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MINTA 

ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉG 

 

A szakképesítés azonosítószáma és megnevezése: 

04163011 Élelmiszer-eladó 

A vizsgatevékenység megnevezése: Áruforgalom lebonyolítása 

 

Időtartam: 60 perc 

 

A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: számítógép alkalmazását igénylő vizsgatevékenység. 

Az írásbeli vizsgafeladat 20 feladatból áll és tanulási eredményeket mér a következő témakörökben: 

áruforgalmi ismeretek, szakmai számítások és jogszerű működés. 

 

 

Maximálisan elérhető pontszám: 100 pont (100%) 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám 

legalább 40%-át elérte. 

Értékelési skála: 

 80 – 100 pont (%) = 5 (jeles) 

 60 – 79 pont (%) = 4 (jó) 

 50 – 59 pont (%) = 3 (közepes) 

 40 – 49 pont (%) = 2 (elégséges) 

 39 – 0 pont (%) = 1 (elégtelen) 

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40% 
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1. Sorrendbe rendezés   
Állapítsa meg a beszerzési tevékenység szakaszainak helyes sorrendjét, és az adott szakasz 

sorszámát írja a pontozott vonalra!  

 

…. áruátvétel 

.... megrendelés 

…. beszerzendő áru mennyiségének és összetételének meghatározása 

…. pénzügyi rendezés 

…. szállító partnerek kiválasztása 

 

2. Igaz-hamis állítások  
Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak (I), vagy hamisak (H)! Választását a pontozott 

vonalon a megfelelő betűvel – Igaz (I), vagy Hamis (H) – jelölje! Minden esetben indokolja a 

válaszát! Helyes döntés 1 pont, helyes indoklás 2 pont.  

 

1. Minél gyakrabban szerez be árut a kereskedő, annál kisebb készletet kell tartania.  …. 

Indoklás:  

 

2. A napi tömegcikkeket, pl. kenyeret, tejet a kereskedő telefonon is megrendelheti, mivel ismeri 

ezeknek jellemzőit és választékát.  …. 

Indoklás:  

 

3. A rabatt készpénzes fizetéshez kapcsolódó kedvezmény.  …. 

Indoklás:  

 

3. Párosítás  
Az Önök üzletének környezetében több vállalkozás kezdte meg a kiszállítást internetes 

megrendelés alapján, egyes esetekben az üzlethelyiséget is megszüntették. Állapítsa meg, hogy 

melyek az internetes, és melyek a bolti kiskereskedelem előnyei, és a tulajdonságok betűjelét írja 

a megfelelő kereskedelmi formához.  

Bolti kiskereskedelem Internetes kereskedelem 

  

a) széles választék bemutatása 

b) személyes, közvetlen kapcsolat a vevőkkel 

 

4. Feleletválasztós feladatok   
Az alábbiak közül húzza alá a helyes állítást! (Minden helyes válasz 2 pontot ér. Minden 

feladatban csak egy állítás helyes, ennél több jelölése esetén a megoldás nem értékelhető.) 

 

1. A kereskedelmi vállalkozások áruforgalmi folyamatának elemei 

………………………………. 

a) termelés, elosztás, forgalom, fogyasztás 
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b) az áruk megrendelése, átvétele, pénzügyi rendezése 

c) beszerzés, készletezés, értékesítés 

 

2. A vállalkozás számára előnyös, ha a készletek forgási sebessége ………………… 

a) lassul 

b) gyorsul 

c) nem változik 

 

 

5. Árengedményes akció értékelés  
Az Ön feladata, hogy az előző időszaki árengedményes akció értékeléséhez az alábbi 

számításokat elvégezze! Minden esetben jelölje az elvégzett műveleteket!  

(Kerekítési pontosság: Ft-adatoknál egész szám, egyéb adatoknál egy tizedesjegy.) 

 

Áru megnevezése Eredeti fogasztói ár (Ft/kg) Engedmény mértéke (%) 

Lavazza d’Oro 5 690 10 

Lavazza Expert Gusto Forte 2 490 15 

Bravos Classic 1 844 25 

Douwe Ebgerts Omnia Classic 3 999 20 

 

 

a) Határozza meg az engedményes fogyasztói árat!  

Áru megnevezése Engedménnyel csökkentett fogyasztói ár (Ft/kg) 

Lavazza d’Oro 

 

 

 

Lavazza Expert Gusto Forte 

 

 

 

Bravos Classic 

 

 

 

Douwe Ebgerts Omnia Classic 

 

 

 

 

b) Számítsa ki az átlagos engedmény mértékét %-ban!   
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6. Fogyasztói ár kalkulációja  

a) Felettese azt az utasítást adja, hogy határozza meg a 100 g-os kiszerelésű Pörkölt kávé eladási 

árát, ha a szállító 1 350 Ft-os bruttó áron kínálja, és üzletük 30%-os haszonkulccsal számol a nettó 

beszerzési ár százalékában. Az áfakulcs 27%-os. Segítségként megkapja az árképzési sémát, 

amelyet ki kell töltenie.  

(Kerekítési pontosság: Ft-adatoknál egész szám) 

 

Megnevezés Számítás Eredmény 

Bruttó beszerzési ár 

 

 

 

 

Áfa 

 

 

 

 

Nettó beszerzési ár 

 

 

 

 

Árrés 

 

 

 

 

Nettó eladási ár 

 

 

 

 

Áfa 

 

 

 

 

Fogyasztói ár 

 

 

 

 

 

b) Milyen szempontokat kell figyelembe vennie a vállalkozásnak a termékek eladási árainak 

meghatározásakor? Soroljon fel legalább 3 szempontot!  
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