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Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 
 

írásbeli vizsga 1212 2 / 17 2012. május 25. 

 
 

Fontos tudnivalók 
 
 
 
A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszá-
mok 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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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 

 Két helyes aláhúzás 1 pont, 3 helyes aláhúzás 2 pont. 

 

2. feladat  2 pont 
Egészítse ki a következő finanszírozási szabály leírását! 
 
Az eszközök megtérülése és a források lejárata közötti összhang követelménye („illeszkedési 
elv”): A …tartósan lekötött … eszközöket …tartós…. forrásból kell finanszírozni, míg az 
…átmeneti ….eszközszükséglet ..rövid ……lejáratú forrásokból fedezhető.  
 
A tartós kifejezés használata az összetett mondat első felében 2-szer   1 pont 
Az átmeneti vagy forgóeszköz és rövid kifejezések használata              1 pont 
Más, de a lényeget megragadó kifejezés használata is elfogadható. 
 
3. feladat  2 pont 
Sorolja fel az államháztartás alrendszereit!  
 
Központi költségvetés 
Helyi önkormányzatok költségvetése 2 x 1 pont 
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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 
 

1., 5. 
 

2., 4. 
 

3., 6.  
 

7., 8. 
 
2 helyesen (csak teljes felsorolással) kitöltött rovat 1 pont, 4 helyesen kitöltött rovat 2 pont. 
 
5. feladat  2 pont 
Tegyen különbséget a lefölöző és a behatoló árpolitika között az árak időbeni alakulása, 
valamint az alkalmazás piaci körülményei alapján! 
 
Lefölöző árpolitika esetén a termék bevezetésekor az ár magasan indul, és később a költségek 
csökkenésével esik, míg a behatoló árpolitika esetén fordítva történik. Az ár alacsonyan indul, 
és később emelkedik a termék ismertségével.  
 1 pont 
 
A lefölöző árpolitikát azok a vállalkozások alkalmazhatják, amelyek piacán nem központi 
kérdés az ár. A behatoló árpolitika az éles konkurenciaharc egyik eszköze.   
 1 pont 
 
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: A bázisidőszakról a tárgyidőszakra (vagy a vizsgált időszakban) az árak 

együttesen és átlagosan 5,6%-kal (105,6%-ra vagy 1,056 – szorosára) növekedtek, amely a 

termelés (forgalom, eladás) értékét kedvezően befolyásolta, növelte. 

 

Az együttes árváltozás-(árindex-) felismerés  1 pont 

A számérték helyes értelmezése bármelyik változatban  1 pont 
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Szöveges (kifejtendő) feladatok 
 
1. feladat  10 pont 
Mutassa be a hitelezési eljárást – a szakaszok felsorolásával, rövid jellemzéssel!  
 
A hitelezési eljárás a hitelkérelem benyújtásától a hitel visszafizetéséig terjedő folyamat. 
 
Szakaszai:  

1. A hitel igénylése (hitelkérelem) 
2. A hitel elbírálása, engedélyezése 
3. A szerződés megkötése, a hitel folyósítása 
4. A felhasználás ellenőrzése, visszafizetés 
 
Más, helyes tagolás is elfogadható. 

 
A hitelkérelem 
A hitelkérelmet a kiválasztott bankhoz nyújtja be a vállalkozás. A bankoknál erre 
formanyomtatvány készül. A legfontosabb adatai: a hitelkérelmező azonosítói; a vállalkozás 
jellemzése; a vállalat pénzügyi helyzete; a hitel célja; az igényelt összeg; a futamidő; 
felajánlott fedezet és garancia. 
A hitelkérelemben meg kell indokolni a hitel gazdasági szükségszerűségét, és bizonyítani 
visszafizethetőségét. Beruházási célú hitelkérelemnél gazdaságossági számításokat is csatolni 
kell.  
 2 pont 
 
A hitelbírálat és engedélyezés 
A bank a kérelmet alakilag és tartalmilag felülvizsgálja. Sokféle szempont alapján döntenek, 
többek között: a vállalkozás működése és megbízhatósága; a kérelmező hitelképessége; a hitel 
pénzügyi és gazdasági indokoltsága; a hitelezés kockázata stb. 
A hitelkérelem elbírálása a bank cenzúrabizottságának feladata, ők döntenek a hitelkérelem 
elfogadásáról vagy elutasításáról.  
 2 pont 
 
A szerződés megkötése 
Kedvező elbírálás esetén a bank ajánlatot tesz a hitel feltételeire. Az ajánlat elfogadása esetén 
a felek szerződést kötnek. A szerződésben az azonosító adatokon kívül a hitelezés 
legfontosabb feltételei, a szerződő felek jogai és kötelezettségei szerepelnek. A többi általános 
feltételt az üzletszabályzat tartalmazza.  
 1 pont 
 
A folyósítás 
A szerződés szólhat a megítélt összeg rendelkezésre tartásáról, illetve a pénzösszeg 
folyósításáról. A rendelkezésre tartott összeg a szerződésben meghatározott időn belül 
lehívható, vagy közvetlenül tartozás kiegyenlítésére használják. A pénzösszeg folyósítása 
esetén a bank a vállalat hitelszámláját megterheli, és elismeri fizetési számláját. A bank a 
naptári napok után kamatot számít fel a visszafizetésig.  
 
 2 pont 
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A felhasználás ellenőrzése (hitelmonitoring) 
A bank folyamatosan figyelemmel kíséri a fedezet és biztosíték meglétét és a hitelcél 
megvalósulását. Amennyiben a megállapodástól jelentős eltérést tapasztal, a hitelszerződést 
fel is mondhatja.  
 1 pont 
 
A visszafizetés 
A szerződés tartalmazza a hitel visszafizetésének módját, ütemezését, a törlesztőrészletek 
összegét, kamatfizetést. 
A vállalkozás megbízása alapján a bank a törlesztés összegével az elszámolási betétszámlát 
(fizetési számláját) megterheli, és a hitelszámlát jóváírja. A kötelezettség az utolsó részlet 
teljesítésével szűnik meg. Az esedékességkor ki nem egyenlített tartozásra a bank késedelmi 
kamatot számít fel. Amennyiben a bank a számlakövetelésből nem tudja behajtani 
követelését, akkor a fedezet értékesítésével elégíti azt ki.  
 2 pont 
 
A pont a szövegrészben elvárt ismeretek legalább 75%-ának megléte esetén adható! Más, 
szakszerű, a jelzett tartalmakra utaló megfogalmazás elfogadható. 
 
2. feladat  10 pont 
Mutassa be az eredménykimutatás szerepét! Sorolja fel a számviteli eredmény- 
kategóriákat! Röviden jellemezze valamennyit a különbségek kiemelésével!  
 
Az eredménykimutatás a vállalkozó mérleg szerinti - tehát a vállalkozónál maradó adózott - 
eredményének levezetését tartalmazza, az eredmény keletkezésére ható tényezőket, a mérleg 
szerinti eredmény összetevőit, kialakulását mutatja be.  
 1 pont 
Az eredménykimutatás a következő eredménykategóriákat értelmezi:  
 
A. Üzemi (üzleti) eredmény 
B. Pénzügyi műveletek eredménye 
C. Szokásos vállalkozási eredmény 
D. Rendkívüli eredmény 
E. Adózás előtti eredmény 
F. Adózott eredmény 
G.  Mérleg szerinti eredmény 
 
Az eredménykategóriákat a Szv. trv az ABC nagybetűivel, az ezek kialakításában szerepet 
játszó tényezőket római és arab számokkal jelöli.  
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Az eredménykategóriák rövid tartalma: 
 
A) Üzemi (üzleti) eredmény 
A mérleg szerinti eredmény meghatározásában a legjelentősebb a szerepe. A vállalkozás 
alaptevékenységének eredménye. Készülhet összköltség eljárással és forgalmi költség 
eljárással. Az értékesítés nettó árbevételének és az előállítási költségeknek (összköltség 
eljárással az időszak összes ráfordítása korrigálva az ASTE értékével; forgalmi költség eljárás 
esetén az értékesítés közvetlen és közvetett költségei), valamint az egyéb bevételek és 
ráfordítások egyenlegének összege. 1 + 1 = 2 pont 
 
B) A pénzügyi műveletek eredménye 
A pénzügyi műveletek eredménye a pénzügyi bevételek és a pénzügyi ráfordítások 
különbsége. 
Pénzügyi bevétele lehet a vállalkozónak a kapott kamatok, kamat jellegű bevételek, a kapott 
osztalék és részesedés, a befektetett pénzügyi eszközökkel, értékpapírokkal kapcsolatos 
árfolyamnyereségek. A pénzügyi műveletek ráfordításai a bevételekkel szemben jelentkező 
fizetett kamatok, kamat jellegű kifizetések, a pénzügyi befektetések értékvesztései, az 
árfolyamveszteségek. 
 1 + 1 = 2 pont 
C) Szokásos vállalkozási eredmény 
Az üzleti tevékenység eredménye és a pénzügyi műveletek eredménye együtt a szokásos 
vállalkozási eredmény. A vállalkozás rendszeres (folyamatos) tevékenységéből származó 
eredményét mutatja.  
 1 pont 
D) Rendkívüli eredmény 
A rendkívüli bevételek és a rendkívüli ráfordítások különbsége. A rendkívüli bevételek és 
ráfordítások függetlenek a vállalkozás rendszeres tevékenységétől, a vállalkozás rendes 
üzletmenetén kívül esnek, a szokásos vállalkozási tevékenységgel nem állnak közvetlen 
kapcsolatban.  
 1 pont 
E) Adózás előtti eredmény  
A szokásos és a rendkívüli vállalkozási eredmény együttes összege. Ezt az eredményt kell 
majd a társasági adótörvényben meghatározott adóalap-növelő és adóalap-csökkentő 
tételekkel korrigálni a tényleges adófizetési kötelezettség megállapítása érdekében. 
 1 pont 
F) Adózott eredmény 
Az adózás előtti eredményből levonva az eredményt terhelő adófizetési kötelezettséget kapjuk 
meg az adózott eredményt. 
Az adózott eredmény terhére csak a tulajdonosoknak járó osztalék, részesedés számolható el.  
 1 pont 
G) Mérleg szerinti eredmény 
Sem adó-, sem osztalék, részesedésfizetési kötelezettség már nem csökkenti. A gazdálkodás 
eredményeként a saját tőke növelése/csökkentése. Az előző év mérleg szerinti eredménye 
évnyitás után kerül átvezetésre az eredménytartalékba. 1 pont 
 
A pont a szövegrészben elvárt ismeretek legalább 75%-ának megléte esetén adható meg. 
Más, szakszerű, a jelzett tartalmakra utaló megfogalmazás elfogadható. 
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3. feladat  10 pont 
Mutassa be röviden a forgóeszközök elemzésének viszonyszámait! 
 
Forgóeszköz a vagyon azon része, amely a vállalkozást rövid távon, többnyire egy üzleti éven 
belül elhasználva/felhasználva szolgálja.  
A forgóeszközök összetétele az összes forgóeszközön belül az egyes eszközféleségek 
megoszlását mutatja. Az összetétel mutatószámai megoszlási viszonyszámok, amelyek  
a forgóeszköz  csoportok, mint a készletek, a követelések, az értékpapírok és a pénzeszközök 
részarányát mutatja. A készleten belül vizsgálható a vásárolt és a saját termelésű készletek 
aránya is. 1 pont 
 
A forgóeszköz-igényesség a termelés és a termeléshez szükséges eszközök viszonyát fejezi ki 
– a forgóeszköz és a termelési érték hányadosaként határozható meg – intenzitási viszony-
szám. 1 pont 
A forgóeszközök forgási sebessége a forgóeszközök kihasználásának mutatószáma. Az érté-
kesítés és a forgóeszköz állomány viszonyát fejezi ki. (Külön az anyagkészlet és az anyagfel-
használás viszonylatában is elemezhető.) 
 
A forgási sebesség mérhető a fordulatok számával – hányszor cserélődik (vagy kell feltölteni) 
az eszközállomány, illetve a készlet a vizsgált időszak alatt; a forgási idővel – hány napig 
elegendő az eszközállomány(érték), illetve a készlet a tevékenység folytatásához, vagy hány 
naponként cserélődik. 
 
A fordulatok száma azt fejezi ki, hogy adott időszakban (pl. egy év alatt) hányszor kerül sor a 
teljes körforgásra – hányszor cserélődnek ki az eszközök.  1 pont 
Kiszámítható:  
a) az időszak forgalmának és az adott időszak átlagos forgóeszköz-állományának 
hányadosaként, 
b) az adott időszak napjainak száma és az egy körforgás napokban mért időtartamának 
hányadosaként.      1 pont 
 
Ha a fordulatok száma nő – javul az eszközgazdálkodás (gyorsabban cserélődik): egyenes 
intenzitási viszonyszám.           1 pont 
 
A forgási idő (napokban kifejezve) azt fejezi ki, hogy átlagosan hány nap szükséges a 
forgóeszköz teljes körforgásához.          1 pont 
A forgási idő kiszámítható: 
a)  az adott időszak átlagos forgóeszköz-állományának és az egy napra eső forgalomnak 
hányadosaként  vagy (átlagos eszközérték vagy készlet x időszak napjai / forgalom vagy 
anyagfelhasználás) 
b) az időszak napjainak száma és a fordulatok száma hányadosaként.    1 pont 
 
Ha a forgási idő csökken, javul az eszközgazdálkodás. Fordított intenzitási viszonyszám. 

  1 pont 
 
Több időszakra ismert forgóeszköz értékek esetén időbeli alakulást, változást is vizsgálhatunk 
– dinamikus viszonyszám alkalmazásával. 1 pont 
A dinamikus viszonyszám megmutatja, hogy a vizsgált időszakban a forgóeszközök 
állománya nőtt vagy csökkent. Kettőnél több időszak (időpont) esetén számítható lánc- és 
bázisviszonyszám is. 1 pont 
 
A pont a szövegrészben elvárt ismeretek legalább 75%-ának megléte esetén adható meg. 
Más, szakmailag korrekt leírások is elfogadhatók.   
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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 értékesítésének 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:   
Német és Tsa Kft. Budapest 
II. Őz u 2.  
Adószám: 61745278-2-41 
Fizetési számlaszám:  
11711111 – 22222222 

0345 számú SZÁMLA 
 
 

                  
    

 
Vevő:   
Alagút Kft. Budapest III. 
Adó köz 5. 
Adószám: 61756389-2-41 
Fizetési számlaszám: 
11707038-04567899 

Fizetési mód: 
 
átutalás 

Teljesítés időpontja:
 
2011. március 17.  

Számla kelte:  
 
2011. március 18.  

Fizetési határidő: 
 
2011. március 31.  

Termék:  M. egység Mennyiség Egységár Érték 
 
Vtsz 4901 Könyv 
(Nagy Pál: Legjobb dolgozataim) 
 

 
 
 

 
db 

 
1 000 
 

 
500 Ft/db 

 
500 000 Ft 

Érték áfa nélkül: 500 000 Ft 

Áfa mértéke: 5% Áfa összege:   25 000 Ft 

A számla végösszege: 525 000 Ft 
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Számlakibocsátó és vevőazonosítás (csak ha mindkettő helyes) 1 pont  
Fizetési mód és teljesítés időpontja (csak ha mindkettő helyes) 1 pont 
Számla kelte és fizetési határidő (csak ha mindkettő helyes) 1 pont 
Termék, mennyiségi egység, mennyiség, egységár és érték 
 (csak ha mind helyes, a zárójelben lévő szöveg hiányozhat) 1 pont  
Érték áfa nélkül, Áfa mértéke, összege, végösszeg adatok (csak ha mind helyes) 1 pont 
 
 
Banki megbízáson: 
 
Fizető fél aláírás: Német Levente Megbízás kelte: 2011. 04. 18. 1 pont  
Fizető fél neve: Német és Tsa Kft.  és számlaszáma: 11711111 – 22222222  1 pont  
Kedvezményezett neve: NAV ÁFA Bevételi számla és száma: 10032000 – 01076868  1 pont 
Összeg 520 500  1 pont  
Terhelési nap: 2011. 04. 20. 1 pont 
 
A pontok csak az egy sorban megjelöltek hibátlan rögzítése esetén adhatók. 
 
 
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. 
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Áfabevallás 
 
Fizetendő adó ……3 025 000 Ft…. 
Levonható adó……2 504 500 Ft…. 
Elszámolandó adó  + 520 500 Ft…          (befizetendő / visszaigényelhető *) 
 
A megoldás e Ft-ban is megadható! 1 + 1 + 1 = 3 pont 
Számítások:  
 
12 000 000 x 0,25 = 3 000 000 Ft    500 000 x 0,05 = 25 000 Ft  3 000 000 + 25 000 = 
3 025 000 Ft             10 000 000 x 0,25 = 2 500 000 Ft 90 000 x 0,05 = 4 500 Ft 
2 500 000 + 4 500 = 2 504 500 Ft 

 
Szja-bevallás 

 
Éves összes jövedelem   
Bruttó összeg      …………………………2 680 000 Ft….  
ebből bérjellegű  …2 300 000 Ft……… 
 Adóalap kiegészítés ………………………+ 723 600 Ft…………… 
 Összevont jövedelem (szuperbruttó)…… 3 403 600 Ft……………1 pont 
Adóalap csökkentés………………………- 750 000 Ft………………………… 
Adó alapja………………………………    2 653 600 Ft…………………………. 
Adó összege …………………………………424 576 Ft…………  1 pont 
Adókedvezmény   ………………………… -  130 000 Ft……………………….. 
Tényleges adó  ………………………………294 576 Ft……………1 pont. 
Kifizetők által levont adóelőleg…………….  310 000 Ft ……………………. 
Elszámolandó adó     ……………………..…- 15 424 Ft…                 1 pont 

                                                                        (befizetendő / visszaigényelhető *) 
 
 
Számítások:  
(2 680 000+723 600-750 000) x 0,16 = (3 403 600 – 750 000) x 0,16 = 2 653 600 x 0,16 = 
424 576 Ft                       424 576-130 000 = 294 576 Ft         294 576 − 310 000 = −15 424 Ft 

 
Társasági adó-bevallás 

 
Adózás előtti (számviteli) eredmény   …………20 000 000 Ft……………………………….             
Adóalapot növelő  ………………………………  + 400 000 Ft …………………………… 
Adóalapot csökkentő ……………………………  - 200 000 Ft …………………………… 
Adóalap   ………………………………………  20 200 000 Ft………..   1 pont 
Tényleges adó  ……………………………………2 020 000 Ft …………1 pont…………. 
Teljesített adóelőleg  ……………………………  - 1 600 000 Ft ………………………… 
Elszámolandó adó ………………………………+…420 000 Ft                 1 pont 

                                                                           (befizetendő / visszaigényelhető *) 
 
A megoldás e Ft-ban is megadható! 
* A megfelelőt húzza alá! 
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Számítások 
(20 000 000 + 400 000 – 200 000) x 0,1 = 2 020 000 Ft 
2 020 000 – 1 600 000 = 420 000 Ft 
Pont csak a mellékszámítások kijelölése esetén adható! 
 
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:  4 636 000 Ft 2 pont 

 
Üzemi (üzleti) eredmény:  + 236 000 Ft  4 pont 

 
Számítások: 
FIFO 
1000 db x 2 300 Ft/db + 600 db x 2 500 Ft/db + 400 db x 2 090 Ft/db = 4 636 000 Ft  
1 500 000 / 600 = 2 500 Ft/db  1 672 000 / 800 = 2 090 Ft/db 
 
Üzemi eredmény 
6 000 000 – 4 300 000 -1 464 000 = + 236 000 Ft (2 pont) 
2 000 db x 3 000 Ft/db = 6 000 000 Ft 
Állományváltozás: 
400 db x 2 090 Ft/db – 1000 db x 2 300 Ft/db = 836 000 – 2 300 000 = - 1 464 000 Ft  
 (2 pont) 

Vagy 
6 000 000 – 4 636 000 – 1 128 000 = 236 000 Ft (2 pont) 
4 300 000 – (1 500 000+1 672 000) = 1 128 000 Ft (2 pont) 

 
b) ha az értékesített késztermék készletcsökkenését a vállalkozás az átlagszámítással 

(átlag önköltség) határozza meg! Az eredmények mellékszámítását feltétlenül írja 
le!  
Készletcsökkenés átlagszámítással: 4 560 000 Ft  2 pont 

 
Üzemi (üzleti) eredmény:  312 000 Ft  4 pont  
 
Számítások: 
Átlagönköltség  
(2 300 000 + 1 500 000 + 1 672 000) / (1 000 + 600 + 800) = 5 472 000 / 2 400 db =  
2 280 Ft/db 
2 000 db x 2 280 Ft/db = 4 560 000 Ft 
 
Üzemi eredmény 
6 000 000 – 4 300 000 – 1 388 000 = 312 000 Ft (2 pont) 
Állományváltozás: 
400 db x 2 280 Ft/db – 2 300 000 Ft = 912 000 – 2 300 000 = - 1 388 000 Ft  (2 pont) 

 
Vagy 

6 000 000 – 4 560 000 – 1 128 000 = 312 000 Ft  (4 pont) 
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Készlet adatok:  
 
Késztermék nyitókészlet 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! 

 
Egy kisváros két kerületében a 3 és 18 éves életkor közötti fiatalok létszámának összetétele 

és változása (fő) 
Megnevezés 

 
2008 2010 

Fiú Lány Együtt Fiú Lány Együtt 
1. kerület     3-6 éves 4 9 13 7 16 23

7-12 éves 14 12 26 24 32 56
13-18 éves 8 5 13 18 22 40

Együtt 26 26 52 49 70 119
2. kerület    3-6 éves 8 10 18 4 9 13

7-12 éves 13 19 32 14 22 36
13-18 éves 18 12 30 28 20 48

Együtt 39 41 80 46 51 97
 
Cím 1 pont; oszlopok megnevezése 1 pont; sorok megnevezése 1 pont; = 3 pont 
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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! 
 
Megoszlási viszonyszámok:  1 pont 
1. kerületben korösszetétel mutatószámai 2008-ban: 
 
3-6 éves arány 13 / 52 = 0,25  25,0% 
7-12 éves arány 26 / 52 = 0,5  50,0% 
13-18 éves arány 13 /52 = 0,25 25,0%  1 pont 
 
1. kerületben korösszetétel mutatószámai 2010-ben: 
 
3-6 éves arány  23 / 119 = 0,1932  19,3% 
7-12 éves arány  56 / 119 = 0,4705 47,1% 
13-18 éves arány 40 / 119 = 0,3361 33,6%  1 pont 
 
Dinamikus viszonyszámok 1 pont 
1. kerületben létszámváltozás 
 
3-6 évesek  23 / 13 = 1,7692  176,9% 
7-12 évesek 56 / 26 = 2,1538  215,4% 
13-18 évesek 40 / 13 = 3,0769  307,7% 
Együttesen 119 / 52 = 2,2884 228,8%  1 pont  
 
Értékelés: 
 
2010-re az új lakópark átadása következtében 2,288-szeresére nőtt a vizsgálatba bevont 
lakosok száma.  
Ennél nagyobb ütemben a 13-18 éves korosztály száma változott, 3,077-szeresére, azaz 
207,7%-kal növekedett. Kisebb mértékben, de több mint 2-szeresére nőtt (215,4%-ra) a 7-12 
évesek és 1,769-szeresre a legkisebbek, a 3-6 éves lakosok száma.  
Mindez azt eredményezte, hogy a 3-6 évesek aránya a vizsgált korosztályokon belül csökkent 
a tárgyidőszakra 25,0%-ról 19,3%-ra és a 7-12 évesek létszámának aránya kisebb mértékben 
ugyan, 50,0%-ról 47,1%-ra és a nőtt a 13-18 évesek aránya 25,0%-ról 33,6%-ra. 
 
Dinamika értékelése 1 pont, összetétel értékelése 1 pont, dinamika és összetétel 
összekapcsolása 1 pont = 3 pont  
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5. feladat  15 pont 
Jelölje ki a következő gazdasági események idősoros könyvelési tételét!  
(A mellékszámításokat is jelölje ki!) 
 
Mellékszámítások: 
 
 
102 500 / 1,25 = 82 000 Ft    82 000 x 0,25 = 20 500 Ft 
 
8 400 000 x 0,25 = 2 100 000 Ft 
 
 
6 000 000 x 0,25 = 1 500 000 Ft 
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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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