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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 

(az értékelő tanárok részére) 
 
 

 
A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott 
pontszámok adhatók!  
 
A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van.  
 
Amennyiben a vizsgázó a tesztjellegű feladatoknál az összes válaszlehetőséget megjelöli vagy 
a helyes megoldások számánál többet jelöl meg, akkor nem kap pontot.  
 
A feladat kidolgozása során a vizsgázó tévedés esetén javíthatja a rossz megoldást, de helyes 
válasznak csak az egyértelmű, szabályos javítás fogadható el.  
 
Logikai vagy számolási hiba esetén a hibavétés helyén nem jár pont, a további hibátlan 
lépésekért megadható a pontszám.   
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VÁLASZTÁST, RÖVID, EGYSZERŰ VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK 
 
A) Feleletválasztásos vagy tesztjellegű feladatok 

Az 1−10. sorszámú tesztfeladatoknál az állításokhoz négy válaszlehetőséget adunk meg, 
de közülük csak egy helyes. Válassza ki a helyes válasz betűjelét, és írja a feladat után lévő 
táblázatba! 
1. feladat (2 pont) 
A kereslet törvénye szerint egy jószág árának csökkenése miatt   

a) a keresett mennyiség növekszik.  
b) a kínált mennyiség csökken.  
c) a kínált mennyiség növekszik.  
d) az egyensúlyi ár növekszik. 

A helyes válasz betűjele: a 
 
2. feladat (2 pont) 
Ha egy tevékenység explicit költségeiből levonjuk a számviteli profit és a normál profit 
különbségét, valamint hozzáadjuk a gazdasági profitot és az elszámolható implicit 
költséget, akkor a kapott érték megegyezik  

a) az árbevétellel. 
b) a számviteli költséggel. 
c) a gazdasági költséggel. 
d) a normál profittal. 

A helyes válasz betűjele: b 
 
3. feladat (2 pont) 
Ha egy ország külföldre irányuló transzferkifizetései növekednek, akkor ez közvetlenül 
csökkenti az ország 

a) nettó nemzeti jövedelmét. 
b) bruttó nemzeti jövedelmét. 
c) bruttó rendelkezésre álló nemzeti jövedelmét. 
d) bruttó hazai termékét.  

A helyes válasz betűjele: c 
 
4. feladat (2 pont) 
Az összhaszon és a határhaszon kapcsolatát a következő összefüggés írja le: 

a) Az összhaszon és a határhaszon különbsége mindig nulla. 
b) Ha az összhaszon negatív, akkor a határhaszon csökken. 
c) Ha a határhaszon nulla, akkor az összhaszon maximális.  
d) Egyik állítás sem helyes.  

A helyes válasz betűjele: c 
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5. feladat (2 pont) 
A tulajdonjog tárgya lehet 

a) egy épület. 
b) egy értékpapír. 
c) dolog módjára hasznosítható víz. 
d) az a), b) és c) válasz is helyes. 

A helyes válasz betűjele: d 
 
6. feladat (2 pont) 
A piacszegmentálást meghatározhatja 

a) a tájegység. 
b) az életkor. 
c) a jövedelem. 
d) az a), b) és c) válasz is helyes. 

A helyes válasz betűjele: d 
 
7. feladat (2 pont) 
Aktív bankügylet esetén 

a) a pénzintézet forrásokat von be. 
b) a pénzintézetnek követelése keletkezik. 
c) a pénzintézetnek kötelezettsége keletkezik. 
d) a pénzintézetnek kamatköltsége keletkezik. 

A helyes válasz betűjele: b 
 
8. feladat (2 pont) 
A számvitel külső szabályozásának nem alapdokumentuma(i) 

a) a 2000. évi C. törvény a számvitelről. 
b) a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok. 
c) a számviteli politika. 
d) az Európai Unió számviteli előírásai. 

A helyes válasz betűjele: c 
 
9. feladat (2 pont) 
Az alábbiak közül melyik a helyes összefüggés: 

a) Iv = Ip
0  Iq

1 
b) Iv = Ip

0  Iq
0 

c) Iv = Ip
1  Iq

1 
d) Egyik válasz sem helyes. 

A helyes válasz betűjele: a 
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10. feladat (2 pont) 
Az alábbiakban felsorolt helyi adók közül a helyi önkormányzat egyszerre nem vetheti ki 
az illetékességi területén 

a) az építményadót és a kommunális adót. 
b) az építményadót és a telekadót. 
c) a kommunális adót és az idegenforgalmi adót. 
d) a helyi iparűzési adót és a telekadót. 

A helyes válasz betűjele: a 
 
B) Rövid szöveges választ igénylő feladatok 

 
1. feladat (3 pont) 
Kapcsolja össze a betűkkel jelzett statisztikai fogalmakat a hozzájuk tartozó 
definíciókkal! Írja a megfelelő fogalom betűjelét a megadott táblázatba a definíció 
sorszáma alatti cellába! Egy cellába csak egy betű kerülhet! 
Definíciók: 

1. Az a szempont, mely alapján a sokaság elemeit jellemezzük. 
2. A sokaság elemei közül a leggyakrabban előforduló, tipikus érték. 
3. Az a szám, amellyel az egyes átlagolandó értékeket helyettesítve azok összege 

változatlan marad. 

Fogalmak: 
a) számtani átlag  
b) intenzitási viszonyszám 
c) ismérv 
d) kronologikus átlag 
e) medián 
f) módusz 
g) dinamikus viszonyszám 

1. 2. 3. 
c f a 

(Minden helyesen beírt betűjel 1-1 pont, összesen 3 pont.) 
 

2. feladat (4 pont) 
Az alábbiakban felsorolt, biztosítási ismeretekkel kapcsolatos megállapításokról el kell 
döntenie, hogy igazak vagy hamisak. Írja az állítások alatt található kipontozott helyre a 
megfelelő szót (igaz vagy hamis)!  
1. A biztosítási kötvény olyan értékpapír, amely a biztosítási ajánlat elfogadását és a 

szerződés létrejöttét igazolja. 
Az állítás:  hamis 

2. Díjhalasztás esetén a díjhalasztás tartama alatt a biztosító kockázatviselése nem áll fenn. 
Az állítás: hamis 
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3. Biztosítási szerződés alapján a biztosító köteles a szerződésben meghatározott kockázatra 
fedezetet nyújtani és a biztosítási esemény bekövetkezése esetén a szerződésben 
meghatározott szolgáltatást teljesíteni, illetve a biztosítóval szerződő fél köteles eleget 
tenni fizetési kötelezettségének. 
Az állítás: igaz 

4. A veszély az előre nem látható kedvezőtlen események gazdasági hátránya, vagyoni 
vesztesége. 
Az állítás: hamis 

5. A biztosítás olyan gazdasági tevékenység, amely során az azonos veszélyhelyzetben lévők 
a lehetséges/bekövetkezendő kár ellensúlyozására kockázati közösséget hoznak létre és 
közösen tartalékolnak. 
Az állítás: igaz 

6. Az életbiztosítások közé soroljuk a baleset- és egészségbiztosítást. 
Az állítás: hamis 

7. A biztosítási szerződés olyan kétoldalú jogügylet, amelyre a polgári jog szabályai 
érvényesek. 
Az állítás: igaz 

8. A bruttó biztosítási díj tartalmazza a bruttó kockázati díjat. 
Az állítás: igaz 

(7-8 helyes válasz 4 pont, 5-6 helyes válasz 3 pont,  
3-4 helyes válasz 2 pont, 1-2 helyes válasz 1 pont.) 

 
3. feladat (4 pont) 
Egészítse ki a következő hiányos, a nemzetközi elszámolásokkal kapcsolatos 
meghatározásokat! Írja a hiányzó szót a kipontozott helyre! 
a) A deviza minden olyan fizetési eszköz, amely a nemzetközi elszámolásban készpénzt 

helyettesít.  
b) A valuták egymásra történő átváltását konverziónak nevezzük. 
c) A felértékelés esetén a külföldi valuta/deviza hazai pénznemben kifejezett ára csökken. 
d) Ha a belföldi inflációs ráta alacsonyabb a külföldinél, fékezően hat az exportra. 

(Minden helyesen beírt szó 1-1 pont, összesen 4 pont.) 
 

4. feladat (3 pont) 
Vállalkozásunk a Szilvás Kereskedelmi Kft. Az alábbi táblázat első sorában a kft. vásárolt 
készleteivel kapcsolatosan négy bizonylatot soroltunk fel. Párosítsa a táblázat alatt 
felsorolt jellemzőket a bizonylatokkal! Írja a bizonylat neve alá a megfelelő jellemzők 
sorszámát! Egy sorszám több helyre is kerülhet, de a felsorolt jellemzők között van egy 
olyan is, amelyik egyik bizonylatra sem igaz. 
 

Szállítólevél Bejövő számla Készletbevételezési 
bizonylat 

Készletnyilvántartó 
lap 

1., 2., 5. 2., 5., 7. 3., 5., 8. 3., 5., 6. 
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Jellemzők: 
1. Az áru átadásának/átvételének hivatalos okmánya 
2. Külső bizonylat 
3. Belső bizonylat 
4. Szigorú számadású bizonylat 
5. Nem szigorú számadású bizonylat 
6. Készletek mennyiségi és értéknyilvántartásának összesítő bizonylata 
7. Pénzügyi és számviteli bizonylat 
8. A készletmozgás alapbizonylata 

(11-12 db helyesen beírt sorszám 3 pont, 9-10 db helyesen beírt sorszám 2 pont,  
7-8 db helyesen beírt sorszám 1 pont, 1-6 db helyesen beírt sorszám 0 pont.) 

 
5. feladat (3 pont) 
Egészítse ki az alábbi, hiányos eredménykimutatás-részletet! Írja a kipontozott helyekre 
a hiányzó megnevezéseket!  
Eredménykimutatás összköltségeljárással (részlet) (1 pont) 

2018. év 
ezer Ft 

I. Értékesítés nettó árbevétele 5 000 
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (1 pont) -200 
III.  Egyéb bevételetek 300 
IV. Anyagjellegű ráfordítások 1 200 
V. Személyi jellegű ráfordítások 2 000 
VI. Értékcsökkenési leírás 200 
VII. Egyéb ráfordítások 100 

A) ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE  
(Az anyagjellegű ráfordítások és az értékcsökkenési leírás hiányzó megnevezések helyes 

beírása esetén együttesen 1 pont.) 
 
6. feladat (3 pont) 
 
Írja fel az üzemi (üzleti) tevekénység eredményének kiszámítási módját!  A számítást nem 
kell elvégeznie!  

5 000 – 200 + 300 – 1 200 – 2 000 – 200 – 100 
 

ÜZLETI SZÁMÍTÁST, KÖNYVVITELI TÉTELSZERKESZTÉST IGÉNYLŐ 
FELADATOK 

1. feladat  (14 pont) 

Egy tökéletesen versenyző vállalat teljes költség függvénye TC = 10q2 + 20q + 1000, 
határköltség függvénye pedig MC = 20q + 20. 
 
a) Számítsa ki, hogy profitmaximalizálás esetén milyen ár mellett lenne 15 db a vállalat 

termelése! (3 pont) 
A profitmaximum feltétele: MC = MR = P,  (1 pont) 
ennek megfelelően a 20q + 20 = P akkor teljesül q=15 esetén, ha P=320. (2 pont) 
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b) Számítsa ki, hogy mekkora profithoz jut a vállalat az a) feladatrészben meghatározott 

ár mellett!  (3 pont) 

TC képletében behelyettesítve q = 15-öt, TC= 3550.  (1 pont) 
TR = 320·15 = 4800  (1 pont) 
Tπ= TR – TC = 4800 – 3550 = 1250 (1 pont) 
 
c) Határozza meg, hogy a vállalat termel-e P = 10 ár mellett! (2 pont) 
Üzemszüneti pont esetén AVCmin = MC = P.  
Az MC = P, azaz a 20q + 20 = 10 egyenlet megoldása szerint  
q = – 0,5, azaz a vállalat nem termel.  
 
Másik megoldás:  
Mivel VC = TC – FC, így VC = 10q2 + 20q. AVC = VC / q, így AVC = 10q + 20.  
Ennek megfelelően: AVCmin = MC, azaz 20q + 20 = 10q + 20 egyenlet megoldása: q = 0.  
Visszahelyettesítve MC = 20. Így (MC=) P = 20 az üzemszüneti ponthoz tartozó ár, ez alatt, 
azaz P = 10 mellett nem termel. 
 
d) Nyereséges-e a profitmaximalizáló vállalat P = 200 ár mellett? Mennyit termel, és 

mekkora ekkor a nyeresége vagy a vesztesége? (6 pont) 

Profitmaximalizálás mellett MC = P, azaz 
20q + 20 = 200, amiből (2 pont) 
q = 9 a termelt mennyiség. (1 pont) 
TC képletében behelyettesítve 9-et, TC= 1990.  (1 pont) 
TR = 200·9 = 1800  (1 pont) 
Tπ= TR – TC = 1800 – 1990 = –190, azaz veszteséges.  (1 pont) 

2. feladat  (10 pont) 

Egy vállalkozás forgalom- és árukészletadatai 2019 négy kiemelt hónapjában 
 

Hónap Forgalom 
(Ft) 

A forgalom változása (%) Árukészlet a 
hónap első 

napján 
(Ft) 

januárhoz 
viszonyítva 

bázis 
viszonyszám 

előző hónaphoz 
viszonyítva 

lánc 
viszonyszám 

Január 30 000 000 100,0 - 7 500 000 
Február 34 500 000 115,0 115,0 8 250 000 
Március 36 300 000 121,0 105,2 8 650 000 
Április 39 930 000 133,1 110,0 9 100 000 

 
A feladatmegoldás során mellékszámításait négy tizedesjegy pontosságig végezze! 
Válaszaiban a százalékos formában kért értékeket egy tizedesjegyre kerekítve adja meg!  
(Pl. 2 500 / 2 300 = 1,086956521. A mellékszámításban négy tizedesjegy pontosságig: 
2 500 /2 300 = 1,0869, a válaszban 108,7%.) 

A mellékszámításokat minden esetben jelölje! 
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a) Egészítse ki a fenti hiányos táblázatot! Számítsa ki a hiányzó értékeket és írja a 
táblázat megfelelő rovataiba! A táblázat fejlécében lévő kipontozott helyekre írja be 
a kiszámított mutatók nevét! (5 pont) 
Mellékszámítás: 
30 000 000 x 1,15 = 34 500 000 és 30 000 000 x 1,21 = 36 300 000 

(A két forgalomérték helyes meghatározása együttesen 1 pont.) 
36 300 000 x 1,1 = 39 930 000 (1 pont) 
36 300 000 / 34 500 000 = 1,0521 105,2% (1 pont) 
39 930 000 / 30 000 000= 1,331  133,1% (1 pont) 

(A viszonyszámok helyes típusának beírása a táblázatba együtt 1 pont.) 
 

b) Számítsa ki a 2019  I. negyedévére vonatkozó átlagos havi árukészlet értékét! Nevezze 
meg a számított statisztikai mutatószámot! (3 pont) 
A kiszámított értéket kerekítse egész számra!  
 
Az I. negyedév átlagos havi árukészlet értéke: 8 400 000 Ft (2 pont) 
Statisztikai mutató neve: kronologikus átlag (1 pont) 
Mellékszámítás: 

 
 
 

c) Számítsa ki a forgalom változásának átlagos ütemét a vizsgált időszakban (2019. 
január-április)! Nevezze meg a kiszámított mutatószámot! (2 pont) 
 
Forgalom változásának átlagos üteme: 110% (1 pont) 
Statisztikai mutató neve: mértani (geometriai) átlag (1 pont) 

Mellékszámítás: 

 

 

3. feladat  (15 pont) 

Vállalkozásunk, az MOGYORÓ KFT. (1016 Budapest, Magvas utca 12., fizetési számlaszám: 
11720245-06765054, adószám: 42410125-2-41, ügyvezető Magos Iván) termelőtevékenységet 
folytat. A 2018. januári gazdasági eseményekről a következő információkat ismerjük:  
 
1. Január 7-én 200 kg alapanyagot vásároltunk a Dió Kft.-től 15 240 Ft/kg bruttó beszerzési 

egységáron (áfakulcs 27%). A fizetés módja átutalás. 
2. Az előző pontban vásárolt alapanyag szállítási költségéről január 7-én kapott készpénzes 

számla végösszege 38 100 Ft (áfatartalom 21,26%). 
3. A január 7-én vásárolt alapanyagra 5% minőségi engedményt kértünk a Dió Kft.-től. Az 

engedményt megkaptuk, a helyesbítő számla megérkezett. 
4. Január 15-én felhasználtunk 250 kg alapanyagot. A vállalkozás a készletcsökkenést 

elszámolta. 
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5. Január 18-án vásároltunk egy irodai számítógépet a könyvelő részére. A kapott átutalásos 
számlán szereplő összeg 390 000 Ft + 27% áfa. Vállalkozásunk a vásárlás napján üzembe 
helyezte a számítógépet. Tervezett használati idő 3 év, maradványérték 90 000 Ft, a leírás 
lineáris módszerrel történik. 

6. Január 31-én az elkészült késztermékeket raktárra vettük.  
Kiegészítő információk a tárgyidőszakra vonatkozóan: 
Nyitó alapanyagkészlet 100 kg, nyilvántartási ár 10 000 Ft/kg. 
Nyitó késztermék készlet értéke 1 000 000 Ft (200 db). 
Az időszaki késztermék termeléssel kapcsolatos adatok: 

− a nyitó befejezetlen termelés értéke 600 000 Ft, 
− az időszaki termelőtevékenység során felmerült összes költség 6 500 000 Ft, ebből a 

közvetett költségek összege 1 500 000 Ft, 
− az időszak végén a záró befejezetlen termelés értéke 400 000 Ft, 
− az elkészült késztermékek mennyisége 1 000 db. 

Számvitelpolitikai döntések: 
− A vásárolt készletek készletcsökkenésének elszámolása FIFO módszerrel történik. 
− A saját termelésű készletek készletcsökkenésének elszámolása átlagos önköltségen 

történik.  
− A tárgyi eszközökre negyedévente, a negyedév első napján állományban lévő eszközök 

értéke után kerül elszámolásra a terv szerinti értékcsökkenés. 

Olvassa el figyelmesen a fenti információkat, oldja meg az elvégzendő feladatokat! 
 
a) Kapcsolja össze az alábbiakban megnevezett bizonylatokat a fentiekben megismert 

gazdasági események közül a megfelelőkkel! A gazdasági események ismeretében 
válaszolja meg az alábbi kérdéseket!  A szükséges mellékszámításokat írja le!  
 (3 pont) 
1. Bizonylat neve: A saját termelésű készlet raktári bevételezési bizonylat  

A bizonylaton szereplő összeg? 5 200 000 Ft (2 pont) 
Mellékszámítás: 
Nyitó befejezetlen termelés: 600 000 
+Időszaki közvetlen költség: 6 500 000 – 1 500 000 =  5 000 000 
−Záró befejezetlen termelés: 400 000  
Elkészült késztermék értéke: 5 200 000 

 
2. Bizonylat neve: Tárgyi eszköz egyedi nyilvántartólap 

A 2018. évi értékcsökkenés összege? 75 000 Ft (1 pont) 

(A kiszámított értéket, ha szükséges, kerekítse egész számra!) 
Mellékszámítás: 
Értékcsökkenés 2018. április 1 − december 31.: 
(390 000 – 90 000) / 3 / 12 x 9 = 74 999,99      75 000 Ft 
vagy (390 000 – 90 000) / 3 / 4 x 3 = 75 000 Ft 
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b) Könyvelje el idősorosan a MOGYORÓ Kft. 5. feladatban megismert, 2018. január 

havi gazdasági eseményeit! A mellékelt számlatükör szerinti számlaszámokkal jelölje 
ki a könyvelési tételeket! A szükséges mellékszámításokat jelölje! A feladat a) részében 
jelölt mellékszámítást nem kell még egyszer elvégeznie! (12 pont) 
Mellékszámítás: 
1. Alapanyag-vásárlás áfa nélkül: (200 x 15 240 ) / 1,27 = 3 048 000 / 1,27 = 2 400 000 Ft 

vagy 15 240 / 1,27 = 12 000 Ft/kg 200 x 12 000 = 2 400 000 Ft 

áfa: 2 400 000 x 0,27 = 648 000 Ft 
vagy: 3 048 000 – 2 400 000 = 648 000 Ft 

2. Szállítási költség áfa nélkül: 38 100 / 1,27 = 30 000 Ft 
Áfa: 30 000 x 0,27 = 8 100 vagy 30 000 x 0,2126 = 8 100 Ft 

3. Engedmény: 2 400 000 x 0,05 = 120 000 Ft 
Áfa: 120 000 x 0,27 = 32 400 Ft vagy 648 000 x 0,05 = 32 400 Ft 

4. Alapanyag felhasználás FIFO-val: 
100 x 10 000 + 150 x (12 000 x 0,95 + 30 000 / 200) = 1 000 000 + 150 x (11 400 +150) 
= 1 000 000 + 150 x 11 550 = 1 000 000 + 1 732 500 = 2 732 500 Ft      2 pont 
vagy 
új készlet beszerzési ára: (2 400 000 + 30 000 – 120 000) / 200 = 11 550 Ft/kg 
Felhasználás: 100 x 10 000 + 150 x 11 550 = 1 000 000 + 1 732 500 = 2 732 500 Ft 

5. Áfa: 390 000 x 0,27 = 105 300 Ft 
Vegyes napló  

Sor-
szám 

Szöveg 
T számla K számla  T összeg  

= K összeg száma neve száma neve 

1.a Alapanyag-
vásárlás 211. Alapanyagok 454. Szállítók 2 400 000 

1.b Alapanyag 
áfa 466. Előzetesen 

felszámított áfa 454. Szállítók 648 000 

2.a Alapanyag 
szállítási díj 211.  Alapanyagok 381. Pénztár 30 000 

2.b Szállítási díj 
áfa 466.  Előzetesen 

felszámított áfa 381. Pénztár 8 100 

3.a Engedmény 454. Szállítók 211. Alapanyagok 120 000 

3.b Engedmény 
áfa 454. Szállítók 466. Előzetesen 

felszámított áfa 32 400 

4. Alapanyag- 
felhasználás 51. Anyagköltség 211. Alapanyagok 2 732 500 

5.a Számítógép- 
vásárlás 

161. 
(16.) 

Befejezetlen 
beruházások 455. Beruházási 

szállítók 390 000 

5.b Számítógép 
áfa 466.  Előzetesen 

felszámított áfa 455. Beruházási 
szállítók 105 300 
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5.c Aktiválás 14.  Egyéb 
berendezések 

161. 
(16.) 

Befejezetlen 
beruházások 390 000 

6. Elkészült 
késztermék 25. Késztermék 581.  STK ÁV 5 200 000 

 
Az 1.a és 1.b események együttesen 1 pont. Minden további helyes tételsor összeggel 1-1 pont, 
összesen 10 pont. (A szöveg más megfogalmazása is elfogadható.) Csak akkor jár a pont, ha a 
vizsgázó a számlák nevét is kiírta. A könyvelési tételekre részpont nem adható. 
 
A szükséges mellékszámítások helyes kijelölésének hiányában az érintett könyvelési tételekre 
pont nem adható.  
A 6. sorszámú könyvelési tételnél, ha a vizsgázó a feladat a) részében hibásan határozta meg 
az összeget, de helyes a tételben a számlakijelölés, a vizsgázónak a könyvelésre tételre jár a 
pont. 
 
4. feladat  (13 pont) 
Végezze el az alábbi, 1−3. sorszámú, egymástól független pénzügyi számításokat! A 
mellékszámításokat jelölje!  
 
1. Egy turista a svájci Alpokban szeretne síelni. Az útra 150 000 Ft (HUF) összegnek 

megfelelő értékű eurót (EUR) visz magával. Az aktuális árfolyam 320 HUF/EUR és 326 
HUF/EUR a váltás napján. A szállodában csak svájci frankkal (CHF) tud fizetni. Ezért a 
szállodai pénzváltónál átváltja a szállás kifizetéséhez szükséges 300 euró értékű összeget. 
Az euró átváltási árfolyama svájci frankra 1,15 CHF/EUR. Az utazás végén megmaradt 10 
eurót a pénzváltónál visszaváltja, az aktuális árfolyam 322 HUF/EUR és 328 HUF/EUR 
volt. 
(Az összegek kiszámítása során kerekítsen egész számra!) 

a) Mennyi eurót kapott az út elején a turista? (1 pont) 
Az út elején a turista 460 eurót kapott. 
Mellékszámítás: 
150 000 / 326 = 460,12 

b) A szállodában mekkora összegű svájci frankot kapott a turista az átváltás 
után? (1 pont) 
A szállodában 345 svájci frankot kapott az átváltás után. 
Mellékszámítás: 
300 x 1,15 = 345 

 
c) Hazaérkezése után a megmaradt pénzt visszaváltva mennyi forinthoz juthat a 

turista? (1 pont) 
A turista a hazaérkezése után 3 220 Ft-hoz juthat.  
Mellékszámítás: 
10 x 322 = 3 220 
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2. Egy vállalkozó használt gépet akar vásárolni 3 000 000 Ft-ért. A gép vételárának 

kifizetésére a vevőnek az alábbi két pénzügyi lehetősége van: 
1) A szerződéskötéskor fizet 2 000 000 Ft-ot, majd 1 év múlva még 1 200 000 Ft-ot.  
2) Egy összegben kifizeti a gép vételárát.  
A pénzpiacon a piaci kamatláb évi 11%. 
Érdemes-e a vevőnek egy összegben kifizetnie a gép vételárát? Hasonlítsa össze a két 
pénzügyi lehetőséget jelenértéken számítva! A válaszokat írja a kipontozott helyre! 
Számításaihoz használja a feladatlap végén található időérték táblázatok közül a 
megfelelőt! (4 pont) 
Ha egy összegben fizeti ki a vételárat, akkor a vevő most fizet: 3 000 000 Ft-ot. 
 (1 pont) 
Részletfizetés esetén kifizetett összeg: 3 081 200 Ft. 
A vevő a gép vételárát: egy összegben fizesse / részletekben fizesse ki az eladónak. 
 (1 pont) 
(A megfelelő szövegrészt húzza alá!) 
Mellékszámítás: 
2 000 000 + 1 200 000 / 1,11  = 2 000 000  + 1 200 000 * 0,901 =  
2 000 000  + 1 081 200 = 3 081 200 (2 pont) 

 
3. Egy diák a 18. születésnapjára szüleitől és nagyszüleitől 500 000 Ft összeget kapott. A 

diáknak a pénzre jelenleg nincs szüksége, ezért pénzének befektetéséhez befektetési 
ajánlatot keres hat hónapos futamidőre. Az egyik pénzintézet két ajánlata közül választhat: 
a) Sávos kamatozású betétbe fekteti pénzét. A megtakarítás első két hónapjában a kamat 

évi 5%, a második két hónapban évi 6%, a harmadik két hónapban évi 7%. A kamatot 
nem tőkésítik. 

b) A másik ajánlat szerint az éves kamat 6%, amit negyedévente tőkésítenek. 

Számítsa ki a zárótőke értékét mindkét esetben! A kiszámított értékeket írja a 
kipontozott helyekre! (A számításai során négy tizedesjegy értékre kerekítsen!) 
 (6 pont) 

a) Zárótőke értéke: 515 000 (1 pont) 

b) Zárótőke értéke: 515 100 (1 pont) 

Mellékszámítás: 
a) 500 000 x (0,05 / 6) + 500 000 x (0,06 / 6) + 500 000 x ( 0,07 / 6) = 

 500 000 x 0,0083 + 500 000 x 0,01 + 500 000 x 0,0117 = 4 150 + 5 000 + 5 850 =  
15 000 
Zárótőke: 500 000 + 15 000 = 515 000  (1 pont) 

(Mindhárom helyesen felírt kamattényező: 2 pont.) 
b) 500 000 x (1 + 0,06 / 4)2 = 500 000 x 1,0302 = 515 100  

(Helyesen felírt kamattényező: 1 pont.) 
Ön szerint melyik banki ajánlatot fogadja el a diák? Írja az ajánlat betűjelét a 
kipontozott helyre! 

A diák a(z) b) ajánlatot fogadja el. (1 pont) 
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5. feladat  (8 pont) 
 

a) Kertes Rózsa 2018. évi jövedelemadó bevallásának elkészítéséhez az alábbi információk 
állnak rendelkezésünkre: 

Kertes Rózsa 2018. évi jövedelmei: 
Bruttó munkabére összesen: 5 582 000 Ft 
Tárgyévben kapott jutalom: 200 000 Ft 

 
Kertes Rózsa családjában három kiskorú gyermeket nevelnek, akik után a családi pótlékot az 
édesanya, Kertes Rózsa kapja. A családi kedvezmény összege 220 000 Ft/hó/gyerek. A szülők 
nyilatkoztak a munkáltatójuknak, hogy 50-50%-os arányban kívánják igénybe venni a családi 
kedvezményt. 
Kertes Rózsa cukorbeteg, a bemutatott és leadott orvosi igazolás alapján kedvezmény 
igénybevételére jogosult. Ennek összege 82 800 Ft/év. 
Kertes Rózsa jövedelméből a munkáltatója által levont adóelőleg összege 190 500 Ft. 
A személyi jövedelemadó mértéke 15%.  
Töltse ki Kertes Rózsa 2018. évi személyi jövedelemadó bevallását! Írja a hiányzó 
megnevezést és a hiányzó összegeket az alábbi táblázatban a kipontozott helyekre! A 
szükséges mellékszámításokat jelölje! (6 pont) 
 

2018. évi személyi jövedelemadó bevallás 
Megnevezés Összeg (Ft) 

 
Munkaviszonyból származó jövedelem 

 
5 782 000 

 
Családi kedvezmény 

 
3 960 000 

 
Adóalap 

 
1 822 000 

 
Személyi jövedelemadó 

 
273 300 

 
Személyi kedvezmény 

 
82 800 

 
Fizetendő személyi jövedelemadó 

 
190 500 

 
Munkáltató által levont adóelőleg 

 
190 500 

 
Személyi jövedelemadó különbözet 

 
0 

 
Mellékszámítás: 
Munkaviszonyból származó jövedelem: 5 582 000 + 200 000 = 5 782 000 (1 pont) 
Családi kedvezmény: (220 000 x 3 x 12) x 0,5 = 3 960 000 (2 pont) 
Adóalap: 5 782 000 – 3 960 000 = 1 822 000 (1 pont) 
Személyi jövedelemadó: 1 822 000 x 0,15 = 273 300 (1 pont) 
Személyi kedvezmény kifejezés beírása pontos megnevezés esetén  (1 pont) 
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b) Kertes Rózsa és családja állandó bejelentett lakosként egy 120 m2 alapterületű családi 
házban lakik. A helyi önkormányzat az építményadó mértékét 400 Ft/m2 összegben 
határozta meg. Az önkormányzat az állandó bejelentett lakosok után 20 m2/fő 
adókedvezményt biztosít. 

Számítsa ki, mekkora összegű adófizetési kötelezettsége keletkezik Kertes Rózsa 
családjának ebben az évben! Írja a kiszámított összeget a kipontozott helyre! A 
mellékszámítást jelölje! (2 pont) 

 
A család adófizetési kötelezettsége: 8 000 Ft/év. 

 
Mellékszámítás: 
120 m2 – (5 fő x 20 m2) = 20 m2  (1 pont) 
20 m2 * 400 Ft/m2 =  8 000 Ft/év (1 pont) 
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