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Fontos tudnivalók 
 
 
A javítás során fel kell tüntetni a részmegoldásért járó részpontszámokat, és meg kell jelölni 

az előforduló hibákat és tévedéseket. 

 

A pontszámok odaítélésénél a következő elveket kell követni: 

1. A teljes pontszám csak hibátlan feladatmegoldásért adható meg. Hiányzó válasz esetén  

a válaszért adható részpontszámot le kell vonni. 

2. Logikai hiba esetén a részpontszám egészét le kell vonni a hibavétés helyén. Számolási 

hibával megoldott feladatnál a részpontszám felét le kell vonni a hibavétés helyén. A feladat 

későbbi részében a logikailag jó megoldás a tovagyűrűző számbeli eltérés ellenére is teljes 

értékűnek számít mindkét esetben, tehát a későbbi részpontszámokat egyetlen hiba miatt nem 

kell csökkenteni. 

3. Egy feladatnál csak egy megoldás értékelhető. 

4. A számításoknál nem elegendő a végeredmény feltüntetése, a mellékszámításokat is fel kell 

tüntetni. 

5. Igaz-hamis kérdéseknél önmagában az Igaz vagy a Hamis válasz megjelöléséért 1 pont jár. 

A hibás megítélés mellett az önmagában szakmailag helyes indoklásért 2 pont adható. 

(A javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de szakmailag kifogástalan indoklásért is teljes 

pontszám adható.) 

6. A feladatoknál többféle megoldás lehetséges. A javítási útmutatóban közölt eljárástól 

(szöveges megnevezéstől) eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek, ezekért is teljes 

pontszám jár. 

A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszá-

mok adhatók. 

A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. 

Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. 
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TESZT JELLEGŰ KÉRDÉSSOR 50 PONT 
 
I. Feleletválasztás 6 * 1 = 6 pont 
Jelölje aláhúzással a helyes választ! Minden feladatban csak egy helyes válasz van.  

Ha a megoldás nem egyértelmű, nem kap pontot. 
 

1. A kereskedelmi vállalkozás által felszámított áfa alapja 

a. a nettó eladási ár. 

b. a nettó beszerzési ár. 

c. az árrés. 

 

2. Társas vállalkozás a működését 

a. csak a cégbejegyzés után kezdheti meg. 

b. megkezdheti a cégbírósági bejegyzés előtt is, ún. elő-társaságként. 

c. társasági szerződés nélkül is megkezdheti. 

 

3. Akkor mondhatjuk, hogy dömpingárat alkalmaz a vállalkozás, ha 

a. a beszerzési/előállítási ár alatti termékekkel árasztja el a piacot (nagy 
mennyiségű, a beszerzési/előállítási árnál olcsóbb terméket visz egyszerre piacra). 

b. olcsó termékekkel árasztja el a piacot. 

c. az árrés kisebb, mint a forgalmazási költségek. 

 

4. A munkaviszony helyi szabályozásának eszköze 

a. a munka törvénykönyve. 

b.  a kollektív szerződés. 

c.  az Alaptörvény. 

 
5. A kereskedelemben alkalmazott, többnyire az árbevételtől függő mozgó bérrész 

a. a jutalom. 

b. a prémium. 

c. a jutalék. 
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6. A vállalkozások cash flow-jában pénzkészletet növelő tényező lehet 

a. az áfa-befizetési kötelezettség összege. 

b. a munkabért terhelő munkáltatói járulékok összege. 

c. az elszámolt értékcsökkenés összege. 

 

II. Igaz-hamis állítások 5 * 3 = 15 pont 

Jelölje döntését (Igaz vagy Hamis) a megfelelő állítás után I vagy H betűvel!  

A válaszokat minden esetben indokolni kell. 

 
1. A vagyonmérlegben az immateriális javak között számoljuk el az ingatlanokhoz 

kapcsolódó vagyoni értékű jogokat. …H…. 

Hamis. Az ingatlanokhoz tartozó vagyoni értékű jogok a befektetett eszközök, 

ingatlanok csoportjánál kerülnek elszámolásra. 

 

2. Ha a vállalkozás pozitív mérleg szerinti eredménnyel zárta az évet, akkor a vagyon-

mérleg főösszege biztosan nőni fog. …H… 

Hamis. Ez csak akkor lenne igaz, ha az előző évi adatokhoz képest semmilyen más 

jellegű változás nem történt. 

 

3. A társasági adó alapját növeli a vállalkozás által kifizetett bírságok és büntetések 

összege. …I… 

Igaz. A társasági adó alapjának számításánál adóalapot növelő tényezőként kell 

figyelembe venni, (mivel ezeket az egyéb ráfordítások között elszámolta  

a vállalkozás). 

 

4. Az átlagbér kiszámítható a termelékenység és a bérhányad hányadosaként. …H… 

Hamis. Az átlagbér a termelékenység és a bérhányad szorzataként számítható ki. 

 

5. Az alapszabadság mértéke 22 nap. …H.. 

Hamis. Az alapszabadság mértéke 20 nap. 
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III. Definíciók 5 * 2 = 10 pont 

Értelmezze, írja le röviden a kért fogalmakat, gazdasági jelenségeket! 

 

1. Diszkontálás: Jelenérték-számítás. Egy jövőbeni pénzösszeg kamatlábbal leszámítolt 

értéke. 

 

2. Maastrichti vagy konvergencia kritériumok: Azok a feltételek, amelyeket az euró 

bevezetéséhez a tagállamoknak teljesíteniük kell. (Az államadósság, a költségvetési hiány és 

az infláció mértékére, a nemzeti valuta árfolyamának változására és a hosszú távú hitelek 

kamatlábára vonatkozó feltételek.) 

 

3. Üzleti terv: A vállalkozás jövőre vonatkozó elképzeléseit és az elképzelések 

megvalósításának eszközeit rögzítő koncepció. 

 

4. Költségelvű árképzés: Az az árképzési módszer, amely a termelés, forgalmazás 

költségeiből és az elvárt haszonból indul ki. 

 

5. Üzletrész: A kft. bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket 

megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. (A társaság bejegyzését követően a tagsági 

jogok, kötelezettségek és a társaság vagyonából a tagokat megillető hányad.) 

 

IV. Kifejtés 9 pont 

Ismereteit jól rendszerezve igyekezzen átfogó képet adni a megadott témáról!  

Ismertesse az áfa lényegét, alapját, mértékét, az adófizetési kötelezettség és levonási jog 

keletkezését, az áfa elszámolását, az adó alóli mentesség eseteit!  

 

Az áfa: Olyan összfázisú adó, amelyet a vállalkozások a termelés és a forgalmazás minden 

szakaszában kötelesek felszámítani, de az adó terhét a termék, a szolgáltatás végső 

felhasználója viseli. (Vagy: általános, nettó alapú, többfázisú: azaz a termelés és forgalma-

zás minden szakaszában fel kell számítani, hozzáadott érték adó, közvetett, azaz az adó 

megfizetője és befizetője nem ugyanaz a személy.) 1 pont 

 

Alapja a termék vagy szolgáltatás nettó eladási ára. 1 pont 
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Mértéke (2013): - 27%, általánosan alkalmazott, leggyakoribb áfakulcs.  

  - 18%, tej, tejtermékek, gabona, liszt stb.   

  - 5%, pl. gyógyszerek, könyvek, folyóiratok stb. 1 pont 

(A kulcsok példák nélkül is elfogadhatóak.) 

Adófizetési kötelezettség keletkezése: az értékesítéshez kapcsolódik, azaz a teljesítéskor 

azonnal felmerül. 1 pont 

Adólevonási jog keletkezése: a beszerzéshez kapcsolódik, a beszerzéskor felmerül. 1 pont 
 

Az áfa elszámolása: Az értékesítéskor felszámított adóból levonjuk a beszerzésekhez 

kapcsolódó, előzetesen már megfizetett adót.  1 pont 
 

Az adómentesség lehet 

- levonási joggal és levonási jog nélküli, továbbá 1 pont 

- alanyi (utolsó két évben az árbevétele a törvényben meghatározott érték alatt marad) és 

 1 pont 

- tárgyi, azaz bizonyos tevékenységek folytatásához kötött, pl. adómentes a postai szolgál-

tatás, a hitelezés, biztosítás, a törvényben meghatározott oktatói és vizsgáztatói, szervezői 

tevékenység. (A példák felsorolása nélkül is teljes értékű a megoldás.) 1 pont 
 

V. Dokumentum-összeállítás 10 pont 

A megadott adatok és információk alapján állítsa össze a feladat által meghatározott 

dokumentumot! 

Értelmezze a megadott adatokat, és töltse ki a táblázat üresen maradt rovatait! 

Megnevezés Adatok ezer Ft-ban 
Üzemi (üzleti) tevékenység hozama 12 500 
Üzemi (üzleti) tevékenység ráfordítása 9 800 
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 2 700 
Pénzügyi műveletek bevételei 600 
Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 100 
Pénzügyi műveletek eredménye - 500 
Szokásos vállalkozói eredmény 2 200 
Rendkívüli hozamok 0 
Rendkívüli ráfordítások 600 
Rendkívüli eredmény - 600 
Adózás előtti eredmény 1 600 
Adófizetési kötelezettség (10%) 160 
Adózott eredmény 1 440 
Osztalék 1 000 
Mérleg szerinti eredmény 440 
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Az adóalapot növelő és csökkentő tényezők összege megegyezik. 

 

Minden helyesen beírt számadat vagy megnevezés 1-1 pontot ér. 

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye: 12 500 – 9 800 = 2 700 ezer Ft 

Pénzügyi műveletek eredménye: 600 – 1 100 = −500 ezer Ft 

Szokásos vállalkozói eredmény: 2700 – 500 = 2 200 ezer Ft 

Rendkívüli eredmény: 0 – 600 = −600 ezer Ft 

Adózás előtti eredmény: 2 200 – 600 = 1 600 ezer Ft 

Adófizetési kötelezettség: 1 600 * 0,1 = 160 ezer Ft 

Adózott eredmény: 1 600 – 160 = 1 440 ezer Ft 

Mérleg szerinti eredmény: 1 440 – 1 000 = 440 ezer Ft 

 
SZÁMÍTÁSOK 50 PONT 
A számításoknál nem elegendő a végeredmény feltüntetése, a számítások menetét is le kell 

írni. 

Gazdálkodási ismeretek 25 pont 

1. Költségelemzés 7 pont 

 

Egy kereskedelmi vállalkozás 2012. évi árbevétele 250 millió Ft, a forgalmazási költségek 

összege 35 millió Ft volt. 2013-ra a költségszínvonal csökkenésének tervezett mértéke: 2%- 

pont. Az árbevétel várhatóan 10%-kal emelkedik. 

 

Feladat: 

1.1. Állapítsa meg:          - a bázisévi költségszint értékét, 

- a tervévi költségösszeget, 

- a költségösszeg tervezett változásának %-os mértékét! 5 pont 

(Kerekítés: minden mutató esetében 1 tizedesjegy.) 

Költségszint 2012: költség / árbevétel = 35 / 250 = 0,14 = 14,0% 1 pont 

Költségszint 2013. terv: 14,0 – 2,0 = 12,0% 1 pont 

Árbevételi terv 2013: 250 * 1,1 = 275,0 millió Ft 1 pont 

Költségösszeg 2013. évi terv: 275,0 * 0,12 = 33,0 millió Ft 1 pont 

Vagy: 

Költségösszeg 2013. évi terv: 0,12 * (250,0 * 1,1) = 33,0 millió Ft 1 pont 

Költségösszeg tervezett változása (Vtf): 33,0 / 35,0 = 0,9428 = 94,3% 1 pont 
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1.2. Soroljon fel legalább két okot, ami az adott vállalkozás esetében a költségszínvonal 

csökkenéséhez vezethet! 2 pont 

 

 Az árbevétel terv szerint 10%-kal emelkedik, miközben a költségösszeg 5,7%-kal 

csökken. 

 Növekszik az árbevételen belül az alacsonyabb költségszínvonalú termékek 

részaránya. 

 Csökken a tevékenység költségigényessége. 

 Csökkennek a tarifák, díjtételek. 

 Ésszerűbb költséggazdálkodás, stb. 

 
2. Likviditási mutatók 9 pont 
Egy kft. mérlegadatai: forgóeszközök értéke 8 500 ezer Ft, melyből készlet 7 200 ezer Ft, 

követelés 500 ezer Ft, értékpapír 300 ezer Ft, pénzeszköz 500 ezer Ft. A vállalkozás rövid 

lejáratú kötelezettségeinek összege 2 800 ezer Ft. Hosszú lejáratú kötelezettségeinek összege 

5 000 ezer Ft. A kft. vagyona 15 000 ezer Ft. Céltartalék: 1 000 ezer Ft, passzív időbeli 

elhatárolások értéke: 500 ezer Ft. 

 

Feladat: 

2.1. A fenti mérlegadatok alapján számítsa ki és értelmezze a likviditási mutatókat: 

 a forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek arányát,  

 a pénzeszközök, értékpapírok, valamint a rövid lejáratú kötelezettségek arányát, 

 a pénzeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek arányát!  

Minden mutatót egy-egy mondattal értékeljen! 6 pont 

(Kerekítési pontosság: 2 tizedesjegy.) 

 

a. Forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek = 8 500 / 2 800 = 3,04 (vagy 303,57%) 

 1 pont 

A forgóeszközök értéke az összes rövid lejáratú kötelezettség összegének több mint 

háromszorosát teszi ki. 1 pont 

b. (Értékpapírok + pénzeszközök) / rövid lejáratú kötelezettségek =  

 (300 + 500) / 2 800 = 0,2857 = 0,29 (vagy 28,57%) 

  1 pont 
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A pénzeszközök és értékpapírok az összes rövid lejáratú kötelezettségnek a 29%-át fedezik. 

  1 pont 

c. Pénzeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek: 500 / 2 800 = 0,1785 = 0,18 (vagy 17,86%) 

 1 pont 

A pénzeszközök az összes rövid lejáratú kötelezettségnek a 18%-át fedezik. 1 pont 

 

2.2. Számítsa ki a kötelezettségek saját tőkéhez viszonyított arányát, és az eredményt egy 

mondattal értékelje! 3 pont 

Saját tőke: 15 000 – 2 800 – 5 000 – 1 000 – 500 = 5 700 ezer Ft 1 pont 

Kötelezettségek / saját tőke = 7 800 / 5 700 = 1, 37 (vagy 136,84%) 1 pont 

vagy 

Kötelezettségek / Saját tőke = 7 800 / (15 000 – 7 800 – 1 000 – 500) = 

   7 800 / 5 700 = 1,3684 = 1,37 (vagy 136,84%)  

A kötelezettségek a saját tőke összegét 37%-kal haladják meg. A mutató akkor jó, ha  

1 alatti, így ez azt jelenti, hogy a vállalkozás jelentős mértékben eladósodott. 1 pont 

 

3. Bérszámfejtés 9 pont 

Egy alkalmazottjának bruttó munkabére 2013-ban 140 000 Ft.  

(Nyugdíjjárulék 10%, egészségbiztosítási járulék 7%, szja 16%, a szociális hozzájárulási adó 

mértéke 27%, szakképzési hozzájárulás és munkaerő-piaci járulék 1,5-1,5%.) 

 

Feladat:  

3.1. Számítsa ki a kifizetendő nettó bért, ha a munkavállalónak nincsenek gyermekei, és 

semmilyen kedvezményre sem jogosult (az egyes elemeket tételesen számítsa ki)! 5 pont 

 

Munkaerő-piaci járulék (1,5%): 140 000 * 0,015 = 2.100 Ft 1 pont 

Egészségbiztosítási járulék (7%): 140 000 * 0,07 = 9.800 Ft 1 pont 

Nyugdíjjárulék (10%): 140 000 * 0,1 = 14.000 Ft 1 pont 

Személyi jövedelemadó (16%): 140 000 * 0,16 = 22 400 Ft 1 pont 

Összes levonás: 48 300 Ft 

 

Nettó bér = 140 000 – 48 300 = 91 700 Ft 1 pont 
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3.2. Határozza meg a vállalkozó bérfizetéssel kapcsolatos összes havi kiadását az adott 

alkalmazottra vonatkozóan (az egyes elemeket tételesen számítsa ki)! 3 pont 

 

Szociális hozzájárulási adó (27%) = 140 000 * 0,27 = 37 800 Ft 1 pont 

Szakképzési hozzájárulás (1,5%) = 140 000 * 0,015 = 2 100 Ft 1 pont 

Összes munkaadói járulék: 39 900 Ft 

 

Kiadások összege: 140 000 + 39 900 = 179 900 Ft 1 pont 

 

3.3. Mekkora összeget kell a vállalkozónak összesen befizetnie az államnak alkalmazottja 

után? 1 pont 

 

48 300 + 39 900 = 88 200 Ft 1 pont 

 

Közgazdaságtan 25 pont 

4. Különféle költségek és profitok kiszámítása 6 pont 

Egy vállalkozás összes éves bevétele 250 millió Ft volt. A vállalkozás költségeiről  

a következő információk állnak rendelkezésünkre: 

- közvetlen pénzmozgást igénylő, kifejezett költségek összege: 180 millió Ft, 

- értékcsökkenési leírás összege: 30 millió Ft, 

- a normálprofit összege: 12 millió Ft. 

Feladat: 

4.1 Állapítsa meg, hogy mekkora volt a vállalkozás 

- számviteli költsége, 

- számviteli profitja, 

- gazdasági költsége, 

- gazdasági profitja! 4 pont 
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Számviteli költség = 180 + 30 = 210 millió Ft 1 pont 

Számviteli profit = 250 – 210 = 40 millió Ft 1 pont 

Gazdasági költség = 210 + 12 = 222 millió Ft 1 pont 

Gazdasági profit = 250 – 222 = 28 millió Ft 1 pont 

Vagy: 

Gazdasági profit = 40 – 12 = 28 millió Ft  

 

4.2. Megéri-e a fenti adatok alapján folytatni a vállalkozást, vagy célszerűbb lenne valami 

más tevékenységbe befektetni? Válasza csak indoklással fogadható el. 2 pont 

 

Érdemes folytatni a tevékenységet, mivel a vállalkozó nagyobb bevételre tesz szert a vállal-

kozással, mintha más jellegű tevékenységet folytatna (azaz: számviteli profitja nagyobb, 

mint a normálprofitja; így gazdasági profitot ért el.) 2 pont 

 

5. Technikai és gazdasági hatékonyság 7 pont 

Egy útépítés során megfigyelték, hogy ugyanakkora hosszúságú és minőségű út elkészítése 

lehetséges az alábbi gép- és munkaerő-kombinációkkal: 

Kombinációk A B C D E F 
Gép (db) 2 3 4 4 5 6 

Munkaerő 
(fő) 

10 10 8 6 7 5 

Feladat: 

5.1. Határozza meg a technikailag hatékony eljárást/eljárásokat!  3 * 1 pont 

Írja betűjelét/jelüket a pontozott vonalra! ………………………A, D, F…………………….... 

 

5.2. Határozza meg a gazdaságilag hatékony eljárást, ha a munkaerő költsége napi 5 000 Ft,  

a gépek napi üzemeltetési költsége pedig 12 000 Ft! 4 pont 

A gazdaságilag hatékony eljárás betűjele:…..A….. 1 pont 

 

A: 2 * 12 000 + 10 * 5 000 = 74 000 Ft 1 pont 

D: 4 * 12 000 + 6 * 5 000 = 78 000 Ft 1 pont 

F: 6 * 12 000 + 5 * 5 000 = 97 000 Ft 1 pont 
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6. Komparatív előnyök kihasználása 7 pont 

Az alábbi táblázatban két különböző makrogazdaság (A és B ország) egységnyi ráfordításból 

előállított termékmennyiségeit láthatja. 

Termékek/országok A ország B ország 

Sajt (kg) 100 80 

Rozskenyér (kg) 1000 850 

 

A fenti táblázat alapján válaszoljon a következő kérdésekre! 

 

6.1. Melyik országnak van abszolút előnye? Válaszát indokolja! A válasz csak indoklással 

fogadható el. 3 pont 

 

Válasz: Az „A” országnak van abszolút előnye. 1 pont 

Indoklás: Mivel mindkét termék esetén valós költségelőnnyel, hatékonyabb termeléssel 

rendelkezik. 2 pont 

6.2. Melyik országnak és miben van komparatív előnye? Válaszát indokolja! A válasz csak 

indoklással fogadható el. 4 pont 

 

Az „A” országnak sajt gyártásában van komparatív előnye, mivel a sajt alternatív költsége 

kisebb, mint a rozskenyéré, vagy: mivel sajtgyártásban nagyobb az előnye, mint rozskenyér-

gyártásban. (2 pont) 

A „B” országnak a rozskenyérgyártásban van komparatív előnye, mivel a rozskenyér alter-

natív költsége kisebb náluk, mint a sajté, vagy: a rozskenyérgyártásban kisebb a lemaradá-

suk, mint sajtgyártásban.(2 pont) 

 

7. Jövedelemáramlás 5 pont 

Egy háromszereplős makrogazdaságban a következő adatokat hozták nyilvánosságra: a ház-

tartások fogyasztásra költött jövedelme 800, a befizetett adójuk 100, kapott transzfer mértéke 

szintén 100, megtakarításuk 100 egység volt. A vállalatok által befizetett adó 200, meg-

takarításaik 150 egység. Az állam megrendelései a vállalati szférától 300. A vállalatok nem 

kaptak transzfert. 
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Feladat: 

7.1. Állapítsa meg az adatok segítségével, hogy mekkora volt a  4 pont 

-  háztartások által szerzett munkabér, 

-  a képződött makrojövedelem, 

-  az állam megtakarítása, 

-  a beruházás mértéke! 

 

W = C + Th + Sh – Trh = 800 + 100 + 100 – 100 = 900 1 pont 

Y = W + Tv + Sv = 900 + 200 + 150 = 1 250 1 pont 

Sá = Th + Tv – G – Trh = 100 + 200 – 300 – 100 = −100 1 pont 

I = Sh + Sv + Sá = 100 + 150 + (−100) = 150 1 pont 

 

 

7.2. Írja fel az árupiac jövedelemáramlását bemutató egyenletet! 1 pont 

 

Y = C + I + G 

1250 = 800 + 150 + 300 
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