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Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 
 

írásbeli vizsga 1521 2 / 12 2015. október 12. 

 
 

Fontos tudnivalók 
 
 
 
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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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!  

 540 000 Ft (1 pont) 
 b) Állapítsa meg az adóbevallással egyidejűleg befizetendő adó összegét! 

 40 000 Ft (1 pont) 
 
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: Likviditási mutatók (1 pont) 
 
Információ tartalom: 

• a rövid lejáratú kötelezettségek forgóeszközzel fedezettek  
 
Számláló: Forgóeszközök értéke 
Nevező: Rövid lejáratú kötelezettségek értéke  

(A két helyes megnevezés1 pont.) 
 

• a rövid lejáratú kötelezettségek pénzeszközökkel fedezettek  
 
Számláló: Pénzeszközök értéke  
Nevező: Rövid lejáratú kötelezettségek értéke 

(A két helyes megnevezés1 pont.) 
 
3. feladat           (3 pont) 
Mutassa be a szolgáltatások kiemelt tulajdonságait egy – egy mondattal! 
 
1. Ingadozás: A fogyasztó elégedettsége függ a szolgáltatást nyújtó eredményességétől, a 
szolgáltatás helyétől, a szolgáltatást nyújtó hangulatától, felkészültségétől. 
 
2. Romlékonyság: Nem tárolható, az igény megjelenésekor teljesítendő.  
 
3. Elválaszthatatlanság: A termelés és a fogyasztás a szolgáltatásoknál nem különül el, a 
szolgáltatást keletkezésekor elfogyasztják.  

 (3 x 1 = 3 pont) 
A tulajdonság más, helyes leírása is elfogadható. 
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4. feladat           (4 pont) 
Írja a kipontozott vonalra, melyik marketingstratégiára vonatkozik a leírás! 
 
Piaci kihívók: cél a piacrészesedés agresszív növelése. Megtámadhatja a piacvezetőt, a többi 

kihívót vagy a kisebb vállalkozásokat. 

Piacvezetők: cél a piacbővítés, megvédeni vagy növelni a piaci részesedést. A piacbővítés 

érdekében új felhasználókat, felhasználási módokat keres, ösztönzi a gyakoribb felhasználást. 

Piacmeghúzódók: legjellemzőbb a szegmentumokra szakosodás olyan részpiacokon, ahol 

elkerülhető a nagy cégekkel való találkozás.  
Piackövetők: a piacvezetőket utánozza, és így az alacsonyabb költségekkel nyereséges lehet. 

(4 x 1 = 4 pont) 
 
 

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!  
 
A középérték egy statisztikai sokaság egészének egyetlen mennyiségi ismérvértékkel való 
tömör jellemzése.  (1 pont) 
 
A számtani átlagot az átlagolandó értékek helyére írva azok összege nem változik. Lehet 
egyszerű vagy súlyozott formájú. (1 pont) Az átlag nagyságát az átlagolandó értékek 
nagysága és a hozzájuk tartozó súlyszámok egymás közötti aránya határozza meg. (1 pont) 
Jellemző alkalmazása az átlagos beszerzési ár, átlagbér meghatározása. (1 pont) 
 
A kronologikus átlag az állapot idősor adataiból (időponti adatokból) számított átlagos érték. 
(1 pont) – jellemző alkalmazása átlagos készlet értékek, átlagos létszámok meghatározása.  

(1 pont) 
 
A mértani átlagot az átlagolandó értékek helyébe írva azok szorzata változatlan. (1 pont) 
Idősorban az átlagos növekedési ütemet fejezi ki, általában láncviszonyszámok átlagolásakor 
használjuk. Jellemző alkalmazása az átlagos árváltozás kiszámítása.(1 pont) 
 
A szórásmutató az átlagtól való eltérések négyzetes átlaga (1 pont) – nagysága az átlagtól való 
átlagos eltérést mutatja, jellemezve ezzel az átlagot. (1 pont) A középértékek tipikusságát a 
szórás mutatószámokkal jellemezhetjük.  

Más, szakmailag helyes példák is elfogadhatóak! 
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2. feladat           (10 pont) 
Jellemezze az általános forgalmi adót legalább tíz lényeges tulajdonságának 
bemutatásával! 
 

1. Az általános forgalmi adó általános, az értékesítés minden területére kiterjed. 
2. Közvetett adó, mert más az adóteher viselője, mint a befizető. 
3. Központi adó, az állam bevételi forrásainak nagy részét adja. 
4. Értéknövekedési adó (egy hozzáadott érték típusú forgalmi adó), nagysága a 

létrehozott új értékkel arányos. 
5. Általános működési mechanizmusa szerint a beszerzés adóját értékesítéskor 

továbbhárítja a gazdasági szereplő. 
6. Befizetési kötelezettség az általános mechanizmus szerint: a fizetendő (értékesítéskor 

felszámolt) és levonható (beszerzéskor felszámolt) adó különbsége.  
7. Bizonylata a számla, szigorú számlaadási kötelezettség mellett. 
8. A gazdaság bizonyos területein pl. engedélyköteles építőipari tevékenység, 

meghatározott élelmiszeripari termékek forgalmazása esetén sajátosan érvényesül – 
fordított áfa.  

9. Adó mértékek: 27%; 18%; 5% és van adó alóli mentesség: tevékenység és adóalany 
tekintetében. 

10. Az éves adó nagyságától függően havonta, negyedévente vagy évente számol el a 
gazdasági szereplő az adóhatósággal.  
 

Fenti megállapítások más, szakmailag helyes megfogalmazásban is elfogadhatóak.  
Az egy felsorolásban szereplő jellemzők külön nem értékelhetőek, kivéve a 9. pont két külön 
tulajdonságnak is tekinthető. A fordított áfa említése példa nélkül is elfogadható.  
 
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! 
 
Az értékpapír olyan szigorú alakisághoz kötött okirat, amely jogot testesít meg, - azt az 
értékpapír nélkül sem érvényesíteni, sem bizonyítani, sem átruházni nem lehet.  (1 pont) 
Vagy: Az értékpapír olyan okirat, amely a benne tanúsított alanyi jogot úgy testesíti meg, 
hogy azt a papír nélkül sem átruházni, sem érvényesíteni, sem bizonyítani nem lehet. 
 
Csoportosítható:  

- a benne foglalt jogosultság szerint: tulajdont, hitelviszonyt, követelést, árut, stb. 
megtestesítő 

- megjelenési formája szerint: papíralapú és dematerializált 
- átruházási mód szerint: bemutatóra szóló (csak elvi kategória) egyszerű átadással; 

névre szóló forgatással 
- hozam szerint: fix vagy változó huzamú  
- lejárat szerint: rövid, közép- vagy hosszú lejáratú; lejárat nélküli, 
- forgalomképesség szerint: nyilvános vagy zárt körűen fogalmazott 
- kibocsátó szerint: vállalati, önkormányzati, állami, nemzetközi szervezet  

 
Fenti megállapítások közül legalább három, más, szakmailag helyes megfogalmazásban is 
elfogadhatóak.  (3 x 1 = 3 pont) 
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A részvény tulajdoni jogosultságot és irányítási, befolyásolási jogot valamint a nyereségből 
részesedési jogosultságot testesít meg. (Vagyoni és tagsági jogokat testesít meg.) (1 pont) 
A kötvény hitelviszonyt testesít meg, kamatozó, kamata lehet fix és változó; visszafizetés 
részletekben vagy egy összegben lejáratkor. (1 pont) 
A váltó követelést/tartozást testesít meg, későbbi fizetés kamattal felnövelt összegben 
történik. Lehet idegen és saját váltó, kereskedelmi és kölcsönügylet váltója. (1 pont) 
 
A részvény és a kötvény lehet befektetett pénzügyi eszköz és forgóeszköz értékpapír a 
vállalkozói szándék szerint, a kötvény esetében lejárat előtt forgóeszköz értékpapír. (1 pont) 
A váltó elfogadás esetén forgóeszköz követelés (1 pont), tartozás esetén rövid lejáratú 
kötelezettség. (1 pont) 

Fenti leírások más, szakmailag helyes megfogalmazásban is elfogadhatóak. 
 
 
 

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.  
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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. 

• 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:  
Ingatlanok: (95 180 000 Ft– 5 180 000Ft) / 25 = 3 600 000 Ft; 3 600 000 / 12 = 300 000 Ft
 (1 pont) 
Műszaki gépek 6 400 000 Ft / 16 000 gépóra = 400 Ft/gépóra 
400 Ft/gépóra x 560 gépóra = 224 000 Ft  
 
Halmozott terv szerinti értékcsökkenések 2015. február 28-án:  
Ingatlanok  (95 180 000 Ft – 5 180 000 Ft) / 25 / 12 x 100 = 30 000 000 Ft (1 pont) 
vagy: 300 000 Ft/hó x 100 hó = 30 000 000 Ft  
Műszaki gépek 6 400 000 Ft / 16 000 gépóra x 5000 gépóra = 2 000  000 Ft (1 pont) 
Vagy: 400 Ft/gépóra x 5 000 gépóra = 2 000 000 Ft  
2006. november 1-jétől 2015. február 28-ig 100 hónap 
vagy  2006. nov. 1. – 2014. nov. 1. 8 év → 96 hó 
 2014. november és december  2 hó 
 2015. január és február 2 hó összesen 100 hónap 
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Anyagfelhasználás FIFO elszámolás szerint március 17-én: 
1200 kg x 620 Ft/kg + 800 kg x 670 Ft/kg = 1 280 000 Ft 
Beszerzési ár:  
76 200 Ft / 1,27 = 60 000 Ft 60 000 Ft / 2000 kg = 30 Ft/kg;  640 + 30 = 670 Ft/kg 
 
Záró anyagkészlet március 31-én:  
1200 kg x 670 Ft/kg = 804 000 Ft 
 
Március havi levonható áfa:  
2 000 kg x 640 Ft/kg  = 1 280 000 Ft → áfa: 1 280 000 x 0,27 = 345 600 Ft 
76 200 Ft – 60 000 Ft = 16 200 Ft (vagy 76200 x 0,2126) → összesen: 361 800 Ft 
 
Március havi fizetendő áfa:  
(2 800 000 Ft x 0,9) x 0,27 = 680 400 Ft 
 
Március havi elszámolandó áfa:  
680 400 Ft – 361 800 Ft = 318 600 Ft (1 pont) 
 
Értékesített termékek önköltségen március 21-én:  
2 250 000 Ft (nyitó készlet) 
 
Visszaküldött termékek önköltségen március 23-án:  
2 250 000 Ft x, 0,1 = 225 000 Ft 
 
Elkészült termékek költsége március 31-én:  
50 000 + (1 280 000 + 820 000 + 208 000 + 300 000 + 224 000) – 567 000 – 65 000 = 
2 250 000 Ft (2 pont) 
 
STKÁV március: 
Befejezetlen termékek:  65 000 – 50 000 = + 15 000 Ft (1 pont) 
Késztermékek: (225 000 + 2 250 000) – 2 250 000 = + 225 000 Ft (1 pont) 
együttesen: + 240 000 Ft  
 
Hitelkamat március hónapra:  
Hiteltartozás összege: 6 000 000 – 1 000 000 = 5 000 000 Ft 
5 000 000 x 0,18 / 12 = 75 000 Ft 
 
Kötvénykamat március hónapra: 
4 000 000 x 0,06 / 12 = 20 000 Ft  
 
Ha az 1. feladatban ponttal értékelt válasz hibás, de a további feladatokban a hibás számított 
összeg megfelelő helyen szerepel – továbbvitt hibaként a későbbi feladatban a pont 
megadható – ezek a helyek * jellel jelölve. 
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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 
05. Bérfizetési jegyzék 650 000 

12. Szállítói átutalásos számla 1 625 600 

12. Pénztár kiadási bizonylat 76 200 

21. Kimenő Vevőszámla 3 556 000 

23. Saját termelésű készlet visszavételezési bizonylat 225 000 

29. Jóváírási bankértesítés  3 200 400 

31. Áfa havi elszámolás: levonható áfa 361 800 

31. Áfa havi elszámolás: fizetendő áfa 680 400 

31. Bérfelosztó ív (Bérköltségek és járulék költségek 

összege) 

1 028 000 

31. Műszaki gép egyedi nyilvántartó lap (havi 

értékcsökkenés) 

224 000 

(A helyes összegekkel és dátummal 10 x 1 = 10 pont) 
Számítások:  
1280 000 + 345 600 = 1 625 600 Ft vagy 1280 000 x 1,27 = 1 625 600 Ft 
2800 000 x 1,27 = 3 556 000 Ft 
3 556 000 x 0,9 = 3 200 400 Ft 
820 000 + 208 000 = 1 028 000 Ft 
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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 2 520 

Aktivált saját teljesítmény értéke + 240* 

Egyéb bevételek 575 

Anyagjellegű ráfordítások 1 280 

Személyi jellegű ráfordítások 1 028 

Értékcsökkenési leírás 524* 

Egyéb ráfordítások 200 

Üzemi (üzleti) eredmény 303 

Pénzügyi műveletek bevételei  20 

Pénzügyi műveletek ráfordításai  75 

Pénzügyi műveletek eredménye - 55 

Szokásos vállalkozási eredmény 248 

Rendkívüli eredmény 0 

Adózás előtti eredmény 248 

Minden beírt helyes összeg 1 pont, a Szokásos eredményre a pont akkor adható, ha 
megegyezik az Adózás előtti eredménnyel, tehát 10 pont.  

* -gal jelölt összegnél értelmezhető továbbvitt hiba 
Számítások: 
 
2 800 000 x 0,9 = 2 520 000 Ft 
820 000 + 208 000 = 1 028 000 Ft 
 

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

Tárgyi eszközök: 69 056 E Ft 
 
Számítások:  

Ingatlanok:  95 180 000 – 30 000 000* – 300 000* = 64 880 000 Ft (1 pont) 
Műszaki gépek: 6 400 000 – 2 000 000* – 224 000* =    4 176 000 Ft (1 pont) 

 
Készletek:  1 094 E Ft (1 pont) 
Számítások:  

Anyagok: 804 000 Ft 
Befejezetlen termék: 65 000 Ft 
Késztermékek: 225 000* Ft 

* -gal jelölt összegnél értelmezhető továbbvitt hiba 



Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 
 

írásbeli vizsga 1521 11 / 12 2015. október 12. 

 
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 6 400 470  (1 pont) 8 300 
2. félév 840 7 000 510  (1 pont) 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:  
 
(1 100 + 840) / 0,6644 = 2919,92 azaz 2 920 db 2 920 – 1 940 = 980 db  
40 / 0,0851 = 470,03 azaz 470 db 980 – 470 = 510 db  
 
∑q1p1 = 840 x 7000 + 510 x 8900 = 5880000 + 4539000 = 10 419 000 Ft (1 pont) 
 
∑q1p0 = 840 x 6400 + 510 x 8300 = 5376000 + 4233000 = 9 609 000 Ft (1 pont) 
 
∑q0p0 = 1100 x 6400 + 470 x 8300 = 7040000 + 3901000 = 10 941 000 Ft (1 pont) 
 
Iv = 10419000 / 10941000 = 0,9523 → 95,2% (1 pont) 
 
Ip = 10419000 / 9609000 = 1,0843 → 108,4% (1 pont) 
 
Iq = 9609000 /10941000 = 0,8783 → 87,8% (1 pont) 
 
Ellenőrzés: 108,4 x 0,878 = 95,17 → 95,2% (1 pont) 
 
Hibás értékesített „B” db mennyiség továbbvitt hibaként értelmezhető, ha logikai 
ellentmondást nem eredményez. A mutató megnevezése (jelölése)nélkül is elfogadható a 
helyes megoldás. 
Értékelés: 
Az értékesítési forgalom a vállalkozás egészére 2014. 1. félévről a 2. félévre 95,2%-ra 
csökkent. Ezt alapvetően az értékesítési volumen jelentős, 12,2%-os csökkenése okozta. Az 
árak 8,4%-os növekedése kedvezően befolyásolta az értékesítés értékének alakulását. A két 
hatás együtt érvényesült. (1+1+1 = 3 pont) 



Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 
 

írásbeli vizsga 1521 12 / 12 2015. október 12. 

 
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. 444 384 Hitel törlesztése 1 000 000

5. 471 384 Bér átutalása  650 000

10. 464 384 Költségvetési befizetési kötelezettség 
teljesítése átutalással  

260 000

10. 473 384 Levont egyéni járulékok átutalása 180 000

10. 462 384 Szja előleg átutalása 150 000

 
23. 91 31 Visszaküldés eladási áron 280 000

23. 467 31 Visszaküldés áfa 75 600

23. 25 581 Visszaküldés önköltségen 225 000

29. 384 31 Vevő átutalása - bankértesítés 3 200 400

31. 54 471 Bérfelosztás 820 000

31. 56 463 Bérjárulékok 208 000

31. 471 473 Egyéni járulékok levonása 160 000

31. 471 462 Szja előleg levonása 130 000

31. 468 384 Áfa pénzügyi rendezése 318 600*

31. 23 581 Záró befejezetlen termelés átvezetése 65 000

* -gal jelölt összegnél értelmezhető továbbvitt hiba 
 

Minden helyesen kitöltött sor 1 pont, összesen 15 pont 
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