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Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
 

2/63 

 
 
A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékrıl 
és az Országos Képzési Jegyzékbe történı felvétel és törlés eljárási rendjérıl alapján. 
 
Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés 
azonosító száma, megnevezése: 
 
54 341 01 0000 00 00 Külkereskedelmi üzletkötı 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
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A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok 
magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági együttmőködés alapelvei 
vizsgafeladat jellemzıi: 
 

- Az „A” tételek a nemzetközi gazdasági szakmai ismereteket, a „B” tételek az idegen 
nyelvi szakmai ismereteket kérik számon. 

- A szóbeli tételeket a szaktanárok által összeállított mellékletek, segédanyagként 
felhasználható források egészíthetik ki. 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
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1/A Cégének korábbi ukrán partnere jelentkezik az alábbi fax-szöveggel: 
„Most tudnánk vásárolni 10 t szekszárdi félkemény sajtot CPT Kijev (Inc. 2000) szállítási 
feltétellel, szokásos minıségben. Fizetés csekkel, amelyet DHL futárszolgálat 
igénybevételével az áru feladása elıtt 5 nappal továbbítunk az Önök vállalatához.” 
 
Válaszolja meg az alábbi kérdéseket: 

a) Az ajánlat milyen típusát küldte el az ukrán partner?  
 Általában meddig tekinthetı érvényesnek egy ajánlat a külkereskedelemben? 
 
b) Az adásvételi szerzıdésben a minıség meghatározásnak milyen tipikus módjai 

lehetségesek? 
 

c) Értelmezze a CPT Kijev (Inc. 2000) klauzulát! Jelenti-e a CPT paritás, hogy az áru 
biztosítási fedezet nélkül utazik a hőtıkamionban? Válaszát indokolja is meg! 

 
d) Melyek a közúti fuvarozás elınyei, illetve hátrányai, és milyen arányt képvisel az 

Európán belüli fuvarozási ágak között? Hogyan változott az Európai Unió 
tagországokban a közúti fuvarozási mód az elmúlt évtizedben?  

 Közúti fuvarozás esetén milyen fuvarokmányok kiállítása szükséges? Jellemezze 
 ezeket az okmányokat! 

 
e) Jellemezze a csekket, mint fizetési eszközt! 
 Biztonságosnak tekinthetı-e ukrán ügyfelünk által ajánlott fizetési módozat, aki 
 korábban már követett el fizetési pontatlanságokat, de mindig fizetett? Ha a vevınk 
 mindenáron ragaszkodik a csekkhez, hogyan tudná azt biztonságosabbá tenni? 
 
 

1/B Vállalatának hitelre lenne szüksége, mert a fokozódó piaci verseny hatására 
bizonyos beruházások halaszthatatlanná váltak.  

• Hol és milyen módon juthat cége hitelhez? Ismertesse a fedezett hitel, a 
nyílt hitel és a hitelfedezeti eszközök fogalmakat! 

• A kereskedelmi bankok milyen egyéb szolgáltatásokat nyújtanak? 
• Mi a központi bank szerepe, jelentısége az ország gazdasági életében? 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
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A vizsgázó neve:……………………….  
 

Értékelı lap 
 
1/A Cégének korábbi ukrán partnere jelentkezik az alábbi fax-szöveggel: 

„Most tudnánk vásárolni 10 t szekszárdi félkemény sajtot CPT Kijev (Inc. 2000) szállítási 
feltétellel, szokásos minıségben. Fizetés csekkel, amelyet DHL futárszolgálat 
igénybevételével az áru feladása elıtt 5 nappal továbbítunk az Önök vállalatához.” 

 
1/B Vállalatának hitelre lenne szüksége, mert a fokozódó piaci verseny hatására 

bizonyos beruházások halaszthatatlanná váltak.  
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák az 

információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C 
Ajánlati tevékenység a 
külkereskedelemben 

Ajánlatok típusai 10  

D 
A minıség, minıségbiztosítás 
jelentısége, szerepe, a 
minıségre ható tényezık 

A minıség 
meghatározásnak tipikus 
módjai 

6  

C 
Szokások és szokványok a 
nemzetközi kereskedelemben 

CPT Kijev (Inc. 2000) 10  

C 
A fuvarozást szabályozó 
nemzetközi egyezmények az 
egyes fuvarozási módoknál 

A közúti fuvarozás 
jellemzıi és okmányai 

10  

C 

A csekk, váltó, hitelkártya, az 
elektronikus fizetés 
alkalmazása a nemzetközi 
pénzforgalomban 

A csekk kellékei, 
alkalmazása a nemzetközi 
pénzforgalomban 

10  

D 
A hitel szerepe, a hitelezés 
menete a külkereskedelem 
finanszírozásában 

Hitel alapfogalmai 
Kereskedelmi bankok 
Központi bank 

20  



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
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A vizsgázó neve:……………………….  
 

Szint 
Szakmai készségek a szakmai 
és vizsgakövetelmény szerint 

 
Maximum Elért 

5 
Olvasott szakmai szöveg 
megértése 

Az esettanulmány tartalmi 
ismérveinek helyes 
értelmezése 

3  

5 Szakmai nyelvi beszédkészség 
A szakmai ismeretek 
szakszerő 
megfogalmazása 

5  

5 Idegen nyelvő beszédkészség 

Szakmai szókincs 
Nyelvhelyesség 
Kommunikációs 
készségek 

10  

5 
Idegen nyelvő hallott szöveg 
megértése 

 5  

5 Információforrások kezelése  
Az esettanulmányhoz 
kapcsolódó források 
kiválasztása 

3  

Összesen  92  
 Egyéb kompetenciák a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

 
Maximum Elért 

Személyes Önállóság  1  
 Szervezıkészség  1  
 Döntésképesség  1  
Társas Kommunikációs rugalmasság  1  
 Kompromisszumkészség  1  
Módszer Lényegfelismerés  1  
 Ismeretek helyén való 

alkalmazása  1 
 

 Kreativitás, ötletgazdagság  1  
Összesen  8  
Mindösszesen  100  

  
 
…………………………….  ……………………………... 
 dátum aláírás 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
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2/A Egy magyar játékgyártó és kereskedelmi Kft bérmunka-szerzıdés keretében 10.000 
darab mőagyag játék gyártására kap megrendelést egy svájci áruházcsoporttól. 
 
Válaszolja meg az alábbi kérdéseket: 

a) A kereskedıknek milyen típusai különböztethetık meg? Milyen kereskedıi csoportba 
sorolja az áruházat? 

 
b) Melyek a bérmunka ügylet jellemzıi? Milyen elınyöket, hátrányokat és kereskedelmi 

kockázatokat jelenthet a megbízó illetve a bérmunkát végzı vállalat szempontjából?  
 

c) Az elkészült játékokat a bérmunkát végzı export-győjtıforgalomban adja át a 
szállítmányozónak. Jellemezze a győjtıforgalmat! Melyek a fı elınyei, hátrányai és 
fuvarozási okmányai? 

 Szükséges-e szállítmányozó bekapcsolása a fenti ügylet esetében? A bérmentesítés 
 általában melyik fél kötelezettsége? Válaszát indokolja is meg! 
 
d) Svájc melyik gazdasági integráció tagja? Mutassa is be ezt az integrációs 

megállapodást! 
 
e) Milyen csomagolást alkalmazna a szállítás során? Ismertesse a csomagolással 

szembeni elvárásokat! 
 

2/B Ön egy kozmetikai termékeket gyártó cégnél dolgozik. Feladata az, hogy 
megszervezze a fél év múlva piacra kerülı új arckrém reklámkampányát. 

• Mutassa be azokat a marketingtevékenységeket, amelyek megelızték ezt a 
kérést! 

• A termék kialakítása elıtt, közben és után, mely marketingszempontokat kell 
figyelembe venni?  

•  A reklámokon kívül milyen más eszközöket ismer arra, hogy cégét, illetve 
annak termékeit megismertesse? 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
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A vizsgázó neve:……………………….  
 

Értékelı lap 
 
2/A Egy magyar játékgyártó és kereskedelmi Kft bérmunka-szerzıdés keretében 10.000 
darab mőagyag játék gyártására kap megrendelést egy svájci áruházcsoporttól. 
 
2/B Ön egy kozmetikai termékeket gyártó cégnél dolgozik. Feladata az, hogy 
megszervezze a fél év múlva piacra kerülı új arckrém reklámkampányát. 

 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák az 

információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C 
A külkereskedelmi szerzıdés 
megkötéséhez kapcsolódó 
szabályok, elıírások 

Kereskedı típusok jellemzıi 
Csomagolás szerepe 

16  

B 
A külkereskedelmi ügyletek 
típusai 

Bérmunka ügylet jellemzıi 10  

C 
A szállítmányozási tevékenység 
formái 

Szállítmányozó szerepe, 
győjtıforgalom jellemzıi 

10  

C 
A vám szerepe, a 
vámegyezmények 

Gazdasági integrációk 
típusai, 
szabadkereskedelmi övezet 

10  

C 

A piackutatási módszerek és a 
marketing eszközök 
alkalmazása a 
külkereskedelemben 

Elızetes 
marketingtevékenységek 
4 P 
Egyéb marketingeszközök 

20  

Szint Szakmai készségek a szakmai 
és vizsgakövetelmény szerint 

 Maximum Elért 

5 
Olvasott szakmai szöveg 
megértése 

Az esettanulmány tartalmi 
ismérveinek helyes 
értelmezése 

3  

5 Szakmai nyelvi beszédkészség 
A szakmai ismeretek 
szakszerő 
megfogalmazása 

5  

5 Idegen nyelvő beszédkészség 

Szakmai szókincs 
Nyelvhelyesség 
Kommunikációs 
készségek 

10  

5 
Idegen nyelvő hallott szöveg 
megértése 

 5  

5 Információforrások kezelése  
Az esettanulmányhoz 
kapcsolódó források 
kiválasztása 

3  

Összesen  92  



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
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A vizsgázó neve:……………………….  
 

 Egyéb kompetenciák a 
szakmai és vizsgakövetelmény 

szerint 

 
Maximum Elért 

Személyes Önállóság  1  
 Szervezıkészség  1  
 Pontosság  1  
Társas Kapcsolatfenntartó készség  1  
 Kompromisszumkészség  1  
Módszer Lényegfelismerés  1  
 Ismeretek helyén való 

alkalmazása  1 
 

 Emlékezıképesség 
(ismeretmegırzés)  1 

 

Összesen  8  
Mindösszesen  100  

  
 
…………………………….  ……………………………... 
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
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3/A A Magyar Gabonakereskedı Rt 30.000 t búzát ad el régi egyiptomi vevıjének DEQ 
Alexandria Port (Inc. 2000) szállítási feltétellel, okmányos meghitelezés fizetési móddal. 
A rakomány egy bérelt hajóval indul adriai-tengeri kiköt ıbıl. 
 
Válaszolja meg az alábbi kérdéseket: 

a) Értelmezze a DEQ Alexandria Port (Inc. 2000) klauzulát! 
 Miért vált szükségessé, hogy az Internacional Chamber of Commerce 2000-ben 
 módosítsa a szállítási feltételt? 
 
b) Melyek a tengeri fuvarozási mód fıbb sajátosságai? 

 A magyar gabonakereskedı speditırének milyen kérdésekrıl kell a hajóstársasággal 
 megállapodni és rögzíteni a hajóbérleti szerzıdésben? 

 Véleménye szerint a hajóbérleti szerzıdések melyik típusa lenne a legalkalmasabb a 
 fenti ügylet esetén? 
 
c) Sorolja fel az akkreditív szokásos feltételeit az 500. számú szokvány szerint! Milyen 

hibákat követhet el a gabonakereskedı exportır az okmánybenyújtás során? Hogyan 
védekezhet a birtokon kívül kerülés kockázata ellen késedelmes elhajózás, 
okmánybenyújtás esetén? 

 
d) Foglalja össze a világ, illetve Magyarország búzatermelésének fıbb jellemzıit! 

 
3/B Cégéhez új munkatárs érkezett, akirıl kiderült, hogy még sosem hallott a 

minıségbiztosításról.  Kérésére röviden foglalja össze, amit a következıkr ıl tud: 
• A minıségbiztosítás fogalma, szerepe, jelentısége 
• A minıségirányítás rövid története 
• Milyen szerepet töltenek be a minıségbiztosítási rendszerek a nemzetközi 

kereskedelmi szerzıdés elıkészítésében? 
 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
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A vizsgázó neve:……………………….  
 

Értékelı lap 
 
3/A A Magyar Gabonakereskedı Rt 30.000 t búzát ad el régi egyiptomi vevıjének DEQ 
Alexandria Port (Inc. 2000) szállítási feltétellel, okmányos meghitelezés fizetési móddal. 
A rakomány egy bérelt hajóval indul adriai-tengeri kiköt ıbıl. 
 
3/B Cégéhez új munkatárs érkezett, akirıl kiderült, hogy még sosem hallott a 

minıségbiztosításról. Kérésére röviden foglalja össze, amit a következıkr ıl tud:  
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák az 

információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C 
Szokások és szokványok a 
nemzetközi kereskedelemben 

DEQ Alexandria Port 
(Inc. 2000) klauzula 

10 
 

B 
A fuvarozási módok, 
fuvareszközök 

Tengeri fuvarozás, hajó 
bérleti szerzıdés 

14 
 

B 
A nemzetközi kereskedelemben 
használt fizetési módok 
jellemzıi 

Akkreditív szokásos 
feltételei 

14 
 

B 

A külkereskedelmi 
tevékenységre vonatkozó 
alapvetı szabályok 

A világ, illetve 
Magyarország 
búzatermelésének fıbb 
jellemzıi 

8 

 

C 

 
A minıség, a minıségbiztosítás 
szerepe, a minıségre ható 
tényezık 

A minıségbiztosítás 
fogalma, szerepe, 
jelentısége 
A nemzetközi szerzıdés 
elıkészítésében betöltött 
szerep 

10 

 

C 
A szabványosítás, a szabvány 
fogalma, szerepe 

A minıségbiztosítás rövid 
története 

10  



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
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A vizsgázó neve:……………………….  
 

Szint 
Szakmai készségek a szakmai 
és vizsgakövetelmény szerint 

 
Maximum Elért 

5 
Olvasott szakmai szöveg 
megértése 

Az esettanulmány tartalmi 
ismérveinek helyes 
értelmezése 

3  

5 Szakmai nyelvi beszédkészség 
A szakmai ismeretek 
szakszerő 
megfogalmazása 

5  

5 Idegen nyelvő beszédkészség 

Szakmai szókincs 
Nyelvhelyesség 
Kommunikációs 
készségek 

10  

5 
Idegen nyelvő hallott szöveg 
megértése 

 5  

5 Információforrások kezelése  
Az esettanulmányhoz 
kapcsolódó források 
kiválasztása 

3  

Összesen  92  
 Egyéb kompetenciák a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

 
Maximum Elért 

Személyes Önállóság  1  
 Döntésképesség  1  
Társas Meggyızıkészség  1  
 Közérthetıség    
 Kompromisszumkészség  1  
Módszer Áttekintı képesség  1  
 Emlékezıképesség 

(ismeretmegırzés)  1 
 

 Körültekintés, elıvigyázatosság  1  
Összesen  8  
Mindösszesen  100  

  
…………………………….  ……………………………... 
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
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4/A Cégének sikerül megállapodnia egy török vevıvel 500 db élıszarvasmarha 
szállításáról CIF Samsun Port (török kikötı) Inc. 2000 szállítási feltétellel. A vevı 
egészen a szerzıdés budapesti aláírásáig DES Samsun Port (Inc. 2000) szállítási 
feltételben gondolkodott. Vételárat a B/L kiállítási dátumától számított 60 napra 
esedékes, saját rendeletre szóló idegen váltóval fizetnék ki. Szállítási útvonal: közúton 
Constanza Port román kikötıig és onnan hajóval Samsunig. 
 
 
Válaszolja meg az alábbi kérdéseket: 

a) Az ügylet lebonyolítása során milyen okmányok kerülnek kiállításra, és ezek közül 
melyek az értékpapírok? 

 
b) A biztosítási szerzıdés megkötésérıl milyen okmányt állíthat ki a biztosító társaság 

akkor, ha a külkereskedelmi szerzıdés szerint a szállítási feltétel CIF Samsun Port 
(Inc. 2000) illetve melyiket, ha DES Samsun Port (Inc. 2000) feltételben állapodnak 
meg a felek? 

 Milyen fıbb adatokat tartalmaz, illetve milyen szállítmánybiztosítási módozattal kötné 
 meg a szerzıdést?  
 

c) Hasonlítsa össze a CIF és a DES paritást! Miért ragaszkodott vajon a vevı a DES 
paritáshoz? 

 
d) Jellemezze a váltót, mint fizetési eszközt! Melyik fizetési módra jellemzı az 

intézvénnyel történı fizetés, és hogyan csökkentené az eladó birtokon kívül 
kerülésének kockázatát? 

 Hogyan hangolná össze az eladó kívánságát, mely szerint hozzá juthasson az 
 ellenértékhez minél elıbb és a vevı problémáját, mely szerint tıkehiánnyal küzd? 
 

e) Milyen elınyöket jelent a török importırnek az EU – Török Vámuniós megállapodás? 
 Jellemezze a vámuniót, mint integrációs formát! 
 
4/B Külkereskedelmi üzletkötıként az a feladata, hogy a cégének új külföldi 
partnert/partnereket keressen, mert a piacon szélesebb termékskála iránti igény 
mutatkozik. 

• Hogyan, milyen eszközök segítségével találja meg azokat a cégeket, 
amelyek számításba jöhetnek?  

• Ismertesse, mit tartalmazna az Ön által küldött ajánlatkérés! 
• Milyen tényezık figyelembevételével hozná meg a döntést? 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
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A vizsgázó neve:……………………….  
 

Értékelı lap 
 
4/A Cégének sikerül megállapodnia egy török vevıvel 500 db élıszarvasmarha szállításáról CIF 
Samsun Port (török kikötı) Inc. 2000 szállítási feltétellel. A vevı egészen a szerzıdés budapesti 
aláírásáig DES Samsun Port (Inc. 2000) szállítási feltételben gondolkodott. Vételárat a B/L 
kiállítási dátumától számított 60 napra esedékes, saját rendeletre szóló idegen váltóval fizetnék 
ki. Szállítási útvonal: közúton Constanza Port román kikötıig és onnan hajóval Samsunig. 
 
4/B Külkereskedelmi üzletkötıként az a feladata, hogy a cégének új külföldi 
partnert/partnereket keressen, mert a piacon szélesebb termékskála iránti igény mutatkozik. 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Hozzárendelt kompetenciák 
az információtartalom 

vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért 

B 

A fuvarozási szerzıdések 
tartalma és a fuvarozás 
okmányai az egyes fuvarozási 
módoknál 

Az ügylet lebonyolítása során 
kiállított okmányok, 
értékpapírok 

10  

B 

A szállítmány biztosítására 
vonatkozó elıírások, a 
szállítmány biztosításának 
formái a külkereskedelemben 

Szállítmánybiztosítási 
módozatok 

8  

C 
Szokások és szokványok a 
nemzetközi kereskedelemben 

CIF és DES Samsun Port (Inc. 
2000)klauzula 

10  

C 

A csekk, váltó, hitelkártya, az 
elektronikus fizetés 
alkalmazása a nemzetközi 
pénzforgalomban 

A váltó jellemzıi, kellékei, 
használta 

10  

C 
A vám szerepe, a 
vámegyezmények 

Gazdasági integrációk típusai, 
vámunió 

8  

C 
Ajánlati tevékenység a 
külkereskedelemben 

Piackutatás, partner 
kiválasztás, ajánlatkérés 

10 
 

C 
Az ajánlatok értékelésének 
szempontjai 

Ajánlatok közti döntéshozatal 10  



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
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A vizsgázó neve:……………………….  
 

Szint 
Szakmai készségek a szakmai 
és vizsgakövetelmény szerint 

 
Maximum Elért 

5 
Olvasott szakmai szöveg 
megértése 

Az esettanulmány tartalmi 
ismérveinek helyes 
értelmezése 

3  

5 Szakmai nyelvi beszédkészség 
A szakmai ismeretek 
szakszerő megfogalmazása 

5  

5 Idegen nyelvő beszédkészség 
Szakmai szókincs 
Nyelvhelyesség 
Kommunikációs készségek 

10  

5 
Idegen nyelvő hallott szöveg 
megértése 

 5  

5 Információforrások kezelése  
Az esettanulmányhoz 
kapcsolódó források 
kiválasztása 

3  

Összesen  92  
 Egyéb kompetenciák a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

 
Maximum Elért 

Személyes Szervezıkészség  1  
 Döntésképesség  1  
Társas Határozottság  1  
 Meggyızıkészség  1  
 Kompromisszumkészség  1  
Módszer Ismeretek helyén való 

alkalmazása  1 
 

 Helyzetfelismerés  1  
 Emlékezıképesség 

(ismeretmegırzés)   
 

Összesen  8  
Mindösszesen  100  

  
 
…………………………….  ……………………………... 
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
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5/A Egy magyar ruhaipari Kft nagyobb tétel, mérsékelt árfekvéső nıi kosztüm 
exportjára köt szerzıdést egy Lichteinsteinben tevékenykedı kereskedıvel FCA 
Budapest (Inc. 2000) szállítási feltétellel. Részszállítás nem megengedett. Az alku során 
az importır nagykereskedı csak sima okmányos inkasszóban hajlandó megállapodni. 
 
Válaszolja meg az alábbi kérdéseket: 

a) Értelmezze a FCA Budapest (Inc. 2000) klauzulát! Milyen elınyei származhatnak az 
importırnek abból, hogy vevıként gondoskodnia kell a fuvareszköz kiállításáról? 

 
b) Melyek az okmányos inkasszó fı jellemzıi és fajtái?  

 Milyen bankári biztosítékkal egészíthetik ki ezt a fizetési módot, hogy az exportır 
 biztonsága növekedjen és a vevı finanszírozási aggályai csökkenjenek? 
 

c) Textilipari termékek esetén az adásvételi szerzıdésben a minıség meghatározásnak 
milyen tipikus módjai lehetségesek? 

 
d) Az adásvételi szerzıdés megkötése a vevı megrendelésének visszaigazolásával jött 

létre. Foglalja össze a külkereskedelemben alkalmazott írásbeli kommunikáció 
jellemzıit! 

 
e) Milyen fıbb jellemzıi vannak az Európai Unió ipari termelésének? Hogyan változott 

az ipari - szolgáltatási szektor aránya a fejlett országokban? 
 
 
5/B Vállalata egy szerb céggel szeretne hosszan tartó üzleti kapcsolatot kialakítani. 
Belgrádból kéthavonta jelentıs mennyiségő terméket szándékozik rendelni. 

• Melyek a választható szállítási módok elınyei, illetve hátrányai? 
• Hogyan befolyásolná a belgrádi partnere által megadott árat az, hogy 

milyen szállítási klauzulát választ? 
• Ismertesse, melyek a legfontosabb fuvarozási okmányok! 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
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A vizsgázó neve:……………………….  
 

Értékelı lap 
 
5/A Egy magyar ruhaipari Kft nagyobb tétel, mérsékelt árfekvéső nıi kosztüm exportjára köt 
szerzıdést egy Lichteinsteinben tevékenykedı kereskedıvel FCA Budapest (Inc. 2000) szállítási 
feltétellel. Részszállítás nem megengedett. Az alku során az importır nagykereskedı csak sima 
okmányos inkasszóban hajlandó megállapodni. 
 
5/B Vállalata egy szerb céggel szeretne hosszan tartó üzleti kapcsolatot kialakítani. Belgrádból 
kéthavonta jelentıs mennyiségő terméket szándékozik rendelni. 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák az 

információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C Szokások és szokványok a 
nemzetközi kereskedelemben 

FCA Budapest (Inc. 2000) 
klauzula 

10  

B A nemzetközi kereskedelemben 
használt fizetési módok jellemzıi 

Az okmányos inkasszó fı 
jellemzıi és fajtái, a sima 
okmányos inkasszó,  
bankári biztosítékok 

12  

D 
A minıség, minıségbiztosítás 
jelentısége, szerepe, a minıségre 
ható tényezık 

A minıség meghatározásnak 
tipikus módjai 

8  

C Ajánlati tevékenység a 
külkereskedelemben 

Ajánlati tevékenység, írásbeli 
kommunikáció 

8  

B A külkereskedelmi tevékenységre 
vonatkozó alapvetı szabályok 

Az Európai Unió ipari 
termelésének 

8  

B A fuvarozási módok, 
fuvareszközök 

Szállítási módok közötti 
választás szempontjai 

10  

B 

A fuvarozási szerzıdések tartalma 
és a fuvarozás okmányai az egyes 
fuvarozási 
módoknál 

 
Fuvarozási szerzıdések 

10  



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
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A vizsgázó neve:……………………….  
 

Szint 
Szakmai készségek a szakmai 
és vizsgakövetelmény szerint 

 
Maximum Elért 

5 
Olvasott szakmai szöveg 
megértése 

Az esettanulmány tartalmi 
ismérveinek helyes 
értelmezése 

3  

5 Szakmai nyelvi beszédkészség 
A szakmai ismeretek 
szakszerő 
megfogalmazása 

5  

5 Idegen nyelvő beszédkészség 

Szakmai szókincs 
Nyelvhelyesség 
Kommunikációs 
készségek 

10  

5 
Idegen nyelvő hallott szöveg 
megértése 

 5  

5 Információforrások kezelése  
Az esettanulmányhoz 
kapcsolódó források 
kiválasztása 

3  

Összesen  92  
 Egyéb kompetenciák a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

 
Maximum Elért 

Személyes Önállóság  1  
 Pontosság  1  
Társas Kommunikációs rugalmasság  1  
 Kapcsolatteremtı készség  1  
 Kezdeményezıkészség  1  
Módszer Lényegfelismerés  1  
 Absztrakt gondolkodás  1  
 Kreativitás, ötletgazdagság  1  
Összesen  8  
Mindösszesen  100  

  
 
…………………………….  ……………………………... 
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
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6/A Egy magyar könnyőfém-gyártó Rt alumínium alapanyagot exportál rendszeresen 
norvég partnereinek, vasúti és tengeri fuvarozással. Fuvarparitás FAS Szcsecsin (lengyel 
kiköt ı) Inc. 2000. A fizetés 3 havi, egyenlı nagyságú hiteltörlesztéssel történik. A 
magyar vállalat a bankjánál faktoráltatja az ügyleteket.  
 
Válaszolja meg az alábbi kérdéseket: 

a) Értelmezze a FAS Szcsecsin (Inc. 2000) klauzulát! 
 
b) Technikailag hogyan bonyolítaná le a vevı az ügyletet? Szükséges-e kombinált 

fuvarozás igénybe vétele? Foglalja össze a kombinált fuvarozási mód sajátosságait! 
Milyen okmányokat állíthatnak ki a fuvarozásról? 

 
c) Jellemezze Európa infrastruktúráját, fontos vasúti útvonalait és csomópontjait! 

 
d) Mi a hitelek szerepe a nemzetközi kereskedelemben?  
 Foglalja össze faktoring ügylet jellemzıit és jelentıségét! Milyen elınyei 
 származhatnak az exportırnek a faktorálásból? 
 
e) Ismertesse, melyek azok a nem tarifális kereskedelempolitikai eszközök, amelyek az 

export ösztönzését szolgálják? 
 
 

6/B Önnek külkereskedelmi üzletkötıi munkája során egy cége által küldött kanadai 
szállítmány biztosításáról kell gondoskodnia. 

• Melyek azok a biztosítással kapcsolatos alapfogalmak, amelyekkel tisztában 
kell lennie? 

• Milyen biztosítási fajták közül választhat, ha a nevezett szállítmányt 
biztosítani akarja? 

• Milyen egyéb biztosításfajtákat ismer? 
 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
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A vizsgázó neve:……………………….  
 

Értékelı lap 
 
6/A Egy magyar könnyőfém-gyártó Rt alumínium alapanyagot exportál rendszeresen 
norvég partnereinek, vasúti és tengeri fuvarozással. Fuvarparitás FAS Szcsecsin (lengyel 
kiköt ı) Inc. 2000. A fizetés 3 havi, egyenlı nagyságú hiteltörlesztéssel történik. A 
magyar vállalat a bankjánál faktoráltatja az ügyleteket.  
 
6/B Önnek külkereskedelmi üzletkötıi munkája során egy cége által küldött kanadai 
szállítmány biztosításáról kell gondoskodnia. 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák az 

információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C 
Szokások és szokványok a 
nemzetközi kereskedelemben 

FAS Szcsecsin (Inc. 2000) 
klauzula  

10  

B 

A fuvarozási szerzıdések 
tartalma és a fuvarozás 
okmányai az egyes fuvarozási 
módoknál 

Kombinált fuvarozási mód 
jellemzıi, okmányai 

10  

D 
A hitel szerepe, a hitelezés 
menete a külkereskedelem 
finanszírozásában 

A hitel szerepe, faktorálás 
jellemzıi 

12  

B 
A külkereskedelmi 
tevékenységre vonatkozó 
alapvetı szabályok 

Nem tarifális 
kereskedelempolitikai 
eszközök, Európa 
infrastruktúrája 

14  

B 

A szállítmány biztosítására 
vonatkozó elıírások, a 
szállítmány biztosításának 
formái a 
külkereskedelemben 

Biztosítással kapcsolatos 
alapfogalmak 
Biztosítási fajták 
Egyéb biztosításfajták 

20  



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
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A vizsgázó neve:……………………….  
 

Szint 
Szakmai készségek a szakmai 
és vizsgakövetelmény szerint 

 
Maximum Elért 

5 
Olvasott szakmai szöveg 
megértése 

Az esettanulmány tartalmi 
ismérveinek helyes 
értelmezése 

3  

5 Szakmai nyelvi beszédkészség 
A szakmai ismeretek 
szakszerő 
megfogalmazása 

5  

5 Idegen nyelvő beszédkészség 

Szakmai szókincs 
Nyelvhelyesség 
Kommunikációs 
készségek 

10  

5 
Idegen nyelvő hallott szöveg 
megértése 

 5  

5 Információforrások kezelése  
Az esettanulmányhoz 
kapcsolódó források 
kiválasztása 

3  

Összesen  92  
 Egyéb kompetenciák a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

 
Maximum Elért 

Személyes Szervezıkészség  1  
 Pontosság  1  
Társas Közérthetıség  1  
 Kompromisszum-készség  1  
 Kezdeményezıkészség  1  
Módszer Rendszerezı képesség  1  
 Kontroll (ellenırzıképesség)  1  
 Körültekintés, elıvigyázatosság  1  
Összesen  8  
Mindösszesen  100  

  
…………………………….  ……………………………... 
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
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7/A Egy magyar élelmiszerkereskedı Rt bizományosként 600 t zöldborsót exportál 
konzervipari célra holland vevıjének, aki továbbadja az árut kanadai piacra. 
Fuvarparitás FOB Mohács kikötı ( Inc. 2000). Szállítás Mohácsról uszályban, a fizetés a 
vevı által a feladás elıtt 21 nappal nyittatott budapesti lejáratú és kifizetéső 
akkreditívvel történik.  
 
Válaszolja meg az alábbi kérdéseket: 

a) Jellemezze a reexport típusú külkereskedelmi ügyleteket! Melyek azok a szempontok, 
amelyekre különösen ügyelnie kell a külkereskedınek, és hogyan csökkenthetık a 
kockázatok? 

 
b) Értelmezze a FOB Mohács kikötı (Inc. 2000) klauzulát! 
 
c) Mik a folyami fuvarozási mód fıbb sajátosságai? Milyen nemzetközi egyezmény 

vonatkozik a dunai árufuvarozásra, és a folyami fuvarozás során milyen okmányokat 
állíthatnak ki?  

 
d) Milyen elınyöket jelent az akkreditív az eladó, illetve a vevı számára? Kik az 

akkreditív résztvevıi, és milyen feladatokat láthat el a bekapcsolt második bank?  
 Reexportır számára az akkreditívnek melyik különleges változata lenne a 
 legkedvezıbb az ügylet finanszírozása szempontjából? 

 
e) Melyek azok a kereskedelempolitikai eszközök, amelyeket a külkereskedınek 

feltétlenül figyelembe kell vennie az ügylet elıkészítése során? Hogyan hathat a 
szerzıdés létrejöttére az engedélyezési rendszer, a kvóták és a kontingensek, a 
piacvédelmi intézkedések? 

 
 
7/B Ön külkereskedelmi üzletkötıi munkája során hosszas piacfelmérés után végül 
megtalálta azt a külföldi céget, amellyel üzleti kapcsolatra kíván lépni. Néhány nap 
múlva személyesen is találkozik a cég képviselıjével, hogy megkössék a külkereskedelmi 
szerzıdést. 

• Mutassa be egy ilyen szerzıdés minimális kellékeit, formáját, a vele 
kapcsolatos szokványokat! 

• Melyek a külkereskedelmi szerzıdés elemei? 
• Ha a teljesítés közben vagy után vitás kérdések lépnek fel, mit tehet?  

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
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A vizsgázó neve:……………………….  
 

Értékelı lap 
 
7/A Egy magyar élelmiszerkereskedı Rt bizományosként 600 t zöldborsót exportál 
konzervipari célra holland vevıjének, aki továbbadja az árut kanadai piacra. Fuvarparitás 
FOB Mohács kikötı (Inc. 2000). Szállítás Mohácsról uszályban, a fizetés a vevı által a 
feladás elıtt 21 nappal nyittatott budapesti lejáratú és kifizetéső akkreditívvel történik. 
 
7/B Ön külkereskedelmi üzletkötıi munkája során hosszas keresgélés után végül megtalálta 
azt a külföldi céget, amellyel üzleti kapcsolatra kíván lépni. Néhány nap múlva személyesen 
is találkozik a cég képviselıjével, hogy megkössék a külkereskedelmi szerzıdést. 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Hozzárendelt kompetenciák 
az információtartalom 

vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért 

B 
A külkereskedelmi ügyletek 
típusai 

A reexport ügylet jellemzıi 8  

C 
Szokások és szokványok a 
nemzetközi kereskedelemben 

FOB Mohács kikötı (Inc. 
2000) klauzula 

8  

C 
A fuvarozást szabályozó 
nemzetközi egyezmények az 
egyes fuvarozási módoknál 

A folyami fuvarozás 
egyezményei, okmányai 

10  

B 
A nemzetközi kereskedelemben 
használt fizetési módok 
jellemzıi 

Az akkreditív résztvevıi és a 
bankok feladatai 

10  

B 
A külkereskedelmi 
tevékenységre vonatkozó 
alapvetı szabályok 

Kereskedelempolitikai 
eszközök, engedélyezési 
rendszer, a kvóták és a 
kontingensek, a piacvédelmi 
intézkedések 

10  

B 
A külkereskedelmi szerzıdés 
tartalma és feltételei 
 

A külkereskedelmi szerzıdés 
szerepe, kellékei, formája 
Vitás kérdések kezelése 

10  

C 
A külkereskedelmi szerzıdés 
megkötéséhez kapcsolódó 
szabályok, elıírások 

A külkereskedelmi 
szerzıdéssel kapcsolatos 
szokványok 

10  



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
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A vizsgázó neve:……………………….  
 

Szint 
Szakmai készségek a szakmai 
és vizsgakövetelmény szerint 

 
Maximum Elért 

5 
Olvasott szakmai szöveg 
megértése 

Az esettanulmány tartalmi 
ismérveinek helyes 
értelmezése 

3  

5 Szakmai nyelvi beszédkészség 
A szakmai ismeretek 
szakszerő megfogalmazása 

5  

5 Idegen nyelvő beszédkészség 
Szakmai szókincs 
Nyelvhelyesség 
Kommunikációs készségek 

10  

5 
Idegen nyelvő hallott szöveg 
megértése 

 5  

5 Információforrások kezelése  
Az esettanulmányhoz 
kapcsolódó források 
kiválasztása 

3  

Összesen  92  
 Egyéb kompetenciák a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

 
Maximum Elért 

Személyes Szervezıkészség  1  
 Pontosság  1  
Társas Kapcsolatteremtı készség  1  
 Irányítási készség  1  
 Kezdeményezıkészség  1  
Módszer Rendszerezı képesség  1  
 Ismeretek helyén való 

alkalmazása  1 
 

 Körültekintés, elıvigyázatosság  1  
Összesen  8  
Mindösszesen  100  

  
 
…………………………….  ……………………………... 
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
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8/A Egy magyar gépipari Kft nagy mennyiségő alkatrészt értékesít Norvégiába CIP 
Oslo (Inc. 2000) szállítási feltétellel. Az árut faládákba csomagolják. A magyar cég egy 
speditırt bíz meg a szállítás megszervezésével. 
 
Válaszolja meg az alábbi kérdéseket: 

a) Értelmezze a CIP Oslo (Inc. 2000) klauzulát! Milyen fuvarozási módot választana és 
miért? 

 
b) A magyar cég Cargo „A” szállítmánybiztosítási klauzulára kötött biztosítást, ez a 

feltétel milyen kockázatok ellen véd? Véleménye szerint lehetséges-e pótdíj ellenében 
kiegészítı biztosítást kötni SRCC és TPND esetekre? 

 
c) Milyen szolgáltatásokat nyújtanak és milyen okmányokat állíthatnak ki a 

szállítmányozók? 
 

d) Mutasson be egy célszerő tengeri csomagolást (SWP), az adott árura vonatkozóan, 
feltételezve, hogy az árut Gdansk lengyel kikötıbıl fuvaroztatja el Oslóba a 
szállítmányozó! 

 
e) Milyen hatással volt Magyarország gazdaságára az Európai Unióhoz való csatlakozás? 

 
8/B Az Ön vállalata egy ukrán cégnek fog csokoládét szállítani. Partnere képviselıje 

látogatást tesz az Önöknél, és úgy tervezik, hogy megkötik a külkereskedelmi 
szerzıdést is. 

• Hogyan készíti elı a személyes tárgyalást? 
• Hogyan tervezi meg a találkozó lépéseit, illetve hogyan bonyolítja le azt? 
• Ismertesse a külkereskedelmi szerzıdés tartalmát, feltételeit! 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
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A vizsgázó neve:……………………….  
 

Értékelı lap 
8/A Egy magyar gépipari Kft nagy mennyiségő alkatrészt értékesít Norvégiába CIP 
Oslo (Inc. 2000) szállítási feltétellel. Az árut faládákba csomagolják. A magyar cég egy 
speditırt bíz meg a szállítás megszervezésével. 

  
 8/B Az Ön vállalata egy ukrán cégnek fog csokoládét szállítani. Partnere képviselıje 

látogatást tesz az Önöknél, és úgy tervezik, hogy megkötik a külkereskedelmi szerzıdést 
is. 

 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák az 

információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért 

 
Szokások és szokványok a 
nemzetközi kereskedelemben 

CIP Oslo (Inc. 2000) 
klauzula 

10  

 

A szállítmány biztosítására 
vonatkozó elıírások, a 
szállítmány biztosításának 
formái a külkereskedelemben 

A szállítmány 
biztosítására vonatkozó 
elıírások, pótdíjak 

10  

 
A szállítmányozási tevékenység 
formái 

A szállítmányozási 
tevékenység és okmányai 

12  

 
A külkereskedelmi 
tevékenységre vonatkozó 
alapvetı szabályok 

Tengeri csomagolással 
szembeni követelmények 
EU és Magyarország 

14  

C 

A külkereskedelmi szerzıdést 
elıkészítı személyes tárgyalás 
szerepe, lebonyolításának 
alapvetı szabályai 

A tárgyalás elıkészítése, 
lebonyolítása 

10  

B 
A külkereskedelmi szerzıdés 
tartalma és feltételei 

A külkereskedelmi 
szerzıdés tartalma és 
feltételei 

10  



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
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A vizsgázó neve:……………………….  
 

Szint 
Szakmai készségek a szakmai 
és vizsgakövetelmény szerint 

 
Maximum Elért 

5 
Olvasott szakmai szöveg 
megértése 

Az esettanulmány tartalmi 
ismérveinek helyes 
értelmezése 

3  

5 Szakmai nyelvi beszédkészség 
A szakmai ismeretek 
szakszerő 
megfogalmazása 

5  

5 Idegen nyelvő beszédkészség 

Szakmai szókincs 
Nyelvhelyesség 
Kommunikációs 
készségek 

10  

5 
Idegen nyelvő hallott szöveg 
megértése 

 5  

5 Információforrások kezelése  
Az esettanulmányhoz 
kapcsolódó források 
kiválasztása 

3  

Összesen  92  
 Egyéb kompetenciák a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

 
Maximum Elért 

Személyes Precizitás  1  
 Szervezıkészség  1  
Társas Kapcsolatteremtı készség  1  
 Közérthetıség  1  
 Kompromisszum-készség  1  
Módszer Rendszerezı képesség  1  
 Ismeretek helyén való 

alkalmazása  1 
 

 Körültekintés, elıvigyázatosság  1  
Összesen  8  
Mindösszesen  100  

  
 
…………………………….  ……………………………... 
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
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9/A Egy magyar áramszolgáltató Rt világbanki finanszírozású program keretében 
erımővek átalakítására erımővi berendezéseket importálna. A beszerzéshez 
versenytárgyalás kiírása szükséges. 
 
Válaszolja meg az alábbi kérdéseket: 

a) Mi a Világbank feladata? Hasonlítsa össze az IMF és az IBRD tevékenységét! 
 
b) Foglalja össze a Világban által finanszírozott versenytárgyalás elıkészítésével és 

lebonyolításával kapcsolatos feladatokat! 
 

c) A szerzıdéskötés elıkészítéséhez személyes tárgyalások szükségesek a kiválasztott 
exportır és az importır között. Hogyan történik a tárgyalási stratégia megtervezése, és 
melyek az alkalmazható tárgyalási módszerek? 

 
d) Sorolja fel az adásvételi szerzıdés tartalmát és feltételeit! Ismertesse a szerzıdéskötés 

szabályait, és a szerzıdésszegés eseteit a Bécsi Konvenció szerint! 
 

e) Milyen szerepet töltenek be a minıségbiztosítási rendszerek, a szabványosítási 
folyamatok a nemzetközi kereskedelmi szerzıdés elıkészítésében? Sorolja fel a 
legfontosabb szabványokat! 

 
 
 
9/B Vállalatának külkereskedelmi üzletkötıjeként új tengerentúli szállítójukkal nagy 

mennyiségő virághagyma megrendelése kapcsán a fizetés módjáról tárgyalnak. 
• Ismertesse, milyen szempontokat venne figyelembe a két érdekelt fél a 

fizetési mód megválasztásánál! 
• Mutassa be a nemzetközi pénzforgalomnak azokat az eszközeit, amelyek 

közül választhat! (bankátutalás, váltó, csekk stb) 
• Ismertesse röviden az euro történetét! 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
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A vizsgázó neve:……………………….  
 

Értékelı lap 
9/A Egy magyar áramszolgáltató Rt világbanki finanszírozású program keretében 
erımővek átalakítására erımővi berendezéseket importálna. A beszerzéshez 
versenytárgyalás kiírása szükséges. 
 
9/B Vállalatának külkereskedelmi üzletkötıjeként új tengerentúli szállítójukkal nagy 

mennyiségő virághagyma megrendelése kapcsán a fizetés módjáról tárgyalnak. 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák az 

információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért 

B 
A külkereskedelmi 
tevékenységre vonatkozó 
alapvetı szabályok 

IBRD és IMF tevékenysége 
Tenderek elıkészítése, 
lebonyolítása 

16  

C 

A külkereskedelmi szerzıdést 
elıkészítı személyes tárgyalás 
szerepe, lebonyolításának 
alapvetı szabályai 

Személyes tárgyalások 
szerepe, 
tárgyalási stratégiák 

10  

C 
A külkereskedelmi szerzıdés 
megkötéséhez kapcsolódó 
szabályok, elıírások 

A külkereskedelmi 
szerzıdés megkötésének 
szabályai 

10  

D 
A szabványosítás, a szabvány 
fogalma, szerepe 

Minıségbiztosítási 
rendszerek, szabványok 

10  

B 
A nemzetközi kereskedelemben 
használt fizetési módok 
jellemzıi 

A fizetési mód 
megválasztásának 
szempontjai 
Az euro története 

10  

C 

A csekk, váltó, hitelkártya, az 
elektronikus fizetés 
alkalmazása a nemzetközi 
pénzforgalomban 

A nemzetközi 
pénzforgalom eszközei 

10  



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
 

30/63 

A vizsgázó neve:……………………….  
 

Szint 
Szakmai készségek a szakmai 
és vizsgakövetelmény szerint 

 
Maximum Elért 

5 
Olvasott szakmai szöveg 
megértése 

Az esettanulmány tartalmi 
ismérveinek helyes 
értelmezése 

3  

5 Szakmai nyelvi beszédkészség 
A szakmai ismeretek 
szakszerő 
megfogalmazása 

5  

5 Idegen nyelvő beszédkészség 

Szakmai szókincs 
Nyelvhelyesség 
Kommunikációs 
készségek 

10  

5 
Idegen nyelvő hallott szöveg 
megértése 

 5  

5 Információforrások kezelése  
Az esettanulmányhoz 
kapcsolódó források 
kiválasztása 

3  

Összesen  92  
 Egyéb kompetenciák a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

 
Maximum Elért 

Személyes Precizitás  1  
 Szervezıkészség  1  
Társas Kommunikációs rugalmasság  1  
 Kezdeményezıkészség  1  
 Kompromisszum-készség  1  
Módszer Rendszerezı képesség  1  
 Ismeretek helyén való 

alkalmazása  1 
 

 Nyitott hozzáállás  1  
Összesen  8  
Mindösszesen  100  

  
 
…………………………….  ……………………………... 
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
 

31/63 

 
10/A Egy szórakoztató elektronikai termékeket forgalmazó Kft mőszaki alkatrészeket 
importál a Koreai Köztársaságból. Az exportır az árut palettán küldi, DDU Budapest 
(Inc. 2000) szállítási feltétellel, légi fuvarozással.  
 
Válaszolja meg az alábbi kérdéseket: 

a) Értelmezze a DDU Budapest (Inc. 2000) klauzulát! Milyen költségei keletkeznek az 
exportırnek a szokvány szerintieken felül, ha „with V.A.T” kiegészítést alkalmaznak? 

 
b) Melyek a légi fuvarozási mód fıbb sajátosságai? Milyen nemzetközi egyezmények 

szabályozzák a légi árufuvarozást és a fuvarozás során milyen okmányokat állíthatnak 
ki? 

 
c) Foglalja össze az egységrakomány-képzés jelentıségét a fuvarozásban! Melyek az 

egységrakomány-képzés egyéb eszközei a raklapon kívül? Részletezze a jellemzıiket! 
 

d) Ismertesse a! Melyek Japán és a délkelet-ázsiai térség gazdasági, társadalmi, politikai 
jellemzıi? Hogyan változhat az ázsiai régión belüli vezetı szerep az elkövetkezı 
években?  

 
10/B Mutassa be, hogy egy magyar cég bel-, illetve külkereskedelmi tevékenysége során 
milyen vállalkozási formákkal találkozhat! 

• Melyek a Magyarországon leggyakoribb vállalkozási formák?   
• Ismertesse, hogy melyek a gazdasági társaságok létrehozásának feltételei! 
• Az eladásösztönzés, marketingtevékenység szempontjából milyen 

különbségek lehetnek a vállalattípusok között? 
 
 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
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A vizsgázó neve:……………………….  
 

Értékelı lap 
10/A Egy szórakoztató elektronikai termékeket forgalmazó Kft mőszaki alkatrészeket 
importál a Koreai Köztársaságból. Az exportır az árut palettán küldi, DDU Budapest 
(Inc. 2000) szállítási feltétellel, légi fuvarozással. 
 
10/B Mutassa be, hogy egy magyar cég bel-, illetve külkereskedelmi tevékenysége során 
milyen vállalkozási formákkal találkozhat! 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák az 

információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C 
Szokások és szokványok a 
nemzetközi kereskedelemben 

DDU Budapest (Inc. 2000) 
szállítási feltétel 

10  

C 
A fuvarozást szabályozó 
nemzetközi egyezmények az 
egyes fuvarozási módoknál 

A légi fuvarozási mód fıbb 
sajátosságai, egyezményei 

12  

C 
A szállítmányozási tevékenység 
formái 

Az egységrakomány képzés  
eszközei 

10  

B 
A külkereskedelmi 
tevékenységre vonatkozó 
alapvetı szabályok 

A világgazdaság fıbb 
régiói, és egymásra 
gyakorolt hatásaik 

14  

C 
A külkereskedelem résztvevıi 
 

Magyarországon gyakori 
vállalkozási formák 
Gazdasági társaságok 
létrehozásának feltételei 

10  

C 

A piackutatási módszerek és a 
marketing eszközök 
alkalmazása a 
külkereskedelemben 

Marketingtevékenység 
különbözısége 

10  

Szint 
Szakmai készségek a szakmai 
és vizsgakövetelmény szerint 

 
Maximum Elért 

5 
Olvasott szakmai szöveg 
megértése 

Az esettanulmány tartalmi 
ismérveinek helyes 
értelmezése 

3  

5 Szakmai nyelvi beszédkészség 
A szakmai ismeretek 
szakszerő 
megfogalmazása 

5  

5 Idegen nyelvő beszédkészség 

Szakmai szókincs 
Nyelvhelyesség 
Kommunikációs 
készségek 

10  

5 
Idegen nyelvő hallott szöveg 
megértése 

 5  

5 Információforrások kezelése  
Az esettanulmányhoz 
kapcsolódó források 
kiválasztása 

3  

Összesen  92  



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
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A vizsgázó neve:……………………….  
 
 Egyéb kompetenciák a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

 
Maximum Elért 

Személyes Precizitás  1  
 Szervezıkészség  1  
Társas Kapcsolatteremtı készség  1  
 Közérthetıség  1  
 Kompromisszum-készség  1  
Módszer Rendszerezı képesség  1  
 Ismeretek helyén való 

alkalmazása  1 
 

 Körültekintés, elıvigyázatosság  1  
Összesen  8  
Mindösszesen  100  

  
 
…………………………….  ……………………………... 
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
 

34/63 

 
11/A Egy magyar húsipari cég kedden faxon értesíti orosz partnerét is, hogy fölöslegessé 
vált, de felújított gépeit hétfıi napon 14.00 órakor saját telephelyén aukcióra bocsátja. 
Közli a gépek kikiáltási árait, életkorát, kapacitását, és meghívja az orosz céget az 
eseményre azzal, hogy a gépek elızı héten pénteken délután üzem közben is 
megtekinthetık. 
 
Válaszolja meg az alábbi kérdéseket:  

a) Ismertesse az árverés elıkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat! 
 
b) Az orosz cég üzletkötıjének kiutazása elıtt milyen feladatokat kell elintéznie a 

bankjában? Milyen meghatalmazást kell kérnie a vállalkozás vezetıjétıl, és a cégtıl 
feltehetıen kivel érdemes kiutaznia? 

 
c) Foglalja össze az eladó és vevı kötelezettségeit a szerzıdés realizálásával 

kapcsolatban! 
 

d) Milyen okok miatt következhet be reklamáció, illetve a különbözı vitás ügyeknek 
milyen rendezési módjai lehetségesek?  

 Van-e lehetıség reklamációra az aukción elnyert tételeknél? 
 
 
11/B Ismertesse, melyek a leggyakrabban használatos dokumentumok a 
külkereskedelemben, és röviden foglalja össze szerepüket, tartalmukat! 

• A külkereskedelmi ügylet létrejötte közben keletkezett dokumentumok 
• Szállítási dokumentumok 
• Fizetéssel kapcsolatos dokumentumok 
• Egyéb dokumentumok 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
 

35/63 

A vizsgázó neve:……………………….  
 

Értékelı lap 
 
11/A Egy magyar húsipari cég kedden faxon értesíti orosz partnerét is, hogy fölöslegessé 
vált, de felújított gépeit hétfıi napon 14.00 órakor saját telephelyén aukcióra bocsátja. 
Közli a gépek kikiáltási árait, életkorát, kapacitását, és meghívja az orosz céget az 
eseményre azzal, hogy a gépek elızı héten pénteken délután üzem közben is 
megtekinthetık. 
 
11/B Ismertesse, melyek a leggyakrabban használatos dokumentumok a 
külkereskedelemben, és röviden foglalja össze szerepüket, tartalmukat! 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák az 

információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért 

D 
A koncentrált piacokon való 
részvétel feltételei, módjai 

Aukciók elıkészítése, 
lebonyolítása, teljesítés 

16  

C 
A külkereskedelmi szerzıdés 
megkötéséhez kapcsolódó 
szabályok, elıírások 

Az eladó és vevı 
kötelezettségeit a szerzıdés 
realizálásakor 

16  

B 

A reklamáció intézésének 
folyamata, szempontjai, a 
panaszkezelési rendszer 
mőködése 

A reklamáció, illetve a 
különbözı vitás ügyeknek 
milyen rendezési módjai 

14  

C 

A külkereskedelemben használt 
okmányok jellemzıi, szerepük, 
kezelésük 
 

Külkereskedelmi ügylet 
dokumentumai 
Szállítási dokumentumok 
Fizetéssel kapcsolatos 
dokumentumok 
Egyéb dokumentumok 

20  

Szint 
Szakmai készségek a szakmai 
és vizsgakövetelmény szerint 

 
Maximum Elért 

5 
Olvasott szakmai szöveg 
megértése 

Az esettanulmány tartalmi 
ismérveinek helyes 
értelmezése 

3  

5 Szakmai nyelvi beszédkészség 
A szakmai ismeretek 
szakszerő 
megfogalmazása 

5  

5 Idegen nyelvő beszédkészség 

Szakmai szókincs 
Nyelvhelyesség 
Kommunikációs 
készségek 

10  

5 
Idegen nyelvő hallott szöveg 
megértése 

 5  

5 Információforrások kezelése  
Az esettanulmányhoz 
kapcsolódó források 
kiválasztása 

3  

Összesen  92  



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
 

36/63 

A vizsgázó neve:……………………….  
 
 Egyéb kompetenciák a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

 
Maximum Elért 

Személyes Precizitás  1  
 Szervezıkészség  1  
Társas Kapcsolatteremtı készség  1  
 Közérthetıség  1  
 Kompromisszum-készség  1  
Módszer Helyzetfelismerés  1  
 Értékelés  1  
 Körültekintés, elıvigyázatosság  1  
Összesen  8  
Mindösszesen  100  

  
 
…………………………….  ……………………………... 
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
 

37/63 

 
12/A Egy magyar vegyipari Rt tőzveszélyes vegyianyagot importál bizományosként DAF 
Csap ukrán-magyar határ (Inc. 2000) szállítási feltétellel. A szállítás során az egyik kocsi 
villámcsapás miatt kigyulladt az egyik állomáson, és mire a tüzet eloltják, 2 kocsi 
teljesen leégett. 
 
Válaszolja meg az alábbi kérdéseket:  

a) Értelmezze a DAF Csap ukrán-magyar határ (Inc. 2000) klauzulát! 
 

b) Mik a vasúti fuvarozási mód fıbb sajátosságai? Milyen nemzetközi egyezmények 
vonatkoznak a vasúti fuvarozásra, és milyen kérdéseket szabályoznak? Hogyan függ 
össze a vasúti kocsi fajtája a szállítandó áru tulajdonságaival? Melyek a feltételesen 
fuvarozható, illetve a fuvarozásból kizárt áruk?  

 
c) Melyek az egyszerő áruügyletek és melyek a leggyakoribb kockázataik? 
 Hogyan csökkenthetik a fenti kockázatokat az egyes ügyletek esetében a nemzetközi 
 kereskedelmi ügylet szerzıdı felei? Melyek az áru-, a kereskedelmi, az ár-, a politikai, 
 a természeti, illetve a fizetési módhoz és határidıhöz kapcsolódó kockázatok? 
 
d) A magyar cég Cargo „C” szállítmánybiztosítási klauzulára kötött biztosítást, ez a 

feltétel milyen kockázatok ellen véd? Fizet-e kártérítést a biztosító a bekövetkezett kár 
esetében? Milyen módon, mely okmányokkal érvényesíthetı a kárigény a 
szállítmánybiztosításkor? 

 
 

12/B. Az Ön cége részt vesz egy jótékonysági rendezvényen, melynek célja az, hogy 
felhívja a figyelmet a környezetvédelem, a környezet megóvásának fontosságára. Ön 
azt a feladatot kapta, hogy szervezze meg az ezzel kapcsolatos PR tevékenységeket. 

• Elemezze az okokat, amiért vállalta úgy döntött, hogy részt vesz a rendezvényen! 
• A public relations mely eszközeit használná fel a szervezés során?  
• Ismertesse példákkal illusztrálva, hogy kik, illetve milyen szervezetek, csoportok 

lehetnek a vállalat partnerei! 
 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
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A vizsgázó neve:……………………….  
 

Értékelı lap 
 
12/A Egy magyar vegyipari Rt tőzveszélyes vegyi anyagot importál bizományosként 
DAF Csap ukrán-magyar határ (Inc. 2000) szállítási feltétellel. A szállítás során az egyik 
kocsi villámcsapás miatt kigyulladt az egyik állomáson, és mire a tüzet eloltják, 2 kocsi 
teljesen leégett. 
 
12/B. Az Ön cége részt vesz egy jótékonysági rendezvényen, melynek célja az, hogy 
felhívja a figyelmet a környezetvédelem, a környezet megóvásának fontosságára. Ön azt 
a feladatot kapta, hogy szervezze meg az ezzel kapcsolatos PR tevékenységeket. 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák az 

információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C 
Szokások és szokványok a 
nemzetközi kereskedelemben 

DAF Csap ukrán-magyar 
határ (Inc. 2000) szállítási 
feltétel 

8  

C 
A fuvarozást szabályozó 
nemzetközi egyezmények az 
egyes fuvarozási módoknál 

A vasúti fuvarozási mód 
fıbb sajátosságai, 
egyezményei 

12  

B 
A külkereskedelmi ügyletek 
típusai 

Az egyszerő áruügyletek 
típusai  

6  

B 
A külkereskedelmi ügylet 
kiválasztásának szempontjai 

A külkereskedelmi 
ügyletek kockázatai 

10  

B 

A szállítmány biztosítására 
vonatkozó elıírások, a 
szállítmány biztosításának 
formái a külkereskedelemben 

A szállítmány biztosítására 
vonatkozó elıírások 

10  

C 

A piackutatási módszerek és a 
marketing eszközök 
alkalmazása a 
külkereskedelemben 

Környezetvédelem 
PR szerepe, eszközei 
Partnerek 

20  



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
 

39/63 

A vizsgázó neve:……………………….  
 

Szint 
Szakmai készségek a szakmai 
és vizsgakövetelmény szerint 

 
Maximum Elért 

5 
Olvasott szakmai szöveg 
megértése 

Az esettanulmány tartalmi 
ismérveinek helyes 
értelmezése 

3  

5 Szakmai nyelvi beszédkészség 
A szakmai ismeretek 
szakszerő 
megfogalmazása 

5  

5 Idegen nyelvő beszédkészség 

Szakmai szókincs 
Nyelvhelyesség 
Kommunikációs 
készségek 

10  

5 
Idegen nyelvő hallott szöveg 
megértése 

 5  

5 Információforrások kezelése  
Az esettanulmányhoz 
kapcsolódó források 
kiválasztása 

3  

Összesen  92  
 Egyéb kompetenciák a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

 
Maximum Elért 

Személyes Döntésképesség  1  
 Önállóság  1  
Társas Kommunikációs rugalmasság  1  
 Kezdeményezıkészség  1  
 Határozottság  1  
Módszer Helyzetfelismerés  1  
 Következtetési képesség  1  
 Körültekintés, elıvigyázatosság  1  
Összesen  8  
Mindösszesen  100  

  
 
…………………………….  ……………………………... 
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
 

40/63 

 
13/A Egy magyar pénzügyi befektetı cég elhatározza, hogy szerzıdést kötne egy 
amerikai gyorsétkeztetési lánc rendszerének átvételére.  
 
Válaszolja meg az alábbi kérdéseket:  

a) Milyen szerzıdéses formákban történhet a szellemi termékek, anyagi jogosultságok 
értekésítése? Mutassa be a leggyakrabban alkalmazott szerzıdésfajtákat! 
A fenti ügylet esetében melyik szerzıdési formát javasolná? 

 
b) A szerzıdéskötéssel kapcsolatos díjakat a magyar fél USD-ban fogja kifizetni. 
 Ismertesse a nemzetközi elszámolások lebonyolításának pénzügyi eszközeit! Melyek a 
 konvertibilitás külsı és belsı feltételei? Milyen feltételek teszik lehetıvé a 
 kulcsvalutává válást? 

 
c) A tárgyalások megkezdésének elıkészítéshez vendégül látják Magyarországon az 

amerikai cég képviselıit.  
 Ismertesse a vendéglátás szerepét, formáit és a kapcsolódó illemszabályokat a 
 külkereskedelmi kapcsolatokban!  
 
d) Jellemezze Észak-Amerika gazdaságát (USA, Kanada)! Melyek az USA legjelentısebb 

légi, tengeri és folyami kikötıit? 
 
e) Ismertesse a NAFTA létrejöttének jelentıségét a tagországok számára! Jellemezze a 

szabadkereskedelmi övezetet mint integrációs formát! 
 
 
13/B Ön azt a feladatot kapta, hogy vizsgálja át, és ha szükséges, változtassa meg a cég 

szállítással kapcsolatos tevékenységeit. A vállalat fı tevékenységi területe számítógép 
monitorok, számítógép alkatrészek exportja Horvátországba. 

• Milyen területeket fog megvizsgálni és miért? 
• Milyen fuvarozási módot választana? Döntését indokolja! 
• Milyen típusú biztosítások közül választhatna? Hogyan döntene? 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
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A vizsgázó neve:……………………….  
 

Értékelı lap 
13/A Egy magyar pénzügyi befektetı cég elhatározza, hogy szerzıdést kötne egy 
amerikai gyorsétkeztetési lánc rendszerének átvételére. 
 
13/B Ön azt a feladatot kapta, hogy vizsgálja át, és ha szükséges, változtassa meg a cég 
szállítással kapcsolatos tevékenységeit. A vállalat fı tevékenységi területe számítógép 
monitorok, számítógép alkatrészek exportja Horvátországba. 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Hozzárendelt kompetenciák 
az információtartalom 

vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért 

B 
A külkereskedelmi ügyletek 
típusai 

A szellemi termékek, anyagi 
jogosultságok értekésítése, 
franchise 

12  

C 
Az üzleti tárgyalás 
megtervezésének lépései, a 
lebonyolítás szabályai 

A vendéglátás szerepe, formái 
10  

B 
A nemzetközi elszámolások 
eszközei 

A nemzetközi elszámolások 
eszközei 

10  

B 
A külkereskedelmi 
tevékenységre vonatkozó 
alapvetı szabályok  

Észak-Amerika gazdasága 
8  

C 
A vám szerepe, a 
vámegyezmények 

NAFTA, szabadkereskedelmi 
övezetek 

6  

C 
A fuvarozási mód és útvonal 
megválasztásának szempontjai 

Fuvarozási mód megválasztása 
A csomagolás szerepe, fajtái 

10  

B 

A szállítmány biztosítására 
vonatkozó elıírások, a 
szállítmány biztosításának 
formái a 
külkereskedelemben 

Biztosítás választás 
szempontjai 

10  

Szint Szakmai készségek a szakmai 
és vizsgakövetelmény szerint 

 Maximum Elért 

5 
Olvasott szakmai szöveg 
megértése 

Az esettanulmány tartalmi 
ismérveinek helyes 
értelmezése 

3  

5 Szakmai nyelvi beszédkészség 
A szakmai ismeretek 
szakszerő megfogalmazása 

5  

5 Idegen nyelvő beszédkészség 
Szakmai szókincs 
Nyelvhelyesség 
Kommunikációs készségek 

10  

5 
Idegen nyelvő hallott szöveg 
megértése 

 5  

5 Információforrások kezelése  
Az esettanulmányhoz 
kapcsolódó források 
kiválasztása 

3  

Összesen  92  



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
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A vizsgázó neve:……………………….  
 
 Egyéb kompetenciák a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

 
Maximum Elért 

Személyes Döntésképesség  1  
 Szervezıkészség  1  
Társas Kapcsolatteremtı készség  1  
 Kezdeményezıkészség  1  
 Határozottság  1  
Módszer Helyzetfelismerés  1  
 Következtetési képesség  1  
 Körültekintés, elıvigyázatosság  1  
Összesen  8  
Mindösszesen  100  

  
…………………………….  ……………………………... 
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
 

43/63 

 
14/A Egy magyar ital-nagykereskedı Rt bizományosként 10.000 liter magyar vörös bort 
exportál Szerbiába EXW Eger (Inc. 2000) szállítási feltétellel. Szállítási útvonal: vasúton 
Egertıl Belgrádig. A fizetés deviza átutalási megbízással történik. 
 
Válaszolja meg az alábbi kérdéseket:  

a) Értelmezze az EXW Eger (Inc. 2000) klauzulát! 
 
b) A termelı és kereskedelmi vállalatok között milyen szerzıdéses formák alakíthatók ki 

az ügylet teljesítésére? Mik a bizományosi kapcsolat jellemzıi? 
 

c) Hogyan történik a vasúti fuvardíj-elszámolás a CIM/COTIF és az SZMGSZ 
egyezményben? Mit jelent a montreaux-i elv? A szerb vevı kérheti-e a jugoszláv 
vasúttól, hogy a határon tartóztassa fel a küldeményt, és a rakományt küldje új 
rendeltetési helyre? 

 
d) Ismertesse a fizetési eszközök és módok megválasztásának szempontjait és 

lehetıségeit a külkereskedelemben! 
 

e) Foglalja össze Magyarország közlekedési hálózatának jellemzıit! 
 
14/B A kisvállalkozás, amelynél dolgozik, bel- és külkereskedelmi tevékenységet is végez, 

gyógynövényekbıl készült üdítıitalokat forgalmaz. 
• Jellemezze Magyarország piacszerkezetét! Kedvezınek ítéli ezt cége 

számára? 
• Milyen egyéb piaci struktúrákat ismer? Milyen a termelık és a fogyasztók 

helyzete a különbözı modelleknél? 
• Hogyan tudja vállalkozása kivédeni a nemzetközi piac kockázatait? 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
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A vizsgázó neve:……………………….  
 

Értékelı lap 
 
14/A Egy magyar ital-nagykereskedı Rt bizományosként 10.000 liter magyar vörös bort 
exportál Szerbiába EXW Eger (Inc. 2000) szállítási feltétellel. Szállítási útvonal: vasúton 
Egertıl Belgrádig. A fizetés deviza átutalási megbízással történik. 
 
14/B A kisvállalkozás, amelynél dolgozik, bel- és külkereskedelmi tevékenységet is végez, 
gyógynövényekbıl készült üdítıitalokat forgalmaz. 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák az 

információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C 
Szokások és szokványok a 
nemzetközi kereskedelemben 

EXW Eger (Inc. 2000) 
szállítási feltétel 

8  

C A külkereskedelem résztvevıi 
A termelı és kereskedelmi 
vállalatok kapcsolatai 

8  

C 
A fuvarozást szabályozó 
nemzetközi egyezmények az 
egyes fuvarozási módoknál 

A vasúti fuvarozás 
egyezményei 
Magyarország közlekedési 
hálózatának jellemzıi 

16  

B 
A nemzetközi kereskedelemben 
használt fizetési módok 
jellemzıi 

A fizetési eszközök és 
módok megválasztásának 
szempontjai 

10  

C 
A külkereskedelmi 
tevékenységre vonatkozó 
alapvetı szabályok 

Magyarország 
piacszerkezete 
Egyéb piaci struktúrák 
Kockázatok kivédése 

20  

Szint 
Szakmai készségek a szakmai 
és vizsgakövetelmény szerint 

 
Maximum Elért 

5 
Olvasott szakmai szöveg 
megértése 

Az esettanulmány 
tartalmi ismérveinek 
helyes értelmezése 

3  

5 Szakmai nyelvi beszédkészség 
A szakmai ismeretek 
szakszerő 
megfogalmazása 

5  

5 Idegen nyelvő beszédkészség 

Szakmai szókincs 
Nyelvhelyesség 
Kommunikációs 
készségek 

10  

5 
Idegen nyelvő hallott szöveg 
megértése 

 5  

5 Információforrások kezelése  
Az esettanulmányhoz 
kapcsolódó források 
kiválasztása 

3  

Összesen  92  



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
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A vizsgázó neve:……………………….  
 
 Egyéb kompetenciák a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

 
Maximum Elért 

Személyes Precizitás  1  
 Szervezıkészség  1  
Társas Kapcsolatteremtı készség  1  
 Kezdeményezıkészség  1  
 Határozottság  1  
Módszer Helyzetfelismerés  1  
 Ismeretek helyén való 

alkalmazása  1 
 

 Körültekintés, elıvigyázatosság  1  
Összesen  8  
Mindösszesen  100  

  
…………………………….  ……………………………... 
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
 

46/63 

 
15/A Egy élelmiszer-nagykereskedı cég  a new yorki árutızsdén főszert vásárol 
májusban 30 napos szállításra FOB New York (Inc. 2000) szállítási feltétellel, 45.000 
USD értékben. A biztosítási szerzıdést Cargo „B” szállítmánybiztosítási klauzulára 
kötötték meg, 3 ezrelékes biztosítási díj és 4% levonásos önrészesedés mellett. 
 
Válaszolja meg az alábbi kérdéseket:  

a) Mutassa be a koncentrált piacok fajtáit, ismertesse részletesen a tızsde szerepét és 
mőködésének jellemzıit!  

 
b) Ismertesse az árutızsdén és az értéktızsdén köthetı ügyletek típusait, az 

árfolyamnyereség elérésének lehetıségeit, a veszteség kivédésének módjait!  
 Hogyan csökkentheti az exportır fedezeti ügylet létrehozásával a kereskedelmi ügylet 
 árfolyam kockázatát? 

 
c) Mit jelent a valutaárfolyam, melyek a típusai és funkciói? Milyen hatással lehet a 

nemzetközi kereskedelemre az árfolyamszint változása?  
 
d) Hamburgban, az érkezési kikötıben a kereskedı cég megbízottja megállapítja, hogy a 

hajótérben 2250 USD értékő főszer tönkrement. 
 Kárigény érvényesítéséhez milyen okmányokat kell benyújtanunk? Megtéríti-e a kárt a 
 biztosító? Ha igen, hogyan határozza meg a kártérítés összegét? 
 
 
15/B Magyarország külkereskedelmére az utóbbi évtizedek világgazdasági folyamatai 

nagy hatással voltak. Mutassa be ezeket a következı kérdések felhasználásával! 
• Mi a globalizáció, és melyek a fı jellemzıi? 
• Sorolja fel és jellemezze a gazdasági integrációk fajtáit! 
• Ismertesse röviden Magyarország Európai Unióba való integrációjának 

történetét! 
 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
 

47/63 

A vizsgázó neve:……………………….  

Értékelı lap 
 
15/A Egy élelmiszer-nagykereskedı cég a new yorki árutızsdén főszert vásárol 
májusban 30 napos szállításra FOB New York (Inc. 2000) szállítási feltétellel, 45 000 
USD értékben. A biztosítási szerzıdést Cargo „B” szállítmánybiztosítási klauzulára 
kötötték meg, 3 ezrelékes biztosítási díj és 4% levonásos önrészesedés mellett. 
 
15/B Magyarország külkereskedelmére az utóbbi évtizedek világgazdasági folyamatai 
nagy hatással voltak. Mutassa be ezeket a következı kérdések felhasználásával! 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák az 

információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért 

D 
A koncentrált piacokon való 
részvétel feltételei, módjai 
 

A koncentrált piacok fajtái, 
a tızsde szerepe, típusai 

20  

B 
A nemzetközi elszámolások 
eszközei 
 

A valutaárfolyam  típusai 
és funkciói 

14  

B 

A szállítmány biztosítására 
vonatkozó elıírások, a 
szállítmány biztosításának 
formái a külkereskedelemben 
 

Kárigény érvényesítése, 
elbírálása 

12  

C 
A vám szerepe, a 
vámegyezmények 
 

Globalizáció fogalma, 
jellemzıi 
Integráció fajtái 
Magyarország és az 
Európai Unió 

20  

Szint 
Szakmai készségek a szakmai 
és vizsgakövetelmény szerint 

 
Maximum Elért 

5 
Olvasott szakmai szöveg 
megértése 

Az esettanulmány 
tartalmi ismérveinek 
helyes értelmezése 

3  

5 Szakmai nyelvi beszédkészség 
A szakmai ismeretek 
szakszerő 
megfogalmazása 

5  

5 Idegen nyelvő beszédkészség 

Szakmai szókincs 
Nyelvhelyesség 
Kommunikációs 
készségek 

10  

5 
Idegen nyelvő hallott szöveg 
megértése 

 5  

5 Információforrások kezelése  
Az esettanulmányhoz 
kapcsolódó források 
kiválasztása 

3  

Összesen  92  



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
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A vizsgázó neve:……………………….  
 
 Egyéb kompetenciák a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

 
Maximum Elért 

Személyes Precizitás  1  
 Szervezıkészség  1  
Társas Kapcsolatteremtı készség  1  
 Kezdeményezıkészség  1  
 Határozottság  1  
Módszer Helyzetfelismerés  1  
 Ismeretek helyén való 

alkalmazása  1 
 

 Körültekintés, elıvigyázatosság  1  
Összesen  8  
Mindösszesen  100  

  
…………………………….  ……………………………... 
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
 

49/63 

 
16/A Egy magyar gépipari Kft elektromos szerelvényekre három (kanadai, chilei, 
koreai) szállítótól kapott ajánlatot. Az ajánlatok értékelése után a kanadai exportır cég 
ajánlatát találják a legkedvezıbbnek. 
 
Válaszolja meg az alábbi kérdéseket:  

a) Melyek azok a lépések, amelyeket a nemzetközi kereskedelmi szerzıdés elıkészítése 
során meg kell tennie?  

 
b) Jellemezze részletesen a kalkulációval kapcsolatos teendıket, az általában felmerülı 

költségeket és az ajánlatok értékelésének szempontjait! 
 

c) A szerzıdés megkötésének feltételeit személyes tárgyaláson alakítják ki.  
 Jellemezze a kulturális szignálok szerepét és jelentıségét a külkereskedı munkájában! 
 Melyek az ajándékozásra vonatkozó illemszabályok az eltérı kultúrákban? 
 
d) Hogyan alakult Magyarország külkereskedelmi forgalma 2000 után? Melyek a 

jellemzıi a forgalom szerkezetének árufıcsoportok szerint az exportban és az 
importban? 

 
 
16/B Egy gyermekjátékokat forgalmazó vállalat piackutatási eredményei azt mutatják, 

hogy Magyarországon nagy kereslet lenne olyan babákra, amelyek az egyik népszerő 
rajzfilmsorozat hısnıjét mintázzák. Kiderítették, hogy hazai cég nem forgalmaz ilyen 
termékeket, de Svájcban a Wunderspiel cég igen. A magyar vállalat elhatározza, hogy 
importálni fog a babákból. 

• Mutassa be az ügylet egyes lépéseit! 
• Jellemezze a levéltípusokat, amelyek az ügylet kapcsán keletkeznek! 
• Ha a szállítással kapcsolatban az importırnek, vagy a fizetéssel 

kapcsolatban az exportırnek problémái vannak, hogyan lehet megoldani a 
helyzetet? 

 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
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A vizsgázó neve:……………………….  
 

Értékelı lap 
 
16/A Egy magyar gépipari Kft elektromos szerelvényekre három (kanadai, chilei, 

koreai) szállítótól kapott ajánlatot. Az ajánlatok értékelése után a kanadai exportır 
cég ajánlatát találják a legkedvezıbbnek. 

 
16/B Egy gyermekjátékokat forgalmazó vállalat piackutatási eredményei azt mutatják, 

hogy Magyarországon nagy kereslet lenne olyan babákra, amelyek az egyik népszerő 
rajzfilmsorozat hısnıjét mintázzák. Kiderítették, hogy hazai cég nem forgalmaz ilyen 
termékeket, de Svájcban a Wunderspiel cég igen. A magyar vállalat elhatározza, hogy 
importálni fog a babákból. 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák az 

információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért 

B 
A külkereskedelmi ügylet 
kiválasztásának szempontjai 

A kereskedelmi szerzıdés 
elıkészítése 

12  

C 
Kalkuláció az ajánlati ár 
kialakításához 

A kalkulációval 
kapcsolatos teendık 

12  

C 

A külkereskedelmi szerzıdést 
elıkészítı személyes tárgyalás 
szerepe, lebonyolításának 
alapvetı szabályai 

A kulturális szignálok 
szerepe és jelentısége 
Az ajándékozásra 
vonatkozó illemszabályok 

10  

B 
A külkereskedelmi 
tevékenységre vonatkozó 
alapvetı szabályok 

Magyarország 
külkereskedelmi forgalma 
2000 után 

12  

B 
A külkereskedelmi szerzıdés 
tartalma és feltételei 

Ajánlatkérés, ajánlat 
Szerzıdéskötés 
elızményei, megkötése 

10  

B 
Az eljárás menete hibás 
teljesítés esetén 

Reklamáció típusai 10  



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
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A vizsgázó neve:……………………….  
 

Szint 
Szakmai készségek a szakmai 
és vizsgakövetelmény szerint 

 
Maximum Elért 

5 
Olvasott szakmai szöveg 
megértése 

Az esettanulmány 
tartalmi ismérveinek 
helyes értelmezése 

3  

5 Szakmai nyelvi beszédkészség 
A szakmai ismeretek 
szakszerő 
megfogalmazása 

5  

5 Idegen nyelvő beszédkészség 

Szakmai szókincs 
Nyelvhelyesség 
Kommunikációs 
készségek 

10  

5 
Idegen nyelvő hallott szöveg 
megértése 

 5  

5 Információforrások kezelése  
Az esettanulmányhoz 
kapcsolódó források 
kiválasztása 

3  

Összesen  92  
 Egyéb kompetenciák a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

 
Maximum Elért 

Személyes Elhivatottság, elkötelezettség  1  
 Szervezıkészség  1  
Társas Kapcsolatteremtı készség  1  
 Kezdeményezıkészség  1  
 Kompromisszum-készség  1  
Módszer Helyzetfelismerés  1  
 Ismeretek helyén való 

alkalmazása  1 
 

 Körültekintés, elıvigyázatosság  1  
Összesen  8  
Mindösszesen  100  

  
…………………………….  ……………………………... 
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
 

52/63 

 
17/A Egy magyar konfekciógyártó cég korábbi orosz partnerétıl 1.000 db férfiöltöny 
szállítására kap ajánlatot. Az anyagminıségre, választékra, színre, fuvarozási módra 
kiterjed ı tárgyalások jól haladnak, az árban is sikerül megállapodni. Az árut közúton 
szállítják és az alku során speditır inkasszó fizetési módban egyeznek meg a partnerek. 
 
Válaszolja meg az alábbi kérdéseket:  

a) Az orosz partner a tárgyalások folyamán többször említette, hogy körülményeihez a 
DDP Moszkva (Inc. 2000) szállítási feltétel felelne meg leginkább. Ezt a feltételt a 
magyar fél nem fogadta el. Miért? Értelmezze a DDP Moszkva (Inc. 2000) klauzulát! 
Melyik Icc. 2000 klauzulát javasolná az ügylet szállítási feltételeként elfogadni? 
 
b) Foglalja össze a speditır inkasszónak jellemzıit! Milyen kockázatokkal járhat ez a 
fizetési mód az exportır számára? 
 
c) Ismertesse a fuvarozási módok és fuvarozási eszközök megválasztásának 
szempontjait! 
 
d) A szerzıdésben az exportır szavatosságot is vállalt a férfiöltönyökért. Miért vállalta 
ezt a kötelezettséget, illetve mi a szavatosság szerepe? 

 
 
 17/B Az Európai Unióba való integráció óriási változásokat hozott a tagállamok 

életében politikai, gazdasági és kulturális értelemben is. 
• Ismertesse röviden az Európai Unió kialakulásának történetét! 
• Melyek az Európai Unió fı intézményei? Ismertesse mőködésüket, 

szerepüket! 
• Az Európai Unió tagjaként Magyarországnak milyen gazdasági és pénzügyi 

kihívásokkal kell még szembenéznie? 
 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
 

53/63 

A vizsgázó neve:……………………….  
 

Értékelı lap 
17/A Egy magyar konfekciógyártó cég korábbi orosz partnerétıl 1.000 db férfiöltöny 

szállítására kap ajánlatot. Az anyagminıségre, választékra, színre, fuvarozási módra 
kiterjed ı tárgyalások jól haladnak, az árban is sikerül megállapodni. Az árut közúton 
szállítják és az alku során speditır inkasszó fizetési módban egyeznek meg a 
partnerek. 

 
17/B Az Európai Unióba való integráció óriási változásokat hozott a tagállamok életében 

politikai, gazdasági és kulturális értelemben is. 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák az 

információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C 
Szokások és szokványok a 
nemzetközi kereskedelemben 

DDP Moszkva (Inc. 2000) 
klauzula 

10  

B 
A nemzetközi kereskedelemben 
használt fizetési módok 
jellemzıi 

A speditır inkasszónak 
jellemzıi és kockázatai 

12  

C 
A fuvarozási mód és útvonal 
megválasztásának szempontjai 

A fuvarozási mód és 
útvonal megválasztásának 
szempontjai 

14  

D 
A minıség, minıségbiztosítás 
jelentısége, szerepe, a 
minıségre ható tényezık 

A szavatosság szerepe 10  

C 
A külkereskedelem résztvevıi 
 

Az EU története 
Az EU intézményei 
Magyarország feladatai 

20  

Szint Szakmai készségek a szakmai 
és vizsgakövetelmény szerint 

 Maximum Elért 

5 
Olvasott szakmai szöveg 
megértése 

Az esettanulmány 
tartalmi ismérveinek 
helyes értelmezése 

3  

5 Szakmai nyelvi beszédkészség 
A szakmai ismeretek 
szakszerő 
megfogalmazása 

5  

5 Idegen nyelvő beszédkészség 

Szakmai szókincs 
Nyelvhelyesség 
Kommunikációs 
készségek 

10  

5 
Idegen nyelvő hallott szöveg 
megértése 

 5  

5 Információforrások kezelése  
Az esettanulmányhoz 
kapcsolódó források 
kiválasztása 

3  

Összesen  92  



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
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A vizsgázó neve:……………………….  
 
 Egyéb kompetenciák a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

 
Maximum Elért 

Személyes Elhivatottság, elkötelezettség  1  
 Szervezıkészség  1  
Társas Kapcsolatfenntartó készség  1  
 Kommunikációs rugalmasság  1  
 Kompromisszum-készség  1  
Módszer Helyzetfelismerés  1  
 Ismeretek helyén való 

alkalmazása  1 
 

 Nyitott hozzáállás  1  
Összesen  8  
Mindösszesen  100  

  
…………………………….  ……………………………... 
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
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18/A Egy magyar élelmiszer-nagykereskedı Rt kávét importál Brazíliából, tengeri 
fuvarozással és CFR Hamburg Port (Inc. 2000) szállítási feltétellel. 
 
Válaszolja meg az alábbi kérdéseket:  

a) Értelmezze a CFR Hamburg Port (Inc. 2000) klauzulát! 
 
b) Tengeri fuvarozás esetén foglalja össze a kikötı választás szempontjai? 

 
c) Ismertesse az Európai Unió hatósági engedélyezési rendjét, az export és az import 

engedélyezést! Jellemezze az agrár-, textil- és egyéb termékekre vonatkozó 
engedélyezési rendet! 

 
d) Ismertesse a Föld élelmiszertermelésének jellemzıit! Melyek az élelmiszertermelés és 

a túlnépesedés problémái az egyes régiókban? 
 
 
18/B A külkereskedelmi munka az üzletkötınek tisztában kell lennie mind a saját, mind 

a partnerországok saját piacát védı rendelkezéseivel. A vázlatpontok segítségével 
mutassa be ezeket! 

• Mi a protekcionizmus célja, melyek ennek eszközei? 
• Egy külkereskedelmi ügylet kapcsán milyen típusú vámokkal találkozhat 

egy magyar vállalat? Jellemezze ezeket! 
• Mutassa be az Általános Vámtarifa– és Kereskedelmi Egyezmény, illetve a 

Világkereskedelmi Szervezet létrehozásának okait, és ezen intézmények 
szerepét! 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
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A vizsgázó neve:……………………….  
 

Értékelı lap 
18/A Egy magyar élelmiszer-nagykereskedı Rt kávét importál Brazíliából, tengeri 

fuvarozással és CFR Hamburg Port (Inc. 2000) szállítási feltétellel. 
 
18/B A külkereskedelmi munka az üzletkötınek tisztában kell lennie mind a saját, mind 

a partnerországok saját piacát védı rendelkezéseivel. A vázlatpontok segítségével 
mutassa be ezeket! 

 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák az 

információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért 

C 
Szokások és szokványok a 
nemzetközi kereskedelemben 

a CFR Hamburg Port (Inc. 
2000) klauzula 

10  

C 
A fuvarozási mód és útvonal 
megválasztásának szempontjai 

A kikötı választás 
szempontjai 

10  

B 
A külkereskedelmi 
tevékenységre vonatkozó 
alapvetı szabályok 

Európai Unió hatósági 
engedélyezési rendje 
A Föld 
élelmiszertermelésének 
jellemzıi 

26  

C 
A vám szerepe, a 
vámegyezmények 

Protekcionizmus célja, 
eszközei 
Vámok fajtái 
GATT, WTO 
létrehozásának okai, 
szerepük 

20  

Szint 
Szakmai készségek a szakmai 
és vizsgakövetelmény szerint 

 
Maximum Elért 

5 
Olvasott szakmai szöveg 
megértése 

Az esettanulmány 
tartalmi ismérveinek 
helyes értelmezése 

3  

5 Szakmai nyelvi beszédkészség 
A szakmai ismeretek 
szakszerő 
megfogalmazása 

5  

5 Idegen nyelvő beszédkészség 

Szakmai szókincs 
Nyelvhelyesség 
Kommunikációs 
készségek 

10  

5 
Idegen nyelvő hallott szöveg 
megértése 

 5  

5 Információforrások kezelése  
Az esettanulmányhoz 
kapcsolódó források 
kiválasztása 

3  

Összesen  92  



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
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A vizsgázó neve:……………………….  
 
 Egyéb kompetenciák a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

 
Maximum Elért 

Személyes Pontosság  1  
 Szervezıkészség  1  
Társas Határozottság  1  
 Kapcsolatfenntartó készség  1  
 Kompromisszum-készség  1  
Módszer Helyzetfelismerés  1  
 Ismeretek helyén való 

alkalmazása  1 
 

 Körültekintés, elıvigyázatosság  1  
Összesen  8  
Mindösszesen  100  

  
…………………………….  ……………………………... 
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
0068-06 Külkereskedelmi ügyletek elıkészítése, megszervezése, lebonyolítása 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
1. vizsgafeladat 
A külkereskedelmi ügyletek elıkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok magyar és idegen nyelven. A nemzetközi gazdasági 
együttmőködés alapelvei 
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19/A Egy mezıgazdasági kereskedelmi Kft gyümölcsöt exportál Horvátországba. A 
horvát vevı a vételárat EUR-ban fizeti ki. A magyar cég a kereskedelmi kockázatok 
csökkentésére exporthitel-biztosítást kötött a MEHIB Rt-nél. 
 
Válaszolja meg az alábbi kérdéseket:  

a) Jellemezze az exporthitel-biztosítást! Miért exporttámogató eszköz az exporthitel 
biztosítás? 

 
b) Hogyan határozható meg a külkereskedelmi ügyletben pontosan az adott áru 

minısége? Melyek azok az esetek, amikor minıségellenırzı intézetet kell igénybe 
venni a minıség meghatározásához? 

 
c) Ismertesse a Magyar Köztársaság integrációs történetét! Hogyan változott a magyar 

gazdaság a csatlakozás eredményeként? Véleménye szerint várható-e Horvátország 
Európai Uniós csatlakozása a következı években? 

 
d) Mutassa be az EURO jellemzıit! A maastrichti megállapodás alapján milyen 

gazdasági feltételeket kell egy EU tagországnak teljesíteni, hogy bevezethesse az 
EURO-t? 

 
 

19/B Az exkluzív bútorokat gyártó cég, amelynél dolgozik, egy nemzetközi 
lakberendezési kereskedelmi vásáron való részvételét fontolgatja. Az Ön feladata 
annak eldöntése, hogy érdemes-e ebbe pénzt fektetni. 

• Milyen információkra van szüksége a döntés meghozatalához? Hogyan 
szerezné meg ezeket? 

• Melyek egy nemzetközi kereskedelmi vásáron való részvétel elınyei és 
veszélyei? 

• Ismertesse a koncentrált piacok Ön által ismert más formáit!  
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Értékelı lap 
19/A Egy mezıgazdasági kereskedelmi Kft gyümölcsöt exportál Horvátországba. A 

horvát vevı a vételárat EURO-ban fizeti ki. A magyar cég a kereskedelmi 
kockázatok csökkentésére exporthitel-biztosítást kötött a MEHIB Rt-nél. 

 
19/B Az exkluzív bútorokat gyártó cég, amelynél dolgozik, egy nemzetközi 

lakberendezési kereskedelmi vásáron való részvételét fontolgatja. Az Ön feladata 
annak eldöntése, hogy érdemes-e ebbe pénzt fektetni. 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák az 

információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért 

D 
A hitel szerepe, a hitelezés 
menete a külkereskedelem 
finanszírozásában 

Az exporthitel-biztosítás 
jellemzıi 

12  

D 
A minıség, minıségbiztosítás 
jelentısége, szerepe, a 
minıségre ható tényezık 

Az áru minıségének 
meghatározása, 
minıségellenırzı intézetet 

8  

C 
A vám szerepe, a 
vámegyezmények 

A Magyar Köztársaság 
integrációs története 

12  

B 
A nemzetközi elszámolások 
eszközei 

Az EURO jellemzıi, 
bevezetése 

12  

D 
A koncentrált piacokon való 
részvétel feltételei, módja 

Koncentrált piacok formái 10  

C 

A piackutatási módszerek és a 
marketing eszközök 
alkalmazása a 
külkereskedelemben 
 

Információk a döntés 
meghozásához 
Kereskedelmi vásáron való 
részvétel elınyei, hátrányai 

10  

Szint Szakmai készségek a szakmai 
és vizsgakövetelmény szerint 

 Maximum Elért 

5 
Olvasott szakmai szöveg 
megértése 

Az esettanulmány 
tartalmi ismérveinek 
helyes értelmezése 

3  

5 Szakmai nyelvi beszédkészség 
A szakmai ismeretek 
szakszerő 
megfogalmazása 

5  

5 Idegen nyelvő beszédkészség 

Szakmai szókincs 
Nyelvhelyesség 
Kommunikációs 
készségek 

10  

5 
Idegen nyelvő hallott szöveg 
megértése 

 5  

5 Információforrások kezelése  
Az esettanulmányhoz 
kapcsolódó források 
kiválasztása 

3  

Összesen  92  
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A vizsgázó neve:……………………….  
 
 Egyéb kompetenciák a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

 
Maximum Elért 

Személyes Pontosság  1  
 Szervezıkészség  1  
Társas Határozottság  1  
 Kapcsolatfenntartó készség  1  
 Kompromisszum-készség  1  
Módszer Helyzetfelismerés  1  
 Ismeretek helyén való 

alkalmazása  1 
 

 Körültekintés, elıvigyázatosság  1  
Összesen  8  
Mindösszesen  100  

  
…………………………….  ……………………………... 
 dátum aláírás 
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20/A Egy üvegipar termékeket gyártó cég kristály- és üvegáru termékeket exportál 
Japánba. 
 
Válaszolja meg az alábbi kérdéseket:  

a) Hogyan tudja beszerezni a szükséges információt, hogy milyen mértékő importvám 
terheli a terméket Japánban? 

 
b) Ismertesse az Általános Vámtarifa- és Kereskedelmi Egyezmény tevékenységét, 

elveit, kódexeit és a GATT fordulók lényeges elemeit! Miért vált szükségessé a 
Világkereskedelmi Szervezet létrehozása? 

 
c) Mikor és miért vált általánossá a „design” alkalmazása a csomagolásban? Milyen 

összefüggést lát az áru természete, az értékesítés helye, a vásárlói csoport és az áru 
csomagolása között? 

 
d) Foglalja össze azokat a nemzeti sajátosságokat, viselkedési szabályokat, amelyeket 

egy japán partnerrel történı tárgyalás során figyelembe kell venni. 
 
 
20/B Önt arra kérték fel, hogy cégénél a más munkaterületen dolgozók számára belsı 
képzést tartson. Az elsı foglalkozás témája a külkereskedelem alapfogalmai. Foglalja 
össze, hogyan mutatná be a következı dolgokat! 

• A külkereskedelem fogalma, feladata, résztvevıi 
• Export, import, kereskedelmi mérleg 
• Külkereskedelmi ügyletek fajtái, kereskedelmi korlátozások 
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A vizsgázó neve:……………………….  
 

Értékelı lap 
20/A Egy üvegipar termékeket gyártó cég kristály-és üvegáru termékeket exportál 
Japánba. 
 
20/B Önt arra kérték fel, hogy cégénél a más munkaterületen dolgozók számára belsı 
képzést tartson. Az elsı foglalkozás témája a külkereskedelem alapfogalmai. Foglalja 
össze, hogyan mutatná be a következı dolgokat! 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Hozzárendelt 
kompetenciák az 

információtartalom 
vázlata alapján 

Pontszámok 

Maximum Elért 

B 

A külkereskedelmi 
tevékenységre vonatkozó 
alapvetı szabályok 
 

Kereskedelempolitikai 
eszközök, vámeljárás 
GATT fordulók 
WTO 

26  

C 

A piackutatási módszerek és a 
marketing eszközök 
alkalmazása a 
külkereskedelemben 
 

A „design” alkalmazása a 
csomagolásban, marketing 
funkciói 

10  

C 

Az üzleti tárgyalás 
megtervezésének lépései, a 
lebonyolítás szabályai 
 

A japán partnerrel történı 
tárgyalás viselkedési 
szabályai 

10  

C 
A külkereskedelem résztvevıi 
 

Külkereskedelem fogalma, 
feladata, résztvevıi 
Export, import, 
kereskedelmi mérleg 
Külkereskedelmi ügyletek 
fajtái, kereskedelmi 
korlátozások 

20  
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A vizsgázó neve:……………………….  
 

Szint 
Szakmai készségek a szakmai 
és vizsgakövetelmény szerint 

 
Maximum Elért 

5 
Olvasott szakmai szöveg 
megértése 

Az esettanulmány 
tartalmi ismérveinek 
helyes értelmezése 

3  

5 Szakmai nyelvi beszédkészség 
A szakmai ismeretek 
szakszerő 
megfogalmazása 

5  

5 Idegen nyelvő beszédkészség 

Szakmai szókincs 
Nyelvhelyesség 
Kommunikációs 
készségek 

10  

5 
Idegen nyelvő hallott szöveg 
megértése 

 5  

5 Információforrások kezelése  
Az esettanulmányhoz 
kapcsolódó források 
kiválasztása 

3  

Összesen  92  
 Egyéb kompetenciák a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

 
Maximum Elért 

Személyes Pontosság  1  
 Szervezıkészség  1  
Társas Kommunikációs rugalmasság  1  
 Kapcsolatteremtı készség  1  
 Kompromisszum-készség  1  
Módszer Helyzetfelismerés  1  
 Következtetési képesség  1  
 Kontroll (ellenırzıképesség)  1  
Összesen  8  
Mindösszesen  100  

  
 
…………………………….  ……………………………... 
 dátum aláírás 
 


