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Fontos tudnivalók 

 
 
 

Kedves Érettségiző! 
 
 
 
 

A munka megkezdése előtt javasoljuk, nézze át a teljes feladatsort. 
Ügyeljen a feladatok és kérdések figyelmes olvasására és pontos értelmezésére! 
 
A teszt jellegű, illetve választásos feladatok megoldása előtt gondolja át alaposan válaszát! 
A II. rész 1-3. feladata kidolgozásánál egész mondatokban írja le ismereteit! Ügyeljen a 
szakmai kifejezések helyes használatára és a lényegkiemelésre! 
A feladatlap szemelvény információkat is tartalmaz, használja a kijelölt feladatoknál, ha 
segítségre van szüksége! 
A könyvelési feladatok kidolgozásakor használja a mellékelt számlatükröt! 
 
Munkájához szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet, 
vonalzót, tollat használhat. 
 
A megoldás során tiszta, rendezett külalakkal dolgozzon, szabályosan javítsa esetleges hibáit! 
 
A megoldások kidolgozását az erre a célra kijelölt helyen végezze! 
Készítsen áttekinthető mellékszámításokat! 
 
 
 
Eredményes munkát és sikeres érettségi vizsgát kívánunk! 
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Választásos, egyszerű, rövid választ igénylő feladatok 12 pont 
 
 
1. feladat  2 pont 
Válassza ki aláhúzással a felsorolt számviteli dokumentumok közül azokat,  
amelyek az éves beszámoló részei! 
 
Számlarend     Főkönyvi kivonat 

Mérleg      Kiegészítő melléklet 

Leltár      Számvitel politika 

Üzleti jelentés     Önköltségszámítási szabályzat 

Eredménykimutatás    Pénzkezelési szabályzat 

 
 
2. feladat  2 pont 
Egészítse ki a következő finanszírozási szabály leírását!  
 

Az eszközök megtérülése és a források lejárata közötti összhang követelménye („illeszkedési 

elv”): A …………….……………………eszközöket ………………. forrásból kell 

finanszírozni, míg  …………………………………eszközszükséglet ……………………. 

lejáratú forrásokból fedezhető.  

 
 
3. feladat  2 pont 
Sorolja fel az államháztartás alrendszereit!  
 
……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
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4. feladat  2 pont 
Csoportosítsa a felsorolt a fogyasztói magatartást befolyásoló tényezőket!  
A tényező sorszámát írja a táblázat megfelelő oszlopaiba! 
 

1. társadalmi csoport; 2. család; 3. életmód; 4. referenciacsoportok; 5. szubkultúra; 
 6. foglalkozás; 7. tanulás; 8. gondolkodásmód 
 

Kulturális Társadalmi Személyes Pszichológiai 
Jellemzők 

 
 
 

   

 
5. feladat  2 pont 
Tegyen különbséget a lefölöző és a behatoló árpolitika között az árak időbeni alakulása, 
valamint az alkalmazás piaci körülményei alapján! 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 
6. feladat  2 pont 
A következő statisztikai index képlete és a megadott értéke alapján értelmezze egy 
mondattal a statisztikai mutatót! 
 
 

I = ∑q1p1 / ∑ q1p0 = 1,056 
 
Értelmezés: ……….…………………………………………………………………...……….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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Szöveges (kifejtendő) feladatok 
 
1. feladat  10 pont 
Mutassa be a hitelezési eljárást - a szakaszok felsorolásával, rövid jellemzéssel!  
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2. feladat  10 pont 
Mutassa be az eredménykimutatás szerepét! Sorolja fel a számviteli eredmény- 
kategóriákat! Röviden jellemezze valamennyit a különbségek kiemelésével!  
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3. feladat  10 pont 
Mutassa be röviden a forgóeszközök elemzésének viszonyszámait! 
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Számítást, bizonylatkitöltést, könyvviteli tételszerkesztést igénylő feladatok 
 
1. feladat  10 pont 
Készítse el a példavállalkozásnál a befizetendő forgalmi adó összegének fizetési 
megbízását és az egyik értékesítés számláját! Szükség esetén használja a Szemelvény 
információit! 
 
Az értékesítés vevője az Alagút Kft. Budapest III. Adó köz 5. Adószám: 61756389-2-41 
Fizetési számlaszám: 11707038-04567899. Termékazonosító: vtsz 4901, a termék neve: 
Könyv (Nagy Pál: Legjobb dolgozataim). Eladott mennyiség 1000 db, egységár 500 Ft/db, áfa 
mértéke 5%. Az adásvételi szerződés szerint a teljesítés napja 2011. március 17., a fizetési 
határidő március 31.   
Az adófizetés határnapja április 20. A befizetendő áfa összege 520 500 Ft.  
A példavállalkozásnál aláírásra jogosult Német Levente ügyvezető. A vállalkozás neve: 
Német és Tsa Kft. Adószám: 61745278-2-41; székhely: Budapest II. Őz utca 2. fizetési 
számlaszám 11711111 – 22222222.  
Mindkét bizonylat elkészítésének ideje 2011. április 18.  
 
 
 
Számlakibocsátó:   

 
0345 számú SZÁMLA 

 
 
 

                  
 

 
Vevő:   
 
 
 
 
 
 
 

Fizetési mód: 
 
 

Teljesítés időpontja: Számla kelte:  Fizetési határidő: 

Termék:  M. egység Mennyiség Egységár Érték 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Érték áfa nélkül:  

Áfa mértéke: Áfa összege:  

A számla végösszege:  
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Számítások:  
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2. feladat  10 pont 
Készítse el a következő leegyszerűsített adóelszámolásokat! Húzza alá az elszámolandó 
adó jellegére vonatkozó kifejezést! 
A példaidőszakra hatályos adótörvényekből kiemeléseket talál a Szemelvényekben. 
Szükség esetén használja a szemelvény információit! 
 
Az adókkal kapcsolatos gazdasági események a következők:  
 
a) 
Időszaki értékesítések nettó összege 12 000 000 Ft, áfa mértéke 25% 
 500 000 Ft, áfa mértéke    5% 
 
Időszaki beszerzések nettó összege  10 000 000 Ft, áfa mértéke 25% 
 90 000 Ft, áfa mértéke    5% 
 
b) 
N. K. alkalmazottként szerzett éves összes bruttó jövedelme 2 680 000 Ft, ebből bérjellegű 
2 300 000 Ft. Személyi jövedelemadó alap kiegészítés (szuperbruttósítás) 723 600 Ft. 
Családi kedvezményként összevont adóalap csökkenthető összege 750 000 Ft. Igénybe vehető 
adókedvezmény (adójóváírás) 130 000 Ft. Kifizetők által levont adóelőleg 310 000 Ft. 
 
c) 
A társaság adózás előtti eredménye 20 000 000 Ft. A társasági adóalapot növelő tételek 
összege együttesen 400 000 Ft, az adóalapot csökkentő tételek összege együttesen 200 000 Ft. 
Adóelőlegként teljesített befizetés 1 600 000 Ft. 
 

 
Áfabevallás 

 
Fizetendő adó ………………………………………. 

Levonható adó………………………………………. 

Elszámolandó adó  …………………………………          (befizetendő / visszaigényelhető*) 

 
 
Számítások: 
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Szja-bevallás 
 
Éves összes jövedelem   

Bruttó összeg …………………………………………………… 

ebből bérjellegű ……………………… 

Adóalap-kiegészítés ……………………+ 723 600 Ft 

Összevont jövedelem (szuperbruttó)……………………………….. 

Adóalap-csökkentés ……………………………………………….. 

Adó alapja …………………………………………………………. 

Adó összege ……………………………………………………….. 

Adókedvezmény ……….………………………………………….. 

Tényleges adó ……………………………………………………... 

Kifizetők által levont adóelőleg …………………………………………. 

Elszámolandó adó ……………………………………( befizetendő / visszaigényelhető *) 

 
 
 
Számítások: 
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Társaságiadó-bevallás 
 
Adózás előtti (számviteli) eredmény ………………………………………………………... 

Adóalapot növelő ………………………………………………...……….………………… 

Adóalapot csökkentő ………………………………………………………………………... 

Adóalap ………….………………………………………………………………………….. 

Tényleges adó ………………………….……………………………………………………. 

Teljesített adóelőleg ………………………….……………………………………………… 

Elszámolandó adó ………………………………………(befizetendő / visszaigényelhető *) 

 
 

* A megfelelőt húzza alá! 
 

Számítások: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

írásbeli vizsga 1212 13 / 24 2012. május 25. 

Közgazdasági alapismeretek 
(üzleti gazdaságtan) — emelt szint 

Azonosító 
jel: 

               

3. feladat  12 pont 
Határozza meg az üzemi (üzleti) eredményt a késztermékkészlettel kapcsolatos alább 
megadott adatok alapján, 

a) ha az értékesített késztermék készletcsökkenését a vállalkozás FIFO eljárással 
számítja ki! 

 
Készletcsökkenés FIFO eljárással: …………………………………………… 

 
Üzemi (üzleti) eredmény: ……………………………………………………… 

 
Számítások: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
b) ha az értékesített késztermék készletcsökkenését a vállalkozás az átlagszámítással 

(átlag önköltség) határozza meg! Az eredmények mellékszámítását feltétlenül írja 
le!  

 
Készletcsökkenés átlagszámítással:……………………………………………… 

 
Üzemi (üzleti) eredmény: ……………………………………………………….. 
 
Számítások: 
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Készletadatok:  
Késztermék nyitó készlet mennyisége 1 000 db, közvetlen önköltsége 2 300 Ft/db.  
 
Időszakban elszámolt összes költség 4 300 000 Ft. Az elkészült termékeket raktárra vették: 
február 1-jén 600 db-ot 1 500 000 Ft közvetlen költségen és február 15-én 800 db-ot 
1 672 000 Ft közvetlen költségen.  
 
Március 1-jén értékesített a vállalkozás 2 000 db terméket, eladási egységár 3 000 Ft/db + 
25% áfa. 
 
4. feladat  11 pont 
2010-ben egy kisváros két kerületében a 3 és 18 éves életkor közötti lakosokra 
vonatkozóan adatgyűjtést végeztek. Az adatgyűjtés eredménye: 
 
Az 1. kerületben 3-tól 6 éves korú gyerekek száma 23 fő, ebből 16 fő kislány. 7-től 12 éves 
korú gyerekek létszáma 56 fő, ebből 32 fő a kislány. 13-tól 18 éves korig a fiúk száma 18 fő 
és a lányok száma 22 fő.  
A 2. kerületben 3-tól 6 éves korú gyerekek száma 13 fő, ebből 4 fő a fiú. 7 és 12 éves kor 
közöttiek száma 36 fő, ebből 22 fő a kislány. 13-tól 18 éves korig a fiúk száma 28 fő és a 
lányok száma 20 fő 
 
Két évvel korábban az 1. kerületben 3-tól 6 éves korúak száma csak 13 fő, ebből 9 fő a 
kislány. 7-től 12 éves korúak száma 26 fő, ebből 12 fő a kislány. 13-tól 18 éves korig a fiúk 
száma 8 fő és a lányok száma 5 fő volt. A jelentős létszámnövekedést a kerületben egy új 
lakópark átadása okozta.  
A 2. kerületben 3-tól 6 éves korúak száma 18 fő, ebből 8 fő a fiú. 7 és 12 éves kor közöttiek 
száma 32 fő, ebből 19 fő a kislány. 13-tól 18 éves korig a fiúk száma 18 fő és a lányok száma 
12 fő. 
Kiegészítés: A betöltött életkor szerint történt a besorolás. 
 

a) Egészítse ki a hiányzó megnevezésekkel a fenti adatokat tartalmazó kombinált 
statisztikai táblát mindkét kerület 2008. és 2010. évi információi alapján úgy, 
hogy a tábla soraiban mennyiségi és területi sor ismérv változatai, míg 
oszlopaiban minőségi és idősor ismérv változatai szerepeljenek! Figyeljen a 
táblaszerkesztés követelményeire! 

   

      

… kerület 4 9 13 7 16 23

14 12 26 24 32 56

8 5 13 18 22 40

26 26 52 49 70 119

…kerület     8 10 18 4 9 13

13 19 32 14 22 36

18 12 30 28 20 48

39 41 80 46 51 97
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b) Számítsa ki az 1. kerületben a vizsgált lakosság korösszetételét mindkét 

időszakra! Állapítsa meg a vizsgált sokaság korcsoportonkénti létszámának 
alakulását! Nevezze meg az alkalmazott viszonyszámokat! 

c) Készítsen szöveges értékelést! 
 
Számítások:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Értékelés: 
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5. feladat  15 pont 
Jelölje ki a következő gazdasági események idősoros könyvelési tételét!  
(A mellékszámításokat is írja le!) 
 
Mellékszámítások: 
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Szemelvények  

 
(Számítást, bizonylatkitöltést, könyvviteli 

tételszerkesztést igénylő feladatok) 

A példaidőszakban hatályos törvény az 
általános forgalmi adóról 

82. § (1) Az adó mértéke az adó 
alapjának 25 százaléka. 

(2) A 3. számú mellékletben felsorolt 
termékek, szolgáltatások esetében az adó 
mértéke az adó alapjának 5 százaléka. 

(3) A 3/A. számú mellékletben felsorolt 
termékek, szolgáltatások esetében az adó 
mértéke az adó alapjának 18 százaléka. 

 
A példaidőszakban hatályos törvény a 
személyi jövedelemadóról 
 
8. § (1) Az e törvény hatálya alá tartozó 
jövedelem után az adó mértéke - ha e törvény 
másként nem rendelkezik - az adóalap 16 
százaléka. 
 
29/A. § (1) A családi kedvezményt érvényesítő 
magánszemély az összevont adóalapját a 
családi kedvezménnyel csökkenti.  
(2) A családi kedvezmény - az eltartottak 
lélekszámától függően - kedvezményezett 
eltartottanként és jogosultsági hónaponként  
a) egy és kettő eltartott esetén 62 500 forint,  
b) három és minden további eltartott esetén 
206 250 forint.  
 
33. § (1) A számított adót adójóváírás 
csökkenti, amely  
a) az adóévben megszerzett bér és az arra 
tekintettel megállapított adóalap-kiegészítés 
együttes összegének 16 százaléka, de 
legfeljebb jogosultsági hónaponként 12 100 
forint, feltéve, hogy a magánszemély összes 
jövedelme az adóévben nem haladja meg a (3) 
bekezdésben meghatározott jogosultsági határt,  
b) az a) pont alapján meghatározott összegnek 
a jogosultsági határ feletti éves összes 
jövedelem 12 százalékát meghaladó része, ha a 
magánszemély éves összes jövedelme az 
adóévben meghaladja a jogosultsági határt, de 
nem éri el a jogosultsági határ1 millió 210 ezer 
forinttal növelt összegét.  
(3) A jogosultsági határ az adóévre 2 millió 
750 ezer forint.  

A példaidőszakban hatályos törvény a 
társasági adóról és az osztalékadóról 

19. § (1) A társasági adó mértéke - a (2) és 
(4) bekezdésben foglalt eltéréssel - a 
pozitív adóalap 19 százaléka. 
(2) A társasági adó mértéke a pozitív 
adóalap 500 millió forintot meg nem haladó 
összegéig 10 százalék. 

 
NAV adóztatási tevékenységével összefüggő 
számlaszámok és adónemeik 
 
1.) NAV Társasági adó bevételi számla 
10032000-01076019  
2.)  NAV Személyi jövedelemadó beszedési 
számla 10032000-06056353  
3.) NAV Általános forgalmi adó bevételi 
számla 
10032000-01076868  

A példaidőszakban hatályos törvény az 
adózás rendjéről 

1. számú melléklet a 2003. évi XCII. 
törvényhez 

B) 2.Az éves adóbevallás határidői 
b) a magánszemélyek jövedelemadójáról 

a vállalkozási tevékenységet nem folytató 
magánszemélynek, ha általános forgalmi 
adó fizetésére nem kötelezett 

az adóévet követő év május 20-áig, 
e) a társasági adóról, az osztalékadóról 
az adóévet követő év május 31-éig 

kell bevallást benyújtani. 
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Számlatükör  
 

1. Befektetett eszközök 
11. Immateriális javak 
12-15. Tárgyi eszközök 
121. Ingatlanok   
129. Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése 
131. Műszaki berendezések, gépek, járművek 
139. Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése 
141. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 
149. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése 
16. Beruházások, felújítások 
161. Befejezetlen beruházások 
17-19. Befektetett pénzügyi eszközök 
2. Készletek 
21. Alapanyagok 
22. Egyéb anyagok 
23. Befejezetlen és félkész termékek 
25. Késztermékek 
3. Követelések, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások 
31. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (Vevők) 
32. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 
33. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 
34. Váltókövetelések 
361. Munkavállalókkal szembeni követelések 
37. Értékpapírok 
38. Pénzeszközök 
381. Pénztár 
384. Elszámolási betét 
389. Átvezetési számla 
4. Források 
41. Saját tőke 
411. Jegyzett tőke 
412. Tőketartalék 
413. Eredménytartalék 
419. Mérleg szerinti eredmény 
42. Céltartalékok 
43. Hátrasorolt kötelezettségek 
44. Hosszú lejáratú kötelezettségek 
444. Beruházási hitel 
45-47. Rövid lejáratú kötelezettségek 
451. Rövid lejáratú hitelek 
454. Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (Szállítók) 
455. Beruházási szállítók 
46. Adóelszámolások 
461. Társasági adó elszámolása 
462. Személyi jövedelemadó elszámolása 
463. Költségvetési befizetési kötelezettségek 
464. Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése 
466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó 
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467. Fizetendő általános forgalmi adó 
468. Forgalmi adó elszámolása 
471. Jövedelemelszámolás 
473. Társadalombiztosítási kötelezettségek 
49. Rendezőszámlák 
491. Nyitómérleg számla 
492. Zárómérleg számla 
493. Adózott eredmény elszámolása számla 
5. Költségnemek 
51. Anyagköltség 
52. Igénybe vett szolgáltatások 
53. Egyéb szolgáltatások költségei 
54. Bérköltség 
55. Személyi egyéb kifizetések 
56. Bérjárulékok 
57. Értékcsökkenési leírás 
581. Saját termelésű készletek állományváltozása 
582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 
8. Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások 
81. Anyagjellegű ráfordítások 
82. Személyi jellegű ráfordítások 
83. Értékcsökkenési leírás 
86. Egyéb ráfordítások 
87. Pénzügyi ráfordítások 
88. Rendkívüli ráfordítások 
891. Társasági adó 
9. Értékesítés árbevétele és bevételek 
91-93. Értékesítés nettó árbevétele 
96. Egyéb bevételek 
97. Pénzügyi bevételek 
98. Rendkívüli bevételek 
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 Dátum: .................................   
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 

  

pontszáma 
egész 

számra 
kerekítve 

programba  
beírt egész 
pontszám  

Választásos, egyszerű, rövid választ igénylő feladatok      
Szöveges (kifejtendő) feladatok      
Számítást, bizonylatkitöltést, könyvviteli 
tételszerkesztést igénylő feladatok      
     
     
     
 javító tanár  jegyző 

 
 
 Dátum: .................................  Dátum: ................................. 
 

Témakör A feladat 
sorszáma 

Maximális 
pontszám 

Elért 
pontszám

A témakör 
maximális  
pontszáma 

A témakör 
elért  

pontszáma

Választásos, egyszerű, rövid 
választ igénylő feladatok 

1. 2  

12   

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

Szöveges (kifejtendő) feladatok 
1. 10  

30  2. 10  
3. 10  

Számítást, bizonylatkitöltést, 
könyvviteli tételszerkesztést 
igénylő feladatok 

1. 10   

58   
2. 10   
3. 12   
4. 11   
5. 15  

Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  
      
      
        
   javító tanár 
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