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Fontos tudnivalók 

 
 
 

Kedves Érettségiző! 
 
 
 
 

A munka megkezdése előtt javasoljuk, nézze át a teljes feladatsort! 
Ügyeljen a feladatok és kérdések figyelmes olvasására és pontos értelmezésére! 
 
A teszt jellegű, illetve választásos feladatok megoldásakor gondolja át alaposan válaszát! 
A könyvelési feladatok kidolgozásakor használja szükség szerint a mellékelt számlatükröt! 
 
Munkájához nem programozható zsebszámológépet és vonalzót használhat. 
 
A megoldás során tiszta, rendezett külalakkal dolgozzon, szabályosan javítsa esetleges hibáit! 
 
A megoldások kidolgozását az erre a célra kijelölt helyen végezze! 
Készítsen áttekinthető mellékszámításokat! 
 
 
 
Eredményes munkát és sikeres érettségi vizsgát kívánunk! 
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I. rész           (50 pont) 
 
1. feladat   (4 pont) 
Válassza ki és írja be az alábbi felsorolásból a Mérleget és Leltárt egyformán jellemző 
(Azonosságok), illetve megkülönböztető tulajdonságokat (Különbségek)!  
 
fordulónapra vonatkozik, mértékegység, része a beszámolónak, részletes, összevont, 
kimutatás, nyilvántartás, a vagyonról szól, az eredményről szól, teljes, nem teljes (részleges), 
a vagyonelemek felsorolása kötött sorrendben  
 

Azonosságok Különbségek 
  
  
  
  

 
2. feladat   (6 pont) 
Húzza át az alábbi felsorolásban a részvény hamis jellemzőit, és soroljon fel legalább négy, a 
kötvényre jellemző tulajdonságot! 

Részvény Kötvény 
Tulajdonosi jogot testesít meg  

Nem biztosít szavazati jogot  

Nem szólhat bemutatóra  

Hozama osztalék   

Névértékét lejáratkor egy összegben vagy 

lejáratig részletekben fizeti vissza a 

kibocsátó 

 

A kibocsátás célja az alaptőke összegyűjtése  

Lehet befektetett eszköz és forgóeszköz is  

 
3. feladat   (7 pont) 
A tárgyidőszakban vállalkozásunk árut vásárolt az „Anyagkitermelő” Bt.-től 2 000 000 Ft  + 
20% ÁFA összegben. Ugyanebben az időszakban áruink rendszeres vevőjének, a 
„Kereskedő” Kft.-nek kiszámlázott követelésünk Áfá-val együtt 3 000 000 Ft volt (az adó 
összegét a 16,67%-kal határozhatja meg). 
(A vásárolt és értékesített áru általános forgalmi adó köteles.) 
 
a) Helyezze el partnereinket a folyószámla nyilvántartásokban, és sorolja fel a folyószámla 
nyilvántartások elengedhetetlen információtartalmát! 
 
Szállító folyószámla nyilvántartásban szerepel a ….………………………....…… vállalkozás. 
Vevő folyószámla nyilvántartásban szerepel a .……………… ..………………… vállalkozás. 
Információtartalom: 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………….. 
 
b) Nevezze meg a két gazdasági esemény bizonylatát az alább kijelölt helyen, és keretezze be 
a kettő közül a vállalkozásunk által kiállított bizonylatot! 
 
Az áruvásárlás bizonylata: ………….. ………………………………………………………… 
Az árueladás bizonylata:  .……………………………………………………………………… 
 
c) Készítse el a vizsgált időszak általános forgalmi adó elszámolását E Ft-ban! 
Fizetendő ÁFA ……………………………………………………………………………….... 
Levonható ÁFA………………………………………………………………………………... 
Elszámolandó ÁFA …………………………………………………….……………………… 
(Jelölje, hogy befizetendő, ill. visszaigényelhető az adó!) 
 
4. feladat   (8 pont) 
Egy termelési célt szolgáló berendezés tárgyév június 1-jén aktivált bekerülési értéke  
2 640 000 Ft. Az aktiváláskor tervezett használati idő 5 év, az értékcsökkenést lineáris 
leírással számítják, a tervezett maradványérték 240 000 Ft.  
a) Határozza meg a terv szerinti értékcsökkenés tárgyévi költségét, és az év végén a 
mérlegben szereplő eszközértéket! 
 
Tárgyévben elszámolt költség: …………………………………………………………………. 
 
Mérlegérték……………………………………………………………………………………... 
 
b) A vállalkozás megvizsgálja, hogy teljesítményarányos leírással mennyi lenne az értékcsök-
kenés összege. A tervezett teljesítmény évente 15 000 üzemóra, a tárgyévben 7 600 üzemóra 
teljesítmény történt. (Maradványértéket itt nem terveznek.) Számítsa ki teljesítményarányosan 
is a tárgyévi értékcsökkenési leírást és az év végi mérlegértéket!  
 
Tárgyévben elszámolt költség: ………………………………………………………………… 
 
Mérlegérték…………………………………………………………………………………….. 
 
5. feladat  (6 pont) 
A vállalkozásnál 2004. májusban a 2 500 fő foglalkoztatottból  
   1 500 fő a nők száma, 
   1 700 főnek legalább középfokú iskolai végzettsége van.  
Az előző hónapban kifizetett összes bér 471 250 E Ft volt, a tárgyhónapban ez az összeg 
541 938 E Ft. (A létszám nem változott.)   
 
Számítson az alábbi statisztikai mutatószámokra legalább egyet a fenti adatok felhasználásá-
val, és értelmezze szövegesen is a kiszámított értékeket! 
 
Megoszlási viszonyszám:…………..………………………..………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Dinamikus viszonyszám:……………………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………………………………………... 
 
Intenzitási viszonyszám: ……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 
 
6. feladat   (4 pont) 
Válassza ki a felsorolt megállapításokból ٭ jelöléssel a tárgyi eszközökre vonatkozókat! 
 

Megállapítások ٭? Megállapítások ٭? 
Mindig közvetlen kapcsolatban 
vannak a vállalkozás tevékeny-
ségével. 

 Közvetlenül és közvetve is szol-
gálják a vállalkozás tevékeny-
ségét. 

 

Minden vagyoni értékű jog 
ebbe a vagyoncsoportba tarto-
zik. 

 Lehet vagyoni értékű jog is 
ebben a vagyoncsoportban. 

 

Tartósan szolgálják a vállalko-
zást. 

 Rövid ideig vannak a vállalko-
zásnál. 

 

Ezek az eszközök mind anyagi 
javak. 

 A beruházások is ebbe a 
vagyoncsoportba tartoznak. 

 

Terv szerinti értékcsökkenés 
elszámolható az eszközök 
értéke után. 

 Nem lehet értékcsökkenést 
elszámolni az eszközök értéke 
után. 

 

Káreseményük terven felüli 
értékcsökkenés. 

 Műszaki és egyéb gépek, beren-
dezések és járművek is ebbe a 
vagyoncsoportba tartoznak. 

 
 

 
7. feladat   (9 pont) 
Vállalkozásunk tárgyév május 1-jén a szabad pénzeszközeiből Lekötött betétszámlán 
elhelyezett 2 000 000 Ft-ot. A tárgyévet megelőző évben felvett és csak 2 év múlva esedékes 
hiteltartozása is 2 000 000 Ft. A bank az összegyűjtött és lekötött összegek után 7,5% 
kamatot, a kihelyezett összegek után 18,5% kamatot számol fel. 
 
a) Hol szerepelnek a vállalkozás mérlegében a fenti összegek? 
 
A Lekötött betétszámla a Mérleg ………………….. oldalán a ………………………eszközök 
között szerepel.  
A Hitelszámla a Mérleg …..…………………..... oldalán a ……………………………lejáratú 
kötelezettségek között szerepel.  
 
b) Számítsa ki a tárgyévi betét- és hitelkamatokat!  
    Mutassa be, mely eredményszámlákat és eredménykategóriát érintenek a kamatok! Hogyan 
módosítják együttesen az eredményt? 

 
Lekötött pénzeszköz tárgyévi kamata: …………………………………………………………. 
Tárgyévi hitelkamat :…………………………………………………………………………… 
 
Eredményhatás iránya: ………………, és összege: ………………………………………….... 
Eredménykategória: …………………………..………………………………………………... 
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8. feladat   (6 pont) 
Mi a különbség a szükséglet és az igény között? 
………………………………………. …………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Soroljon fel legalább 2 szükségletcsoportot (pl. Maslow-féle csoportosítás, példákkal)! 
 
 Szükségletcsoport:                             Példák: 
 
1. …………………………………… ………………………………………………… 
 
2. …………………………………… ………………………………………………… 
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II. rész           (50 pont) 
1. feladat  (10 pont) 
Töltse ki a mellékelt készpénzátutalási megbízást, és a belföldi postautalványt a következő 
postai befizetések teljesítésére a mai napon. Figyeljen a megfelelő bizonylat kiválasztására! 
Feladó: Nagy Katalin 5000 Szolnok, Őz utca 15. Adóazonosító: 8422222271  
A)  Az összeg 15 000 Ft, rendeltetése: személyi jövedelemadó  előleg befizetése 
B) Az összeg 10 000 Ft, rendeltetése: kapott baráti kölcsön visszafizetése 
 Címzett: Kovács Gizella 6000 Kecskemét, Kikelet út 32. 
A bizonylatokat mellékelve külön lapon találja! 
 
2.  feladat (8 pont) 

A vállalkozás első negyedévi beszerzéseinek adatai 
Beszerzés mennyisége 

(kg) 
Beszerzés egységára 

(Ft/kg) 
250 210 
320 200 
430 215 
260 220 
460 230 

 
a) Számítsa ki az első negyedévre az átlagos beszerzési egységárat!  
 
A számított átlag nagysága: …………….…………………….................................................... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 

  
b) Számítsa ki a szórás nagyságát, ha a relatív szórás az első negyedévben 5,67%! 
 
A szórás mutató nagysága: ……………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
c) Foglalja egy értékelő mondatba az első negyedévi mutatókat! 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
3. feladat   (10 pont) 
Egy vállalkozásról az alábbi információkkal rendelkezünk: 
 

 

Egyenleg Számla osztály száma,  
számla neve T K 

9. Értékesítés nettó árbevétele - 4 960 000 
5. Saját termelésű készletek állomány-
változása 

600 000 - 

5. Anyagjellegű ráfordítások 1 450 000 - 
5. Személyi jellegű ráfordítások 1 540 000 - 
5. Értékcsökkenési leírás 940 000 - 
9. Pénzügyi bevételek - 820 000 
8. Rendkívüli bevételek - 62 000 
4. Társasági adó (16%) ……………… ……………… 
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a) Számítsa ki az Üzemi (üzleti) eredmény értékét! 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
b) Melyik eredménykategóriához tartoznak az alábbi meghatározások? 
 

Meghatározás Eredménykategória neve 
Pénzügyi bevételek  
Rendkívüli ráfordítások  
Társasági adó (16%) elszámolása  

 
c) Számítsa ki a társasági adó összegét, ha az adóalapot csökkentő tétel 312 000 Ft! 
…………………………………………………………………..………………………………. 
Írja be a társasági adó értékét az egyenlegeket tartalmazó tábla megfelelő oszlopába! 
d) Számítsa ki a Mérleg szerinti eredményt! 
…………………………………………………………………………………………………... 
e) Az Éves Beszámoló mely kimutatásaiban szerepel ez a Mérleg szerinti eredmény? 
………………………………………………………………………………………................... 
…………………………………………………………………………………………............... 
 
4. feladat   (7 pont)  
Kemencés Lajos magánszemély tárgyévi személyi jövedelemadó bevallásához a következő 
információkkal rendelkezünk: 
a munkáltató által levont és befizetett jövedelemadó előleg összege 740 000 Ft, 
a tárgyévi összes adóköteles jövedelme 2 720 000 Ft, 
az érvényes adótörvény szerint figyelembe vehető adókedvezmények összege együtt 19 000 Ft. 
 
Számítsa ki Kemencés Úr önadózó 2005. évi személyi jövedelemadó kötelezettségének, és az 
adóbevallással egyidejűleg még rendezendő adónak az összegét!  
Meddig kell adóbevallását benyújtani?  
 
Melléklet:  

Az adó mértéke 2005-ben, ha a jövedelem összege: 
    0 –    1 500 000 forint    18% 

    1 500 001 forinttól 
       270 000 forint és az 1 500 000 forinton felüli rész  38%-a 

 
2005. évi személyi jövedelemadó összege: …………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………...
....................................................................................................................................................... 
 
Adóbevallással egyidejűleg rendezendő összeg: ………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adóbevallás benyújtásának határideje: ………………………………………………………… 
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5. feladat   (15 pont) 
a) Könyvelje el idősorosan a következő gazdasági eseményeket! 
 

1. Anyagbeszerzés számla szerint 2 230 000 Ft + 20% áfa értékben. 
2. Az anyagbeszerzésből eredő szállítói tartozást rövid lejáratú hitellel egyenlítettük ki. 
3. Értékesítettünk készterméket 2 670 000 Ft-ért, melyre + 20% áfát is felszámítottunk. 

Az eladott késztermékek önköltsége 1 000 000 Ft. 
4. A vevő minőségi reklamáció miatt visszaküldte az eladott késztermékek 10%-át. 
5. Megérkezett a bank jóváírási értesítése: a vevő átutalta a megfelelő minőségben átvett 

késztermékek ellenértékét. 
6. A vevőtől befolyt összegből visszafizettük a rövid lejáratú hiteltartozásunkat, a 

bankértesítést megkaptuk. 
7. A beszerzett anyag 60%-át felhasználtuk a termeléshez.  
8. Elszámolt bérköltség 2 000 000 Ft, bérjárulékok összege 950 000 Ft, ebből 720 000 Ft 

a munkáltatót, a többi a munkavállalót terheli. 
9. A tárgyi eszközök értékcsökkenéseként elszámolt költség 530 000 Ft. 

 
Napló 

Gazdasági esemény T számla K számla Összeg 
száma megnevezése száma neve száma neve T K 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 
b) Mutassa be a 311. Belföldi követelések és a 451. Rövid lejáratú hitelek főkönyvi számla 
tartalmát! 
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Számlatükör a középszintű érettségi dolgozathoz 
 

1. Befektetett eszközök 
11. Immateriális javak 
12-15. Tárgyi eszközök 
12. Ingatlanok   
129. Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése 
13. Műszaki berendezések, gépek, járművek 
139. Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése 
14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 
149. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése 
16. Beruházások, felújítások 
17-19. Befektetett pénzügyi eszközök 
2. Készletek 
21. Alapanyagok 
22. Egyéb anyagok 
23. Befejezetlen és félkész termékek 
25. Késztermékek 
3. Követelések, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások 
31. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (Vevők) 
32. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 
33. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 
34. Váltókövetelések 
361. Munkavállalókkal szembeni követelések 
37. Értékpapírok 
38. Pénzeszközök 
381. Pénztár 
384. Elszámolási betét 
389. Átvezetési számla 
4. Források 
41. Saját tőke 
411. Jegyzett tőke 
412. Tőketartalék 
413. Eredménytartalék 
419. Mérleg szerinti eredmény 
42. Céltartalékok 
43. Hátrasorolt kötelezettségek 
44. Hosszú lejáratú kötelezettségek 
444. Beruházási hitel 
45-47. Rövid lejáratú kötelezettségek 
451. Rövid lejáratú hitelek 
454. Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (Szállítók) 
455. Beruházási szállítók 
46. Adóelszámolások 
461. Társasági adó elszámolása 
462. Személyi jövedelemadó elszámolása 
463. Költségvetési befizetési kötelezettségek 
464. Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése 
466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó 
467. Fizetendő általános forgalmi adó 
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471. Jövedelemelszámolás 
473. Társadalombiztosítási kötelezettségek 
49. Rendező számlák 
491. Nyitómérleg számla 
492. Zárómérleg számla 
493. Adózott eredmény elszámolása számla 
5. Költségnemek 
51. Anyag költség 
52. Igénybe vett szolgáltatások 
53. Egyéb szolgáltatások 
54. Bérköltség 
55. Személyi egyéb kifizetések 
56. Bérjárulékok 
57. Értékcsökkenési leírás 
581. Saját termelésű készletek állományváltozása 
8. Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások 
81. Anyagjellegű ráfordítások 
82. Személyi jellegű ráfordítások 
83. Értékcsökkenési leírás 
86. Egyéb ráfordítások 
87. Pénzügyi ráfordítások 
88. Rendkívüli ráfordítások 
9. Értékesítés árbevétele és bevételek 
91-93. Értékesítés nettó árbevétele 
96. Egyéb bevételek 
97. Pénzügyi bevételek 
98. Rendkívüli bevételek 

 



 

írásbeli vizsga 0512 13 / 16 2006. február 20. 
 

Név:................................................. osztály: ..... 
Közgazdasági alapismeretek  
(üzleti gazdaságtan) — középszint 



 

írásbeli vizsga 0512 14 / 16 2006. február 20. 
 

Név:................................................. osztály: ..... 
Közgazdasági alapismeretek  
(üzleti gazdaságtan) — középszint 



 

írásbeli vizsga 0512 15 / 16 2006. február 20. 
 

Név:................................................. osztály: ..... 
Közgazdasági alapismeretek  
(üzleti gazdaságtan) — középszint 



 

írásbeli vizsga 0512 16 / 16 2006. február 20. 
 

Név:................................................. osztály: ..... 
Közgazdasági alapismeretek  
(üzleti gazdaságtan) — középszint 

 
 
 
 

témakör a feladat sorszáma maximális 
pontszám 

elért 
pontszám

a témakör 
maximális  
pontszáma 

a témakör 
elért  

pontszáma
1. 4  
2. 6   
3. 7   
4. 8   
5. 6  
6. 7  
7. 9  

I. Teszt jellegű 
feladatok 

8. 6  

50   

1. 10   
2. 8   
3. 10   
4. 7   

II. Számítás, 
bizonylat-
kitöltés, 
tételszerkesztés 

5. 15   

50   

ÖSSZESEN 100  100  
Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100      

      
      
      
        
 javító tanár    

 
 
 
__________________________________________________________________________  
 
 
 
 

  

elért 
pontszám

programba 
beírt 

pontszám  
Számítási feladatok      
Rövid választ igénylő szöveges 
feladatok      
     
     
     
 javító tanár  jegyző 

 
 
 


