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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 Összesen: 50 pont 
 

I. Feleletválasztás 6 * 1 pont 

Jelölje aláhúzással a helyes választ! Minden feladatban csak egy helyes válasz van. 

Ha a megoldás nem egyértelmű, nem kap pontot. 

 

1. Egyéni vállalkozásnak jogutódja lehet 

a) egyszemélyes kft. 

b) egyéni cég. 

c) közkereseti társaság. 

 

2. A felsoroltak közül egy nagykereskedelmi vállalat telephelyének kiválasztásakor 
általában melyik szempontot nem veszik figyelembe? 
 

a) a lakosság összetétele 

b) a megközelíthetőség 

c) a rendelkezésre álló terület nagysága 

 

3. Nem tartozik az atipikus foglalkoztatási formához  

a) a bedolgozói jogviszony. 

b) az alkalmazotti jogviszony. 

c) a munkaerő-kölcsönzés. 

 

4. Egy üzlet bérleti díja a költségek csoportosítási szempontjai alapján 

a) anyag jellegű, lineáris, közvetlen költség. 

b) amortizáció, közvetett, készletezési költség. 

c) anyag jellegű, viszonylag állandó, közvetett költség.  

 

5. A lízing 

a) saját belső eredetű forrás. 

b) saját külső eredetű forrás. 

c) külső pénzpiaci forrás.  
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6. Az Európai Unióban a maastrichti kritériumok 

a) az euró bevezetésének feltételeit fogalmazzák meg. 

b) a tagországonként választható parlamenti képviselők számát határozzák 
meg. 
 

c) az EU belső határain a határellenőrzés megszüntetésének feltételeit 
tartalmazzák. 

 

II. Igaz-hamis állítások 6 * 3 pont 

Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak (I) vagy hamisak (H)! Döntését az állítá-
sok után írt I vagy H betűvel jelezze! Minden döntést indokolnia kell. A helyes állítás 
1 pontot, a helyes indoklás 2 pontot ér. 
 

1. Ha az egyéni vállalkozó meghal, a vállalkozás megszűnik. ...H..... 

Az egyéni vállalkozó halála után örököse folytathatja a vállalkozást. 

 

2. Közkereseti társaságot csak természetes személyek alapíthatnak. ...H.....  

Közkereseti társaságot természetes személyek és jogi személyek egyaránt 

alapíthatnak. 

 

3. Munkaviszony megszüntetésekor végkielégítés minden esetben jár az alkalmazottnak.

  ....H..... 

Munkaviszony megszüntetésekor adandó végkielégítést a jogszabályok 

feltételekhez kötik: a munkaviszony megszüntetésének módjához és az adott 

munkahelyen munkaviszonyban eltöltött időhöz.  

 

4. A részvény és a kötvény az általuk megtestesített jog szempontjából különböznek 

egymástól. ...I..... 

A részvény tulajdonosi jogokat testesít meg, a kötvény hitelkapcsolatot.  
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5. Felszámolás esetén a megszűnt gazdasági társaság jogutódja folytathatja elődje 

tevékenységét. ....H.... 

Felszámolás esetén a gazdasági társaság jogutód nélkül szűnik meg.  

 

6. Az árréstömeg a forgalom és az árubeszerzés értékének a különbsége. 

  ....H..... 

Az árréstömeg az értékesítés nettó árbevétele és az eladott áruk nettó beszerzési 

értéke (elábé) közti különbség.  

 

III. Definíciók 5 * 2 pont 

Határozza meg az alábbi fogalmakat! 

 

1. Finanszírozás: 

A vállalkozás alapításához, folyamatos működéséhez és fejlesztéséhez szükséges 

pénz biztosítása. 

 

2. Minőségi mutató: 

Azt mutatja meg, hogy egy vevő átlagosan hány forint értékben vásárol. 

 

3. Eredménykimutatás: 

Olyan számviteli okmány, amely adott időszakra vonatkozóan tartalmazza a vál-

lalkozás hozamait, ráfordításait és ezek különbségeként az eredményt. 

 

4. Likviditási gyorsráta (Likviditási mutató III): 

Azt mutatja meg, hogy a vállalkozás a rövid lejáratú kötelezettségeit tudja-e 

fedezni a pénzeszközeiből; a pénzeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek 

aránya. 

 

5. Eredménytartalék: 

A vállalkozás vagyonmérlegében az előző évek felhalmozott mérleg szerinti 

eredménye. 
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IV. Kifejtő kérdés 8 pont 

 Ismereteit jól rendszerezve igyekezzen átfogó képet adni a megadott témáról! 

Röviden fejtse ki, hogy egy vállalkozás milyen elveket vesz figyelembe, amikor 

megtervezi finanszírozási tevékenységét! 

A finanszírozás elvei: 

1. rentabilitás (jövedelmezőség): olyan pénzforrásokat kell bevonni, amelyek a leg-

kisebb költségek mellett biztosítják a legnagyobb pénzmennyiséget (2 pont) 

2. biztonság: úgy kell külső forrásokat bevonni, hogy a saját forrás aránya jelentő-

sen nagyobb maradjon, mint az idegen forrás (2 pont) 

3. likviditás: mindig álljon rendelkezésre elegendő pénz a kötelezettségek teljesíté-

séhez (2 pont) 

4. illeszkedés: a finanszírozott eszközök megtérülése és a kötelezettségek időbeni 

lejárta összhangban legyen  (2 pont) 

 

(Elfogadható más helyes megoldás is.) 
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V. Dokumentum összeállítása 8 pont 

A Bakancstúra Kft. 2013. évi egyszerűsített vagyonmérlegéből az alábbi adatokat 
ismerjük: 
 
Mérleg 2013. december 31. Adatok ezer Ft-ban 

Eszközök Források 
Befektetett eszközök 63 200 Saját tőke 157 700
Immateriális javak  2 700 Jegyzett tőke 12 300
Tárgyi eszközök 56 600 Tőketartalék 4 000
Pénzügyi eszközök 3 900 Eredménytartalék 123 500
Forgóeszközök  127 850 Mérleg szerinti eredmény 17 900
Készletek  102 100 Céltartalékok 650
Követelések  14 560 Kötelezettségek 32 700
Értékpapírok  1 590 Hosszú lejáratú 25 270
Pénzeszközök  9 600 Rövid lejáratú 7 430
Eszközök összesen 191 050 Források összesen 191 050

  

Kiegészítő információk:  

− a vállalkozás házipénztárában és bankszámláján lévő pénz mennyisége  
9 600 ezer Ft  
 

− 2013. évi adózott eredmény osztalékkal csökkentett része 17 900 ezer Ft  

 Feladat: töltse ki a táblázat üres rovatait, számítsa ki a hiányzó adatokat! 

  

Számítás: 

Eszközök összesen = Források összesen      (1 pont) 
 
 63 200 + 127 850 = 191 050 ezer Ft 

 (vagy: 157 700 + 650 + 32 700 = 191 050 ezer Ft) 

Pénzeszközök = 9 600 ezer Ft (1 pont) 

Értékpapírok = 127 850 – 102 100 – 14 560 – 9 600 = 1 590 ezer Ft (1 pont) 

Mérleg szerinti eredmény = 17 900 ezer Ft (1 pont) 

Eredménytartalék = 157 700 – 12 300 – 4 000 – 17 900 = 123 500 ezer Ft  

  (1 pont) 

Rövid lejáratú kötelezettség = 32 700 – 25 270 = 7 430 ezer Ft (1 pont) 

Pénzeszközök megnevezés beírása (1 pont) 

Eredménytartalék megnevezés beírása (1 pont) 
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SZÁMÍTÁSI ÉS GEOMETRIAI FELADATOK 50 pont 

GAZDÁLKODÁSI ISMERETEK Összesen: 25 pont 

 
1. Eredménykimutatás 12 pont 

 
A Szivárvány Kft. rövid- és méteráru nagykereskedelmével foglalkozik.  
2013. évi eredménykimutatása forgalmiköltség-eljárással készült. 

 

 Eredménykimutatás    ezer Ft 
 

Értékesítés nettó árbevétele 423 700

Eladott áruk nettó beszerzési 
értéke 360 145

Árréstömeg 63 555

Forgalmazási költség 42 700

Egyéb bevételek 520

Egyéb ráfordítások 390

Üzleti eredmény 20 985

Pénzügyi műveletek eredménye  –  450

Szokásos vállalkozási eredmény 20 535

Rendkívüli eredmény 0

Adózás előtti eredmény 20 535

Adózott eredmény 19 172

Mérleg szerinti eredmény 17 172

 

Kiegészítő információk:  

− az adóalapot módosító tételek egyenlege:  – 2 705 ezer Ft 

− adókedvezmény:  420 ezer Ft 

− társasági adókulcs:     10% 

− jóváhagyott osztalék:        2 000 ezer Ft 
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Feladat:  

1. Számítsa ki az eredménykimutatás hiányzó adatait! 7 pont 

Számítás: 

Üzleti eredmény = 63 555 – 42 700 + 520 – 390 = 20 985 ezer Ft (1 pont) 

Szokásos vállalkozási eredmény = 20 985 – 450 = 20 535 ezer Ft (1 pont) 

Az adózás előtti eredmény = szokásos vállalkozási eredmény 

Adóalap = 20 535 – 2 705 = 17 830 ezer Ft (1 pont) 

Számított adó = 17 830 * 0,1 = 1 783 ezer Ft (1 pont) 

Adófizetési kötelezettség = 1 783 – 420 = 1 363 ezer Ft (1 pont) 

Adózott eredmény = 20 535 – 1 363 = 19 172 ezer Ft (1 pont) 

Mérleg szerinti eredmény = 19 172 – 2 000 = 17 172 ezer Ft (1 pont) 

 

2. Számítsa ki a színvonalmutatókat (elábé-, árrés-, költségszínvonal), az áruk 

értékesítéséből származó eredményt és annak színvonalát! 5 pont 

Számítás: 

Elábé színvonal = 360 145 / 423 700 = 0,85 = 85,0% (1 pont) 

Árrésszínvonal = 100,0 – 85,0 = 15% (vagy: 63 555 / 423 700 = 0,15 = 15%) (1 pont) 

Költségszínvonal = 42 700 / 423 700 = 0,1007 = 10,1% (1 pont) 

Eredmény = 63 555 – 42 700 = 20 855 ezer Ft (1 pont) 

Eredményszínvonal = 20 855 / 423 700 = 0,0492 = 4,9%  

 (vagy: 15,0 – 10,1 = 4,9%) (1 pont) 
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2. Bérgazdálkodás        13 pont 

Egy ruha- és divatáru forgalmazással foglalkozó vállalkozás 2014-től változatlan alkalmazotti 

létszám mellett át akarja alakítani bérezési rendszerét. 2013. évben összesen hét alkalmazott 

dolgozott az üzletben, mindenki időbért kapott. A havi átlagos bruttó bér 155 000 Ft, az éves 

árbevétel 217 000 ezer Ft volt.  

A tulajdonos két változatot vizsgál meg, az ezekre vonatkozó elképzelések az alábbiak: 

1. Első változat: A változatlanul meghagyott alapbér (időbér) mellé forgalomtól függő 

jutalékot is kapnak az alkalmazottak, ami az árbevétel 0,8%-át teszi ki, és az alapbér 

arányában osztják fel közöttük. A tulajdonos úgy kalkulál, hogy ha bevezeti ezt  

az érdekeltségi formát, akkor az árbevétel 6%-kal nő.  

2. Második változat: A változatlanul meghagyott alapbér (időbér) mellé év végén  

az alkalmazottak egyhavi bruttó bérnek megfelelő prémiumot kapnak, ha az árbevétel 

eléri a 235 000 ezer Ft-ot. 

Adjon javaslatot a tulajdonosnak arra vonatkozóan, hogy érdemes-e valamelyik érdekeltségi 

formát bevezetnie, és ha igen, akkor melyiket! A javaslatot számításokkal támassza alá! 

Ehhez töltse ki az alábbi táblázat hiányzó rovatait, majd válaszoljon a kérdésekre!  

(Kerekítési pontosság: bérösszeg ezer Ft, átlagbér Ft, bérhányad két tizedesjegy) 

 

 Számítások:         9 pont 

2013. év 

bérösszeg = 155 000 * 7 * 12 = 13 020 ezer Ft    (1 pont) 

bérhányad = 13 020 / 217 000 = 0,06 = 6,00%    (1 pont) 

2014. év 1. változat 

árbevétel = 217 000 * 1,06 = 230 020 ezer Ft    (1 pont) 

bérösszeg = 13 020 + 230 020 * 0,008 = 14 860 ezer Ft   (1 pont) 

Megnevezés Mértékegység 2013. év 
2014.  

1. változat 

2014.  

2. változat 

Árbevétel ezer Ft 217 000 230 020 235 000

Átlaglétszám fő 7 7 7

Bérösszeg ezer Ft 13 020 14 860 14 105

Átlagbér Ft/fő/hó 155 000 176 905 167 917

Bérhányad % 6,00 6,46 6,00



 

írásbeli vizsga 1421 11 / 15 2015. október 12. 

Kereskedelmi és marketing alapismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

átlagbér = 14 860 / 12 / 7 = 176 905 Ft/fő/hó    (1 pont) 

bérhányad = 14 860 / 230 020 = 6,46%     (1 pont) 

2014. év 2. változat 

bérösszeg = 13 020 / 12 * 13 = 14 105 ezer Ft    (1 pont) 

(vagy: 155 * 7* 13 = 14 105 ezer Ft, 

 vagy: prémium = 13 020/12 = 1 085 ezer Ft 

bérösszeg = 13 020 + 1 085 = 14 105 ezer Ft) 

átlagbér  = 14 105 / 12 / 7 = 167 917 Ft/fő/hó    (1 pont) 

bérhányad = 14 105 / 235 000 = 0,0600 = 6,00%    (1 pont) 

 

Javaslat (Húzza alá a megfelelő választ!):     4 pont 

 érdemes módosítani  nem érdemes módosítani  (1 pont) 

 

1. változatot javaslom 2. változatot javaslom  (1 pont) 

 

Indoklás:          

Érdemes változtatni, és a 2. változatot választani, hiszen a 2. változatban a bérhá-

nyad értéke kisebb, mint az első változatban, megegyezik a 2013. évivel, vagyis  

a bérösszeg ugyanolyan mértékben növekszik, mint az árbevétel. A nagyobb 

bevétel viszont – változatlan feltételek mellett – nagyobb árréstömeget és nagyobb 

nyereséget eredményez.        (2 pont) 
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KÖZGAZDASÁGTAN       Összesen: 25 pont 

 

3. Piaci egyensúly        7 pont  

A málna piacát a következő függvényekkel jellemezhetjük: 

 keresleti függvény:  QD = 4 000 – 2P 

 kínálati függvény:  QS = 500 + 3P  

Mértékegységek: ár Ft/kg, mennyiség kg 

Feladat: 

1. Határozza meg azt a piaci árat, amelynél a málna piacán egyensúlyi helyzet alakul 
ki! Számítsa ki az egyensúlyi mennyiséget is! A kapott eredményeket röviden 
értelmezze!         3 pont 
 
Számítások: 

Egyensúlyi ár: QD = QS 

  4 000 – 2P = 500 + 3P 

           3 500 = 5P 

   700 = P     (1 pont) 

Egyensúlyi mennyiség:  

   QD = 4 000 – 2 * 700  vagy: QS = 500 + 3 * 700 

   QD = 2 600    QS  = 2 600  

(1 pont) 

Értelmezés: 

A málnapiacon 700 Ft/kg-os egységár esetén a kereslet és a kínálat azonos. 
Ekkor a keresett és kínált mennyiség egyaránt 2 600 kg. (1 pont) 
 

2. Adjon meg olyan árat, amelynél a piacon túlkínálat alakul ki! Döntését indokolja 

meg! 

Túlkínálat akkor alakul ki, ha a piaci ár magasabb, mint az egyensúlyi ár 
(bármilyen konkrét ár elfogadható, amely nagyobb, mint 700 Ft/kg). Ilyen ár 
mellett a termelők többet kínálnak, mint amennyit a vevők keresnek.  
          2 pont 

 

3. Milyen változások várhatóak a piacon ebben a túlkínálati helyzetben rövid távon? 

Mivel az egyensúlyi ár fölötti áron eladhatatlan a teljes kínált mennyiség, ezért  
a termelők csökkentik az árat, ami a kereslet növekedését váltja ki. Így mindkét 
oldal az egyensúlyi állapot irányába mozdul el.    2 pont 
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4. Egy tökéletesen versenyző piacon működő vállalkozás profitmaximalizálása a piaci 

ár függvényében        9 pont 
 

Az ábra egy tökéletesen versenyző piacon működő vállalkozás működését jellemző 
néhány függvényt mutat be. A vállalkozás profitmaximalizálásra törekszik. 
 
Ft             S 

          MC 

 

           AC 

                      AVC 

 P          P 

 

 

 

 

         

              Q1     Q 

Feladat: 

1. Nevezze meg a függvényeket a szokásos rövidítésekkel, és jelölje a piaci árat is! 
Jelölés:         (4 * 1 = 4 pont)

    
2. Határozza meg és jelölje a koordináta-rendszerben, hogy az adott piaci ár mellett 

a termelő milyen mennyiséget (Q1) termel! 
Jelölés:         (1 pont) 
 

3. Jelölje a profit területének nagyságát! 
Jelölés:         (2 pont) 
 

4. Rajzolja be és jelölje a szokásos módon vállalat rövid távú kínálati függvényét! 
Berajzolás és jelölés:       (2 * 1 = 2 pont) 



 

írásbeli vizsga 1421 14 / 15 2015. október 12. 

Kereskedelmi és marketing alapismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 

5. Rövid számítási feladatok       9 pont 

a) Egy tökéletesen versenyző vállalat teljes költség függvénye a következő:  

TC = q2 + 6q + 121, a határköltség függvénye pedig MC = 2q + 6  

          5 pont 

Feladat: 

 

1. Írja fel a vállalat átlagköltség függvényét! 

 átlagköltség: 

 AC = (q2 + 6q + 121) / q  

AC = q + 6 + 121/q       (1 pont) 

 

2. Írja fel azt az egyenletet (képletet), amellyel a változó költség kiszámítható (adja 

meg a változó költség függvényét)! Mennyi a vállalat fix költsége? 

VC = q2 + 6q        (1 pont) 

FC = 121        (1 pont) 

 

3. Írja fel azt az összefüggést – számszerűen behelyettesítve a függvényeket −, 

amely alapján meg tudja határozni a fedezeti pontot! Írja le, hogyan függ össze  

a fedezeti pont a határköltség függvénnyel! 

MC = AC 

q + 6 + 121/q = 2q + 6      (1 pont) 

Fedezeti pont az AC minimuma. Az AC-nek azon a helyen van minimuma, 

ahol megegyezik az MC-vel.      (1 pont) 
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b) Egy nyitott makrogazdaságban a realizált jövedelem melletti fogyasztás 20 000, 

összes megtakarítás 5 000, az export 9 000, az import 10 000, a befizetett összes 

adó 7 000, kifizetett transzferek 3 000, az állami megrendelések 6 000. 

          4 pont  

Feladat: 

1. Számítsa ki a makrojövedelmet!      (2 pont) 

(Egyenlettel vagy makro-jövedelemelszámolási számlával is dolgozhat.) 

Számítás egyenlettel: 

S = I  (1 pont) 

Y = C + I + G + X – IM  

Y = 20 000 + 5 000 + 6 000 + 9 000 – 10 000  

Y = 30 000 (1 pont) 

Számítás az árupiaci számla segítségével: 

Bevételi oldal: C+I+G+X = 20 000 + 5 000 +6 000 + 9 000 = 40 000 

(1 pont) 

Kiadási oldal: Y+IM = 40 000 

Y +10 000 = 40 000 

Y = 30 000 (1 pont) 

 

2. Számítsa ki a külkereskedelmi mérleg egyenlegét! 

Számítás: 

X – IM = 9 000 – 10 000 = – 1 000     (1 pont) 

 

3. Számítsa ki az állami költségvetés egyenlegét! 

Számítás: 

SÁ = T – Tr – G  

SÁ = 7 000 – 3 000 – 6 000 

SÁ = – 2 000        (1 pont) 
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