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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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I. Rövid feladatok – Feleletválasztás

Összesen: 8 pont

1. Feleletválasztó feladatok

8*1 pont

Válassza ki a helyes megoldást és húzza alá! Minden feladatban csak egy helyes megoldás
található. Minden helyes válasz 1 pontot ér.
1.1. Melyik dokumentum szabályozza részletesen a kollektív munkaügyi vitát?
a) Alkotmány
b) Munka törvénykönyve
c) Szervezeti és működési szabályzat
1.2. Munkaviszony létesítése esetén, ha nincs kollektív szerződés, mennyi a próbaidő
maximális hossza?
a) 1 hónap
b) 3 hónap
c) 9 hónap
1.3. Mennyi a munkavállaló részéről történő felmondás esetén a felmondási idő maximuma,
amennyiben a munkaszerződés ezt másképp nem szabályozza?
a) 15 nap
b) 30 nap
c) 45 nap
1.4. Melyik vállalkozási forma alapításánál 3 millió forint a törvény által előírt minimális
alaptőke?
a) betéti társaság
b) korlátolt felelőségű társaság
c) nyílt részvénytársaság
1.5. Melyik az a dokumentum, amelyben ismertetik a vállalkozás jellemzőit, annak jövőjét,
céljait, és azt, hogy ezeket a célokat hogyan szeretnénk elérni?
a) eredménykimutatás
b) üzleti terv
c) éves beszámoló
1.6. Melyik tartozik a tárgyi eszközökhöz?
a) találmány
b) készletek
c) járművek
1.7. Az alábbiak közül melyik forgóeszköz?
a) készletek
b) immateriális javak
c) befektetett pénzügyi eszközök
1.8.

Melyik értékesítésre jellemző: a termék kiválasztáshoz nem szükséges az eladó, de a
terméket már az eladó mutatja be, csomagolja és adja át, valamint az elárusítótér eladóés vevőtér is egyben?
a) önkiszolgáló értékesítés
b) önkiválasztó értékesítés
c) hagyományos értékesítés
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II. Rövid feladatok –Igaz-hamis állítás

Összesen: 15 pont

2. Igaz-hamis állítások

15*1 pont

Döntse el az egyes állításokról, hogy azok igazak (I) vagy hamisak (H), és írja a megfelelő
betűjelet a pontozott vonalra! Minden helyes döntés 1 pontot ér.
2.1. Az eredménykimutatás bemutatja egy adott időszak bevételeit és ráfordításait, továbbá
ezek különbözeteként a vállalkozás nyereségét, illetve veszteségét …..
2.2. Ha a vállalkozás költségei meghaladják az árréstömeget, akkor veszteség keletkezik. .......
2.3. Az egyéni vállalkozás beindításához mindig szükséges az egyéni vállalkozói igazolvány
kiváltása. ...…
2.4. Az üzleti terv felépítését, tartalmát törvény szabályozza. ……
2.5. A likviditási mutatók segítségével nem állapítható meg, hogy a vállalkozás képes lesz-e
kötelezettségeit teljesíteni ....…
2.6. A csődeljárás célja a vállalkozás fizetőképességének helyreállítása. ……
2.7.

Értékcsökkenés a befektetett javak elhasználódásának, műszaki – gazdasági avulásának
pénzben kifejezett értéke.. ……

2.8. Közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetése esetén minden esetben jár
végkielégítés a munkavállalónak. ……
2.9. A forgóeszközök több mint egy éven át gyarapítják a vállalat vagyonát …..
2.10. Hozamnak nevezik a különböző befektetések eredményéül kapott tőkenövekményt.
Rendszerint százalékos formában adják meg. ……
2.11. A haszonkulcsos árképzés az, amikor a vállalat az összes költségét figyelembe véve
meghatározza, hogy hány százalékos hasznot kíván beépíteni a piaci árba. ……
2.12. A készletekkel kapcsolatos gazdasági és technikai műveletek összessége a készletezés
….…
2.13. A részvénytársaságok előre meghatározott összegű és névértékű kötvényekből álló
alaptőkével alakul. ……
2.14. Az adó késedelmes megfizetése esetén pótlékot kell fizetni. ……
2.15. A közkereseti társaság olyan gazdasági társasági forma, amelyben a tagok arra vállalnak
kötelezettséget, hogy korlátlan és egyetemleges felelősségük mellett közösen
gazdálkodnak, és az ehhez szükséges vagyont a társaság rendelkezésére bocsátják. .......
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III. Rövid feladatok – Asszociáció

Összesen: 7 pont

3. Négyféle asszociáció

7*1 pont

Melyik gazdasági társasági formára jellemzők az alábbi meghatározások? A helyes válasz
betűjelét írja a kipontozott helyre! Minden helyes válasz 1 pontot ér.
A
B
C
D

Korlátolt Felelősségű Társaság
Részvénytársaság
mindkettő
egyik sem

3.1. ……

A tagok felelőssége korlátlan és egyetemleges.

3.2. ...….

Nyilvánosan és zártkörűen működő típusai léteznek.

3.3. ……

Előre meghatározott törzsbetétekből álló törzstőkével alakul.

3.4. ……

Legfelsőbb szerve a közgyűlés.

3.5. ……

A személyes közreműködés nem kötelező.

3.6. ……

Alapításához legalább egy beltagra és legalább egy kültagra szükség van.

3.7. ……

A tulajdonosi jog értékpapír formájában jelenik meg.
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IV. Szöveges feladatok – Felsorolás

Összesen: 10 pont

4. Felsorolás
Sorolja fel az egyes kérdésekre adandó helyes válaszokat! Válaszát írja a kipontozott
helyre! Minden helyes válasz 1 pontot ér.

4.1.

Soroljon fel öt fejezetet, melyek az üzleti terv részét képezhetik!

5*1 pont

 ………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………...
 ……………………………………………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………………………......................

4.2. Soroljon fel öt elemet, amelyet a munkaszerződésnek tartalmaznia kell!

5*1 pont

 ………………………………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………………………..
 ……………………………………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………………………………..
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V. Számítási feladatok

Összesen: 60 pont

5. Számítási feladatok
A feladatokban a kért számításokat minden esetben jelölje ki! A számítások kijelölése nélkül az
eredmény nem értékelhető!
5.1. Egy öt fős vállalkozás 2018. évi bruttó forgalma 80 000 ezer Ft, az eladott áruk nettó
beszerzési ára 35 630 ezer Ft, a forgalmazási költsége 18 921 ezer Ft volt. Számítsa ki,
hogy mennyi volt a bruttó forgalom ÁFA tartalma, ha az áfakulcs 27%-os! Határozza
meg a nettó forgalmat, valamint az árréstömeget! Számítsa ki a nyereséget és
határozza meg az egy főre jutó nyereséget!
Kerekítési pontosság ezer Ft!

5*1 pont
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5.2. Egy kereskedelmi egység adatait tartalmazza az alábbi táblázat. Számítsa ki a
táblázat hiányzó adatait! A kiszámított eredményeket írja be a táblázat megfelelő
rovatába! Kerekítési pontosság egész Ft. Mellékszámításait a táblázatban tüntesse fel!
5*1 pont
Mellékszámítás

ÉRTÉK

Nettó termelői ár (Ft)

---

2300

Áfakulcs %

---

27

---

25

---

35

Adatok

Felszámított
termelői áfa (Ft)
Nagykereskedelmi
haszonkulcs

(a

beszerzési

nettó
ár

százalékában)
Nettó
nagykereskedelmi ár (Ft)
Nagykereskedő

által

felszámított áfa összege
(Ft)
kiskereskedelmi
haszonkulcs

(a

nettó

eladási ár százalékában)
Nettó
kiskereskedelmi ár (Ft)
Kiskereskedő

által

felszámított

ÁFA

összege (Ft)
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5.3. Egy informatikai termékek értékesítésével foglalkozó cég forgalmi adatainak
elemzéséhez az alábbi táblázatban szereplő információk állnak rendelkezésre.
Számítsa ki a táblázat hiányzó adatait!
A kiszámított eredményeket írja be a táblázat megfelelő rovatába!
Kerekítési pontosság millió Ft, százalékos értéknél egy tizedes jegy!
Mellékszámításait tüntesse fel!

12*1 pont

Vállalkozás adatai:
bázis évi
Megnevezés

forgalom
(millió Ft)

Vállalatirányítási
szoftverek

tárgyévi

tárgyévi

tervezett

tényleges

forgalom

forgalom

Vd %

Vtf %

108,0

102,0

Vtt %

(millió Ft) (millió Ft)

782

Informatikai
Hardver

594

93,0

eszközök
Összesen
Számítások:
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5.4. Egy nemzetközi vállalat készlet adatainak elemzéséhez az alábbi táblázatban szereplő
információk állnak rendelkezésre. Számítsa ki a táblázat hiányzó adatait! A
kiszámított eredményeket írja be a táblázat megfelelő rovatába!
Kerekítési pontosság egy tizedes jegy! Mellékszámításait tüntesse fel!

13* 1 pont

Vállalkozás adatai:
2018. évi tény
Árucsoportok

Árbevétel
M Ft

Kozmetikumok
Fodrászati
cikkek

270,0

2019. évi terv

Átlag-

Forgási

készlet

sebesség

M Ft

napokban

20,4
5,9

10,8

Összesen
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Árbevétel
M Ft

Forgási

Átlag-

Forgási

sebesség

készlet

sebesség

Vtf

M Ft

napokban

%-ban

367,9

25,7

229,3

12,1
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5.5. Soroljon fel 4 olyan tényezőt, amely a vállalat átlagkészlet növekedését
eredményezheti!

4*1 = 4 pont

 ………………………………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………………………….
 …………………………………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………………………………….

5.6. Egy

kereskedelmi

tevékenységgel

foglalkozó

vállalkozás

jövedelmezőségi

kimutatásának alábbi adatait ismerjük a tárgyévre vonatkozóan. A táblázatban
feltüntetett adatok alapján számítsa ki a táblázat hiányzó adatait, és írja be a
megfelelő helyre!
Kerekítési pontosság egész szám. Mellékszámításait tüntesse fel!
Megnevezés
Árbevétel

6*1 pont

Adatok

Adatok

ezer Ft-ban

az árbevétel %-ában

453 000

-

Elábé
Árréstömeg

20

Forgalmazási költségek
A kereskedelmi tevékenység eredménye
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5.7. Egy bútoráruház három részlegeinek készletadatait foglalja össze az alábbi táblázat.
Számítsa ki a táblázat hiányzó adatait! A kiszámított eredményeket írja be a táblázat
megfelelő rovatába! Kerekítési pontosság egész szám, százalékos értéknél egy tizedesjegy.
Mellékszámításait tüntesse fel!
Bútoráruház készletadatai
Adatok/Mutatók Konyhabútor

10*1 pont

Nappali bútor

Hálószoba

részleg

részleg

bútor részleg

Nyitókészlet

520

890

Zárókészlet

140

(Millió Ft)

727

Átlagkészlet
Beszerzés
Értékesítés

664
3980

2549
3057
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5.8. Egy kereskedelmi vállalkozás dolgozói létszáma 2017. évben 50 fő volt. A 2018. évre
a dolgozói létszám 20%-kal csökkent. A 2018. évben a dolgozóknak kifizetett átlagbér
280 000 Ft/fő/hó. Az egy főre jutó termelékenység a 2018. évben 1965 ezer Ft/fő/hó. A
2018. évben a dolgozók átlagosan havi 21 napot dolgoztak napi 8 órában. Egy eladó
átlagosan egy hónapban 210 vevőt szolgált ki a 2018. évben.
Számítsa ki az alábbi táblázatban megadott adatokat, mutatókat! Kerekítési pontosság
egész szám, százalékos értéknél egy tizedes jegy!

Adatok/ Mutatók

Mellékszámítás

2018. évi dolgozói létszám (fő)
2018. évi bérköltség (ezer Ft/év)
2018. évi nettó árbevétel (ezer Ft/év)
2017. évi bérhányad (%)
2018.

évi

5*1 pont

leterheltség

(vevő/munkaóra)
Kerekítési pontosság egy tizedes
jegy!
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Eredmény

