Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

KERESKEDELEM ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI
ÉRETTSÉGI VIZSGA
A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN
A vizsga részei
Középszint
Írásbeli vizsga
180 perc

Szóbeli vizsga
15 perc

100 pont

50 pont

A vizsgán használható segédeszközök
Középszint
A vizsgázó biztosítja

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

Szöveges adatok
tárolására és
megjelenítésére nem
alkalmas
zsebszámológép, vonalzó

NINCS

NINCS

NINCS

A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja
Nyilvánosságra hozandó anyag nincs.

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

180 perc

15 perc

I. Feladatlap

II. Feladatlap

45 perc

135 perc

Bizonylatkitöltéssel, üzleti
levelezéssel, iratkezeléssel
kapcsolatos ismereteket és
képességeket mérő feladatlap

Az áruforgalom és üzleti
tevékenység elemzésének,
tervezésének ismeretét és
képességét mérő feladatlap

25 pont

75 pont
100 pont

Egy „A” és „B”
feladatot tartalmazó
tétel kifejtése

50 pont
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Írásbeli vizsga
Általános szabályok
A vizsgázó az I. (45 perc) és a II. (135 perc) feladatlapon belül a rendelkezésére álló időt tetszése
szerint oszthatja meg az egyes feladatok között, és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.
A vizsgázó először az I. feladatlapot oldja meg. A feladatlapokat 45 perc elteltével a felügyelő
tanár összegyűjti. Ezután kerülhet sor a II. feladatlap kiosztására és megoldására.
Amennyiben az egyes feladatok megoldásához információkra, segédanyagokra, pl. adatokra,
szemelvényekre, kitöltendő bizonylatokra van szükség, azt a feladatsornak mindig tartalmaznia
kell.
A feladatlapok összegyűjtésére, illetve kiosztására fordított idő a vizsga időtartamába nem
számítható be.
A feladatlap feladatai az alábbi témakörök számonkérésére irányulnak:
I. feladatlap
Bizonylatok kitöltésének, kezelésének, az üzleti levelezésnek, iratkezelésnek az ismeretét,
képességét vizsgáló feladatok.
Az I. feladatlap feladatai az alábbi témakörök számonkérésére irányulnak:
3.3. Üzleti levelezés
5.1. Az üzleti tevékenység eredményessége, elemzése a gyakorlatban: bizonylatkitöltés
II. feladatlap
Az áruforgalom és üzleti tevékenység elemzésének, tervezésének ismeretét és képességét vizsgáló
feladatok.
A II. feladatlap feladatai az alábbi témakörök számonkérésére irányulnak:
3.1. Az áruforgalom tervezése,
3.2. Az üzleti tevékenység eredményessége, elemzése,
5.1. Az üzleti tevékenység eredményessége, elemzése a gyakorlatban:
adózási számítási feladatok, az áruforgalmi tevékenység és a jövedelmezőség
elemzésére szolgáló statisztikai mutatószámok rendszerezése, értelmezése, értékelése.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
A feladatok két feladatlapon kerülnek összeállításra.
Az I. feladatlap szöveges feladatokat és üzleti adminisztrációs feladatokat tartalmaz.
A szöveges feladatok összeállítása az alábbi témakörökből történik: az irodatechnikai eszközök
használata, az iratkezelés, az üzleti levelezés technikája, tartalma, folyamata, bizonylatkitöltés. Az
üzleti adminisztrációs feladatok összeállítása az alábbi témakörökből történik: az üzleti levelezés
technikája, tartalma, folyamata, bizonylatkitöltés. A feladatok a bemutatott üzleti levelek tartalmi
és formai értékelését, bizonylatok kitöltését, bemutatott bizonylatok tartalmi és formai értékelését
kérik számon.
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A II. feladatlap szöveges feladatokat, számítási példákat, valamint táblázatkészítési feladatokat
tartalmaz a II. feladatlaphoz meghatározott, számon kérendő témakörökből. A táblázatkészítési
feladatok lehetnek önállóak, vagy kapcsolódhatnak a számítási feladatokhoz. A szöveges feladatok
aránya a feladatlap pontértékéből: 30 pont.
A számítási feladatok és a táblázatszerkesztés aránya a feladatlap pontértékéből: 45 pont.
Az I. és II. feladatlap szöveges feladatai jellemzően az alábbi típusok lehetnek:
- fogalommeghatározás,
- esettanulmány értelmezése a megadott szempontok szerint,
- szövegkiegészítés,
- párosítás,
- feleletválasztás,
- igaz-hamis állítások megjelölése.
Fogalommeghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása.
Esettanulmány értelmezése a megadott szempontok szerint: a feladatlap által meghatározott
gyakorlatorientált esetismertetéshez kapcsolódóan kell válaszolni a kérdésekre. A válaszadási
lehetőségek lehetnek nyitottak vagy zártak, illetve alapvető számolásigényesek is.
Szövegkiegészítés: a megadott vagy ismert tartalmakkal való mondat kiegészítés. A mondatok
között nem feltétlenül van összefüggés.
Párosítás: szakmailag összetartozó fogalmakat kell párosítani, pl. fogalom és meghatározása,
gazdasági mutató és kiszámítása, mutató és tartalma.
Feleletválasztás: legalább három megadott lehetőség közül kell megjelölni a helyeset.
Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az adott állítás igaz, vagy hamis. A hamis
és az igaz állítást is indokolni kell.
A II. feladatlap számítási példái a II. feladatlaphoz tartozó témakörök statisztikai elemzéséhez és
tervezéséhez alkalmazható alapvető mutatószámok ismeretét, alkalmazási képességét igénylik. A
számítási példák irányulhatnak külön egy-egy témakörhöz tartozó adatok, információk statisztikai
elemzésére, tervezésre, vagy több témakörhöz tartozó összefüggő adatok, információk egy
számítási példán keresztül történő elemzésére, tervezésére. A feladatok megoldásához minden
szükséges adatot – pl. adókulcsok, járulékok mértéke – a feladatban meg kell adni.
A táblázatkészítési feladatok a megadott adatok rendszerezésére irányulnak. A számonkérés
történhet önálló feladatban, vagy a számítási feladatokhoz kapcsolódóan, azok részeként.
Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai alapján
történik.
Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza.
A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
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Szóbeli vizsga
A szóbeli vizsga a részletes követelményekben meghatározott mélységben a marketing ismeretek
elméleti alapjainak és a marketing gyakorlati alkalmazásának, a vezetési ismereteknek, valamint az
áruforgalom folyamatának a bemutatását igényli a vizsgázóktól.
Általános szabályok
A szóbeli vizsgarész a tételsorból húzott egy tétel „A” és „B” feladatának kifejtéséből áll.
A szóbeli tételek kifejtésébe, azok címének megfelelően a vizsgázónak be kell építenie gyakorlati
tapasztalatait.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli tételsor minimum 20 maximum 25 tételből áll. A tételek minimum 10%-át évente
cserélni kell.
A szóbeli vizsgán a vizsgázó a kihúzott tétel „A” és „B” feladataira válaszol.
– „A” feladat: a marketing elméleti és gyakorlati ismeretekre, vagy a vezetési ismeretekre
vonatkozik;
– „B” feladat: az áruforgalom elméleti és gyakorlati ismereteire vonatkozik.
A két feladat között tartalmi átfedés nem lehet.
Az „A” feladatoknak 70-75%-a marketing elmélete és gyakorlata feladatot tartalmaz, 25-30%-a
vezetési alapismeretek és a humánerőforrás-gazdálkodás alapjai témakörök követelményei alapján
kerül összeállításra.
A számonkérés a tételek „A” és „B” feladatának keretében az alábbi témakörökből történik:
- „A” feladat témakörei:
A marketing alapjai
1.1.
Marketing alapismeretek,
1.2.
Marketingkommunikáció.
Marketing a gyakorlatban
2.1. Marketing alapismeretek gyakorlati alkalmazása,
2.2. A marketingkommunikáció eszközeinek gyakorlati alkalmazása.
Vezetési ismeretek
4.1. Vezetési alapismeretek és a humánerőforrás-gazdálkodás alapjai.
- „B” feladat témakörei:
Áruforgalom
6.1. Az általános áruismeret alkalmazása,
6.2. Áruforgalmi tevékenységek,
7.1. Áruforgalmi tevékenységek gyakorlata.
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli vizsgán a fogalmak szabatos definiálását, a megszerzett ismeretek felhasználásával az
összefüggések magyarázatát, alkalmazását is értékelik.
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Az értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi összetevőit és az
ezekre adható, feladatonként 25 pont felosztásával kialakított maximális részpontszámokat,
amely alapján a feleletet értékelni kell.
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Pontszám
Szempontok, kompetenciák
Feladat megértése, a lényeg kiemelése
Alapfogalmak ismerete, definiálása és
alkalmazása
Tények, jelenségek, folyamatok ismerete és
alkalmazása, magyarázása, összefüggések
értelmezése
Megfelelően felépített, világos, szabatos
előadásmód
Szaknyelv alkalmazása
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:
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„A”
feladat
2 pont

„B”
feladat
2 pont

7 pont

7 pont

14 pont

10 pont

10 pont

20 pont

3 pont

3 pont

6 pont

3 pont
25 pont

3 pont
25 pont

6 pont
50 pont

Összesen
4 pont
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KERESKEDELEM ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI
ÉRETTSÉGI VIZSGA
A VIZSGA LEÍRÁSA EMELT SZINTEN
A vizsga részei
Emelt szint
Írásbeli vizsga
180 perc
100 pont

Szóbeli vizsga
20 perc
50 pont

A vizsgán használható segédeszközök
Emelt szint
A vizsgázó biztosítja

Írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

Szöveges adatok tárolására és
megjelenítésére nem
alkalmas zsebszámológép,
vonalzó

NINCS

NINCS

NINCS

A vizsgabizottságot
működtető intézmény
biztosítja
Nyilvánosságra hozandó anyag nincs.

EMELT SZINTŰ VIZSGA
Írásbeli vizsga
180 perc

Szóbeli vizsga
20 perc

I. Feladatlap
45 perc

II. Feladatlap
135 perc

Bizonylatkitöltéssel, üzleti
levelezéssel, iratkezeléssel
kapcsolatos ismereteket és
képességeket mérő feladatlap

Az áruforgalom és üzleti
tevékenység elemzésének,
tervezésének ismeretét és
képességét mérő feladatlap

25 pont

75 pont
100 pont

Egy tétel kifejtése,
amely egy „A” és
„B” feladatot
tartalmaz

50 pont
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Írásbeli vizsga
Általános szabályok
A vizsgázó az I. (45 perc) és a II. (135 perc) feladatlapokon belül a rendelkezésére álló
időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között, és megoldásuk sorrendjét
is meghatározhatja.
A vizsgázó először az I. feladatlapot oldja meg. A vizsgadolgozatokat 45 perc leteltével
a felügyelő tanár összegyűjti. Ezután kerülhet sor a II. feladatlap kiosztására és
megoldására.
Amennyiben az egyes feladatok megoldásához információkra, segédanyagokra, pl.
adatokra, szemelvényekre, kitöltendő bizonylatokra van szükség, azt a feladatsornak
mindig tartalmaznia kell.
A dolgozatok összegyűjtésére, illetve kiosztására fordított idő a vizsga időtartamába nem
számítható be.
A feladatlap feladatai az alábbi témakörök számonkérésére irányulnak:
I. feladatlap
Bizonylatok kitöltésének, elkészítésének, kezelésének, az üzleti levelezésnek,
iratkezelésnek az ismeretét, képességét vizsgáló feladatok.
Az I. feladatlap feladatai az alábbi témakörök számonkérésére irányulnak:
3.3. Üzleti levelezés
5.1. Az üzleti tevékenység eredményessége, elemzése a gyakorlatban:
bizonylatkitöltés
II. feladatlap
Az áruforgalom és üzleti tevékenység elemzésének, tervezésének ismeretét és képességét
vizsgáló feladatok.
A II. feladatlap feladatai az alábbi témakörök számonkérésére irányulnak:
3.1. Az áruforgalom tervezése
3.2. Az üzleti tevékenység eredményessége, elemzése
5.1. Az üzleti tevékenység eredményessége, elemzése a gyakorlatban:
adózási számítási feladatok;
az áruforgalmi tevékenység és a jövedelmezőség elemzésére szolgáló
statisztikai mutatószámok rendszerezése, értelmezése, értékelése.
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői
A feladatok két feladatlapon kerülnek összeállításra.
Az I. feladatlap szöveges feladatokat és üzleti adminisztrációs feladatokat tartalmaz.
A szöveges feladatok összeállítása az alábbi témakörökből történik: az irodatechnikai
eszközök használata, az iratkezelés, az üzleti levelezés technikája, tartalma, folyamata,
bizonylatkitöltés.
Az üzleti adminisztrációs feladatok összeállítása az alábbi témakörökből történik: az
üzleti levelezés technikája, tartalma, folyamata, bizonylatkitöltés. A feladatok a
bemutatott üzleti levelek tartalmi és formai értékelését, bizonylatok kitöltését, bemutatott
bizonylatok tartalmi és formai értékelését kérik számon.
A II. feladatlap szöveges feladatokat, számítási példákat, valamint táblázat- és
grafikonkészítési feladatokat tartalmaz a II. feladatlaphoz meghatározott,
számonkérendő témakörökből. A táblázat- és grafikonkészítési feladatok lehetnek
önállóak, vagy kapcsolódhatnak a számítási feladatokhoz. A szöveges feladatok aránya
a feladatlap pontértékéből: 30 pont.
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A számítási feladatok és a táblázat- és grafikonszerkesztés aránya a feladatlap
pontértékéből: 45 pont.
Az I. és II. feladatlap szöveges feladatai jellemzően az alábbi típusok lehetnek:
- ismertetés,
- fogalommeghatározás,
- folyamatleírás,
- esettanulmány értelmezése a megadott szempontok szerint,
- összehasonlítás,
- szövegkiegészítés,
- párosítás,
- feleletválasztás,
- igaz-hamis állítások megjelölése.
Ismertetés: a feladatban megjelölt témával kapcsolatos ismereteit rendszerezve ismerteti
4-5 mondatban.
Fogalommeghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása.
Folyamatleírás: az áruforgalmi, üzleti, adminisztrációs folyamathoz kapcsolódó
egyszerűbb folyamatok megszervezésének és lebonyolításának feladatait kell
szakszerűen összefoglalni, vagy a folyamat megadott elemeit megfelelő sorrendbe
állítani.
Esettanulmány értelmezése a megadott szempontok szerint: a feladatlap által
meghatározott gyakorlatorientált esetismertetéshez kapcsolódóan kell válaszolni a
kérdésekre. A válaszadási lehetőségek lehetnek nyitottak vagy zártak, illetve
számolásigényesek is.
Összehasonlítás: két-három gazdasági fogalom vagy lehetőség azonosságait és
különbségeit vagy előnyeit és hátrányait kell ismertetni.
Szövegkiegészítés: a megadott vagy ismert tartalmakkal való mondatkiegészítés. A
mondatok között nem feltétlenül van összefüggés.
Párosítás: szakmailag összetartozó fogalmakat kell párosítani, pl. fogalom és
meghatározása, gazdasági mutató és kiszámítása, mutató és tartalma, stb.
Feleletválasztás: legalább három megadott lehetőség közül kell megjelölni a helyeset.
Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az adott állítás igaz, vagy hamis.
A hamis és az igaz állítást is indokolni kell.
A II. feladatlap számítási példái a II. feladatlaphoz tartozó témakörök statisztikai
elemzéséhez és tervezéséhez alkalmazható mutatószámok ismeretét, alkalmazási
képességét igénylik. A számítási példák irányulhatnak külön egy-egy témakörhöz tartozó
adatok, információk statisztikai elemzésére, tervezésre, vagy több témakörhöz tartozó
adatok, információk egy komplex számítási példán keresztül történő elemzésére,
tervezésére. Például: a költségek, a bevétel és az eredmény elemzése és tervezése
témakör, az adózási alapismeretek, adózási számítások, áruforgalmi tevékenység és a
jövedelmezőség elemzésére szolgáló statisztikai mutatószámok rendszerezése,
értelmezése, értékelése megjelenhet több, külön feladatban vagy egy feladatban. A
feladatok megoldásához minden szükséges adatot, pl. adókulcsok, járulékok mértéke,
stb. a feladatban meg kell adni.
A táblázat- és grafikonkészítési feladatok a megadott adatok rendszerezésére és a tanult
ábrázolási mód, szemléltetés ismeretének számonkérésére irányulnak. A számonkérés
történhet önálló feladatban, vagy a számítási feladatokhoz kapcsolódóan, azok részeként.
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Az írásbeli feladatlap értékelése
Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató kötelező előírásai
alapján történik.
Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató
tartalmazza.
A javítás során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
Szóbeli vizsga
A szóbeli vizsga a részletes követelményekben meghatározott mélységben a marketing
ismeretek elméleti alapjainak és a marketing gyakorlati alkalmazásának, a vezetési
ismereteknek, valamint az áruforgalom folyamatának a bemutatását igényli a
vizsgázóktól.
Általános szabályok
A szóbeli vizsgarész a tételsorból húzott egy tétel kifejtéséből áll.
A szóbeli tételek kifejtésébe, azok címének megfelelően a vizsgázónak be kell építenie
gyakorlati példákat.
A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői
A szóbeli tételsor 20-25 tételből áll. A tételek 20%-át évente cserélni kell.
A szóbeli tétel két feladatból áll:
– „A” feladat: a marketing elméleti és gyakorlati ismeretekre, vagy a vezetési
ismeretekre vonatkozik;
– „B” feladat: az áruforgalom elméleti és gyakorlati ismereteire vonatkozik.
A két feladat között tartalmi átfedés nem lehet.
Az „A” feladatoknak 70-75%-a marketing elmélete és gyakorlata feladatot tartalmaz, 2530%-a vezetési alapismeretek és a humánerőforrás-gazdálkodás alapjai témakörök
követelményei alapján kerül összeállításra.
A számonkérés a tételek „A” és „B” feladatának keretében az alábbi témakörökből
történik:
„A” feladat
A marketing alapjai
1.1.Marketing alapismeretek
1.2.Marketingkommunikáció
Marketing a gyakorlatban
2.1. Marketing alapismeretek gyakorlati alkalmazása
2.2. A marketingkommunikáció eszközeinek gyakorlati alkalmazása
Vezetési ismeretek
4.1. Vezetési alapismeretek és a humánerőforrás-gazdálkodás alapjai
„B” feladat
Áruforgalom
6.1. Az általános áruismeret alkalmazása
6.2. Áruforgalmi tevékenységek
7.1. Áruforgalmi tevékenységek gyakorlata
A szóbeli vizsgarész értékelése
A szóbeli vizsgán a fogalmak szabatos definiálását, a megszerzett ismeretek
felhasználásával az összefüggések magyarázatát, alkalmazását is értékelik.
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A központi értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének elvárt tartalmi
összetevőit és az ezekre adható, feladatonként 25 pont felosztásával kialakított
maximális részpontszámokat, amely alapján a feleletet értékelni kell.
A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik:
Pontszám
Szempontok, kompetenciák
Feladat megértése, a lényeg kiemelése
Alapfogalmak ismerete, definiálása és
alkalmazása
Tények, jelenségek, folyamatok ismerete és
alkalmazása, magyarázása, összefüggések
értelmezése
Megfelelően felépített, világos, szabatos
előadásmód
Szaknyelv alkalmazása
SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM:
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„A” feladat

„B” feladat

Összesen

2 pont

2 pont

4 pont

7 pont

7 pont

14 pont

10 pont

10 pont

20 pont

3 pont

3 pont

6 pont

3 pont
25 pont

3 pont
25 pont

6 pont
50 pont

