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0416 30 07 Ruházati eladó szakképesítés 

Írásbeli mintafeladatok 

A feladattípusok egy már lebonyolított vizsga feladatsorából származnak. Az írásbeli 

feladatlapon 16 feladatot kellett megoldani 90 perc alatt. 

 

Határozza meg az alábbi fogalmakat! 

Áru-utánpótlási idő: ______________________________________________________________________  

Komissiózás: _____________________________________________________________________________  

 

Állítsa számozással helyes sorrendbe az áruátvétel lebonyolításának folyamatait! 

Az áruátvétel lebonyolításának folyamata: 

___ Minőségi átvétel 

___ A beérkezett áruk kirakodása 

___ Mennyiségi átvétel 

___ A megrendelés és a kísérőokmányok összehasonlítása 

 

Döntse el, és aláhúzással jelölje, hogy az alábbi állítás igaz vagy hamis! Kizárólag a hamisnak 

ítélt állításra vonatkozó döntését indokolja! 

Ha a pénztáros hamis pénzt kap fizetéskor, azt nem fogadhatja el, vissza 

kell adnia a vásárlónak. 
Igaz Hamis 

Indoklás: ____________________________________________________________________________________ 

 

Az alábbi állításokhoz tartozó lehetőségek közül válassza ki a helyes válasz betűjelét, és írja 

be a táblázat üres részébe!  

A szavatosság időtartama: 

a) 6 hónap 

b) 12 hónap 

c) 24 hónap 

 

Ismertesse a termékcímke kötelező adattartalmát! 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

A helyes válasz betűjele  
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Párosítsa össze a meghatározást a hozzá tartozó környezetvédelmi jel betűjelével! 

Meghatározás 

Kapcsolódó 

környezetvédelmi jel 

betűjele 

Az adott termék gyártója egy csomagoláshasznosító szervezet 

közreműködésével, díj ellenében eleget tesz a hulladékkal kapcsolatos 

visszagyűjtési kötelezettségnek. 

 

Odaítélhető minden olyan terméknek, amely megfelel az Európai Unió 

egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi előírásainak. 
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Ön a Donna2020 Kft. (9023 Győr, Rozmaring utca 22. adószám: 14251165-2-08 telefonszám: 

20/1231218) eladója (kapcsolattartó).  

A boltvezető megbízza Önt, hogy a mellékelt megrendelőlapon rendelje meg az alábbiakban 

felsorolt termékeket a Sikk Divatáru Kft.- től. 

2225 „Gina” női blúz (méret:38) 21 db Nettó egységár: 5 430 Ft/db 

2304 „Laura” szoknya (méret:42) 5 db Nettó egységár: 6 210 Ft/db 

2214 „Bianka” nadrág (méret:40) 8 db Nettó egységár: 3 450 Ft/db 

Dátum: mai nap 

A termékek szállítását 4 munkanapon belül kéri, a fizetés átutalással történik. 

1076 Budapest, Garay tér 45. 

Adószám: 18426103-2-42 

Telefon: 06-20-756-9210 

www.sikkdivataru.hu 

A megrendelő neve:  

Adószám:  

A megrendelő címe:  

Kapcsolattartó:  Telefonszám:  

Fizetési mód:  Szállítási határidő: 

A termék 

cikkszáma  
A termék neve M.e Mennyiség 

Egységár 

Áfa nélkül 

Érték 

Áfa nélkül 

      

      

      

      

      

Összesen:  

Dátum:   …………………………..                                         …………………………………. 

     p.h.    aláírás 
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Ön a BabaMarket Kft. dolgozója. A mai napon azt a feladatot kapta, hogy az alábbi adatok 

alapján állítsa össze a megrendelést, és töltse ki a szállítólevelet! 

Szállító: 

BabaMarket Kft. 

9027 Győr, Pozsonyi út 76. 

Adószám: 24332242-2-08 

Bankszámlaszám: MKB 30421500-36647124-03000050 

Vevő adatai: 

Babyland Kft. 

9023 Győr, Orgona utca 32. 

Adószám: 26524201-2-08 

Bankszámlaszám: OTP 12060781-14416202-30010000 

 

Megrendelés száma: 198/2022 

Ügyintéző: Juhász Renáta 

Dátuma: Vizsga napja előtt 2 munkanappal 

Járatszám: UEG-342 

 

A következő termékek kerülnek kiszállításra: 

Megnevezés Mennyiség 

(db) 

Egységár 

(Ft/db) 

Áfa kulcs 

(%) 

4231 Mintás póló (méret:68) 16     755  27 

4215 Rövid ujjú kezeslábas (méret:74) 18  1 195 27 

4322 Pizsamaszett (méret:80)   9  1 765  27 
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Szállítólevél SA 386436 

A szállító (név, irányítószám, cím, adószám, 

bankszámla száma és megnevezése): 

 

 

Szállítva                                                              

telepről 

A vevő (név, irányítószám, címadószám, 

bankszámla száma és megnevezése): 

A megrendelés száma, kelte, ügyintézője: 

 

 

Az átvevő megnevezése (név, irányítószám, cím): 

Járatszám: 

Sorszám 

Cikkszám, besorolási 

szám: 

Az áru szabványos 

megnevezése, kódja, 

minősége és egyéb 

ismertetőjelei 

ÁFA-

kulcs 

% 

Mennyiségi 

egység 
Mennyiség Egységár Érték 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

Kiállító: Átvételi feljegyzések Átvevő: 

kelet aláírása  

PH 

kelet aláírás 
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Projekt mintafeladat 

Ön az áruház ruházati részlegének eladója. Egy vásárló férfiinget szeretne 

vásárolni. 

 Fogadja a vevőt és segítsen neki a választásban! Ismerje meg igényeit! 

 Mutassa be a termékeket! Ismertesse az ingek jellemzőit, minőségi 

követelményeit! 

 Alkalmazza a személyes meggyőzés elvét a vevői magatartásformák 

ismeretében!  

 Segítsen a vevőnek a vásárlási döntésben!  

 Tájékoztassa a vásárlót az ingek otthoni tárolásáról, kezeléséről! (a használati, 

kezelési útmutatók a textil-KRESZ jelképei alapján) 

 Értelmezze a termékcímkén található jelöléseket! 

 Adjon tájékoztatást a vevőnek, milyen egyéb kapcsolódó szolgáltatást tud az 

üzlet nyújtani! 

 

ÉRTÉKELŐLAP  

Projekt vizsgarész: 

Elérhető 

pontszám 

A vizsgázó 

által elért 

pontszám 

A vizsgázó 
által elért 
pontszám 

%-ban 

Tanulási eredmények bemutatásának sikeressége 10   

Feladat értelmezése 10   

Kommunikáció, a vevő igényeinek ismeretében 30   

Megvalósítás minősége, önállóság, igényesség, 
problémák kezelése 

30   

Munka-, ,tűz- és balesetvédelmi előírások ismerete 10   

Környezetvédelmi előírások ismerete 10   

Összesen 100   
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