Szintvizsga tételsor áruforgalmi tevékenység tervezése tantárgyból, 9. évf.
1. Az áruforgalom fogalma és fő részfolyamatai. A részfolyamatok közötti kölcsönhatások. A termelő és kereskedő
vállalkozás közötti lényegi különbség. (TK. 15.-18.old.)
2. A beszerzés fogalma és a beszerzési stratégia. A beszerzés hosszú távú célja: a beszerzés nagyságrendjének és
választékának meghatározása. Milyen szempontok alapján hozzuk meg ezt a döntést, milyen tényezőket vizsgálunk? (TK.
57.-61.old. + PDF)
3. A szállítók fogalma és a szállítók kiválasztásakor figyelembe vett tényezők: a szállító által kínált minőség és választék
(mélység, szélesség), a kínált mennyiség, a szállító ismertsége és megbízhatósága, a szerződési feltételek (röviden) (TK. 62.65.old., TK. 67.old. + PDF)
(+ Az áruforgalmi mérlegsor és a szállítói kondíciók összehasonlításának elméleti bemutatása.)
4. A szállítók által kínált szerződési feltételek 1. rész: a beszerzési ár kialakulása, a beszerzési árat közvetlenül befolyásoló
engedmények és díjak, a szállító által nyújtott és a beszerzési árba be nem épülő engedmények. (TK. 65.-69.old. + PDF)
(+ Az áruforgalmi mérlegsor és a szállítói kondíciók összehasonlításának elméleti bemutatása.)
5. A szállítók által kínált szerződési feltételek 2. rész: határidő, kiszállítási feltételek, fizetési feltételek, áruvisszavétel
lehetősége, kifogások intézése, egyéb együttműködési lehetőségek. Mindet fejtsd ki részletesen és hozz példát
mindegyikre! (TK. 69.-73.old. + PDF)
(+ Az áruforgalmi mérlegsor és a szállítói kondíciók összehasonlításának elméleti bemutatása.)
6. A szerződés fogalma és a kapcsolódó alapfogalmak (alanyai, megkötés módja, tartalma, stb.). A kereskedelemben
gyakran alkalmazott szerződések fajtáinak részletes bemutatása. (TK. 74.-78.old. + PDF)
(+ Az eseti szállítói ajánlatok elfogadása.)
7. A beszerzés időbeli ütemezéséről való döntés során figyelembe vett tényezők: az áru jellemzői, a forgalom várható
alakulása, a meglévő készlet nagysága és összetétele, a raktározási lehetőségek, az áruutánpótlási idő, a vállalkozás
pénzügyi helyzete. (TK. 78.-84.old. + PDF)
(+ Az eseti szállítói ajánlatok elfogadása.)
8. A megrendelés fogalma és a megrendelési mód kiválasztása, alkalmazott megrendelési módok és sajátosságaik a
kisvállalkozásoknál és nagyvállalatoknál. (TK. 84.-88.old. + PDF)
(+ Az eseti szállítói ajánlatok elfogadása.)
PLUSZ TÉTELEK LEHETNEK
9. ÜZLEV Irodatechnikai eszközök fajtái és kezelése.
10. ÜZLEV A kereskedelmi/gazdálkodó egység működésének dokumentációja. A telefonálás illemszabályai.
11. ÜZLEV Iratkezelés.
12. BIZ Bizonylat: fogalma, alaki és tartalmi követelményei, csoportosítása.
13. BIZ Számla: fogalma, fajtái és ezek közötti különbségek, tartalmi követelményei, nyugta fogalma, nyugta és számla közötti
különbségek.
14. BIZ Átutalási megbízás: átutalás fogalma, menete, működése, átutalási megbízás fogalma, menete, működése.

