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Fontos tudnivalók 

Kedves Versenyző!  

 
Eredményes szereplése érdekében a következő fontos tudnivalókra hívjuk fel figyelmét!  

 
Javasoljuk, hogy először olvassa végig a feladatokat! 

A megoldást, az Ön számára egyszerűbb kérdések megválaszolásával kezdje!  

A feladatok megoldásához az íróeszközön és számológépen kívül semmilyen más 
segédeszköz nem használható! 

Meg nem engedett segédeszköz használata a versenyből való kizárást vonja maga után!  

Csak tollal írt dolgozat fogadható el!  

A TESZT feladatoknál javítani tilos, a javított válaszok nem értékelhetők!  

Figyeljen az időre!  

 
Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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1. Feladat 

Milyen biztonsági címkéket alkalmaznak a GYÁRTÓK az áruk védelme (márka 
védelem) érdekében? 
Soroljon fel 4-et! 
 

−  ...........................................................................................  

−  ...........................................................................................  

−  ...........................................................................................  

−  ...........................................................................................  

 
..... pont / 4 pont 

 

2. Feladat 

Sorolja fel az áruátvétel folyamatának lépéseit és okmányait! 
 

−  ...........................................................................................  

−  ...........................................................................................  

−  ...........................................................................................  

−  ...........................................................................................  

−  ...........................................................................................  

−  ...........................................................................................  

−  ...........................................................................................  

..... pont / 6 pont 

3. Feladat 

Milyen szempontokat venne figyelembe szállítópartner kiválasztásánál? 
Jelölje X-szel, a legfontosabb 4-et! 
 

ÁRU MINŐSÉGI VÁLASZTÉKA  

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK  

SZÁLLÍTÁSI TÁVOLSÁG  

MEGBÍZHATÓSÁG  

SZÉP KÖRNYEZET  

RÉGI, KÖZVETLEN KAPCSOLAT  

SZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEK TÍPUSA  

 

..... pont / 4 pont 

Oldalpontszám: ..... pont / 14 pont 
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4. Feladat 

Soroljon fel legalább 4 olyan eszközt, amely az áruátvétel során szükséges lehet! 

−  ...........................................................................................  

−  ...........................................................................................  

−  ...........................................................................................  

−  ...........................................................................................  

−  ...........................................................................................  

..... pont / 4 pont 

5. Feladat 

Mutassa be az eladás folyamatát! 

−  ...........................................................................................  

−  ...........................................................................................  

−  ...........................................................................................  

−  ...........................................................................................  

..... pont / 4 pont 

6. Feladat 

Milyen áru kihelyezési módokat ismer? 

−  ...........................................................................................  

−  ...........................................................................................  

−  ...........................................................................................  

−  ...........................................................................................  

−  ...........................................................................................  

..... pont / 5 pont 

 

 

 

 

 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 13 pont 
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7. Feladat 

Mennyire hatékonyak a felsorolt belső vagyonvédelmi eszközök? Számozással (1-8-ig) 
állítson fel sorrendet! Kezdje a leghatékonyabbal!  

Írja a megfelelő számot a vagyonvédelmi eszköz elé! 

 
…. Tükrök  

…. Őrök, rendészek 

…. Bemutató vitrinek 

…. Elektronikus áruvédelem  

…. Rejtett TV, kamerák 

…. Zártrendszerű bemutató területek 

…. Próbafülkék külső megfigyelése 

…. Látható TV, kamerák  

..... pont / 8 pont 
 

8. Feladat  

Bankkártyás vásárlás esetén miket kell ellenőriznie a pénztárosnak? Válaszait írja a 
pontozott vonalakra! 

Bankkártyás vásárlás esetén a pénztárosnak ellenőriznie kell: 
 

−  ...........................................................................................  

−  ...........................................................................................  

−  ...........................................................................................  

−  ...........................................................................................  

..... pont / 4 pont 
 

 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 12 pont 
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9. Feladat 

Párosítsa össze a következő fogalmakat! 

Írja be1-től 5-ig a megfelelő számot a négyzetekbe! 

 

leltározás  

leltár 

leltárérték vagy tényleges készlet érték 

könyvszerinti érték 

vagyonmegállapító leltár 

 

- A boltban  ténylegesen megtalálható árúk értékének összessége. 

- Az üzleti vagyon teljes körű felmérése. Évente legalább egyszer, december 31-i 

állapotnak megfelelően vagy megszűnéskor kötelező elvégezni. 

- A készletek tényleges felmérése az árúk megszámlálásával, mérésével. 

- Nyilvántartások alapján megállapított készletérték. 

- Egy adott időpontban kimutatja a vállalkozás eszközeinek mennyiségét és értékét. 

 

..... pont / 10 pont 

 

 

 

 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 10 pont 
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10. Feladat 

Húzza alá az alábbi felsorolásból azokat a jellemzőket, amelyek a POS–rendszerre 
jellemzőek! 

 

- A pénztárosnak ismernie kell az összes termék árát. 

- Gyorsítja, pontosítja, egyszerűsíti a kereskedelmi tevékenységet. 

- Olcsó a telepítése, nem kíván szakértelmet a működtetése. 

- A számítógép memóriájából lekérdezhetőek a készlettel kapcsolatos adatok. 

- Egyszerűbben elkészíthetőek a megrendelések. 

- Optimális készletgazdálokodást biztosít. 

- Nehezen olvashatóak a vonalkódok. 

 

..... pont / 8 pont 

 

11. Feladat  

Egészítse ki az alábbi mondatokat! 

 

- A hatályos előírások szerint az áru mérésére csak ................................ mérő eszközöket 

szabad használni! 

- Amennyiben pénz visszaadási vita alakul ki a pénztáros és a vevő között, akkor a 

.................................... jelenlétében ....................................... kell elvégezni! 

- A raktárhelyiség ......................................... , .............................................. az ott tárolt 

áruk tulajdonságainak figyelembevételével kell kialakítani! 

..... pont / 5 pont 

 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 13 pont 
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12. Feladat 

Válaszoljon a következő kérdésekre! 
Írja be a táblázatba az Ön szerint helyes választ. 

 

Szabad-e az élelmiszereket a raktáron kívül 
tárolni? 

 

Mitől kell védeni az árut raktározás során?  

Szabad-e az árut átvenni, ha a szakosított 
tárolásuk nem biztosítható, mert nincs 
elegendő hely a raktárban? 

 

Szabad-e becsomagolt élelmiszert 
közvetlenül a padozatra helyezni? 

 

Lehetőleg milyen tisztaságú árut kell először 
átvenni? 

 

 

..... pont / 5 pont 

 
13. Feladat  

Állítsa fontossági sorrendbe (1-4-ig) a teendőket! 
Tűz esetén az észlelő személy feladata: 
 
…. Tűzoltás megkezdése. 

…. Emberi élet mentése. 

…. Éghető anyagok eltávolítása. 

…. Tűz bejelentése. 

..... pont / 4 pont  

Oldalpontszám: ..... pont / 9 pont 
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14. Feladat 

Húzza alá az igaz állításokat! 

a) Az áru minőségi átvétele során: 

- ellenőrzik a bruttó tömeget. 
- mintát vesznek és laboratóriumi vizsgálatra küldik. 
- ellenőrzik, hogy a leszállított áru megfelel-e a megrendeltnek, illetve a minőségi 

követelménynek. 
 
b) Raktározás során gondoskodni kell: 

- az áruk betörés, lopás elleni védelméről. 
- az áruk betörés, lopás, tűz, állati kártevők elleni védelméről. 
- a tűz, állati kártevők elleni védelemről. 

 
c) A leltár eredménye hiány, ha: 

- a leltárszerinti készlet több mint a könyv szerinti készlet. 
- leltárszerinti készlet megegyezik a könyv szerinti készlettel. 
- leltár szerinti készlet kevesebb, mint a könyv szerinti készlet. 

 
d) Az a bizonylat, amely tartalmazza a munkakörökként és dolgozókként csoportosított 

létszámot, valamint azt, hogy kinek, mikor hány órát kell dolgoznia, a: 

- jelenléti ív. 
- munkaidő beosztás. 
- jegyzőkönyv. 

 

..... pont / 8 pont 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 8 pont 
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15. Feladat 

Ön hét (7) állítást lát! Az öt fogyasztói alapjog közül melyik érvényesülését segítik elő? 
Jelölje X jellel a táblázatban a megfelelő választ! (előfordulhat, hogy több helyes választ 
is meg kell jelölni!) 
 
Emlékeztetőül az 5 jog sorrendje: 
 

1. A fogyasztók egészségének és biztonságának védelme. 
2. A fogyasztók gazdasági (vagyoni) érdekeinek védelme. 
3. A jogorvoslathoz való jog (kárigényhez való jog). 
4. A tájékoztatáshoz, oktatáshoz való jog. 
5. A fogyasztók érdekeinek képviseletéhez való jog. 

 
 

Feladat 1. jog 2. jog 3. jog 4. jog 5.jog 

A forgalmazó nem hozhat forgalomba olyan 
árut, amelyről tudja, hogy nem biztonságos!      

A kereskedő írásban és szóban is csak valós 
információkat nyújthat a vevőnek!      

A kereskedő köteles ismerni a gyermekek 
számára gyártott termékek lehetséges 
veszélyeit, és vásárláskor felhívni rájuk a 
vásárló figyelmét! 

     

A számla- és nyugtaadási kötelezettséget 
minden kereskedelmi forma esetén be kell 
tartani! 

     

Készpénzes fizetés esetén figyelni kell a precíz, 
pontos visszaadásra!      

A gyártó által adott terméktájékoztatókat 
(címke, használati-kezelési útmutató, 
minőségtanúsítvány) a kereskedő köteles 
továbbadni a fogyasztónak! 

     

Az eladási árat, az egységárat egyértelműen, 
könnyen azonosíthatóan és tisztán olvashatóan 
kell feltüntetni! 

     

 

..... pont / 11 pont 
 

Oldalpontszám: ..... pont / 11 pont 
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16. Feladat 

Milyen tájékoztatást tud adni a mellékletben található Vanília ízű pudingporról a 
vásárló számára? 
Írja a kipontozott helyre! 

 
•  ....................................................................  

•  ....................................................................  

•  ....................................................................  

•  ....................................................................  

•  ....................................................................  

•  .................................................................  

•  .................................................................  

•  .................................................................  

•  .................................................................  

•  ................................................................. 

 

..... pont / 10 pont 

Oldalpontszám: ..... pont / 10 pont 

 

Elérhető pontszám:  100 pont 

Elért pontszám:  ...........  pont 
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