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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. feladata kidolgozásánál egész mondatokban írja le ismereteit! Ügyeljen  
a szakmai kifejezések helyes használatára és a lényegkiemelésre! 
A feladatokban megadott adó- és járulékmértékeket használja! 
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  12 pont 
 

a) Jellemezze röviden a következő értékesítési formákat a megkülönböztető tulajdon-
ságokkal!  (4 pont) 

 
Értékesítési forma 

neve Jellemzés 

 
Direkt marketing – 
csomagküldő 
 

 

 
Direkt marketing – 
elektronikus 
vásárlás 
 

 

 
Direkt marketing - 
telemarketing 
 

 

 
Közvetlen eladás 
 
 

 

 
b) Írja a kipontozott vonalra, melyik marketingstratégiára vonatkozik a leírás!  

(4 pont) 
 
………………………………..: cél a piacbővítés, megvédeni vagy növelni a piaci részese-
dést. A piacbővítés érdekében új felhasználókat, felhasználási módokat keres, ösztönzi  
a gyakoribb felhasználást. 
 
……………………………….: cél a piacrészesedés agresszív növelése. Megtámadhatja  
a piacvezetőt, a többi kihívót vagy a kisebb vállalkozásokat. 
 
……………………………….:  a piacvezetőket utánozza, és így az alacsonyabb költségekkel 
nyereséges lehet.  
 
………………………………..: legjellemzőbb a szegmentumokra szakosodás olyan rész-
piacokon, ahol elkerülhető a nagy cégekkel való találkozás. 
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c) Nevezze meg a hiányzó Maslow-i szükségletcsoportokat a megadott szükségletet 

kielégítő eszközök alapján!  (4 pont) 
 

Szükségletcsoport 
megnevezése Szükségletet kielégítő eszköz 

 
Fiziológiai 

 
élelem, ruha, puha ágy… 
 

  
közbiztonság, egészség, munkahely biztonsága, anyagi biztonság 
 

  
szeretet, társasági kapcsolatok, barátok, társ… 
 

  
státusz, megbecsülés, jutalom, díjak… 
 

  
hivatás, hasznosság tudata, áldozatvállalás… 
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Szöveges (kifejtendő) feladatok 

 
1. feladat  10 pont 

 
Hasonlítsa össze a viszonyszám és középérték statisztikai mutatószámokat aszerint, hogy 
milyen statisztikai elemzés eszközei! Nevezzen meg és mutasson be 1-1 mondattal négy- 
fajta viszonyszámot és négyfajta középértéket!  
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2. feladat  10 pont 

 
Mutassa be a hitelezési alapelveket 1-1 mondattal! Írjon a hitelfelvevő minősítéséhez 
alkalmazható három mutatószámot, kiszámításukban nevezze meg a számlálót és  
a nevezőt, értelmezze is a mutatók jelentését! 
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3. feladat  10 pont 

 
Jellemezze az általános forgalmi adót legalább öt lényeges tulajdonságával! Mutassa be 
az általános forgalmi adó megjelenésének eseteit, és nevezze meg alapbizonylatait egy 
vállalkozás gazdasági tevékenységében! Írja le, milyen időközönként és milyen pénzügyi 
egyenleggel számolhat el az állami költségvetéssel egy vállalkozás ebben az adónemben!  
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Számítást, bizonylatkitöltést, könyvviteli tételszerkesztést igénylő feladatok 
 
1. feladat   10 pont 

 
Válassza ki az alábbi felsorolásból az események közül azokat, amelyek bizonylatai  
a táblázatban megnevezettek! Írja a bizonylat neve mellé az esemény sorszámát!  
(Szükség esetén több esemény is rögzítendő.) 

 
Gazdasági események 
 

1. Nyitó befejezetlen termelés átvezetése 
2. Anyagbeszerzés számla szerint 
3. Bérköltség és bérjárulékok elszámolása 
4. Bérből levonás szja-előlegre és egyéni járulékokra 
5. Értékcsökkenési leírás elszámolása 
6. Elkészült termékek raktárra vétele 
7. Termékértékesítés vevőnek 
8. Anyagszállítóval szembeni tartozás kiegyenlítése betétszámláról 
9. Vevő pénzügyi teljesítése bankszámlára utalással megtörtént 
10. Műszaki gépvásárlás számla szerint 
11. Beruházási szállítói tartozás kiegyenlítése hitelből 
12. Záró befejezetlen termelés átvezetése 

 
 

Gazdasági események bizonylatai 
 
Bizonylat neve Esemény sorszáma 
Hitelszerződés  

Beruházási szállítói számla  

Levonás-nyilvántartás  

Vásárolt készlet bevételezési bizonylat  

Saját termelésű készlet kiadási bizonylat  

Bérfelosztó ív (Bérköltségek és járulékok összesítése)  

Vevő számla  

Jóváírási bankértesítés   

Műszaki gép egyedi nyilvántartó lap  

Áfa-elszámolás  
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2. feladat  9 pont 
 
A vállalkozás ingatlanainak bekerülési értéke (bruttó értéke) 12 000 000 Ft. A használatba-
vétel ideje 2010. június 1. A tervezett használati idő 20 év, a tervezett maradványérték 
2 400 000 Ft. 
A leírás lineáris időarányos. 
A régi műszaki gépeket 2010. január 1-jén aktiválták 3 450 000 Ft értéken. A tervezett 
használat akkor 34 500 üzemóra volt. A működés során elszámolt teljesítmények: 
2010-ben 9 700 üzemóra; 2011-ben 10 200 üzemóra; 2012-ben 9 800 üzemóra és még 2013-
ban is használták 5 400 üzemóra munkaidőben (tervezett használaton túl). 
Az új gép beszerzési értéke 8 700 000 Ft + 27% áfa volt, használatbavétel 2013. április 1. 
Maradványértéket nem terveztek. A tervezett teljesítmény 12%-át számolták el költségként 
2013-ban. 
 
Határozza meg: 

a) a vállalkozás 2012-ben elszámolt amortizációs költségeit! 
 

b) a 2012. évi eredményhatást az eredménykategória megnevezésével! 
 
Eredményhatás 2012-ben: ……………………………………………. eredményt csökkenti/ 
növeli (a megfelelőt húzza alá!) ………………………………….. Ft összegben.  
 

c) a tárgyi eszközök mérlegértékét 2013. december 31-én! Nevezze meg  
a mérlegtételeket! 

 
Mérleg:  AII.  1. ……………………………………… 
  2. ……………………………………… 
 
Kidolgozás: 
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3. feladat  8 pont 
 

Értékesítés folyóáron (Ft) 
2012. év 2013. év 

I. termék II. termék I. termék II. termék 
3 528 000 3 120 000 4 312 000 2 800 000 

 
Kiegészítő információ: 
 
A tárgyidőszaki eladási egységárak:  
I. termék 1 078 Ft/db, ez 10%-os egységár-növekedés a bázishoz képest. 
II. termék 1 000 Ft/db, ez 40 Ft/db árcsökkenés a bázishoz képest. 
 
A vállalkozás két termékére együttesen:  

a) Számítsa ki az eladás értékének alakulását! 
b) Mutassa ki az ár- és a volumenváltozás hatását az eladás értékének alakulására! 
c) Röviden értékelje számításai eredményét! 

(A százalékos értékeket 1 tizedesjegy pontossággal határozza meg!) 
 
Kidolgozás:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Értékelés: 
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4. feladat  10 pont 

 
Példavállalkozás nyitó készletértéke 192 200 Ft. Tárgyidőszaki anyagfelhasználásának FIFO 
értéke 431 600 Ft volt, zárókészlet mennyisége 260 kg, értéke 117 000 Ft.  
Nyitókészlet és az időszaki két beszerzés mindegyike 400 kg, de az 1. beszerzésből 10% 
visszaküldés, míg a 2. beszerzésből 10% engedmény korrekció történt. Az 1. felhasználás  
az 1. beszerzést követi, a 2. felhasználás a 2. beszerzést, és a két felhasználás aránya 1:2.  
 
Egészítse ki az alábbi táblát adatokkal, és számítsa ki az anyagköltség nagyságát 
csúsztatott (gördülő) átlagárral! (Az átlagár értékét 2 tizedesjegyre kerekítse!) 
 

Esemény Mennyiség (kg) Egységár (Ft/kg) 
Nyitókészlet   
1. beszerzés   
1. felhasználás  ------------------------ 
2. beszerzés   
2. felhasználás  ----------------------- 
Zárókészlet   

 
Anyagköltség csúsztatott (gördülő) átlagár módszerrel: …………………………………… 
 
Kidolgozás: 
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5. feladat  6 pont 

 
Vállalkozásunk 2010. július 1-jén 10 000 000 Ft szabad pénzeszközét 6% kamatos kamattal 
befektetési számlán lekötötte 3 év futamidőre. 
 
2012. augusztus 1-jén hitelfelvétel történt 5 000 000 Ft összegben 18% kamatteherrel. 
Kamatfizetés és törlesztés félévente történik, a futamidő 5 év. 
 
Mutassa be számításokkal alátámasztva a 2013. évi pénzáramokat! 
 
Pénzáramok 2013-ban: 
 
Pénzbevétel:   ………………………………………………………………….. 

Pénzkiadás:    ………………………………………………………………….. 

 
Kidolgozás: 
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6. feladat  15 pont 
 
Az alábbi gazdasági események számlasoros elszámolásának megadott adatai alapján  

a) egészítse ki a főkönyvi számlákon a könyvelési tételeket, és  
b) jelölje ki a számlakapcsolatokat az idősoros könyvelés táblájában! 

 
Az esemény helyes idősoros és számlasoros feljegyzése esetén értékelhető a könyvelés.  
Az áfa mértéke 27%. A felsorolt eseményeken kívül más gazdasági esemény a számlasoros 
könyvelésen nem szerepel.  
A költségnem számlák idősoros kijelölésekor és ellenszámla-hivatkozásként az együttes 
51-57 kijelölés helyett a kiválasztott költségnem számla számát írja!  
 
Gazdasági események 
 

1. Nyitó befejezetlen termelés átvezetése 
2. Anyagbeszerzés számla szerint és még ezen a napon megtörténik a felhasználás 
3. Bérköltség és bérjárulékok elszámolása 
4. Bérből levonás szja-előlegre és egyéni járulékokra 
5. Értékcsökkenési leírás elszámolása 
6. Elkészült termékek raktárra vétele 
7. Termékértékesítés vevőnek 
8. Anyagszállítóval szembeni tartozás kiegyenlítése betétszámláról 
9. Vevő fizet elszámolási betétszámlára utalással (részteljesítés) 
10. Műszaki gépvásárlás számla szerint 
11. Beruházási szállítói tartozás kiegyenlítése hitelből 
12. Záró befejezetlen termelés átvezetése 
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Ssz T szla K szla Gazdasági esemény Összeg (T=K) 
1.   Nyitó befejezetlen termelés átvezetése  

2.   Anyagbeszerzés számla szerint  

   Áfa  

   A vásárolt anyag még ezen a napon 
felhasználásra a gyártóüzembe kerül 

 

3.   Bérköltség elszámolása  

   Bérjárulékok elszámolása  

4.   Bérből levonás szja-előlegre  

   Bérből levonás egyéni járulékokra  

5.   Értékcsökkenési leírás elszámolása  

6.   Elkészült termékek raktárra vétele  

7.   Termékértékesítés vevőnek  

   Áfa  

   Készletcsökkenés  

8.   Anyagszállító tartozásának kiegyenlítése 
betétszámláról 

 

9.   Vevő fizet elszámolási betétszámlára 
utalással (részteljesítés) 

 

10.   Műszaki gépvásárlás számla szerint  

   Áfa  

11.   Beruházási szállítói tartozás kiegyenlítése 
hitelből 

 

12.   Záró befejezetlen termelés átvezetése 
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Számlatükör  

 
1. Befektetett eszközök 
11. Immateriális javak 
12-15. Tárgyi eszközök 
121. 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 
468. Forgalmi adó elszámolása 
471. Jövedelemelszámolási számla 
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 költségei 
54. Bérköltség 
55. Személyi egyéb kifizetések 
56. Bérjárulékok 
57. Értékcsökkenési leírás 
581. Saját termelésű készletek állományváltozása 
582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 
8. Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások 
81. Anyag jellegű 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. 12  12   

Szöveges (kifejtendő) feladatok 
1. 10  

30  2. 10  
3. 10  

Számítást, bizonylatkitöltést, 
könyvviteli tételszerkesztést 
igénylő feladatok 

1. 10  

58   

2. 9  
3. 8  
4. 10  
5. 6  
6. 15  

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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