T 54 341 01/1/3

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013. (III. 28.) NGM rendelet által módosított), valamint a
4/2015.(II.19.) NGM rendelet 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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Rövid feladatok – Döntés indoklással
Összesen: 33 pont
Ön vállalkozás alapítását tervezi.
Válaszolja meg a kérdéseket! Válaszát minden esetben egy-két mondattal indokolja meg!
A helyes válasz 1 pontot, a helyes indoklás 2 pontot ér.
I. Rövid feladatok - A vállalkozási formák és azok jellemzői

18 pont

a) Egyéni vállalkozás alapításhoz is szükség van induló tőkére?

3 pont

b) Betéti társaságnak minimum kettő tagja kell, hogy legyen?

3 pont

c) Korlátolt felelősségű társaságot csak természetes személy alapíthat?

3 pont

d) A csődeljárás célja a vállalkozás jogutód nélküli megszüntetése?

3 pont

e) Létezik olyan nyilvános nyilvántartás, ahol meg lehet tekinteni a gazdasági társaságok
adatait?
3 pont

f) A végelszámolás célja a társaság jogutóddal történő megszüntetése?
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II. Rövid feladatok - A munkaszerződések megkötésére, felbontására vonatkozó
jogszabályok
15 pont
a) Munkaszerződést csak nagykorú munkavállalóval lehet kötni?

3 pont

b) A munkaszerződésben kötelező próbaidőnek lennie?

3 pont

c) Közös megegyezéssel
kezdeményezheti?

történő

munkaszerződés

módosítást

bármelyik fél
3 pont

d) A munkaszerződésben az alapbér lehet kisebb a garantált bérminimumnál?

3 pont

e) Azonnali hatállyal csak próbaidő alatt lehet felmondani?

3 pont
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Rövid feladatok – Feleletválasztás

Összesen: 22 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 - Pénzforgalomhoz kapcsolódó bizonylatok fajtái, kitöltésük szabályai
(6*1 pont) 6 pont
1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Számlaadási kötelezettség alól …..kivétel.
a) nincs
b) a NAV külön jóváhagyásával lehet
c) van
2. Számla aláírás …………….érvényes.
a) nélkül nem
b) nélkül is
c) nélkül lehet hogy
3. Nyugta ………..lehet.
a) csak gépi
b) csak kézi
c) kézi vagy gépi is
4. E-mailben elküldött számla …... érvényes.
a) b) nem
c) digitális aláírással
5. Számlán nem azonnali fizetés esetén a fizetési mód………………..lehet.
a) csak készpénz
b) csak átutalás
c) nem csak átutalás
6. Pénztárgéppel (terminállal) …………………... szabad kiállítani.
a) csak nyugtát
b) csak számlát
c) nyugtát és számlát is
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II. Rövid feladatok - A forgalom-alakulás, gazdálkodás értékeléséhez szükséges alapvető
statisztikai elemzési módszerek
(10*1 pont) 10 pont
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1. A nettó árbevétel 25 millió Ft, anyagjellegű ráfordítások értéke 12 millió Ft. A
költségszínvonal az anyagjellegű ráfordításokra vonatkozóan……
a) 208,3 %
b) 48,0 %
c) 2,083
2. Ha a költségszínvonal csökken, akkor az eredményszínvonal ……..
a) nő.
b) csökken.
c) nőhet vagy csökkenhet
3. 2016. évről 2017. évre a költség 5 %-kal nőtt, az árbevétel 7,5 %-kal nőtt.
A költségvonzat……
a) 0,6667
b) 1,5
c) 150 %
4. 2016. évről 2017. évre a költségek összege 10 %-kal nőtt az árbevétel nem változott.
2016.
évben
a
költségszínvonal
45
%
volt.
2017.
évben
a
költségszínvonal……………….
a) nem
b) 49,5 %
c) 55 %
kiszámítható
5. Ha az árbevétel a terv szerint 10 %-kal nőtt volna és a tervet 5 %-kal alulteljesítették,
akkor az árbevétel valójában ………….. %-kal nőtt.
a) 5
b) 15
c) 4,5
6. Ha két egymást követő évben a bevétel 6 illetve 5 %-kal növekedett, akkor
összességében a két időszak alatt ………….%-kal nőtt.
a) 11
b) 5,5
c) 11,3
7. Ha 2016. évről 2018. évre a bevétel 5 %-kal csökkent miközben 2016. évről 2017. évre
5 %-kal nőtt, akkor 2017. évről 2018. évre ……………..%-kal csökkent.
a) 0
b) 9,5
c) 10
8. Ha 2016. évről 2018. évre a bevétel 6,09 %-kal nőtt, akkor az átlagos növekedési ütem
évről évre….%.
a) 3
b) 2
c) 6
9. Két árucsoport van. Az egyik forgalmi részaránya 5 százalékponttal nő, akkor a másik
árucsoport részaránya ………… százalékponttal ….
a) 5 … csökken
b) 5 … nő
c) 10…csökken
10. Ha a bevétel 12 %-kal, azaz 24 millió Ft-tal nő, akkor a növekedés előtti bevétel értéke
………. millió Ft.
a) 21,4
b) 224
c) 200

T 5/9

T 54 341 01/1/3

III. Rövid feladatok - Vagyon fogalma, tagolása, a mérleg szerkezete, az
eredménykimutatás adatainak értelmezése, felhasználása a döntésekben
(6*1 pont) 6 pont
1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Értékcsökkenési leírása ……………………eszközöknek van.
a) csak a forgó
b) csak a befektetett
c) mind a forgó, mind a befektetett
2. A mérlegfőösszeg megegyezik az eszközök és források………………
a) értékével.
b) összegével.
c) különbségével.
3. Halasztott fizetéssel vásárolt áru esetén a vállalkozás vagyona összértékben…….
a) nem változik.
b) nő.
c) csökken.
4. Az eredménykimutatás nem tartalmazza ……….
a) a nettó árbevételt.
b) a ki nem fizetett rezsi számlákat.
c) a hitel tőketörlesztő részletét.
5. Az eredménykimutatás ………… , a vagyonmérleg …………vonatkozik.
a) időszakra ………….is időszakra
b) időpontra …………. időszakra
c) időszakra …………. időpontra
6. A vállalkozás piaci értéke ………..a mérlegfőösszeggel.
a) általában nem egyezik meg
b) biztos, hogy megegyezik
c) soha nem egyezik meg
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Esettanulmányok
Összesen: 45 pont
A javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de szakmailag kifogástalan válaszok is elfogadhatóak.
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
25 pont
A szükséges létszám és a munkakörök megállapításának szempontjai
Ön egy kereskedelmi vállalkozásnál létszám szükséglettel kapcsolatos számításokat és
elemzéseket végez.
Az alábbi adatok, mutatók állnak rendelkezésére:
Megnevezés
2018. év
Nettó árbevétel (ezer Ft/év)
150 000
Minőségi mutató (Ft/eladás)
1 000
Leterheltség (eladás/dolgozó/nap)
33,33
Termelékenység (ezer Ft/fő/hónap)
833,33
2019. évi terv:
A nettó árbevételt 5 %-kal tervezik növelni úgy, hogy a nyitvatartási napok számát, a létszámot
nem tervezik változtatni és a minőségi mutató értékét 2,5 %-kal tervezik növelni.
a) 2018. évre vonatkozóan számítsa ki az alábbi adatokat!
Mellékszámításait tüntesse fel! Kerekítési pontosság: egész
Mellékszámítás
Megnevezés
(1-1 pont)
Átlagos létszám
(fő)
Eladások száma
átlagosan
(eladás/hónap)
Átlagos nyitvatartási
napok száma
(nap/hónap)

6 pont
Eredmény
(1-1 pont)

b) 2019. évi tervre vonatkozóan számítsa ki az alábbi mutatókat, adatokat!
Mellékszámításait tüntesse fel! Kerekítési pontosság: egész
Megnevezés

Mellékszámítás
(1-1 pont)

Nettó árbevétel
(ezer Ft/év)
Termelékenység
(ezer Ft/fő/hónap)
Minőségi mutató
(Ft/eladás)
Eladások száma átlagosan
(eladás/hónap)
Leterheltség
(eladás/dolgozó/nap)
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Eredmény
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c) A tervek szerint növelni szeretnék a minőségi mutató értékét. Milyen összefüggés van az
eladott mennyiség, az ár és a minőségi mutató között? Soroljon fel 5 féle ár- és
mennyiségváltozási kombinációt, melynek hatására nőhet a minőségi mutató!
(5*1 pont) 5 pont

d) A tervek szerint növelni szeretnék az eladások számát úgy, hogy nem tervezik növelni a
létszámot. Hogyan lehet növelni az eladási hatékonyságot, azaz hogy több vevőt tudjanak
kiszolgálni? Soroljon fel 4 lehetséges módszert!
(4*1 pont) 4 pont

II. Esettanulmány - Készletgazdálkodás, mutatószámai, értelmezésük, hatásuk az
eredményre
20 pont
Ön azt a feladatot kapta, hogy készítsen elemzést a cégük készletgazdálkodására vonatkozóan.
Az egyik árucsoportra vonatkozóan a következő adatok állnak rendelkezésére:
2017. év
negyedévek
I.
II.
III.
IV.

Árbevétel beszerzési áron
ezer Ft
15 000
18 000
16 500
20 000

Időpont
01.01
04.01
07.01
10.01
12.31

Készletérték beszerzési áron
ezer Ft
6 000
4 000
5 000
6 000
4 000

a) Számítsa ki az alábbi adatokat!
Kerekítési pontosság: egész. Mellékszámításait tüntesse fel!
2017. év

Átlagkészlet (ezer Ft)
Mellékszámítás Eredmény

I. negyedév
II. negyedév
I. félév
III. negyedév
IV. negyedév
II. félév
Összesen
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(14*0,5 pont)7 pont

Forgási sebesség (fordulat)
Mellékszámítás Eredmény
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b) Számítsa ki a beszerzés értékét beszerzési áron! És írja fel az áruforgalmi mérlegsort!
Kerekítési pontosság: egész ezer Ft. Mellékszámításait tüntesse fel! (2*1 pont) 2 pont

c) Röviden fogalmazza meg, mit jelent a forgási sebesség napokban illetve fordulatokban!
(2*2 pont) 4 pont
Forgási sebesség napokban:

Forgási sebesség fordulatokban

d) Töltse ki a hiányzó részeket!
(nő, csökken, gyorsul, lassul)

(8*0,5 pont) 4 pont

Ha a forgási sebesség fordulatban nő, akkor a forgási sebesség napokban ………………
Ha a forgási sebesség fordulatokban nő, akkor a forgási sebesség ………………
Ha a forgási sebesség napokban nő, akkor a forgási sebesség fordulatokban ………………
Ha a forgási sebesség napokban nő, akkor a forgási sebesség ………………
Ha az árbevétel nő és az átlagkészlet nem változik, akkor a forgási sebesség ………………
Ha az átlagkészlet nő és a forgási sebesség gyorsul, akkor az árbevétel ………………
Ha az árbevétel nő és a forgási sebesség napok száma csökken, akkor az átlagkészlet ………..
Ha az átlagkészlet csökken és a forgási sebesség lassul, akkor az árbevétel ………………
e) A következő évre az árbevételt 10 %-kal tervezik növelni miközben a forgási sebességet
5 %-kal kívánják gyorsítani. Számítsa ki, hány %-kal kellene változnia az átlagkészletnek!
Válaszát szövegesen fogalmazza meg!
Kerekítési pontosság: tized %. Mellékszámításait tüntesse fel!
(1+1+1 pont) 3 pont
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