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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.   

A szükséges mellékszámítások kijelölésének hiányában pont nem adható a helyes válaszokra. 
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Feleletválasztós, 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. 
Húzza alá a helyes választ! 
1. Az alábbiak közül melyik állítás jellemzi a piacot? 

a) Az eladók és a vevők cserekapcsolatainak a rendszere. 
b) A piac lehet egy hely is. 
c) Mindig több eladó van. 
d) Az a) és b) válasz is igaz. 

 
2. A kínálat törvénye szerint… 

a) a piaci ár növekedésével a kínálat csökken. 
b) a piaci ár csökkenésével a kínálat növekszik. 
c) a piaci ár növekedésével a kínált mennyiség növekszik. 
d) a piaci ár növekedésével a fogyasztók csökkentik a keresletüket. 

 
3. A számviteli költség… 

a) egy része a gépek értékcsökkenése miatti költség. 
b) a bevétel és a gazdasági költség különbsége. 
c) az elszámolható implicit költségek egy része. 
d) egyik válasz sem helyes. 

 
4. Egy tiszta monopolpiac jellemzője, hogy… 

a) néhány eladó van a piacon, valamint több vevő. 
b) a termékek differenciáltak. 
c) a vállalatok árelfogadók. 
d) egyik válasz sem helyes. 

 
5. Melyik állítás igaz a változó költségre? 

a) Növekvő árak mellett növekszik, csökkenő árak mellett csökken. 
b) Értéke a termeléstől függően változik. 
c) Csökkenő termelés esetén mindig csökken. 
d) Csökkenő árak mellett növekszik, növekvő árak mellett csökken. 

 
6. Mit tartalmaz a számviteli költség? 

a) Az elszámolható implicit költségeket. 
b) Az explicit költségeket. 
c) A gazdasági költségeket. 
d) Az a) és b) válasz is helyes. 
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7. A számviteli profit… 
a) a termelés növekedésével növekszik. 
b) értéke mindig legalább nulla. 
c) a teljes bevétel és a számviteli költség különbsége.  
d) az implicit költségek részét képezi. 

 
8. Az alábbiak közül melyik nem nemzeti mutató, azaz nem az országban felhasználható 

jövedelmet mutatja? 
a) GDP 
b) NNI 
c) GNDI 
d) A fentiek közül mindegyik nemzeti mutató. 

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

2. feladat  7 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. Az NNDI az adott gazdaságban egy év alatt előállított termelési eszközök értéke. 

Az állítás: HAMIS 

2. A számviteli költség kiszámítható a teljes bevétel és a számviteli profit különbségeként. 

Az állítás: IGAZ 

3. Az értékcsökkenés az elszámolható explicit költségek közé sorolható. 
Az állítás: HAMIS 

4. Az átlagos változó költségek az árak növekedésével együtt változnak. 

Az állítás: HAMIS 

5. Egy termék növekvő árai mellett a terméket gyártó vállalat többnyire növeli a termelését. 

Az állítás: IGAZ 

6. A gazdasági profit az adott iparágban bárki által szokásszerű befektetéssel elérhető bevétel. 

Az állítás: HAMIS 

7. A fogyasztói döntést nem befolyásolja a termék ára. 

Az állítás: HAMIS 

Minden helyes válasz 1-1 pont, összesen 7 pont. 
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3. feladat  6 pont 

Az alábbi hiányos mondatokat egészítse ki a megadott fogalmakkal úgy, hogy a hiányzó 
részre írja be a megfelelő fogalmat! 
a) Az árbevétel és a számviteli költség különbsége a számviteli profit. 
b) A normál profit az implicit költségek egy része, a könyvelésben nem jelenik meg. 
c) A munkabér vagy az épületek értékcsökkenése is számviteli költség. 
d) A munkabér vagy a bérleti díj is explicit költség. 
e) A gazdasági profit kiszámítható a teljes bevétel és a teljes gazdasági költség 

különbségeként. 
f) FC > 0 esetén a teljes költség nagyobb, mint a változó költség. 

FOGALMAK 
számviteli profit számviteli költség explicit költség 

gazdasági profit normálprofit teljes költség 
 

Minden helyesen beírt fogalom 1-1 pont, összesen 6 pont. 

 
4. feladat  4 pont 

Párosítsa a betűkkel jelölt állításokat a számokkal jelölt rövidítésekkel! Írja az állítás 
táblázatban szereplő betűjele alá a hozzá tartozó rövidítés sorszámát! Egy cellába csak 
egy sorszámot írjon! 
Állítások: 
A. A termelés egységnyi változására jutó teljes költségváltozás. 
B. Az egységnyi termékre jutó változó költség. 
C. A termelés változásától közvetlenül függő költség. 
D. A termelés összes költsége. 

Rövidítések: 
1. MC  
2. VC 
3. AVC 
4. TC 

A. B. C. D. 

1. 3. 2. 4. 
 

Minden helyes válasz 1-1 pont, összesen 4 pont. 
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5. feladat  6 pont 

Az alábbi, pénzügyi alapismeretekkel kapcsolatos állítások esetében a nagybetűvel írt két 
kifejezés közül válassza ki azt, amelyik esetén az állítás igazzá válik! A megadott két 
kifejezés közül húzza alá a megfelelőt! 
Például: 
A BETÉTGYŰJTÉS / HITELNYÚJTÁS a visszafizetési kötelezettséggel, hozam- vagy 
kamatfizetés mellett elfogadott idegen tőke. 
 
a) A pénzmozgások és pénzkapcsolatok összességét PÉNZÜGYEKNEK / PÉNZÜGYI 

VISZONYOKNAK nevezzük. 
b) A PÉNZ / BANKJEGY az a tárgy vagy jószág, amely azonnal felhasználható valamely 

termék megvásárlására. 
c) A(z) AKTÍV BANKÜGYLET / PASSZÍV BANKÜGYLET során a pénzintézet 

pénzkihelyezést végez. 
d) A SEMLEGES BANKMŰVELET / BESZEDÉS során a banknak sem tartozása, sem 

követelése nem keletkezik. 
e) A PÉNZKIBOCSÁTÁS / BANKJEGYEMISSZIÓ a számlapénz készpénzzé alakulását, 

illetve külföldi pénz belföldi pénzzé válását jelenti. 
f) Egy ország bankjainak, pénzügyi intézményeinek összességét HITELINTÉZETEKNEK / 

BANKRENDSZERNEK nevezzük. 
 

Minden helyes aláhúzás 1-1 pont, összesen 6 pont. 

6. feladat  4 pont 

A következő számviteli állítások hibásak. Minden mondat tartalmaz egy szót, amely miatt 
hibás az állítás. Javítsa ki a hibákat úgy, hogy a javítás után a mondatok helyes állításokat 
tartalmazzanak! Húzza alá a hibás szót a mondatban, majd írja a kipontozott vonalra azt 
a szót, amit helyette tartalmaznia kell a mondatnak! 
Például: 
A 2. számlaosztály a követeléseket tartalmazza. 
Helyes szó: készleteket 
 
a) A leltár a vállalkozás vagyonát bemutató olyan, általában kétoldalú kimutatás, amely egyik 

oldalán az eszközöket (aktívákat), másik oldalán a forrásokat (passzívákat) tartalmazza 
összevontan, pénzértékben. 

Helyes szó: mérleg 
 
b) A forgóeszközök csoportjai: készletek, kötelezettségek, értékpapírok, pénzeszközök. 

Helyes szó: követelések 
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c) A könyvviteli napló egy olyan kétoldalú kimutatás, amely egyik oldalán a nyitóértéket és 
a növekedést, a másik oldalán a csökkenést és a záróértéket tartalmazza. 

Helyes szó: számla 
 
d) Az éves beszámoló részei: mérleg, leltár, kiegészítő melléklet. 

Helyes szó: eredménykimutatás 
 

Minden helyesen javított mondat 1-1 pont, összesen 4 pont. 

 
7. feladat  5 pont 

Az alábbi táblázat első oszlopában található statisztikai meghatározások, képletek mellé 
írja a hozzájuk tartozó fogalmak betűjelét! A táblázat alatt található fogalmak közül 
válasszon! Egy meghatározás, képlet mellé csak egy betűjelet írjon! Hat fogalom 
felesleges! 

Meghatározás/Képlet Betűjel 
A megfigyelés tárgyát képező jelenségek, egyedek 
összessége. I 

A sokaság egyedeit jellemző tulajdonság (az a szempont, 
ami alapján a sokaság elemeit jellemezzük). E részegész G pp  B x + x +⋯+ xn  K 

 
Fogalmak: 

A) dinamikus viszonyszám 
B) egyedi árindex 
C) együttes értékindex 
D) intenzitási viszonyszám 
E) ismérv 
F) kronologikus átlag 
G) megoszlási viszonyszám 
H) mértani átlag 
I) sokaság 
J) statisztikai sor 
K) számtani átlag 

Minden helyes válasz 1-1 pont, összesen 5 pont. 
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Üzleti számítást, könyvviteli tételszerkesztést igénylő feladatok 

 
1. feladat  14 pont 

Végezze el az alábbi, 1), 2), 3) jelölésű, egymástól független, a statisztika témakörhöz 
kapcsolódó feladatokat! 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 mellékszámításban négy tizedesjegy pontosságig: 
2 500 /2 300 = 1,0869, a válaszban 108,7%.) 
1) Egy jógastúdió taglétszámának alakulása 2017-2020. között 

Évek Tagok száma 
(fő) 

Tagok számának változása (%) 
előző évhez képest 
láncviszonyszám 

2017. évhez képest 
bázisviszonyszám 

2017. 25 - 100,0 
2018. 28 112,0 112,0 
2019. 30 107,1 120,0 
2020. 37 123,3 148,0 

a) Számítsa ki a fenti táblázat hiányzó értékadatait, és írja a kiszámított értékeket a 
táblázatba! 
Mellékszámítások: 
25 x 1,2 = 30 1 pont 
30/28 = 1,0714  107,1% 1 pont 
37/25 = 1,48  148,0% 1 pont 

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

Helyesen beírt láncviszonyszám, bázisviszonyszám 1-1 pont, összesen 2 pont. 
c) A táblázat adatainak felhasználásával egészítse ki az alábbi mondatot! A változás 

irányát aláhúzással jelölje! 
A jógastúdió tagjainak száma 2017-ről 2020-ra 48%-kal NŐTT/CSÖKKENT. 

Helyes kiegészítés és aláhúzás együtt 1 pont. 
 
2) Egy vállalkozás értékesítésének adatai 2021. I. félévében 

Termék Értékesített mennyiség (db) Eladási egységár (Ft/db) 
1. negyedév 2. negyedév 1. negyedév 2. negyedév 

okosóra 125 375 29.990 27.990 
aktivitásmérő 
karkötő 250 315 12.990 13.990 
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a) Állapítsa meg az értékesítés mennyiségének alakulását árucikkenként külön-
külön! Nevezze meg az alkalmazott mutatószámot!  
Okosóra: 300%  1 pont 
Aktivitásmérő karkötő: 126%  1 pont 
Statisztika mutatószám neve: (egyedi) volumenindex 1 pont 
Mellékszámítások: 
375/125 = 3,0  300% 
315/125 = 1,26  126% 
 

b) Állapítsa meg az értékesítés értékének együttes alakulását! Nevezze meg, milyen 
statisztikai mutatószámot számított! 
Statisztika mutatószám neve: (együttes) értékindex 1 pont 
Statisztikai mutatószám értéke: 213% 1 pont 
Mellékszámítás: 

 ( × ) ( × )( × ) ( × ) = = 2,1301  213,0% 

 
c) A b) pontban kiszámított mutató segítségével egészítse ki az alábbi mondatot! 

A változás irányát aláhúzással jelölje! 
A vállalkozás forgalma az 1. negyedévről a 2. negyedévre 113%-kal 
NŐTT/CSÖKKENT. 

Helyes kiegészítés és aláhúzás együtt 1 pont. 
 
3) Egy érettségiző osztály felsőoktatási továbbtanulási tervei az alábbiak szerint alakultak: 

Terület Tanulók száma 
(fő) 

gazdasági 15 
jogi 3 
nyelv (bölcsész) 6 
nem tanul tovább a 
felsőoktatásban 6 

Összesen 30 

Határozza meg, hogy az osztályban mekkora a gazdasági területen továbbtanulni 
szándékozók aránya és nevezze meg a kiszámított statisztikai mutatót! 
Gazdasági területen továbbtanulók aránya: 50% 1 pont 
Statisztika mutatószám neve: megoszlási viszonyszám 1 pont 
Mellékszámítás: 
15/30 = 0,5  50% 
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2. feladat  15 pont 

A megadott információk figyelembevételével könyvelje el idősorosan az 1-7. sorszámú 
gazdasági eseményeket! A mellékelt számlatükör szerinti számlaszámokkal jelölje ki a 
könyvelési tételeket! A szükséges mellékszámításokat jelölje! 
Egy vállalkozás kiemelt főkönyvi számláinak egyenlegei az időszak első napján: 
25. Késztermékek 3 300 000 Ft 
384. Elszámolási betétszámla  16 500 000 Ft 
385. Elkülönített betétszámla (termelőgép-vásárlás miatt) 5 000 000 Ft 
Kiegészítő információk: 

‒ a vállalkozás időszak eleji késztermék készlete 1 000 db, 
‒ a késztermékek készletcsökkenését FIFO eljárással értékeli a vállalkozás. 

Gazdasági események: 
1. Az időszak során elkészült 2 000 db késztermék, melyek közvetlen önköltsége 3 500 Ft/db. 

A vállalkozás elszámolta a késztermékek raktárra vételét. 
2. A vállalkozás értékesített 1 800 db készterméket. Az értékesített késztermékek vevő felé 

kiszámlázott, eladási áron számított értéke 7 500 000 Ft + 27% áfa. Elszámolták a 
készletcsökkenést is. 

3. A vállalkozás vásárolt 500 kg alapanyagot, 1 600 Ft/kg + 27% áfa számla szerinti áron. 
Fizetési határidő: 8 nap. 

4. A vállalkozás kiegyenlítette az alapanyag-vásárlásból keletkező tartozását, a bankértesítés 
megérkezett. 

5. A vállalkozás a termelés korszerűsítése érdekében vásárolt egy termelőgépet, melynek 
általános forgalmi adót is tartalmazó vételára a számla alapján 6 985 000 Ft (áfa 27%). 
Fizetési határidő: 10 nap. 

6. Bankértesítés érkezett a gépvásárlás miatti tartozás átutalásáról. Először az elkülönített saját 
pénzt használták fel, a többit a rendelkezésre álló beruházási hitelkeret terhére egyenlítették 
ki. 

7. A termelőgépet üzembe helyezték, állományba vételi bizonylat alapján.  
 

Mellékszámítások: 
1. Elkészült késztermék: 2 000 db x 3 500 Ft/db = 7 000 000 Ft 
2. Értékesítés áfa: 7 500 000 x 0,27 = 2 025 000 Ft 
Készletcsökkenés értéke FIFO: 
1 000 x 3 300 + 800 x 3 500 = 3 300 000 + 2 800 000 = 6 100 000 Ft 1 pont 
3. Alapanyagvásárlás értéke: 500 x 1 600 = 800 000 Ft áfa: 800 000 x 0,27 = 216 000 Ft 
4. Kiegyenlítés (454.E): 800 000 + 216 000 = 1 016 000 Ft 
5. Gép áfa nélküli értéke: 6 985 000 /1,27 = 5 500 000 Ft 1 pont 
Gép áfa: 5 500 000 x 0,27= 1 485 000 Ft vagy 6 985 000 – 5 500 000 = 1 485 000 Ft 
6. Kiegyenlítés hitelből: 6 985 000 – 5 000 000 = 1 985 000 Ft 1 pont 
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Vegyes napló 

Sor-
szám Szöveg 

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

1. Elkészült 
késztermék 25. Késztermékek 581. STK ÁV 7 000 000

2. Értékesítés 
eladási áron 

31. 
(311.) Vevők 91-92. Belföldi ért. 

árbevétele 7 500 000

 Értékesítés áfa 31. 
(311.) Vevők 467. Fizetendő áfa 2 025 000

 Készlet-
csökkenés 581. STK ÁV 25. Késztermékek 6 100 000

3.  Alapanyag-
vásárlás 211. Alapanyagok 454. Szállítók 800 000

 Alapanyag-
vásárlás áfa 466. Előzetesen 

felszámított áfa 454. Szállítók 216 000

4. Kiegyenlítés 454. Szállítók 384. Elszámolási 
betétszámla 1 016 000

5.  Termelőgép 
vásárlás 161.* Befejezetlen 

beruházások 455. Beruházási 
szállítók 5 500 000

 Termelőgép 
áfája 466. Előzetesen 

felszámított áfa 455. Beruházási 
szállítók 1 485 000

6. Kiegyenlítés 
saját pénzből 455. Beruházási 

szállítók 385. Elkülönített 
betétszámla 5 000 000

 Kiegyenlítés 
hitelből 455. Beruházási 

szállítók 444. 
Beruházási és 
fejlesztési 1 985 000

7. Üzembe-
helyezés 131.** Termelőgépek, 

berendezések 161. Befejezetlen 
beruházások 5 500 000

 
*A 16. Beruházások, felújítások is elfogadható. 
**A 13. Műszaki berendezések, gépek, járművek is elfogadható. 
 

Minden helyes tételsor összeggel 1-1 pont, összesen 12 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., 5. és 6. sorszámú gazdasági események esetében a mellékszámításban 
hibásan határozta meg a könyvelendő összeget, de helyes a tételben a számlakijelölés, akkor a 
vizsgázónak a könyvelési tételre jár a pont. 

Ha a vizsgázó az 1., 3. és 4. sorszámú gazdasági események esetében a mellékszámításban 
hibásan határozta meg a könyvelendő összeget vagy nem írta le a mellékszámítást, akkor a 
könyvelési tételekre pont nem adható.  
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3. feladat  8 pont 

Vállalkozásunk a Precíz Kft. Készítse el a Precíz Kft. tárgyhavi általános forgalmi adó 
elszámolását a megadott információk alapján! Használja a megadott segédletet! 
A szükséges mellékszámításokat írja le! A kiszámított értékeket ezer forintra kerekítve 
adja meg! Húzza alá az elszámolandó adó jellegére vonatkozó kifejezést! 
Vállalkozásunk tárgyhavi beszerzéseinek és értékesítéseinek adatai a következők: 
- Vevőinknek értékesítettünk 3 937 000 Ft általános forgalmi adót is tartalmazó értékben 

készterméket (áfa 27%).  
- A termeléshez alapanyagot vásároltunk, a szállító vállalat számláján szereplő végösszeg 

5 334 000 Ft (áfa 27%).  
- Az alapanyag szállítási költsége 406 400 Ft volt, amelyet a 21,26% áthárított általános 

forgalmi adót tartalmazó egyszerűsített számla alapján készpénzben egyenlítettünk ki.  
- 18% áfakulcsú szolgáltatást értékesítettünk nettó 200 000 Ft összegben.  
- Egyik vevőnknek kiszámláztunk 5%-os kedvezményes termékkörbe tartozó szolgáltatást 

bruttó 63 000 Ft értékben.  
- A munkavállalóink részére tanfolyami oktatás (adómentes szolgáltatás) igénybevételéről 

kapott számla végösszege 40 000 Ft. 

Mellékszámítások: 
Fizetendő áfa: 
3 937 000 / 1,27 = 3 100 000        áfa: 3 937 000 – 3 100 000 = 837 000 Ft 1 pont 
vagy 3 100 000 x 0,27 = 837 000 
áfa: 200 000 x 0,18 = 36 000 Ft 1 pont 
63 000 / 1,05 = 60 000     áfa: 63 000 – 60 000 = 3 000 Ft vagy 60 000 x 0,05 = 3 000 1 pont 
Összesen: 837 000 + 36 000 + 3 000 = 876 000 Ft 
 
Levonható áfa: 
5 334 000 / 1,27 = 4 200 000              áfa: 5 334 000 – 4 200 000 = 1 134 000 Ft 1 pont 
vagy 4 200 000 x 0,27 = 1 134 000 
406 400 / 1,27 = 320 000              áfa: 406 400 – 320 000 = 86 400 Ft 1 pont 
vagy 406 400 x 0,2126 = 86 400,64 
Összesen: 1 134 000 + 86 400 = 1 220 400 Ft     vagy  1 134 000 + 86 400,64 = 1 220 400,64 
Elszámolandó áfa: 876 ezer Ft – 1 220 ezer Ft = - 344 ezer Ft 
 

ÁFAELSZÁMOLÁS 
(adatok ezer Ft-ban) 

Fizetendő általános forgalmi adó    876   1 pont 
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 220   1 pont 
Elszámolandó általános forgalmi adó                - 344 
 (BEFIZETENDŐ/VISSZAIGÉNYELHETŐ) 
 

Helyes elszámolandó adó összege és helyes aláhúzás együtt 1 pont. 
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4. feladat  8 pont 

Vállalkozásunk a Lekváros Kft. Figyelmesen olvassa el a megadott információkat, és 
válaszolja meg a Lekváros Kft. által kiállított számlával kapcsolatos kérdéseket! Válaszait 
írja a táblázat második oszlopába! A szükséges mellékszámításokat írja le! 
A Lekváros Kft. főbb adatai a következők: 
Címe: 4400 Budapest, Gyümölcs utca 10. 
Fizetési számlaszáma: 11756565-31313131 
Adószáma: 11245555-2-07  
Ügyvezetője: Piros Eperke 
 
A 2021. májusi üzletkötéseink az alábbiak voltak: 
2021. május 3-án vásároltunk 500 kg eper alapanyagot 3 810 Ft/kg (áfával növelt) egységáron 
(áfa 27%) az Epervár Rt.-től (8900 Zalaegerszeg, Szamóca utca 1., fizetési számlaszám 
11505426-02200042-04809437, adószám 21471526-2-41). 
2021. május 18-án értékesítettünk 200 üveg „Édes eperdzsem” készterméket a Lekvárbolt  
Kft.-nek (1215 Budapest, Barack utca 2., fizetési számlaszám: 11502345-03624125-30000002, 
adószám: 22521856-2-41). Az eperdzsem áfát is tartalmazó eladási ára 889 Ft/üveg (áfa 27%). 
Mindkét ügyletben a számlakiállítás napja a vásárlás/értékesítés (teljesítés) napja, a fizetés 
módja átutalás, a fizetési határidő az értékesítést követő 10. naptári nap.  

 
 
A LEKVÁROS KFT. ÁLTAL KIÁLLÍTOTT SZÁMLÁN: 

Az eladó vállalkozás neve: Lekváros Kft. 

A vevő vállalkozás neve: Lekvárbolt Kft. 

A számla kelte: 2021. május 18. 

Fizetési határidő: 2021. május 28. 

A termék áfa nélküli egységára (Ft/üveg): 700 

A termék értéke áfa nélkül (Ft): 140 000 

A számlán szereplő áfa összege (Ft): 37 800 

A számla végösszege (Ft): 177 800 
 

Minden helyesen kitöltött sor 1-1 pont, összesen 8 pont. 
Mellékszámítások: 
 
889 /1,27 = 700 Ft/üveg 
200 x 700 = 140 000 Ft 
140 000 x 0,27 = 37 800 Ft 
140 000 + 37 800 = 177 800 Ft 
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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 kerekítést a feladat utasításainak megfelelően végezze! 
1) A Képes Kft. alapanyagot importált 5 200 EUR értékben. A pénzügyi teljesítéskor az euró 

árfolyama az alábbiak szerint alakult: deviza vételi árfolyam 354,05 HUF/EUR, deviza 
eladási árfolyam 365,05 HUF/EUR. Az ellenérték átutalásakor a bank a kft. forintszámláját 
terhelte meg.  

a) Határozza meg, milyen összeggel terhelte meg a bank a vállalkozás számláját! (Egész 
számra kerekítsen!) 
Terhelés összege: 1 898 260 Ft 1 pont 

Mellékszámítás: 
5200 EUR x 365,05 HUF/EUR = 1 898 260 Ft 

b) Az alábbi mondatban válassza ki és húzza alá a helyes választ! 
Az euró átváltása során a bank a DEVIZA ELADÁSI / DEVIZA VÉTELI árfolyamot vette 
figyelembe.  1 pont 

 
2) Nagy Norina 2021 júniusában külföldi nyaralást tervezett. Az utazáshoz május hónapban 

300 eurót váltott. Az utazás sajnos meghiúsult, ezért augusztusban a 300 eurót 
visszaváltotta. 

Hónap Valuta 
vételi árfolyam 

Valuta 
eladási árfolyam 

Május 356,25 HUF/EUR 368,25 HUF/EUR 
Augusztus 354,05 HF/EUR 366,05 HUF/EUR 

a) Hány forint kiadással járt Norinának májusban a 300 euró átváltása? 
Májusban a 300 euró átváltása 110 475 forint kiadással járt. 1 pont 
Mellékszámítás:  
300 EUR x 368,25 HUF/EUR = 110 475 HUF  

b) Augusztusban a 300 euróért hány forintot kapott Norina? 
Augusztusban a 300 euróért 106 215 forintot kapott. 1 pont 
Mellékszámítás:  
300 EUR x 354,05 HUF/EUR = 106 215 HUF 

c) Az alábbi mondatban válassza ki és húzza alá a helyes választ! 
Májusban a kifizetett összeg TÖBB / KEVESEBB volt, mint az augusztusban kapott 
összeg.  
 1 pont 
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d) Számítsa ki, hogy hány forint nyeresége vagy vesztesége keletkezett Nagy Norinának 
a valutaváltási ügyleten!  
Az ügyleten 4 260 forint NYERESÉGE / VESZTESÉGE keletkezett.  

(A megfelelő szót húzza alá!) 
Helyes eredmény 1 pont, helyes válasz aláhúzása 1 pont, összesen 2 pont. 

Mellékszámítás:  
106 215 Ft – 110 475 Ft = - 4 260 Ft 

e) Az alábbi mondatban válassza ki és húzza alá a helyes választ! 
A forint a két időszak között (májustól augusztusig) LEÉRTÉKELŐDÖTT / 
FELÉRTÉKELŐDÖTT.  

1 pont 

 
3) Borsos Bertalan 2 000 000 forintos megtakarítását bankba szeretné tenni. Bankja az alábbi 

ajánlatokat adja: 
A) Egyéves lekötés bankbetétben, 2,60% éves kamatlábbal negyedéves tőkésítéssel. 
B) Egyéves futamidőre Kamatozó Állampapír vásárlása 50 000 Ft kamat kifizetésével. 
C) Egy évre megtakarítási számlán elhelyezve 2,55% éves kamatláb mellett. 

 
a) Az alábbi kérdés esetén válassza ki és húzza alá a helyes választ! 

Az A) ajánlat esetén a jövőérték meghatározása ……. történik.  
1. napi kamatszámítással 
2. kamatos kamatszámítással 
3. leszámítolással 
4. diszkontálással 

Helyes válasz 1 pont. 
b) Számítsa ki az A) ajánlat esetén elérhető éves kamat összegét! A kamat összegét 

100 Ft-ra kerekítse! A kamattényezőt 4 tizedesjegyre kerekítse! 
Éves kamat összege: 52 600 Ft 
Mellékszámítás: 
FV = 2 000 000 x (1+0,026/4)4 = 2 000 000 x 1,00654 = 2 000 000 x 1,0263 =  

2 052 600 Ft 

Kamat összege: 2 052 600 – 2 000 000 = 52 600 Ft 

Jövőérték meghatározása 1 pont, kamat meghatározása 1 pont, összesen 2 pont. 

c) Számítsa ki a C) ajánlat esetén elérhető éves kamat összegét! A kamat összegét 
100 Ft-ra kerekítse!  
Éves kamat összege: 51 000 Ft 1 pont 
Mellékszámítás 
2 000 000 x 0,0255 = 51 000 Ft 
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d) Állítsa sorba a három ajánlattal elérhető hozamokat! Az ajánlatok betűjelét írja a 
kipontozott helyekre! 
B ajánlat hozama < C ajánlat hozama < A ajánlat hozama 1 pont 

 
4) A Torkos Bisztró Bt. alapanyag beszerzéséhez 900 000 Ft rövid lejáratú hitelt vett fel 

bankjától. A hitel futamideje 90 nap. Az éves kamatláb 9,80%. A törlesztés a futamidő 
végén egy összegben történik.  

a) Határozza meg, mennyi kamatot kell fizetnie a 90 napos futamidőre! (Az évet 360 
napnak tekintse!) 
Kamat összege: 22 050 Ft 1 pont 
Mellékszámítás 
(900 000 x 90 x 0,098) / 360 = 22 050 Ft 

b) Mekkora összeget kellett visszafizetnie 90 nap elteltével a vállalkozásnak? 
Visszafizetendő összeg: 922 050 Ft 1 pont 
Mellékszámítás 
900 000 + 22 050 = 922 050 Ft 
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