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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)  
Az alábbi információk alapján válaszoljon a következő két kérdésre!  
 
M.N. 2014. évi jövedelme 4 000 000 Ft.  
A kifizetők által levont adóelőleg 500 000 Ft.  

A számított jövedelemadó összege 640 000 Ft. Az érvényesíthető családi adókedvezmények 
összege 100 000 Ft.  

a) Határozza meg a 2014. évi tényleges személyi jövedelemadó kötelezettség 

összegét!  

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

 b) Állapítsa meg az adóbevallással egyidejűleg befizetendő adó összegét! 

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

 
2. feladat           (3 pont) 
Határozza meg a leírt rövid távú fizetőképességet jellemző mutatószámok közös 
megnevezését! Írja le a megadott információtartalommal rendelkező mutatók 
számlálóját és nevezőjét!   
 
Mutatók közös megnevezése: …………………………. 
 
Információ tartalom: 

• a rövid lejáratú kötelezettségek forgóeszközzel fedezettek   
 
Számláló: ……………………………………………………………………………………… 
 
Nevező: ……………………………………………………………………………………….. 
 

• a rövid lejáratú kötelezettségek pénzeszközökkel fedezettek  
 
Számláló: ……………………………………………………………………………………… 
 
Nevező: ……………………………………………………………………………………….. 
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3. feladat          (3 pont) 
Mutassa be a szolgáltatások kiemelt tulajdonságait egy - egy mondattal! 
 
1. Ingadozás 

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

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

2. Romlékonyság 

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

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

3. Elválaszthatatlanság 

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

………………………………………………………………………………………………… 

 
4. feladat           (4 pont)  
Írja a kipontozott vonalra, melyik marketingstratégiára vonatkozik a leírás! 
 
……………………………….: cél a piacrészesedés agresszív növelése. Megtámadhatja a 
piacvezetőt, a többi kihívót vagy a kisebb vállalkozásokat. 
 
………………………………..: cél a piacbővítés, megvédeni vagy növelni a piaci 
részesedést. A piacbővítés érdekében új felhasználókat, felhasználási módokat keres, ösztönzi 
a gyakoribb felhasználást. 
 
………………………………..: legjellemzőbb a szegmentumokra szakosodás olyan 
részpiacokon, ahol elkerülhető a nagy cégekkel való találkozás. 
 
……………………………….: a piacvezetőket utánozza, és így az alacsonyabb költségekkel 
nyereséges lehet. 
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Szöveges (kifejtendő) feladatok 

 
1. feladat           (10 pont) 
Mutassa be a középérték statisztikai mutatószámokat aszerint, hogy milyen statisztikai 
elemzés eszközei! Jellemezzen röviden négy középértéket és írjon alkalmazásukra egy-
egy példát!  
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2. feladat           (10 pont) 
Jellemezze az általános forgalmi adót legalább tíz lényeges tulajdonságának 
bemutatásával! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

írásbeli vizsga 1521 7 / 20 2015. október 12. 

Közgazdasági alapismeretek 
(üzleti gazdaságtan) — emelt szint 

Azonosító 
jel: 

               

 
3. feladat           (10 pont) 
Fogalmazza meg az értékpapírok közös tulajdonságát és csoportosítsa őket legalább 3 
alapvető szempont szerint! Tegyen különbséget a részvény, a kötvény és a váltó között!  
Helyezze el őket a vállalkozás mérlegében a lehetséges főcsoportok megnevezésével! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

írásbeli vizsga 1521 8 / 20 2015. október 12. 

Közgazdasági alapismeretek 
(üzleti gazdaságtan) — emelt szint 

Azonosító 
jel: 

               

Számítást, bizonylatkitöltést, könyvviteli tételszerkesztést igénylő feladatok 
 
A „Zöld remény” Kft. feladatunk példavállalkozása.  
2015. március 1-jei vagyon kiemelt adatai: 
 
Tárgyi eszközök  

• Ingatlanok bekerülési értéke 95 180 000 Ft, az aktiválás ideje 2006. november 1. 
tervezett használati idő 25 év, a leírás lineáris, a tervezett maradványérték 5 180 000 Ft. 

• Műszaki gépek bekerülési értéke 6 400 000 Ft, tervezett maradványérték nincs, tervezett 
teljesítmény 16 000 gépóra, eddigi teljesítmény 5 000 gépóra.  

 
Befektetett pénzügyi eszközök 

• Kamatozó kötvény tartós befektetésként: névérték 4 000 000 Ft, visszafizetés lejáratkor 
2 év múlva, kamat 6%, havonta bankszámlára utalva. 

 
Készletek 

• Anyag - az analitika szerint 1 200 kg, beszerzési ára 620 Ft/kg. 
• Késztermék érték az analitika szerint 2 250 000 Ft 
• Befejezetlen termék értéke 50 000 Ft. 

 
Pénzeszközök 

• Pénztár 84 200 Ft 
• Elszámolási betét 9 741 600 Ft 

 
Kötelezettségek 

• Beruházási hiteltartozás 6 000 000 Ft 2014. március 1-jétől, visszafizetés a 6 év 
futamidő alatt évente egyenlő részletekben. Kamatláb 18%/év, a kamatfizetés havonta 
történik. 

• Februári még ki nem fizetett nettó bértartozás 650 000 Ft, személyi jövedelemadó 
előlegtartozás 150 000 Ft, bérjárulék (szociális hozzájárulási adó) tartozás 260 000 Ft, 
levont egyéni járulékok (nyugdíj- és egészségbiztosítás) 180 000 Ft.  

 
Gazdasági események 2015. március: 

• 1-jén hiteltartozás első évi törlesztése bankbizonylat szerint megtörtént. 
• 5-én a februári nettó bér megfizetése bankszámláról. 
• 10-én a februári bérrel kapcsolatos tartozások átutalása bankszámláról. 
• 12-én anyagbeszerzés 2 000 kg 640 Ft/kg + 27% általános forgalmi adó áron. A 

beszerzés szállítási költsége készpénzfizetéssel 76 200 Ft, 27% áfával együtt. 
• 17-én anyagfelhasználás 2000 kg mennyiségben, a készletcsökkenés értéke FIFO 

módszerrel kerül meghatározásra. 
• 21-én a nyitó késztermék készlet értékesítésre került 2 800 000 Ft + 27% általános 

forgalmi adó eladási áron. 
• 23-án minőségi reklamáció miatt visszaküldés a vevőtől 10%, a visszaküldött termék a 

raktárba került. 
• 29-én vevő átutalta a bankszámlára az elfogadott teljesítés összegét. 
• 31-én bérfelosztás: a hó végén a bruttó bér 820 000 Ft, bérjárulékok (szociális 

hozzájárulási adó) 208 000 Ft, bérből járulék levonások összesen 160 000 Ft, személyi 
jövedelemadó előleg levont összege 130 000 Ft. 
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• 31-én havi terv szerinti értékcsökkenés elszámolása. A gépek márciusi teljesítménye 
560 gépóra. 

• 31-én az elkészült termékek raktárra vétele, az összes márciusi költségből 567 000 Ft 
nem része az önköltségnek, mert közvetetten elszámolt költség. A záró befejezetlen 
termelés értéke 65 000 Ft. 

• 31-én elkészül a havi áfa összesítés, különbözet elszámolása a költségvetéssel 
megtörtént. 

 
Olvassa el figyelmesen az alapadatokat, tekintse át az elvégzendő feladatokat! Az 1., a 2., 
3., és az 5. feladat az alapadatok alapján elkészítendő, egymással összefüggenek.  
 
1. feladat           (8 pont) 
Az összefüggő feladatok könnyebb követése érdekében végezze el a következő kijelölt 
számításokat és a kapott eredmények alapján válaszoljon – szükség esetén újabb 
számítások elvégzésével – a további feladatok kérdéseire!  
 
Március havi terv szerinti értékcsökkenések:  
 
 
 
 
 
Halmozott terv szerinti értékcsökkenések 2015. február 28-án: 
 
 
 
 
 
 
Anyagfelhasználás FIFO elszámolás szerint március 17-én:  
 
 
 
 
Záró anyagkészlet március 31-én: 
 
 
 
Március havi levonható áfa: 
 
 
 
Március havi fizetendő áfa:  
 
 
 
 
Március havi elszámolandó áfa:  
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Értékesített termékek önköltségen március 21-én:  
 
 
 
Értékesítésből visszaküldött termékek önköltségen március 23-án: 
 
 
 
 
 
 
 
Elkészült (befejezett) termékek költsége március 31-én: 
 
 
 
 
 
 
 
 
STKÁV március:  
 
 
 
 
 
 
Hitelkamat március hónapra:  
 
 
 
 
 
Kötvénykamat március hónapra: 
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2. feladat           (10 pont) 
Válassza ki a felsorolt gazdasági események közül azokat, amelyek bizonylatai az alábbi 
táblázatban megnevezettek! Írja a bizonylat neve elé az esemény keltezését – valamennyi 
márciusi esemény, tehát elég a naptári napra hivatkozás - és az utolsó oszlopba a 
bizonylaton szereplő végösszeget!  
 

Gazdasági események bizonylatai 
Kelt Bizonylat neve Összeg Ft 

 Bérfizetési jegyzék  

 Szállítói átutalásos számla  

 Pénztár kiadási bizonylat  

 Kimenő Vevőszámla  

 Saját termelésű készlet visszavételezési bizonylat  

 Jóváírási bankértesítés   

 Áfa havi elszámolás: levonható áfa  

 Áfa havi elszámolás: fizetendő áfa  

 Bérfelosztó ív (Bérköltségek és járulék költségek 
összege) 

 

 Műszaki gép egyedi nyilvántartó lap (havi 
értékcsökkenés) 

 

 
Számítások:  
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3. feladat           (13 pont) 

a) Számítsa ki a márciusi időszak eredményét az összköltség eljárású eredmény 
kimutatással! A pénzügyi műveletek eredményében mutassa ki a kamatokat! 

 
Eredménykimutatás 2015. március 31. 

Megnevezés Összeg E Ft 
Értékesítés nettó árbevétele  

Aktivált saját teljesítmény értéke  

Egyéb bevételek 575 

Anyagjellegű ráfordítások  

Személyi jellegű ráfordítások  

Értékcsökkenési leírás  

Egyéb ráfordítások 200 

Üzemi (üzleti) eredmény  

Pénzügyi műveletek bevételei   

Pénzügyi műveletek ráfordításai   

Pénzügyi műveletek eredménye  

Szokásos vállalkozási eredmény  

Rendkívüli eredmény 0 

Adózás előtti eredmény  

Számítások: 
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b) Határozza meg a következő mérlegsorok értékét 2015. március 31-én! 

 
Tárgyi eszközök: ……………………… E Ft 
Számítások: 
 
 
 
 
 
Készletek: …………………………….. E Ft 
Számítások: 
 

 
 
 
 
4. feladat           (12 pont) 
 

A vállalkozás értékesítésének adatai 2014-ben 
Időszak „A” termék „B” termék 

Értékesített  
(db) 

Egységár 
(Ft/db) 

Értékesített  
(db) 

Egységár 
(Ft/db) 

1. félév 1 100 6 400 …………. 8 300 
2. félév 840 7 000 ………….. 8 900 

 
Kiegészítő információ: A vállalkozás 2014. évi értékesítésében „A” termékek aránya 66,44%. 
A „B” termékből a 2. félévben 40 db-bal többet adtak el, mint 1. félévben, ez 8,51%-os 
növekedésnek felel meg. Az „A” és „B” termék csak színben tér el, mennyiségük 
összegezhető. (Egész számra kerekítse a db értéket!) 
 

a) Pótolja a táblában „B” termék hiányzó értékesített mennyiség adatait! 
b) A fenti táblázat adatai alapján számítsa ki, hogyan alakult 2014-ben  az 

értékesítési árbevétele az első félévről a második félévre a vállalkozás egészére! 
(A százalékos értékeket egy tizedesjegyig kerekítse!) 

c) Mutassa be számszerűen, milyen tényezők befolyásolták az árbevétel alakulását!  
d) Számításai eredményét ellenőrizze az összefüggések felhasználásával és röviden 

értékelje a kapott eredményeket! 
 
Mellékszámítások és eredmények:  
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Értékelés:  
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5. feladat           (15 pont) 
Könyvelje el idősorosan a gazdasági események közül a keltezésben kiemelt 
eseményeket!  
A mellékelt számlatükör szerinti számlaszámokkal jelölje ki a könyvelési tételeket! 
 

Napló, 2015. év március hó 
 

Kelt T számla 
száma 

K számla 
száma Szöveg Összeg Ft 

T = K 

1.     

5.     

10.   Költségvetési befizetési 
kötelezettség teljesítése átutalással  

 

 473  Levont egyéni járulékok átutalása  

   Szja előleg átutalása  

 
 

23.   

Visszaküldés ………………..

 

23.   

Visszaküldés ……………….. 

 

23.   

Visszaküldés ……………….. 

 

29.     

31.   
Bérfelosztás 

 

31. 56    
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31.  473   

31.    130 000 

31.   
Áfa pénzügyi rendezése 

 

31.   
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. Adó elszámolások 
461. Társasági adó elszámolása 
462. Személyi jövedelemadó elszámolása 
463. Költségvetési befizetési kötelezettségek 
464. Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése 
466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó 
467. Fizetendő általános forgalmi adó 
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468. Forgalmi adó elszámolása 
471. Jövedelemelszámolási számla 
473. Társadalombiztosítási kötelezettségek 
49. Rendező számlák 
491. Nyitómérleg számla 
492. Zárómérleg számla 
493. Adózott eredmény elszámolása számla 
5. Költségnemek 
51. Anyag költség 
52. Igénybe vett szolgáltatások 
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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. 3  
4. 4  

Szöveges (kifejtendő) feladatok 
1. 10  

30  2. 10  
3. 10  

Számítást, bizonylatkitöltést, 
könyvviteli tételszerkesztést 
igénylő feladatok 

1. 8  

58   
2. 10  
3. 13  
4. 12  
5. 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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