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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 
 

 
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 hibaejtés helyén. Számolási 
hibával megoldott feladatnál a részpontszám felét le kell vonni a hibaejtés 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 nem jár pont, 
de rossz indoklás mellett is a helyes döntésért 1 pont adható. 

A hibás megítélés mellett az önmagában szakmailag helyes indoklásért 2 pont adható. 

(A javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de szakmailag kifogástalan indoklásért is teljes pont-
szám adható.) 

6. A feladatoknál többféle megoldás lehetséges. A javítási útmutatóban közölt eljárástól (szö-
veges megnevezéstől) eltérő helyes megoldások is lehetnek teljes értékűek, ezekért is teljes 
pontszám jár. 

7. A bizonylatok esetében a szabálytalan javításért feladatonként a hibák számától függetlenül 
1 pontot le kell vonni. A mértékegységhiányért feladatonként a hibák számától függetlenül 1 
pontot le kell vonni. Pontatlan kerekítésért feladatonként a hibák számától függetlenül 1 pon-
tot le kell vonni. 

A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszámok ad-
hatók. 

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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Bizonylatok kitöltésének, kezelésének, az üzleti levelezésnek, iratkezelésnek az ismeretét, 
képességét vizsgáló feladatok  
I. Szöveges feladatok  Összesen: 13 pont 
 
1. Az üzleti levelezés technikája, tartalma, folyamata 8 pont 
Párosító feladat 
1.1. Az alábbi levéltípusokat sorolja be a megfelelő levélfajták közé! Írja a levéltípus sor-

számát a megfelelő rovatba! 4 pont 

Levélfajták: Levéltípusok sorszámai: 

szerződést előkészítő 3., 5., 6. 

szerződés teljesítési szakaszában előforduló levelek 2., 7., 

szerződés megszegésével kapcsolatos levelek 1., 4., 8. 

Levéltípusok: 

1. akadályközlő levél 

2. teljesítőlevél 

3. megrendelés-visszaigazolás 

4. fizetési felszólítás  

5. ajánlatkérés  

6. tájékoztatólevél  

7. szállítási értesítés 

8. reklamáció 

(Értékelés: bármely két helyes megoldás egy pontot ér.) 

 

1.2. Mely levéltípusokban fordulnak elő a következő szövegrészletek? Írja a szöveg előtti 
pontozott vonalra a fenti levéltípusok közül a megfelelő sorszámát! 4 pont 

…3. … Megrendelésükre válaszolva megerősítjük, hogy az egyéb feltételek változatlansága 

mellett a vételár kiegyenlítése a szállítás teljesítését követő 3 napon belül átutalással történik. 

…4. … Amennyiben időközben a számla kiegyenlítésre került, kérem, felszólításunkat tekint-

sék tárgytalannak. 

…5. … Kérem, írják meg, hogy az alább felsorolt termékeket milyen szerződési feltételek mel-

lett tudják szállítani! 

…7. … Szállítás időpontja: 2019. május 30.  

(Értékelés: minden helyes megoldás 1 pontot ér.)  
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2. Feleletválasztó feladat  3 pont  
Válassza ki és aláhúzással jelölje a helyes választ! Több megoldás megjelölése vagy nem egy-

értelmű jelölés esetén a megoldás nem értékelhető. 3 * 1 pont 

 

2.1. A feladó megjelölésének helyes sorrendje: 

a. A vállalkozás alkalmazottjának a neve, a vállalkozás neve, a vállalkozás címe. 

b. A vállalkozás neve, a vállalkozás címe, a vállalkozás alkalmazottjának a neve. 

c. A vállalkozás neve, az alkalmazott neve, a vállalkozás címe. 

d. Egyik megoldás sem helyes. 

 

2.2. A címzett adatait a levél ……………… kell feltüntetni. 

a. bal oldalán 

b. jobb oldalán 

c. fejlécében  

d. láblécében 

 

2.3. A keltezés helyes módja: 

a. Pomáz, 2019. 03. 30. 

b. 2019. 03. 30. Pomáz. 

c. Pomáz 2019 03 30  

d. Mindegyik megoldás helyes. 

 
 
3. Fogalommeghatározás 2 pont 
 

Határozza meg röviden az alábbi fogalmat! 

 

Iratok selejtezése: a cég számára szükségtelen iratokat a cég megsemmisíti. 
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II. Üzleti adminisztrációs feladatok  Összesen: 12 pont 
4. A pénzforgalomhoz kapcsolódó fontosabb bizonylatok 4 pont 
Döntse el az egyes jellemzőkről, hogy mely bizonylatra igazak, majd írjon X jelet a megfelelő 

oszlopba! Figyelem: egy jellemző több bizonylatra is igaz lehet! 

jellemzők 
egyszerűsí-

tett számla 
számla szállítólevél 

A termékek áfaösszegét tartalmazza  X  

Nem szükséges az árakat tartalmaznia   X 

A gazdasági esemény könyvelésére is felhasz-

nálható 
X X  

Az árut kísérő bizonylat X X X 

Csak a bruttó árat tartalmazza X   

 

Értékelés: bármely két helyes megoldás egy pontot ér. 

 

5. Bizonylatkitöltés  8 pont  
Esettanulmány 

Ön a Kékszalag nevű vitorlásszaküzlet tulajdonosa. Vállalkozásának adatai: Neve: Kékszalag 

Kft. Címe: 1132 Budapest, Balaton utca 234. Adószáma: 11223344-2-41, bankszámlaszáma 

11714556-22558899. Egyik vásárlója 2019. május 7-én az alábbi termékeket vásárolja kész-

pénzért Önnél: két pár vitorláscipő, fogyasztói ára 25 400,0 Ft/pár, egy db vitorlássapka, nettó 

egységára 5 000,0 Ft, áfa: 1 350,0 Ft. A termékek áfakulcsa 27%. A vevő adatai: Varga Adal-

bert egyéni vállalkozó, címe: 1051 Budapest, Vajdahunyadvára útja 1. Bankszámlaszáma 

14523678-55667788, adószáma: 87654321-2-41. A vásárlásról számlát kér, amit alkalmazottja, 

Koós Karola az alábbi módon töltött ki. 

 

Feladat: 

- Ellenőrizze a számlát, majd válaszoljon az alábbi kérdésekre! 
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Számla e r e d e t i  p é l d á n y  CO1GA-5893503 
A számlakibocsátó neve, címe, bankszámla-száma: 

Koós Karola e.v.  

1132 Budapest, Balaton utca 234. 

11714556-22558899 
 

Adószám: 11223344-2-41 
Közösségi adószám:                                          

A vevő neve, címe: 

Varga Adalbert 

1051 Budapest, Vajdahunyadvára 

útja 1. 

14523678- 55667788 

Adószám: 87654321-2-41 
Közösségi adószám: 

A fizetés módja 

készpénz 
A teljesítés időpontja 

2019.05.07. 
A számla kelte 

2019.05.07. 
A fizetés határideje 

2019.05.07. 
A termék vagy szolgáltatás 

A termék (szolgáltatás) megnevezése és besoro-

lási száma és egyéb jellemzői 

ÁFA 

kulcs 

Menny. 

egység 
Mennyiség 

Egységára 

(ÁFA nélkül) 

Értéke 

(ÁFA nélkül) 

vitorláscipő 27 pár 2 20 000,0 20 000,0 

vitorlássapka 27 db 1 5 000,0 5 000,0 
 

     

 

     

Számlaérték ÁFA nélkül 25 000,0 

Az ÁFA kulcs …21,26.… és összege 6 750,0 

A számla végösszege Harmincegyezer-hétszázötven forint 31 750,0 

 

 

Nevezze meg a hibát és írja le a helyes megoldást! Húzza alá a megfelelő állítást és írjon vá-

laszt, ha szükséges! 

 

1. A számlakibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma  

helyes 

helytelen, mert…..nem az alkalmazott neve szükséges, hanem a vállalkozásé….. 

A helyes megoldás: …………….Kékszalag Kft. ……………………… 
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2. A vevő neve, címe 

helyes 
helytelen, mert………………………………………………………………….. 

A helyes megoldás:……………………………………………………… 

 

3. A fizetés módja, a teljesítés időpontja, a számla kelte, a fizetés határideje 

helyes  

helytelen, mert………………………………………………………………….. 

A helyes megoldás:……………………………………………………… 

 

4. A termékek soraiban felvitt adatok 

helyesek  

helytelenek, mert………..…a vitorláscipő esetében 2 pár értékét kell feltüntetni, és 

nem egy párét……………. 

A helyes megoldás:………20 000 helyett 40 000 ……………………… 

 

5. A számlaérték áfa nélkül 

helyes  

helytelen, mert……………………az érték összege rossz………… 

A helyes megoldás:…………45 000……………………… 

 

6. Az áfakulcs 

helyes  

helytelen, mert…az áfakulcsnak kell ott szerepelnie, és nem az áfatartalomnak.. 

A helyes megoldás:……………………27…………………… 

 

7. Az áfa összege 

helyes vagy  

helytelen, mert…………………45 000,0 alapján kell kiszámolni…………….. 

A helyes megoldás:...………45 000 * 0,27 = 12 150 Ft…..…………… 
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8. A számla végösszege 

helyes vagy  

helytelen, mert…………………hibás volt a nettó érték és az áfa összege is….. 

A helyes megoldás:…………45 000 + 12 150 = 57 150 Ft……………… 

 

 

Értékelés: Minden helyesen megválaszolt kérdés egy pontot ér, ha a válasz tartalmazza az 

összes szükséges információt (ha szükséges, a hiba megnevezését és helyes megoldását). 
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Az áruforgalom és üzleti tevékenység elemzésének, tervezésének ismeretét és képességét 
mérő feladatlap 
 
I. Szöveges feladatok  30 pont 
 
1. Feleletválasztás 5 pont 

Válassza ki, majd húzza alá a helyes megoldást! Több megoldás vagy nem egyértelmű je-

lölés esetén nem kap pontot. 5 * 1 pont 

 
1.1. Az árréstömeg = 

a) forgalom – árbevétel. 

b) forgalom – eladott áruk beszerzési értéke. 

c) árbevétel – eladott áruk beszerzési értéke. 
d) az egyes termékekből beszerzett mennyiség és azok árrésének szorzatösszege. 

 

1.2. Az alábbi költségelemzési mutatók közül nem relatív mutató 

a) a költségvonzat. 

b) a költségszínvonal dinamikus viszonyszáma. 

c) a költségek tervfeladat viszonyszáma. 
d) a költségszínvonal. 

 

1.3. Melyik állítás nem igaz az általános forgalmi adóra? 

a) Összfázisú adó. 

b) Költségként elszámolható az elszámolandó áfa. 
c) Fogyasztási adó. 

d) Befolyásolja a termékek keresletét. 

 

1.4. A felhasznált munkaerővel kapcsolatos hatékonysági mutató 

a) a termelékenység. 
b) a bérhányad. 

c) a fluktuáció. 

d) a létszámkihasználtság. 
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1.5. Ha egy vállalkozás 4,6%-os forgalomnövekedést tervezett és a tervét 102,9%-ra 

teljesítette, akkor 

a) a tervétől elmaradt 1,7%-kal. 

b) a forgalom ténylegesen 7,5%-kal nőtt. 

c) a forgalom ténylegesen csökkent 1,7%-kal. 

d) a tárgyévi forgalom a bázisévi forgalomnak 107,6%-a. 

 

 

2. Fogalommeghatározás 8 pont 
Határozza meg röviden az alábbi fogalmakat! 4 * 2 pont 

(A megadott választól eltérő, szakmailag helyes fogalommeghatározás is elfogadható.) 

 
2.1. Beszerzés (szűkebb értelemben): 

Az értékesítésre szánt árualap biztosítása. (Az értékesített árukészlet pótlása.) 

2.2. Kiadás: 

A vállalkozás pénzkészletének csökkenése. 

2.3. Adóbírság: 

Adóhiány esetén kell megfizetnie az adóalanynak. (Mértékét törvény szabályozza.) 

2.4. Készletvonzat: 

Megmutatja, hogy a forgalom/árbevétel 1%-os változása az átlagkészletet hány %-kal vál-

toztatja meg. (Megmutatja az 1%-os árbevétel-változásra jutó átlagkészlet-változás mér-

tékét.) 

 

3. Igaz-hamis állítások 12 pont 

Döntse el, melyik állítás igaz, melyik hamis, és írja az állítás mellé! Döntését mindkét eset-

ben indokolja!  4 * 3 pont 

(Helyes válasz 1 pont, megfelelő indoklás 2 pont. Csak a döntésért nem jár pont. A megadott 

választól eltérő, szakmailag helyes indoklás elfogadható.) 
 

3.1. A kiskereskedelmi beszerzési ár minden esetben megegyezik a szállítója által számlá-

zott nettó eladási árral. Hamis 

A beszerzési árnak a szállító által számlázott nettó áron kívül részei a beszerzéshez közvet-

lenül kapcsolódó költségek is (pl. vám, szállítási költség stb.). 
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3.2. Egy kereskedelmi vállalkozás összköltségeljárással készült eredménykimutatásában az 

anyagjellegű ráfordítások része a beszerzett áruk beszerzési értéke. Hamis 

Egy kereskedelmi vállalkozás összköltségeljárással készült eredménykimutatásában az 

anyagjellegű ráfordításokhoz az eladott áruk beszerzési értéke tartozik. 

 

3.3. A jövedéki adó egyfázisú adó. Igaz 

A jövedéki adó alanya a jövedéki termék előállítója vagy importőre, minden további for-

galmazó már nem kötelezett a jövedéki adó megfizetésére és levonására. 

 
3.4. Az optimális készletnagyság kialakításánál csak a készlettartás költségeit kell figye-

lembe venni. Hamis 

Az optimális készletnagyság kialakításánál a készlettartás költségein kívül figyelembe kell 

venni a készlet által lebonyolítható forgalom nagyságát is. 

 
 

4. Folyamatleírás 5 pont 
Állítsa megfelelő sorrendbe egy országos kereskedelmi vállalkozás hosszú távú beszerzési 

munkájának feladatait! Írja a táblázatba a sorrendnek megfelelő betűjeleket! 5 * 1 pont 

 

A. Meg kell határozni a vállalkozás hálózati egységeinek beszerzési önállóságát és hatás-

körét. 

B. Hosszabb távra meg kell határozni a beszerzendő áruk nagyságrendjét és választékát. 

C. Megrendelés formájában meg kell határozni az alkalmanként szállítandó áruk mennyi-

ségét és választékát. 

D.  A kiválasztott szállítókkal meg kell kötni az árubeszerzésre irányuló szerződéseket. 

E. Meg kell határozni a beszerzési források, szállítópartnerek kiválasztási szempontjait. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

B E D A C 
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II. Számítások, táblázat- és grafikonszerkesztési feladatok 45 pont 
 

1. feladat  16 pont 
Készletgazdálkodás 
Egy barkácstermékeket értékesítő vállalkozás az országban két áruházat működtet.  

A 2018. évre vonatkozóan elemzi készletgazdálkodásukat és elkészíti a 2019. évre vonat-

kozó tervüket. (A táblázat forgalmi és átlagkészlet adatai fogyasztói áron értelmezendők.) 

 

Áruház 
2018. évi tényleges 2019. évre tervezett 

Forgalom 
(millió 

Ft) 

Átlagkész-
let (millió 

Ft) 

Forgási 
sebesség 

(nap) 

Forgalom 
(millió 

Ft) 

Átlagkész-
let (millió 

Ft) 

Forgási 
sebesség 

(nap) 
Budapest 2 350,0 251,3 38,5 2 396,4 246,3 37,0 

Szeged 1 850,0 215,0 41,8 2 202,6 241,1 39,4 

Együtt 4 200,0 466,3 40,0 4 599,0 487,4 38,2 

 

Információk a tervezéshez: 

A budapesti áruházban az átlagkészlet forgási sebességét 1,5 nappal tervezi gyorsítani, mi-

közben az átlagkészlet nagyságát 2,0%-kal csökkenti. 

Szegeden az átlagkészlet forgási sebességének 6%-os gyorsítását tervezi. 

Piackutatás alapján az összes forgalom 9,5%-os növekedését látja elérhetőnek. 

 
1.1. Számítsa ki és írja be a táblázatba a hiányzó adatokat! (Kerekítési pontosság: egy tize-

desjegy.) 13 pont 

Számítás:  13 * 1 pont 

2018. évi tényleges: 

Budapest 

Átlagkészlet = 2 350,0 * 38,5 / 360 = 251,31 = 251,3 millió Ft 

Szeged 

Forgási sebesség = 215,0 *3 60 / 1 850,0 = 41,83 = 41,8 nap 

Együtt 

Átlagkészlet = 251,3 + 215,0 = 466,3 millió Ft 

Forgási sebesség = 466,3 * 360 / 4 200,0 = 39,96 = 40,0 nap 

2019. évre tervezett: 
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Összes forgalom = 4 200,0 * 1,095 = 4 599,0 millió Ft 

Budapest 

Forgási sebesség = 38,5 – 1,5 = 37,0 nap 

Átlagkészlet = 251,3 * 0,98 = 246,27 = 246,3 millió Ft 

Forgalom = 246,3 * 360 / 37,0 = 2 133,72 = 2 396,43 = 2 396,4 millió Ft 

Szeged:  

Forgási sebesség = 41,8 / 1,06 = 39,43 = 39,4 nap 

Forgalom = 4 599 – 2 396,4 = 2 202,6 millió Ft 

Átlagkészlet = 2 202,6 * 39,4 / 360 = 241,06 = 241,1 millió Ft 

Összes átlagkészlet = 246,3 + 241,1 = 487,4 millió Ft 

Átlagos forgási sebesség = 487,4 * 360 / 4 599,0 = 38,15 = 38,2 nap 

 

1.2. A kiszámított mutatók alapján soroljon fel három tényezőt, amely lehetővé teszi a vál-

lalati szintű készletgazdálkodás tervezett alakulását! 3 pont 

Tényezők: 3 * 1 pont 

− Mindkét áruházban gyorsul a készletek eladása. 

− Forgalmon belül a gyorsan forgó áruk aránya növekszik. 

− Elfekvő készletek nagysága csökken. 

− Megnő a szegedi áruház forgalmi részesedése (forgási sebessége jobban gyor-

sul, mint a budapesti áruházé) stb. 

 

2. feladat 9 pont 
Bérek és közterheik  
Egy élelmiszereket értékesítő üzletben 2018. év novemberében 12 fő dolgozott. Az átlagos 

bruttó bér 247 000 Ft volt, cafeteriát nem kaptak, és nem vettek igénybe adókedvezménye-

ket. 

A béreket érintő közterhek a következők voltak: 

− 19,5 százalék szociális hozzájárulási adó  

− 15 százalék személyi jövedelemadó  

− 10 százalék nyugdíjjárulék 

− 8,5 százalék egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék 

− 1,5 százalék szakképzési hozzájárulás 
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2.1. Számítsa ki 2018. év novemberére vonatkozóan a bruttó bérek összegét, a munkáltatót ter-

helő közteher bruttó bérre vetített százalékos mértékét és a munkáltatót terhelő közterhek 

november havi összegét! (Kerekítési pontosság: Ft) 3 pont 

 

Számítások: 3 * 1 pont 

Bruttó bérek összege = 247 000 * 12 = 2 964 000 Ft  

A munkáltatót terhelő közteher összes %-a = 19,5 + 1,5 = 21% 

A munkáltatót terhelő közteher novemberi összege = 2 964 000 * 0,21 = 622 440 Ft 

 

2.2. Számítsa ki a munkabért terhelő összes levonás százalékát és az átlagos havi nettó bért!  

Számítsa ki, hogy a 2018. november havi keresetek után hány Ft befizetési kötelezettsége 

keletkezett a munkáltatónak az összes alkalmazottja után!  

Mely szervnek és milyen határidővel kellett ezt a tartozását kiegyenlítenie? (Egészítse ki 

az erre vonatkozó mondatot!) 6 pont 

 

Számítások: 4*1 pont  

A munkabért terhelő levonások %-a = 15 + 10 + 8,5 = 33,5% 

Átlagos havi nettó bér = 247 000 * (1 – 0,335) = 164 255 Ft 

Összes befizetési kötelezettség november hónapra: 

 Munkabérrel kapcsolatos összes közteher %-a = 33,5 + 21 = 54,5% 

 A befizetési kötelezettség Ft-összege = 247 000 * 12 * 0,545 = 1 615 380 Ft 

(A befizetési kötelezettség kiszámítása bármilyen egyéb megoldás esetén összesen 2 pont.) 

 

A NAV-nak kell befizetni december hó 12-ig.     2 * 1 pont 
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3. feladat 12 pont 
Eredménykimutatás  
Egy lakásberendezési tárgyakat értékesítő vállalkozás forgalmiköltség-eljárással készíti el 

eredménykimutatását.   

 

Eredménykimutatás 2018. év 

Megnevezés Ezer Ft 

I. Értékesítés nettó árbevétele 1 685 000 

II. Értékesítés közvetlen költségei 1 373 275 

III. Értékesítés bruttó eredménye 311 725 

IV. Értékesítés közvetett költségei 207 255 

V. Egyéb bevételek 2 800 

VI. Egyéb ráfordítások 2 300 

A. Üzleti tevékenység eredménye 104 970  

B. Pénzügyi műveletek eredménye – 1 100 

C. Adózás előtti eredmény 103 870 

X. Adófizetési kötelezettség 7 761 

D. Adózott eredmény 96 109 
 

Kiegészítő információk: 

− Az értékesítés közvetlen költségeihez csak az elábé tartozik. 

− Árrésszínvonal: 18,5% 

− Forgalmazási költségek színvonala: 12,3% 

− Pénzügyi műveletek hozama: 5 700 ezer Ft 

− Pénzügyi műveletek ráfordítása: 6 800 ezer Ft 

− Társasági adó mértéke: 9% 

− Adóalapot módosító tételek egyenlege:  – 4 300 ezer Ft 

− Adókedvezmény összege: 1 200 ezer Ft 
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3.1. Számítsa ki a 2018. évi eredménykimutatás hiányzó adatait és írja be a táblázatba!(Kere-

kítési pontosság: ezer Ft) 10 pont 

 

Számítások: 10*1 pont 

Értékesítés bruttó eredménye = 1 685 000 * 0,185 = 311 725 ezer Ft 

Értékesítés közvetlen költségei = 1 685 000 – 311 725 = 1 373 275 ezer Ft  

Értékesítés közvetett költségei = 1 685 000 * 0,123 = 207 255 ezer Ft  

Üzleti tevékenység eredménye = (311 725 – 207 255) + (2 800 – 2 300) =  

104 970 ezer Ft  

Pénzügyi műveletek eredménye = 5 700 – 6 800 =  – 1 100 ezer Ft 

Adózás előtti eredmény = 104 970 – 1 100 = 103 870 ezer Ft 

Adóalap = 103 870 – 4 300 = 99 570 ezer Ft 

Számított adó = 99 570 * 0,09 = 8 961,3 = 8 961 ezer Ft 

Adófizetési kötelezettség = 8 961 – 1 200 = 7 761 ezer Ft 

Adózott eredmény = 103 870 – 7 761 = 96 109 ezer Ft 

 

3.2. Nevezzen meg két adókedvezmény-fajtát, amelyet a törvény által meghatározott feltéte-

lek megléte esetén a vállalkozás igénybe tud venni! 2 pont 

Adókedvezmények: 2 * 1 pont 

− Fejlesztési adókedvezmény 

− KKV beruházási hitel kamata utáni adókedvezmény 

− Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás adókedvezménye 

− Filmgyártás támogatása 

− Látvány-csapatsportok támogatása stb. 

 

4. feladat 8 pont 
Leltáreredmény megállapítása 
 
Egy élelmiszer-kiskereskedelmi vállalkozás három boltot üzemeltet. Készleteit nettó be-

szerzési áron tartja nyilván. Az 1. számú üzlet 2018. év végi leltárelszámolását kell elvé-

geznie. (Kerekítési pontosság: ezer Ft.) 
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Az 1. számú üzlet 2018. évre vonatkozó adatai nettó beszerzési áron ezer Ft-ban: 

Nyitókészlet 9 500 

Árubeszerzés 142 500 

Értékesítés 143 100 

Szállítóknak visszaküldött áru 270 

Vevőktől visszavett áru 320 

Selejtezés 96 

Áruátadás más boltoknak 158 

Áruátvétel más boltoktól 220 

Tényleges zárókészlet leltározáskor 8 300 

 

Kiegészítő információk: 

Haszonkulcs a nettó beszerzési ár 21%-a. 

Átlagos áfakulcs 22,5% 

A forgalmazási veszteséget a forgalom 0,15%-ában határozta meg. 

 

4.1. Számítsa ki a készletnövekedések, készletcsökkenések, valamint a könyv szerint készlet 

értékét nettó beszerzési áron! 3 pont 

Számítások: 3 * 1 pont 

Készletnövekedések = 142 500 + 320 + 220 = 143 040 ezer Ft 

Készletcsökkenések = 143 100 + 270 + 96 + 158 = 143 624 ezer Ft 

Könyv szerint készlet értéke = 9 500 + 143 040 – 143 624 = 8 916 ezer Ft 

 

4.2. Számítsa ki a leltáreredmény értékét nettó beszerzési áron! 4 pont 

Számítások: 4 * 1 pont 

Leltáreredmény kiszámítása: 

Tényleges készlet – Könyv szerinti készlet = 8 300 – 8 916 =  – 616 ezer Ft (Nyers 

hiány) 

Forgalom = 143 100 * 1,21 * 1,225 = 212 109,9 = 212 110 ezer Ft 

Fogalmazási veszteség = 212 110 * 0,0015 = 318,1 = 318 ezer Ft 

Leltáreredmény =  – 616 + 318 =  – 298 ezer Ft  

 

 

 



Kereskedelem ismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

1911 írásbeli vizsga 18 / 18 2019. október 18. 

4.3. Értelmezze a kapott eredményt! 1 pont 

A nyers hiány nagysága meghaladja a forgalmazási veszteség (megengedett hiány) 

nagyságát, ezért az üzletben leltárhiány keletkezett, tehát az alkalmazottaknak kártérí-

tési felelőssége van. 
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