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Fontos tudnivalók 
 

 
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 1 pont jár. 
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 (szö-
veges megnevezéstől) eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek, ezekért is teljes pontszám 
jár. 
 
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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TESZT JELLEGŰ KÉRDÉSSOR       50 pont 

A. ALAPFOGALMAK        25 pont 

 

I. Feleletválasztás         (5 * 1 pont) 

Jelölje aláhúzással a helyes választ! Minden feladatban csak egy helyes válasz van. Ha 

a választása nem egyértelmű, nem kap pontot. 

 

1. Az alábbi vállalkozási formák esetében törvény írja elő a vállalkozás minimális 

induló vagyonának nagyságát: 

a) Egyéni vállalkozás, közkereseti társaság 

b) Betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság 

c) Korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság 

 

2. Törzstőkének nevezzük a 

a) korlátolt felelősségű társaság induló vagyonát. 

b) részvénytársaság induló vagyonát. 

c) betéti társaság induló vagyonát. 

 

3. A cég bejegyzésére irányuló kérelmet a hatályos törvény alapján 

a) papíralapon kell bejelenteni az illetékes cégbírósághoz. 

b) elektronikus úton kell bejelenteni az illetékes cégbírósághoz. 

c) papíralapon és elektronikus úton egyaránt be kell jelenteni az illetékes 

cégbírósághoz. 

 

4. A közkereseti társaság tagjainak anyagi felelőssége a vállalkozás tartozásaiért 

a) korlátolt. 

b) korlátlan. 

c) korlátlan és egyetemleges. 

 

5. A gazdasági társaságok legfőbb döntéshozó szerve 

a) a felügyelő bizottság. 

b) a tulajdonosok testülete. 

c) a vezető tisztségviselők. 
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II. Igaz-hamis állítások        (4 * 3 pont) 

Jelölje döntését (Igaz vagy Hamis) a megfelelő állítás után I vagy H betűvel!  

A válaszokat minden esetben indokolni kell. 

 

1. A felszámolást tartós fizetésképtelenség esetén kizárólag a hitelezők 

kezdeményezhetik.  

Hamis. 

A felszámolási eljárást kezdeményezheti maga az adós cég is. 

 

2. A munkaviszonnyal összefüggő jogokat és kötelezettségeket szabályozó 

általános jogszabály a vállalati kollektív szerződés. 

Hamis. 

A munkaviszonnyal összefüggő jogokat és kötelezettségeket szabályozó 

általános jogszabály a Munka Törvénykönyve. 

 

3. Ha a költségeket a forgalomhoz való viszony alapján csoportosítjuk, akkor az 

állandó költség azt jelenti, hogy az minden hónapban rendszeresen, azonos 

összegben merül fel. 

Hamis. 

Az állandó költség azt jelenti, hogy nagyságát a forgalom alakulása nem 

befolyásolja. 

 

4. A munkaerő toborzása külső és belső forrásból egyaránt megvalósulhat. 

Igaz. 

A megfelelő felkészültségű és tapasztalatú munkaerő biztosítása történhet a 

meglévő alkalmazottak közül (más pozícióba, magasabb beosztásba helyezés 

stb.) és külső forrásból is (pl. álláshirdetés), ha a meglévő állomány ezt nem 

teszi lehetővé. 
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III. Definíciók         (4 * 2 pont) 

Értelmezze, írja le röviden a kért fogalmakat, gazdasági jelenségeket! 

 

1. Vagyonmérleg: 

Olyan kétoldalú kimutatás, amely a vállalkozás eszközeit és forrásait egy 

időpontra, összevontan, értékben tartalmazza. 

 

2. Munkaszerződés: 

A munkavállaló és a munkáltató közötti kétoldalú jogviszony, amelyben 

kölcsönösen jogokat szereznek és kötelezettségeket vállalnak. 

 

3. Cash flow: 

Pénzforgalmi kimutatás. Egy adott időszak pénzbevételeit és pénzkiadásait 

tartalmazza. 

 

4. Telephely: 

Az a hely, ahol a vállalkozás tevékenysége zajlik. 

 

B. TÖRVÉNYEK, SZABÁLYOK ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEK   25 pont 

IV. Kifejtés          7 pont 

Ismereteit jól rendszerezve igyekezzen átfogó képet adni a megadott témáról! 

Röviden ismertesse, hogy egy nagykereskedelmi és egy kiskereskedelmi vállalkozás 

milyen tényezők figyelembevételével választ telephelyet! 

 

A telephely kiválasztását alapvetően meghatározza a kereskedelmi vállalkozás jellege. 

Különböző szempontjai vannak a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi 

vállalkozásoknak.  

Nagykereskedelmi vállalatok: 

– a tároláshoz és árumozgatáshoz megfelelő nagyságú hely biztosítása,  

– jó megközelítési lehetőségek. 1 pont 

A kiskereskedelmi vállalkozásokon belül a bolti és a bolt nélküli kiskereskedelemnek 

más-más szempontjai vannak.  
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Bolti kiskereskedelem: 

– a vevők által könnyen megközelíthető helyen legyen, 

– vevőkör jellemzői, 

– versenytársak közelsége, száma, 

– piaci rés lehetősége. 2 pont 

Bolt nélküli kiskereskedelem: 

– az automata értékesítés nagy forgalmú helyeket követel, míg 

– csomagküldő értékesítésnél és internetes érékesítésnél a nagykereskedelmi 

raktárak telepítési szempontjai fontosak (megközelíthetőség, nagy terület) + 

mintabolt kialakítása. 2 pont 

Figyelembe veendő általános szempontok: 

1. piaci tényezők: beszerzési és értékesítési piac 

2. infrastruktúra: szállítási lehetőségek, közműellátottság, hírközlési hálózat 

3. munkaerő-piaci helyzet: megfelelő szakembergárda biztosítása 

4. gazdasági-jogi feltételek: minden, a vállalkozások alapítását és működését 

befolyásoló jogszabály 2 pont 

 
V. Dokumentum összeállítása 18 pont 

A megadott adatok és információk alapján állítsa össze a feladat által meghatározott 

dokumentumot! 

 Egy ékszerekkel kereskedő vállalkozásnak 2010. évre vonatkozó adatait ismerjük.  

A megadott információk alapján töltse ki a vállalkozás eredménykimutatását! 

 Hozamok és ráfordítások (az adatok ezer Ft-ban értendők): 

 Értékesítés nettó árbevétele 220 600  

 Eszközei egy részének eladásából származó bevétel 5 300 

 Eladott eszközeinek könyv szerinti értéke 4 700 

 Munkabérek és közterhei 6 700 

 Eladott áruk beszerzési értéke és egyéb anyagjellegű ráfordítás 198 050 

 Amortizáció 2 100 

 Értékesített részvényekből származó árfolyamnyereség 3 400 

 Lekötött betétek kamata 500 

 Felvett hitelek kamata 1 300 

 Társasági adófizetési kötelezettség 1 500 

 A tulajdonosok nem vesznek ki osztalékot a vállalkozásból 
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EREDMÉNYKIMUTATÁS                  (adatok ezer Ft-ban) 

MEGNEVEZÉS 2010. év 
Értékesítés nettó árbevétele 220 600 
Egyéb bevételek 5 300 

Anyagjellegű ráfordítások 198 050 

Személyi jellegű ráfordítások 6 700 

Értékcsökkenési leírás 2 100 

Egyéb ráfordítások 4 700 

ÜZLETI TEVÉKENYSÉG 

EREDMÉNYE 
14 350 

PÉNZÜGYI MŰVELETEK 

EREDMÉNYE 
2 600 

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI 

EREDMÉNY 
16 950 

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 0 

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 16 950 

Adófizetési kötelezettség 1 500 

ADÓZOTT EREDMÉNY 15 450 

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 15 450 

 

A megadott és a kiszámított adatok táblázatba írása:    14 * 1 pont 

Üzleti tevékenység eredménye: 

(220 600 + 5 300) – (198 050 + 6 700 + 2 100 + 4 700) = 14 350 ezer Ft 1 pont 

Pénzügyi műveletek eredménye: 

(3400 + 500) – 1 300 = 2 600 ezer Ft      1 pont 

Szokásos vállalkozási eredmény: 

14 350 + 2 600 = 16 950 ezer Ft       1 pont 

Adózott eredmény: 

16 950 – 1 500 = 15 450 ezer Ft       1 pont 
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SZÁMÍTÁSOKAT ÍGÉNYLŐ FELADATSOR 50 pont 

 

1. Bérgazdálkodás 17 pont 

Egy rövidárut értékesítő üzletben három eladó dolgozik. 2010. évben az átlagos havi 

forgalom 4 250 ezer Ft, a havi összes bruttó bér 345 ezer Ft volt. A tulajdonosok 2011. év 

első hónapjában az üzlet raktárterületét csökkentve az elárusító helyiség bővítését 

tervezik. Az alkalmazottak létszáma nem változik, részükre eladásösztönző jutalékos 

bérezést vezetnek be. Ennek eredményeként azt várják, hogy a havi átlagos forgalom 

15%-kal, az átlagos havi bér pedig 10%-kal emelkedik 2011. évben. 

 

Feladat: 

a) Számítsa ki 2010. évre vonatkozóan a havi átlagbért, a bérösszeg forgalomhoz 

viszonyított százalékát és az egy főre jutó havi forgalom nagyságát! A mutatók 

tartalmát egész mondatban fogalmazza meg! 

(Kerekítési pontosság ezer Ft, tized %)    6 pont 

 

Havi átlagbér: 

 345 / 3 = 115 ezer Ft        1 pont 

 Egy alkalmazott havonta átlagosan 115 ezer Ft-ot keresett. 1 pont 

 

Bérhányad: 

 345 / 4 250 = 0,0811 = 8,1%      1 pont 

A bérösszeg a forgalom 8,1%-át teszi ki, 100 Ft forgalom lebonyolításához 

8,1 Ft bérköltséget használtak fel.     1 pont 

 

Havi termelékenység: 

 4 250 / 3 = 1 417 ezer Ft      1 pont 

  Egy alkalmazott havonta átlagosan 1 417 ezer Ft értékű árut adott el. 

           1 pont 
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b) Számítsa ki, hogy 2011. évben a tervek szerint havonta hány Ft lesz a forgalom, 

a termelékenység, az átlagbér és a bérösszeg forgalomhoz viszonyított 

százalékos nagysága! A mutatók tartalmát egész mondatban fogalmazza meg! 

(Kerekítési pontosság ezer Ft, tized %)    8 pont 

Havi forgalom:  

 4 250 * 1,15 = 4 888 ezer Ft      1 pont 

A tervek szerint 2011. évben havonta átlagosan 4 888 ezer Ft forgalom 

várható.        1 pont 

Havi termelékenység: 

 4 888 / 3 = 1 629 ezer Ft      1 pont 

2011. évben várhatóan egy alkalmazott havonta 1 629 ezer Ft értékben 

forgalmaz árut.       1 pont 

Havi átlagbér: 

 115 * 1,1 = 127 ezer Ft      1 pont 

 Egy alkalmazott a tervek szerint 2011. évben havonta átlagosan 127 ezer  

Ft-ot keres.        1 pont 

Bérhányad: 

 127 / 1 629 = 0,0779 = 7,8%     1 pont 

 2011. évben a tervek szerint a bérek összege a forgalom 7,8%-a lesz. 

          1 pont 

  Vagy: Bérösszeg= 127 * 3 = 379,5 = 380 ezer Ft 

   Bérhányad= 380 / 4 888 = 7,8% 

 

c) Írja le, a bérösszeg forgalomhoz viszonyított aránya hogyan változik a terv 

szerint!         3 pont 

A mutató értékének csökkenése azt jelenti, hogy 100 Ft forgalom lebonyolítása 

8,1 Ft helyett 7,8 Ft bérköltséggel jár, tehát a mutató értéke javult. 
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2.  Eladási ár kalkulálása        14 pont 

Egy sportruházatot értékesítő kiskereskedelmi vállalkozás adott minőségű futócipőre két 

szállítótól kér ajánlatot. Az 1. számú szállító ajánlata 12 000 Ft nettó beszerzési ár, a 2. 

számú szállító ajánlata 14 000 Ft nettó beszerzési ár.  A kiskereskedő a futócipő eladási 

árát mindkét esetben a nettó beszerzési árra számított 2 500 Ft árréssel képzi. 
 
Feladat: Számítsa ki mindkét szállító esetében a nettó eladási árat, a bruttó eladási árat és 

az árrést a nettó eladási ár százalékában! (áfakulcs 25%, kerekítési pontosság: Ft, tized %) 

           6 pont 

1. számú szállító 

nettó eladási ár = 12 000 + 2 500 = 14 500 Ft    1 pont 

bruttó eladási ár = 14 500 * 1,25 = 18 125 Ft    1 pont 

árrés a nettó eladási ár %-ában = 2 500 / 14 500 = 17,2%   1 pont 

2. számú szállító 

nettó eladási ár = 14 000 + 2 500 = 16 500 Ft    1 pont 

bruttó eladási ár = 16 500 * 1,25 = 20 625 Ft    1 pont 

árrés a nettó eladási ár %-ában = 2 500 / 16 500 = 15,2%   1 pont 

Vevőinek árérzékenységét ismerve a kiskereskedelmi vállalkozás vezetője úgy gondolja, 

hogy vagy az alacsonyabb árú futócipőből 65 párat, vagy a magasabb árúból 60 párat 

tudna értékesíteni. 
 
Feladat: Számítsa ki mindkét szállító esetében a várható árréstömeg nagyságát és a nettó 

árbevétel értékét! Adjon tanácsot a vállalkozás vezetőjének, hogy melyik beszerzési 

forrást válassza, ha az értékesítés költségei mindkét esetben azonosak! Válaszát 

indokolja!          8 pont 

1. számú szállító 

árréstömeg = 2 500 * 65 = 162 500 Ft     1 pont 

nettó árbevétel = 14 500 * 65 = 942 500 Ft     1 pont 

2.  számú szállító 

árréstömeg = 2 500 * 60 = 150 000 Ft     1 pont 

nettó árbevétel= 16 500 * 60 = 990 000 Ft     1 pont 
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Döntés és indoklás:        4 pont 

Az 1. számú szállítótól érdemes vásárolni a futócipőt, mert ebben az esetben realizál 

magasabb árréstömeget a kiskereskedő. Ha a költségek összege mindkét esetben 

azonos, akkor a nyereség tömege ebben az esetben lesz magasabb. 

 

3. A mérleg adataiból kiszámítható mutatók    19 pont 

Egy vállalkozás 2010. december 31-i egyszerűsített éves beszámoló mérlegéből a 

következő adatokat ismerjük (az adatok ezer Ft-ban értendők): 

Befektetett eszközök értéke   27 600  

Készletek    14 300 

Követelések      1 850 

Értékpapírok         420 

Pénzeszközök      2 180 

Jegyzett tőke    13 500 

Eredménytartalék   16 300 

Mérleg szerinti eredmény    1 200 

Hosszú lejáratú kötelezettségek       ……….. 

Rövid lejáratú kötelezettségek   1 700 

 

Feladat: 

Számítsa ki a kért mutatókat, majd röviden értelmezze azokat, egy-egy mondatban 

válaszoljon a kérdésekre! 

a) Számítsa ki a vállalkozás vagyonát!     3 pont 

Befektetett eszközök + forgóeszközök 

27 600 + (14 300 + 1 850 + 420 + 2 180) = 46 350   2 pont 

A vállalkozás vagyona 46 350 ezer Ft volt 2010. december 31-én.  1 pont 

 

b) A vállalkozás vagyonának hány százalékát tették ki a befektetett eszközök és a 

forgóeszközök? (Kerekítési pontosság: tized %)   3 pont 

Befektetett eszközök aránya: 27 600 / 46 350 = 59,5%   1 pont 

Forgóeszközök aránya: 100 – 59,5 = 40,5%    1 pont 

A befektetett eszközök a vagyon 59,5%-át, a forgóeszközök pedig 40,5%-át tették 

ki.          1 pont 
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c) A vállalkozás eredménytartaléka 2010. évben 16 300 ezer Ft volt. Értelmezze ezt a 

tételt!         2 pont 

A vállalkozás a tárgyévet megelőző évek során 16 300 ezer Ft mérleg szerinti 

eredményt halmozott fel. 

 

d) Mit jelent, hogy a mérleg szerinti eredmény 1 200 ezer Ft?  2 pont 

A vállalkozás 2010. évi működése eredményes volt. A mérleg szerinti eredmény a 

tárgyévi adózott eredmény osztalékkal csökkentett értéke. 

  

e) Számítsa ki a vállalkozás hosszú lejáratú kötelezettségeit!  3 pont 

46 350 – (13 500 + 16 300 + 1 200) – 1 700 = 13 650   2 pont 

A vállalkozás hosszú lejáratú kötelezettségei 13 650 ezer Ft  

értékűek.          1 pont 

 

f) Számítsa ki a likviditási gyorsrátát, és egy mondattal értelmezze azt!  

(A pénzeszközök és a rövidlejáratú kötelezettség aránya.) 

(Kerekítési pontosság: két tizedesjegy)     3 pont 

2 180 / 1 700 = 1,28       1 pont 

A vállalkozás pénzeszközeinek értéke 1,28-szorosa a rövid lejáratú 

kötelezettségeinek. A vállalkozás a rövid lejáratú kötelezettségeit pénzeszközeiből 

rendezni tudja.        2 pont 

 

g) Számítsa ki, hogy a vállalkozás összes kötelezettsége hány %-át teszi ki a 

vagyonnak? Röviden értelmezze a vállalkozás eladósodottságát jelző mutatót! 

(Kerekítési pontosság: tized %)      3 pont 

Összes kötelezettség = hosszú lejáratú + rövid lejáratú  

13 650 + 1 700 = 15 350       1 pont 

15 350 / 46 350 = 0,3311 = 33,1%     1 pont 

A vállalkozás vagyonának 33,1%-a származik idegen forrásból. 1 pont 
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