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Fontos tudnivalók 
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! 
Amennyiben a vizsgázó tesztjellegű feladatoknál az összes válaszlehetőséget megjelöli, vagy a 
helyes megoldások számánál többet jelöl meg, akkor nem kap pontot.  
 
Tévedés esetén javíthatja a rossz megoldást, de helyes válasznak csak az egyértelmű javítás 
fogadható el!  
 
A könyvelési feladatok kidolgozásakor használja szükség szerint 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 
 
A) Feleletválasztásos vagy teszt jellegű feladatok 

Az 1-10. sorszámú tesztfeladatoknál az állításokhoz/kérdésekhez 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) 
Melyik állítás igaz egy profitmaximalizáló/veszteségminimalizáló monopóliumra? 

a) Rövid távon sem termel veszteségesen, mert tetszőleges piaci árat határozhat meg. 
b) Rövid távon sem termel veszteségesen a holtteherveszteség miatt. 
c) Rövid távon szünetelteti a termelést, ha a piaci ár kisebb az átlagos változó 

költségnél. 
d) Mindig nyereségesen termel.  

A helyes válasz betűjele:  
 

2. feladat (2 pont) 
Egy termék ára 10%-kal csökken, melynek hatására a kereslete 8%-kal növekszik. 
Melyik állítás a helyes az alábbiak közül? 

a) A termék kereslete rugalmatlan. 
b) A termék kereslete tökéletesen rugalmatlan. 
c) A termék alacsonyrendű jószág.  
d) A terméknek nincs helyettesítő terméke.   

A helyes válasz betűjele:  
 

3. feladat (2 pont) 
A tökéletesen versenyző piacon termelő vállalat biztosan …………. termel, ha a piaci ár 
10-ről 12-re növekszik és a vállalat határköltség függvénye MC = 4q. Az állításból hiányzó 
szó/szavak: 

a) többet 
b) kevesebbet 
c) nem  
d) a b) és c) válasz is lehet igaz 

A helyes válasz betűjele:  
 
4. feladat (2 pont) 
A GNDI: 

a) Hazai jellegű jövedelem. 
b) Nemzeti jellegű jövedelem. 
c) Az SNA nettó jellegű mutatója. 
d) Egyik állítás sem helyes.  

 A helyes válasz betűjele:  
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5. feladat (2 pont) 
Ha a cseresznye piaci ára kisebb az egyensúlyi árnál, akkor… 

a) a piacon felesleg keletkezik a termékből. 
b) a piacon hiány van a termékből. 
c) a piacon túlkínálat van a termékből. 
d) egyik válasz sem helyes. 

A helyes válasz betűjele:  
 
6. feladat (2 pont) 
Melyik az igaz állítás? 

a) A határköltség-függvény növekvő szakaszán az átlagos változó költség is növekszik. 
b) A határköltség-függvény növekvő szakaszán az átlagköltség is növekszik  
c) A határköltség-függvény a növekvő szakaszán metszi az átlagköltségfüggvényt annak 

minimumában. 
d) A határköltség-függvény növekvő szakaszán az átlagköltség csökken.  

A helyes válasz betűjele:  
 
7. feladat (2 pont) 
A fizető fél által kezdeményezett fizetés, melyet azonos jogcímen, különböző 
kedvezményezettnek, kötegelve nyújt be bankjához: 

a) a csoportos beszedés. 
b) a rendszeres átutalás. 
c) a csoportos átutalás. 
d) a felhatalmazó levélen alapuló beszedés. 

A helyes válasz betűjele:  
 
8. feladat (2 pont) 
A ………………………….. viszonyszám ugyanazon sokaság két részadatának hányadosa. 
Az állításból hiányzó szó: 

a) megoszlási 
b) koordinációs 
c) intenzitási 
d) dinamikus 

A helyes válasz betűjele:  
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9. feladat (2 pont) 
Az állam gazdasági funkciói közül melyik nem tartozik stabilizációs funkció körébe? 

a) Elősegíti a gazdasági növekedést. 
b) Megszabja a gazdaság működésének jogi kereteit. 
c) Külső, belső pénzügyi egyensúly biztosítása. 
d) Konjunktúra ciklusok hatásainak tompítása a monetáris és fiskális politika 

eszközeivel. 

A helyes válasz betűjele:  
 
10. feladat (2 pont) 
A 2000. évi C. törvény (számviteli törvény) előírásai alapján az árukra igaz megállapítás, 
hogy: 

a) az értékesítést megelőzően a termelés, a feldolgozás valamely fázisában vannak.  
b) az értékesítendő termékek előállítása vagy a szolgáltatások nyújtása során fogják 

felhasználni. 
c) a rendszeres (szokásos) üzleti tevékenység keretében értékesítési céllal szerezték be, 

és a beszerzés, valamint az értékesítés között változatlan állapotban maradnak.  
d) már feldolgozott, elkészült állapotban értékesítésre várnak. 

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

 
1. feladat (3 pont) 
Kapcsolja össze a számokkal jelölt definíciókat a hozzájuk tartozó statisztikai 
fogalmakkal! Írja a megfelelő fogalom betűjelét a táblázatban a definíció sorszáma alatti 
cellába! Egy cellába csak egy betű kerülhet! 
Definíciók: 
1. Az a szám, amellyel az átlagolandó értékeket helyettesítve azok reciprokainak összege nem 

változik. 
2. A statisztikai sokaság egyedeit jellemző tulajdonságok. 
3. Megmutatja, hogy hány százalékkal változott az adott termék egységára az adott 

időintervallum alatt. 
 
Fogalmak: 

a) harmonikus átlag 
b) egyedi árindex 
c) együttes árindex 
d) ismérv 
e) sokaság 
f) számtani átlag 
g) négyzetes átlag 

 
 

1. 2. 3. 
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2. feladat (3 pont) 
Döntse el az alábbi ügyletekről, hogy aktív, passzív vagy semleges bankműveletek? Írja a 
bankügylet mellé a megfelelő választ! 

a) Értékpapírok kibocsátása:   ..........................................  

b) Készpénzátutalás:   ..........................................  

c) Értékpapír vásárlása:   ..........................................  

d) Hitelfelvétel a jegybanktól:  ..........................................  

e) Faktorálás:   ..........................................  

f) Fizetés hitelszámláról:   ..........................................  

 
3. feladat (3 pont) 
Párosítsa az értékpapírokat és jellemzőiket! Írja az értékpapír neve melletti oszlopba a 
megfelelő jellemző sorszámát! Egy cellába csak egy sorszámot írjon! 
 

Értékpapír neve Jellemző 
sorszáma  Sor-

szám Jellemző 

részvény   1. áruval kapcsolatos jogot megtestesítő 
értékpapír 

diszkontkincstárjegy   2. lejárat nélküli értékpapír 

örökjáradék kötvény   3. rövid lejáratú, bank által kibocsátott 
értékpapír 

közraktárjegy   4. hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 

kötvény   5. névérték alatt kibocsátott, lejáratkor 
névértéket fizető értékpapír 

pénztárjegy   6. befektető számára lejárat után 
pénzáramlást biztosító értékpapír 

 
4. feladat (4 pont) 
Egészítse ki a megfelelő szavakkal az alábbi, a számlarend tartalmára vonatkozó 
felsorolást! Írja a hiányzó szót/szavakat a kipontozott helyekre! 
A számlarend a számviteli törvény előírásai alapján a következőket tartalmazza: 

a) minden alkalmazásra kijelölt számla …………………… és ………………………….., 

b) a számla …………………., ha az a számla megnevezéséből egyértelműen nem 

következik, továbbá a számla értéke növekedésének, csökkenésének jogcímeit, a 

számlát érintő gazdasági eseményeket, azok más számlákkal való kapcsolatát, 

c) a főkönyvi számla és az ………………………………………..  kapcsolatát, 

d) a számlarendben foglaltakat alátámasztó ……………………….  rendet. 
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5. feladat (4 pont) 
Egészítse ki az alábbi, hiányos egyedi tárgyi eszköz nyilvántartó lap részletet az alábbi 
adatok alapján! Írja a kért információkat a kipontozott helyekre! 
A Barackfeldolgozó Kft. sárga- és őszibarackból készült termékeket állít elő. A Kft. a 
főkönyvelő részére vásárolt egy notebookot a NCC Kft-től 2019. április 1-jén.  A kapott számla 
áfa nélküli értéke 120 000 Ft, bruttó végösszege 152 400 Ft. A főkönyvelő az új notebookot 
irodai munkája során fogja használni. A vállalkozás 2019. április 15-én üzembe helyezte a 
számítógépet. A notebook hasznos élettartamát 4 évben határozta meg a vállalkozás, 
maradványértéket nem terveztek, leírása időarányosan történik évente azonos összeggel. Az 
adótörvényben meghatározott értékcsökkenési leírás időtartama 3 év. A 2019. évre elszámolt 
terv szerinti értékcsökkenési leírás összege 21 250 Ft. 
 

 
Tárgyi eszköz egyedi nyilvántartó lap (részlet) 

Főkönyvi számla száma: ................  

Bruttó érték: ...................................  

A várható használati idő terv szerint: .......... év 

Leírás módja: .................................  

 

 
6. feladat (3 pont) 
Az alábbiakban a gazdasági alapismeretek témakörhöz kapcsolódó fogalmak 
meghatározását olvashatja. Írja a megfelelő fogalom nevét a meghatározás előtti sorban 
lévő kipontozott helyre! 

1) ………………………………. :   
Azok a költségek, amelyek számviteli nyilvántartásokban elszámolhatók.  

2) ………………………………. :   
Az árbevétel és az összes gazdasági költség különbségeként adható meg. 

3) ………………………………. :   
Egy termék kínálatának mennyiségét mutatja meg egy termék árának függvényében.  
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ÜZLETI SZÁMÍTÁST, KÖNYVVITELI TÉTELSZERKESZTÉST IGÉNYLŐ 
FELADATOK 

1. feladat (13 pont) 
Végezze el az alábbi 1) és 2) jelölésű (egymástól független) statisztika témakörhöz 
kapcsolódó feladatokat! A mellékszámításokat minden esetben tüntesse fel! (A 
feladatmegoldás során mellékszámításait négy tizedesjegy pontosságig végezze!) 
1) Egy vállalkozás 2020. első negyedévi alapanyag beszerzéseinek adatai: 

Beszerzés 
mennyisége 

(kg) 

Beszerzés egységára 
(Ft/kg) 

125 1000 
150 950 
200 850 
195 750 
210 600 

 
a) Számítsa ki a 2020 első negyedévére vonatkozó átlagos alapanyag beszerzési 

egységárat! A kiszámított értéket kerekítse egész számra! Nevezze meg a számított 
statisztikai mutatószámot! 

Átlagos beszerzési egységár: ............................... Ft/kg 
Statisztikai mutató megnevezése:  ...........................................................  
Mellékszámítások: 
 
 
 
 
 
 
b) Határozza meg a szóródás terjedelmét! 
Szóródás terjedelme: ........................................... Ft/kg 
Mellékszámítás: 
 
 
 
 
 
c) Számítsa ki a szórás nagyságát, ha a relatív szórás 2020 első negyedévében 17,59% 

volt! A kiszámított értéket kerekítse egész számra! 
Szórás: ................................................................. Ft/kg 
Mellékszámítás: 
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d) Értelmezze az 1) statisztikai feladat a) és c) részfeladatában kiszámított mutatókat! 
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 
2) Egy vállalkozás értékesítésének adatai 2019-ben: 

Termék 

III. negyedév IV. negyedév 

egységár 
(Ft/kg) 

értékesített 
mennyiség 

(kg) 

egységár 
(Ft/kg) 

értékesített 
mennyiség 

(kg) 
„A” termék 1.000 4.500 ……………. ……………. 

„B” termék 1.500 5.000 ……………. ……………. 

Kiegészítő információk: 
- az „A” termék forgalma 20%-kal növekedett, miközben a termék eladási egységára 

12,5%-kal nőtt, 
- a „B” termék forgalma 5%-kal növekedett úgy, hogy az értékesített mennyisége 10%-

kal csökkent. 
 
a) Pótolja a fenti táblázatban a IV. negyedév hiányzó adatait! Írja a kiszámított 

értékeket a kipontozott helyekre! 
Mellékszámítások: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Állapítsa meg az értékesítés értékének (együttes) alakulását! A mutatószám értékét 

egy tizedesjegyre kerekítve adja meg! Nevezze meg az alkalmazott mutatószámot! 
Statisztikai mutatószám értéke: ........................... % 
Statisztikai mutatószám neve:  ................................................................  
Mellékszámítások: 
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c) Bontsa fel az értékesítés árbevételének abszolút értékben (Ft-ban) történő változását 
külön ár- és külön volumenhatásra! 

Árváltozás hatása:  .....................................  Ft 
Volumenváltozás hatása:  .....................................  Ft 
Mellékszámítások: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Értelmezze a 2) feladat b) feladatrészében kiszámított mutató értékét! 
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 
2. feladat (14 pont) 
Végezze el az alábbi, 1-5. sorszámú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos, egymástól 
független számításokat! A mellékszámításokat minden esetben tüntesse fel! A feladat 
megoldása során négy tizedesjegy pontosságig számoljon! A forintértékeket, amennyiben 
szükséges, kerekítse egész számra! 
 
1. Levendula Kert vállalkozásunk a hitelintézettől rövid lejáratú forgóeszköz hitelt vett fel, 

finanszírozási problémáinak megoldására. A felvett 1 200 000 Ft hitel után 5 %/év kamatot 
számít fel a hitelintézet. A vállalkozás által megfizetett kamat összege 20 000 Ft volt. (Az 
évet 360 nappal számolja.) 

Számítsa ki, hány napra volt szüksége a vállalkozásnak a forgóeszközhitelre! 
Válasz:  .................... nap 
Mellékszámítás:  
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2. A Levendula Kert vállalkozásunk beruházás megvalósítását tervezi öt év múlva. A 
beruházás megvalósításához az adózott eredményéből bankbetétben helyez el 6 000 000 Ft-
ot. A felhalmozódott kamat minden évben a betétszámlán kerül jóváírásra. A hitelintézet a 
betétek után 2%/év kamatot fizet, amelynek mértéke évente 0,5%-kal emelkedik.  
a) Mennyi pénze van vállalkozásunknak a bankbetétjében a 2. év végén? 
Válasz:  .............................................. Ft 
Mellékszámítás:  

 
 
 
 

b) Mennyi lesz a kamat összege az 5. év végén kifizetésre kerülő összegből? 
Válasz:  .............................................. Ft 
Mellékszámítás:  

 
 
 
 
3. Ön kötvényt vásárol, amelynek a névértéke 50 000 Ft. A névleges hozama 12%. A kötvényt 

96%-os árfolyamértéken vásárolta meg. 

Határozza meg a kötvény egyszerű hozamát! 
Válasz:  ......................... % 
Mellékszámítás:  

 
 
 
 
4. Levendula Lilla Amerikában élő rokonaitól 1 000 USD-t kapott a születésnapjára. 

Ebből 800 dollárt befizetett a BBB Bankban forintban vezetett bankszámlájára. A 
fennmaradó 200 USD-t pedig átváltotta forintra, majd a kapott forintösszegért eurót 
vásárolt. Nemrég Lilla családi nyaralásra Ausztriába utazott a szüleivel. A nyaralás során 
120 euroért vásárolt a barátainak ajándéktárgyakat, aminek az összegét a bankkártyájával 
(forintban vezetett bankszámlájáról) fizette ki.  
Válaszoljon a következő kérdésekre az alábbi árfolyamok ismeretében!  

A táblázat BBB Bank által alkalmazott árfolyamokat tartalmazza: 
Pénznem Valuta  

vételi 
Valuta  
eladási 

Deviza  
vételi 

Deviza 
eladási 

Euro 313,03 332,07 319,79 326,25 
Dollár 277,91 293,92 283,05 288,77 
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a) Mennyibe került a barátoknak vásárolt ajándék?  
Válasz:  .............................................. Ft 
Mellékszámítás:  

 
 
 
 

b) Hány eurót tudott készpénzben venni Lilla a forintra átváltott 200 dollárért? (A 
kiszámított összeget 2 tizedesre kerekítse!) 

Válasz:  .............................................. EUR 
Mellékszámítás:  

 
 
 
 

c) Jól járt-e Lilla az átváltással, ha tudjuk, hogy 1 USD = 0,88 EUR? Választását 
húzza alá! Válaszát számítással indokolja meg!   

Válasz: IGEN / NEM 
Mellékszámítás:  

 
 
 
 
5. Levendula Kert vállalkozásunk befektetéseiből származó tervezett hozamok évente a 

következők: az első évben 1 100 000 Ft, a második évben 1 120 000 Ft, a harmadik évben 
2 150 000 Ft, a negyedik évben 3 180 000 Ft.  
Mennyi a tervezett hozamok értéke ma, ha az éves névleges kamatláb 2%?  
Számításaihoz használja a feladatlaphoz függelékként mellékelt időérték-táblázatok 
közül a megfelelőt!  
Válasz:  .............................................. Ft 
Mellékszámítás:  
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3. feladat (8 pont) 
Ön egy kereskedelmi üzlet pénzügyi munkatársa. Azt a feladatot kapta, hogy a vállalkozáshoz 
beérkezett és a kimenő számlák esetében ellenőrizze le, hogy helyesen került-e feltüntetésre a 
számlákon az általános forgalmi adó kulcsának százalékos értéke. 
Amennyiben helyesen tüntette fel a számla kiállítója az áfa kulcs százalékos értékét a 
számlán, akkor tegyen az alábbi táblázat megfelelő oszlopába X jelet! Ebben az évben 
aktuális adómértékeket vegye figyelembe. („Helyesen került feltüntetésre az áfa kulcs.”)  
Amennyiben nem találja helyesnek a feltüntetett áfa kulcsot, akkor a táblázat utolsó 
oszlopába írja be a helyes áfa kulcsot! 
A számlatételek az alábbi információkat tartalmazzák: 
 

Ssz. Megnevezés 
Áfa nélküli 
ellenérték a 

számlán 

A számlán szereplő áfa Helyesen 
került 

feltüntetésre 
az áfa kulcs. 

Hiba esetén 
a helyes 
áfa kulcs 

(%) 

kulcsa 
(%) 

összege 
(Ft) 

1. Termeléshez beszerzett 
anyag  1 320 000 27 356 400   

2. Ausztriába kiszámlázott 
termékértékesítés 326 800 27 88 236   

3. Kifizetett pénzügyi 
szolgáltatás díja 364 000 18 65 520   

4. Szakmai lap, újság 
beszerzése 42 000 5 2 100    

5. Postai szolgáltatás díja 165 000 27 44 550   

6. Értékesített sertéshús 2 600 000 27 702 000   

7. Internet szolgáltatás 
igénybevétele 20 000 18 3 600   

8. Szállodai szolgáltatás 
igénybevétele  80 000 18 14 400   

9. Kiszámlázott tojás 
ellenértéke  600 000 5 30 000   

10. Értékesített ízesített tej 100 000 27 27 000   

11. Nyomtatók értékesítése 1 000 000 27 270 000   

12. Üzlethelyiség biztosítási 
díja 50 000 18 9 000   

13. Banki számlavezetési díj 10 000 AM 10 000   

14. Fagyasztott halfilé 80 000 27 21 600   

15. Telefon szolgáltatás díja 
 

120 000 27 32 400   

16. Értékesített könyv 180 000 27 48 600   
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4. feladat (15 pont) 
Vállalkozásunk a Sajtkészítő Kft., amely különböző típusú sajtok széles választékát állítja elő 
és értékesíti. Néhány kiemelt főkönyvi számla egyenlege 2020. január 1-jén: 
211. Alapanyagok 450 000 Ft 
231. Befejezetlen termelés 100 000 Ft 
232. Félkésztermékek 200 000 Ft 
  25. Késztermékek 1 200 000 Ft 
  26. Kereskedelmi áruk 650 000 Ft 
Az alábbi információkkal rendelkezünk a vállalkozásunkat illetően: 

− A Kft. a termelés korszerűsítése érdekében egy gép vásárlásáról döntött. A vásárláshoz 
rendelkezésre álló saját pénz 3 000 000 Ft, melyet a vállalkozás elkülönít. Az elkülönítésről 
a bank terhelési értesítése már megérkezett. A beruházás finanszírozásához a számlavezető 
pénzintézettől kért és kérelmünknek megfelelően megítélt hitelkeret 1 000 000 Ft. A gép 
üzembehelyezésére 2020. február 1-jén került sor. 

− Vállalkozásunk alapanyagkészlete 2020. január 1-jén 3 000 liter tej. 
− A vállalkozás 2020. január 8-án vásárolt 6 000 liter tej alapanyagot, a kapott számla áfát is 

tartalmazó végösszege 1 008 000 Ft (áfa 5%). A tej szállítási költsége 60 000 Ft + 27% áfa 
volt. A január 8-án vásárolt tejre utólag 5% minőségi engedményt kaptunk az eladó 
vállalkozástól, a helyesbítő számla megérkezett.  

− A vásárolt készletek készletcsökkenésének elszámolása FIFO módszerrel történik. 
− A félkésztermék készlet értéke 2020. január 31-én 50 000 Ft. 
− A kereskedelmi árukészlet értéke 2020. január 31-re 400 000 Ft-tal csökkent.  
A Kft. 2020. január havi néhány kiemelt gazdasági eseménye: 

1. A befejezetlen termelés értékének kivezetése. 
2. Január 10-én felhasználtunk 8 000 liter tej alapanyagot a sajtkészítéshez.  
3. Megérkezett a bank jóváírási értesítése a beruházásra elkülönített saját pénzösszegről. 
4. A vállalkozásunk megvásárolta a gépet, az eladótól kapott számlán szereplő bruttó vételár 

3 810 000 Ft (áfa 27%), fizetési határidő 15 nap. 
5. A gép telephelyünkre szállítását egy másik vállalkozás végezte, a kapott készpénzes számla 

végösszege 101 600 Ft (áfa tartalom 21,26%).  
6. A gépre biztosítást kötöttünk, a 2020. január 15-én egy évre előre készpénzben kifizetett 

biztosítási díj összege 96 000 Ft. (1 hónap = 30 nap) 
7. Vállalkozásunk kiegyenlítette a gép vételárát az elkülönített saját pénzből és a rendelkezésre 

álló beruházási hitelkeretből, a banki értesítés megérkezett. Először az elkülönített saját 
pénzt használtuk fel. 

8. A január hónapban elkészült 500 kg trappista sajt készterméket január 31-én raktárra 
(állományba) vettük. A sajtkészítés során felmerült összes termelési költség 770 000 Ft, 
melyből a közvetett költségek aránya 10%. A befejezetlen termelés értéke január 31-én 
193 000 Ft. (A befejezetlen termelés értékét nem kell könyvelnie.) 
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a) Könyvelje el idősorosan a Sajtkészítő Kft. fenti (1-8. sorszámú) kiemelt gazdasági 
eseményeit! A megadott, illetve a mellékelt számlatükör szerinti számlaszámokkal 
jelölje ki a könyvelési tételeket! A szükséges mellékszámításokat tüntesse fel!  

Mellékszámítások: 
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Vegyes napló, 2020. január hónap 

Sor-
szám 

Szöveg 
T számla K számla  T összeg  

= K összeg száma neve száma neve 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 
b) Határozza meg a saját termelésű készletek állományváltozásának értéket 2020  

januárjában, ha január 31-én értékesített a vállalkozásunk 1 100 000 Ft értékű 
készterméket! A mellékszámítást írja le! 

A saját termelésű készletek állományváltozásának értéke:  ............................. Ft 
 
Mellékszámítás: 
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5. feladat  (10 pont) 
Egy tökéletesen versenyző vállalat változó költségfüggvénye VC = 10q2 + 10q, 
határköltségfüggvénye pedig MC = 20q + 10. A piaci keresleti függvény (D): Q = -4P + 120, 
a piaci kínálati függvény (S): Q = P – 30.  
 
Végezze el a következő feladatokat! A mellékszámításokat minden esetben írja le! 
a) Számítsa ki, hogy egyensúly (D=S) esetén mekkora a piaci ár? 

 
 
 
 
 
 
 
b) Számítsa ki, hogy a profitmaximalizáló vállalat mennyit termel egyensúlyi ár esetén? 

 
 
 
 
 
 
 
 
c) Számítsa ki, hogy mekkora ebben az esetben a vállalat teljes profitja, ha a vállalat 

AFC függvénye: AFC=  ! 
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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 
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43. Hátrasorolt 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. Rendező számlák 
491. Nyitómérleg számla 
492. Zárómérleg számla 
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 bevétele 
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 feladat 

sorszáma 
pontszám 

maximális  elért maximális elért 

Választást, 
rövid, 
egyszerű 
választ 
igénylő 
feladatok 

A.) Felelet- 
választásos 
vagy teszt 
jellegű 
feladatok 

1. 2  

40   

2. 2  
3. 2  
4. 2  
5. 2  
6. 2  
7. 2  
8. 2  
9. 2  

10. 2  

B.) Rövid 
szöveges 
választ 
igénylő 
feladatok 

1. 3  
2. 3  
3. 3  
4. 4  
5. 4  
6. 3  

Üzleti számítást, 
könyvviteli tétel-
szerkesztést igénylő 
feladatok 

1. 13  

60   
2. 14  
3. 8  
4. 15  
5. 10  

Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  
 

dátum  javító tanár 
 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

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

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
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