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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 

(az értékelő tanárok részére) 
 
A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszá-
mok adhatók. 
 
A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. 
Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. 
 

A tesztfeladatokban csak egy helyes válasz fogadható el. Ha a jelölés nem egyértelmű, a vizs-
gázó nem kaphat pontot. Ha a zárt jellegű (teszt-) feladatoknál az összes lehetséges választ 
megjelöli, nem kap pontot.  

Tévedés esetén helyes megoldásnak csak a vizsgázó egyértelmű javítása fogadható el. 
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Feleletválasztós feladatok 

1. feladat  10 pont 
Döntse el az alábbi állításokról, hogy IGAZAK vagy HAMISAK! Válaszát aláhúzással jelölje! 
Amennyiben HAMIS az állítás, indoklással támassza alá döntését! 
 

a. A piackutatás során első lépésként a kutatási tervet kell összeállítani. 
IGAZ   HAMIS 

Indoklás: A piackutatás első lépéseként a problémát kell megfogalmazni, pontosítani, 
részletesen kibontani. Ezt követően lehet csak a kutatási tervet összeállítani. 

 
b. A primer információgyűjtés egyik módszere a megfigyelés. 

IGAZ   HAMIS 
Indoklás: - 

 
c. A termékéletgörbe növekedési szakaszában a forgalom már emelkedik, de a marketing-

költségek még magasak. 
IGAZ   HAMIS 

Indoklás: - 
 

d. Az árpolitika a vállalat által kínált termékek árának meghatározása, illetve a piaci árese-
ményekre való reagálási elvek és módszerek összessége. 

IGAZ   HAMIS 
Indoklás: - 
e. Az árrés az eladási ár és a vevő által reálisnak tartott ár közötti különbség. 

IGAZ   HAMIS 
Indoklás: Az árrés az eladási ár és a beszerzési ár különbsége. 

 
f. A hagyományos kiskereskedelmi értékesítés jellemzője, hogy gyors, mivel a kereskedő 

a vevő kívánságait alaposan és közvetlenül meg tudja ismerni. 
IGAZ   HAMIS 

Indoklás: A hagyományos értékesítés pont azért nem gyors, hanem lassú, mert a vevő 
kívánságainak alapos megismerése a közvetlen kapcsolat révén időigényes. 

 
g. A személyes eladás során elég, ha az eladó csak kiváló áruismerettel rendelkezik. 

IGAZ   HAMIS 
Indoklás: A személyes eladás során nem elég az áruismeret, nagyon fontos az eladó 
személyisége, magatartása, megjelenése is. 

 
h. A kereskedőkre irányuló ösztönzés célja, hogy meggyőzze a kereskedőt, hogy a gyártó 

termékét a kínálatába felvegye, valamint nagyobb mennyiséget szerezzen be tőle. 
IGAZ   HAMIS 

Indoklás: - 
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i. Reprezentatív egy piackutatás, ha a vizsgált minta jellemző tulajdonságaiban az alapso-
kaság szerkezetét tükrözi. 

IGAZ   HAMIS 
Indoklás: - 
j. A vásárló az impulzusvásárlás során alaposan átgondolja, hogy melyik terméket sze-

retné, és csak azt követően vásárolja meg. 
IGAZ   HAMIS 

Indoklás: Az impulzusvásárlás hirtelen, ötletszerűen kialakuló vásárlás, nem előzi meg 
alapos mérlegelés, információgyűjtés. 

 
Értékelési útmutató: minden helyes válaszért 1 pont adható. A HAMIS válasz esetén csak ak-
kor adható meg az 1 pont, ha az arra adott indoklás is helyes. Helytelen indoklás esetén nem 
adható pont. Az indoklások esetében a megadottól eltérő, szakmailag helyes megfogalmazás 
is elfogadható. 
 
2. feladat  6 pont 
Írja be a táblázatba a helyesnek tartott kiegészítés betűjelét, hogy igaz legyen az állítás! 
 

Az állítás sor-
száma 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

A választás 
betűjele a c b b c d 

 
1. A vállalkozás vagyonkimutatása az üzleti terv …………. részében olvasható. 
a) pénzügyi terv 
b) marketing terv 
c) gyártási terv 
d) vezetői összefoglaló 

 
2. Leltározáskor a könyv szerinti készlet számításánál készletcsökkentő tényező a(z) 
…………… 
a) értékesítésre kínált árumennyiség. 
b) forgalmazási veszteség. 
c) selejtezés. 
d) tulajdonos másik boltjától átvett áruk értéke. 

 
3. A forgási sebesség lassulása azt jelenti, hogy a forgási sebesség dinamikus viszonyszáma a 
100 százalékot …. 
a) meghaladja. 
b) nem éri el. 
c) optimalizálja. 
d) kiegészíti. 
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4. Amennyiben a vizsgált időszakban a forgási napok száma nő, akkor a ……. 
a) forgási sebesség gyorsult. 
b) forgási sebesség lassult. 
c) készletgazdálkodás javult. 
d) készletgazdálkodás romlott. 

 
5. A(z) ….. a helyzeti középértékek közé tartozik. 
a) viszonyszám 
b) átlag 
c) módusz 
d) index 

 
6. A(z) ……. olyan tételes kimutatás, amely az eszközök és források valóságában is meglévő 
állományát - mennyiségét és értékét – egy meghatározott időpontra vonatkoztatva ellenőrizhető 
módon tartalmazza. 
a) áruforgalmi jelentés 
b) bizonylat 
c) eredménykimutatás 
d) leltár 

 
Értékelési útmutató: minden helyes válaszért 1 pont adható. 
 
3. feladat  5 pont 
Írja be az egyes meghatározásokhoz a kapcsolódó fogalom betűjelét! Egy fogalom több meg-
határozáshoz is tartozhat, és nem tartozik minden meghatározáshoz fogalom! Amelyik megha-
tározáshoz nem tartozik fogalom a megadott lehetőségek közül, akkor azt „—” jellel jelölje!  
 
Fogalom: 
A. ár 
B. költség 
C. ráfordítás 
D. viszonylag állandó költség 
E. változó költség 
F. indirekt költség 

 
Fogalom 
betűjele Meghatározás 

A Az áru ellenértéke pénzben kifejezve. 

— A termék előállításával vagy forgalmazásával, azok változásaival közvetlenül kapcso-
latba hozható költségek. 

D A termelés/forgalmazás azon költségei, amelyek a vizsgált időtartamban a kibocsá-
tástól/eladástól függetlenek. 

— Az immateriális javak és tárgyi eszközök elhasználódása miatt elszámolt összeg. 

B A vállalkozás tevékenysége során, a termelés és szolgáltatás nyújtása érdekében fel-
merülő erőforrás-felhasználások pénzben kifejezett értéke. 

 
Értékelési útmutató: minden helyes válaszért 1 pont adható. 
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4. feladat  4 pont 

Soroljon fel 6 szempontot, melyek alapján a potenciális beszállítók értékelését végezhetjük!  
1. a kínált áru minősége 
2. a választék 
3. az ár 
4. az esetlegesen elérhető engedmények és kapcsolódó felárak 
5. a szállítási kapacitás 
6. a szállítási feltételek (határidő, mód, speciális igények, paritás stb.) 
7. a fizetési feltételek (határidő, mód, pénznem stb.) 
8. az árucikk beszerzéséhez kapcsolódó egyéb költségek, pl. vám 

 
Értékelési útmutató: 1-3 helyes válasz 2 pont; 4-6 helyes válasz 2 pont. Többletpont nem ad-
ható. Bármely, a megoldásban nem szereplő, vagy másképp fogalmazott, szakmailag helytálló 
válasz elfogadható.  
 
5. feladat  5 pont 

Írja le megfelelő sorrendben a fogyasztói ár kialakításának lépéseit!  
1. nettó beszerzési (bekerülési) ár 
2. árrés 
3. nettó eladási ár 
4. áfa 
5. fogyasztói ár (bruttó eladási ár) 

 
Értékelési útmutató: minden helyes válaszért 1 pont adható. Többletpont nem adható. Csak 
akkor adható pont, ha helyes a sorrend is. 
Bármely, a megoldásban nem szereplő, vagy másképp fogalmazott, szakmailag helytálló válasz 
elfogadható!  
 
6. feladat  3 pont 

Keresse meg a fogalmakhoz tartozó megfelelő definíciókat! A definíciók előtt lévő számot írja 
be a táblázatba! 

A - optimális készlet 
B - minimális készlet 
C - jelzőkészlet 

 
1- A forgalom zavartalan lebonyolítását, a legnagyobb árbevétel elérését teszi lehetővé a 

legkisebb ráfordítással. 
2- Az a készletszint, melynek elérésekor a rendelést fel kell adni. 
3- Az a készletmennyiség, mely alá a készletszint nem süllyedhet. 
 

A B C 
1. 3. 2. 

Értékelési útmutató: minden helyes válasz 1 pont. 
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7. feladat  4 pont 

Húzza alá a felsorolásból az áruátvétel során használt négy bizonylatot, dokumentumot!  

  
szállítólevél, nyugta, bevételi pénztárbizonylat, kiadási pénztárbizonylat, árváltozási jegyző-

könyv, számla, pénztárjelentés, visszáru adatlap, megrendelőlevél, készpénzfizetési számla, 

leltárfelvételi ív  

Értékelési útmutató: minden helyes válasz 1 pont. Összesen 4 pont. Amennyiben a vizsgázó 
négynél több elemet jelölt meg, a többletként megjelölt válaszok pontszáma levonásra kerül a 
helyesen megjelölt válaszok pontszámából. A végső pontszám negatív nem lehet. 
 
8. feladat  10 pont 

Az alábbiakban felsorolt megállapításokról el kell döntenie, hogy igazak vagy hamisak! Dön-
tését írja a feladat alatt megtalálható táblázatba! 

1. Az üzletben megfelelő területet kell biztosítani az áruátvétel lebonyolítására.  
2. A zsiliprendszerű raktár olyan speciális raktár, melynek utcára nyíló külső ajtajához kulcsa 

van a szállítónak.  
3. Amennyiben áruátvételkor megállapítják, hogy a számlán szereplő ár téves, a boltvezető 

köteles visszaküldeni az árut.  
4. Bruttó súly szerinti átvétel esetén az árut göngyöleg nélkül lemérve, a csomagolást fel-

bontva veszik át.  
5. Vakátvétel esetén az áruátvétellel megbízott dolgozók az árut lemérik, megszámolják anél-

kül, hogy tudnák, milyen mennyiségű árunak kellett beérkeznie, vagy hogy milyen áru és 
mennyiség szerepel az árut kísérő bizonylatokon. 

6. A leltározás megtörténtét leltározási jegyzőkönyvben rögzítik.  
7. A forgalmazási veszteség mértékét a felügyeleti szerv határozza meg.  
8. A számla a beérkezett áru ellenértékének kiegyenlítésére szolgál.  
9. Az eladásösztönzés arra irányul, hogy minél több terméket és szolgáltatást értékesítsen a 

vállalat.  
10. Az árumozgató eszközöket valamennyi ott dolgozó szabadon használhatja. 

 

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
igaz/ 
hamis igaz igaz hamis hamis igaz igaz hamis igaz igaz hamis

 
Értékelési útmutató: minden helyes válasz 1 pont. 
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9. feladat  5 pont 

Állítsa helyes sorrendbe a beszerzés folyamatának lépéseit! A tevékenységek előtt lévő betűket 
írja be a táblázatba! 
A beszerzési folyamat lépései: 

a. Az üzleti kapcsolat kialakítása, megrendelés.  
b. A szállítók kiválasztása. 
c. Az áru átvétele. 
d. A beszerzendő áruk mennyiségének és összetételének meghatározása. 
e. Pénzügyi teljesítés.  

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 

A tevékeny-
ség betűjele d b a c e 

 
Értékelési útmutató: minden helyes válasz 1 pont. 
 
10. feladat  3 pont 

Állapítsa meg, hogy milyen fogalmakat definiálnak a következő meghatározások! A fogalom 
megnevezését írja a táblázat megfelelő sorába! 

Definíció Fogalom  

A nyilvántartások alapján megállapított készletérték.  Könyv szerinti készlet-
érték  

Dokumentum, mely egy adott időpontban kimutatja a vállalko-
zás eszközeinek mennyiségét és értékét.  Leltár  

Az üzletben valójában megtalálható áruk értékének összessége, 
melyet számolással, méréssel állapítottak meg. 

Leltárérték vagy tényle-
ges készletérték  

 
Értékelési útmutató: minden helyes válasz 1 pont. 

11. feladat  5 pont 

Az alábbi tesztfeladatok esetében négy válaszlehetőség közül kell egy helyes megoldást kivá-
lasztani. A helyes válasz betűjelét írja a feladatok után megtalálható táblázatba! 

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 
A helyes  

válasz betűjele b b c b c 

 
1. Napjainkban a Magyarországon megvásárolható termékek legnagyobb hányada… 

a. hatósági áras 
b. szabadáras 
c. minimál áras 
d. maximált áras  
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2. A pénztáros nyitó pénzkészletét … nevezik. 
a. maradványnak  
b. váltópénznek  
c. kálónak 
d. egyik megoldás nem helyes  

3. A kézzel írt nyugtán fel kell tüntetni a vásárolt termék vagy szolgáltatás… 
a. egységárát, nettó és bruttó összegét. 
b. áfakulcsát, nettó és bruttó összegét. 
c. az ellenértékének bruttó végösszegét. 
d. megnevezését, mennyiségét, nettó és bruttó árát, végösszegét. 

4. 18%-os áfakulcsú termékek vásárlása esetén a számla végösszege … áfát tartalmaz. 
a. 18%  
b. 15,25%  
c. 14,25%  
d. 21,26%  

5. A kereskedő számlaadási kötelezettségét ………………….. teljesítheti. 
a. kizárólag számla kiállításával 
b. jegyzőkönyv felvételével is 
c. nyugta kiállításával is  
d. szállítólevél kiállításával is  
 

Értékelési útmutató: minden helyes válasz 1 pont. 
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Számítási feladatok 

12. feladat  11 pont 

Egy postai szolgáltatóhelyen a postai, banki és pénzügyi termékek mellett élelmiszereket is 
forgalmaznak. 2021. január 1-jén 1,2 millió Ft értékű készlet állt rendelkezésre az élelmisze-
rekből. A vizsgált évben a következő forgalmi adatok állnak rendelkezésre az árucsoportra vo-
natkozóan: 

Cikkcsoport Nettó árbevétel (ezer Ft)
Üdítőitalok 2 053,0 
Csokoládéáruk 1 798,0 
Összesen 3 851,0 

Az év végére az élelmiszerek készletállapota 98%-a a januári nyitókészletnek. A készletadatok 
nettó eladási áron számítottak. Az átlagos árrésszínvonal a nettó beszerzési ár %-ában 42%. 
Kerekítési pontosság: egy tizedes. 
 

Számítsa ki a táblázatban kért adatokat, mutatószámokat! 
 

Megnevezés Mellékszámítás Eredmény
Zárókészlet (ezer Ft) 1,2*0,98 1176,0 
Átlagkészlet (ezer Ft) (1200,0+1176,0)/2 1188,0 
Beszerzés (ezer Ft) 3851,0+1176,0–1200,0 3827,0 
Forgási sebesség (nap) 1188,0*360/3851,0 111,1 
Forgási sebesség (fordulat) 3851,0/1188,0 vagy 180/55,5 3,2 
Értékesített áruk beszerzési 
értéke (ezer Ft) 

3851,0/1,42 2712,0 

Árréstömeg (ezer Ft) 3851,0–2712,0 1139,0 

Haszonkulcs a nettó eladási 
ár %-ban (%) 

42/142 
vagy 

1139,0/3851,0 
29,6 

 
Értékelési útmutató: mellékszámítás levezetése nélkül az eredmény nem értékelhető. Fél pont 
nem adható. Helyes eredményenként 1 pont adható. Helyes mellékszámítás levezetésére össze-
sen 3 pont adható (1 pont 3 db helyes mellékszámítás levezetése esetén, 2 pont 6 db helyes 
mellékszámítás levezetése esetén, 3 pont pedig, ha minden mellékszámítás levezetése helyes). 
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13. feladat  9 pont 
Az Ön munkakörébe tartozik a költségek alakulásának elemzése. Az első negyedéves értékesí-
tési adatok: 

Időszak Költségek 
(millió Ft) 

2017. év 105,65 

2018. év 107,23 

2019. év 109,82 

2020. év 103,64 
Kerekítési pontosság: egy tizedes. 
 
a) Számítsa ki a korábbi évek első negyedéves értékesítési adatai alapján, hogy 2017. év azo-

nos időszakához képest hány százalékkal változtak a vállalkozás költségei! 
 5 pont 

Év Mellékszámítás Eredmény 
(%) 

2017. (105,65/105,65*100)-100 0 

2018. (107,23/105,65*100)-100 +1,5 

2019. (109,82/105,65*100)-100 +3,9 

2020. (103,64/105,65*100)-100 -1,9 
 

Értékelési útmutató: mellékszámítás levezetése nélkül az eredmény nem értékelhető. Fél pont 
nem adható. Helyes eredményenként 1 pont adható. Helyes mellékszámítás levezetésére össze-
sen 1 pont adható. 
 
b) 2018. évben átszervezték a céget. Számítsa ki, hogy hány százalékkal változott 2018. évhez 

képest 2020. évre az első negyedéves költség! Töltse ki az alábbi táblázatot!  
 4 pont 

Viszonyszám  
mellékszámítás 98,1/101,5 vagy 103,64/107,23 

Viszonyszám (%) 96,7 

Százalékos változás 
mellékszámítás 96,7 – 100,0 

Változás %-ban - 3,3 

Értékelési útmutató: mellékszámítás levezetése nélkül az eredmény nem értékelhető.  
Fél pont nem adható. Helyesen kitöltött rovatonként 1 pont adható.  
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14. feladat  9 pont 

Végezze el a készpénzfizetéses számla kitöltésére vonatkozó feladatot! 
Ön a Gépalkatrész Szakkereskedés Kft. alkalmazottja. Az üzlet adatai a következők: 
Székhely: 1123 Budapest, Király u. 145. Adószám: 12345678-2-05  
Kiss Kálmán egyéni vállalkozó 2 darab akkumulátortöltőt vásárol az üzletben. Az akkumulá-
tortöltő cikkszáma: 5905354. Ára áfával együtt 9 030 Ft/db. A vevő azt kéri Öntől, hogy kész-
pénzfizetéses számlát állítson ki a vásárlásról. 
A számlakiállításhoz a következő adatokat adja meg: Székhelye: 1119 Budapest, Nagy Péter 
sétány 36. Adószám: 6234567-2-02  
Töltse ki az alábbi készpénzfizetési számlát a megadott adatok alapján! A vásárlás napja legyen 
a vizsga napja! A termék áfakulcsa 27%. 

KÉSZPÉNZFIZETÉSI SZÁMLA Sorszám:AE123456 
 
A számlakibocsátó neve, címe: 

Gépalkatrész Szakkereskedés Kft. 
1123 Budapest, Király u. 145. 

 
Adóazonosító szám: 

12345678-2-05 

A vevő neve és címe: 
Kiss Kálmán EV 
1119 Budapest, Nagy Péter sétány 36. 
Adószám: 6234567-2-02 

A számla kelte: 
A vizsga napja  

A termék (szolgáltatás) 
megnevezése, besorolási 

száma 
Menny. 
egysége Mennyisége

Egységára 
(áfával 
növelt) 

Értéke,mely 
21,26% áfát  

tartalmaz 

5905354 akkumulátor töltő db 2 9 030,- 18 060,- 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
A számla fizetendő végösszege: 18 060,- 

 
Az áthárított adó % értéke: 27 
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Értékelési útmutató: a következő helyesen kitöltött rovatokra adható 1-1 pont: 
a. A számla kibocsátójának neve és címe 
b. Adóazonosító szám feltüntetése  
c. Vevő neve és címe  
d. Vevő adóazonosító száma  
e. Áfatartalom mértéke  
f. A számlán lévő adatsor első három oszlopa  
g. A számlán lévő adatsor egységár és érték oszlopa  
h. A számla üres résznek kihúzása és a végösszege, áthárított adó mértéke  
i. Az áthárított adó mértéke 

 

15. feladat  5 pont 
Ön egy postai szolgáltatóhely (Magyar Posta Zrt., 1111 Budapest, Gábor u. 13., Adószám: 
12345678-2-20) munkatársa. Műszaki hiba miatt meghibásodott a pénztárgép, és a javítás idő-
tartama alatt nyugtát adnak vásárlóiknak. Egyik vevőjük, Nagy Gábor EV (állandó lakcíme: 
1000 Budapest, Bélapát u. 8., Adóazonosító jel: 084365265) az alábbi árucikkekből vásárolt az 
Önök üzletében: 
 

Vásárolt 
mennyiség 

Árucikk megnevezése, 
jellemzői Bruttó eladási ár 

1 darab Ice tea, citrom ízű 500 ml 380 Ft/db 
1 csomag C5 boríték 50 db/csomag 2 100 Ft/csomag 

 
Állítsa ki a nyugtát a vásárolt árucikkek ellenértékéről! 
 

 
 

Fizetendő végösszeg (Ft) 2100 + 380 = 2 480,- 
A cég neve és adatai  Magyar Posta Zrt., 1111 Budapest, Gábor u. 

13., Adószám: 12345678-2-20 
Kelet „A vizsga napja” 
Forintösszeg beírása 2 480,- 
Aláírás „Tanuló aláírása” 

Értékelési útmutató: minden helyesen beírt adatért 1 pont adható. 
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16. feladat  6 pont 
Ön egy több telephellyel rendelkező vállalkozás adminisztratív munkatársa. A telephely, ahol 
dolgozik, a PackSiker Kft. 11. számú egysége, melynek címe: 1119 Budapest, Virág utca 23. 
A 124/21-es megrendelő levél alapján a következő árukat szállította a 28. számú járattal a vál-
lalkozás 5. számú telephelyének, Gyöngyösre. Az 5. számú telephely címe: 3200 Gyöngyös, 
Iskola u. 6. 

Boríték C5 1000 db/csomag 250 csomag Bruttó ár: 5 Ft/db ÁFA 27% 
Boríték talpas, párnás 400 db/csomag 120 csomag Bruttó ár: 19 Ft/db ÁFA 27% 

 
A megrendelés ügyintézője: Nagy Éva 
A megrendelés időpontja: a vizsga előtt 3 munkanappal 
Töltse ki a mellékelt szállítólevelet a megadott adatok alapján! 
 

S z á l l í t ó l e v é l   AB 34567812 
Szállító (név, irányítószám, cím, telefax, bankszámla száma 
és megnevezése) 
 
PackSiker Kft. 
1119 Budapest, Virág utca 23. 
 
Szállítva a ……11…….telepről (raktárból) 

A vevő (név, irányítószám, cím, 
bankszámla száma és megneve-
zése) 
 
PackSiker Kft. 
5. sz. telephely 
3200 Gyöngyös, Iskola u. 6. 

 
A megrendelés száma, kelte, ügyintézője: 
 
124/21 
„a vizsga előtti 3. munkanap” 
Nagy Éva 

Az átvevő megnevezése (név, irá-
nyítószám, cím) 
PackSiker Kft. 
5. sz. telephely 
3200 Gyöngyös, Iskola u. 6. 

Járatszám 28. 

So
rs

zá
m

 A termék (szolgáltatás) megneve-
zése, besorolási száma 

Áfa- 
kulcs

M
en

ny
i-

sé
gi

 
 e

gy
sé

g 

Mennyi-
ség Egységár Értéke 

1. Boríték C5 1000 db/csomag 27 csomag 250 5 000,- 1 250 000,-

2. Boríték talpas, párnás 400 
db/csomag 27 csomag 120 7 600,-    912 000,-

3.       
4.       
5.       
6.       

Kiállító Átvételi feljegyzések 
 
 

p.h. 

Átvevő 
Kelet 

„a vizsga 
napja” 

Aláírás 

„vizsgázó aláírása” 
Kelet Aláírás 

 
Értékelési útmutató: a következő helyesen kitöltött rovatokra adható 1-1 pont: 
a. A szállító és a vevő neve, adatai, telephely megadása  
b. A megrendelés adatai 
c. Az átvevő adatai és a járatszám 
d. A termékekre vonatkozó sorok 
e. Üres sorok kihúzása 
f. A keltezés és a kiállító aláírása  
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