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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 
(az értékelő tanárok 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 pontot 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 

 
1. feladat 6 pont 
 
Igaz-hamis állítások megjelölése 2*3 pont 
Döntse el, melyik igaz, melyik hamis, és írja a kipontozott helyre! Döntését mindkét esetben 
indokolja! (Helyes válasz 1 pont, megfelelő indoklás 2 pont. Csak a döntésért nem jár pont.) 

 

1.1. A beérkezett leveleket minden esetben fel kell bontani, iktatni, szétválogatni, majd 
továbbítani a címzettnek. …Hamis… 
Hamis, a névre szóló vagy bizalmasnak minősített küldeményeket csak a címzett 
bonthatja fel. (Vagy: nem minden leveket kell iktatni, vannak olyan küldemények, 
amelyeket nem szükséges iktatni, pl. reklámlevelek.)  
 

1.2. A fölöslegessé vált iratok, dokumentumok és bizonylatok selejtezéséről jegyzőkönyvet kell 
készíteni, majd a már felesleges iratokat a szeméttelepre szállítják. …Hamis… 
Hamis, az iratokat úgy kell megsemmisíteni, hogy a rajta szereplő adatok, információk 
többé ne legyenek felhasználhatók. 
 
2. feladat 10 pont 

Esettanulmány 
Ön egy kisvállalkozás értékesítője. Az ügyvezető a mellékelt levél megírását bízta Önre. A 
feladatok ehhez a levélhez kapcsolódnak. 
Tájékoztató adatok: 

Az Ön cégének ügyvezetője: Kiss Virág 

A partnercég ügyvezetője Kéki Jácint 

A levél kelte: a vizsga napja 
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Csodasövény Kft. 
Aranyosapáti 
Kincseshegy u. 7.  
4634 
 
Palotakert Kft.  
Csanádpalota      Hivatkozási szám: 123/2021 
Rózsa u. 12.      Ügyintéző:_ _a vizsgázó neve _ _ _ 
6913       Telefon: +36 20/1234-567 
 
Tárgy: _ _ _ _ _ _tájékoztatás / ajánlat _ _ _ _ _ _ 
 
 
_ _ Tisztelt Kéki Jácint Úr! _ _ _ _ _ _ _  
 
 
 
Örömmel vettük érdeklődésüket. A levelükben megfogalmazott elvárások szerint figyel-

mükbe ajánljuk a következő növényeinket: 

1. Cercidiphyllum japonicum / Kacsurafa.  

Közepes termetű, 10-12 m magas, 6-9 m széles, terebélyes kétlaki, lombhullató fa. 

Levelei 5-6 cm-esek, a tavaszi kihajtáskor bíborszínűek, ősszel sárgára, pirosra szí-

neződnek, lombhullás előtt égetettcukor-illatot árasztanak. Virágai aprók. 

Kertbe, parkokba, szoliterként ültethető. Kártevőkre és kórokozókra nem érzékeny. 

Konténeres (5L 150-180 cm magas), növényeink ára 6 000 Ft/db. 

2. Cercis siliquastrum / Közönséges Júdásfa.  

7-9 méter magas, kistermetű, lombhullató fa vagy nagyobb cserje. Mélyrózsaszín vi-

rágzatát tavasszal tömegesen hozza. Az ágak és a törzs színe sötét, csaknem fekete. 

Levélzete szív alakú, fénylő sötétzöld. 

Napos, meleg fekvést, jó vízelvezetésű, humuszban gazdag talajt kedvel. Sövénynek, 

bokornak, fának is ültethető. 

Konténeres (30L 200-250 cm magas), növényeink ára 35 000 Ft/db. 

A könnyebb választás érdekében figyelmükbe ajánljuk katalógusunkat valamint honlapun-

kat, illetve mintakertünket, ahol a növényeket faiskolai és kifejlett méretben is megtekinthe-

tik. További kérdéseikre szívesen nyújtunk telefonon is tájékoztatást. 

Melléklet:  
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2.1. Töltse ki a szaggatott vonallal jelölt részeket! 3*1 pont 
(ügyintéző neve, levél tárgya, üdvözlés) 
 

2.2. Melyik cég a levél küldője? 1 pont 

A Csodasövény Kft. 
2.3. Ki a levél aláírója? 1 pont 

Kiss Virág 
 

2.4. Fejtse ki, hogy mi az iktatószám szerepe! 1 pont 

Az iktatószám egy olyan egyedi azonosítója az iratnak, amely lehetővé teszi a do-
kumentum útjának nyomon követését és a későbbi visszakeresését. 
 

2.5. Hol helyezhető el a hivatalos levélben a keltezés? 2*1 pont 

A cégfelirat alatti sorban, a levél jobb oldalán az iktatás adatai között, vagy a le-
vél végén, baloldalon. 
 

2.6. Mit csatolna a levél mellékleteként? Legalább egy elemet írjon le! 1 pont 

Katalógus, prospektus, árjegyzék. 
 

2.7. Hol kell elhelyezni az aláírást? A helyes választ aláhúzással jelölje! 1 pont 

a. a lap alján, középen 

b. a lap szélén 
c. a lap tetején 

d. az aláírás bárhol elhelyezhető 
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3. feladat 5 pont 
Bizonylatkitöltés 
 
Ön a Ligetszépe Kft. alkalmazottja. Tegnap e-mailben a Tavaszváró Kft. dísznövényeket ren-
delt a cégtől. Az árut ma ki is szállítják. Az Ön feladata a szállítólevél elkészítése, melyből már 
csak néhány adat hiányzik.  
Feladat:  
Pótolja a szállítólevél hiányzó adatait! A szükséges mellékszámításokat minden esetben le kell 
írnia! 

SZÁLLÍTÓLEVÉL sorszám: IXP 86356

A szállító neve Ligetszépe Kft. A vevő neve Tavaszváró Kft. 

Irányítószám, cím 5600 Szolnok Irányítószám, cím 8000 Székesfehérvár 
Utca, házszám Tiszaliget út 1. Utca, házszám Kisteleki út 56. 
Bankszámlaszám 87654321-12345678 Bankszámlaszám 72126212-87658765 
Szállítva 1 telepről (raktárból)   
A megrendelés Az átvevő megnevezése 
Száma 0186/2020 Név   
Kelte A vizsgát megelőző 

nap 
Irányítószám   

Ügyintézője Kiss Piroska Cím   

So
rs

zá
m

 

Cikkszám: KSH besorolási szám; ETK 
szám; Az áru szabványos megnevezése, 
kódja, minősége és egyéb ismertetőjelei 
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1 Mákvirág 18 cm-es cserépben 27 db 30 2 600 78 000 

2 Nebáncsvirág 21 cm-es cserépben 27 db 15 1 400 21 000 

3 Csótárvirág 10 cm-es cserépben 27 db 60    580 34 800 

5             

6            

7            

8             

9             

10             

Kiállító Átvételi feljegyzések: P.H. Átvevő 
kelet aláírása kelet aláírása

a 
vizsga 
napja 

a vizs-
gázó 
neve 
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A szállító és a vevő nevének helyes beírása  1 pont 

Keltezések, kiállító aláírása  1 pont 

Hiányzó adatok helyes kiszámítása és beírása  3*1 pont 

 Az adatok beírásáért önmagában, a számítások nélkül nem jár pont. 
  Mákvirág mennyisége = 78 000 / 2 600 = 30 db 

Nebáncsvirág egységára = 21 000 / 15 = 1 400 Ft /db 
  Csótárvirág értéke = 60 * 580 = 34 800 Ft 

4. feladat 4 pont 

 
Fogalommeghatározás 2*2 pont 
Határozza meg a lehető legpontosabban az alábbi fogalmakat! 
 
Bizonylat:  
A gazdasági események számviteli nyilvántartása céljából készített külső és belső okmány, 
amely rendelkezik a jogszabályok által meghatározott tartalmi és formai kellékekkel. 
 
Levélfejléc:  
Az üzleti levél állandó eleme. Tartalmazza a cég adatait, logóját. Megjelenése a vállalat 
arculatának fontos eleme. 
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Az áruforgalom és üzleti tevékenység elemzésének, tervezésének ismeretét és képességét 
mérő feladatok 

 
Szöveges feladatok  Összesen 30 pont 

1. feladat 3 pont 

 
Soroljon fel három tényezőt, melyek szerepet játszanak a beszerzés nagyságrendjének és vá-
lasztékának meghatározásában! 
 

• a vevőkör jellemzői; 

• az üzlet szakosítottsága, az értékesített áruk köre, választékának mélysége; 

• az üzlet, vállalkozás forgalma; 

• a vállalkozás tőkeereje 
Minden helyes válasz egy-egy pont. 

 

2. feladat 12 pont 

 
Igaz-hamis állítások megjelölése 4*3 pont 
Döntse el, melyik igaz, melyik hamis, és írja a kipontozott helyre! Döntését mindkét eset-
ben indokolja! (Helyes válasz 1 pont, megfelelő indoklás 2 pont. Csak a döntésért nem jár 
pont.) 

2.1. Az áruk eladótéri kihelyezésének megtervezésekor az áruk jellege fontos tényező. 
  ….Igaz…. 

 
Igaz. Az áruk jellege alapvetően meghatározza az árukihelyezés módját. A termékeket 
úgy kell elhelyezni az eladótérben, hogy a használat során lényeges tulajdonságai, a cso-
magolás figyelemfelkeltő elemei érvényesüljenek. 
 

2.2. Minden termék esetében gazdaságosabb az önkiszolgáló értékesítési mód alkalmazása, hi-
szen munkaerő-szükséglete kisebb, így kevesebb a vállalkozás bérköltsége. ….Hamis…. 
 
Hamis. Az önkiszolgáló értékesítési mód nem alkalmazható minden esetben. Bizonyos ter-
mékeknél elengedhetetlen az eladói közreműködés pl. a működés bemutatása, illetve va-
gyonvédelmi szempontok miatt. 
 
2.3. A kereskedelmi cégek többnyire kitartanak az ismert, megbízható szállítóik mellett még 
akkor is, ha ismeretlen vállalkozások kedvezőbb ajánlattal keresik meg őket. ….Igaz…. 
 
Igaz. A szállítópartnerek kiválasztásának fontos szempontja a kínált áruk minősége és a 
szállítópartner megbízhatósága. Egy esetlegesen kedvezőbb ár miatt nem kockáztatnak. 
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2.4. A szállítópartner által nyújtott engedmények mindig befolyásolják a számlázott árat.  
….Hamis… 

Hamis. Vannak utólag adott engedmények, amelyek az árat nem befolyásolják, hanem 
bevételként jelennek meg a vevő vállalatnál. Ilyenek például a skontó és a bónusz. 
 

3. feladat 2 pont 

Feleletválasztás 2*1 pont 
 
Válassza ki, majd húzza alá a helyes megoldást! Több megoldás vagy nem egyértelmű jelölés 
esetén nem kap pontot! 
 
3.1. A minőségi mutató a kereskedelemben… 

a) a dolgozók munkájának a színvonalát jelenti. 

b) egy vásárlás átlagos értékét jelenti. 
c) az üzletben forgalmazott áruk minőségét jelenti. 

d) az üzlet külső, belső képének, az árubemutatás színvonalának, áruválasztékának a mu-

tatója. 

 

3.2. Ha leltározáskor a könyv szerinti zárókészlet és a leltár szerinti zárókészlet eltérő, akkor 

biztos, hogy… 

a) leltárhiány van. 

b) leltártöbblet van. 

c) a dolgozók a leltárfelelősségi megállapodás alapján kártérítési felelősséggel tartoznak. 

d) a nyilvántartásokban szereplő értéket a leltár szerinti értékre kell korrigálni. 
 

4. feladat 9 pont 
Párosítás 
Az alábbiakban költségekhez kapcsolódó fogalmakat és azok meghatározásait, jellemző példáit 

kell összepárosítania. Írja a táblázatba a számokat a megfelelő betűjelek alá! Egy betűjelhez 

több szám is tartozhat. 

A. viszonylag állandó költségek 

B. a forgalommal arányosan változó költségek 

C. csökkenő ütemben változó költségek 

D. növekvő ütemben változó költségek 
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1. A forgalom változásával azonos ütemben változnak. 

2. A költségek változásának üteme kisebb, mint a forgalomváltozás. 

3. Alakulásuk a forgalom változásától viszonylag független. 

4. Ha a forgalom nagysága vagy összetétele lényegesen megváltozik, egy meghatározott 

forgalom elérése után ezeknek a költségeknek az összege is ugrásszerűen megváltozik.  

5. Ilyen a munkavállalók munkabére. 

6. Ilyen a dolgozók forgalom százalékában meghatározott jutaléka. 

7. A költségnövekedés üteme meghaladja a forgalomnövekedést. 

8. Például adott üzlet bérleti díja. 

9. Ilyen költség például az új termék bevezetésének reklámköltsége. 

 

A B C D 

3, 4, 8 1, 6  2, 5 7, 9 

 
Minden helyes válasz 1 pontot ér. 

5. feladat 4 pont 
Fogalommeghatározás 2*2 pont 

Határozza meg a lehető legpontosabban az alábbi fogalmakat! 

 
Forgalmazási veszteség: A hiánynak egy olyan mértéke, amely a leggondosabb eladói 

munka mellett is bekövetkezhet (pl. zöldség gyümölcs romlása, apadása). Mértéke függ az 
áruk jellegétől, értékesítési módjától. 
Forgási sebesség fordulatokban: A készletgazdálkodás mutatószáma, mely megmutatja, 

hogy a vállalkozás átlagkészlete adott időszak alatt hányszor cserélődött ki. 
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Számítási feladatok  Összesen 45 pont 

1. feladat 13 pont 
Grafikus adatok értelmezése, elemzése – viszonyszámok 
 
A mellékelt diagram egy vállalkozás négyévi forgalmát szemlélteti. A feladata ez alapján a 
forgalom változásának elemzése. 
 

 
 
Feladat: 

1.1. Számítsa ki a forgalomváltozás elemzéséhez használható viszonyszámokat! 
Vizsgálja a változást 2017-hez és az előző évhez viszonyítva is! 5 pont 
Kerekítési pontosság: tized % 

 

Számítások: 

2018  
 bázisviszonyszám = láncviszonyszám =  

148 750 / 103 600 = 1,4358 = 143,6% 1 pont 

2019 
 bázisviszonyszám = 129 200 / 103 600 = 1,2471 = 124,7%  1 pont 

 láncviszonyszám = 129 200 / 148 750 = 0,8685 = 86,9%  1 pont 
2020 
 bázisviszonyszám = 160 400 / 103 600 = 1,5485 = 154,8% 1 pont 

 láncviszonyszám = 160 400 /129 200 = 1,2414 = 124,1% 1 pont 

 

 

 

103 600
148 750 129 200 160 400

0

50 000

100 000

150 000

200 000

2017 2018 2019 2020

Egy vállalkozás forgalmának változása

forgalom értéke ezer Ft-ban
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1.2. A megadott adatokat és a kiszámított mutatókat foglalja táblázatba! Alkalmazza a táblázat-

szerkesztés előírásait! 4 pont 
 

Egy vállalkozás forgalmának alakulása 

Év 
A forgalom értéke  

ezer Ft-ban 

Viszonyszámok 

2017. év adata =100% Előző év adata = 100% 

2017 103 600 100,0% - 

2018 148 750 143,6% 143,6% 

2019 129 200 124,7% 86,9% 

2020 160 400 154,8% 124,1% 

 

Pontozás: 
Táblázat címe és az évek feltüntetése 1 pont 

Fejrovat mértékegységekkel 1 pont 

A forgalmi adatok helyes beírása 1 pont 
A kiszámított mutatók táblázatba írása 1 pont 

 

1.3. Értékelje a forgalom alakulását a szövegből hiányzó kifejezések beírásával! 4*1 pont 
 

A vállalkozás forgalma, mely 2019-ben az előző évhez képest …visszaesett…,  a vizsgált 

időszak alatt összességében …..54,8%-kal ….. nőtt /csökkent. Az előző évhez viszonyított 

forgalomnövekedés …2018.…évben volt a legnagyobb arányú. 

 

2. feladat 14 pont 

Árképzés - jövedelmezőség 
Egy vállalkozó az üzletében elektromos kerékpárokat értékesít. Az előző hónap nyilvántartásai 

alapján az alábbi információkkal rendelkezünk: 

A vizsgált termékből nyitókészlet nem volt. A hónap során 55 kerékpár érkezett az üzletbe. A 

teljes mennyiségért 11 525 250 forintot fizettek ki.  

A kerékpárokat 12 db kivételével a hónap folyamán eladták. Az eladási árat a nettó beszerzési 

ár százalékában számított 30 százalékos haszonkulccsal képezték. A termék áfakulcsa 27%. 

Az adatokat Ft-ra kerekítse! 
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2.1. Határozza meg a kerékpárok nettó beszerzési árát!  1 pont 

Nettó beszerzési ár = 11 525 250 / 55 / 1,27 = 165 000 Ft/db 1 pont 

2.2. Határozza meg a kerékpárok árrését, nettó eladási árát, valamint a fogyasztói árat! 3 pont 

Árrés = 165 000 * 0,3 = 49 500 F/db  1 pont 

Nettó eladási ár = 165 000 + 49 500 = 214 500 Ft/db  1 pont 

Fogyasztói ár = 214 500 * 1,27 = 272 415 Ft/db 1 pont 

2.3. Számítsa ki az ezekből a kerékpárokból eladott mennyiséget, az árbevétel, valamint a for-

galom értékét! 3 pont 

Eladott mennyiség = 55 – 12 = 43 db 1 pont 

Árbevétel = 214 500 * 43 = 9 223 500 Ft 1 pont 

Forgalom = 9 233 500 * 1,27 = 11 713 845 Ft 1 pont 

2.4. A kerékpárok értékesítésével kapcsolatban 1 457 300 Ft forgalmazási költsége merült fel. 

A fenti információk ismeretében készítsen jövedelmezőségi kimutatást!  7 pont 
A már ismert adatokat írja a mellékelt táblázatba, majd számítsa ki a hiányzó értékeket! 

(Kerekítési pontosság Ft, színvonalmutatóknál tizedszázalék.) 

Jövedelmezőségi kimutatás 

Megnevezés Adatok forintban Adatok az árbevétel százalékában 

Árbevétel 9 223 500 100,0 

Elábé 7 095 000 76,9 

Árréstömeg 2 128 500 23,1 

Forgalmazási költségek 1 457 300 15,8 

Eredmény 671 200 7,3 

Számítások: 

Elábé = 43 * 165 000 = 7 095 000 Ft 1 pont 

Árréstömeg = 9 223 500 - 7 095 000 = 2 128 500 Ft 1 pont 

 vagy: 49 500 * 43 = 2 128 500 Ft 
Eredmény = 2 128 500- 1 457 300 = 671 200 Ft 1 pont 

Elábészínvonal = 7 095 000 / 9 223 500 = 0,7692 = 76,9%  1 pont 

Árrésszínvonal = 2 128 500 / 9 223 500 = 0,2307 = 23,1% 1 pont 

 vagy: 100 – 76,9 = 23,1% 
Költségszínvonal = 1 457 300 / 9 223 500 = 0,1579 = 15,8% 1 pont 

Eredményszínvonal = 671 200 / 9 223 500 = 0,0727 = 7,3%  1 pont 

 vagy: 23,1 – 15,8 = 7,3% 
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3. feladat 11 pont 
Bérgazdálkodás elemzése  
 
Egy vállalkozó két hasonló adottságú üzletének hatékonyságát és bérgazdálkodását hasonlítja 

össze. A dolgozók munkabére alapbérből és jutalékból tevődik össze. Az üzletek bázisévi 

adatait az alábbi táblázat tartalmazza. 

Megnevezés 1. üzlet 2. üzlet 

Árbevétel (millió forint) 775,4 883,2 

Létszám (fő) 8 8 

Termelékenység (ezer Ft/fő/hó) 8 077 9 200 

Bérösszeg (ezer Ft) 20 160,4 22 080,0 

Átlagbér (Ft/fő/hó) 210 004 230 000 

Bérhányad (%) 2,6 2,5 

 

Feladatok 

3.1. Számítsa ki a táblázat hiányzó adatait! (Kerekítési pontosság árbevétel, bérösszeg, bérhá-

nyad esetén egy tizedesjegyre, a többi adatnál a mértékegységben szereplő egész értékre.) 

 6 pont 
1. üzlet  Létszám = 775 400 / 12 / 8 077 = 8 fő 1 pont 

 Bérösszeg = 775 400 * 0,026 = 20 160,4 ezer Ft 1 pont 

 Átlagbér = 20 160 400 /8/12 = 210 004,1 = 210 004 Ft/fő/hó 1 pont 
2. üzlet Árbevétel = 9 200 *8 * 12 = 883 200 ezer Ft = 883,2 M Ft 1 pont 

 Átlagbér = 22 080 000 /8/12 = 230 000 Ft /fő/hó 1 pont 

 Bérhányad = 22 080 / 883 200 = 0,025 = 2,5%  1 pont 

 
3.2. A kapott adatok ismeretében húzza alá a szövegben található megfelelő kifejezéseket! Az 

indoklásban három különböző okot fogalmazzon meg! 5 pont 
 

Az 1. számú üzletben a dolgozók átlagbére magasabb / alacsonyabb (1 pont), mint a 2. számú 

üzletben dolgozóké. Ez a különbség indokolt / nem indokolt, (1 pont), mert a 2. üzletben a dol-

gozók ugyanakkora létszámmal magasabb árbevételt értek el (1 pont), ezáltal az egy főre 
jutó árbevétel is magasabb volt (1 pont). A magasabb átlagbérek mellett is az árbevétel 
kisebb hányadát fordították munkabérekre (1 pont). 
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4. feladat 7 pont 
Készletekkel kapcsolatos számítások 
 

Néhány árucsoport éves forgalmi és készletadatai fogyasztói áron, ezer forintban 

Árucsoport Nyitókészlet Zárókészlet Átlagkész-
let 

Eladási 
forgalom 

Beszerzés Forgási se-
besség nap 

Női kon-
fekció 

11 350 13 650 12 500 125 000 127 300 36 

Férfi kon-
fekció 

10 760 10 940 10 850 97 650 97 830 40 

 
4.1. Számítsa ki a táblázat hiányzó adatait! (Kerekítési pontosság: egész) 5 pont 

Női konfekció 
Átlagkészlet = (11 350 + 13 650) / 2 = 12 500 ezer Ft 1 pont 

Beszerzés = 125 000 + 13 650 – 11 350 = 127 300 ezer Ft 1 pont 

Forgási sebesség = 12 500 * 360 / 125 000 = 36 nap  1 pont 

Férfi konfekció 
Zárókészlet = 2 * 10 850 – 10 760 = 10 940 ezer Ft  1 pont 

Eladási forgalom = 10 760 + 97 830 – 10 940 = 97 650 ezer Ft 1 pont 

   vagy: 10 850 * 360 / 40 = 97 650 ezer Ft 
4.2. Számítsa ki a két árucsoport forgalmi részarányát! 2 pont 
(Kerekítési pontosság tized %) 

Női konfekció forgalom részaránya = 125 000 / (125 000 + 97 650) = 0,5614 = 56,1% 
 1 pont 

Férfi konfekció forgalom részaránya = 97 650 / (125 000 + 97 650) = 0,4386 = 43,9% 
vagy 100 – 56,1 = 43,9% 1 pont 


