


Szakképesítés: 54 341 01 Kereskedő 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Az áruforgalommal kapcsolatos feladatok 

 

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 

 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a szakmai követelmények alapján összeállított, előre 

kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 

IV. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit 

tartalmazzák: 

A piackutatás céljai, módszerei, egy piackutatási folyamat megtervezése 

Értékesítési akció előkészítése, megtervezése, értékelése 

A mennyiségi és minőségi áruátvétel feladatai, a hibás teljesítésből adódó teendők 

Az áruk szakmai szabályok-arculat szerinti kihelyezésének, az árak feltüntetésének 

szabályai  

A készpénzzel és készpénzkímélő módon fizetés lehetőségei, szabályai 

A fogyasztói érdekvédelem előírásai, a vevőreklamáció intézésének szabályai 

Az áru és vagyonvédelmi rendszerek jellemzői, berendezések fajtái, használata 

A leltározási bizonylatok szerepe, tartalma, leltáreredmény megállapítása 

Az árukhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok megléte, szabályszerűsége, a 

termékcímkék információ tartalma 

Baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok, jogszabályok 

 

 

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. 

 

A feladatsor első részében található 1-20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, 

majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. 

A második részben található a tanári példány, mely az értékelést segíti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tételsor a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelménye alapján készült. 
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1. Az áruátvétel feladatai 

– Mutassa be az áruátvételt, határozza meg annak célját, gyakoriságát! 

– Jellemezze az áruátvétel folyamatát! 

– Beszéljen a kapcsolódó okmányokról! 

 

A tételhez használható segédeszköz: 

– Szállítólevél 

– Kereskedelmi számla 
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2. Beszerzési döntések és hibás teljesítésből adódó teendők 

– Mutassa be az áruátvételt megelőző folyamatrendszert, térjen ki a beszerzési 

források értékelésére, a kiválasztási szempontokra! 

– Milyen megrendelési módokat ismer? 

– Mutassa be a beszállító hibás teljesítéséből fakadó problémákat! 

 

A tételhez használható segédeszköz: 

– Szállítólevél 

– Kereskedelmi számla 

– Jegyzőkönyv 
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3. Fizetési módok  

– Mutassa be a kereskedelemben alkalmazott fizetési módok fajtáit! 

– Térjen ki a fizetési módok alkalmazási lehetőségeire a vevőkkel, illetve 

beszállítókkal szemben! 

– Jellemezze a készpénzfizetés előnyeit és hátrányait! 

 

A tételhez használható segédeszköz: 

– Kereskedelmi számla 

– Nyugta 

– Kiadási és bevételi pénztárbizonylat 
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4. Bankon keresztül történő fizetés 

– Határozza meg az átutalás fogalmát! 

– Jellemezze az ezzel a fizetési móddal kapcsolatos teendőket! 

– Sorolja fel az átutalási fizetési mód előnyeit! 

– Mi a teendő hibás átutalás esetén? 

 

A tételhez használható segédeszköz: 

– Átutalási megbízás 

– Bankszámlaszerződés 

– Aláírási címpéldány 
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5. Pénzforgalom 

– Mutassa be a készpénzforgalomra vonatkozó szabályokat! 

– Foglalja össze a készpénzkímélő fizetési módokat, azok bevezetésének, 

használatának feltételeit! 

– Jellemezze az ezek használatából fakadó előnyöket, biztonsági követelményeket! 

 

A tételhez használható segédeszköz: 

– Kereskedelmi számla 

– Nyugta 

– Kiadási és bevételi pénztárbizonylat 
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6. Fogyasztói érdekvédelem 

– Jellemezze a fogyasztói érdekvédelem feladatait, célját!  

– Mutassa be a hazai fogyasztóvédelem intézményrendszerét!  

– Ismertesse a termékfelelősség lényegét és az abból fakadó kötelezettségeket!  

 

A tételhez használható segédeszköz: ― 
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7. Vevőreklamáció ügyintézése 

– Sorolja fel a vevőreklamáció lehetséges fajtáit! 

– Mutassa be a vevőreklamáció ügyintézésének menetét, az adminisztrációs 

teendőket! 

– Jellemezze a fogyasztó jogait és a kereskedő kötelezettségeit reklamáció esetén! 

 

A tételhez használható segédeszköz: 

– Vásárlók könyve 

– Garanciajegy 

– Jótállási jegy 
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8. Vagyonvédelem 

– Foglalja össze a vagyonvédelem fontosságát a kereskedelemben! 

– Jellemezze a kereskedelemben alkalmazható vagyonvédelmi megoldásokat! 

– Mutassa be a vagyonvédelmi eszközök fajtáit! 

 

A tételhez használható segédeszköz: ― 
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9. Áruvédelem 

– Fejtse ki az áruvédelem célját és szerepét a kereskedelemben! 

– Mutassa be a különböző áruvédelmi rendszereket, jellemezze az árucsoportokhoz 

és a bolttípusokhoz kapcsolódó alkalmazásukat! 

– Milyen teendői vannak a kereskedőnek rendkívüli események bekövetkezésekor? 

 

A tételhez használható segédeszköz: 

– Jegyzőkönyv 
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10. Baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelem 

– Részletezze a kereskedelmi egységekre vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, különös 

tekintettel a forgalmazott áruféleségekre! 

– Jellemezze a munka és balesetvédelmi szabályok célját, feladatát és 

eszközrendszerét!  

– Foglalja össze a kereskedő munkája során felmerülő környezetvédelemmel 

kapcsolatos feladatait! 

 

A tételhez használható segédeszköz: 

– Tűzvédelemmel és környezetvédelemmel kapcsolatos piktogramok 
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11. A piackutatás fogalma, céljai, módszerei 

– Határozza meg a piackutatás fogalmát, célját, helyét és szerepét! 

– Mutassa be a piackutatás típusait, szereplőit! 

– Csoportosítsa a piackutatási módszereket, ismertesse térjen ki azok jellemzőire! 

 

A tételhez használható segédeszköz: 

– Kérdőív 
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12. A piackutatási folyamat megtervezése 

– Foglalja össze a piac elemeit, a piackutatás területeit! 

– Határozza meg a piackutatás fogalmát, beszéljen a szerepéről a marketing 

területén! 

– Mutassa be és jellemezze a piackutatás folyamatának szakaszait! 

 

A tételhez használható segédeszköz: 

– Kérdőív 
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13. Reklám és reklámeszközök 

– Mutassa be a reklámeszközök és reklámhordozók fogalmát! 

– Csoportosítsa a reklámeszközöket érzékszervi hatás szerint, és határozza meg 

alkalmazási területeiket! 

– Fejtse ki a sajtóhirdetés elemeit, fajtáit és értékelési szempontjait! 

 

A tételhez használható segédeszköz: 

– Fotós hirdetés 
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14. Az értékesítés 

– Határozza meg az értékesítés fogalmát, folyamatát! 

– Foglalja össze az értékesítési módokat, azok kiválasztásának szempontjait! 

– Mutassa be a bolti értékesítést! 

 

A tételhez használható segédeszköz: ― 
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15. A kereskedelmi akciók fajtái, céljai 

– Határozza meg az akciók fogalmát, szerepét! 

– Mutassa be az akciók típusait, meghatározásukat! 

– Részletezze az akciók szervezésének céljait! 

– Az értékesítési akciók szervezésének folyamata és értékelésük szempontjai 

 

A tételhez használható segédeszköz: ― 
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16. Az árukhoz csatolandó dokumentumok megléte, szabályszerűsége, a termékcímkék 

információtartalma 

– Beszéljen az árukhoz kötelezően kapcsolt dokumentumokról! 

– Mutassa be a műszaki leírás tartalmát, szerepét! 

– Foglalja össze a termékek csomagolásán, címkéjén szereplő információkat! 

– Mutassa be az élelmiszerek címkéjén feltüntetendő információkra vonatkozó 

speciális előírásokat! 

 

A tételhez használható segédeszköz: 

– Bizonylatok 
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17. Az áruk kihelyezésének szabályai 

– Mutassa be az árukihelyezés előkészítését! 

– Foglalja össze az árukihelyezés általános szabályait! 

– Mutassa be az áruk mozgatásának szabályait, eszközeit! 

 

A tételhez használható segédeszköz: 

– A bolt belső képét ábrázoló alaprajz és fénykép 
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18. Az áruk kihelyezésének és az ár feltüntetésének szabályai 

– Foglalja össze a csemegepult feltöltésének és az előszeletelésnek a szabályait! 

– Mutassa be a tejes, sajtos termékek elhelyezésének szabályait! 

– Mutassa be a pékáruk és a zöldség-gyümölcs áruk feltöltésének szabályait! 

– Sorolja fel az ár feltüntetésének szabályait! 

 

A tételhez használható segédeszköz: ― 
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19. A készletgazdálkodás 

– Beszéljen a készletezés szerepéről az áruforgalmi folyamatban! 

– Mutassa be a készletek fajtáit! 

– Térjen ki a készletgazdálkodásra és a készlettartás költségeire! 

 

A tételhez használható segédeszköz: 

– Formanyomtatványok 

– Bizonylatok 
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20. A leltározás 

– Határozza meg a leltározás fogalmát, célját! 

– Nevezze meg és mutassa be a leltár fajtáit! 

– Foglalja össze a leltározás lebonyolításának menetét! 

– Mutassa be a leltározás dokumentumait! 

 

A tételhez használható segédeszköz: 

– Formanyomtatványok 

– Bizonylatok 
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AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI 

Tanári példány 
 

1. Az áruátvétel feladatai 

– Mutassa be az áruátvételt, határozza meg annak célját, gyakoriságát! 

– Jellemezze az áruátvétel folyamatát! 

– Beszéljen a kapcsolódó okmányokról! 

 

A tételhez használható segédeszköz: 

– Szállítólevél 

– Kereskedelmi számla 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

A beszerzési mennyiség és összetétel meghatározása (készletgazdálkodás, finanszírozás) 

Az áruátvétel lehetséges módjai (bizonylat szerinti, vakátvétel stb.) 

A mennyiségi átvétel szabályai 

A minőségi átvétel szabályai 

Az átvétel igazolása, a kapcsolódó bizonylatok szerepe, tartalmuk értékelése 

Az áruátvétel helye a beszerzés folyamatában, jellemző gyakoriságai 

Az áruátvétel előkészítése, lebonyolítási fázisának személyi és tárgyi feltételei 
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2. Beszerzési döntések és hibás teljesítésből adódó teendők 

– Mutassa be az áruátvételt megelőző folyamatrendszert, térjen ki a beszerzési 

források értékelésére, a kiválasztási szempontokra! 

– Milyen megrendelési módokat ismer? 

– Mutassa be a beszállító hibás teljesítéséből fakadó problémákat! 

 

A tételhez használható segédeszköz: 

– Szállítólevél 

– Kereskedelmi számla 

– Jegyzőkönyv 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

A beszerzési forrásoknál figyelembe veendő szempontok, a választás kritériumrendszere 

(megbízhatóság, fizetési és szállítási határidő) 

A megrendelés lehetséges módjai, azok közötti választás okai (pénzügyi, gazdasági) 

A hibás teljesítés lehetséges fajtái (határidő, áru, mennyiség, minőség) 

A kifogások intézésének módja, megoldási lehetőségei (visszáru, kötbér, árengedmény, 

stb.) 
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3. Fizetési módok  

– Mutassa be a kereskedelemben alkalmazott fizetési módok fajtáit! 

– Térjen ki a fizetési módok alkalmazási lehetőségeire a vevőkkel, illetve 

beszállítókkal szemben! 

– Jellemezze a készpénzfizetés előnyeit és hátrányait! 

 

A tételhez használható segédeszköz: 

– Kereskedelmi számla 

– Nyugta 

– Kiadási és bevételi pénztárbizonylat 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

A fizetési módok fajtáinak csoportosítása, jellemzése 

Az ellenérték elszámolásának szabályai 

A kereskedő vevői és eladói pozíciója az ellenérték elszámolása szempontjából 

A pénzkezelési előírások jellemzése 

Nyugtaadási kötelezettség 

Számla kiállítása készpénzfizetéskor és későbbi elszámolás esetén 

A számla kötelező tartalmi kellékei  
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4. Bankon keresztül történő fizetés 

– Határozza meg az átutalás fogalmát! 

– Jellemezze az ezzel a fizetési móddal kapcsolatos teendőket! 

– Sorolja fel az átutalási fizetési mód előnyeit! 

– Mi a teendő hibás átutalás esetén? 

 

A tételhez használható segédeszköz: 

– Átutalási megbízás 

– Bankszámlaszerződés 

– Aláírási címpéldány 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

A bankszámla nyitása, fajtái, a bankszámlák feletti rendelkezés 

Az aláírási címpéldány szerepe 

Az átutalás indítása, elfogadása, jogszabályi háttere 

Átutalási megbízás 

Teljesítési határidők 

Az átutalással kapcsolatos reklamációk 
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5. Pénzforgalom 

– Mutassa be a készpénzforgalomra vonatkozó szabályokat! 

– Foglalja össze a készpénzkímélő fizetési módokat, azok bevezetésének, 

használatának feltételeit! 

– Jellemezze az ezek használatából fakadó előnyöket, biztonsági követelményeket! 

 

A tételhez használható segédeszköz: 

– Kereskedelmi számla 

– Nyugta 

– Kiadási és bevételi pénztárbizonylat 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

Készpénzbefizetés a bankszámlára, készpénzfelvétel bankszámláról 

A házipénztárból történő készpénz ki- és befizetés és annak bizonylatai 

A házipénztár működtetésének szabályai, jogi előírások, belső szabályzat 

A pénztárgép szerepe, a pénztáros feladatai, rendkívüli események (rovancs) 

Utalványokkal történő fizetés 

A bankkártyával történő fizetés menete, feltételrendszere, biztonsági előírásai 

A kereskedelmi egység pénzforgalmi kapcsolatai 
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6. Fogyasztói érdekvédelem 

– Jellemezze a fogyasztói érdekvédelem feladatait, célját! 

– Mutassa be a hazai fogyasztóvédelem intézményrendszerét! 

– Fejtse ki a termékfelelősség lényegét és az abból fakadó kötelezettségeket! 

 

A tételhez használható segédeszköz: ― 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

A fogyasztók tájékoztatására vonatkozó előírások 

A fogyasztói érdekek védelmét biztosító jogszabályok, a fogyasztókat megillető jogok 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, békéltető testületek, mediátorok 

A termékfelelősségi szabályok alkalmazása 

Az áruk forgalomba hozatalának feltételei 

Az ár feltüntetésének szabályai (eladótérben, kirakatban) 

A minőségvédelem jogi eszközei 

A termékek biztonságosságára vonatkozó előírások, minőségtanúsítás 

A szabvány 
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7. Vevőreklamáció ügyintézése 

– Sorolja fel a vevőreklamáció lehetséges fajtáit! 

– Mutassa be a vevőreklamáció ügyintézésének menetét, az adminisztrációs 

teendőket! 

– Jellemezze a fogyasztó jogait és a kereskedő kötelezettségeit reklamáció esetén! 

 

A tételhez használható segédeszköz: 

– Vásárlók könyve 

– Garanciajegy 

– Jótállási jegy 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

Hibás termékre vonatkozó vevőreklamáció, termékkel kapcsolatos hibás szolgáltatásra 

vonatkozó vevőreklamáció 

A reklamációk fajtái: 

– a termék minőségével, biztonságosságával (pl. hibás teljesítés, szavatosság, jótállás) 

– a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával (pl. hibás termék által okozott károk) 

– a szolgáltatás minőségével (hibás teljesítés) 

– a szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos (pl. a szolgáltató 

egyáltalán nem teljesít, vagy nem azt teljesíti, amit vállalt) 

A vásárlók könyvének alkalmazása 

A forgalmazó kötelezettségeire vonatkozó előírások 

Szavatosság, jótállás 
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8. Vagyonvédelem 

– Foglalja össze a vagyonvédelem fontosságát a kereskedelemben!  

– Jellemezze a kereskedelemben alkalmazható vagyonvédelmi megoldásokat! 

– Mutassa be a vagyonvédelmi eszközök fajtáit! 

 

A tételhez használható segédeszköz: ― 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

A vagyonvédelem fontossága 

A bolt veszélyeztetettségét befolyásoló tényezők 

A kereskedelmi egység biztonságos nyitása és zárása 

A vagyonvédelmi eszközök fajtái 

Elektronikai védelmi és riasztórendszerek 

Külső védelmi és riasztórendszerek 

Belső védelmi és riasztórendszerek 

Vagyonvédelmi rendszerek 

Mechanikus rendszerek és jelzőrendszerek 

Élőerős vagyonvédelem 
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9. Áruvédelem 

– Fejtse ki az áruvédelem célját és szerepét a kereskedelemben! 

– Mutassa be a különböző áruvédelmi rendszereket, jellemezze az árucsoportokhoz 

és a bolttípusokhoz kapcsolódó alkalmazásukat! 

– Milyen teendői vannak a kereskedőnek rendkívüli események bekövetkezésekor? 

 

A tételhez használható segédeszköz: 

– Jegyzőkönyv 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

Az áruvédelem fontossága 

A lopások és egyéb bűncselekmények jellegzetes módjai, időpontja 

A lopási érték nagyságához kapcsolódó intézkedések, adminisztrációs teendők, lopási 

jegyzőkönyv 

Az áruvédelmi eszközök fajtái 

Elektronikai védelmi rendszerek 

Külső védelmi rendszerek 

Belső védelmi rendszerek 

Áruvédelmi rendszerek 

Mechanikus rendszerek 

Élőerős áruvédelem 

Magatartási és taktikai szabályok az áruvédelem szempontjából 
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10. Baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelem 

– Részletezze a kereskedelmi egységekre vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, különös 

tekintettel a forgalmazott áruféleségekre! 

– Jellemezze a munka és balesetvédelmi szabályok célját, feladatát és 

eszközrendszerét!  

– Foglalja össze a kereskedő munkája során felmerülő környezetvédelemmel 

kapcsolatos feladatait! 

 

A tételhez használható segédeszköz: 

– Tűzvédelemmel és környezetvédelemmel kapcsolatos piktogramok 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

Katasztrófavédelmi előírások: a tűzoltó eszközök és készülékek elhelyezésére vonatkozó 

előírások, a tűzoltó készülékek vizsgálata és egyéb, a kereskedelmi egység létesítésére és 

használatára vonatkozó tűzvédelmi szabályok 

A környezettudatos vállalkozás jellemzői, hulladékgazdálkodás, csomagolás, csomagoló-

anyagok, címkék, jelölések 

Munkavédelem, a baleset és a munkahelyi baleset fogalma, jelentési és nyilvántartási 

kötelezettség 

A bolti munkafolyamatok bemutatása balesetvédelmi szempontból 

A védőeszközök használata 

Kézi és gépi anyagmozgatás 

Egyéb előírások, pl. érintésvédelmi szabályok betartása, kéziszerszámok használata 

A munkavédelmi eszközök használatára vonatkozó jogszabályok, hatósági ellenőrzés 
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11. A piackutatás fogalma, céljai, módszerei 

– Határozza meg a piackutatás fogalmát, célját, helyét és szerepét!  

– Mutassa be a piackutatás típusait, szereplőit! 

– Csoportosítsa a piackutatási módszereket, ismertesse térjen ki azok jellemzőire! 

 

A tételhez használható segédeszköz: 

– Kérdőív 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

Fogalommeghatározás: a kereslet-kínálat és a befolyásoló tényezők megfogalmazása, 

meghatározása 

A marketing sajátosságai a kereskedelemben (szűkebb, tágabb és kiterjesztett értelemben) 

A primer és a szekunder piackutatás bemutatása, jellemzése 

Típusok: 

– Terület szerint 

– Gyakoriság szerint 

– Információszerzés módja szerint 

– Időtartama szerint 

– Kutatást végzők szerint 

– Az adatok jellege szerint 

– A kutatás alanya szerint  

Módszerek: 

– Megfigyelés 

– Megkérdezés 

– Kísérlet 
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12. A piackutatási folyamat megtervezése 

– Foglalja össze a piac elemeit, a piackutatás területeit! 

– Határozza meg a piackutatás fogalmát, beszéljen a szerepéről a marketing 

területén! 

– Mutassa be és jellemezze a piackutatás folyamatának szakaszait! 

 

A tételhez használható segédeszköz: 

– Kérdőív 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

Fogalommeghatározás: a piackutatás mint a marketing eredményes felhasználásának 

eszköze 

Elemek: 

– Kereslet 

– Kínálat 

– Ár 

A piackutatás területei:  

– Az általános piaci helyzet 

– A keresleti helyzet 

– A beszerzési lehetőségek, termékek, árak, minőség 

– A kínálati helyzet 

Szakaszok: 

– A probléma megfogalmazása, pontosítása 

– A kutatási terv elkészítése 

– Az adatok megszerzése, összegyűjtése, elemzése, értékelése 

– A kutatási jelentés készítése (megállapítások tétele, megoldások, javaslatok 

bemutatása) 
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13. Reklám és reklámeszközök 

– Mutassa be a reklámeszközök és reklámhordozók fogalmát! 

– Csoportosítsa a reklámeszközöket érzékszervi hatás szerint, és határozza meg 

alkalmazási területeiket! 

– Fejtse ki a sajtóhirdetés elemeit, fajtáit és értékelési szempontjait! 

 

A tételhez használható segédeszköz: 

– Fotós hirdetés 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

Fogalommeghatározás: a reklám, reklámeszközök és reklámhordozók fogalma  

A reklámeszközök csoportosítása érzékszervi hatás szerint: 

– Vizuális 

– Audiovizuális 

– Auditív 

– Egyéb érzékszervekre ható 

A sajtóhirdetés elemei (AIDA): figyelemfelkeltés 

– Főmondat 

– Kifejtett érvelés 

– Eligazítás 

A hirdetés fajtái: 

– Szöveges 

– Grafikás 

– Fotós hirdetés 
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14. Az értékesítés 

– Határozza meg az értékesítés fogalmát, folyamatát! 

– Foglalja össze az értékesítési módokat, azok kiválasztásának szempontjait! 

– Mutassa be a bolti értékesítést! 

 

A tételhez használható segédeszköz: ― 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

Fogalommeghatározás: az értékesítés, áru-vásárló közötti munkafolyamat 

Értékesítés folyamata: 

– Az áru előkészítése (kicsomagolás, árazás, elhelyezés) 

– Az eladás folyamata (a vevő fogadása, az áru bemutatása, ellenérték elszámolása, az 

áru csomagolása, elköszönés a vásárlótól) 

– Értékesítés utáni teendők 

Értékesítési módok: a hagyományos, a minta utáni, az önkiszolgáló, az önkiválasztó, minta 

utáni csomagküldő értékesítés 

A kiválasztás szempontjai: termék jellege, várható költség, vevőkör, forgalom, divat, az 

áru keresettsége stb. 

Bolti értékesítés: hagyományos (egy-, két- és háromütemű), önkiszolgáló, önkiválasztó és 

minta utáni értékesítési mód 
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15. A kereskedelmi akciók fajtái, céljai 

– Határozza meg az akciók fogalmát, szerepét! 

– Mutassa be az akciók típusait, meghatározásukat! 

– Részletezze az akciók szervezésének céljait! 

– Az értékesítési akciók szervezésének folyamata és értékelésük szempontjai 

 

A tételhez használható segédeszköz: ― 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Fogalommeghatározás: forgalomnövelő célzatú kereskedelmi tevékenység 

Előny, hátrány bemutatása 

– Csoportosítás: vásárok (kedvezmény nélküli vagy árengedményes vásárok), 

végkiárusítások, kiállítások, árubemutatók, kóstolók, kitelepülések, egyéb akciók 

– A cél bemutatása (inkurrens (nem keresett, elfekvő) készletek értékesítése, a kereslet 

egyenletesebbé tétele, új termék bevezetése, új vevőkör megnyerése, figyelem felkeltése 

stb.) 

– Folyamat: bevonandó árukészlet, engedmény meghatározása, időpont kiválasztása, 

műszaki, technikai eszközök, engedélyek, hirdetés, lebonyolítás, értékelés 
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16. Az árukhoz csatolandó dokumentumok megléte, szabályszerűsége, a termékcímkék 

információtartalma 

– Beszéljen az árukhoz kötelezően kapcsolt dokumentumokról! 

– Mutassa be a műszaki leírás tartalmát, szerepét! 

– Foglalja össze a termékek csomagolásán, címkéjén szereplő információkat! 

– Mutassa be az élelmiszerek címkéjén feltüntetendő információkra vonatkozó 

speciális előírásokat! 

 

A tételhez használható segédeszköz: 

– Bizonylatok 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

– Az áruhoz a beszállító által kötelezően csatolandó, de a fogyasztó számára nem 

továbbítandó dokumentumok (zöldség-gyümölcs és állati eredetű termékek speciális 

dokumentációja, vegyi áruk, veszélyes anyagok speciális dokumentációja, műszaki 

cikkek speciális dokumentációja) 

– Az áruhoz a beszállító által kötelezően csatolandó és a fogyasztónak a vásárláskor 

átadandó dokumentumok (műszaki leírás, minőségi tanúsítvány, használati és kezelési 

útmutató, jótállási jegy) 

– A címke tartalma 

– Az élelmiszerek jelölésére vonatkozó alapvető szabályok bemutatása (megnevezés, 

összetevő, összetevők mennyisége, nettó mennyiség, minőségmegőrzési időtartamnak a 

lejárati dátuma, fogyaszthatósági időtartam lejárata, speciális tárolási vagy felhasználási 

feltételek; forgalmazó adatai, származás vagy eredet helyének adatai, felhasználási 

útmutató, tápértékjelölés) 
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17. Az áruk kihelyezésének szabályai 

– Mutassa be az árukihelyezés előkészítését! 

– Foglalja össze az árukihelyezés általános szabályait! 

– Mutassa be az áruk mozgatásának szabályait, eszközeit! 

 

A tételhez használható segédeszköz: 

– A bolt belső képét ábrázoló alaprajz és fénykép 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

Az áru kihelyezésének előkészítése: az előrecsomagolás szabályai, személyi, tárgyi 

feltételek, csomagolóanyagok 

Az áru kihelyezése: az áru ellenőrzése, minősége, szavatossága, az üzletre és a szállító-

eszközre vonatkozó szabályok 

A címke: rendeltetés, minőség, lényeges tulajdonságok (méret, nettó súly, összetétel, 

eredet, minőségmegőrzési, fogyaszthatósági idő, eltarthatóság feltételei, műszaki jellemző, 

használat, kezelés módja), ár 

Az áru mozgatása: 

– Árumozgatás és rakodás 

– Vízszintes árumozgatásra alkalmas berendezések 

– Függőleges árumozgatásra alkalmas berendezések 
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18. Az áruk kihelyezésének és az ár feltüntetésének szabályai 

– Foglalja össze a csemegepult feltöltésének és az előszeletelésnek a szabályait! 

– Mutassa be a tejes, sajtos termékek elhelyezésének szabályait! 

– Mutassa be a pékáruk és a zöldség-gyümölcs áruk feltöltésének szabályait 

– Sorolja fel az ár feltüntetésének szabályait! 

 

A tételhez használható segédeszköz: ― 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

A csemegepult feltöltése, kapcsolat a vevővel, a feltöltés ideje, a polctükör, az előszeletelés 

A tejes, sajtos termékek elhelyezése, a sajtpult, a hűtőben történő elhelyezés, szavatosság, 

esztétikum 

A friss pékáruk és a tartós pékáruk elhelyezése, eszközei, a csomagolás 

Csomagolt és csomagolatlan zöldség-gyümölcs áruk, leválogatás, minőségi előírások 

Az ár feltüntetésének szabályai, az egységár: 

– A terméken 

– A termék csomagolásán 

– A termékhez egyéb módon rögzítve 

– A közvetlenül a termék mellett elhelyezett egyedi árkiíráson 

– Az árjegyzéken 
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19. A készletgazdálkodás 

– Beszéljen a készletezés szerepéről az áruforgalmi folyamatban! 

– Mutassa be a készletek fajtáit! 

– Térjen ki a készletgazdálkodásra és a készlettartás költségeire! 

 

A tételhez használható segédeszköz: 

– Formanyomtatványok 

– Bizonylatok 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

Meghatározás: a készletezés szerepe 

A készletek nagyságát befolyásoló tényezők (az értékesítési forgalom nagysága, a 

választék szélessége és mélysége) 

A készletek fajtái:  

– A készletek eredetük szerint (saját, vásárolt) 

– Fogyasztói kereslet szempontjából (kurrens, inkurrens) 

– Árukészlet nagysága szerint (biztonsági, törzskészlet, minimális készlet, 

folyókészlet, teljes készlet, maximális és optimális készlet) 

Készletgazdálkodás: 

– Készletelemzés 

– A készlet és az értékesítés kapcsolata 

– A készletezési költségek és ráfordítások 

A készlettartás költségei: a készletezéssel kapcsolatos költségek, utánpótlási költségek 
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20. A leltározás 

– Határozza meg a leltározás fogalmát, célját! 

– Nevezze meg és mutassa be a leltár fajtáit! 

– Foglalja össze a leltározás lebonyolításának menetét! 

– Mutassa be a leltározás dokumentumait! 

 

A tételhez használható segédeszköz: 

– Formanyomtatványok 

– Bizonylatok 

 

Kulcsszavak, fogalmak: 

A leltár: kimutatás, mennyiség, érték 

Cél: a mérleg valódiságának biztosítása, a vagyon védelme, a főkönyvi könyvelés és az 

analitikus nyilvántartások pontosságának, egyezőségének ellenőrzése, az eltérések 

kimutatása, rendezése, a csökkent értékű készletek, valamint a használaton kívüli eszközök 

feltárása 

Ellenőrző leltár (átadó–átvevő, elszámoltató, rendkívüli, ellenőrző, árváltozási, 

rovancsolási leltár) 

Vagyonmegállapító leltár 

Leltározási ütemterv, a leltározás menete (előkészítés, lebonyolítás, leltáreredmény, leltár-

felelősség, leltárkülönbözet) 

Leltárfelvételi ív, leltárösszesítő, leltározási jegyzőkönyv 
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