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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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Választást, rövid választ igénylő feladatok a Gazdálkodási ismeretek témaköreiből 
 50 pont 
Alapfogalmak  Összesen: 25 pont 

I. Feleletválasztás  5 x 1 = 5 pont 

Jelölje aláhúzással a helyes választ! Minden feladatban csak egy helyes válasz van. 
Ha a választása nem egyértelmű, nem kap pontot.  
 
1. Válassza ki a felsoroltak közül azt a szervet, amely egy gazdasági társaság esetében 

a keletkezett nyereség felhasználásáról dönt!  
 

• Felügyelő bizottság. 

• Könyvvizsgáló. 

• Tulajdonosi testület. 

• Igazgatótanács. 

 

2. Válassza ki, hogy egy egyéni vállalkozóra az alábbiak közül melyik jellemző igaz! 

• Tevékenységét üzletszerűen végzi. 

• Tartozásaiért csak a vállalkozásba bevitt vagyona mértékéig felelős. 

• Nem foglalkoztathat alkalmazottakat. 

• Alapító okiratát az Okmányirodában le kell adni. 

 

3. Válassza ki, hogy az alábbiak közül melyik fejezi ki az Európai Unió egységes piacának 

lényegét! 

• Az unió országaiban egységesek a forgalmi adókulcsok. 

• Az unió minden országában biztosított a személyek, az áruk, a szolgáltatások és 

a tőke szabad áramlása.  

• Az unió minden országában egységes jogszabályok irányítják a piacot. 

• Az unió minden országában ugyanazt a fizetőeszközt alkalmazzák. 

 

4. Egy városközpontban lévő élelmiszerüzletben a nettó bevétel 7%-kal emelkedett. 

Az alábbi felsorolásban azt látja, hogy a különböző költségcsoportok hogyan alakultak. 

Válassza ki a progresszív költségek csoportját!  

• A költségeknek az a része, amely nem változott. 

• A költségeknek az a része, amely 9%-kal emelkedett. 

• A költségeknek az a része, amely 5%-kal emelkedett. 

• A költségeknek az a része, amely 2%-kal csökkent. 
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5. Az alábbi jellemzők közül az egyik nem igaz a részvénytársaságra. Válassza ki a téves 

állítást! 

• A részvényes az rt. tulajdonosa. 

• A részvényes hitelt adott az rt-nek. 

• A részvényes osztalékra jogosult. 

• A részvénynek nincs lejárati ideje. 

II. Igaz-hamis állítások 4 x 3 = 12 pont 

Jelölje döntését (Igaz vagy Hamis) a megfelelő állítás után I vagy H betűvel!  
A válaszokat minden esetben indokolnia kell. 
 
1. A közkereseti társaság beltagjainak felelőssége korlátlan, kültagjainak felelőssége 

korlátolt.  …H……. 

Indoklás: A közkereseti társaságnak nincsenek kültagjai. Valamennyi tag felelőssége 

korlátlan.  

 

2. A kft. induló vagyonát törzstőkének nevezzük. …I……  

Indoklás: A kft. olyan gazdasági társaság, amelyet meghatározott összegű törzsbetétekből 

álló törzstőkével alapítanak. 

 

3. Az értékcsökkenési leírás elszámolása nem más, mint a vállalkozás forgóeszközeinek 

költségként történő elszámolása. …H…… 

Indoklás: Az értékcsökkenés az immateriális javak és a tárgyi eszközök elhasználódásának, 

és elavulásának pénzben kifejezett értéke. Ezek az eszközök nem a forgóeszközök, hanem 

a befektetett eszközök csoportjába tartoznak.   

 

4. Egy dolgozó egy élelmiszerboltban takarítás után nem kapcsolja vissza a hűtőszekrényt 

a hétvégére. A hűtőszekrényben lévő áru kiolvad, és selejtezni kell. A kár 50 ezer Ft. 

A vállalkozás jogszerűen jár el, ha a dolgozótól a teljes kár megtérítését követeli.  

……I… 

Indoklás: Gondatlan károkozás esetén a kártérítés mértéke 2012. június 30-tól legfeljebb 

a munkavállaló négyhavi távolléti díjának megfelelő összeghatárig terjedhet. (Az 50 ezer Ft 

valószínűleg ennél kevesebb, tehát a dolgozóval a teljes kárt meg lehet téríttetni.) 
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III. Definíciók  4 x 2 = 8 pont 

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

1. Adózott eredmény 

Az adózott eredmény az adózás előtti eredmény a fizetendő társasági adókötelezettséggel 

csökkentve.  

 

2. Vállalkozás székhelye 

A vállalkozás székhelye a vállalkozás központi irodája, amelyet a cégbíróságon a cégnyil-

vántartásba bejegyeztek. 

 

3. Próbaidő 

A munkaszerződésben megállapított időszak (általában 90 nap), amely alatt a munkaszer-

ződést bármely fél egyéb következmények nélkül, akár indoklás nélkül is megszüntetheti. 

 

4. Értékpapír 

Az értékpapír olyan okirat, amely vagyoni értékű jogot, vagy követelést testesít meg.   
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Törvények, szabályok, összefüggések Összesen: 25 pont 

IV. Kifejtő kérdés  7 pont 

Ismereteit jól rendszerezve igyekezzen átfogó képet adni a megadott témáról!  

Mutassa be az árréstömeg nagyságát meghatározó tényezőket! 

Egy termék árrése a nettó eladási ár és a nettó beszerzési ár különbsége, (1 pont)  

így minden olyan változás hat rá, amely az árakra hat. Az árréstömeg az árrések üzleti 

szintű összege,          (1 pont) 

az előzőeken kívül tehát az eladott mennyiség is befolyásolja az alakulását.  (1 pont) 

Vagyis az árréstömeg nagyságát meghatározó tényezők:     (4 pont) 

• egyedi árrések,  

• a haszonkulcsok nagysága,  

• a különböző haszonkulcsú termékek aránya az árbevételen belül, 

• az eladott áruk mennyisége.  

V. Dokumentum összeállítása  18 pont 

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

dokumentumot!  

Egy vállalkozás összköltségtípusú eredménykimutatásának táblázatát látja az alábbiakban. 

A megadott adatok alapján töltse ki az eredménykimutatást! A hiányzó adatokat számítsa ki! 

A vállalkozás adataiból a következőket ismerjük:  

• Az alaptevékenységből elért nettó árbevétele 250 600 E Ft volt.  

• Munkabérekre és azok közterheire összesen 17 500 E Ft-ot fordítottak.  

• A befektetett eszközök éves amortizációjának összege 2 400 E Ft volt.  

• A vállalkozás az év során értékesítette leselejtezett eszközeit. Ebből 1 340 E Ft 

bevételt értek el.  

• Az értékesített áruk beszerzésére és egyéb anyagjellegű ráfordításra összesen 

187 600 E Ft-ot fordítottak.  

• A vállalkozás az év során értékesítette értékpapírjainak egy részét. Az elért 

árfolyamnyereség 1 400 E Ft volt. 

• A számlavezető bank a folyószámlahitel kamataként 1 200 E Ft-ot számított fel.  

• A vállalkozás 10%-os társasági adókulccsal számol.  

• Az adóalapot növelő és csökkentő tényezők összege megegyezett. 
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Eredménykimutatás (adatok ezer Ft-ban)  

Megnevezés Tárgyév 

Értékesítés nettó árbevétele 250 600 

Egyéb bevételek 1 340 

Aktivált saját teljesítmények  0 

Anyagjellegű ráfordítások 187 600 

Személyi jellegű ráfordítások 17 500 

Értékcsökkenési leírás 2 400 

Egyéb ráfordítások 0 

Üzleti tevékenység eredménye 44 440 

Pénzügyi műveletek eredménye 200 

Szokásos vállalkozási eredmény 44 640 

Rendkívüli eredmény 0 

Adózás előtti eredmény 44 640 

Adófizetési kötelezettség 4 464 

Adózott eredmény 40 176 

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 0 

Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 

Mérleg szerinti eredmény 40 176 

 

Adatok dokumentumba írása:  12*1 pont 

Számítások:  

Üzleti tevékenység eredménye: 1 pont 

Üzleti tevékenység eredménye = (értékesítés nettó árbevétele + egyéb bevételek) – 

– (anyagjellegű ráfordítások + személyi jellegű ráfordítások + értékcsökkenési leírás) = 

= (250 600 + 1 340) –(187 600 + 17 500 + 2 400) = 251 940 – 207 500 = 44 440 E Ft 

Pénzügyi műveletek eredménye: 1 pont 

Pénzügyi műveletek eredménye = pénzügyi műveletek bevételei – pénzügyi műveletek 

ráfordításai = 1 400 - 1 200 = 200 E Ft 

Szokásos vállalkozási eredmény: 1 pont 

Szokásos vállalkozási eredmény = Üzleti tevékenység eredménye + Pénzügyi műveletek 

eredménye = 44 440 + 200 = 44 640 E Ft 
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Adófizetési kötelezettség:  1 pont 

Adófizetési kötelezettség = Adózás előtti eredmény * 0,1 = 44 640 *0,1 = 4 464 E Ft 

Adózott eredmény: 1 pont 

Adózott eredmény = Adózás előtti eredmény – adófizetési kötelezettség =  

 = 44 640 -4 464 = 40 176 E Ft 

Mérleg szerinti eredmény: 40 176 - 0 = 40 176 E Ft 1 pont 
 
Számítást igénylő feladatok a gazdálkodási ismeretek témaköreiből  Összesen: 50 pont 
 
1. Mérleggel kapcsolatos számítások 19 pont 
Pontos számítás, az eredmények értékelése, feladatmegoldás:  7 pont 
Összefüggések ábrázolása és értelmezése: 12 pont 
 

Egy kft. vagyonmérlegének egy részletét látja. A beírt adatokon kívül az alábbi információkat 

ismerjük még:  

• Általános hitelfedezetként a tulajdonosok 800 000 Ft-ot adtak át a vállalkozásnak, ezt 

azonban nem kívánták bejegyeztetni.  

• A vállalkozás tárgy évi mérleg szerinti eredménye 1 100 000 Ft volt.  

• Egyéb tartalékot, céltartalékot nem képeztek.   

• A mérleg fordulónapján a szállítóknak tartozás 250 000 Ft volt.  

• A vizsgált évben a tulajdonosok 1 000 000 Ft beruházási hitel felvétele mellett döntöttek, 

amelynek törlesztésére a banki feltételek szerint 2 év türelmi időt kapott a cég.  

• Egyéb források nem voltak.  

A megismert információk alapján töltse ki az alábbi mérlegrészlet megfelelő sorait, és 

válaszoljon a kérdésekre! Számítsa ki a vállalkozás forrásainak összértékét!  

 Adatok ezer Ft-ban

D. Saját tőke 11 300 

D I. Jegyzett tőke 8 200 

D.II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0

D.III. Tőketartalék 800

D.IV. Eredménytartalék 1 200

D.V. Lekötött tartalék 0

D.VI. Értékelési tartalék 0

D.VII. Mérleg szerinti eredmény 1 100

E. Céltartalékok 0
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F. Kötelezettségek 1 250 

F.I. Hátrasorolt kötelezettségek 0

F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 000

F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek 250

G. Passzív időbeli elhatárolások 0

 

Megadott adatok helyes beírása: 4*1 pont 

Számítások: 

Saját tőke: 1 pont 

Saját tőke = Jegyzett tőke + Tőketartalék + Eredménytartalék + Mérleg szerinti eredmény = 

 = 8 200 + 800 + 1 200 + 1 100 = 11 300 E Ft 

Kötelezettségek: 1 pont 

Kötelezettségek = Hosszú lejáratú kötelezettségek + Rövid lejáratú kötelezettségek =   

 = 1 000 + 250 = 1 250 E Ft 

Források értéke összesen: 1 pont 

Források értéke összesen = Saját tőke + Kötelezettségek = 11 300 + 1 250 = 12 550 E Ft 

A vállalkozás adatai alapján válaszoljon az alábbi kérdésekre! 

Mit jelent az, hogy a vállalkozás jegyzett tőkéje 8 200 E Ft?  2 pont 

A vállalkozás alapításakor a Cégbíróságon 8 200 E Ft-ot jegyeztettek be, mert a tulajdono-

sok a társasági szerződésben így határozták meg.  

 

Írjon még két olyan tételt a megadotton kívül, amelyet a rövid lejáratú kötelezettségek közé 

sorolható!  2 pont 

Az egy üzleti évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsön, hitel, hosszúlejáratú hitelek 

következő évben esedékes hiteltörlesztése, vevőktől kapott előlegek, szállítóállomány, 

váltótartozások, munkabértartozások, adótartozások.  

 

A vállalkozás tulajdonosai azt vizsgálják, hogy érvényesül-e a likviditás elve a finanszírozás 

során. Egy vagyonmérleg adatai közül melyeket kell vizsgálniuk ebben az esetben? 

(Nem csak a feladatban megadottak közül kell választani!)  2 pont 

A likviditás elve arra keresi a választ, hogy a kötelezettségeit milyen forrásokból tudja 

kiegyenlíteni a vállalkozás. Tehát a kötelezettségeket és a forrásokat is vizsgálni kell.  
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A megadott adatok alapján a hiteltörlesztésre két év türelmi időt kapott a vállalkozás. Ezek 

alapján kell-e a következő két évben tőketörlesztő részletet, illetve kamatot fizetnie?  2 pont 

A türelmi idő alatt törlesztő részletet nem kell fizetni, de kamatot igen.  

 

Írja le, mi a különbség a vállalkozás hosszú és rövid lejáratú kötelezettségei között! 

 2 pont 

A hosszú lejáratú kötelezettségek egy üzleti éven túl esedékesek, a rövid lejáratúak pedig 

egy üzleti éven belül.  

Írja le, hogy a mérleg szerinti eredmény hogyan befolyásolta a vállalkozás vagyonát! 2 pont 

A vállalkozás vagyona 1.100 E Ft-tal nő.  

 

2. Árkalkuláció 14 pont 
 
Pontos számítás, az eredmények értékelése, feladatmegoldás:  10 pont 
Összefüggések ábrázolása és értelmezése:  4 pont 
 

Egy előrecsomagolt hidegkonyhai termékeket is előállító vállalkozó két ajánlatot kap. A kapa-

citása csak az egyik ajánlat teljesítésére elegendő, ezért választania kell. A választáshoz 

kalkulációt állít össze.  

Az ajánlatokban a következő adatok szerepelnek:  

• A folyamatos nyitvatartású Sarki ABC naponta 50 adag előrecsomagolt salátát 

vásárolna a hét minden napján. A tulajdonos kiszállítást kér.  

• A helyi egyetem büféje naponta 100 adag előrecsomagolt salátát rendel, de csak 

hétfőtől péntekig. A büfé üzemeltetője saját autójával naponta jönne az áruért, de ezért 

a nettó eladási árból 5% engedményt kér.  

A vállalkozó a kalkulációhoz a következő táblázatot állította össze az előrecsomagolt 

salátáról:  

Megnevezés Ft/adag 

Nyersanyagok bruttó beszerzési ára  140 

Nyersanyagok nettó beszerzési ára  110 

Árrés 25 

Nettó eladási ár  135 

Bruttó eladási ár  171 
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A vállalkozó úgy számol, hogy a költségek egy adagra jutó összege 15 Ft, az elérhető 

nyereség pedig 10 Ft/adag. 

A kalkuláció során 27%-os áfakulccsal számol. A vállalkozó utánanézett, így megtudta, hogy 

a Sarki ABC 4 km-re van (oda-vissza tehát 8 km), az elszámolható szállítási költség 

(üzemanyaggal, amortizációval, bérrel együtt) 100 Ft/km.  

Az adatokat kerekítse egész számra! 

Feladatok:  

1. Számítsa ki a táblázat hiányzó adatait!  4 pont 

Nettó beszerzési ár= Bruttó beszerzési ár/1,27 = 140/1,27 = 110,2 ≈110 Ft 1 pont 

Árrés = költség + nyereség = 15 + 10 = 25 Ft     1 pont 

Nettó eladási ár = Nettó beszerzési ár + árrés = 110 + 25 = 135 Ft  1 pont 

Bruttó eladási ár = Nettó eladási ár * 1,27 = 135*1,27 = 171,4 ≈171 Ft  1 pont 

 

2. Számítsa ki, hetente hány Ft nyereséget érhet el a vállalkozó akkor, ha a Sarki ABC-nek, és 

akkor, ha az egyetemi büfének szállít! 3 + 3 pont = 6 pont 

Sarki ABC: 

Nyereség kiszállítási költség nélkül = egy adag nyeresége*mennyiség*napok száma = 

 = 10*50*7 = 3 500 Ft 1 pont 

Kiszállítási költség = km*napok száma*km díj = 8*7*100 = 5600 Ft 1 pont 

Nyereség kiszállítási költség figyelembevétele mellett: 3 500 – 5 600 = -2 100 Ft 1 pont 

Egyetemi büfé: 

Nyereség az engedmény figyelembevétele nélkül = egy adag nyeresége*mennyiség*napok 

száma = 10*100*5 = 5000 Ft       1 pont 

Engedmény heti összege = 135*0,05*100*5 = 3375 Ft    1 pont 

Engedményes ár mellett realizált nyereség = 5000-3375 = 1625 Ft  1 pont 

Vagy:  

Engedményes ár: 135*0,95 = 128,25 = 128 Ft/adag    1 pont 

Árrés: 128-110 = 18 Ft/adag 

Ebből haszon: 18-15 = 3 Ft/adag       1 pont 

Engedményes ár mellett realizált nyereség = 3*100*5 = 1500 Ft   1 pont 



Kereskedelmi és marketing alapismeretek — középszint Javítási-értékelési útmutató 

írásbeli vizsga 1311 12 / 13 2014. május 20. 

3. Írja le, mit javasolna a vállalkozónak, melyik megrendelővel kössön szerződést! Válaszát 

indokolja is meg! 2 pont 

Az egyetemi büfét kell választania, mert még az engedményt figyelembe véve is lesz nyere-

sége az üzleten. A Sarki ABC esetében a kiszállítási költség miatt az üzlet veszteséges.  

 

4. Írja le, hogy a bevétellel való kapcsolatukat vizsgálva milyen különbséget lát a csomagoló-

anyag költsége és a kiszállítási költség között!  2 pont 

A csomagolóanyag költsége a bevétellel arányosan változik, a kiszállítási költség viszont 

tekinthető fix költségnek egészen addig, amíg a mennyiség miatt nincs szükség egy újabb 

szállító eszközre.  

 

3. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos számítások 17 pont 

Pontos számítás, az eredmények értékelése, feladatmegoldás:  8 pont 

 Összefüggések ábrázolása és értelmezése:  9 pont 

 

Egy vállalkozás adatait vizsgáljuk 2010-ben és 2011-ben: 

Megnevezés 2010. 2011. 

Éves nettó árbevétel (M Ft) 195 285 

Átlagos állományi létszám (fő) 13 14 

Bérösszeg (E Ft/év)  19 344 22 344 

Átlagbér (Ft/fő/hó) 124 000 133 000 

Termelékenység (E Ft/fő/hó) 1 250 1696 

Bérhányad (%) 9,9 7,8 

 

Számítsa ki a táblázatból hiányzó adatokat és válaszoljon a kérdésekre! A %-os adatokat egy 

tizedesjegyre, az egyéb adatokat egész számra kerekítse!  

 

Adatok kiszámítása: 6*1 pont 

2010. évi adatok: 

Bérösszeg = átlagbér*létszám*12 = 124*13*12 = 19 344 E Ft 

Termelékenység = éves nettó árbevétel/létszám/12 = 195 000/13/12 = 1 250 EFt/fő/hó 

Bérhányad = Bérösszeg/Éves nettó árbevétel = 19 344/195 000 = 9,92≈ 9,9% 
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2011. évi adatok: 

Átlagbér = Bérösszeg/létszám/12= 22 344/14/12 = 133 000 Ft/fő/hó 

Termelékenység= Éves nettó árbevétel/létszám/12 = 285 000/14/12= 1696,4≈1696 EFt/fő/hó 

Bérhányad = Bérösszeg/Éves nettó árbevétel = 22 344/285 000 = 7,84≈7,8 % 

 

Írja le, mit fejeznek ki a bérhányad kiszámított mutatói! 2 pont 

A bérhányad mutatói azt fejezik ki, hogy az éves nettó árbevétel hány %-át fordítja a vállal-

kozás bérek kifizetésére, vagyis 100 Ft bevételből mennyi a bérköltsége. Ez az érték 2010-

ben 9,9 Ft, 2011-ben pedig 7,8 Ft.  

 

Magyarázza meg, mit jelent az, hogy az átlagbér 2010-ben 124 000 Ft volt!  2 pont 

Az átlagbér az egy főre átlagosan kifizetett havi bér nagyságát mutatja meg. 2010-ben tehát 

a vállalkozás 13 dolgozója átlagosan 124 ezer Ft bért kapott havonta.  

 

Számítsa ki, hány %-kal változott a termelékenység 2010-ről 2011-re!  2 pont 

Termelékenység változása = 2011. évi termelékenység/2010. évi termelékenység = 

= 1696/1250= 135,68 = 135,7%. 

A termelékenység változása: + 35,7%  

 

Írja le, milyen viszonyszám kiszámításával mutatható be a termelékenység időbeli változása!  

Termelékenység dinamikus viszonyszáma.  1 pont 

 

A táblázatban megadott adatok szerint a bevétel 195 M Ft-ról 285 M Ft-ra emelkedik, a lét-

szám pedig 13-ról 14 főre nő. Írja le, hogyan hatott a bevétel illetve a létszám változása a ter-

melékenységre! (A két tényező hatását nem szükséges matematikailag kimutatni.) 4 pont 

A termelékenység az egy főre jutó bevételt fejezi ki. Így a bevétel változásával egyenes 

arányban, a létszám változásával pedig fordított arányban változik.  

Jelen esetben a bevétel növekedése növelte, a létszám emelkedése pedig csökkentette a ter-

melékenységet. Mivel a bevétel nagyobb arányban változott, így a termelékenység összessé-

gében emelkedett.  
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