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A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) 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: 15%.
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Rövid feladatok – Döntés indoklással
Összesen: 24 pont
Ön vállalkozás alapítását tervezi. A tervezésnél az alábbi kérdések merültek fel! Válaszolja
meg őket, majd válaszát minden esetben egy-két mondattal indokolja meg!
A helyes válasz 1 pontot, a helyes indoklás 2 pontot ér.
I. Rövid feladatok - A munkaszerződések megkötésére, felbontására vonatkozó
jogszabályok

6 pont

a) Büntetett előéletű személy egyáltalán nem lehet munkavállaló?

b) A munkaszerződést elég megkötni a próbaidő lejárta után?

II. Rövid feladatok - A vállalkozásokra vonatkozó adójogszabályok

6 pont

a) Ha egy termék áfa kulcsa 27%-ról 18 %-ra csökken, akkor a termék fogyasztói
ára 9 %-kal csökken? (minden más tényező változatlansága mellett)

b) A népegészségügyi termékadó alapja a termék nettó egységára?

III. Rövid feladatok Az üzleti terv tartalma, felépítése
a) Az üzleti terv felépítésére vonatkozóan nincs semmiféle elvárás?

b) Az üzleti terv fontos része a szervezeti terv?
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IV. Rövid feladatok - A vállalkozások erőforrásai, és vagyona

6 pont

a) A vagyonmérlegben minden elem nettó áron jelenik meg?

b) A tulajdonosoktól származó „pénz” előfordulhat, hogy nem a saját tőke része?

Rövid feladatok – Feleletválasztás
Összesen: 16 pont
Írja be a táblázatba a helyesnek tartott állítás betűjelét! Minden feladatban csak egy állítás
helyes, ennél több jelölése esetén a megoldás nem értékelhető!
I. Rövid feladatok - létszámgazdálkodás mutatói, teljesítménymutatók és értelmezésük
(4*1) 4 pont
1.

2.

3.

4.

1. Változatlan létszám, változatlan vevőszám és növekvő termelékenység mellett a
minőségi mutató …..
a) nő.
b) csökken.
c) nem változik.
2. A termelékenység a minőségi mutató és a leterheltség …….
a) összege.
b) szorzata.
c) hányadosa.
3. A termelékenység csökkenése ………….. a munkaerő hatékonyság csökkenés
eredménye.
a) biztosan
b) biztosan nem
c) előfordulhat, hogy
4. A leterheltség csökkenésének következményeként ……………. csökken az
árbevétel.
a) biztosan
b) biztosan nem
c) előfordulhat, hogy
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II. Rövid feladatok - A forgalom-alakulás, gazdálkodás értékeléséhez szükséges alapvető
statisztikai elemzési módszerek
(3*2) 6 pont
1.
2.
3.

Egy vállalkozás árbevétele 2015. évben 50 millió Ft, 2016. évben 52,5 millió Ft,
2017. évben 56 millió Ft volt.
1. 2015. évről 2017. évre az árbevétel …. %-kal növekedett.
a) 12
b) 112

c) 6
d) 5,8

2. Az árbevétel átlagos növekedése (évről évre) 2015. év és 2017. év között …… %.
a) 12
c) 6,0
b) 3,8
d) 5,8
3. A 2016. évi árbevétel …. %-a a 2017. évi árbevételnek.
a) 106,67
b) 93,75

c) 6,67
d) 6,25

III. Rövid feladatok - Készletgazdálkodás, mutatószámai
1.
2.
3.

(3*2) 6 pont

2016. évben a forgalom 120 millió Ft, az átlagkészlet 12 millió Ft volt. 2016. évről
2017. évre a forgási sebesség 10 %-kal gyorsult. 2018. évről 2019. évre a forgási
sebességet további 10 %-kal, azaz 1,4 fordulattal tervezik gyorsítani. (1 év = 360 nap)
1. 2016. évben a forgási sebesség …. nap volt.
a) 10
b) 0,1

c) 3600
d) 36

2. 2017. évben a forgási sebesség …….. fordulat volt.
a) 9
b) 32,4

c) 11
d) 39,6

3. 2019. évre a tervezett forgási sebesség …… fordulat
a) 14
b) 15,4

c) 12,6
d) 140

Esettanulmányok

Összesen: 60 pont
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Az esettanulmányban feltett kérdésekre adott válaszokhoz szükséges, valamint a kért
számításokat minden esetben jelölje ki! A számítások kijelölése nélkül az eredmény nem
értékelhető!
I. Esettanulmány
Vállalkozások alapítása és megszűntetése

Összesen: 16 pont

a. Döntse el az alábbi vállalkozási formákról, hogy egyedül vagy társakkal együtt lehet
alapítani! Tegyen „X” jelet a megfelelő helyre!
(4*1 pont) 4 pont
Soronként 1 pont adható, de csak teljesen jó sor esetén jár pont.
Vállalkozási forma

Egyedül alapítható
Igen
Nem

Társakkal együtt alapítható
Igen
Nem

Egyéni vállalkozás
Kft.
Zrt.
Bt.
b. Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak a korlátolt felelősségű
társasági formára! Tegyen „X” jelet a megfelelő helyre!
(6*0,5 pont) 3 pont
Állítás
Ha egy tag alapítja, akkor nem szükséges cégbejegyzés.
A Kft. tulajdonosa nem köteles a vállalkozásban főállásban
(napi 8 órában) dolgozni.
Férj és feleség együtt is alapíthatja.
Minimum induló pénzbeni vagyoni előírás 3 millió Ft.
Az egyes törzsbetétek mértéke nem lehet kevesebb egy
millió forintnál.
Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok
fűződnek.

Igaz

Hamis

c. Soroljon fel kétféle jogutód nélküli gazdasági társaság megszűnési vagy megszűntetési
módot!
(2*1 pont) 2 pont

d. Röviden fogalmazza meg, hogy mi a fő különbség a jogutód nélküli és a jogutóddal
történő megszűnés/megszűntetés között!
1 pont

T 5/9

T 54 341 01/1/2

e. Sorolja fel a vállalkozásokhoz kapcsolódó anyagi felelősségi formákat, egy-egy
mondattal fogalmazza meg a lényegüket!
(3*1+3*1 pont) 6 pont

II. Esettanulmány
Árképzés, árkalkuláció
Összesen: 26 pont
Ön egy kereskedelmi vállalkozásnál dolgozik. A feladatkörébe tartozik az árkalkuláció.
Az alábbi adatok álnak rendelkezésére:
- versenyképes fogyasztói ár 3 810 Ft/db
- tervezett (elvárt) haszonkulcs a nettó beszerzési ár százalékában: 50 %
- áfa kulcs 27 %
- a szállító által ajánlott bruttó beszerzési ár 2 794 Ft/db.
a. Számítsa ki, hogy hány forintos beszerzési áron kellene beszerezni a terméket ahhoz,
hogy a tervezett haszonkulcs megvalósuljon! A megoldáshoz használja az alábbi
táblázatot!
Mellékszámításait tüntesse fel! Kerekítési pontosság: egész Ft.
6 pont
Adat
(Ft/db)
Fogyasztói ár

Számítás
(6*0,5 pont)

Eredmény
(6*0,5 pont)

-

3 810

Értékesítés áfája
Nettó eladási ár
Árrés
Nettó beszerzési ár
Beszerzés áfája
Bruttó beszerzési ár
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b. Számítsa ki, hogy hány %-kal tér el a szállító által ajánlott ár alapján a haszonkulcs a
tervezett haszonkulcstól, ha a fogyasztói ár nem változtatható! A megoldáshoz használja
az alábbi táblázatot! Mellékszámításait tüntesse fel! Kerekítési pontosság: egész Ft, tized %
6 pont
Adat
Számítás
Eredmény
(3*1 pont)
(3*1 pont)
Fogyasztói ár
3 810
(Ft/db)
Bruttó beszerzési ár
2 794
(Ft/db)
Árrés
(Ft/db)
Haszonkulcs a nettó
beszerzési ár %-ában
(%)
(ajánlott ár alapján)
Számított haszonkulcs
eltérése a tervezetthez
képest (%)
c. Számítsa ki, hogy hány Ft-os fogyasztói áron kellene kínálni a terméket a szállító által
ajánlott ár és a tervezett (elvárt) haszonkulcs alapján! A megoldáshoz használja az
alábbi táblázatot! Mellékszámításait tüntesse fel! Kerekítési pontosság: egész Ft. 6 pont
Adat
(Ft/db)
Bruttó beszerzési ár

Számítás
(6*0,5 pont)

Eredmény
(6*0,5 pont)

-

2 794

Beszerzés áfája
Nettó beszerzési ár
Árrés
Nettó eladási ár
Értékesítés áfája
Fogyasztói ár
d. A tervezett (elvárt) nettó beszerzési ár százalékában számított haszonkulcs alapján
számítsa ki a tervezett (elvárt) nettó eladási ár százalékában számított haszonkulcsot!
Mellékszámításait tüntesse fel! Kerekítési pontosság: század %
2 pont
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e. Több beszállítótól rendelnek végül terméket, amiket a versenyképes áron értékesítenek. 500
darabot nettó 2000 Ft/db és 1000 darabot nettó 2200 Ft/db áron sikerül beszerezniük.
Számítsa ki az átlagos nettó beszerzési árat és az átlagos haszonkulcsot a nettó eladási ár
százalékában! A megoldáshoz használja az alábbi táblázatot!
6 pont
Mellékszámításait tüntesse fel! Mellékszámításait tüntesse fel! Kerekítési pontosság: egész Ft,
tized %
Adat

Számítás
(3*1 pont)

Eredmény
(3*1 pont)

-

3 810

Fogyasztói ár
(Ft/db)
Átlagos nettó
beszerzési ár
(Ft/db)
Átlagos árrés
(Ft/db)
Átlagos haszonkulcs
a nettó eladási ár
%-ában (%)

III. Esettanulmány
Az eredmény keletkezése, megállapítása, elemzése

Összesen: 18 pont

Ön egy kereskedelmi vállalkozásnál dolgozik. Feladatkörébe tartozik az eredmény
megállapítása, elemzése.
Az alábbi adatok állnak a rendelkezésére az adott időszakra vonatkozóan:
- nyitókészlet 500 darab, nettó 1000 Ft/db áron (nettó beszerzési áron számítva)
- beszerzés 1 000 darab, nettó 1 100 ezer Ft értékben (nettó beszerzési áron számítva)
- áfa kulcs 27 %
- értékesítés 900 darab, nettó 1800 Ft/db áron (nettó eladási áron számítva)
- a forgalmazás nettó költsége átlagosan 250 Ft/db
A termékeket a beérkezés sorrendjében (FIFO) használják fel és számolják el. A maradék
terméket a későbbiek során értékesíteni fogják.
a. Számítsa ki a zárókészlet mennyiségét!
Mellékszámításait tüntesse fel! Kerekítési pontosság egész db.

T 8/9

2 pont

T 54 341 01/1/2

b. Számítsa ki az alábbi adatokat!
Mellékszámításait tüntesse fel! Kerekítési pontosság egész Ft.
Adat
Mellékszámítás
(ezer Ft)
(8*0,5 pont)
Nyitókészlet értéke
nettó beszerzési áron
Eladott áruk beszerzési
értéke
Nettó árbevétel

8 pont
Eredmény
(8*0,5 pont)

Árréstömeg
Forgalmazási
költségek összesen
Összes költség
Eredmény
Zárókészlet értéke
nettó beszerzési áron
c. Számítsa ki az alábbi mutatókat a kiszámított adatok alapján!
Mellékszámításait tüntesse fel! Kerekítési pontosság tized %.
Mutató
Mellékszámítás
(%)
(5*0,5 pont)
Elábészint

5 pont
Eredmény
(5*0,5 pont)

Árrésszínvonal
Forgalmazási
költség színvonal
Költségszínvonal
Eredményszínvonal
d. Töltse ki az alábbi szöveges elemzés hiányzó részeit!
Válasszon az alábbi kifejezések közül: nő, csökken, nem változik!
Egy kifejezés többször is beírható.
Változatlan árbevétel mellett

(6*0,5 pont) 3 pont

-

ha az elábészint nő, akkor az árrésszínvonal ………………….

-

ha a költségszínvonal csökken, akkor az eredményszínvonal …………………..

-

ha a forgalmazási költségszint nő, akkor a költségszínvonal ………………….

-

ha az árrésszínvonal nő, akkor az eredményszínvonal ………………….

-

ha az elábészint …………………., akkor az eredményszínvonal nő.

-

ha a költségszínvonal …………………., akkor az árrésszínvonal csökken.
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