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Fontos tudnivalók 

Kedves Versenyző! 

Javasoljuk, hogy először olvassa végig a feladatokat! 

A megoldást az Ön számára egyszerűbb kérdések megválaszolásával kezdje. 

A feladatok megoldásánál ügyeljen a következők betartására: 

1. A feladatok megoldásához az íróeszközön és nem programozható számológépen kívül 

semmilyen más segédeszköz nem használható! 

2. Csak kék tollal írt dolgozat fogadható el!  

3. Meg nem engedett segédeszköz használata a vizsgából való kizárást vonja maga után! 

4. A teszt jellegű feladatoknál javítani tilos! 

 

Figyeljen az időre! 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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1. Feladat                     3 pont 

Rendelje hozzá az alábbi jellemzőket a megfelelő készlet-nyilvántartási rendszerhez! Írja be a 

jellemzőkhöz a megfelelő betűjelet! 

Nyilvántartási rendszerek: 

A/ folyamatos nyilvántartás mennyiségben 

B/ folyamatos nyilvántartás mennyiségben és értékben 

C/ folyamatos nyilvántartás értékben 

• Bármelyik pillanatban megállapítható, hogy milyen mennyiségű és értékű árukészlet 

van a boltban az egyes áruféleségekből a nyilvántartás szerint: B 

• Bármelyik pillanatban megállapítható, hogy milyen mennyiségű készlettel rendelkezik 

a bolt egy-egy áruféleségből: A 

• Bármelyik pillanatban megállapítható, hogy milyen értékű készlettel rendelkezik a 

bolt: C 

2. Feladat                     5 pont 

Egy bolt leltár szerinti nyitókészlete fogyasztói áron 4 260 ezer Ft. A vizsgált időszakban a 

bizonylatok alapján vezetett nyilvántartás szerint a következő árumozgás történt fogyasztói 

áron: 

-  Árubeszerzés: 38 000 ezer Ft 

-  Visszáru a szállítónak: 800 ezer Ft 

-  Selejtezés: 13 ezer Ft 

-  Áruátvétel más bolttól: 350 ezer Ft 

-  Áruátadás más boltnak: 420 ezer Ft 

-  Árváltozási jegyzőkönyv szerint áremelkedésből eredő készletnövekedés: 180 ezer Ft 

-  Értékesítés:36 500 ezer Ft 

Forgalmazási veszteség az értékesítési forgalom %-ában: 0,1 % 

A leltár szerinti árukészlet értéke az időszak végén fogyasztói áron 4 825 ezer Ft. 

Állapítsa meg a zárókészlet könyv szerinti értékét fogyasztói áron, valamint a 

leltáreredményt! 

 

Készletnövekedés: 38 000 ezer + 350 ezer + 180 ezer = 38 530 ezer Ft 

Készletcsökkenés: 13 ezer + 800 ezer + 420 ezer + 36 500 = 37 733 ezer Ft 

Könyv szerinti zárókészlet: 4 260 + 38 530 - 37 733 = 5 057 ezer Ft      1 pont 

Leltáreredmény: 4 825 – 5 057 = 232 ezer Ft  hiány      1 pont 

Forgalmazási veszteség: 36 500 x 0,001= 36,5 ezer Ft 

A forgalmazási veszteség nem fedezi a hiány összegét. 

A hiány oka lehet: vásárlói lopások, személyzeti lopások, gondatlan árukezelés, 

árukihelyezés, a vásárlások ellenértékének helytelen megállapítása, stb.     3 pont 
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3. Feladat                   15 pont 

Állapítsa meg, hogy a következő állítások közül melyik igaz, illetve melyik hamis! Az 

igazakat jelölje I-vel, a hamisakat H-val! Amennyiben hamisnak talál egy állítást, akkor 

javítsa ki és írja le a helyes megoldást a feladat betűjelének feltüntetésével! 

a) Az angolfiókos pultok ékszerek, apró áruk bemutatására alkalmas berendezési tárgyak. 

Lépcsőzetes kialakítása lehetővé teszi, hogy egyszerre több terméket is megnézhessen 

a vásárló. IGAZ 

b) A napi cikkeket (kenyér, tej, tejtermék stb.) tegyük a bolt legközelebbi részére, hogy a 

vevőknek ne kelljen a bolton végig menniük. Ezt rövid úton tehessék meg és közben 

jobbra, balra ne tévedjenek el. HAMIS 

A napi cikkeket (kenyér, tej, tejtermék stb.) tegyük a bolt legtávolabbi részére, hogy a 

vevőt rákényszerítsük arra, hogy a bolton végig menjen. Ezt egyenes úton tehesse 

meg, de közben jobbra, balra „eltévedhessen” és más árukat is meglátogasson. 

c) A FiFo elv (First in First out) - a legrégebben beérkezett (legrövidebb szavatosságú) 

készletet helyezik ki először a polcra, majd ezt követően teszik ki az újabban érkezett 

árut. IGAZ 

d) A vertikális áruelhelyezés azt jelenti, hogy a termékeket vízszintesen helyezik ki, 

vagyis egymás mellett sorakoznak az áruk. HAMIS 

A vertikális áruelhelyezés azt jelenti, hogy a termékcsoport árui egymás alatt 

függőlegesen helyezkednek el. A horizontális áruelhelyezés, a termékek vízszintes 

kihelyezését jelenti, vagyis egymás mellett sorakoznak az áruk. 

e) A polctükör segítségével a bolti lopásokat tudják visszaszorítani, mert elhelyezésük 

segítségével az eladótér beláthatóvá válik. HAMIS 

Polctükör: A nagyobb vállalkozások boltjainál alkalmazott áru kihelyezési terv, 

boltok arculatának egységességét segíti elő. Ha a vevő egy áruházlánc bármelyik 

boltjában vásárol az országban, mindig ugyanazon a helyen találja meg az egyes 

árukat. Így segítik a vevőt az eligazodásban. 

f) A polcokon felülre helyezzük a nagyobb, nehezebb árukat (pl.: mosóporok, nagyobb 

kiszerelésű étolaj, stb.), a középső polcokra a ritkán keresetteket (inkurrens 

termékeket), míg legalulra a ritkábban keresett árukat helyezzük (pl.: drága italok, 

desszertek, stb.). HAMIS 

A polcokon alulra helyezzük a nagyobb, nehezebb árukat (pl.: mosóporok, nagyobb 

kiszerelésű étolaj, stb.), a középső polcokra a gyakran keresetteket (kurrens 

termékeket), míg legalulra a ritkábban keresett áruk helyezzük (pl.: drága italok, 

desszertek, stb.). 
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g) Diabetikus áruk kihelyezésénél ügyelni kell arra, hogy az ilyen termékek egy helyen, a 

többi árutól elkülönítve legyenek. Ezt a szabályt a cukorbeteg emberek érdekében kell 

betartani. Nekik fontos, hogy még véletlenül se vásároljanak olyan árut, amit nem 

fogyaszthatnak el. IGAZ 

h) Az önkiszolgáló értékesítési mód lehet: Szabadpályás: Ilyenkor úgy helyezik el az 

állványokat, berendezési tárgyakat, amivel meghatározzák a vevő útvonalát. 

Figyelembe veszik ugyanakkor az eladásösztönzést (pl.: szemmagasság, keresett áruk 

bejárattól messzebb, stb.) és a vagyonvédelmi szempontokat is. Az eladóteret úgy 

célszerű berendezni, hogy lehetőleg minden pontja jól látható legyen. HAMIS 

Az önkiszolgáló értékesítési mód lehet: Szabadpályás: A berendezések nem jelölnek 

ki egyértelműen vevőáramlási útvonalat. Főleg áruházakban alkalmazzák. Zártpályás: 

Ilyenkor úgy helyezik el az állványokat, berendezési tárgyakat, amivel meghatározzák 

a vevő útvonalát. Figyelembe veszik ugyanakkor az eladásösztönzést (pl.: 

szemmagasság, keresett áruk bejárattól messzebb, stb.) és a vagyonvédelmi 

szempontokat is. Az eladóteret úgy célszerű berendezni, hogy lehetőleg minden pontja 

jó látható legyen. 

i) A bejárat közelébe lehetőleg ne tegyünk olyan termékeket, melyek nézegetésével a 

vevők elállják az utat és akadályozzák a többi vevőt. IGAZ 

j) A polcbérlet azt jelenti, hogy a szállító a bolton belül, saját termékei garantált 

forgalmazása érdekében helyet bérel, vagyis fizet azért, hogy áruját kitehesse. Ezeket a 

polcokat az alkalmazásukban álló polcszervizesek töltik fel, de ha gyorsan fogy az 

általuk kihelyezett termék, akkor az üzlet dolgozói is utántölthetik. A polcszervizesek 

rendszeresen ellenőrzik a termékeiket és pótolják azokat. A helyükre más terméket 

sohasem szabad kitenni. IGAZ 
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4. Feladat                    9 pont 

Ön egy pénztárgéppel üzemelő boltban dolgozik. Milyen bizonylatot kell kiállítania az alábbi 

értékesítésekről? Írja a megfelelő bizonylat jelét a vásárlási tétel mellé! 

Gépi nyugta – Ny, Egyszerűsített adattartalmú számla – E, Számla – SZ 

Ssz. Bizonylat fajtája Megvásárolt termékek: 

1. NY 

1 db LG 106 cm-es televízió 250 000 Ft 

11 csomag DVD lemez 510 Ft/csomag 

A vásárló bankkártyával fizet. 

2. NY 

1 kg félfehér kenyér 180 Ft/kg 

5 db Danon tejföl 2 dl 150 Ft/db 

2 dob 2,8% Mizo 1l dobozos tej 210 Ft/dob 

A vásárló készpénzzel fizet. 

3. E 

1 kg félfehér kenyér 180 Ft/kg 

5 db Danon tejföl 2 dl 150 Ft/db 

2 dob 2,8% Mizo 1l dobozos tej 210 Ft/dob 

A vásárló bankkártyával fizet és számlát kér. 

4. NY 
52 csomag 3 kg-os Ariel mosópor 2800 Ft/cs 

A vásárló készpénzzel fizet. 

5. NY 
10 csomag 3 kg-os Ariel mosópor 2800 Ft/cs 

A vásárló készpénzzel fizet. 

6. SZ 

8 db 3 kg-os Ariel mosópor 2800 Ft/cs 

9 db 1l-es Lenor öblítőkoncentrátum 2500 Ft/db 

A vásárló átutalással fizet. 

7. E 

1 db hálószobabútor-garnitúra 450 000 Ft/garn. 

2 db Cardo ágybetét 90 × 200 150 000 Ft/db 

1 db állótükör 120 000 Ft/db 

1 db ágytakaró 200 × 220 80 000 Ft/db 

2 db 3 részes ágyneműgarnitúra 8 000 Ft/garn. 

A vásárló készpénzzel fizet és számlát kér. 

8. E 
5 db 10 dobozos gyűjtő csomagolású Sopianae 620 Ft/doboz 

A vásárló bankkártyával fizet. 

9. SZ 
5 db 10 dobozos gyűjtő csomagolású Sopianae 620 Ft/doboz 

A vásárló átutalással fizet. 

            

5. Feladat                     4 pont 

Soroljon fel négy olyan személyiségjegyet, amelyekkel mindenképpen rendelkeznie kell a 

panaszkezeléssel foglalkozó kereskedőnek? 

Néhány személyiségjegy: 

-  Szakmai ismeret. 

-  Jogi ismeretek. 

-  Udvariasság. 

-  Tapintatosság. 

-  Türelem. 

-  Emlékezőképesség. 

-  Kreatív megoldásokra képes. 
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6. Feladat                     9 pont 

Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak-e! Jelölje x jellel a táblázatban! 

Állítás igaz hamis 

Az ISO 9000-es szabványsorozat szerinti tanúsítvány (MIR) megszerzése 

kötelező az élelmiszer-kereskedelemben. 
 x 

Az ISO 14000-es szabványsorozat szerinti tanúsítvány (KIR) 

megszerzése kötelező az élelmiszer-kereskedelemben. 
 x 

A HACCP rendszer bevezetése kötelező az élelmiszer- kereskedelemben. x  

Az ISO 22000-es szabványsorozat szerinti tanúsítvány megszerzése 

kötelezőaz élelmiszer-kereskedelemben. 
 x 

A hűtő tárolás hőfoka: 0- +5 C-fok x  

A hűtő ládák hőfoka: -12 C-fok  x 

A felolvadt, fagyasztott élelmiszereket tilos visszafagyasztani! x  

A hűtők hőfokát naponta ellenőrizni kell!  x 

Az összes típusú nyers hús tárolható egy hűtőben, hiszen ezek 

felhasználáskor még hőkezelésre kerülnek, így egymásra nem jelentenek 

veszélyforrást. 

 x 

           

7. Feladat                     4 pont 

Húzza alá azokat a jellemzőket, amelyek a keménycímkékre vonatkoznak! 

-  Papírhordozós. 

-  Forráscímkézésre is kiválóan alkalmas. 

-  Többnyire rádiófrekvenciás elven működnek. 

-  Télikabátokon, bőröndökön is ezeket helyezik el. 

-  Öntapadós kialakítású. 

-  A bolti tolvajok jól ismerik a hatástalanítás módját. 

-  A forgalmazók örökéletűként reklámozzák. 

-  A vonalkód-leolvasók segítségével is hatástalaníthatóak.    
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8. Feladat                   13 pont 

Ön az alábbi azonosító adatokkal rendelkező vállalkozás üzletében dolgozik: 

Üzlet neve: Szakmázz Kft. 

Címe: 1110 Budapest Tanuló köz 2. 

Adóazonosító száma: 81301303-2-02 

Bankszámlaszáma: 12345678-87654321 

Ügyintéző neve (Ön): Minta Péter 

Mai dátum: 2019. január 15. 

 

Vezetője megkéri, hogy az Önökhöz érkezett alábbi megrendelőlevél alapján töltse ki a 

vásárló részére a számlát! 

 
 

Vizsga Kft. 

1010 Budapest, Fő u.1. 

Adószám: 82246603-2-02 

Bank.sz: 11711711-71171177 

 

Szakmázz Kft.        Ikt.sz.: 63/2019 

1110 Budapest, Tanuló köz 2.     Ügyint: Kiss Zsófia 

         Dátum: 2019.01.09. 

Tárgy: megrendelés 

Tisztelt Értékesítési Osztály! 

Köszönettel vettük ajánlatukat, mely alapján megrendeljük Önöktől az alábbi termékeket: 

VTSZ Mennyiség Megnevezés Áfa kulcs Nettó  ár 

4527 9 db Asztalterítő fehér 

140x160 

27% 3 680,- Ft/db 

6745 20 db Papírszalvéta 2 rétegű 

40x40 50 db-os 

27% 490,- Ft/db 

8225 5 db Szemetes kosár közepes 27% 2 200,- Ft/db 

A megrendelt termékek szállítását 2019. január 21-re kérjük biztosítani. 

A számla ellenértékét a termékek átvételét követően 8 napon belül átutalással egyenlítjük 

ki. 

A további jó üzleti kapcsolat reményében. 

 

Köszönettel: Kovács Nándor 

 értékesítési vezető 
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SZÁMLA 

A számlakibocsátó neve, címe, adószáma, 

bankszámlaszáma: 

Szakmázz Kft. 

1110 Budapest Tanuló köz 2. 

adóazonosító szám: 81301303-2-02 

 

Bankszámlasz: 12345678-87654321    1p 

 

A vevő neve, címe, adószáma: 

Vizsga Kft. 

1010 Budapest Fő u.1. 

 

adóazonosító szám: 82246603-2-02   1p 

A fizetés módja: 

átutalás    1p 

A teljesítés időpontja: 

2019.01.21.        1p 

A számla kelte: 

2019.01. vizsga 

nap 1p 

A fizetés határideje: 

2019.01.29. 1p 

A termék vagy szolgáltatás 

A termék (szolgáltatás), 

megnevezése, besorolási 

száma, egyéb jellemzői: 

ÁFA 

kulcsa 

menny. 

egység 
mennyisége 

egységára 

(ÁFA nélkül) 

értéke 

(ÁFA nélkül) 

4527 Asztalterítő fehér 

140x160 
27% db 9 3 680,- 

33 120,- 

1p  

6745 Papírszalvéta 2 

rétegű 40x40 50 db-os 
27% db 20 490,- 

9 800,- 

1p 

8225 Szemetes kosár 

közepes 
27% db 5 2 200,- 

11 000,- 

1p 

   0,5p   

      

Számlaérték ÁFA nélkül 
53 920,- 

1p 

Az ÁFA kulcsa 27% és összege 
14 558,- 

1p 

A számla végösszege        Hatvannyolcezer négyszázhetvennyolc forint 68 478,- 

1p 

B.Sz.ny. 13-347/V.r.sz. – Számlatömb (50x3 lapos)               Minta Péter neve   

                                                                                               ……………………..                                                                                                                                                       

                                                                                                           aláírás   0,5p 

      

Sorszám: AK  0490626 
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9. Feladat                    4 pont 

Az áruátvételi terület kijelölésénél az alábbiak közül mely szempontokat kell figyelembe 

venni? Húzza alá a helyes állításokat! 

 

a) Az áru mennyisége, terjedelme. 

b) Az áru egységára, értéke. 

c) Áruátvételhez szükséges idő. 

d) Egységcsomagok mennyisége. 

e) Áru-utánpótlási idő. 

           

10. Feladat                               5 pont 

Egészítse ki a mondatokat! 

A Bruttó mennyiségi áruátvételnél csak a gyűjtőcsomagolásokat számolják meg a szállító 

jelenlététében. 

A számla vagy szállítólevél szerinti mennyiségi áruátvételnél a gyűjtőcsomagoláson belüli 

mennyiségeket ellenőrzik le. 

Az áruk minőségi átvétele a fuvarozó jelenlétében többnyire szúrópróbaszerűen, azonban, 

ha ennél a vizsgálatnál minőségi hibát észlel az átvevő, akkor célszerű teljeskörű vizsgálatot 

végezni.  

          

11. Feladat                    5 pont 

Milyen oltóanyagú tűzoltó készüléket használhat: 

a) elektromos tűz esetén: szén-dioxid 

b) ruházati cikkeket forgalmazó üzletben: víz, por 

c) papír és írószer szaküzletben víz, por  

d) festékboltban: por 

e) virágüzletben: víz 
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12. Feladat                    6 pont 

Írja a jelek mellé a jelentésüket! 

 

 

Bőrirritáló, 2. kategória 

Szemkárosító, 2. kategória 

Bőrszenzibilizáció, 1. kategória (bőrérzékenység) 

Légúti irritáció (akut toxicitás) 

 

Bőrmaró, 1A., 1B., 1C. kat. 

Súlyos szemkárosodás, 1. kat. 

A fémeket korrodálhatja 

 

Légzőszervi szenzibilizáció, 1. kategória 

Csírasejt-mutagenitás, 1A., 1B. 

Rákkeltő, 1A., 1B. 

Reprodukciós toxicitás, 1A., 1B. 

Célszervi toxicitás– egyszeri expozíció, 1. és 2. kategória 

Célszervi toxicitás ismétlődő expozíció, 1. és 2. kategória 

Aspirációs veszély, 1. kategória  

 

A vízi környezetre veszélyes (vízi toxicitás) 

akut, 1. kategória 

krónikus, 1. és 2. kat. 

 

Magyar Környezetbarát Termék(a „Cédrus”) 

 

Kiváló Magyar Élelmiszer védjegy 

 

13. Feladat                    5 pont 

Egészítse ki a következő mondatokat!      

 

-  A munkaügyi kérdéseket legmagasabb szinten a MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE 

szabályozza. 

-  A munkaviszony létrejöhet HATÁROZOTT vagy HATÁROZATLAN időtartamra. 

-  Az üzlet nyitvatartási idejét, az üzlet elnevezését A KERESKEDŐ határozza meg 

figyelembe véve az erre érvényes rendelkezéseket. 

-  A VÁSÁRLÓK KÖNYVÉT az üzletben jól látható és hozzáférhető helyen kell elhelyezni, 

olyan módon, hogy a fogyasztó segítség nélkül is bejegyzést tehessen. 

-  A TERMÉKFELELŐSSÉG a hibás áru által okozott károk megtérítésére irányuló 

kötelezettség. 
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14. Feladat                    2 pont 

Húzza alá az igaznak vélt állításokat! 

• Ha az egyágú létrán nincs biztonsági kampó, azt csak akkor használhatjuk, ha 

munkatársunk fogja a létrát. 

• A létra fokaira zsíros, olajos vagy nedves talpú lábbelivel csak akkor mehetünk fel, ha 

az zárt, lapos sarkú. 

• Kétágú létrán biztosítóláncnak, csúszkának kell lennie. 

• A fémlétrának a legfelső lépcsőfokára is állhatunk. 

• A biztonsági láncot, csúszkát csak annyira nyissuk ki, hogy a közlekedőúton jól 

elférjenek mellettünk! 

• A falétrát feltűnő színűre fessük le, hogy az arra járó azt könnyen észrevegye, és ezzel 

megakadályozzuk az esetleges balesetet! 

• A létra lábán csúszásgátlónak kell lennie. 

 

15. Feladat                     8 pont 

Az alábbi szituációkra, képre vonatkozóan keressen megoldást, értelmezze, hogy helyes, vagy 

helytelen az árfeltüntetés és indokolja is meg. 

a) Egy fogyasztói árfeltüntetésre irányuló ellenőrzés alkalmával az üzlet kirakatában nem 

volt feltüntetve az áru ára. A tulajdonos azt mondta, hogy a konkurencia miatt nem tette 

meg, mert ezt mint „üzleti titkot” kezeli. Vajon helyesen tette-e? 

Nem, mert a kirakatban is kötelező feltüntetni az árakat úgy, hogy a vevő jól lássa. 

Minden áru eladási árát megfelelően fel kell tüntetni az árun, vagy ha ez értelmetlen az 

áru mellett kifüggesztett árjegyzéken. Az áru árát forintban az üzletben és - a 

kirakatban történő bemutatás esetén - a kirakatban is fel kell tüntetni. 

Hangsúlyozandó, hogy a kirakati ártájékoztatás akkor tölti be szerepét, ha a kirakatot 

szemlélő járókelők által jól olvasható. 

 

b) Egy fogyasztó azzal a panasszal fordul az illetékes Járási Hivatalhoz, hogy egy üdítőt 

vásárolt az utcán egy automatából és azon nem volt feltüntetve az egységár, így nem volt 

lehetősége összehasonlítani az üdítő árát. Véleménye szerint hibás árfeltüntetés szerepel-

e az automatán? 

Nem, mert a törvény mentesítést ad, többek között az automata értékesítés esetében 

az egységár feltüntetése alól.  Minden áru egységárát, ha az nem egyezik meg az áru 

eladási árával, fel kell tüntetni az árun, vagy ha ez értelmetlen az áru mellett 

kifüggesztett árjegyzéken.  

 Nem kell az egységárat feltüntetni: 

a) az 50 g, 50 ml vagy 5 cm alatti csomagolási egységű vagy méretű, 

b) az automatákból árusított, 

c) az egy csomagban lévő, készletben árusított, 

d) a különleges díszcsomagolású, 

e) az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvényben meghatározott élelmiszerek 

esetén az ételek készítéséhez egy csomagban összeállított árukon. 
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c) Az alábbi képen helyesen tüntették-e fel az árakat az üzemanyagokkal kapcsolatosan? 

 
Igen, mert feltüntették mindhárom, kötelezően előírt áru, fogyasztói árát, pontosan, jól 

láthatóan. Az üzemanyagtöltő állomás területén, vagy más arra alkalmas helyen, 

oszlopon vagy táblán – olyan magasságban és méretben is fel kell tüntetni, hogy az a 

fogyasztók számára a közlekedési útvonalról jól olvasható legyen. 

d) Egy Nyugat – magyarországi kereskedelmi egységben a termékek árát euroban tüntették 

fel, mondván, hogy több az osztrák, mint a magyar vásárlójuk. Meg lehet –e engedni 

ebben az esetben, a körülményekre való tekintettel, hogy csak euroban lehessen 

feltüntetni az árakat? 

Nem, mert az nem a hivatalos fizetési eszköz Magyarországon. Feltüntethető az ár 

euroban, de csak a forint mellé és nem helyette. A fogyasztói árat a Magyar 

Köztársaság területén törvényes fizetőeszköz szerint meghatározva forintban, 

egyértelműen, könnyen azonosíthatóan és tisztán olvashatóan kell feltüntetni.  Az árak 

kizárólag euroban történő feltüntetése pedig nem elfogadható. 
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16. Feladat                     3 pont 

I. Bankkártyával történő fizetés esetén 

a) az elfogadó bank felszólítja a bankkártyát kibocsátó pénzintézetet, hogy a 

bankkártya birtokosának számlájáról emelje le a kívánt összeget és a bankkártya 

birtokosának számláján írja jóvá. 

b) a bankkártyát kibocsátó pénzintézet megterheli a bankkártya birtokosának 

számláját, és ez az összeg az elfogadó fél bankszámláján jóváírásra kerül. 

c) a bankkártyát kibocsátó pénzintézet megterheli az elfogadó fél bankszámláját, és 

ez az összeg a bankkártya birtokosának számláján jóváírásra kerül. 

II. A védjegy 

a) a minőség tanúsításának eszköze, a minőségi osztály feltüntetése a termék 

címkéjén vagy csomagolásán. 

b) olyan termékmegjelölés – közismert angol szóval design-, amelyet 

formatervezők készítenek, és a praktikumot ötvözik a látvánnyal. 

c) jogi védelmet élvező megkülönböztető jelzés, amelynek célja, hogy egy 

terméket vagy egy céget megkülönböztessen másoktól. 

III. A jótállás azt jelenti, hogy 

a) a kereskedő vagy gyártó garantálja, hogy a termék egy bizonyos 

időtartalmon belül kifogástalanul fog működni. 

b) a termék eladásakor hibátlan, rendeltetésszerű használatra alkalmas. 

c) a hibás terméket az üzlet köteles a vásárlástól számított három napon belül 

kicserélni, vagy a termék ellenértéket visszaszolgáltatni. 

 

Elérhető pontszám: 100 pont 


