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10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása 
Modulzáró vizsga írásbeli vizsgatevékenysége 

javítási-értékelési útmutató 

 
Részpont, csak a Javítási-értékelési útmutatóban foglaltak alapján adható! 

 

I. Rendszerező feladatok 

 

 Az alábbi feladatok a nemzetgazdasághoz kapcsolódnak. 
 

1. Jelölje aláhúzással azokat a jellemzőket, melyek a nemzetgazdaságra igazak! 

 

 

(Minden helyes aláhúzás 0,5 pontot ér. A jelölt és a nem jelölt válaszok is 0,5-0,5 pontot érnek. A 

maximális pont csak tökéletes megoldással érhető el. Csak egyértelmű jelölés fogadható el.) 

 

1. Anyagi és emberi erőforrások, gazdasági tevékenységek kölcsönhatás nélküli kapcsolata. 

2. A világgazdaság alrendszere. 

3. Legelemibb összetevői a szükségletek, a javak és szolgáltatások. 

4. A nemzetgazdaság erőforrásai a gazdasági szereplők. 

5. A nemzetgazdaság ágazati rendszere a tevékenységek jellege szerinti csoportosítást 

tükröz. 

6. A feldolgozó szektor nem része a nemzetgazdaságnak. 

7. A magántulajdonnak a piacgazdaság a leginkább megfelelő gazdasági rendszer.  

8. A központi tervgazdaságban a termelési eszközök jellemzően az állam tulajdonát 

képezik. 4 p 

 

2. Jelölje aláhúzással azokat a jellemzőket, melyek a nemzetgazdaság teljesítményére, 

illetve annak mérésére igazak! 

 

 

(Minden helyes aláhúzás 0,5 pontot ér. A jelölt és a nem jelölt válaszok is 0,5-0,5 pontot érnek. A 

maximális pont csak tökéletes megoldással érhető el. Csak egyértelmű jelölés fogadható el.) 

 

1. A nemzetgazdasági újratermelés a gazdasági folyamatok összessége, a termelés folytonos 

ismétlődése. 

2. A nemzetgazdaság teljesítménye áru- és pénzviszonyok során alakul ki. 

3. A nemzetgazdaság teljesítményét kizárólag halmozódás-mentes mutatókkal mérhetjük. 

4. A reálmutatók a változatlan áras mutatók. 

5. A nemzeti vagyon flow típusú mutató. 

6. A nemzeti vagyon fontos része az infrastruktúra. 

7. A flow mutatók adott időszak teljesítményét mérik. 

8. A nettó mutatók tartalmazzák az amortizáció halmozódását. 

 

4 p 
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3. Jelölje aláhúzással azokat a jellemzőket, melyek a gazdaság egyensúlyára, 

egyensúlytalanságára igazak! 

 

 

(Minden helyes aláhúzás 0,5 pontot ér. A jelölt és a nem jelölt válaszok is 0,5-0,5 pontot érnek. A 

maximális pont csak tökéletes megoldással érhető el. Csak egyértelmű jelölés fogadható el.) 

 

1. A gazdaság egyensúlya a termelés és a fogyasztás egymásnak való megfelelését jelzi. 

2. A naturális egyensúly a gazdaság reál egyensúlyát jelenti. 

3. A külgazdasági egyensúly esetén a nemzetközi fizetési mérleg aktív. 

4. A gazdaság egyensúlytalansága esetén a munkanélküliségi ráta növekszik. 

5. Az infláció a pénz vásárlóerejének csökkenése. 

6. A munkanélküliség két fő fajtája az önkéntes és a kényszerű munkanélküliség. 

7. A kúszó infláció természetes jelenség a gazdaságban. 

8. A költséginfláció a keresleti oldalról indul. 
 4 p 

 

 

Az I. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

 

 

 

II. Válassza ki a helyes feleleteket az alább felsoroltak közül, és írja a lenti 

táblázatba a megfelelő betűjeleket! 
(Pontozási javaslat: A helyes válasz feladatonként 1 pont. Csak egyértelmű jelölés 

fogadható el!) 

 

1. Nem immateriális jószág: 

a) a szellemi termék; 

b) az alapítás-átszervezés aktivált értéke; 

c) a telek járadék; 

d) az üzleti vagy cégérték. 

 

2. Válassza ki a megelőző karbantartás esetét! 

a) használati idő szerinti karbantartás; 

b) üzemfenntartás; 

c) hibajavító karbantartás; 

d) rekonstrukció. 

 

3. A nettó beruházás értéke: 

a) a gépek, felszerelések és berendezések értéke az építési beruházások nélkül; 

b) a saját forrásból fedezett beruházás értéke; 

c) a bővítő beruházás értéke; 

d) a pótló beruházás értéke. 

 

 

12 p 
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1. 2. 3. 

c a c 

 

A II. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

 

III. Egészítse ki a mondatokat egy szó vagy kifejezés beillesztésével! Válaszát 

a kipontozott helyre írja be! 
 

(Minden helyes kiegészítés 1-1 pontot ér. Más kiegészítés nem fogadható el.) 

 
1. A rendelkezésre állás a logisztikai rendszer készenléti állapotát jelzi. 

2. A kiszolgálási idő a logisztikai rendszer reakcióidejét mutatja meg. 

3. A kiszolgálás minősége a felmerülő igény és arra adott válasz megfelelőségét vizsgálja. 

4. Az értékesítési logisztika biztosítja a vevői igények technikai lebonyolítását, áruk vevőkhöz 

való eljuttatását. 

5. A kiszerelés az egyes termékek szállításra való előkészítése. 

6. Az anyagmozgatás a termékek (anyagok) vállalaton belüli mozgatása. 

 

A III. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

 

 

IV. A következő állítások közül melyik IGAZ és melyik HAMIS? Válaszának 

megfelelő szót (IGAZ vagy HAMIS) írja a baloldali kis téglalapba, és 

indokolja! Csak a teljes szó kiírása - IGAZ vagy HAMIS – fogadható el !   
 

(Pontozási javaslat: A helyes válasz feladatonként 2 pont. Indoklás nélkül a helyes választás is 

érvénytelen = 0 pont. Amennyiben az indoklás nem teljes értékű, részponttal értékeljük!) 

 

1. A függő keresletű készlet az, amelynek kereslete akkor módosul, ha az ára változik. 

HAMIS  

 Kereslete akkor változik, ha a vele függő kapcsolatban lévő termék ára, és ezáltal kereslete 

módosul. 

2 p 

 

2. Az időbér bérforma kevésbé ösztönző, mint a teljesítménybér bérforma. 

IGAZ  

 A teljesítménybér alkalmazása erősebben motivál. 

 

2 p 

3 p 

6 p 
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3. Az adott termék fajlagos fixköltsége sem marad változatlan, ha a termelési méret 

növekszik. 

IGAZ  

 Ha a termelési méret növekszik, az egy termékre jutó fix költség csökken. 

 

2 p 

4. Az innováció a termékek megújítására irányuló vállalati tevékenység. 

HAMIS  

 Az innováció nemcsak a termékre, hanem a gazdálkodás minden alapvető területére 

kiterjedhet: technológia, beszerző, értékesítő piac, szervezet, vezetés. 

 

2 p 

 

A IV. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

 

 

V. Párosítsa a két oszlop logikailag összetartozó elemeit! Választását a feladat 

alatti munkatáblában rögzítse!  
(Csak egyértelmű jelölés fogadható el!) 

 

1. Alapbér A 
A teljesítmény és munkabér kapcsolatát 

szabályozza, az ösztönzés tárgyára és 

módszerére irányulóan. 

2. Bérpótlékok B 

 

A teljesítmény-követelmények 100 %-os 

teljesítéséért járó bér. 

 

3. Prémium C Az általános munkafeltételektől eltérő 

körülmények között végzett munkáért járó bér.

 

4. Teljesítménykövetelmény D A le nem dolgozott időre fizetett bér (pl. 

szabadságra, fizetett ünnepre folyósított bér). 
 

5. Bérforma E 

Meghatározott munkamennyiség, vagy munka 

eredmény, mennyiségi, minőségi és/vagy 

gazdasági követelmény formában, 

amelyet a munkavállalónak az alapbérért kell 

teljesítenie. 

6. Kiegészítő fizetés F Az előre meghatározott kiemelkedő 

teljesítményért járó többletkereset. 

 

 

 

8 p 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 

B C F E A D 

 
Az V. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

 

 

VI. Aláhúzással jelölje a költségekkel kapcsolatos jellemző kifejezést! 

 
A Vizsga Bt. alapanyagot vásárolt késztermékei előállításához. A késztermék gyártásához 

szükséges sokszorosítógépek egy bérelt helyiségben kerültek elhelyezésre. 

 

Az alapanyag költsége  közvetlen költség / közvetett költség 

    állandó költség / változó költség 

 

A bérleti díj   explicit költség / implicit költség 

 

A gépek amortizációja explicit költség / implicit költség 

    elszámolható költség / el nem számolható költség 

 

 
 

A VI. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

 

 

VII. Oldja meg a következő számolást is igénylő feladatot! 

 
Egy üzemrész dolgozói számára 98%-os normaóra teljesítési minimumot írtak elő. Az ehhez 

viszonyított minden 1%-os teljesítmény elmaradás esetén 2%-kal csökkentik az alapbért. Egy 

dolgozó a havi teljesíthető 200 órával szemben 192 normaórát teljesített. 

A személyi órabére 800,-Ft/óra. 

 

 

Feladat: 

Számítsa ki és írja be a táblázatba a hiányzó adatokat! 

1. a dolgozó teljesítmény%-át, 

2. teljesítménykövetelménytől való eltérését, 

3. alapbérét, 

4. az eltérés miatti bérelvonást, 

5. bruttó bérét! 

 

(Figyeljen arra, hogy a számítások módját/képletét is írja le, anélkül a helyes megoldás nem 

fogadható el! Amennyiben a vizsgázó hibát ejt - rossz értékkel -, de helyes eljárással tovább 

számolta a feladatot, a hibavétés helyén nem jár pont, de minden további pont megadható a 

számításokra.) 

 

6 p 

5 p 
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Megnevezés Számítás módja 

 

Adatok 

 

1. 

a dolgozó teljesítmény%-a 

teljesített normaóra 

elvárt normaóra 

0,5 p 

192/ 200 = 96 %  

 

0,5 p 

2. 

teljesítménykövetelménytől 

való eltérés 

 

elvárt teljesítmény – tényleges 

teljesítmény 

1p 

 

98% - 96% = 2 % 

elmaradás 
1p 

3. 

alapbér 

ledolgozott óra x órabér 

1p 

192 x 800 = 153 600 Ft 

1p 

4.  

eltérés miatti bércsökkentés  

 

eltérés x bérelvonás           0,5 p 

 

alapbér x eltérés miatti bérelvonás % 

1p 

2x 2% = 4%    0,5p 

 

153 600 X 0,04 = 6 144 Ft 

1p 

5. 

bruttó bér 
Alapbér- bércsökkentés       1p 

153 600 – 6144 = 147 456 Ft 

1p 

 

 

A VII. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

 

 

Az értékelést az útmutatóban meghatározottak szerint kell elvégezni. Az 

útmutatóban javasolt részpontszámokat tovább bontani nem szabad, tehát a 

javasolt pontszám a vizsgázó feladatmegoldására vagy megadható – helyes 

megoldás esetén – vagy nem, kivéve ha az értékelési útmutató arra az adott 

feladatnál a részpontszám megadására lehetőséget ad. A halmozódó hibák 

csak akkor vehetők figyelembe, ha a javítási-értékelési útmutató arra utal. 

Amennyiben a vizsgázó a javítást nem szabályosan végezte, nem látta el 

kézjegyével (szignóval), az útmutatóban jelölt pontszám részére nem adható 

meg! 
 

Irodalomjegyzék 

Rendelkezésre álló irodalmak, amelyek alapján a vizsgafeladat megoldható: 

 

T03/2009 Dr. Katits Etelka: Gazdálkodási ismeretek (Saldo) 

311/2003 Dr. Roóz József: Vállalkozások gazdaságtana (Perfekt) 

313/2005 Dr. Roóz József: Vállalkozás-gazdálkodási ismeretek ügyintézők részére (Perfekt) 

10 p 


