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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 II. rész 1-3. feladat kidolgozásánál egész mondatokban írja le ismereteit. Ügyeljen  
a szakmai kifejezések helyes használatára és a lényegkiemelésre! 
A könyvelési feladatok kidolgozásakor használja szükség szerint a mellékelt számlatükröt! 
 
Munkájához szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet, 
vonalzót, ceruzát, tollat 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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Választásos, egyszerű, rövid választ igénylő feladatok 
 
1. feladat  2 pont 

 
A példavállalkozás üzemei termelésének változása 2005-től 2010-ig 
Év I. üzem termelése 

a 2005. év adatához képest 
(%) 

II. üzem termelése 
az előző évhez képest 

(%) 
2005 100,0 - 
2006 113,0 172,0 
2007 113,0 107,0 
2008 118,1 113,0 
2009 114,4 108,5 
2010 129,2 119,0 

 

Jelölje ki mindkét üzemre vonatkozón az átlagos növekedési ütem mutatójának 
számítását!  
(A számítást nem kell elvégezni!) 
 

I. üzem:……………………………………………………………………………… 

II. üzem: …………………………………………………………………………….. 
 
2. feladat  3 pont 
Az alábbi táblában a termékéletgörbe szakaszokhoz rövid leírásokat kapcsoltunk. 
A párosítás 4 hibát tartalmaz. Javítsa ki a kapcsolatot mutató táblát! Az új táblában 
elegendő a kiválasztott életszakasz azonosító számát leírni.  
 
Javítás előtt: 

Termékéletgörbe szakaszok 

Bevezetés 

(1) 

Növekedés  

(2) 

Érettség 

(3) 

Telítettség 

 (4) 

Hanyatlás  

(5) 

A piac elfogadja 
a terméket, gyors 
forgalomnöveke-
dés, jelentős 
profit. 
 

A termék eléri 
piacának lehetséges 
határait, a profit 
stabilizálódik, 
illetve kezd 
visszaesni. 

Az értékesítés 
kisebb 
intenzitással nő,  
a reklámkiadások 
növekednek. 

A forgalom 
csökken, visszaesik, 
az ár csökkenhet, az 
értékesítés- 
ösztönzés 
minimális. 

Az ismertség 
mértéke alacsony, 
a forgalom lassan 
nő, még nincs 
profit. 

 

Javítás után: 
Termékéletgörbe szakaszok 

……………….. ……………….. ………………. …………………. ……………… 

A piac elfogadja 
a terméket, 
gyors 
forgalomnöve-
kedés, jelentős 
profit. 

A termék eléri 
piacának 
lehetséges 
határait, a profit 
stabilizálódik, 
illetve kezd 
visszaesni. 

Az értékesítés 
kisebb 
intenzitással nő, 
a reklámkiadások 
növekednek. 
 

A forgalom 
csökken, 
visszaesik, az ár 
csökkenhet, az 
értékesítés- 
ösztönzés 
minimális. 

Az ismertség 
mértéke 
alacsony,  
a forgalom 
lassan nő, még 
nincs profit. 



 

írásbeli vizsga 1211 4 / 20 2013. október 14. 

Közgazdasági alapismeretek 
(üzleti gazdaságtan) — emelt szint 

Azonosító 
jel: 

               

3. feladat  2 pont 
Nevezze meg az alábbi meghatározásokban szereplő viszonyszámokat! 
 

Meghatározás Viszonyszám megnevezése 
Egy vállalatnál a szellemi foglalkozásúak 
aránya 21%. 

 

A termelés a vizsgált időszakban 6,1%-kal 
csökkent. 

 

A népsűrűség egy városban 150 fő/km2.  
100 fő fizikai alkalmazottra jutó nem fizikai 
alkalmazottak száma 35 fő. 

 

 
4. feladat  2 pont 
A következő két megállapítás a Példavállalkozás számviteli gyakorlatát jellemzi.  
Nevezze meg, melyik számviteli alapelvet sérti az alkalmazott gyakorlat!   
 

1. eset: A példavállalkozás tárgyi eszközt értékesít a „B” vállalkozásnak, akitől rendsze-
resen anyagot vásárol. A tárgyieszköz-értékesítés ellenértékét a szállítóval 
szembeni tartozás csökkenéseként könyveli el a vállalkozás.  

 
A gyakorlat nem felel meg a következő számviteli alapelv elvárásának:  
 
…………………………………………………………………………….. 
 
2. eset: A példavállalkozás a bázisévben a FIFO készletértékelési eljárást, a tárgyévben 

az átlagár készletértékelési eljárást alkalmazza. Minden évben azt a módszert 
választja, amellyel a magasabb eredményt érheti el.  

 
A gyakorlat nem felel meg a következő számviteli alapelv elvárásának:  
 
…………………………………………………………………………….. 

 
5. feladat  3 pont 
Állapítsa meg, melyik adónemről szólnak a következő törvényi szövegkiemelések!  
Párosítsa a hivatkozott jogszabályt a szövegkiemelésekhez! 
(Nem kell a teljes hivatkozási szöveget beírni, elég az egyértelmű azonosítás, a törvény száma 
vagy megnevezése.) 

 
1. kiemelés: a ………………………………………………………. jogszabályból 

 
„2. § E törvény alapján adót kell fizetni:       
a) adóalany által – ilyen minőségében – belföldön és ellenérték fejében teljesített 

termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása,    
b) terméknek az Európai Közösségen (a továbbiakban: Közösség) belüli egyes, belföldön és 

ellenérték fejében teljesített beszerzése és     
c) termék importja után. „ 
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2. kiemelés: a ……………………………………………………….jogszabályból 

„2. § (1) A törvény hatálya a magánszemélyre, annak jövedelmére, és az e jövedelemmel 
összefüggő adókötelezettségre terjed ki. „ 

3. kiemelés: a …………………………………………………….jogszabályból 

„1. § (2) A főváros esetében az építményadót, a telekadót, a magánszemély kommunális 
adóját, valamint a vállalkozók kommunális adóját és az idegenforgalmi adót a (3) bekezdés 
kivételével a kerületi önkormányzat, a helyi iparűzési adót a fővárosi önkormányzat jogosult 
bevezetni.” 

 

Jogszabályok  

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról  

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 

1990. évi C. törvény  a helyi adókról 
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Szöveges (kifejtendő) feladatok 
 
 
1. feladat  10 pont 
a) Határozza meg a marketing P. Kotler szerinti fogalmát és értelmezze azt logikai 

lépései felsorolásával!  4 pont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Ismertesse marketingszemléletben a szükséglet - szükségletcsoportok, igény – 

termék, termékképek (termékszintek), valamint érték fogalmak tartalmát!  6 pont 
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2. feladat  10 pont 
a) Ismertesse az általános forgalmi adó jellemzőit, működési mechanizmusát!  6 pont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Értelmezze az adókedvezmény és az adómentesség fogalmakat!  

Tegyen közöttük különbséget! 4 pont 
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3. feladat  10 pont 
a) Jellemezze a statisztikai adatgyűjtést az adatfelvétel köre és az adatfelvétel módja, 

forrása szerint! Mutassa be, milyen jellemző hibatípusok veszélyeztetik a megbízható 
eredményeket! 

  7 pont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Helyezze el a statisztikai táblakészítést a statisztikai adatok feldolgozása 

munkafolyamatban! Ismertesse a statisztika sor, a statisztikai tábla és a grafikus 
ábrázolás eltérő és közös szerepét!  3 pont 
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Számítást, bizonylatkitöltést, könyvviteli tételszerkesztést igénylő feladatok 
 
1. feladat  10 pont 
Kapcsolja össze a következő gazdasági eseményeket és az alábbi bizonylatokat úgy, hogy 
a bizonylaton kért információ(ka)t az esemény leírásából szerezte! 
A kért könyvelési tétel kijelölése esetén csak számlaszámokat és összeget írjon! 
 
Az időszak gazdasági eseményei 2011. évben (a 6. feladatban szereplőkkel 
megegyezően): 
1. Befejezetlen termelés nyitóértéke 150 000 Ft. 
2. A felhasznált alapanyagok értéke 28 000 000 Ft. 
3. Az igénybe vett szolgáltatások számla szerinti áfa nélküli összege 19 000 000 Ft. Általános 

forgalmi adó 25%. 
4. Az egyéb szolgáltatások fizetési számlakivonat szerint átutalt összege 1 600 000 Ft. 
5. Az alkalmazottak bérköltsége 28 000 000 Ft, bérjárulékok összege 8 000 000 Ft. 
6. Értékcsökkenési leírás műszaki termelési célú eszközökre 9 400 000 Ft. 
7. Az időszak alatt elkészült 15 000 db Termék, melynek önköltsége 4 700 Ft/db. 
8. Értékesítettek az időszak alatt 14 750 db Terméket, bruttó eladási ár 10 500 Ft/db (25%-os 

áfával). 
 
Bizonylatok (vázlatok):  
 
 

Bizonylat neve: Kimenő számla 
 
A kért információ: 
A számla végösszege……………………………………………………………….... 
Könyvelési tétel kijelölése összeggel: ……………………………………………… 
                                                             ………………………………………………. 
 
 
 

Bizonylat neve: Bejövő számla 
 

A kért információ: 
A számla áfatartalma: ……………………………………….………………….… 
Könyvelési tétele kijelölése összeggel: …. ………………………………………... 
 
 
 

Bizonylat neve: Raktári készlet bevételezési bizonylat 
 
A kért információ: 
Készlet növekedése természetes mértékegységben:  ……………………………… 
Könyvelési tétel kijelölése összeggel: ………………………………………………. 
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Bizonylat neve: Vásárolt készlet raktári kiadási bizonylat 
 
A kért információ: 
Költségviselő:…………………………………………..……………………………… 
 
 
 
 

Bizonylat / Nyilvántartás neve: Tárgyi eszköz egyedi nyilvántartó 
 
A kért információ: 
Időszaki állomány vagy érték csökkenésének összege: ………………………………... 
Könyvelési tétel kijelölése összeggel: …………………………………………………… 
 
 
 

Bizonylat neve: Fizetési számlakivonat 
 
A kért információ: 
. ……………………………………………:      a Példavállalkozás    
Könyvelési tétel kijelölése összeggel: …………………………………………………… 
 
 
 
 

Bizonylat neve: ……………………………………….… 
 
A kért információ: 
Kalkulált közvetlen önköltség:  ……………………………………. ………………….. 
 
 
 

Bizonylat neve: Bérösszesítő 
 
A kért információ: 
Könyvelési tétel kijelölése összeggel: …………………………………………………..  
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Számítások:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. feladat  7 pont 
 

Mérleg, 200X. év december 31. (E Ft) 
ESZKÖZÖK FORRÁSOK 

Befektetett eszközök 180 000 Saját tőke  280 000
Tárgyi eszközök 180 000 Jegyzett tőke  270 000
Forgóeszközök 190 000 Eredménytartalék - 3 000
Anyagok 40 000 Mérleg szerinti eredmény 13 000
Áruk 10 000 Kötelezettségek 90 000
Késztermékek 13 000 Hosszú lejáratú kötelezettségek 30 000
Vevők 40 000 Szállítók 27 500
Egyéb követelések   5 000 Jövedelemelszámolás 15 000
Pénztár 2 000 Tb kötelezettségek 6 450
Elszámolási betét 80 000 Adótartozások 11 050
Összesen  370 000 Összesen  370 000
 
a) Számítsa ki a likviditási mutatókat a fenti mérlegben rendelkezésre álló adatok 

alapján! A számítás elvégzése előtt jelölje ki a mutatók kiszámítását a mérlegsorok 
megnevezésével! 
Számítások és eredmények:  
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b) Állapítsa meg, hogyan hat a likviditásra a következő két információ:  

1. A hosszú lejáratú kötelezettségből 1/3 rész 6 hónapon belül esedékes törlesztőrészlet. 
2. Az Elszámolási betétszámlán lévő összegből 20 000 000 Ft 1 éven túli lekötésére 

befektetési döntés született. 
Számítsa ki a megváltozott mutatóértékeket is! 
Számítások és eredmények:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Értékelje egy mondattal a változást! 
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3. feladat   9 pont 

A példavállalkozás értékesítésének adatai 2010-ben 

Időszak 

„1” termék „2” termék 
Értékesített 
mennyiség  

(db) 

Egységár 
(Ft/db) 

Értékesített 
mennyiség  

(db) 

Egységár 
(Ft/db) 

I. félév 1 100 6 400 470 8 300 
II. félév   840 7 000 510 8 900 
 
Számítsa ki, hogyan alakult a vizsgált időszakban az értékesítés árbevétele a vállalkozás 
egészére! 
Mutassa be számszerűen, milyen tényezők befolyásolták az árbevétel alakulását!  
Az összefüggések felhasználásával ellenőrizze számításai eredményét! 
Írjon rövid szöveges értékelést az eredmények alapján! 
Mellékszámítások és eredmények:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Értékelés:  
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4. feladat  6 pont 
a) A példavállalkozás tárgyév július 1-jén szabad pénzeszközeiből kibocsátáskor 98%-os 

árfolyamon 10 000 000 Ft névértékű kamatozó kötvényt vásárolt befektetési céllal.   
A kötvény adatai:  
Lejárat: 24 hónap 
Kamat: 18% évi kamat, 6 havonta fizetve 
Törlesztés: évente két egyenlő részletben a kibocsátási évfordulón 
Pénzügyi teljesítés: fizetési számlára utalással   
 
Készítse el a példavállalkozás pénzáramtervét a mellékelt tábla segítségével! 
 

Pénzáram-kimutatás 
Kiadás Bevétel 

Időpont Összeg (Ft) Jogcím Időpont Összeg (Ft) Jogcím 
      
      
      
      
      
      
 

b) Számítsa ki mekkora pénzösszeggel rendelkezne a vállalkozás a tárgyévet követő 
második év július 1-jén, ha 2 évre lekötött kamatos kamat betétben helyezi el a 
10 000 000 Ft-ot! 
Betéti bankkamat 10%. 
 
A tárgyévet követő 2. év július 1-jén a lekötött betétről felvehető összeg: ………………… 
 
 
Számítások:  
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5. feladat  6 pont 
Számítsa ki a következő információk alapján a bemutatott tárgyi eszköz 2010. december 
31-i mérlegértékét! 
 
A 2008. szeptember 1-jén aktivált tárgyi eszköz bekerülési értéke 8 000 000 Ft, a tervezett 
maradványérték 2 000 000 Ft. A tervezett használati idő 5 év (ez tervezett 16 000 üzemóra 
használat). A használatbavétel után választott leírás: időarányos lineáris.  
 
2010. augusztus 1-jén a berendezést kár éri. A kár értéke 1 800 000 Ft. 
 
Az eszköz értéke a káresemény előtt: ………. …………………………… 
Az eszköz értéke a káresemény után: ………. …………………………… 
 
Számítások:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tárgyi eszközt ezután felújították. Az elvégzett felújítás költsége 2 100 000 Ft, amelyet  
a számviteli törvény szerint az eszköz új értékében aktiváltak.  
A felújítás 1 hónapig tartott, erre az időre nem számoltak a berendezésre terv szerinti 
értékcsökkenést.  
 
 
Az eszköz értéke a felújítás után: …………………………………………………..……. 
 
Számítások:  
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A felújítást követően 2010. szeptember 1-jén újra üzembe helyezték a berendezést, de  
az értékcsökkenés elszámolását módosította a vállalkozás teljesítményarányos leírásra, 
maradványérték nélkül. A felújítás utáni (még le nem írt) nettó eszközérték amortizációja  
az üzemórák alapján történik, 12 000 üzemóra a használatra tervezett teljesítmény. 2010-ben  
a felújítást követően 1 200 üzemóra teljesítmény történt.  
 
Tárgyi eszközök mérlegértéke 2010. december 31-én: …………… 
 
Számítások:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. feladat  20 pont 
A példavállalkozás kettős könyvvitelt vezet, és éves beszámolót készít.  
A következő, eredményt befolyásoló gazdasági események történtek 2011. évben: 
 
1. Befejezetlen termelés nyitóértéke 150 000 Ft. 
2. A felhasznált alapanyagok értéke 28 000 000 Ft.  
3. Az igénybe vett szolgáltatások számla szerinti áfa nélküli összege 19 000 000 Ft. Általános 
forgalmi adó 25%. 
4. Az egyéb szolgáltatások fizetési számlakivonat szerint átutalt összege 1 600 000 Ft.  
5. Az alkalmazottak bérköltsége 28 000 000 Ft, bérjárulékok összege 8 000 000 Ft. 
6. Értékcsökkenési leírás műszaki termelési célú eszközökre 9 400 000 Ft. 
7. Az időszak alatt elkészült 15 000 db termék, melynek önköltsége 4 700 Ft/db. 
8. Értékesítettek az időszak alatt 14 750 db terméket, bruttó eladási ár 10 500 Ft/db (25% 
áfával). 
 
Kiegészítő információk: 
A vállalkozás az időszak elején nyitó késztermék készlettel nem rendelkezett.  
Kötvényeket 180 000 Ft árfolyamnyereséggel értékesített a vállalkozás. 
Hiteltartozásra 250 000 Ft kamatot fizetett. 
Terven felüli értékcsökkenésre 340 000 Ft került elszámolásra.  
A biztosítótól 250 000 Ft kártérítést kapott.  
Befejezetlen termelés év végi záróértéke 150 000 Ft. 
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Feladat: 
a) Mutassa be összköltség eljárással az üzemi (üzleti) eredmény meghatározását a 493. 

Adózott eredmény elszámolása főkönyvi (technikai) számlán! 
A saját termelésű készletek állományváltozásának meghatározásához használja a kiemelt 
főkönyvi számlatartalmat vagy készítsen mellékszámítást – elég az egyik meghatározás (pont 
csak egy megoldásra jár). 
b) Számítsa ki a mérleg szerinti eredményt az üzemi (üzleti) eredményből a mellékelt 

eredménykimutatásban! 
c) Állapítsa meg az értékesítés közvetlen költségét!  
 
Kidolgozás: 
 

493. Adózott eredmény elszámolása 
  

  

  

  

 
581. Saját termelésű készletek állományváltozása  (STKÁV) 

  

  

  

 
Eredménykimutatás 

Megnevezés Tárgyév     E Ft 
A ÜZEMI (ÜZLETI) EREDMÉNY  
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei  
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai  
B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE  
C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI 

EREDMÉNY 
 

X. Rendkívüli bevételek  
XI. Rendkívüli ráfordítások  
D RENDKÍVÜLI EREDMÉNY  
E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY  

 
Az értékesítés közvetlen költsége: ……………………………………………………  
 
Számítások:  
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Számlatükör 

 
1. Befektetett eszközök 
11. Immateriális javak 
12-15. Tárgyi eszközök 
123. Ingatlanok   
129. Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése 
131. Műszaki berendezések, gépek, járművek 
139. Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése 
141. 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 
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467. Fizetendő általános forgalmi adó 
471. Jövedelemelszámolás 
473. Társadalombiztosítási kötelezettségek 
49. Rendezőszámlák 
491. Nyitómérleg számla 
492. Zárómérleg számla 
493. Adózott eredmény elszámolása számla 
5. Költségnemek 
51. Anyagköltség 
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 
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Témakör A feladat 
sorszáma 

Maximális 
pontszám 

Elért 
pontszám

A témakör 
maximális  
pontszáma 

A témakör 
elért  

pontszáma

Választásos, egyszerű, rövid 
választ igénylő feladatok 

1. 2  

12   
2. 3   
3. 2   
4. 2   
5. 3  

Szöveges (kifejtendő) feladatok 
1. 10  

30  2. 10  
3. 10  

Számítást, bizonylatkitöltést, 
könyvviteli tételszerkesztést 
igénylő feladatok 

1. 10   
58 

 
 
 

  

2. 7   
3. 9   
4. 6   
5. 6  
6. 20  

Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  
      
      
        
   javító tanár 

 
 Dátum: .................................   
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 

  

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
pontszám 

Választásos, egyszerű, rövid választ igénylő feladatok     
Szöveges (kifejtendő) feladatok     
Számítást, bizonylatkitöltést, könyvviteli 
tételszerkesztést igénylő feladatok     
    
    
    
 javító tanár  jegyző 

 
 
 Dátum: .................................  Dátum: ................................. 
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