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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. A számításos feladatoknál végzett javítás esetén pontosan jelenjen meg, hogy melyik 

megoldást hagyta meg. Ellenkező esetben a feladat nem ér pontot! 

3. Csak kék tollal írt dolgozat fogadható el!  

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

5. A teszt jellegű feladatoknál javítani tilos, a javított válaszok nem értékelhetőek! 

 

Figyeljen az időre! 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

 

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

Melyik kiskereskedelmi értékesítési módra vonatkozik az alábbi meghatározás? 

Válaszát írja a pontozott vonalra! 

- Lehetővé teszi, hogy a vevők az eladó segítsége nélkül, közvetlenül ismerkedhessenek 

meg az árukkal. 

-  A termékeket a vevők megnézhetik, kipróbálhatják. 

-  Ha a vevő kiválasztotta a megvásárolni kívánt árucikket, az eladótól kell kérnie azt. 

          önkiválasztó 

 

2. Feladat 2 pont 

 Karikázza be a leltározással kapcsolatban a helyesnek tartott megállapítások betűjelét! 

A.)  A leltározással megállapítható, hogy van-e eltérés a tényleges és a könyv szerinti 

készletérték között. 

B.)  Ha a tényleges készlet kisebb, mint a könyv szerinti készlet, akkor leltárhiány van. 

C.) Az ellenőrző leltározás az üzleti vagyon teljes körű felmérését jelenti, amely minden 

vagyontárgyra kiterjed. 

D.) A forgalmazási veszteség mértékét törvény határozza meg. 

 

3. Feladat 4 pont 

Milyen árumozgató eszközt lát a képen (a)? Adjon tájékoztatást, hogy ki használhatja (b), 

milyen áru mozgatására alkalmas, milyen használati szabályait ismeri még (c)? Írja a 

megfelelő betű mellé a válaszait! 

 

 

 

 

 

a.: hidraulikus kéziemelő-béka 

b.: akit munkavédelmi oktatásban 

részesítettek a használatával 

kapcsolatban 

 

c: raklapos áru mozgatására használjuk, a raklap alá kell tolni, majd a beépített olajemelő 

segítségével megemeljük a villáit. A rakodólap néhány cm-rel a talaj fölé emelkedik és 

szállítható. Tilos a személyszállítás rajta. Az emelhető teher maximális súlya (névleges 

kapacitás) az adattáblán szerepel; ezt nem szabad túllépni. 
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4. Feladat 10 pont 

Vezetője utasítására a közeli szavatossági idejű termékek árát, a mai napon csökkentenie kell. 

Végezze el az árcsökkentést, töltse ki az Árváltozási jegyzőkönyvet! Az Ön neve ebben a 

feladatban: Minta Anna. 

 

Az árcsökkentésbe bevont termékek listája: 

 Megnevezés 
Mennyiségi 

egység 
Mennyiség 

Eredeti ár 

(Ft) 

Árváltozás 

mértéke  

 
Magyar natúr joghurt 

330 g 
db 24 220 Ft 25 % 

 Márkás teavaj 100 g db 28 240 Ft 50 % 

 
5. Feladat  3 pont 

Állapítsa meg sorszámozással, fontossági sorrendben (1-3), hogy tűz esetén a tüzet észlelő 

személynek milyen feladatai vannak! 

 

2. az éghető anyag eltávolítása a közelből és az épület áramtalanítása. 

3. a tűzoltás megkezdése. 

1. a tűz jelzése és az emberélet mentése. 
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6. Feladat 4 pont 

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

igazakat jelölje I-vel, a hamisakat H-val! 

• Bizonylat kitöltésénél 3 számjegyből álló szám javításánál, ha csak két számjegy 

hibás, azt a két számjegyet kell áthúzni és fölé írással kijavítani.      H 

• A kézzel írt rontott pénztárbizonylatokat át kell húzni és „hibás” felirattal kell 

érvényteleníteni.      H 

• A szigorú számadású bizonylatok sorszámmal vannak ellátva.     I 

• A bizonylatokat úgy kell tárolni, hogy visszakereshetőek legyenek.    I 

 

7. Feladat 4 pont 

Az alábbi GTIN-13 vonalkódhoz írja a betűjelekhez a számjegyek jelentését! 

 

 

5 

 

9 9  8 0 8 3 7 9 0 6 5  7 

a.)  b.) 

 

c.)  d.) 

 

a.) Az ország azonosító száma 

b.) A gyártó vállalat kódszáma 

c.) A termék kódszáma 

d.) Ellenőrző szám 

 

8. Feladat  4 pont 

Soroljon fel 4 különböző bizonylatot, amelyet az áruátvétel során felhasználnak, kiállítanak! 

 

- szállítólevél 

- számla 

- megrendelőlevél 

- visszáru adatlap 

- jegyzőkönyvek 
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9. Feladat  10 pont 

Egészítse ki a mondatokat a megfelelő szavakkal! 

 

Az áruforgalom az áruk adásvételi folyamata. 

A kereskedelemben szállítóknak azokat az üzleti partnereket értjük, akiktől az árukat 

beszerezzük. 

A készletezés magába foglalja a forgalom zavartalan lebonyolításához szükséges 

árumennyiség biztosítását és annak szakszerű tárolását. 

Az áruk megrendelése történhet: írásban, telefonon, személyesen, üzletszerző útján. 

Az áruátvétel a megrendelt áruk birtokbavétele, valamint a megrendelés teljesítésének 

igazolása. 

A raktári rend kialakítása magába foglalja a tárolás helyének és módjának meghatározását. 

A visszáru olyan termék, amelyet minőségi hiba, vagy egyéb ok miatt visszaküldünk a 

szállítónak. 

A szállítólevél a szállítmány kísérő okmánya, amely az áru átvételének igazolására szolgál, de 

ellenérték kifizetésére nem jogosít. 

A termék árát Magyarország törvényes fizetőeszközében- forintban- kell feltüntetni. 

Több eladási ár egyidejű feltüntetése esetén a vállalkozás köteles a legalacsonyabb eladási ár 

felszámítására. 

 

10. Feladat  4 pont 

Válassza ki a következő felsorolásból a betűjel beírásával az objektív minőségjellemzőket! 

 

Objektív minőségjellemzők: a,) d,) f.) h.) 

 

a.) alkoholtartalom, 

b.) piros szín, 

c.) édes, 

d.) a rendeltetésszerű használat mellett mennyi ideig alkalmas a termék a gazdaságos 

használatra, 

e.)  illat, 

f.) az áru ára és az élettartam közötti összefüggés, 

g.) sűrűn folyó, 

h.) megbízhatóság. 
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11. Feladat  4 pont 

Írja a jelképek mellé a jelentésüket! 

 

 dönteni, fordítani tilos! 

          törékeny, óvatosan kezelni! 

         itt nyitni 

         targoncával itt emelni 

 

 

 

12. Feladat  5 pont 

Rendelje hozzá az alábbi jellemzőket a megfelelő tartósítási eljáráshoz! Írja be a jellemzőkhöz 

a megfelelő betűjelet! 

105-121 °C hőmérsékleten történő, a spórás mikroorganizmusokat is elpusztító eljárás: B 

130-150 °C -on történő, legnagyobb biztonsággal, leghosszabb időre tartósító eljárás: A 

Főzéssel kis mennyiségű vizet párologtatnak el: D 

A gyorsfagyasztás és szárítás kombinációja, például a gyümölcstea granulátum így készül: C 

A szabad víztartalmat távolítják el: E 

Tartósítási eljárások: 

A/ Ultrapasztőrözés 

B/ Sterilezés 

C/ Liofilezés 

D/ Besűrítés 

E/ Szárítás 
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13. Feladat   2 pont 

Párosítsa az összetartozókat! A kipontozott helyre írja a megfelelő számot! (Egy –vagy több-

meghatározás nem párosítható az itt felsorolt jellemzők egyikével sem.) 

 

Öblítőszerek  4 

Folttisztító szerek - 

Szappanok 2 

Mosószerek - 

 

1. Összetételében és hatásában hasonló a bőrápoló szerekhez, funkciója kiegészül a 

portaszítás követelményeivel is. 

2. A zsírsavak fémsói, a legősibb felületaktív anyag. 

3. Erősen lúgos készítmények, amely alkalmasak a zsíros, égett szennyeződés eltávolítására. 

4. Meggátolja a textília elektrosztatikus feltöltődését. 

 

  

14. Feladat  2 pont 

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

igazakat jelölje I-vel, a hamisakat H-val az állítás végén! 

A méz ikrásodása…. 

a) …értékcsökkentő hiba I 

b) …az áru eredetiségét bizonyítja I 

c) …a répacukor kiválásának a folyamata. H 

d) …megszüntethető, ha a mézesüveget 15-20 percre kb.40-60 °C hőmérsékletű vízbe 

teszik. I 

                                                            

15. Feladat  3 pont 

Mit jelentenek az élelmiszereken a következő védjegyek?  

 

 

Magyar Termék: 100% magyar 

alapanyagból,  

Magyarországon készült 

 
 

Hazai Termék: összetevőinek több mint 50 

százaléka magyar, 

 és a feldolgozás minden egyes lépése 

Magyarországon történt. 

 

Hazai Feldolgozású Termék: a 

Magyarországon feldolgozott, 

 de többségében külföldi eredetű 

összetevőket tartalmazó termék. 
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16. Feladat  4 pont 

Melyik zöldség, illetve gyümölcsről szól az alábbi rövid ismertető? Írja a pontozott vonalra a 

termék nevét! 

 

a.) Aszalt gyümölcs. Az aszalás akkor ideális, ha érett a fürt. 

Ez történhet a napon, vagy mechanikus úton. A termék nem csupán finom csemege, 

hanem biológiai értéke is jelentős. Színe barna. 

mazsola 

 

b.) Zöld színanyagot nem tartalmaznak, spórákkal szaporodnak. Alacsony az 

energiatartalma. Nem minden fajtája ehető.  

gomba 

 

c.) Gyökérgumós növény. Hazánkban hívhatják például: csicsókának, földi almának, 

svábtöknek. Értékcsökkentő, ha nyomásra puha. 

burgonya 

 

d.) Javítja az étvágyat, a téli zöldségek csoportjába tartozik, évelő. Magyarország egyes 

területein borsgyökér, parasztmustár néven szokták emlegetni. 

torma 

 

17. Feladat  10 pont 

Fogalmazza meg röviden a kijelölt helyre, hogy mit jelentenek az alábbi jelölések, szavak! 

jégbor: A tőkén megfagyott szőlő feldolgozásával készített bor. 

AD: búzadara, asztali dara 

glicerin: Bőrpuhító hatású kozmetikai alapanyag. 

GL 200: graham liszt 

vörösáruk: Színüket a pácolás eredményeként kialakult jellegzetes vörös színükről kapták, 

töltelékes húskészítmények. 

O/V: Olaj a vízben. 

savó: A tej savanyodásakor, megalvadásakor kiváló folyadék. 

gríz: Dara, őrölt malomipari termék. 

kazein: A tej legfontosabb fehérje-alkotórésze. 

mézbor: Mézből és szőlőmustból erjesztett ital. 
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18. Feladat  5 pont 

Írja a kép mellé a megfelelő gallérfajtát!  

Felhasználható szavak: nyitott állógallér, francia gallér, nyitott cápagallér, bristol gallér, 

klasszikus gallér 

 nyitott állógallér 

 bristol gallér 

 nyitott cápagallér 

 francia gallér 

 klasszikus gallér 

 

19. Feladat  5 pont 

Magyarázza meg az alábbi jelképek jelentését! 

A kezelés során bizonyos elővigyázatosságra van szükség, gyapjú és természetes 

selyem vasalásakor max. 150C hőmérsékletre állítható a vasaló. 

Mosás gépben vagy kézzel, legfeljebb 40C hőmérsékleten. Kíméletes kezelés. 

 Csak klórmentes szerrel fehéríthető. 

 Gépi szárítás kb. 80C-on. 

 Szárítás árnyékban, naptól védve. 
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20. Feladat  4 pont 

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

igazakat jelölje I-vel, a hamisakat H-val! 

- Az elektromos padlófűtés gyors felmelegítést biztosít. H 

- A filteres kávéfőző zárt rendszerű. H 

- Két kompresszor alkalmazása esetén a hűtő- és fagyasztórész egymástól függetlenül 

kikapcsolható. I 

- Az LCD televíziók képe oldalról nézve remegést mutat. H 

- A függönynél az 1:2 redőzési arány azt jelenti, hogy 1 fm (folyóméter) anyagra van szükség 

egy 2 fm (folyóméter) széles ablak redőzött függönyözéséhez H 

- A voile egy fátyolszövet, teljesen egyszerű anyagtípus, amely tejszerű, átlátszó anyag. I 

- A modulszőnyegeket 50x50-es lapokban árusítják. I  

- A tevékenységet igénylő játékokat a következő figyelmeztetéssel kell ellátni: „Csak otthoni 

használatra!”. I 

21. Feladat                    6 pont 

Írja le a gyapjú szálasanyag tulajdonságait (1 szó), alkalmazási területeit(1 példa) az alábbi 

felsorolás alapján!  

 

Jelölése: WO 

Nedvszívó képessége: kiváló 

Száradása: lassú 

Hőszigetelése: remek 

Szakítószilárdsága: legkisebb, alacsony 

kopásállósága: kicsi 

 

alkalmazása ruházati textíliáknál: öltönyök, kosztümök, pulóverek, mellények 

alkalmazása kellékek, kiegészítőknél: nyakkendők, sálak, kalapok, harisnyák 

alkalmazása lakástextíliáknál: takarók, szőnyegek, bútorhuzatok 

 

22. Feladat                     4 pont  

Egy fiatal, tanácstalan házaspár mosogatógépet szeretne vásárolni. Mire kell figyelniük, 

milyen kérdésekkel, szempontokkal segítené a döntésüket? 

 

Zajszint, Méretek, Terítékszám: 4-6-8-10-12-14, Belső elrendezés: állítható magasságú 

felsőkosár, rugalmas alsókosár, Kényelmi szolgáltatások: pl. késleltetett indítás, Duo-Wash 

program, automata töltetfelismerő rendszer, Energiacímke-információk, Asztali/szabadon álló 

(magassága 85 cm, tetejük levehető, így a munkalap alá betolhatók kezelőpanel látszó vagy 

rejtett) Beépíthető (egységes megjelenés, látszó vagy rejtett kezelőpanel). 

 


