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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 
(az értékelőtanárok részére) 

 
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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Pénztár- és pénzkezeléssel, bizonylatkitöltéssel, üzleti levelezéssel kapcsolatos ismereteket 
és képességeket mérő feladatok  25 pont 
1. Egészítse ki a szöveget az üzleti életben használt levélfajták közül a megefelelő 

nevének kiválasztásával és beírásával!  
(ajánlat, ajánlatkérés, érdeklődőlevél, felszólítólevél, megrendelés, megrendelés visszaigazo-

lása, reklamációs levél, tájékoztatólevél) 6*1 pont 

 

A(z) érdeklődőlevél segítségével a vállalkozás igyekszik feltérképezni a piacot. Küldhető 

ismert cégeknek, de új partnereket is megkereshetünk a lehetőségek megismerése céljából. A(z) 

tájékoztatólevél többnyire az áru, a szolgáltatás előnyeiről, új termékről vagy valamilyen vál-

tozásról informálja a partnereket, gyakran mellékletként katalógust, ismertetőket csatolnak 

hozzá. Ha az információt a vevő kérte, akkor annak valamennyi kérdésére választ kell adni. 

A(z) ajánlatkérés a vevő vételi, vásárlási szándékát fejezi ki, azonban nem jár vásárlási köte-

lezettséggel. A(z) ajánlat elküldésével az eladó – többnyire a vevő kérésére – meghatározott 

terméket, szolgáltatást ajánl üzletfelének. Tartalmaznia kell, hogy kötelező érvényű vagy köte-

lezettség nélküli-e. A(z) megrendelés a vevő vásárlási szándékának egyértelmű kinyilvánítása 

az eladóval egyeztetett feltételek szerint. Ha az eladó ezt kész teljesíteni, akkor ezt a(z) meg-
rendelés visszaigazolása elküldésével írásban is megerősíti. 

Minden helyes válasz 1 pontot ér. 

 

2. Soroljon fel legalább négy információt, amelyet az iktatás során rögzíteni kell! 
 2 pont 

- az irat iktatószáma  
- az iktatás időpontja  
- küldő neve, címe  
- a beérkezett irat iktatószáma  
- az irat tárgya  
- az ügyintéző neve  
- a mellékletek száma  
- a kezelésre vonatkozó feljegyzések  
- a válasz elküldésének kelte  
- az irattári elhelyezésre vonatkozó adatok 

Bármely két helyes válasz 1 pont, összesen 2 pont. 
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3. Döntse el az alábbi állításokról, hogy azok igazak vagy hamisak, majd írja döntését a 
kipontozott vonalra! Döntését minden esetben indokolja! (Helyes válasz 1 pont, meg-

felelő indoklás 2 pont. Csak a döntésért nem jár pont.)  2 * 3 pont 

 

3.1. Ha a vásárló készpénzkímélő fizetési módot alkalmaz, akkor átutalással fizeti ki a 

vásárolt termék ellenértékét. ……Hamis…….. 

Hamis, készpénzkímélő fizetési mód a bankkártya használata, az átutalás készpénz 
nélküli fizetési mód. 
 
3.2. A bevételi pénztárbizonylat az áruátvétel során bevételezett áruk pénzértékét tartal-

mazza.   

 ……Hamis…….. 

Hamis, a bevételi pénztárbizonylatot a házipénztárba történő pénz bevételezése 
esetén kell kiállítani. 

 

4. Ismertesse, hogy mire szolgálnak a jegyzőkönyvek! Soroljon fel legalább 4 példát a 
kereskedelemben alkalmazott jegyzőkönyvekre! 3 pont 

 

A jegyzőkönyvek fontosnak tartott tények, állapotok, helyzetek, intézkedések, megál-

lapodások, feladatteljesítések írásos rögzítésére szolgálnak. 1 pont 

Példák: 

jegyzőkönyv szállítói mennyiségi, minőségi kifogásról, jegyzőkönyv vásárlói minőségi 

kifogás elintézéséről, jegyzőkönyv pénztártöbblet vagy -hiány esetén, árueltulajdoní-

tási jegyzőkönyv, selejtezési jegyzőkönyv, készletmintavételi jegyzőkönyv  

Bármely két helyes válasz 1 pont, összesen maximum 2 pont 
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5. Bizonylatkitöltés 8 pont 
Ön a Papírker Kft. alkalmazottja. A mai napon (a vizsga napján) Tóth Pál, az Alföld 

Kereskedelmi Kft. alkalmazottja 50 db fémhálós irattartó papucsot vásárolt, melyet el is 

szállított. A termék nettó eladási ára 1252 Ft/darab, áfakulcs 27%. Az áru ellenértékét 

átutalással, 8 napos fizetési határidővel kell kiegyenlíteni. Állítsa ki a mellékelt számlát! 

A Papírker Kft. adatai:  

székhely: 4032 Debrecen, Füredi út 10. 

adószáma: 12345678-2-09 

Az Alföld Kereskedelmi Kft. adatai: 

székhely: 4030 Debrecen, Alma u. 2. 

adószáma: 87654321-2-09 

                                                                      SZÁMLA                                            AB 012345 

A számlakibocsátó neve, címe: 

Papírker Kft. 

4032 Debrecen, Füredi út 10. 

Közösségi adószám: 

Adóazonosító szám: 12345678-2-09 

A vevő neve, címe: 

Alföld Kereskedelmi Kft. 

4030 Debrecen, Alma u. 2. 

Közösségi adószám: 

Adóazonosító szám: 87654321-2-09 

A fizetés módja: 
átutalás 

A teljesítés időpontja: 
a vizsga napja 

A számla kelte: 
a vizsga napja 

A fizetés határideje: 
vizsga napja+8 nap 

A termék vagy szolgáltatás 

A termék (szolgáltatás) 
megnevezése, besorolási 
száma, egyéb jellemzői 

Menny. 
egysége 

Mennyi-
sége 

Egy-
ségára 
(áfa 

nélkül) 

Értéke 
(áfa 

nélkül) 

Áfa kul-
csa 

Áthárí-
tott áfa 
összege 

Ellenér-
ték (áfá-

val 
együtt) 

fémhálós irattartó papucs db 50 1252 62 600 27 16 902 79 502 

        

        

        

        

        

A számlában szereplő áfa részle-
tezése …27…% …-…% …-...% 

P.H.                 a vizsgázó 
aláírás                 aláírása 

Összesen: 
A számlaérték áfa nélkül 62 500 - - 62 500

Az áfa összege 16 902 - - 16 902

A számla végösszege 79 502 - - 79 502
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Értékelés: 

Számlakibocsátó és vevő adatainak helyes beírása:  1 pont 

Fizetés módja, Teljesítés időpontja, Számla kelte, Fizetés határideje helyes beírása:  1 pont 

A termék sorának helyes beírása:  1 pont 

Értéke (áfa nélkül) helyes kiszámítása és beírása 50 * 1252 = 62 600 Ft  1 pont 

Áthárított áfa összege helyes kiszámítása és beírása 62 600 *0,27 = 16 902 Ft  1 pont 

Ellenérték (áfával együtt) helyes kiszámítása és beírása 62 600 + 16 902 = 79 502 Ft 

vagy     62 600 * 1,27 = 79 502 Ft  1 pont 

A számlában szereplő áfa részletezése sor, A számlaérték áfa nélkül sor, Az áfa összege sor, A 

számla végösszege sor közül bármely két sor helyes beírása 1 pont, összesen  2 pont 

A teljes pontszám csak hibátlan megoldásért jár, és részpontszám csak akkor adható, ha erre a 

javítási útmutató lehetőséget ad. 

 
Az áruforgalom és üzleti tevékenység elemzésének, tervezésének ismeretét és képességét 
mérő feladatok 75 pont 
I. Szöveges feladatok  Összesen 30 pont 
1. Fogalommeghatározás 3 * 2 pont 

Határozza meg röviden az alábbi fogalmakat!  

1.1. Beszerzés: Az az áruforgalmi tevékenység, amellyel biztosítják a vállalkozás 

működéséhez szükséges eszközöket és a forgalom lebonyolításához szükséges 
árukészletet. 2 pont 

1.2. Kurrens készlet: Keresett, könnyen értékesíthető árucikkek. 2 pont 
1.3.Termelékenység: A kereskedelmi munka hatékonyságát jellemző mutatószám. 

Azt mutatja, hogy egy eladó adott idő alatt mekkora forgalmat bonyolított le. 
  2 pont 

2. Sorolja fel a leltárfajtákat és ismertesse egy-egy mondattal azok célját! 5 pont 
- Vagyonmegállapító leltár: az üzleti vagyon teljes körű felmérése (évente egy-

szer kötelező elvégezni) 
- Elszámolóleltár: a könyv szerinti érték összehasonlítása a tényleges készletekk 
- el 
- Ellenőrző leltár: van-e idegen, számla nélküli áru  
- Átadó/átvevő leltár: új vezető vagy tulajdonosváltás esetén teljes körű felmérés 
- Rendkívüli leltár: rendkívüli események után (pl. elemi kár, betörés stb.) 

5 * 1 pont 
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3. Feleletválasztás 4 * 1 pont 
Válassza ki és aláhúzással jelölje a helyes választ! Több megoldás megjelölése vagy nem 

egyértelmű jelölés esetén a megoldás nem értékelhető. Minden helyes válasz 1 pont. 

 

3.1. A jelzőkészlet  

a) az a készletmennyiség, amely a forgalom zavartalan lebonyolításához szüksé-

ges. 

b) az a készletmennyiség, amely szavatossági ideje a lejárathoz közeli, tehát meny-

nyiségét jelezni kell a boltvezetőnek. 

c) az a minimális készletmennyiség, amely az áruutánpótlási időt is figyelembe 
véve a forgalom zavartalan lebonyolításához szükséges. 

d) az a készletmennyiség, amely a raktárban a leggazdaságosabb helykihasználás 

mellett elhelyezhető. 

 

3.2. Az optimális készletnagyságot közvetlenül nem befolyásolja 

a) a forgalom nagysága. 

b) az üzlet nyitvatartási ideje. 
c) a forgalmazott áruk jellege. 

d) a vállalkozás pénzügyi helyzete. 

 

3.3. Ha az átlagolandó értékek és a hozzájuk tartozó gyakoriságok szorzata gazdaságilag 

értelmezhető, akkor …………….. kell számítani. 

a) kronologikus átlagot 

b) egyszerű számtani átlagot 

c) súlyozott számtani átlagot 
d) harmonikus átlagot  

 

3.4. Ha a vállalkozásnál csökken a bérösszeg, akkor  

a) biztosan csökken az átlagbér. 

b) biztosan csökken a bérhányad. 

c) biztosan csökken a foglalkoztatottak létszáma. 

d) Ebből az egy adatból nem állapítható meg a bérösszeg változásának hatása. 
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4. Párosítás 3 * 1 pont 

Döntse el, hogy az alábbi fogalmaknak mi a jelentése! A meghatározások között egy 
felesleges. Minden fogalomhoz egy meghatározás tartozik. 
 

Fogalmak 

A. Adásvételi szerződés 

B. Bizományi szerződés 

C. Határidős adásvétel 

 

Meghatározások 

1. A bizományos díjazás ellenében köteles a megbízó javára a saját nevében adás-

vételi szerződést kötni. 

2. Az eladó köteles a szerződésben meghatározott árut a meghatározott időpontban 

vagy időszakban a megrendelőnek átadni, a megrendelő pedig köteles azt átvenni és 

az árát megfizetni – speciális adásvételi szerződés. 

3. Az eladó köteles az áru tulajdonát a vevőre átruházni és az árut a vevő birtokába 

bocsátani, a vevő pedig köteles a vételárat megfizetni és az árut átvenni. 

4. E szerződés alapján a fuvarozó díjazás ellenében köteles az árukat a rendeltetési 

helyére továbbítani és a címzettnek kiszolgáltatni 

A B C 

3 1 2 
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5. Döntse el az alábbi állításokról, hogy azok igazak vagy hamisak, majd írja döntését 
a kipontozott vonalra! Döntését minden esetben indokolja!  
(Helyes válasz 1 pont, megfelelő indoklás 2 pont. Csak a döntésért nem jár pont.)  

 4 * 3 pont 

 

5.1. Ha egy termék áfakulcsa 27 százalékról 5 százalékra csökken, ez az adott termék 

árát 22 százalékkal csökkenti.  ……Hamis…… 

Hamis, a termék ára az áfakulcs változása következtében 105/127 = 0,8267 → 
17,3 százalékkal csökken. (Számítás nélkül is elfogadható a válasz, ha a vizs-
gázó indokolja, hogy a bruttó árból adják az engedményt, az áfakulcsok pedig 
a nettó ár alapján kerülnek megállapításra.)  
 

5.2. Az árrugalmas termékek árából adott engedmény hatással van a kiskereskedelmi 

vállalkozás által elérhető forgalomra. …..Igaz........ 

Igaz, mivel a forgalom a termékek árának és a termékekből eladott mennyisé-
geknek a függvénye. A fogyasztói árak csökkenésének hatására árrugalmas 
termékeknél jobban nő az eladható mennyiség, mint amennyivel csökkennek 
az árak, ezért a forgalom nő. 
 

5.3.A szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentése növeli a dolgozók nettó mun-

kabérét, hiszen így alacsonyabb összegű járulékot kell fizetniük.  ……Hamis…… 

Hamis. A szociális hozzájárulási adót a munkáltatónak kell megfizetnie. (A 
munkáltató költségei csökkennek, de ez a dolgozók nettó munkabérét nem be-
folyásolja.) 
 

5.4. A minőségi mutató a dolgozók munkájának a színvonalát tükrözi.……Hamis…… 

Hamis. A minőségi mutató egy vásárlás átlagos értékét jelenti a kereskedelem-
ben.  
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II. Számítási feladatok  Összesen: 45 pont 
1. Árváltozás 6 pont 

Egy nagykereskedő június 1-jétől néhány termékének az árát módosítja. Az árváltozásról a hon-

lapján az alábbi árjegyzék segítségével ad tájékoztatást.  

Feladat: Számítsa ki a táblázat hiányzó értékeit! (Kerekítési pontosság egész forint.) 

Árváltozás 

Termék megnevezése 
Áfa-

kulcs 

Nettó el-

adási ár 

(Ft) 

Árváltozás 

mértéke  

%-ban 

Június 1-jétől érvényes 

Nettó eladási 

ár (Ft) 

Bruttó eladási 

ár (Ft) 

Tojás db 5% 26 +8  28 29 

Búzaliszt 1 kg 18% 150 +10  165 195 

Zöldborsókonzerv (530 g) 27% 381 –12  335 425 

 

Számítások: 

Tojás nettó eladási ára = 26 * 1,08 = 28,0 = 28 Ft 1 pont 
Tojás bruttó eladási ára = 28 * 1,05 = 29,4 = 29 Ft 1 pont 
Liszt nettó eladási ára = 150 * 1,1 = 165 Ft 1 pont 
Liszt bruttó eladási ára = 165 * 1,18 = 194,7 = 195 Ft 1 pont 
Konzerv nettó eladási ára = 381 * 0,88 = 335,2 = 335 Ft 1 pont 
Konzerv bruttó eladási ára = 335 * 1,27 = 425,4 = 425 Ft 1 pont 

 
 

2. Árak összehasonlítása 7 pont 
A bajai kereskedelmi szakgimnázium 11. a osztályának 16 leánytanulója a szalagavatóra ruhát 

választ. Három modellt találtak, ami mindenkinek tetszik, így a végső döntést az árak alapján 

hozzák meg.  

Egy web-shop ajánlata: 28 USD/db. A kiszállítás költsége 10 USD, azonban 200 USD 

feletti rendelés esetén a szállítás ingyenes. Az aktuális árfolyam: 1 USD = 285 Ft. 

A helyi üzlet egy ruhára 8 800 forintos fogyasztói árat ajánl, de tíz darab feletti vásárlás 

esetén egyet ajándékba ad. 

A közeli varroda 6 300 Ft/db nettó eladási áron kínálja a termékét, de az árból 10 darab 

feletti rendelés esetén 5 százalék engedményt biztosít. 

A termékek 27%-os áfakulcsba tartoznak. 
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Feladatok:  

2.1. Adjon javaslatot az osztálynak! A fogyasztói árak kiszámításával támassza alá vá-

laszát! (Kerekítési pontosság egész forint.) 4 pont 

 

Számítások: 

Web-shop Ft-ra átszámított ára = 28 * 285 = 7 980 Ft/db  1 pont 
Ruházati üzlet 1 darabra eső fogyasztói ára = 8 800 * 15/16 = 8 250 Ft/db 1 pont 
Varroda bruttó eladási ára = 6 300 * 0,95 * 1,27 = 7 601 Ft/db 1 pont 
A varroda ajánlatát érdemes választaniuk, mert ez a legolcsóbb.  1 pont 
 
2.2. Számítsa ki a 16 darab ruháért fizetendő ellenértéket és az osztály megtakarítását a legdrá-

gább ajánlathoz képest! Fedezi-e az így megspórolt összeg az osztályfőnöknek szánt 4 500 

forintba kerülő virágcsokrot? Válaszát számítással igazolja! 3 pont 

Számítások: 

A ruhák értéke = 7 601 * 16 = 121 616 Ft 1 pont 
A megtakarítás = (8 250 – 7 601) * 16 = 10 384 Ft 1 pont 
 vagy: 8 250 *16 – 121 616 = 10 384 Ft 
A megtakarított összeg fedezi a csokor árát (sőt azon felül is marad). 1 pont 
 

3. A forgalom összetételének elemzése  7 pont 
Egy vállalkozás forgalma 2019-ben 189 520 ezer Ft volt.  

A forgalom megoszlását a következő táblázat tartalmazza: 

A termékek áfakulcsa Részarány az összforgalom százalékában 

27 76 

18 17 

5 7 

 

Határozza meg az egyes árucsoportok forgalmát, valamint az árbevételét külön-külön és 

összesen is! Kerekítési pontosság egy tizedesjegy. 

Számítások:  

Forgalom  

27% = 189 520 * 0,76 = 144 035,2 ezer Ft 1 pont 
18% = 189 520 * 0,17 = 32 218,4 ezer Ft 1 pont 
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5% = 189 520 * 0,07 = 13 266,4 ezer Ft 1 pont 
Árbevétel  

27% = 144 035,2 / 1,27 = 113 413,54 = 113 413,5 ezer Ft 1 pont 
18% = 32 218,4 / 1,18 = 27 303,72 = 27 303,7 ezer Ft 1 pont 
5% = 13 266,4 / 1,05 = 12 634,66 = 12 634,7 ezer Ft 1 pont 
Összesen = 113 413,5 + 27 303,7 + 12 634,7 = 153 351,9 ezer Ft 1 pont 
 

4. Készletek elemzése 7 pont 
Egy vállalkozás bázisévi árbevétele 308 000 ezer Ft, forgási sebessége 36 nap volt. A for-

gási sebességet a következő évre 5,9 százalékkal tervezték gyorsítani.  

A tárgyév készletgazdálkodásának vizsgálatához az alábbi információk állnak rendelke-

zésre: 

 

Az árbevétel a bázisidőszakhoz képest 12 százalékkal nőtt. 

Készletadatok nettó eladási áron: 

január 1.  28 800 ezer Ft 

április 1.  30 650 ezer Ft 

július 1.   33 460 ezer Ft 

október 1.  34 510 ezer Ft 

december 31.  29 600 ezer Ft 

 

4.1. Határozza meg a tárgyévi tervezett és tényleges forgási sebességet! Kerekítési pon-

tosság nap, árbevétel és készletadatok esetén ezer Ft. 4 pont 

 

Számítások: 

Tervezett forgási sebesség = 36 / 1,059 = 33,99 = 34 nap 1 pont 
Tárgyidőszaki adatok 

- Árbevétel = 308 000 * 1,12 = 344 960 ezer Ft 1 pont 

- Átlagkészlet = (   + 30 650 + 33 460 + 34 510 +  ) / 4 = 31 955 ezer Ft 

 1 pont 

- Forgási sebesség napokban =   ∗   = 33,3 = 33 nap 1 pont 
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4.2. Értékelje a forgási sebesség tervének megvalósulását, illetve a tényleges változást! 

Számítsa ki ehhez a tervteljesítési viszonyszámot, a tényleges változást kifejező vi-

szonyszámot és szövegesen értelmezze azokat! 3 pont 

Kerekítési pontosság: egy tizedesjegy. 
Tervteljesítés = 34 / 33 = 1,0303 = 103,0% 1 pont 
Tényleges változás = 36 / 33 = 1,0909 = 109,1%  1 pont 
 
A forgási sebesség a tervezettnél 3 százalékkal jobban gyorsult. Ténylegesen 
9,1 százalékkal gyorsabban cserélődtek ki a készletek, mint a bázisidőszakban.
 1 pont 

(Csak mindkét mutató értékelése esetén adható meg az 1 pont.) 
 
5. A jövedelmezőség tervezése  18 pont  

Egy vállalkozó a 2019. év folyamán új árucsoport forgalmazását kezdte meg. 

2019-ben az új árucsoporthoz kapcsolódó forgalmazási költségek összege 17 500 ezer fo-

rint. Az elért árrésszínvonal a bevezetés időszakában az árbevétel 24 százaléka volt, de ez 

is biztosított egy minimális, 500 ezer forintnyi nyereséget. 

2020-ra tervei szerint az árucsoport árbevétele a 2019. évihez képest 70 százalékkal növel-

hető az árrésszint 2 százalékpontos emelése mellett. A forgalmazási költségek tervezett 

színvonala 20 százalék. 

Feladat: Készítse el a vállalkozás jövedelmezőségi kimutatását a megadott adatok alapján 

a bázis-, valamint a tervidőszakra, és számítsa ki a táblázat valamennyi hiányzó adatát!  

Az időbeli változást szemléltető viszonyszámokat nem kell a táblázatban szerepeltetnie. 

(Kerekítési pontosság: ezer Ft, tized százalék.)  

 
Jövedelmezőségi terv 

 

Megnevezés 

2019  2020. évi terv 

Adatok ezer 

Ft-ban 

Adatok az ár-

bevétel száza-

lékában 

Adatok ezer 

Ft-ban 

Adatok az ár-

bevétel száza-

lékában 

Árbevétel 75 000 100,0 127 500 100,0 

Elábé 57 000 76,0 94 350 74,0 

Árréstömeg 18 000 24,0 33 150 26,0 

Forgalmazási költség 17 500 23,3 25 500 20,0 

Eredmény 500 0,7 7 650 6,0 
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Táblázat szerkesztése, cím feltüntetése:  1 pont  

Fejrovat, kategóriák feltüntetése:  1 pont  

Megadott értékek helyes beírása:  1 pont  

Legalább négy számított adat helyes beírása:  1 pont 

 

Számítások: 

Bázisidőszak: 

Árréstömeg = 17 500 + 500 = 18 000 ezer Ft  1 pont 
Árbevétel = 18 000 / 0,24 = 75 000 ezer Ft  1 pont 
Elábé = 75 000 – 18 000 = 57 000 ezer Ft  1 pont 
Elábé-színvonal = 100 – 24 = 76,0%  1 pont 
 vagy  57 000 / 75 000 = 76,0% 
Forgalmazási költség színvonala = 17 500 / 75 000 = 0,2333 = 23,3% 1 pont 
Eredményszínvonal = 24 – 23,3 = 0,7%  1 pont 

vagy 500 / 75 000 = 0,00667 = 0,7% 
Tárgyidőszak 

Árbevétel = 75 000 * 1.7 = 127 500 ezer Ft  1 pont 
Árrésszínvonal = 24 + 2 = 26,0% 1 pont 
Elábé-színvonal = 100 – 26 = 74,0% 1 pont 
Elábé = 127 500 * 0, 74 = 94 350 ezer Ft  1 pont 
Árréstömeg = 127 500 * 0, 26 = 33 150 ezer Ft  1 pont 
 vagy 127 500 –  94 350 = 33 150 ezer Ft 
Forgalmazási költség = 127 500 * 0, 20 = 25 500 ezer Ft  1 pont 
Eredmény = 33 150 – 25 500 =   7 650 ezer Ft  1 pont 
Eredményszínvonal = 7 650 / 127 500 = 0,06 = 6,0% 

vagy 26 – 20 =  6,0% 1 pont 


