlagkészlet (ezer Ft-ban)

- átlagkészlet (ezer Ft-ban)

- forgási sebesség (napokban)

- forgási sebesség (napokban)

- árbevétel Vtf (%-ban)

Kerekítési pontosság minden adat és mutató esetében egy tizedesjegy. Mellékszámításait
tüntesse fel!

T 5/11

T 54 341 01/1/1

5.2.Számítsa ki, hogy a terv szerint hány százalékkal változik a forgási sebesség
árucsoportonként és átlagosan!

5.3.

3 pont

Értékelje a vállalkozás készletgazdálkodási tervét néhány mondatban!
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6. Munkaszerződések megkötésére és felbontására vonatkozó szabályok

18 pont

Ön egy kereskedelmi vállalkozás tulajdonosa. Az egyik alkalmazottja, akit határozatlan idejű
munkaszerződéssel foglalkoztatott eladó-pénztáros munkakörben, új munkahelyet talált
magának, ezért meg akarja szüntetni Önnél a munkaviszonyát.
6.1. Döntse el, hogy az alábbi lehetőségek közül melyiket/melyeket választhatja
alkalmazottja! Húzza alá a megfelelő(ke)t! Csak teljesen jó válasz esetén adható meg
a pont.

1 pont

- azonnali hatályú felmondás
- felmondás
- közös megegyezéssel történő felmondás
6.2. A munkaviszony megszűnése esetén hány nap a felmondási idő? Döntse el, hogy az
alábbi lehetőségek közül melyiket/melyeket választhatja! Húzza alá a megfelelőt!
Csak teljesen jó válasz esetén adható meg a pont.
- a korábbi munkaviszonyban töltött időtől függ
- a beosztástól függ
- maximum 30 nap
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6.3. Jár-e végkielégítés az alkalmazottnak jelen esetben, ha a munkaviszonya több mint
5

éve

kezdődött

Önnél?

Döntse

el,

hogy

az

alábbi

melyiket/melyeket választhatja! Húzza alá a megfelelőt!

lehetőségek

közül
1 pont

Csak teljesen jó válasz esetén adható meg a pont.
- törvényben meghatározott mértékű végkielégítés jár mindenképpen
- nem jár az alkalmazottnak végkielégítés
6.4. Milyen dokumentumokat kell kiadnia az alkalmazottnak az utolsó munkában töltött
napon? Soroljon fel legalább hármat!

3 pont

6.5. Kollégája pótlására új alkalmazottat keres. Fogalmazzon meg egy álláshirdetést,
ami tartalmaz minden szükséges információt!

5 * 1 pont = 5 pont

6.6. Ön kiválasztja a megfelelő alkalmazottat. Mikor kell megkötnie a munkaszerződést
alkalmazottjával? Döntse el, hogy az alábbi lehetőségek közül melyiket/melyeket
választhatja! Húzza alá a megfelelőt!

1 pont

Csak teljesen jó válasz esetén adható meg a pont.
- a munkaviszony első napján
- a munkaviszonyt megelőzően
- a munkaviszony első 5 napjában
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6.7. A munkaszerződésben próbaidőt kötnek ki. Kinek az érdekeit védi a próbaidő?
Döntse el, hogy az alábbi lehetőségek közül melyiket választja! Húzza alá a
megfelelőt!
Csak teljesen jó válasz esetén adható meg a pont.

1 pont

- a munkáltatóét
- a munkavállalóét
- a munkáltatóét és a munkavállalóét is
6.8. Soroljon fel legalább négy elemet, amelyet a munkaszerződés tartalmazhat!
4 * 1 pont

6.9. Új

alkalmazottja

beváltotta

a

reményeket,

elégedettek

mindketten

a

munkaviszonnyal. A próbaidő lejárta után mit kell tenniük, hogy a munkaviszony
fennmaradjon?

1 pont

Döntse el, hogy az alábbi lehetőségek közül melyiket/melyeket választhatja! Húzza
alá a megfelelőt! Csak teljesen jó válasz esetén adható meg a pont.
- semmit sem kell tenniük
- új munkaszerződést kötnek, amely már határozatlan időre szól
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7. Eredmény keletkezése

11 pont

Egy kereskedelmi vállalkozás adatai a következők:
A bruttó árbevétel 65 200,0 ezer Ft, az átlagos áfakulcs 23,5%. Az árrésszint a nettó
beszerzési ár 40%-a. A forgalmazási költségek az árréstömeg 80%-át teszik ki.
Feladat: A fenti adatok alapján töltse ki az alábbi táblázatot!
Kerekítési pontosság: egy tizedesjegy
Egy kereskedelmi vállalkozás adatai:
megnevezés

adatok
ezer Ft

nettó árbevétel
elábé
árréstömeg
forgalmazási költség
eredmény
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8. Pénzforgalmi bizonylatok

10 pont

Ön a Kendermagos Baromfibolt tulajdonosa. A vállalkozás tulajdonosaként Ön rendelkezik a
bankszámla felett is. A vállalkozás székhelye Orosháza, Pesti út 22. Bankszámlájukat az OTP
Bank Nyrt.-nél vezettetik, számlaszámuk 11776655-44332211, adószámuk 123456-2-41.
Árut vásároltak a Szuper Bt.-től, a számlát átutalással egyenlítik ki. A bt. az OTP-nél a
11778899-66554433 számú számlával rendelkezik, székhelye Budapest, Üllői út 554. A
kiegyenlítésre kerülő számla száma: AP 452, a számla nettó végösszege 200 000 Ft, bruttó
végösszege: 254 000,0 Ft.
A fizetési határidő 2019. május 23. A bizonylat kitöltésének napja a vizsga időpontja.
Közleményben tüntesse fel a bizonylatszámot!
A fenti adatok alapján töltse ki az alábbi bizonylatot!
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