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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 könyvelési feladatok kidolgozásakor használja szükség szerint a mellékelt számlatükröt! 
 
Munkájához szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet, 
vonalzót, ceruzát, tollat használhat. 
 
A feladatok megoldásakor a megadott adó- és járulékmértékekkel számoljon! 
 
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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Választást, rövid választ igénylő feladatok 
 
1. feladat          (6 pont) 
Válassza ki és jelölje aláhúzással a helyes meghatározásokat! 
 

a) A fejlődés, változás ütemét kifejező statisztikai mutató. Ez a mutató 

1. a bázis viszonyszám. 

2. a láncviszonyszám. 

3. a megoszlás viszonyszám. 

b) A leltár jellemzője 

1. időszakra vonatkozik. 

2. tételes, részletes. 

3. mindig teljes körű. 

c) A vállalkozások mikrokörnyezetének eleme 

1. a népesség. 

2. a politikai-jogi környezet. 

3. a versenytársak. 

d) A bankkártya jellemzője 

1. tulajdonosa a kibocsátó pénzintézet. 

2. birtokosa bárki lehet. 

3. átruházható. 

e) A vásárolt készletnek nem eleme 

1. az áru. 

2. a késztermék. 

3. a segédanyag. 

f) A helyi adók közé tartozik 

1. a társasági adó. 

2. az általános forgalmi adó. 

3. a kommunális adó. 
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2. feladat         (8 pont) 
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér forgalmáról az alábbi adatokat ismerjük: 
Menetrend szerinti járatok 
2002-ben az érkező járatok száma 30 004 db, az induló járatok száma 29 999 db. Az érkező 
utasok száma 1 960 227 fő, az induló utasok száma 2 007 163 fő volt.  
2006-ban 54 913 az érkezett, 54 995 az induló járatok száma. Ebben az évben 3 772 888 fő 
utas érkezett és 3 866 623 fő indult a reptérről. 
2010-ben érkezett 47 148 járat és 3 826 597 fő, indult 47 150 db járat és 3 870 267 fő. 
2013-ban az érkező járatok száma 35 699, az induló 35 709 volt, 4 014 755 fő utas érkezett és 
4 075 195 fő indult. 
Forrás: KSH.hu 
 

a) Készítsen egy statisztikai táblát, amely a fenti adatokat tartalmazza!  
(Ügyeljen a táblaszerkesztés követelményeire!) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Nevezze meg, milyen statisztikai sorokat tartalmaz a tábla! 
 
 

c) Állapítsa meg a statisztikai tábla típusát! 
 
 
 
3. feladat         (5 pont) 
Nevezze meg a meghatározásokhoz tartozó fogalmakat! Írja a fogalmat a kipontozott 
vonalra! 
 

a) A megfigyelt sokaság elemeinek felosztása valamilyen megkülönböztető ismérv 
szerint: ………………………………………. 

b) Minden gazdasági eseményről, amely az eszközök és/vagy az eszközök forrásainak 
állományát vagy összetételét megváltoztatja, ……………………………………… 
kell kiállítani. 

c) ……………………………………… a vállalati marketingeszközök összessége, 
különböző piaci helyzetekben alkalmazott kombinációja. 

d) …………………………………………… az amortizáció költségkénti elszámolása. 
e) ……………………………………. a pénztőke ideiglenes átengedése, kamatfizetés 

ellenében. 
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4. feladat         (2 pont) 
Nagy Norbert 2015. január 2-án 4 000 000 Ft-ot helyez el bankjában, ötéves időtartamra, 
3,2%-os kamatos kamatozású betétben. A kamatot évenként, december 31-én tőkésítik. 
Jelölje ki az ötödik év végén várható pénzösszeg nagyságának megállapítási módját!  
(A számítást nem kell elvégeznie.) 
 
 4 000 000 Ft x ……………….. 
 
5. feladat         (6 pont) 
Az alábbi vállalkozások forgalmából a kiemelt, az egymás között lebonyolított értékesítési és 
beszerzési adatokat ismerjük. (Az áfa minden esetben 27%.) 
 
Termelő: értékesítése nettó eladási áron 4 600 000 Ft. 
Nagykereskedő: a beszerzés értéke áfával 5 842 000 Ft, az értékesítés értéke bruttó eladási 

áron 11 430 000 Ft. 
Kiskereskedő: értékesítés nettó eladási áron számított értéke 12 000 000 Ft, bruttó eladási 

áron 15 240 000 Ft. A levonható általános forgalmi adó összege 2 430 000 Ft 
volt. 

 
Az adatok ismeretében végezze el az alábbi feladatokat, számítások nélkül! 

a) Válassza ki a Termelő vállalatnál az értékesítés bruttó eladási áron összeget! 
…………………… Ft. 

 
b) Jelölje ki a Nagykereskedő vállalkozásnál a fizetendő áfa kiszámítási módját! 

 ………………………………………………….. 
c) Írja le a Kiskereskedő vállalat által a költségvetésbe befizetendő adó kiszámítási 

módját! ………………………………………………….. 
 
d) Egészítse ki a következő szöveget!  

A Kiskereskedőnél a bruttó beszerzési áron számított érték……………………… Ft, 
amely megegyezik a ……….……………………..………………. vállalat 
………….……………………… áron számított értékével. 

 
6. feladat         (13 pont) 
Fejezze be a következő meghatározások leírását! 
 

a) A THM, azaz a ………………………………………..…tájékoztatja az ügyfelet arról, 
hogy …….……………………………………………………………………………… 

b) Az adó az állam által ………………………….…… előírt, ………………………….. 
………………………………………. fizetési kötelezettség. 

c) Az igény ……………………………………….…………………….………………… 
………………………………………………………………….………………………. 

d) A mérleg a beszámoló egyik legfontosabb része, amely egy meghatározott időpontra – 
mérleg …………………………….. – vonatkozóan a vállalat vagyoni helyzetét 
(…………………… és ……………………) mutatja ………………………………… 
és ………………………………… . 
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e) A marketingeszközök azok a ………………………………… , amelyekkel a vállalat a 
………………………………………………….. megvalósítása során a fogyasztóra 
hatást gyakorol. 

f) Az éves beszámoló részei: a mérleg, ……………………………..………………… és 
……………………………………………  

 
7. feladat         (4 pont) 
Párosítsa össze az alábbi meghatározásokat! Írja a megadott betűjelek alá a megfelelő 
számokat! 
 

 A) termelési koncepció 1. profit elérése a társadalmi jólét mellett 
 B) értékesítési koncepció 2. a fogyasztó szükségleteinek  
 legmegfelelőbb termék 
 C) társadalomközpontú koncepció 3. a fogyasztót rá kell venni a vásárlásra 
 D) marketingkoncepció 4. magas termelékenység  
 

A B C D 
    

 
 
8. feladat         (6 pont) 
Írja le az alábbi adatok felhasználásával a forgóeszközök mérlegsor értékének 
összetevőit! (A számítást nem kell elvégeznie.) 
 
Tárgyi eszközök 28 000 000 Ft, tárgyi eszközök értékcsökkenése 6 200 000 Ft, eladási célú 
értékpapírok 3 100 000 Ft, követelések 4 500 000 Ft, tartós lekötésű bankbetét 4 900 000 Ft, 
tartós részesedések más vállalatnál 3 000 000 Ft, göngyölegek 200 000 Ft, anyagvásárlásból 
eredő tartozás 1 900 000 Ft, anyagok 2 600 000 Ft, készpénzkészlet 50 000 Ft, 
bankszámlapénz 15 600 000 Ft. 
 
Forgóeszközök értéke: 
 
………………………………………………………………………………………………….. 



 

írásbeli vizsga 1521 7 / 16 2015. október 12. 

Közgazdasági alapismeretek 
(üzleti gazdaságtan) — középszint Név:  ...........................................................  osztály: .....  

Számítást, bizonylatkitöltést, könyvviteli tételszerkesztést igénylő feladatok 
 
1. feladat          (10 pont) 
Vállalkozásunk a Kereskedő Zrt. (1219 Budapest, Duna u. 2., fizetési számlaszám 11652753-
04180423-11000032, adószám: 51424713-2-41, ügyvezető Kiss Kornél, a beszerző Fehér 
Fatime, pénzügyes Kelemen Hanna). 
ZIM áru vásárlása 2015. május 12-én a ZI-ZI Kft.-től (1111 Budapest, Széles u. 23., fizetési 
számlaszám 11701365-04131622-10300015, adószám: 42623165-2-41, ügyvezető Zili 
Zoltán, értékesítő Kő Rita). Vásárolt mennyiség 2 000 db, bruttó beszerzési ár 5 080 Ft/db, 
(27%-os áfával növelt érték). A kapott számla sorszáma: 02452. A fizetés módja beszedési 
megbízás felhatalmazói levél alapján, melynek benyújtása május 27-én történt meg.  
Vállalkozásunk értékesített 2015. május 18-án 3 000 kg ZXM árut, 6 299 Ft/kg nettó eladási 
áron a Fogyasztó Bt.-nek (8000 Székesfehérvár, Nyár u. 5., fizetési számlaszám 11701472-
02141526-18302014, adószám: 41527163-2-41, ügyvezető Füzi Ferenc, beszerző Nagy 
Nóra). A kiállított számla sorszáma: AH1587. Fizetési mód átutalás, a bank utasítása május 
29-én történt meg. 
 
A fenti adatok ismeretében válaszolja meg az alábbi kérdéseket! 
A szükséges mellékszámításokat írja le! 
 

a) A Kereskedő Zrt. vásárlása - pénzügyi rendezés kezdeményezése 
 
Bizonylat neve: ………………………………………….……… 
 
A bizonylat kibocsátójának neve, fizetési számlaszáma: ………….………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 
A bizonylat kiállításának napja: ………………………………… 
 
A bizonylaton szereplő összeg: ……………………………….. 
 
Az aláírásra jogosult neve: ……………………………………. 

 
b) A Kereskedő Zrt. értékesítése - pénzügyi rendezés kezdeményezése 

 
Bizonylat neve: ……………….…………………………  
 
A bizonylatot kiállító vállalkozás neve: ……………………………… 
 
Az aláírásra jogosult neve: ……………………………………. 
 
A bizonylat dátuma: ………………………….. 
 
A bizonylaton szereplő összeg: ………………. és a hivatkozás szövege: ………………
…………………………………………..………..……. 
Mellékszámítások: 
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2. feladat         (10 pont) 
 Egy üzlet kiemelt forgalmi adatai valamely évben 

Árucikk Értékesítés árbevétele (Ft) 
I. negyedév IV. negyedév 

Férfi kabát  5 500 000 6 280 000  
Női kabát  6 950 000  8 470 000 

 
Az üzletben az értékesítés árai a vizsgált időszakban átlagosan 1,5%-kal emelkedtek. 
 

a) Állapítsa meg az értékesítés értékének alakulását árucikkenként külön-külön és 
együttesen! (A százalékos értékeket egy tizedesjegyig kerekítse!)  

 Árucikkenként: 
 Mutatószám neve: ……………………………. Értéke: ………….% 
  ………….% 

Mellékszámítások: 
 
 
 
 
 
 
 Együtt: 
 Mutatószám neve: ……………………………. Értéke: ………….% 

Mellékszámítások: 
 
 
 
 

b) Számítsa ki az értékesítés volumenének együttes, átlagos alakulását!  
(A százalékos értéket egy tizedesjegyig kerekítse!)  

  
Mutatószám neve: ……………………………. Értéke: ………….% 
Mellékszámítások: 

 
 
 
 

c) Írjon rövid értékelést a kiszámított mutatók alapján! 
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3. feladat         (9 pont) 
Egy vállalkozásnál termelési célú gép beszerzésével kapcsolatban a következő tételek 
merültek fel az aktiválás előtt: 
• Július 1-jén a gép számla szerinti beszerzési értéke 12 900 000 Ft + 27% áfa, a fuvardíj 

27%-os áfával 1 079 500 Ft.  
• A gép beszerelését és üzembe helyezését a vállalkozás maga végezte, a tevékenységre 

elszámolt költségek összege 2 100 000 Ft. 
• A felvett beruházási hitel tárgyévi kamata 600 000 Ft, ebből 150 000 Ft aktiválásig 

számolható el. 
• A beruházás biztosításának díja 360 000 Ft/év a tárgyév július 1-jétől fizetve. 
• A folyamatos és zavartalan üzemelés érdekében az állandó karbantartás költsége 100 000 

Ft/hó költséggel jár. 
• A gépberuházást tárgyév szeptember 1-jén helyezte üzembe a vállalkozás. 
Az áfakulcs minden esetben 27%. 
 
A gép tervezett elhasználódási ideje 8 év, a tervezett maradványérték 508 000 Ft, a leírás 
lineáris. 
 

a) Számítsa ki a termelőgép aktivált (bekerülési) értékét! 
 
 
 

b) Állapítsa meg a termelőgép tárgyévi értékcsökkenését és mérlegértékét december 
31-én! 
értékcsökkenés: ………………………Ft,  mérlegérték: …………………Ft 

 Mellékszámítások: 
 
 
 
 
 
 

c) Számítsa ki a tárgyi eszköz nettó értékét a tárgyévet követő év december 31-én! 
Nettó érték: …………………………. Ft 

 Mellékszámítások: 
 

 
 
 
 d) Számítsa ki a tárgyi eszköz mérlegértékét a tárgyév december 31-én,  
 ha az értékcsökkenés elszámolása teljesítményarányos, az üzemórák arányában! 
 A tervezett üzemórák száma 32 000 óra, a tárgyévi dokumentált üzemidő 1250 óra.  
 (A tervezett maradványérték változatlan összegű.) 

értékcsökkenés: ………………………Ft,  mérlegérték: …………………Ft 
 Mellékszámítások: 
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4. feladat         (6 pont) 

Egy vállalkozás készleteinek tárgyidőszaki nyitó- és zárókészlet adatai 

Készlet megnevezése Készletérték tárgyév 
január 1-jén (Ft) 

Készletérték tárgyév 
december 31-én (Ft) 

Alapanyagok 4 450 000 4 010 000 
Befejezetlen termékek 1 980 000 2 220 000 
Szerszámok 800 000 900 000 
Félkész termékek 1 320 000 1 560 000 
Munkaruha 48 000 59 000 
Késztermékek 1 550 000 990 000 
Áruk 1 200 000 2 000 000 

 
a) Számítsa ki a saját termelésű készletek állományváltozásának értékét!  
 
 
 
 
 
 
b) Nevezze meg, melyik eredménykategóriát, és milyen irányban befolyásolja 

közvetlenül a kiszámított érték!  
 ………………………………………………………………………………………….. 
 

További adatok a vállalkozás tevékenységéről: 
A vállalkozás a következő bevételeket és ráfordításokat számolta el a vizsgált időszakban: 

• Termékeladásból származó árbevétel 16 230 000 Ft (áfa nélkül). 
• Egyéb bevétel 1 000 000 Ft. 
• Az időszak során a felmerült költségek ráfordításként elszámolt összege: anyagjellegű 

ráfordítások 4 000 000 Ft, személyi jellegű ráfordítások 6 300 000 Ft, értékcsökkenési 
leírás 500 000 Ft, egyéb ráfordítás 700 000 Ft. 

• Pénzügyi befektetések 500 000 Ft kamatbevételt és 750 000 Ft árfolyamnyereséget 
eredményeztek. Felvett hiteleinek évi kamatterhe 520 000 Ft volt.  

 
c) Számítsa ki (valamennyi adat figyelembevételével) a vállalkozás szokásos 

vállalkozási eredményét az összköltség eljárással az alábbi táblázat 
felhasználásával! 

 
Eredménykimutatás sorok E Ft 

Értékesítés nettó árbevétele  
Aktivált saját teljesítmények értéke  
Egyéb bevételek  
Időszaki (összes) ráfordítás  
Egyéb ráfordítások  
Üzemi (üzleti) eredmény  
Pénzügyi műveletek bevételei  
Pénzügyi műveletek ráfordításai  
Pénzügyi műveletek eredménye  
Szokásos vállalkozási eredmény  
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Mellékszámítások: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. feladat         (15 pont) 
 
Könyvelje le idősorosan az alábbi gazdasági eseményeket! 
 
1. 150 000 Ft készpénz felvétele a vállalkozás bankszámlájáról, pénztárbizonylat szerint. 
2. Alapanyagvásárlás fuvardíja, a kapott készpénzfizetési számla végösszege 127 000 Ft. 

(100 000 Ft + 27 000 Ft áfa.) 
3. Megérkezett a bank terhelési értesítése a készpénz felvételről. 
4. Termelőgép vásárlása 12 000 000 Ft, melyre a felszámított áfa összege 3 240 000 Ft.  
5. Késztermék-értékesítés, nettó árbevétel 15 000 000 Ft, az áfa 4 050 000 Ft. Az értékesített 

késztermék önköltségi értéke 11 500 000 Ft. 
6. Bankértesítés 3 800 000 Ft bértartozás átutalással való teljesítéséről. 
7. Termelőgép üzembehelyezése. 
8. Havi alapanyag-felhasználás 6 000 000 Ft. 
9. Az időszak bérköltsége 5 200 000 Ft. 
10. A termelőgépek havi értékcsökkenési leírása 150 000 Ft. 
11. Elkészült termékek raktárra vétele önköltségen 8 500 000 Ft. 
12. Beruházási szállítók kiegyenlítése bankértesítés szerint az elkülönített pénzeszközből. 
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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 
161. Befejezetlen beruházások 
17-19. Befektetett pénzügyi eszközök 
2. Készletek 
21. Anyagok 
211. 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 
385. Elkülönített 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 
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463. Költségvetési befizetési kötelezettségek 
464. Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése 
466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó 
467. Fizetendő általános forgalmi adó 
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 
53. Egyéb szolgáltatások költségei 
54. Bérköltség 
55. Személyi egyéb kifizetések 
56. Bérjárulékok 
57. Értékcsökkenési leírás 
571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás 
581. Saját termelésű készletek állományváltozása 
582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 
8. Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások 
81. Anyagjellegű 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

Választást, rövid választ 
igénylő feladatok 

1. 6  

50   

2. 8  
3. 5  
4. 2  
5. 6  
6. 13  
7. 4  
8. 6  

Számítást, bizonylatkitöltést, 
könyvviteli tételszerkesztést 
igénylő feladatok 

1. 10  

50   
2. 10  
3. 9  
4. 6  
5. 15  

Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  
      
      
       
   javító tanár 

 
 Dátum: .................................   
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 

  

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve

programba  
beírt egész 
pontszám 

Választást, rövid választ igénylő feladatok   
Számítást, bizonylatkitöltést, könyvviteli 
tételszerkesztést igénylő feladatok   
    
    
    
 javító tanár  jegyző

 
 
 Dátum: .................................  Dátum: ................................. 
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