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TSZC – Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
2840 – Oroszlány, Asztalos utca 2. 

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜGYVEZETÉSE I – II. 

Komplex gazdasági feladat 

Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 2016. december 29-én tartandó évzáró rendezvényére éttermi termékeket és 
szolgáltatásokat rendel a szintén oroszlányi székhelyű LAPOS Kisvendéglőtől. A rendelést a kisvendéglő által 
megküldött árajánlat alapján tették meg. A kisvendéglő az alábbi termékeket és szolgáltatásokat biztosítja: 
1. Zöldséges-húsos tekercsből 3 rúd, amelynek bruttó ára 3600 Ft. 
2. Sült-töltött libacomb nettó 450 Ft/db áron 20 db. 
3. Francia saláta 5 liter bruttó 900 Ft/liter áron. 
4. Helyszínre szállítás és díszterítés (éttermi szerviz) nettó 3000 Ft értékben. 
Az Ön feladata, hogy összeállítsa a mellékelt nyomtatványokon található dokumentumokat. A termékek és 
szolgáltatások általános forgalmi adójának mértéke egységesen 27%. A vállalkozások pénzforgalmi adatait 
a valóságnak megfelelően tüntesse fel. A feladat végrehajtásához az alábbi adataink állnak rendelkezésre: 
− A árajánlat 2016. november 29-én készült harminc napos ajánlati érvényességgel. 
− A megrendelés 2016. december 12-én került postázásra, azzal a megjelöléssel, hogy a szolgáltatás 

nyújtás napja a rendezvény időpontja, és a fizetés módja banki átutalás. 
− A vendéglátó egység a rendezvény napján teljesítette a megrendelésben foglaltakat. Ugyan ezen a 

napon állították ki a számlát is 30 napos fizetési határidővel. 
− A megrendelő a számla ellenértékét a fizetési határidő lejárta előtt 2 nappal teljesítette. 
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SZÁMLA AA7S-E 2869002 
Számlakibocsátó neve és címe 
 
 
 
Adóazonosító száma: 
 
Bankszámla száma: 

Vevő neve és címe: 
 
 
 
Adóazonosító száma: 
 
Bankszámla száma: 

Fizetés módja: 

 

Teljesítés időpontja: 

 

Számla kelte: 

 

Fizetés határideje: 

 
Az értékesített termék, vagy szolgáltatás 

Megnevezése, besorolási száma Meny. 
egység Mennyiség Egységár 

ÁFA nélkül 
Értéke 

ÁFA nélkül 
ÁFA 

kulcsa 
Áthárított 

ÁFA összege 
Ellenérték 

ÁFA-val együtt 

        

        

        

        

        

Számla értéke ÁFA nélkül  

Áthárított ÁFA összege  

Száma végösszege ÁFA-val együtt, azaz  

 

ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS 

------------------------------------------------------ ----------------------------- ------------------------------------------------------ 
A fizető fél aláírása Megbízás kelte Pénzforgalmi szolgáltató neve 

A fizető fél megnevezése 

                              
pénzforgalmi jelzőszáma 

                         
A kedvezményezett neve: 

                              
(folytatása) Összeg (forintra kerekítve) 

                .   .    
A kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszáma 

                         
Terhelési nap Bizonylat Fizetési rendszer 

   .   .                           
Jel Közlemény (Kérjük, írjon X-et, ha ebben a sorban hivatkozási szám van!) 

                             
 (folytatása) 

                              
 
 

 


