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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 
(az értékelő tanárok részére) 

 
A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszámok 
adhatók.  

A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. Az így 
kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. 

Amennyiben a vizsgázó a tesztjellegű feladatoknál az összes válaszlehetőséget megjelöli, vagy 
a helyes megoldások számánál többet jelöl meg, akkor nem kap pontot.  

A feladat kidolgozása során a vizsgázó tévedés esetén javíthatja a rossz megoldást, de helyes 
válasznak csak az egyértelmű javítás fogadható el.  

Logikai vagy számolási hiba esetén a hibavétés helyén nem jár pont, a további hibátlan 
lépésekért megadható a pontszám.   
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Feleletválasztás, egyszerű, rövid választ igénylő feladatok 

 

1. feladat 8 pont 

Az 1-8. sorszámú tesztfeladatok esetében 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 üres cellába! 
1. Az alábbiak közül melyik nem anyagi jellegű szolgáltatás? 

a) A kerékpárszerelés. 
b) A karbantartás. 
c) A kerékpár. 
d) Mindegyik anyagi jellegű szolgáltatás. 

 
A helyes válasz betűjele: c 

 
2. Az alábbiak közül melyik termelési tényező? 

a) Tőkejavak. 
b) Munka. 
c) Természeti tényezők. 
d) Mindegyik termelési tényező. 

 
A helyes válasz betűjele: d 

 
3. Az alábbiak közül melyik állítás nem jellemzi a piacot? 

a) A piac lehet egy hely is. 
b) A piac egyfajta kapcsolatrendszer.  
c) A piac szereplői az eladók és a vevők. 
d) A piacon a háztartások jellennek meg eladóként, a vállalatok pedig vevőként. 

 
A helyes válasz betűjele: d 

 
4. Az alábbiak közül melyiket nem tekintjük gazdasági szektornak a nemzetgazdaságban 
betöltött szerepe szerint? 

a) Háztartások. 
b) Vállalatok. 
c) Ipar. 
d) Állam. 

 
A helyes válasz betűjele: c 
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5. Az alábbiak közül melyiket tekinthetjük monopóliumnak? 
a) Magyar vasúti infrastruktúra üzemeltetését, amelyet egy vállalat végez. 
b) A mobil szolgáltatások piacát Magyarországon, mivel csak három vállalat van az 

eladók között. 
c) A bankszektort. 
d) Egyiket sem. 

 
A helyes válasz betűjele: a 

 
6. Melyik állítás igaz az átlagos változó költségre? 

a) A termelés növekedésével értéke folyamatosan csökken. 
b) A termelés növekedésével értéke folyamatosan növekszik. 
c) A teljes költség és az átlagköltség különbsége. 
d) Egyik állítás sem igaz. 

 
A helyes válasz betűjele: d 

 
7. A számviteli profit… 

a) a teljes bevétel és a számviteli költség különbsége. 
b) a számviteli költség és a fix költség különbsége. 
c) mindig nagyobb, mint nulla. 
d) mindig kisebb, mint a gazdasági profit. 

 
A helyes válasz betűjele: a 

 
8. Az alábbiak közül melyik nemzeti mutató az, amelyik az országban felhasználható 
jövedelmet mutatja? 

a) GDP 
b) GNDI 
c) NDP 
d) A fentiek közül mindegyik. 

 
A helyes válasz betűjele: b 

 
Minden helyes válasz 1-1 pont, összesen 8 pont. 

 
2. feladat 8 pont 

Az alábbiakban felsorolt megállapításokról el kell döntenie, hogy igazak vagy hamisak. 
Írja az állítások alatt található kipontozott helyre a megfelelő szót (IGAZ/HAMIS)! 
1. A GNDI mindig kisebb, mint a GNI. 

Az állítás: HAMIS. 
2. A normál profit kiszámítható a teljes bevétel és a számviteli költség különbségeként. 

Az állítás: HAMIS. 
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3. A teljes költség és a változó költség különbsége a határköltség. 
Az állítás: HAMIS 

4. A gazdasági profit és a számviteli profit összege a normál profit. 
Az állítás: HAMIS 

5. Egy piacon akkor van túlkereslet, ha az aktuális piaci ár meghaladja az egyensúlyi árat. 
Az állítás: HAMIS 

6. Ha egy termék piaci ára növekszik, akkor a termék iránti kereslet biztosan növekszik. 
Az állítás: HAMIS 

7. A teljes költség és a változó költség különbsége az átlagos fix költség.  
Az állítás: HAMIS 

8. A fogyasztói döntés egyik korlátja a termék ára. 
Az állítás: IGAZ 

Minden helyes válasz 1-1 pont, összesen 8 pont. 
 
3. feladat 5 pont 

Az alábbi, számozott mondatokat egészítse ki a betűkkel jelölt fogalmakkal úgy, hogy a 
hiányzó részre írja be a megfelelő fogalom betűjelét! 
1. Abban az esetben, ha a piaci ár meghaladja az egyensúlyi árat, a piacon …B……. van. 
2. Abban az esetben, ha a piaci ártól magasabb az egyensúlyi ár, a piacon …A…….van. 
3. Azt az árat, amely mellett a keresett és a kínált mennyiség megegyezik …C….nak nevezzük. 
4. Egy termék keresleti és kínálati függvénye egy koordináta-rendszerben ábrázolva a …D…. 
5. Ha a piaci ár az egyensúlyi ár alatt van, a piaci ár neve ……E…. 

 
Fogalmak: 

A. túlkereslet 
B. túlkínálat 
C. egyensúlyi ár 
D. Marshall-kereszt 
E. túlkeresletet okozó ár 

Minden helyes válasz 1-1 pont, összesen 5 pont. 

 
4. feladat 4 pont 

Párosítsa a számokkal jelölt fogalmakat a betűkkel jelölt meghatározásokkal! Írja a 
fogalom utáni kipontozott helyre a hozzá tartozó meghatározás betűjelét!  
Fogalmak: 
1. Számviteli költség  B 
2. Teljes bevétel C 
3. Gazdasági profit D 
4. Implicit költség A 
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Meghatározások: 
A. Olyan költségek, amelyek nem jelennek meg kifejezett pénzkiadásként, gazdasági 

értelemben azonban mégis költségként kell elszámolni velük. 
B. A teljes bevétel és a számviteli profit különbségeként is kiszámítható. 
C. Egy termék esetében kiszámítható az eladott mennyiség és az ár szorzataként.  
D. A bevétel és a gazdasági költség különbségeként is kiszámítható.  

 
Minden helyes válasz 1-1 pont, összesen 4 pont. 

5. feladat 5 pont 

Párosítsa össze a statisztikával kapcsolatos, egymáshoz tartozó meghatározásokat és 
fogalmakat! Írja a meghatározás táblázatban szereplő sorszáma alá a hozzá tartozó 
fogalom betűjelét! Egy fogalom felesleges. Egy meghatározáshoz csak egy betűjelet írjon! 
Meghatározások: 
1. A valóság tömör, számszerű jellemzésének tevékenysége és módszertana. 
2. Két statisztikai adat hányadosa. 
3. Az az érték, amelyet az átlagolandó értékek helyére írva azok összege változatlan marad. 
4. A megfigyelés tárgyát képező jelenségek, egyedek összessége. 
5. A statisztikai sokaság egyedeit jellemző tulajdonságok. 
 
Fogalmak: 

A) középérték 
B) statisztika 
C) statisztikai ismérv 
D) statisztikai sokaság 
E) számtani átlag 
F) viszonyszám 

 
1. 2. 3. 4. 5. 

B F E D C 

Minden helyes válasz 1-1 pont, összesen 5 pont. 
 
 

6. feladat 4 pont 

Egészítse ki az alábbi, bizonylatokkal kapcsolatos mondatokat! Írja a hiányzó 
szót/szavakat a kipontozott helyekre! 
Minden gazdasági műveletről (eseményről) amely az eszközök, illetve az eszközök 
forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani (készíteni). 
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A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot 
legalább nyolc évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján 
visszakereshető módon megőrizni. 
 
A készpénz kezeléséhez, más jogszabály előírása alapján meghatározott gazdasági 
eseményekhez kapcsolódó bizonylatokat (pl.: számla, kiadási pénztárbizonylat), továbbá 
minden olyan nyomtatványt, amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat 
alkalmat, szigorú számadású kötelezettség alá kell vonni. 
 
A más vállalkozások által kiállított bizonylatokat (pl.: bankszámlakivonat) külső 
bizonylatoknak nevezzük. 

Minden helyes kiegészítés 1-1 pont, összesen 4 pont. 

7. feladat 6 pont 

Egészítse ki, majd tegye sorrendbe a pénzkezelés művelete során elvégzendő feladatokat! 
Írja a feladatok elvégzésének sorszámát (1-6-ig) a feladat megnevezése utáni üres rovatba! 
Egy művelet sorszáma mintaként beírásra került. 

Pénzkezelés során elvégzendő feladat A feladat 
sorszáma 

Alapbizonylatok alaki felülvizsgálata 2. 

Pénztárbizonylatok kiállítása 3. 

Pénztári alapbizonylatok fogadása 1. 

Pénztárbizonylatok alaki, tartalmi ellenőrzése 5. 

Összeg kifizetése vagy bevételezése 6. 

Utalványozás 4. 

Bevétel és kiadás feljegyzése a pénzforgalmi 
nyilvántartásba 

7. 

 
Minden helyesen beírt szó 1-1 pont, helyes sorrend 2 pont, összesen 6 pont. 
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Üzleti számítást, könyvviteli tételszerkesztést igénylő feladatok 

 
1. feladat 14 pont 

Végezze el az alábbi, 1), 2), 3), 4) jelölésű, egymástól független statisztikafeladatokat! 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 mellék-
számításban négy tizedesjegy-pontosságig: 2500/2300 = 1,0869, a válaszban 108,7%.) 

1) Egy vállalkozás értékesítésének adatai 2020. II. félévében 

Termék 
3. negyedév 4. negyedév 

Értékesített 
mennyiség (db) 

Eladási 
egységár (Ft/db) 

Értékesített 
mennyiség (db) 

Eladási 
egységár (Ft/db) 

Laptop 75 95500 90 85500 
Laptoptáska 60 2990 45 3990 

 
a) Határozza meg a termékek árának alakulását 2020. II. félévében, termékenként! 

Nevezze meg a kiszámított statisztikai mutatót! 
Árak alakulása termékenként: 
laptop: 89,5% 1 pont 
laptoptáska: 133,4% 1 pont 
Statisztikai mutató megnevezése: egyedi árindex 1 pont 
Mellékszámítások: = 0,8952  = 1,3344 
 
b) Állapítsa meg az értékesítés értékének alakulását a vállalkozásnál együttesen! 

Nevezze meg a kiszámított statisztikai mutatót! 
Az értékesítés értékének alakulása: 107,3% 1 pont 
A statisztikai mutató megnevezése: (együttes) értékindex 1 pont 
Mellékszámítások: 90 × 85500 + 45 × 399075 × 95500 + 60 × 2990 = 78745507341900 = 1,0725 
 
2) Egy magyarországi város lakosságáról 2020 júliusában az alábbi adatok állnak 

rendelkezésre:  
- lakosság száma: 58.950 fő. 
- nők száma a kisvárosban: 33012 fő. 

Számítsa ki a kisváros lakosságának nemenkénti megoszlását! Nevezze meg a kiszámított 
statisztikai mutatót! 
Férfiak aránya: 44% 1 pont 
Nők aránya: 56% 1 pont 
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Statisztikai mutató megnevezése: megoszlási viszonyszám. 1 pont 
Mellékszámítások: 3301258950 = 0,56 
 100 − 56 = 44 

(A férfiak arányának meghatározására más, szakmailag helyes módszer is elfogadható.) 
 

3) Egy online nyelviskola kezdő angol nyelvi csoportjában 5 tanuló órai aktivitását vizsgálták 
egy választott héten. A vizsgálat szerint a tanulók órai aktivitása az adott héten az alábbiak 
szerint alakult: 

Tanuló 
Online órai 

aktivitás mértéke 
(perc) 

1. 95 
2. 40 
3. 105 
4. 75 
5. 50 

Határozza meg a tanulók átlagos órai aktivitásának mértékét, és nevezze meg a 
kiszámított statisztikai mutatót! 
Átlagos teljesítmény: 73 perc 1 pont 
Statisztikai mutató megnevezése: számtani átlag 1 pont 
Mellékszámítások: 
 95 + 40 + 105 + 75 + 505 = 3655 = 73 
 
4) Egy túracsoport taglétszámának alakulása 2018-2020. között: 

Évek Tagok száma 
(fő) 

Tagok számának változása (%) 
Előző évhez képest 
láncviszonyszám 

2018. évhez képest 
bázisviszonyszám 

2018. 115 - 100 

2019. 129 112,2 112,2 

2020. 161 124,8 140 
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a) Számítsa ki a fenti táblázat hiányzó értékadatait, és írja az eredményeket a 
táblázatba! 

Mellékszámítások: 115 × 1,4 = 𝟏𝟔𝟏 1 pont 
 = 𝟏, 𝟐𝟒𝟖𝟎 1 pont 

b) A fenti táblázat fejlécében található kipontozott helyekre írja be, milyen típusú 
mutatószámokat számolt! 

láncviszonyszám 1 pont 
bázisviszonyszám 1 pont 
 
2. feladat 8 pont 

Vállalkozásunk az Almás Kft.  
Figyelmesen olvassa el a vállalkozásunkkal kapcsolatos alábbi információkat, és végezze 
el a kijelölt feladatokat! 
Az Almás Kft. adatai a következők: 
− Székhely: 1053 Budapest, Almafa utca 1. 
− Fizetési számlaszám 11756565-31313131, adószám 11245555-2-07. 
− Ügyvezető: Szép Alma (bankszámla felett rendelkezik), a pénztáros Fényes Piroska. 
− A Kft. almalé-előállítással foglalkozik, melyhez az almaalapanyagot néhány termelőtől 

vásárolja.  
Vállalkozásunk két üzletkötésével kapcsolatban az alábbi adatokat ismerjük: 
2020. október 26-án vásároltunk a Gyümölcsöző Kft-től (fizetési számlaszám 11505426-
02200042-04809437) 2 000 kg almát 400 Ft/kg + 27% áfa beszerzési áron. A beszerzés 
ügyintézője Édes Éva volt. A kapott számla sorszáma: GYMS 7891. A fizetés módja átutalás, 
a fizetési határidő 2020. november 6. volt. Vállalkozásunk 2020. november 5-én nyújtotta be a 
megbízást a számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatójához.  
 
2020. november 10-én értékesítettünk 200 liter almalevet a Biobolt Kft-nek (fizetési 
számlaszám 11502345-03624125-30000002, ügyvezető Fitt Ferenc) 889 Ft/liter 27%-os áfát is 
tartalmazó eladási áron. A kiállított számla sorszáma: BYSA 56789. Az értékesített almalé 
számlán szereplő ellenértékét a Biobolt Kft. átutalással rendezte november 13-án.  

a) A fenti adatok felhasználásával töltse ki a mellékelt átutalási megbízást, mellyel az 
Almás Kft. az alapanyag-beszerzés miatti tartozásának pénzügyi rendezését 
kezdeményezi! A szükséges mellékszámítást jelölje! 

Mellékszámítás: 
2 000 x 400 x 1,27 = 1 016 000 Ft 
 
Átutalási megbízás: 
Fizető fél aláírása: Szép Alma 1 pont 
A megbízás dátuma: 2020. november 5. 1 pont 
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Fizető fél neve, pénzforgalmi jelzőszáma: Almás Kft., 11756565-31313131 1 pont 
A kedvezményezett neve, pénzforgalmi jelzőszáma:  
Gyümölcsöző Kft., 11505426-02200042-04809437 1 pont 
Összeg: 1 016 000 Ft 1 pont 

(A mellékszámítás kijelölése nélkül pont nem adható.) 
 

Közlemény: GYMS 7891 sz. számla kiegyenlítése  1 pont 
(Más megfogalmazás is elfogadható.) 

 

b) Válaszolja meg az alábbi kérdéseket! A szükséges mellékszámítást jelölje! 
Az alapanyag-vásárláskor az Almás Kft.-nél kiállított raktári alapbizonylat: 
Megnevezése: készletbevételezési bizonylat 1 pont 
A bizonylaton szereplő összeg: 8 000 000 Ft 1 pont 

(A mellékszámítás kijelölése nélkül pont nem adható.) 
 

Mellékszámítás: 
2 000 x 4 000 = 8 000 000 Ft 
 
3. feladat 15 pont 

Vállalkozásunk a Pontos Kft.  
A megadott információk figyelembevételével könyvelje el idősorosan a kft. kiemelt (1-8. 
sorszámú) gazdasági eseményeit! A mellékelt számlatükör szerinti számlaszámokkal 
jelölje ki a könyvelési tételeket! A szükséges mellékszámításokat írja le! 
A Pontos Kft. kiemelt főkönyvi számláinak egyenlegei az időszak első napján: 
211.  Alapanyagok 2 100 000 Ft 
25.  Késztermékek  3 000 000 Ft 
462. Személyi jövedelemadó elszámolása 500 000 Ft 
471.  Jövedelemelszámolási számla 4 200 000 Ft 
384. Elszámolási betétszámla 13 500 000 Ft 
 
Kiegészítő információk a vállalkozás időszak eleji készleteivel kapcsolatban: 

- az alapanyagkészlet 700 kg. 
- a késztermékkészlet 600 db. 

 
Gazdasági események: 
1. Megérkezett a bank terhelési értesítése a munkavállalókkal szemben fennálló kötelezettség 

átutalásáról. 
2. A vállalkozás 800 kg alapanyagot vásárolt, a kapott számla 27% áfát is tartalmazó összege  

3 251 200 Ft. A fizetési határidő nyolc nap. 
3. A vállalkozás felhasznált 1 000 kg alapanyagot a termeléshez. A vállalkozás a 

készletcsökkenést átlagos beszerzési áron könyveli. (Az átlagárat kerekítse egész számra!) 
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4. A vállalkozás vásárolt egy termelőgépet, melynek vételára a számla alapján 4 000 000 Ft + 

27% áfa. Fizetési határidő: 10 nap. 
5. A termelőgép szállítási költségéről kapott készpénzes számla végösszege 152 400 Ft 

(áfatartalom 21,26%). 
6. Megérkezett a bank terhelési értesítése az alapanyag-vásárlás miatti tartozás felének 

átutalásáról.  
7. A termelőgépet üzembe helyezték (aktiválták) állományba vételi bizonylat alapján.  
8. Elkönyvelték a termelőgép tárgyidőszaki értékcsökkenési leírását, melynek összege 

250 000 Ft. 
 
Mellékszámítások: 
2. A számla áfa nélküli értéke: 3 251 200/1,27 = 2 560 000 Ft 1 pont 
áfa: 2 560 000 x 0,27 = 691 200 Ft vagy 3 251 200 – 2 560 000 = 691 200 Ft 
3. Átlagos beszerzési ár: (2 100 000 + 2 560 000) / (700 + 800) = 4 660 000 / 1 500= 3 106,67 
Átlagár kerekítve: 3 107 Ft/kg 1 pont 
Felhasználás értéke: 1 000 x 3 107 = 3 107 000 Ft 1 pont 
4. áfa: 4 000 000 x 0,27 = 1 080 000 Ft 
5. A számla áfa nélküli értéke: 152 400 / 1,27= 120 000 Ft 1 pont 
áfa: 120 000 x 0,27 = 32 400 Ft vagy 152 400 x 0,2126=32 400, vagy 152 400 – 120 000 
=32 400 
6. Kiegyenlítendő összeg: 3 251 200 / 2 = 1 625 600 Ft 
7. Aktiválás: 4 000 000 + 120 000 = 4 120 000 Ft 
 

Vegyes napló 
 

Sor-
szám Szöveg 

T számla K számla  T összeg  
= K összeg Száma Neve Száma Neve 

1. 
Jövedelem-
tartozás 
átutalása 

471. 
Jövedelem-
elszámolási 
számla 

384. Elszámolási 
betétszámla 4 200 000 

2. Alapanyag-
vásárlás 211. Alapanyagok 454. Szállítók 2 560 000 

 Alapanyag-
vásárlás áfa 466. Előzetesen 

felszámított áfa 454. Szállítók 691 200 

3. Alapanyag-
felhasználás 51. Anyagköltség 211. Alapanyagok 3 107 000 

4. Termelőgép 
vásárlás 

161. 
vagy 
16. 

Befejezetlen 
beruházások 
Beruházások, 
felújítások 

455. Beruházási 
szállítók 4 000 000 

 Termelőgép 
vásárlás áfa 466. Előzetesen 

felszámított áfa 455. Beruházási 
szállítók 1 080 000 
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5. 
Termelőgép 
szállítási 
költség 

161. 
vagy 
16.  

Befejezetlen 
beruházások 
Beruházások, 
felújítások 

381. Pénztár 120 000 

 Szállítási 
költség áfa 466. Előzetesen 

felszámított áfa 381. Pénztár 32 400 

6. Kiegyenlítés 454. Szállítók 384. Elszámolási 
betétszámla 1 625 600 

7. Aktiválás 

131. 
 

vagy 
13. 

Termelőgépek, 
berendezések 
Műszaki gépek, 
berendezések, 
járművek 

161. 
vagy 
16. 

Befejezetlen 
beruházások 
Beruházások, 
felújítások 

4 120 000 

8. Értékcsökke-
nési leírás 

571. 
 

vagy 
57. 

Terv szerinti 
értékcsökkenési 
leírás 
Értékcsökkenési 
leírás 

139. 

Műszaki 
berendezések, 
gépek, járművek 
terv szerinti 
értékcsökkenése 

250 000 

 
Minden helyes tételsor összeggel 1-1 pont, összesen 11 pont.  

 
Csak akkor jár a pont, ha a vizsgázó a számlák nevét is kiírta! A könyvelési tételekre részpont 
nem adható! A szöveg más megfogalmazása is elfogadható. 

Ha a vizsgázó a 2., 3. és 5. sorszámú gazdasági események esetében a mellékszámításban 
hibásan határozta meg a könyvelendő összeget, de helyes a tételben a számlakijelölés, a 
vizsgázónak a könyvelési tételre jár a pont. 

Ha a vizsgázó az 4. 6. és 7. sorszámú gazdasági események esetében a mellékszámításban 
hibásan határozta meg a könyvelendő összeget vagy nem írta le a mellékszámítást, a könyvelési 
tételekre pont nem adható.  
 
4. feladat 8 pont 

Végezze el az alábbi, 1), 2) és 3) jelölésű, adózással kapcsolatos, egymástól független 
számításokat! A mellékszámításokat minden esetben jelölje! A forintértékeket, 
amennyiben szükséges, kerekítse egész számra! 
1) Kovács Gedeon 270 000 Ft bruttó jövedelmet kap havonta. Feleségével együtt nevelik két 

általános iskolás gyermeküket. A munkáltatónak leadott nyilatkozatuk alapján a szülők 
50-50%-ban megosztva veszik igénybe a gyerekek után járó családi adóalap-kedvezményt, 
amelynek összege 133 330 Ft/hó/eltartott.  
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Számítsa ki Kovács Gedeon havi jövedelemadó-előlegének összegét! Használja a megadott 
segédletet! 
 
Bruttó bér: 270 000 Ft 
Igénybe vett családi kedvezmény: 133 330 Ft 1 pont 
Adóalap: 136 670 Ft 1 pont 
Fizetendő adóelőleg (15%): 20 501 Ft 1 pont 
Mellékszámítás: 
270 000 – 133 330 = 136 670 
136 670 x 0,15 = 20 500,5 20 501 Ft 
 
2) Gesztenyés Áron könyvelőként dolgozik egy könyvelőirodában. Havi bruttó jövedelme 

310 000 Ft. Évek óta cukorbeteg, betegségéről az orvosi igazolást munkáltatójának 
benyújtotta, és kérte a neki járó személyi kedvezmény érvényesítését, melynek összege a 
vizsgált hónapban 55 800 Ft. 

Számítsa ki Gesztenyés Áron fizetendő személyijövedelemadó-előlegének összegét! 

Adóalap: 254 200 Ft 
Személyijövedelemadó-előleg összege: 38 130 Ft 
 
Mellékszámítás: 
Bruttó bér 310 000 
Adóalap 310 000 – 55 800= 254 200 1 pont 
Szja 15%  38 130 1 pont 
 
3) Vállalkozásunk beszerzési és értékesítési számlái alapján összeállított tárgyhavi áfa 

analitika adatai: 
- Belföldön értékesített késztermék áfája: 297000 Ft. 
- Igénybe vett vendéglátóipari szolgáltatás áfája: 25 000 Ft. 
- Belföldön értékesített késztermék nettó értéke: 1 200 000 Ft. 
- Kiszámlázott kereskedelmi szálláshely szolgáltatásnyújtásának számla szerinti 

végösszege: 210 000 Ft (áfa 5%). 
- Alkatrész beszerzése tárgyi eszközök üzemeltetéséhez a számla végösszege szerint: 

8 200 Ft. 
- 18%-os áfamérték alá tartozó termékértékesítés áfája: 24 000 Ft. 
- Villamos energia díjának bruttó összege a kapott számla szerint: 177 800 Ft. 
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Számítsa ki az analitika adatai alapján az értékesítések után felszámított fizetendő 
általános forgalmi adó összegét! Töltse ki a megadott táblázatot! Egy sort mintaként 
kitöltöttünk. (Több sort adtunk meg, mint amennyi szükséges.)  
Mellékszámítások: 
áfa: 1 200 000 x 0,27 = 324 000  
áfa nélküli összeg: 210 000 / 1,05 = 200 000   áfa: 210 000 – 200 000 = 10 000 
 
Értékesítések: Fizetendő áfa összege (Ft) 

Belföldön értékesített késztermék 297 000 
Belföldön értékesített késztermék 324 000 

Kiszámlázott kereskedelmi szálláshely szolgáltatás 10 000 

18 %-os áfa mértékű termékértékesítés 24 000 

ÖSSZESEN 655 000 

Minden helyesen kitöltött sor 1-1 pont, összesen 3 pont. 
 
5. feladat 15 pont 

A következő 1), 2), 3) és 4) jelölésű feladatok egymástól különálló egységet képeznek. 
Körültekintő olvasás után válaszoljon a kérdésekre! Válaszait számításokkal támassza 
alá! A végeredményt egész számra kerekítse! 

1) A jövő évben külföldi utazást tervez, melyhez több hónappal előre megvásárolja a szükséges 
külföldi fizetőeszközt. Az euró árfolyama a vásárlás időpontjában: vételi árfolyam  
354,51 HUF/EUR, eladási árfolyam 374,93 HUF/EUR.  
Az utazást követően megmarad 80 eurója, a várható vételi árfolyam ekkor  
358,60 HUF/EUR, a várható eladási árfolyam 380,15 HUF/EUR. 

a) Számítsa ki, hány euróval rendelkezik, ha 120 000 Ft értékben vásárol valutát?  
Kiválasztott árfolyam: 374,93 HUF/EUR 1 pont 
Megvásárolt valuta értéke: 320 EUR 1 pont 
Mellékszámítás: 
120 000 / 374,93 = 320 EUR 

b) Számítsa ki, mekkora a megmaradt 80 euró forintban kifejezett értéke! 
Kiválasztott árfolyam: 358,60 HUF/EUR 1 pont 
Átváltás után rendelkezésre álló pénzösszeg: 28 688 HUF 1 pont 
Mellékszámítás: 
80 x 358,60 = 28 688 HUF 
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c) Hogyan alakult az euró árfolyama a két időpont között? Az alábbi mondatokban húzza 
alá a megfelelő szavakat! 

Az euró árfolyama EMELKEDETT / CSÖKKENT, a forint FELÉRTÉKELŐDÖTT / 
LEÉRTÉKELŐDÖTT.  
Az árfolyam változása kedvezett az EXPORTNAK / IMPORTNAK. 

Egy-kettő helyes aláhúzás 1 pont, három helyes aláhúzás 2 pont. 

 

2) Ön 2020 decemberében lekötött 120 000 Ft-ot a bankjában.  

Mennyi pénz áll rendelkezésére 180 nap múlva, amennyiben a bank 1,8%-os éves 
kamatlábat ajánl? (Az évet 360 napnak tekintse!) 
Rendelkezésre álló pénzösszeg: 121 080 Ft 
 
Mellékszámítás:  
120 000 + (120 000 x 180 x 0,018)/360 = 121 080 Ft 

vagy 

120 000 x [1+(0,018/360) x 180] = 121 080 Ft  

Helyes számítás 1 pont, helyes végeredmény 1 pont, összesen 2 pont. 

 

3) Kovács Petra továbbtanulást tervez, melyhez 3 évvel ezelőtt lekötött 500 000 Ft-ot. Bankja 
három ajánlata közül választhatott: 
1. ajánlat: éves tőkésítés mellett 2,3%-os éves kamatlábbal számítja a kamatot. 
2. ajánlat: negyedéves tőkésítés mellett 2,1%-os éves kamatlábbal számítja a kamatot. 
3. ajánlat: éves kamatkifizetés mellett 2,45%-os éves kamatlábbal számítja a kamatot. 

Melyik ajánlatot választotta Kovács Petra az 500 000 Ft lekötésére, ha a legnagyobb 
kamatfizetés mellett döntött? Döntését indokolja! (A kamattényezőt 4 tizedesjegyre 
kerekítse!) 
Választott ajánlat száma: 3. 1 pont 
Indokolás:  
Az ajánlat 4 300 Ft-tal magasabb kamatot fizet, mint a legrosszabb ajánlat. 1 pont 

(Rossz jövőérték számítás esetén a helyes következtetésért jár az 1-1 pont.) 

 
Mellékszámítás: 
1. ajánlat: FV = 500 000 x (1+0,023)3 = 535 300 Ft  1 pont 

2. ajánlat FV = 500 000 x (1+ 0,021/4)3x4 = 532 450 Ft 1 pont 

3. ajánlat FV = 500 000 x (1+0,0245 x 3) = 536 750 Ft 1 pont 

(Kamattényező hibás kerekítése esetén a pontszám megadható!) 

536 750 Ft – 532450-Ft = 4 300 Ft 
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4) Ön szeretné, ha 2 év múlva 450 000 Ft-ja lenne a bankban. A bank ajánlata az, hogy féléves 

lekötés mellett 3,1%-os éves kamatlábbal számítja a kamatot. 

Mennyi pénzt kell ma bankba tennie ahhoz, hogy 2 év múlva 450 000 Ft-ja legyen? 
(A kamattényezőt és a diszkonttényezőt 5 tizedesjegyre kerekítse!) A végeredményt 
100 Ft-ra kerekítse! 
Befektetésre váró pénzösszeg 100 Ft-ra kerekítve: 423 100 Ft 
Mellékszámítás: 
PV = 450 000 x [1/ (1+0,031/2)2x2] = 450 000 x 0,94033 = 423 149 Ft ⁓ 423 100 Ft 

vagy 

PV = 450 000 / (1+0,031/2)2x2 = 450 000 / 1,06346= 423 147 Ft ⁓ 423 100 Ft 

Helyes számítás 1 pont, helyes végeredmény 1 pont, összesen 2 pont. 

(A kamattényező és diszkonttényező hibás kerekítése esetén a pontszám megadható!) 
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