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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 tesztjellegű, illetve választásos feladatok megoldásakor gondolja át alaposan válaszát! 
Amennyiben a tesztjellegű feladatoknál az összes válaszlehetőséget megjelöli, akkor nem kap 
pontot. Ha a helyes megoldások számánál többet jelöl meg, akkor a többletválaszok száma a 
pontszámát csökkenti. (A feladatokra kapott pontszám nem lesz negatív.)  
 
Tévedés esetén javíthatja a rossz megoldást, de helyes válasznak csak az egyértelmű javítás 
fogadható el. A bizonylatoknál különösen ügyeljen a szabályos javítás előírásainak 
megtartására! 
 
A könyvelési feladatok kidolgozásakor használja a mellékelt számlatükröt! 
 
A feladatokban megadott adó- és járulékmértékeket használja! 
 
A megoldás során tiszta, rendezett külalakkal dolgozzon!  
 
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, EGYSZERŰ VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK 
 
1. feladat (8 pont) 
Az 1–4. sorszámú tesztfeladatnál a sorszámmal megjelölt állításokhoz négy 
válaszlehetőséget adunk meg, de közülük csak egy helyes. A többi változat vagy csak 
részigazságot tartalmaz, vagy teljesen hibás. Válassza ki a helyes válasz betűjelét és írja 
az állítás után található táblázatba! 
1. A zárt makrogazdaság szereplői: 

a) háztartás, állam, vállalat, külföld. 
b) háztartás, állam, vállalat, bank. 
c) háztartás, állam, külföld, monopólium. 
d) háztartás, állam, vállalat. 

A helyes válasz betűjele:  

 
2. Az állam gazdasági szerepe közé tartozik 

a) a termelési eszközök előállítása. 
b) a jövedelmek újraelosztása. 
c) a vállalati hitelezés. 
d) a bankok támogatása. 

A helyes válasz betűjele:  

 
3. A marketingmix eleme: 

a) a termék. 
b) a termék ára. 
c) az értékesítés helye. 
d) Az a), b) és c) válasz is helyes. 

A helyes válasz betűjele:  

 
4. Az alábbiak közül nem igaz a foglalóra, hogy  

a) a foglaló egy biztosíték. 
b) pénzösszeg vagy értéket képviselő más dolog. 
c) a szerződés megkötésének jeléül szolgál. 
d) vétkes szerződésszegés esetén járó, előre kikötött pénzösszeg. 

 
A helyes válasz betűjele:  

 
2. feladat  (8 pont) 
Az alábbiakban felsorolt, gazdasági és jogi 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 GNDP az adott gazdaságban egy év alatt előállított termelési eszközök értéke. 

Az állítás: ………………….  
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2. A szerződés a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata. 

Az állítás: …………………. 

3. A promóció a marketingmix egyik eleme. 

Az állítás: …………………. 

4. A változó költségek a termelés növekedésével egyenes arányban csökkennek.  

Az állítás: …………………. 

5. Egy termék növekvő ára mellett a terméket gyártó vállalat többnyire növeli a termelését. 

Az állítás: …………………. 

6. Társas vállalkozás esetén a vállalkozók teljes vagyonukkal felelnek a vállalkozás 
eredményéért. 

Az állítás: …………………. 

7. Azokat a költségeket, amelyek a termék árának növekedése esetén sem változnak, fix 
költségeknek hívjuk.  

Az állítás: …………………. 

8. A fogyasztói döntést befolyásolja a termék piaci ára, a szükségletek és a termék 
hasznossága. 

Az állítás: …………………. 

 
3. feladat  (4 pont) 
Párosítsa az alábbi, sorszámokkal jelölt meghatározásokat, mondatokat a megfelelő 
fogalommal! Írja a meghatározás táblázatban szereplő sorszáma alá a hozzá tartozó 
fogalom betűjelét!  
Meghatározások: 
1. Gazdasági célja a szükségletek minél teljesebb, magas színvonalon történő kielégítése. 
2. Feladata a jövedelmek újraelosztása, a törvények betartatása.  
3. Elsődleges feladata az áruk és szolgáltatások előállítása, termelése, forgalmazása. 
4. Az export és az import révén kapcsolódik a belföldi gazdasághoz.  

Fogalmak: 
A. Háztartás 
B. Vállalat 
C. Állam 
D. Külföld 

1. 2. 3. 4. 
    

 
  



Közgazdaság ismeretek 
középszint 

1921 írásbeli vizsga 5 / 20 2019. október 18. 

Név:  ...........................................................  osztály: ......  

4. feladat  (6 pont) 
Az alábbi ábra az eperpiac Marshall-keresztjét mutatja.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Az ábrán jelölje a keresleti és kínálati függvényt! 
b) Jelölje az egyensúlyi árat és a hozzá tartozó mennyiséget! 
c) Jelöljön be egy olyan piaci árat, amelynél a piacon túlkínálat van! 
 
5. feladat (4 pont) 
Az alábbiakban négy fogalom meghatározását olvashatja a gazdasági és jogi ismeretek 
témakörből. A kipontozott részre írja a megfelelő fogalom nevét! 

 .............................................. : Olyan gazdasági-szervezeti alapegység, amely a gazdasági 
élet más szereplőitől elkülönülten gazdálkodik, hozzájuk a piac közvetítésével kapcsolódik, 
kockázatot vállal, valamint pénzjövedelem megszerzésére törekszik.  

 .............................................. : A gazdasági javak korlátozott mennyiségben állnak 
rendelkezésre a szükségletekhez képest.  

 .............................................. : Szükségletkielégítés, a javak felhasználásának folyamata. 

 .............................................. : A termelés szüntelen megismétlődése, körforgása.  
 
6. feladat (5 pont) 
Értékpapírok jellemzőit, csoportosítását tartalmazza a megadott táblázat első oszlopa. 
Párosítsa a jellemzőket és az alábbiakban felsorolt értékpapírokat! Írja a megfelelő 
értékpapír betűjelét a táblázatban a jellemző utáni oszlopba! Egy jellemzőhöz több 
értékpapír is tartozhat, illetve egy értékpapír több helyre is beírható. 
 
Értékpapírok: 
A) Államkötvény  
B) Kincstárjegy  
C) Kötvény 
D) Közraktárjegy 
E) Letéti jegy 
F) Részvény 

Q

P
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Jellemző Értékpapír(ok) 
betűjele 

Árujogot megtestesítő értékpapír  

Állam által kibocsátott értékpapír  

Tulajdonjogot megtestesítő értékpapír  

Pénzpiaci termék  

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír  
 
7. feladat (5 pont) 
Az alábbi táblázatban különböző statisztikai mutatók megnevezését látja. Párosítsa a 
mutatókat a hozzájuk tartozó képletekkel! Több képletet adtunk meg, mint amennyi 
szükséges. Írja a táblázatba a mutató neve mellé a hozzá tartozó képlet sorszámát! Egy 
mutató mellé csak egy sorszámot írjon! 
 

Statisztikai mutató megnevezése Képlet 
sorszáma 

együttes értékindex  

egyedi árindex  

számtani átlag  

megoszlási viszonyszám  

bázisviszonyszám  

Képletek: 
1. éé  

2.  

3. ⋯  

4.  

5.  

6. ∑ ×∑ ×  

7. × × …×  

8.  
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ÜZLETI SZÁMÍTÁST, KÖNYVVITELI TÉTELSZERKESZTÉST IGÉNYLŐ 
FELADATOK 

 
1. feladat (14 pont) 
Végezze el az alábbi (1–4. sorszámú) egymástól független, a statisztika témakörhöz 
kapcsolódó feladatokat! A mellékszámításokat minden esetben jelölje!  
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%.) 
 
1. Egy város lakossága a 2018. decemberi adatok szerint 76.500 fő, ebből 32.130 fő férfi. 

Számítsa ki a város lakosságának nemenkénti megoszlását! Nevezze meg a kiszámított 
statisztikai mutatót! 
Férfiak aránya:  ............................ % 
Nők aránya:  ............................ % 
Statisztikai mutató megnevezése: ..................................................  
Mellékszámítások: 
 
 
 
 
 
2. Egy 12. évfolyamos szakgimnáziumi csoport (5 fő) érettségi eredménye a következők 

szerint alakult a 2019-es tavaszi vizsgaidőszakban közgazdaság ismeretek tantárgyból: 

Tanuló 
sorszáma 

Elért eredmény 
%-ban 

1. 49 
2. 67 
3. 98 
4. 79 
5. 87 

 
Határozza meg a csoport átlagos teljesítményét és nevezze meg a kiszámított statisztikai 
mutatót! 
Átlagos teljesítmény: ...................... % 
Statisztikai mutató megnevezése: ..................................................  
Mellékszámítások: 
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3. Egy vállalkozás értékesítésének adatai 2019 I. félévében: 

termék értékesített mennyiség (db) eladási egységár (Ft/db) 
1. negyedév 2. negyedév 1. negyedév 2. negyedév 

női póló 635 720 1990 2190 
női nadrág 310 425 3990 4290 

Határozza meg a forgalom alakulását 2019 I. félévében termékenként és együttesen is! 
Nevezze meg az alkalmazott mutatószámokat! 
Forgalom alakulása termékenként: 
Női póló:  ............................ % 
Női nadrág:  ............................ % 
Statisztikai mutató megnevezése: ..................................................  
Mellékszámítás: 
 
 
 
 
 
 
Forgalom alakulása együttesen:  ......................... % 
Statisztikai mutató megnevezése: ..................................................  
Mellékszámítás: 
 
 
4. Egy internetszolgáltató előfizetői létszámának alakulása 2015–2018 között 

Év Előfizetők száma 
(fő) 

Előfizetők számának változása (%) 
az előző évhez képest 

………….……………. 
a 2015. évhez képest 

………………..……… 
2015 10 553 - 100,0 
2016 15 945 151,1 151,1 
2017 26 510 166,3 251,2 
2018 25 954 ………. ……… 

a) Határozza meg a táblázat hiányzó adatait! Írja a kiszámított értékeket a táblázatba! 
Mellékszámítás: 
 

 

 
 

 

b) A fenti táblázat (4. feladatrész) fejlécében található kipontozott helyre írja be, milyen 
mutatószámokat számolt! 
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2. feladat (15 pont) 
Végezze el az alábbi, 1)–5) sorszámú, egymástól független pénzügyi számításokat! A 
mellékszámításokat minden esetben jelölje!  
1) Megtakarítási számláján XX Bankban Ön leköt 3 hónapra 500 000 Ft-ot. Az éves kamatláb 

2,5%.  
Határozza meg, hogy a lekötés lejáratakor milyen összegű kamatot ír jóvá a bank az 
Ön számláján! (Az évet 360 napnak, egy hónapot 30 napnak tekintse!) 
 
Jóváírt kamat:  ............................................. Ft 
Mellékszámítás: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Gál Gedeon az érettségit követően utazást tervez, melyhez 250 000 Ft-ra van szüksége. 

Három évvel ezelőtt Gedeon 200 000 Ft-ot lekötött pénzforgalmi szolgáltatójánál 
negyedéves tőkésítés és 3,5% éves kamatláb mellett.  
a) Határozza meg, hogy Gál Gedeonnak mennyi pénze van jelenleg a pénzforgalmi 

szolgáltatójánál vezetett számláján! (A kamattényezőt 4 tizedesjegyre, a végösszeget 
egész számra kerekítse!) 
 
Gál Gedeon bankszámláján lévő összeg: .......................... Ft 
Mellékszámítás:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Húzza alá a megfelelő választ! 
A bankszámlán felhalmozott pénzösszeg fedezi / nem fedezi Gál Gedeon utazásához 
szükséges összeget. 
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3) Kis Kunigunda a hétvégén háromnapos kirándulást tervez a barátaival. Egy weboldalon 
keresztül lefoglalt két szobát. A szállásdíj 2 éjszakára 95 euró/szoba. Kunigundának a 
foglalás biztosítékaként szobánként 10 euró előleget kellett átutalnia, a szállásdíj 
fennmaradó részét a helyszínen készpénzben kell kifizetnie, az ehhez szükséges eurót 
megvásárolja. 
Az euró vásárlásakor érvényes árfolyamok a következők:  
vételi árfolyam 314,43 HUF/EUR, eladási árfolyam 322,55 HUF/EUR. 
Mennyi a két szoba után készpénzben fizetendő összeg forintban kifejezett értéke? (Az 
összeget forintra, egész számra kerekítse!)  
 
A készpénzben fizetendő összeg:  .....................................................Ft 
Mellékszámítás:  

 
4) A KőPor Rt. részvényei után a következő évben 1 200 Ft osztalékot fizet. A 

részvénytársaság 3%-os osztaléknövekedést ígér. Az értékpapírpiacon a jelenlegi árfolyam 
20 000 Ft. 
Határozza meg a befektetők által elvárt hozam nagyságát!  
 
Befektetők által elvárt hozam:  ................................% 
Mellékszámítás: 

 
 
 
 
5) A ParaFin Kft. 2017-ben 50 000 Ft névértékű kötvényt bocsátott ki 5 éves futamidőre. A 

kötvények után 2 500 Ft kamatot fizet évente.  
A jelenlegi értékpapírpiaci árfolyam 52 000 Ft. 
Határozza meg a névleges hozam nagyságát 
 
Névleges hozam:  ....................................................% 
Mellékszámítás: 

 
 
 
  



Közgazdaság ismeretek 
középszint 

1921 írásbeli vizsga 11 / 20 2019. október 18. 

Név:  ...........................................................  osztály: ......  

3. feladat (8 pont) 
A „MekkMester” Ruhaipari Kft.-nél a legutóbbi áfaelszámolási időszakban a következő 
gazdasági események történtek: 

1. Alkatrész vásárlása a varrógépekhez 600 000 Ft nettó értékben. 
2. A vevőknek kiszámlázott szolgáltatási díj 1 500 000 Ft nettó értékben. 
3. Varrógépek beszerzése, a számla végösszege 3 048 000 Ft volt. 
4. Szövet beszerzése késztermék előállításához 1 016 000 Ft, ami 21,26% áfát 

tartalmazott. 
5. A megrendelésre elkészült 500 db férfiöltöny értékesítése 30 000 Ft/db + áfa értékben. 
6. Divatlapok, szakmai újságok előfizetési díja, a számla végösszege 52 500 Ft. Áfakulcsa 

5%. 

Töltse ki az alábbi táblázatot (áfaanalitika) és készítse el a MekkMester Kft. időszaki áfa- 
elszámolását! (A nem jelölt esetekben az általános forgalmi adó kulcsa 27%. ) 
 

Áfaanalitika 
Gazdasági 
esemény 
sorszáma 

Fizetendő áfa 
(Ft) 

Levonható áfa 
(Ft) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

Összesen   

 
Mellékszámítás: 

 
 
 
 
 
 
Áfaelszámolás (E Ft):  
Fizetendő általános forgalmi adó:     ............................................... 
Levonható általános forgalmi adó:    ............................................... 
Elszámolandó általános forgalmi adó:  ...............................................* 

*Fizetendő/ visszaigényelhető (A megfelelőt húzza alá!) 
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4. feladat (14 pont) 
Egy vállalkozás kiemelt főkönyvi számláinak egyenlegei az időszak első napján: 
211.  Alapanyagok (1000 kg) 1 000 000 Ft 
25.  Késztermékek (500 db) 8 000 000 Ft 
462. Személyi jövedelemadó elszámolása 500 000 Ft 
471.  Jövedelemelszámolási számla 3 500 000 Ft 
384. Elszámolási betétszámla 11 450 000 Ft 
385.  Elkülönített betétszámla (termelőgép-vásárlás miatt) 2 900 000 Ft 
 
Könyvelje el idősorosan a vállalkozásnál történt következő gazdasági eseményeket! A 
mellékelt számlatükör szerinti számlaszámokkal jelölje ki a könyvelési tételeket! A 
szükséges mellékszámításokat jelölje! 
1. Megérkezett a bank terhelési értesítése a fennálló bértartozás átutalásáról. 
2. A vállalkozás 200 000 Ft készpénzt vett fel a bankszámlájáról a pénztárbizonylat alapján. 
3. A vállalkozás 2 000 kg alapanyagot vásárolt, a kapott számla áfát is tartalmazó végösszege 

2 794 000 Ft (áfa 27%). A fizetési határidő nyolc nap. 
4. A vállalkozás felhasznált 2 000 kg alapanyagot a termeléshez. A vállalkozás a 

készletcsökkenést átlagos beszerzési áron könyveli. (Az átlagárat kerekítse egész számra!) 
5. Megérkezett a bank terhelési értesítése a készpénzfelvételről. 
6. A vállalkozás vásárolt egy termelőgépet, melynek vételára a számla alapján 3 000 000 Ft 

+ 27% áfa. Fizetési határidő: 10 nap. 
7. Bankértesítés érkezett a gépvásárlás miatti tartozás átutalásáról. Először az elkülönített saját 

pénzt használták fel, a többit a rendelkezésre álló beruházási hitelkeret terhére egyenlítették 
ki. 

8. A termelőgépet üzembe helyezték, állományba vételi bizonylat alapján.  
 
Mellékszámítás: 
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Vegyes napló  

Sor-
szám 

Szöveg 
T számla K számla  T összeg  

= K összeg száma neve száma neve 
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Név:  ...........................................................  osztály: ......  

5. feladat (9 pont) 
Vállalkozásunk, a Virágbolt Kft. A vállalkozás adatai a következők: 

− Székhely: 1053 Budapest, Borbolya utca 1. 
− Fizetési számlaszám 11756565-31313131, adószám 11245555-2-07. 
− Ügyvezető Kiss Boróka (aláírásra jogosult), beszerzési ügyintéző Nagy Jácint, 

pénztáros Szép Árvácska. 
Vállalkozásunk két üzletkötésével kapcsolatban az alábbi adatokat ismerjük: 
Vásároltunk 2019. május 2-án a Rózsás Kft.-től (fizetési számlaszám 11505426-02200042-
04809437) 200 db illatos bazsarózsát 2 000 Ft/db + 27% áfa beszerzési áron. A kapott számla 
sorszáma: ROA 7891. A fizetés módja átutalás, a fizetési határidő 2019. május 10., 
vállalkozásunk május 9-én nyújtotta be a megbízást. 
2019. május 10-én értékesítettünk 100 db piros flamingóvirágot a Bíborka Kft.-nek (fizetési 
számlaszám 11502345-03624125-30000002, ügyvezető Sárga Nárcisz) 2 794 Ft/db 27%-os áfát 
is tartalmazó eladási áron. A kiállított készpénzfizetési számla sorszáma: ZQEB 23456. Az 
eladott flamingóvirágok számlán szereplő ellenértékét a Bíborka Kft. alkalmazottja, Lila Viola 
fizette be 2019. május 10-én vállalkozásunk házipénztárába.  
A fenti adatok felhasználásával válassza ki és töltse ki a megfelelő bizonylatokat! A 
szükséges mellékszámításokat jelölje! 
 
Mellékszámítás: 
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Név:  ...........................................................  osztály: ......  

Számlatükör 
 

1. Befektetett eszközök 
11. Immateriális javak 
12. Ingatlanok 
123.  Épületek   
129.  Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése 
13. Műszaki berendezések, gépek, járművek 
131.  Termelőgépek, berendezések 
139.  Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése 
14.  Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 
149.  Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése 
16. Beruházások, felújítások 
161.  Befejezetlen beruházások 
17. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések (részesedések) 
18.  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
19. Tartósan adott kölcsönök 
2. Készletek 
21. Anyagok 
211. Alapanyagok 
22. Egyéb anyagok 
23. Befejezetlen termelés és félkész termékek 
25. Késztermékek 
26. Kereskedelmi áruk 
3. Követelések, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások 
31. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (Vevők) 
311. Belföldi követelések (forintban) 
32. Követelések kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő 

 vállalkozással szemben 
33. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 
34. Váltókövetelések 
361. Munkavállalókkal szembeni követelések 
362. Költségvetési kiutalási igények 
363. Költségvetési kiutalási igények teljesítése 
37. Értékpapírok 
38. Pénzeszközök 
381. Pénztár 
384. Elszámolási betétszámla 
385. Elkülönített betétszámla  
389. Átvezetési számla 
4. Források 
41. Saját tőke 
411. Jegyzett tőke 
412. Tőketartalék 
413. Eredménytartalék 
419. Adózott eredmény 
42. Céltartalékok 



Közgazdaság ismeretek 
középszint 

1921 írásbeli vizsga 17 / 20 2019. október 18. 

Név:  ...........................................................  osztály: ......  

43. Hátra sorolt kötelezettségek 
44. Hosszú lejáratú kötelezettségek 
444. Beruházási és fejlesztési hitelek 
445. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 
45-47.Rövid lejáratú kötelezettségek 
451. Rövid lejáratú kölcsönök 
452. Rövid lejáratú hitelek 
454. Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (Szállítók) 
455. Beruházási szállítók 
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 
468. Általános forgalmi adó pénzügyi elszámolása 
469. Helyi adók elszámolási számla 
471. Jövedelemelszámolási számla 
472. Fel nem vett járandóságok 
473. Társadalombiztosítási kötelezettségek 
479. Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek 
49. Rendezőszámlák 
491. Nyitómérlegszámla 
492. Zárómérlegszámla 
493. Adózott eredmény elszámolása számla 
5. Költségnemek 
51. Anyagköltség 
52. Igénybe vett szolgáltatások költségei 
53. Egyéb szolgáltatások költségei 
54. Bérköltség 
55. Személyi jellegű 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 műveletek ráfordításai 
9. Értékesítés árbevétele és bevételek 
91-92. Belföldi értékesítés árbevétele 
96. Egyéb bevételek 
97. Pénzügyi műveletek bevételei 
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 feladat 
sorszáma 

pontszám 
maximális  elért maximális elért 

Feleletválasztás, egyszerű 
rövid választ igénylő 
feladatok 

1. 8  

40   

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

Üzleti számítást, 
könyvviteli tétel-
szerkesztést igénylő 
feladatok 

1. 14  

60   
2. 15  
3. 8  
4. 14  
5. 9  

Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  
 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

Feleletválasztás, egyszerű rövid választ igénylő feladatok   
Üzleti számítást, könyvviteli tételszerkesztést igénylő feladatok   

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
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