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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 tesztjellegű, 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 tesztjellegű feladatok 

 
Az 1-6. sorszámú tesztfeladatok esetében négy válaszlehetőséget adunk meg, de közülük 
csak egy helyes. Húzza alá a helyes választ! 
 

1. feladat 2 pont  

Melyik állítás igaz egy tiszta monopóliumra?  
a) Sohasem veszteséges. 
b) Mindig nyereséges. 
c) Egyedüli eladóként szerepel a piacon. 
d) A vevők száma kevés. 

2. feladat 2 pont  

Ha az alma piaci ára nagyobb az egyensúlyi ártól, akkor…  
a) a piacon felesleg keletkezik a termékből. 
b) a piacon hiány van a termékből. 
c) a piacon túlkereslet van a termékből. 
d) Egyik válasz sem helyes. 

 
3. feladat 2 pont  

Egy termék kereslete árrugalmatlan. Ha az eladó növelni szeretné a bevételét, akkor … 
a) érdemes növelnie a termék árát. 
b) érdemes csökkentenie a termék árát. 
c) az árrugalmasság miatt érdemes többet termelnie. 
d) Egyik válasz sem helyes. 

 
4. feladat 2 pont  

Melyik költségfüggvényre igaz, hogy a termelés növekedésével folyamatosan csökken? 
a) MC függvény. 
b) AVC függvény. 
c) AC függvény. 
d) Egyik válasz sem helyes. 
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5. feladat 2 pont  

Egy vállalat gazdasági profitja nulla, ha … 
a) TR=VC 
b) P=AVC 
c) TC=VC+FC 
d) Egyik válasz sem helyes. 

6. feladat 2 pont  

A GNI: 
a) hazai jellegű jövedelem. 
b) nemzeti jellegű jövedelem. 
c) az SNA nettó jellegű mutatója. 
d) Egyik állítás sem helyes.  

 
7. feladat 2 pont  

Döntse el, hogy a felsorolt állítások közül melyek igazak az általános forgalmi adóra! A 
jó válaszokat húzza alá! 

a) Az adóalany keletkező jövedelmét terhelő adó. 
b) Termékértékesítéssel, szolgáltatásnyújtással keletkezik az adókötelezettség. 
c) Számlázási kötelezettséget von maga után. 
d) Az adófizetési kötelezettségnek évente egy alkalommal kell eleget tenni.  
e) Az adó alapja a keletkező árbevétel 112,5%-a.  

 
8. feladat 3 pont  

Válassza ki az alábbi felsorolásból azt a három dokumentumot, amelyek a számvitel külső 
szabályozásának dokumentumai! A kiválasztott dokumentumokat jelölje X jellel!  

DOKUMENTUMOK KIVÁLASZTÁS 
 (X) 

2000. évi C. törvény a számvitelről  

Számviteli politika  

Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS)  

Leltározási szabályzat  

4/2013. Kormányrendelet az államháztartás számviteléről  

Önköltségszámítási szabályzat  
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9. feladat 3 pont  

Válassza ki az alábbi felsorolásból azt a három állítást, amelyek igazak a koordinációs 
viszonyszámokra! A kiválasztott állításokat jelölje X jellel! 

ÁLLÍTÁS KIVÁLASZTÁS 
(X) 

A koordinációs viszonyszám két különböző mértékegységű adat 
hányadosa.  

A koordinációs viszonyszám ugyanazon sokaság két részsokaságát 
viszonyítja egymáshoz.  

A koordinációs viszonyszám értéke maximum 1 lehet.  

A koordinációs viszonyszám egynél nagyobb értéke időbeli növekedést 
fejez ki a vizsgált jelenséggel kapcsolatban.  

A koordinációs viszonyszám értéke minden esetben nagyobb, mint nulla.  

A koordinációs viszonyszám kiszámítható a megoszlási viszonyszámokból 
is.  
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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 ismérvértékek rangsora alapján a középső helyen álló érték. 
2. Az a szempont, amely alapján a sokaság elemeit jellemezzük. 
3. Az ismérv által felvett értékek tartományának a hossza, a legnagyobb és a legkisebb 

érték különbsége. 

Fogalmak: 
A) bázis viszonyszám 
B) mértani átlag 
C) ismérv 
D) kronologikus átlag 
E) medián 
F) megoszlási viszonyszám 
G) terjedelem 
H) számtani átlag  

 
1. 2. 3. 
   

 

2. feladat 3 pont  

Párosítsa az értékpapírokat a jellemzőikkel! Írja az értékpapír után a megfelelő jellemzők 
betűjelét! Egy betűjelet csak egy helyre írjon! 
ÉRTÉKPAPÍROK 
Kötvény  ..................  
Diszkontkincstárjegy   ..................  
Részvény   ..................  
 
JELLEMZŐK 

A) Nem kamatozó értékpapír. 
B) Hozama a kamat. 
C) Az állam által kibocsátott értékpapír. 
D) Pénzáramlása a hozamok kifizetéséből, valamint az árfolyamnyereségből ered. 
E) Lejárat nélküli értékpapír. 
F) A kibocsátó fizetési kötelezettsége a kamat és a névérték. 
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3. feladat 4 pont  

Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Döntését az állítás mögé írt 
IGAZ / HAMIS szavakkal jelölje! 
A) A házipénztár utalványozója kizárólag pénztárkezelő és valutapénztárosi végzettségű 

alkalmazott lehet.  
  ...........................  

B) A bankkártyával indított fizetés a készpénzfizetés egyik formája, mert a bankkártya a 
készpénz-helyettesítő szerepét tölti be.  

 
  ...........................  

C) A Monetáris Tanács alapvető feladata az ország monetáris politika stratégiájának 
kidolgozása.  
  ...........................  

D) A pénzforgalmi számla jelzőszáma alkalmas a fizetési számla belföldi és nemzetközi 
pénzforgalomban történő azonosítására. 

 
  ...........................  

 
4. feladat 4 pont  

Egészítse ki a következő mondatokat! Írja a hiányzó szót/szavakat a kipontozott helyre! 
1. A befektetett eszközök mérlegfőcsoporton belül a következő mérlegcsoportok találhatóak: 

………………………………………………………………………………….. 

2. Ha az 581. Saját termelésű készletek állományváltozása számla egyenlege tartozik jellegű, 

akkor értéke az eredményt……………………. 

3. A(z) ……………………………… azok a készletek, amelyeket az értékesítendő termékek 
előállítása vagy a szolgáltatások nyújtása során fognak felhasználni. 

4. ………………………………………………. minden olyan, a gazdálkodó által kiállított, 
készített, illetve a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy, 
vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány (számla, szerződés, megállapodás, 
kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek 
minősíthető irat), amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását) 
támasztja alá. 
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5. feladat 3 pont  
Vállalkozásunk egy termelőgépet vásárolt 2020. október 1-jén. A megadott információk 
alapján írja fel a gép bekerülési értékének részletes kiszámítási módját! Folytassa a 
megkezdett számítási mód kijelölését! A számítást nem kell elvégeznie! 
A gépvásárlással kapcsolatos információk a következők: 
A gép számla szerinti vételára 10 000 000 Ft + 27% áfa. A gép vállalkozásunk telephelyére 
történő szállításáról kapott készpénzes számla végösszege 381 000 Ft (áfatartalom 21,26%). 
A vállalkozás saját maga végezte el a gép beszerelését, melynek költsége 200 000 Ft volt. 
A gép karbantartási költsége 50 000 Ft lesz havonta.  
A gép vásárlásához felvett beruházási hitel tárgyévi kamata 40 000 Ft, mely teljes egészében 
az aktiválás utáni időszakra vonatkozik. A gépre kötött biztosítás díja félévre 120 000 Ft, 
2020. október 1-jétől fizetve. A gépet 2020. november 1-jén helyezte üzembe a vállalkozásunk.  
A bekerülési érték kiszámításának módja: 
10 000 000 + ………………………………………………………………………………….. 
 

6. feladat 3 pont  

Egészítse ki az alábbi, hiányos eredménykimutatás-részletet! Írja a kipontozott helyekre 
a hiányzó megnevezéseket! 

Eredménykimutatás összköltség-eljárással (részlet) 
2020. év (adatok ezer Ft-ban) 

 

I. Értékesítés nettó árbevétele 25 000 

II. ……………………………………… 3 500 

III. Egyéb bevételetek 1 800 

IV. ………………………………………. 12 300 

V. Személyi jellegű ráfordítások 4 600 

VI. ………………………………………. 890  

VII. Egyéb ráfordítások 510 
A) ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG 

EREDMÉNYE 12 000 
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Üzleti számítást, könyvviteli tételszerkesztést igénylő feladatok 

 
1. feladat 12 pont  

Válaszolja meg a kérdéseket a megadott információk alapján! A mellékszámításokat 
minden esetben írja le! 
Egy tökéletesen versenyző vállalat terméke iránti piaci keresleti függvény képlete:  
D: Q = 228 – 2P. A vállalat határköltségfüggvénye: MC = 10Q, a piaci ár 60.  

 
a) Mekkora lesz a profitmaximalizáló vállalat optimális termelése? 

 
 
 
 
 
b) Mennyi a keresett mennyiség a piacon a termékből a jelenlegi piaci ár mellett? 

 

 

 

c) Hány vállalat van a piacon, ha minden vállalat azonos mennyiséget gyárt? 

 

 

 

 

d) Mekkora a vállalat nyeresége vagy vesztesége, ha a teljes költség függvénye:  
TC = 5Q2 + 10?  
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2. feladat 12 pont  

Végezze el az alábbi, 1) és 2) jelölésű, egymástól független statisztikafeladatokat! 
A mellékszámítást minden esetben jelölje! A feladat megoldása során mellékszámításait 
négy tizedesjegy pontosságig végezze! Válaszaiban a százalékos formában kért értékeket 
egy tizedesjegyre kerekítve adja meg! 
 
1) Az következő táblázat egy vállalkozás alapanyagbeszerzési adataival kapcsolatos 
információkat tartalmazza, 2021. II. negyedévére vonatkozóan. 
 Alapanyag-beszerzés adatai 2021. II. negyedévében 

Hónap 
Beszerzett mennyiség Beszerzés változása 

áprilishoz viszonyítva (%) 
Egységár 
(Ft/kg) kg % 

Április …….. 25,0 100,0 2 500 
Május 5 000 …….. …….. 2 350 
Június 1 000 12,5 50,0 2 450 
Összesen 8 000 …….. ----- ----- 

a) Számítsa ki a fenti táblázat hiányzó értékadatait, és írja az eredményeket a 
táblázatba! 
Mellékszámítások: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Számítsa ki a vizsgált időszakra az alapanyag átlagos beszerzési egységárát! Nevezze 
meg a kiszámított mutatószámot!  
Az alapanyag átlagos beszerzési egységára: …………. Ft/kg 
Statisztikai mutatószám megnevezése: ……………………………….. 
Mellékszámítás: 
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c) Határozza meg a beszerzési egységárak esetében a szóródás terjedelmét! 
Szóródás terjedelme: ………………… Ft/kg 
Mellékszámítás: 
 
 
 
 
 
 

d) Számítsa ki a relatív szórás nagyságát, ha a szórás a vizsgált időszakban 66,1 Ft/kg 
volt! 
Relatív szórás: ………… % 
Mellékszámítás: 

 
 
 
 
 
 
2) Egy vállalkozás értékesítésének adatai 2021. jelölt időszakában 

Termék 

Március Április 
Értékesített 
mennyiség 

(db) 

Eladási 
egységár 
(Ft/db) 

Értékesített 
mennyiség 

(db) 

Eladási 
egységár 
(Ft/db) 

Polárkabát 525 6 500 ……. 7 500 
Esőkabát 650 ……. 715 7 875 

 
Kiegészítő információk: 
 

- A polárkabát forgalma márciusról áprilisra 20%-kal nőtt. 
- Az esőkabát eladási ára márciusról áprilisra 5%-kal nőtt. 

 
a) Pótolja a fenti táblázat hiányzó adatait! Írja a kiszámított értékeket a kipontozott 

helyekre! 
Mellékszámítások: 
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b) Állapítsa meg az értékesítés együttes értékének alakulását! Nevezze meg az 
alkalmazott mutatószámot! 
Statisztikai mutatószám megnevezése: ………………………. 
Számított mutatószám értéke: …………….. % 
Mellékszámítás: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. feladat 13 pont  

Végezze el az alábbi, 1), 2) és 3) jelölésű, pénzügyi műveletekkel kapcsolatos, egymástól 
független számításokat! A mellékszámításokat minden eseten jelölje! A feladat megoldása 
során négy tizedesjegy pontosságra kerekítsen, a %-os értékeket két tizedesjegy 
pontossággal adja meg! A forintértékeket, amennyiben szükséges, kerekítse egész számra! 
1) Az Alma Rt. részvények kibocsátását tervezi. Az elsőbbségi részvényeket 5 800 Ft 

árfolyamértéken bocsátják ki, az osztalékfizetés évente 120 Ft. A törzsrészvények 
kibocsátási árfolyama 5 600 Ft, a következő évi várható osztalék 145 Ft-ra 
prognosztizálható. Az osztaléknövekedés várható üteme 3%.  

a) Számítsa ki az elsőbbségi részvény hozamát! 
Az elsőbbségi részvény hozama: ………. % 
Mellékszámítás:  

 
 
 
 
 
 
b) Számítsa ki a törzsrészvény várható hozamát! 

Törzsrészvények várható hozama: ………. % 
Mellékszámítás: 
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c) Számítsa ki, mekkora hozamot ér el egy befektető, ha egy évig megtartja a 
törzsrészvényt, majd eladja 5 700 Ft-ért!   
Törzsrészvények várható hozama eladás esetén: ………. % 
Mellékszámítás: 

 
 
 
 
 
 
2) Az értékpapírpiacon egy kötvény névértéke 15 000 Ft. Jelenleg a piacon az árfolyama 

15 500 Ft. A kötvény egyszerű hozama 6%. 
Számítsa ki a kötvény névleges hozamát! 
Kötvény névleges hozama: ………. % 
Mellékszámítás: 

 
 
 
 
 
 
 
 
3) Blue Benedek a barátja autóját szeretné megvásárolni 3 500 000 Ft értékben. Barátjának 

nincs szüksége most a pénzre, ezért a következő ajánlatot teszi Benedeknek:  
Benedek fizessen most 1 200 000 Ft-ot, fél év múlva fizessen 500 000 Ft-ot és 1 év múlva 
fizessen 1 900 000 Ft-ot. 
A piaci kamatláb 1,5%.  
Elfogadja-e az ajánlatot Benedek? Húzza alá a megfelelő szót! Válaszát számítással és 
indoklással támassza alá! (A megállapodott értékhez viszonyítson!) 
Benedek a barátja ajánlatát FOGADJA EL / NE FOGADJA EL. 
Indokolás: ........................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................  

Mellékszámítás: 
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4. feladat 8 pont  

A megadott információk alapján számítsa ki az QWE Rt.-t terhelő általános forgalmi adó 
összegét! Az alábbi táblázatban található áfaösszegek esetében döntse el, hogy levonható 
vagy le nem vonható általános forgalmi adóról van-e szó! Írja a táblázat megfelelő 
oszlopába az áfaösszegeket, majd válaszolja meg a kérdést! A mellékszámítást írja le! 
A QWE Rt. adóköteles és adómentes tevékenységet is folytat, amelyet tételesen elkülönít. 
A következő általános forgalmi adó analitikarészlet tartalmazza a beszerzésekhez kapcsolódó, 
már kiszámolt áfaösszegeket.  
 

MEGNEVEZÉS 
ÁFA 

ÖSSZEGE 
(FT) 

ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT 
ÁFA (FT) 

LEVONHATÓ LE NEM 
VONHATÓ 

Igénybe vett parkolási szolgáltatás  20 000   
Adómentes értékesítéshez tartozó 
szolgáltatás igénybevétele 15 000   

Telefon- és internetszolgáltatás 
igénybevétele az adómentes tevékenységhez 33 000   

Anyagbeszerzés adóköteles értékesítéshez 120 000   

Anyagbeszerzéshez kapcsolódó fuvardíj  25 000   
Igénybe vett energiaszolgáltatás adóköteles 
tevékenységhez 30 000   

Személygépjármű beszerzése az adóköteles 
tevékenységhez 1 450 000    

 
A 2007. évi CXXVII. törvény 124. § (3) szerint: 
„A 120. és 121. §-tól függetlenül szintén nem vonható le: 

a) a vezetékes telefonszolgáltatást,  
b) a vezeték nélküli telefonszolgáltatást,  
c) az internetprotokollt alkalmazó, beszédcélú szolgáltatást 
terhelő, előzetesen felszámított adó összegének 30 százaléka.” 

 
Az QWE Rt.-t terhelő általános forgalmi adó összege: …………………… Ft 
Mellékszámítás: 
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5. feladat 15 pont  

Vállalkozásunk az Nárcisz Kft., mely termelőtevékenységet végez. Olvassa el figyelmesen 
az alábbi információkat, és végezze el a kijelölt feladatokat! 
A kft. kiemelt számláinak egyenlegei 2021. január 1-jén: 
 
131. Termelőgépek 42 000 000 Ft 
139. Termelőgépek terv szerinti értékcsökkenése ……………..Ft 
211. Alapanyagok 10 000 000 Ft 
23. Befejezetlen termelés 400 000 Ft 
25. Késztermékek 2 000 000 Ft 
26. Áruk 2 300 450 Ft 
 
A 2021. január havi gazdasági eseményekről a következő információkat ismerjük:  
 
1. Vásároltunk 4 000 kg alapanyagot a Tulipán Kft.-től 13 970 Ft/kg bruttó beszerzési 

egységáron (áfa 27%). A fizetés módja átutalás. 
2. Az előző pontban vásárolt alapanyag szállítási költségéről kapott készpénzes számla 

végösszege 508 000 Ft (áfatartalom 21,26%). 
3. Az 1. pontban vásárolt alapanyagra 1% minőségi engedményt kértünk a Tulipán Kft.-től. 

Az engedményt megkaptuk, a helyesbítő számla megérkezett. 
4. Felhasználtuk az alapanyagkészlet felét. A vállalkozás a készletcsökkenést elszámolta. 
5. Az elkészült késztermékeket raktárra vettük.  
6. Értékesítettünk 1 000 db készterméket. A vevőnek kiszámlázott számla szerinti végösszeg 

6 350 000 Ft (áfa 27%).  
 
Kiegészítő információk a tárgyidőszakra vonatkozóan: 
A termelőgépek tervezett használati ideje 10 év, leírás lineárisan, üzembe helyezésük 
2014. március 1-jén történt. A tervezett maradványérték 4 200 000 Ft. 
Nyitó alapanyagkészlet mennyisége 1 000 kg. 
Nyitó késztermékkészlet mennyisége 500 db. 
Az időszaki készterméktermeléssel kapcsolatos adatok: 

− az időszaki termelőtevékenység során felmerült összes költség 7 500 000 Ft, ebből a 
közvetett költségek összege 1 100 000 Ft; 

− az időszak végén a záró befejezetlen termelés értéke 500 000 Ft; 
− az elkészült késztermékek mennyisége 1 500 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. 
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a) Számítsa ki a hiányzó egyenleget! A mellékszámítást jelölje! 
Mellékszámítás: 
 
 
 
 
b) Könyvelje el idősorosan a Nárcisz Kft.  2021. január havi gazdasági eseményeit! 

A mellékelt számlatükör szerinti számlaszámokkal jelölje ki a könyvelési tételeket! 
A szükséges mellékszámításokat jelölje!  

Mellékszámítások: 
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Vegyes napló  

Sor-
szám Szöveg 

T számla K számla  T összeg  
= K összeg száma neve száma neve 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
c) Határozza meg a készletek értékét 2021. január 31-én! A mellékszámítást jelölje! 

Készletek értéke 2021. január 31-én:  ...................................  Ft 
 
Mellékszámítás: 
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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. Anyag jellegű 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 

Választást, 
rövid, 
egyszerű 
választ 
igénylő 
feladatok 

A.) Felelet- 
választásos 
vagy 
tesztjellegű 
feladatok 

1. 2  

40   

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

B.) Rövid 
szöveges 
választ 
igénylő 
feladatok 

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

Üzleti számítást, 
könyvviteli tétel-
szerkesztést igénylő 
feladatok 

1. 12  

60   
2. 12  
3. 13  
4. 8  
5. 15  

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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