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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 hibavétés helyén. Számolási 
hibával megoldott feladatnál a részpontszám felét le kell vonni a hibavétés 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 
pontszám adható.) 

6. A feladatoknál többféle megoldás lehetséges. A javítási útmutatóban közölt eljárástól 
(szöveges 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 
adhatók. 

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 
 
Szöveges feladatok 12 pont 
1. Feleletválasztás 3 * 1 pont 
Válassza ki, majd húzza alá a helyes megoldást! Minden feladatban csak egy helyes megoldás 
van. Több megoldás vagy nem egyértelmű jelölés esetén nem kap pontot. 
 

1.1. Húzza alá az alábbi üzletek közül azt, amelyikben kötelező pénztárgéppel nyugtát 

kiállítani!  1 pont 

a. Nemzeti dohánybolt. 
b. Élelmiszer bolt. 
c. Mindkettőben kötelező. 
d. Egyikben sem kötelező. 

 
1.2. Húzza alá, hogy az áfatörvény szerint melyik állítás igaz!  1 pont 

a. Az adóalanynak – ha e törvény másként nem rendelkezik – számlaadási 
kötelezettsége van. 

b. Az adóalanynak – ha e törvény másként nem rendelkezik – nyugtaadási kötelezettsége 
van. 

c. Az adóalanynak – ha e törvény másként nem rendelkezik – bizonylatadási 
kötelezettsége van. 

d. Egyik megoldás sem helyes. 
 

1.3. A vásárlók könyvének használata  1 pont 

a. minden kereskedelmi vállalkozás számára kötelező. 
b. során a kereskedőnek a vásárló bejegyzését követően haladéktalanul el kell távolítania, 

és az előírásoknak megfelelően őriznie kell a panaszt vagy javaslatot tartalmazó oldalt. 
c. a vásárlók számára jól látható helyre kell kifüggeszteni. 
d. Mindhárom megoldás helyes. 

 
2. Határozza meg az alábbi fogalmakat!  2 * 2 pont 

2.1. Bizonylat: a gazdasági eseményekről készített hiteles okmány. 
2.2. Szállítólevél: az árut kísérő bizonylat, a szállítmány hivatalos kísérő okmánya, mely 

az áru átvételének igazolására is szolgál. 
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3. Csoportosítsa az alábbi eseményeket annak alapján, hogy azok a pénztárzárás 
(pénztárelszámoltatás) során a pénztárgép szerinti (elszámolandó) pénzkészletet 
növelik vagy csökkentik! (Minden két helyes megoldás egy pontot ér.) 3 pont 

 
elfogadott ajándékutalványok 
vevő visszárurendezése 
váltópénz 
bankkártyás fizetés 
visszaváltott göngyöleg 
elfogadott kuponok 
 

 növelő események csökkentő események 

 

- váltópénz -    elfogadott ajándékutalványok 

- vevő visszárurendezése 

- bankkártyás fizetés 

- visszaváltott göngyöleg 

- elfogadott kuponok 

 
4. Húzza alá azokat az adatokat, amelyek kötelező elemei a nyugtának! (Minden két 

helyes megoldás egy pontot ér.) A feleslegesen megjelölt elemek a megszerezhető 

pontszámot csökkentik. Két helytelen megoldás mínusz egy pont, de az így elért összes 

pontszám nem lehet kisebb mint 0. 2 pont 
 

- kibocsátás kelte 
- a teljesítés határideje 

- kibocsátó megnevezése, címe, adószáma  
- vevő neve címe, adószáma 

- a fizetési mód 

- a fizetési határidő 

- a nyugta sorszáma 
- a termék vagy szolgáltatás megnevezése 

- a termék vagy szolgáltatás nettó és bruttó ára 

- a termék értékestésének, szolgáltatás nyújtásának bruttó ellenértéke 
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Bizonylatkitöltés 13 pont 
5. Pénzforgalmi bizonylatok kitöltése 
Ön a J&T Kft. (Biatorbágy, Torbágyi út 2.) pénztáros alkalmazottja. A kft. számlaszáma OTP 

(Budapest, Nádor u. 21., 1051) 11774455-66112233-00000000. A bankszámla felett az 

ügyvezető, Barta Mária rendelkezik. A mai napon (a vizsga napja) a Big Business Bt. részéről 

(számlaszáma: 11559966-22334455-12345678, ügyvezető: Kis-Kovács Tamás) érkezett 

mennyiségi reklamációt intézik. A megrendelt és előre fizetéssel kiegyenlített 200 darabbal 

szemben csak 180 db marhahúsos szendvicskrémet szállítottak ki, amelynek bruttó eladási ára 

508,- Ft/db, nettó eladási ára: 400,- Ft/db. 

A vevővel abban állapodtak meg, hogy készpénzben fizetik ki a le nem szállított konzervek 

értékét. A készpénzt Klausz Enikőnek (szig.száma: 123456UA), a bt. kézbesítőjének fizetik ki 

az ügyvezető megbízásából.  

Ugyan ezen a napon (a vizsga napján) beérkezett a Szuper Áruk Rt. NP1245/2019. számú 

számlája, amelyet átutalással egyenlítenek ki. A számla bruttó végösszege 635 000 Ft. A fizetési 

határidő a vizsga napját követő 3. nap. 

A Szuper Áruk Rt. számláját az OTP-nél vezetteti, számlaszáma: 11789900-98765432-

00000000, a bankszámla felett Kiss Olivér ügyvezető rendelkezik.  

Az átutalás közleménye a kiegyenlített számla száma legyen! 

Minden szükséges bizonylatot a mai napon állítanak ki. 

Feladat: 

Válassza ki, majd töltse ki a megfelelő bizonylatokat! 

 

____________________ BEVÉTELI PÉNZTÁRBIZONYLAT  sorszám: B00000001/2019 
bélyegző helye főpénztár 
 
……………………………. által (megbízásából) fizetett …………………………………………….forintot azaz  

……………………………..forintot az alábbiak szerint kell bevételezni 

Kp-forgalmi 
jogcím 

Könyvelési 
számla 

Alap biz. 
szám Szöveg Összeg 

     

     

     

     

     

Kiállító: 
 

Ellenőr: Utalványozó: Könyvelő Pénztáros: Összesen:  

Melléklet: Kelet: Az összeg befizetőjének aláírása: 
Személyi igazolvány száma: 
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J&T Kft. Biatorbágy,  
___Torbágyi út 2.____ KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT  sorszám: K00000001/2019 
bélyegző helye főpénztár  kelet: ..a vizsga napja…. 
 
…Klausz Enikő…………… –nek a pénztár fizessen az alábbiak szerint ……………10 160,0……forintot, azaz  

…tízezer-egyszázhatvan……..…..forintot az alábbiak szerint  

Kp -orgalmi 
jogcím 

Könyvelési 
számla Szöveg Összeg 

  
Mennyiségi reklamáció (visszáru) rendezése Big Business Bt.-

vel 
10 160,0 

    

    

    

    

Kiállító: 
a vizsgázó 

neve 

Ellenőr: Utalványozó: Melléklet: -  
Összesen: 10 160,0 

Melléklet: Az összeg átvevőjének aláírása: Klausz Enikő 
Személyi igazolvány száma: 123456UA 

Pénztáros: 
A vizsgázó 

neve
 
Értékelés: az alábbiak közül bármely két helyes elem egy pontot ér, összesen  5 pont 

- a bélyegző helyének kitöltése 

- a keltezés kitöltése 

- Klausz Enikó nevének beírása 

- 10 160,0 Ft kiszámítása, számmal és betűvel történő beírása 

- a szöveg kitöltése és az összeg beírása 

- a kiállító neve: a vizsgázó 

- az összeg átvevőjének aláírása és személyi igazolványszáma 

- a pénztáros neve: a vizsgázó aláírása 

- üres rovatok kihúzása 

- a megfelelő bizonylat kiválasztása: kiadási pénztárbizonylat kitöltése 
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Az átutalási megbízás kitöltésének értékelése: 8 pont 
A fizető fél aláírása: Barta Mária, a megbízás kelte: a vizsga napja, a fizető fél számlavezető 

bankjának neve és székhelye: OTP, Bp. Fő u. 2. 1 pont 

A fizető fél neve: J&T Kft. 1 pont 

A fizető fél pénzforgalmi jelzőszáma: 11774455-66112233-00000000 1 pont 

A kedvezményezett neve: Szuper Áruk Rt. 1 pont 

Az összeg helyiértékhelyesen: 635 000 Ft 1 pont 

Kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszáma: 11789900-98765432-000000 1 pont 

A terhelési nap: a vizsga utáni 3. nap 1 pont 

Közlemény: NP1245/2019 1 pont 
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Az áruforgalom és üzleti tevékenység elemzésének, tervezésének ismeretét és képességét 
mérő feladatok 75 pont 
Szöveges feladatok 30 pont 
1. Feleletválasztás  4 * 1 pont  
Válassza ki, majd húzza alá a helyes megoldást! Több megoldás vagy nem egyértelmű jelölés 
esetén nem kap pontot. 
 
1.1. Ha egy vállalkozás létszámösszetételét kell ábrázolnia, akkor melyik módot választaná? 

a. Vonaldiagram. 
b. Kartogram. 
c. Kördiagram. 
d. Bármely megoldás helyes lehet. 

 
1.2. Egy kiskereskedő árengedményes vásárt szervezett. Ekkor az áfa %-os mértéke az 

engedményes árra vetítve 
a. csökken az engedmény mértékével. 
b. változatlan. 
c. nagyobb, mivel a nettó ár csökken, de az áfa összege nem. 
d. Egyik megoldás sem helyes. 

 
1.3. A kereskedő által a költségvetésbe befizetendő áfa összege  

a. az értékesítés áfájának és a beszerzett áruk áfájának különbsége. 
b. az összes, értékesítéskor felszámított áfa és az összes, előzetesen felszámított áfa 

különbsége. 
c. az értékesítés áfájának és az elábé áfájának különbsége. 
d. Egyik megoldás sem helyes. 

 
1.4. Ha egy vállalkozás az árrugalmatlan termékek árát emeli, akkor 

a. az árbevétel emelkedni fog. 
b. az árbevétel csökkeni fog. 
c. az árbevétel nem változik. 
d. a marketingtámogatás mértékétől függ az árbevétel alakulása. 

 
2. Ismertetés  5 * 1 pont  
Sorolja fel az árurendelés módjait! 
 

- személyesen a szállító telephelyén, üzletében 
- gépkocsivezetőn, kocsikísérőn keresztül 
- üzletszerzőkön, (területi) képviselőkön keresztül 
- írásban (megrendelőlevél, postai vagy elektronikus úton) 
- telefonon 
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3. Fogalommeghatározás  2 * 2 = 4 pont  
Határozza meg néhány szóban az alábbi fogalmakat! 

 
Vételi bizomány: azzal bízzák meg a bizományost, hogy a saját nevében, de a kereskedő 

részére szerezzen be megfelelő mennyiségű, minőségű árut a meghatározott áron belül. 

 
Nyershiány: amikor a könyv szerinti készletérték nagyobb, mint a leltár szerinti készletérték 

(leltárérték).  
 
4. Igaz-hamis állítások  9 pont 
Döntse el az alábbi állításokról, hogy melyik igaz, melyik hamis, és írja az állítás mellé! 

Döntését minden esetben indokolja! (Helyes válasz 1 pont, megfelelő indoklás 2 pont. Csak a 

döntésért nem jár pont.) 

 

4.1. Ha gyorsul a forgási sebesség, akkor a készletvonzat értéke 1-nél kisebb. Igaz 

Indoklás: 

Igaz, mert a készletvonzat mutatója az egy százalékos árbevétel-változásra jutó 

készletváltozást fejezi ki, ezért, ha gyorsul a forgási sebesség, akkor az árbevétel jobban nő 

(a nevező nagyobb), mint az átlagkészlet (számláló), tehát a mutató értéke kisebb lesz, mint 

egy. 

 

4.2. Az áruforgalmi mérlegsor adataiban az eladást nettó eladási áron, a beszerzést pedig nettó 

beszerzési áron kell szerepeltetni. Hamis 

Indoklás: 

Hamis, mert az áruforgalmi mérlegsor összefüggését csak azonos árra átszámított adatokkal 

szabad felírni. 

4.3. Az árréstömeg az eladás nettó eladási áron számított összege és a beszerzés nettó beszerzési 

áron számított értékei közötti különbség. Hamis 

Indoklás: 

Hamis, mert az árréstömeg az árbevétel és az elábé közötti különbség. (Vagy: az árréstömeg 

az eladás nettó eladási áron és az eladás nettó beszerzési áron számított értékei közötti 

különbség.) 
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5. Folyamatleírás 1 pont  
Állítsa a megfelelő sorrendbe a statisztikai elemzés munkafolyamatát! 

 
adatgyűjtés, előkészítés, közlés, feldolgozás, elemzés 

 
A megfelelő sorrend: 

előkészítés 

adatgyűjtés 

feldolgozás 

elemzés 

közlés 

 
6. Kiegészítés 4 pont 
Egészítse ki a megfelelő szavakkal, mutatószámokkal, a változás irányának megadásával stb. 

az alábbi, költséggazdálkodással kapcsolatos mondatokat! 

 

6.1. Egy kiskereskedelmi vállalkozás árbevétele 2019. évre csökkent, miközben a 

költségösszeg is mérséklődött. Mégis azt tapasztalták, hogy a költségszínvonal emelkedett. 

Ennek az az oka, hogy a költségösszeg …………kevésbé………… (jobban, kevésbé) 

csökkent, mint az árbevétel. 

 

6.2. Amikor az árbevétel összetétele eltolódik a költségigényesebb árucsoportok felé, akkor a 

költségszínvonal…………nő………. (nő, csökken) akkor is, ha az árbevétel összege nem 

változik. 

 

6.3. A költségtényezők tarifáinak csökkenése a költségszínvonalra az egyéb tényezők 

változatlansága mellett ……………csökkentően………… (növelően, csökkentően, vagy 

nem) hat. 

 

6.4. Ha az értékesített termékek ára emelkedik, akkor az a költségszínvonalra az egyéb tényezők 

változatlansága mellett …………csökkentően…………… (növelően, csökkentően, vagy 

nem) hat. 

  



Kereskedelmi ismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

2012 írásbeli vizsga 11 / 17 2022. május 11. 

7. Párosítás 3 pont 
Párosítsa az alábbi, az árképzéshez kapcsolódó fogalmakat és meghatározásokat!  
A szükségesnél több, számmal megjelölt információt talál. 
 

A. Árstratégiai döntés 

B. Ártaktikai döntés 

C. A beszerzési árakba beépülő kedvezmény 

 

1. Bonusz 

2. A vevőkör kereslete, árrugalmasságának figyelembevétele a döntéseknél 

3. Mennyiségi árengedmény 

4. A versenytárs akciós engedményeinek figyelemmel kísérése  

 

A. B. C.  

2. 4. 3. 

 3 * 1 pont 
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Számítási és táblázatszerkesztési feladatok 45 pont 
 
1. Viszonyszámok alkalmazása, értelmezése 14 pont 
Egy vállalkozásról a következő adatok állnak rendelkezésre: 

Az árbevétel 2014. évről 12%-kal emelkedett 2015. évre, és 16%-kal 2016. évre. A 2017. évi 

árbevétel az előző évhez képest 5%-kal, azaz 200 millió Ft-tal nőtt. 2018. évben a 2014. évihez 

képest 20%-kal nagyobb árbevételt értek el. 2019. évben az árbevétel növekedése az előző évek 

(2014–2018-ig) átlagos növekedési ütemének megfelelő volt. 

 

Feladatok: 

Szerkesszen táblázatot, amely tartalmazza az árbevétel adatait, valamint annak alakulását 

kifejező viszonyszámokat, majd számítsa ki a táblázat hiányzó adatait! 

Kerekítés: Ft-adatoknál százezer Ft, %-os mutatóknál egy tizedesjegy. 

 

Egy vállalkozás árbevételének alakulása 2014 és 2019 között 

Évek Árbevétel M Ft 2014. év = 100% Előző év = 100% 

2014. 3448,3 100,0 - 

2015. 3862,1 112,0 112,0 

2016. 4000,0 116,0 103,6 

2017. 4200,0 121,8 105,0 

2018. 4138,0 120,0 98,5 

2019. 4332,5 125,6 104,7 

 

Táblázat megszerkesztése: 3 pont 

- A cím és a teljes keret megrajzolása: 1 pont 

- Az oszlopok megnevezése, a mértékegységekkel: 1 pont 

- A megadott 6 viszonyszám beírása a megfelelő helyre: 1 pont 

 

Számítások: 

Átlagos növekedési ütem = √𝟏, 𝟐𝟒  = 1,0466 = 104,7% 1 pont 

2016. évi árbevétel 

    5% = 200 millió Ft 

100% = 200/0,05 = 4000,0 millió Ft 1 pont 
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2017. évi árbevétel : 4000 + 200 = 4200,0 millió Ft 1 pont 

vagy 4000 * 1,05 = 4200,0 millió Ft 

2014. évi árbevétel: 4000/1,16 = 3 448,27 = 3448,3 millió Ft 1 pont 

2015. évi árbevétel: 3448,3 * 1,12 = 3 862,09 = 3862,1 millió Ft 1 pont 

2018. évi árbevétel: 3448,3 * 1,2 = 4 137,96 = 4138,0 millió Ft 1 pont 

2019. évi árbevétel: 4138 * 1,047 = 4 332,48 = 4332,5 millió Ft 1 pont 

 

Vdb 2017 = 4200 / 3448,3 = 1,2179 = 121,8% 1 pont 

Vdb 2019 = 4332,5 / 3448,3 = 1,2564 = 125,6% 1 pont 

 

Vdl 2016 = 4000 / 3862,1 = 1,0357 = 103,6% 1 pont 

Vdl 2018 = 4138 / 4200 = 0,9852 =  98,5% 1 pont 

 

2. Létszámhatékonyság elemzése 7 pont 
Egy kereskedelmi vállalkozás állományi létszáma 2019. január 1-jén 15 fő volt. Az első 

félévben 4 fő lépett be, és 5 fő lépett ki. A második félévben a belépők száma 3 fő, a kilépők 

száma 1 fő volt. Az egy vevőre jutó árbevétel 5100 Ft. A leterheltség 18 vevő/eladó/nap.  

A nyitvatartási napok száma az évben 300 nap volt.  

 

Feladat:  

2.1. Határozza meg a 2019. évi átlagos állományi létszámot az I. félévi záró létszámot is 

figyelembe véve! 3 pont 

Kerekítés: egy tizedesjegy 

I. félév záró létszáma: 15 +4 – 5 = 14 fő 1 pont 

II. félév záró létszáma: 14 + 3 – 1 = 16 fő 1 pont 

Éves átlagos állományi létszám: (15 / 2 + 14 + 16/2) : 2 = 14,75 = 14,8 fő 1 pont 

 

2.2.  Határozza meg az éves vevőszámot!  1 pont 

Kerekítés: egész fő 

14,8 * 18 * 300 = 79 920 vevő 
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2.3. Határozza meg az éves árbevétel, valamint az éves és napi termelékenység nagyságát! 

  3 pont 

Kerekítés. egész Ft  

 

Éves árbevétel: 79 920 * 5100 = 407 592 000 Ft 1 pont 

Éves termelékenység: 407 592 000 / 14,8 = 27 540 000 Ft 1 pont 

Napi termelékenység: 27 540 000 / 300 = 91 800 Ft 1 pont 

 

3. Viszonyszámok alkalmazása 2 pont 
Egy nagykereskedőnél az egy adminisztratív alkalmazottra jutó fizikai alkalmazottak száma  

7 fő. Határozza meg a fizikai és nem fizikai alkalmazottak részarányát! 

Kerekítési pontosság: egy tizedesjegy minden mutató esetében 

 

A minta teljes létszáma: 1 + 7 = 8 fő. 

Vm adminisztratív létszám: 1 / 8 = 12,5% 1 pont 

Vm fizikai létszám: 7 / 8 = 87,5% 1 pont 

 

4. Bérgazdálkodás 10 pont 
Egy kereskedelmi vállalkozás a hálózati alkalmazottaknak 2018. évben havi 140 000 Ft/fő 

alapbért állapított meg. Az év során az árbevétel 2 975 994 ezer Ft volt. A jutalékkulcs 0,74%. 

Az egy főre jutó jutalom, prémium, pótlékok összege 20 000 Ft/fő/hó.  A hálózati dolgozók 

átlagos állományi létszáma 35 fő volt.  

Az alábbi táblázatban a vállalkozó három üzletének 2019. évi adatai találhatóak.  

A feladatok az átlagbér kiszámításához és a változás értékeléséhez kapcsolódnak.  

A vállalkozás átlagbéradatai a 2019. évben: 

 

Boltszám 

2019. év Átlagbér az 

előző évi %-

ában 
Létszám (fő) 

Átlagbér 

(Ft/fő/hó) 

1. 16 241 500 105,0 

2. 14 206 000 103,0 

3. 10 231 000 110,0 

Összesen 40 226 450 106,6 
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Feladat: 

4.1.Számítsa ki az átlagos havi átlagbért mindkét évben és az átlagos átlagbér változását 

kifejező %-os mutatót! 

Kerekítés: egész Ft és tizedszázalék 6 pont 

 

Összes kifizetett bér 2018-ban 

- alapbérek összege: 35 * 12 * 140 000 =  58 800 000 Ft 

- összes jutalék: 0,0074 * 2 975 994 000 =  22 022 356 Ft 

- jutalom, prémium, pótlék összege: 20 000 * 12 * 35 = 8 400 000 Ft 

Összesen:  89 222 356 Ft 

 Minden két helyes adat 1 pontot ér, összesen 2 pont 

 

Átlagos átlagbér 2018: 89 222 356 / 12 / 35 = 212 434 Ft/fő/hó  1 pont 

(vagy:  

- egy főre jutó jutalék: 0,0074 * 2 975 994 000/12/35 = 52 434,1 = 52 434 Ft 2 pont 

- egy főre jutó havi bér = 140 000 + 20 000 + 52 434 = 212 434 Ft  1 pont) 

Átlagos átlagbér 2019: (16 * 241 500 + 14 * 206 000 + 10 * 231 000) / 40 =  

226 450 Ft/fő/hó 2 pont 

 

Átlagos átlagbér változása: 

226 450 / 212 434 = 1,0659 = 106,6% 1 pont 

 

4.2.Határozza meg a bérösszegváltozás %-os mértékét! 2 pont 

Kerekítés: egy tized százalék 

LVd: 40 / 35 = 1,1428 = 114,3% 1 pont 

BöVd: LVd * ÁbVd = 1,143 * 1,066 = 1,2184 = 121,8% 1 pont 

(vagy:  

Bö 2019. év = 226 450 * 40 * 12 = 108 696 000 Ft 1 pont 

BöVd = 108 696 000 / 89 222 356 = 1,2182 = 121,8% 1 pont) 
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4.3. A vizsgált időszakban az árbevétel 18%-kal emelkedett. Értékelje néhány szóban a 

vállalkozás bérgazdálkodását, véleményét indokolja is meg! 2 pont 

A vállalkozás bérgazdálkodása nem volt hatékony, (romlott), (1 pont) mivel a kifizetett bérek 

összege jobban nőtt, mint az árbevétel, azaz emiatt a bérhányad emelkedett, ami azt is jelenti, 

hogy a termelékenység kevésbé nőtt, mint az átlagbér (1 pont). 

 Az indoklások közül az egyik is elegendő az 1 pontért. 

5. Árképzés 12 pont 
Az Ön vállalkozása nagy értékű háztartási és ipari tisztítóberendezések forgalmazásával és 

szervizelésével foglalkozik. Most 12 db speciális szőnyeg- és kárpittisztító beszerzését tervezi. 

A szállító ajánlata 450 euró/db. A közvetlen import során a szállító Önnek a termékek listaárából 

20 db-nál nagyobb rendelés esetén 5% engedményt ad. A tisztítóberendezések szállítása 

összesen 304 800 Ft-ba kerül 27%-os áfával növelt bruttó áron. 

A hasonló termékek piaci ára 310 000 Ft körül mozog. Árelőny elérése érdekében úgy tervezi, 

hogy az újonnan beszerzett berendezéseket 279 400 Ft-os fogyasztói áron értékesíti. 

A beszerzett 12 db termékből előrendeléssel értékesít 8 darabot. Azon vásárlóknak, akik 

előrendelés során megrendelték Öntől a terméket, 4%-os kedvezményt ajánlott fel. A többi 

terméket a tervezett áron értékesítette. 

Az euro aktuális árfolyama 310 Ft volt. 

Kerekítési pontosság: egész Ft 

 

Feladatok:  

5.1. Számítsa ki a szőnyeg- és kárpittisztítók nettó bekerülési árát! 3 pont 

Listaár Ft-ra átszámított értéke: 450 * 310 = 139 500 Ft/db 1 pont 

1 db-ra eső nettó szállítási költség: 304 800 / 1,27 / 12 = 20 000 Ft/db 1 pont 

nettó bekerülési ár:  159 500 Ft/db 1 pont 

 

5.2. Számítsa ki a ténylegesen elért árréstömeget! 5 pont 

Nettó eladási ár: 279 400 /1,27 = 220 000 Ft 1 pont 

Árrés: 220 000 – 159 500 = 60 500 Ft 1 pont 

Engedményes nettó ár: 220 000 * 0,96 = 211 200 Ft 1 pont 

Engedményes árhoz tartozó árrés: 211 200 – 159 500 = 51 700 Ft 1 pont 

Tényleges árréstömeg: 51 700 * 8 + 60 500 * 4 = 655 600 Ft 1 pont 
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5.3. Határozza meg számszerűen, hogy az importált termékek esetén mennyi lesz a vállalkozás  

áfaelszámolásának eredménye!  4 pont 

Kerekítés: részeredmények: Ft, végeredmény: ezer Ft 

 

Előzetesen felszámított ÁFA: 159 500 * 0,27 * 12 = 516 780 Ft 1 pont 

Értékesítéskor felszámított áfa (279 400 – 220 000) * 4 + (211 200 * 0,27) * 8 =  

693 792 Ft 1 pont 

(vagy 220 000 * 0,27 * 4 +211 200 * 0,27 * 8 = 693 792 Ft  1 pont) 

Befizetendő áfa keletkezik, 1 pont 

ennek összege: 693 792 – 516 780 = 177 012 Ft = 177 000 Ft 1 pont 
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