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Ez a:  sz. fm. példány 

 

 

É 
 

54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés 

51 344 04 Pénzügyi ügyintéző részszakképesítés 

51 344 05 Számviteli ügyintéző részszakképesítés 

 

 
Modulzáró vizsga 

Írásbeli vizsgatevékenysége  

 

javítási-értékelési útmutató 
 

A vizsgatevékenységhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 

10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása 
 

 

Időtartama: 60 perc 

 

A vizsga ideje: 2018. január 30. 8:00 óra 

 

 

Segédeszköz: a dolgozat írásához segédeszközként kizárólag alapműveletes zsebszámológép 

használható 

P. H. 
 

2018. január 
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10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása 
Modulzáró vizsga írásbeli vizsgatevékenysége 

javítási-értékelési útmutató 

 
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. Abban az 

esetben, ha halmozódó hiba van, akkor a pontozásban csak a hiba keletkezési 

helyén nem adunk pontot, de a hiba következményét szaggatott piros aláhúzás 

mellett pontozzuk amennyiben a továbbhozott hiba mellett a megoldás többi része 

helyes. (Két hiba esetén már pont a halmozódó hibákra nem adható!) 

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

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

 

 

I. A megadott információk alapján aláhúzással jelölje az Ön által helyesnek 

tartott válaszokat! 

  
 

1. Jelölje aláhúzással azokat a jellemzőket, melyek a vállalkozások érintettjeire 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 vállalkozásnak léteznek belső és külső érintettjei. 

2. A vállalkozás érintettjei tartós és átmeneti kapcsolatban állnak a vállalkozással. 

3. A menedzserek a vállalkozás belső érintettjei. 

4. A belső érintetteknek célja az osztalékjövedelem, tőkegyarapodás. 

5. A menedzser a tulajdonos és az alkalmazottak között helyezkedik el. 

6. A külső érintettek köre tágabb. 

7. A vállalkozás belső érintettjeinek egyéni céljaik vannak. 

8. A menedzser és a tulajdonos célja azonos. 

 

 

 

4 p 
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2. Jelölje aláhúzással azokat a jellemzőket, melyek a vállalkozási formákra 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. Az egyéni vállalkozói tevékenység regisztráció birtokában folytatható. 

2. A társas vállalkozások lehetnek egyszemélyesek is. 

3. A betéti társaság és a közkereseti társaság tagjait azonos kötelezettségek terhelik. 

4. A közkereseti társaság társasági szerződéssel is létre jöhet. 

5. A Kft tagjainak felelőssége korlátolt. 

6. A részvénytársaság legfőbb szerve a taggyűlés. 

7. A részvénytársaság jegyzett tőkéje 20 millió Ft. 

8. A szövetkezet a szövetkezés szabadságának és önsegélyezésének elvén alapuló közösség. 
 

4 p 

 

3. Jelölje aláhúzással azokat a jellemzőket, melyek az innovációra 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. Az innováció mindig valamiféle újítást, újdonságot jelent a gazdálkodó szervezeteknél. 

2. Az innovációs lánc hatodik eleme az értékesítés. 

3. Az innováció során a termék, szolgáltatás megújítása a cél.  

4. Az innováció megvalósulásának a folyamata az innovációs lánc. 

5. A technológiai innováció gyakran együtt jár a termékinnovációval. 

6. A szervezet megújítása az innováció egyik alapesete. 

7. Az innováció a beruházások következtében jön létre. 

8. Az innováció során a kutatás-fejlesztést megelőzi a piackutatás. 

 
 4 p 

 

Az I. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

 

 

 

 

12 p 
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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. A megelőző karbantartás történhet: 

a) felülvizsgálat után; 

b) naptári időszakonként; 

c) használati idő szerint; 

d) mindhárom esetben. 

 

2. A munkanélküliség: 

a) a munkaerőpiaci túlkínálat; 

b) kényszerű okból jön létre; 

c) modern gazdaságokban nincs jelen; 

d) a népesség gazdaságilag inaktív része. 

 

3. A vállalkozás NEM jogutódlással történő megszűnésére irányul: 

a) társasági formaváltás; 

b) egyesülés; 

c) szétválás; 

d) szanálás. 

 

1. 2. 3. 

d a d 

 

 

A II. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

 

 

III. Töltse ki értelemszerűen a táblázat hiányos rovatait és minden 

csoportosítási ismérvhez rendelje hozzá a beruházások hiányzó csoportjait! 
 

(Minden cella helyes kiegészítése 1-1 pontot ér. A pont csak akkor adható meg, ha minden 

hiányzó elemet beírt a vizsgázó.  Más kiegészítés nem fogadható el.) 

 

 
Beruházó alanya szerint: Háztartási, 

Vállalati, 

Önkormányzati, 

Állami. 

Műszaki rendeltetése (kapcsolódása) 

alapján: 
Alap, 

Járulékos, 

Kapcsolódó. 

Megvalósítási módja alapján: Saját kivitelezésű, 

Megbízásos, 

Vegyes kivitelezésű. 

3 p 
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Meglévő tárgyi eszközökkel való 

kapcsolódása szerint: 
Pótló, 

Bővítő. 

Műszaki jellege alapján: Épület, 

Műszaki gép, berendezés, 

Egyéb berendezés. 

Finanszírozási forrása szerint: Saját forrásból, 

Idegen forrásból, 

Vegyes forrásból megvalósított. 

 

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! 
 

(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 termelő gépek üzemelési ideje hosszabb, mint a megtérülési ideje. 

HAMIS  

 Gazdálkodási szempontból ez lenne a kívánatos, de nem minden esetben van így. Pl.: 

terven felüli értékcsökkenés 

2 p 

2. A fajlagos anyagfelhasználási mutató és az anyagkihasználási mutató egymás 

reciprokai. 

HAMIS  

 A fajlagos anyagfelhasználási mutató reciproka az anyagkihozatali mutató. 

 

2 p 

3. Az értékpapírok lehetnek befektetett eszközök is. 

IGAZ  

 A vállalkozás közép- és hosszú lejáratú értékpapírokba is fektetheti tőkéjét. 

 

2 p 

4. A vállalkozás kapacitása függ a tulajdonában lévő gépek számától. 

IGAZ  

 A kapacitás a gépek számával egyenes arányban változik. 

 

2 p 

 

A IV. kérdéstípus pontszáma összesen:  

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

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

 

1. termék életciklus A pozicionálás 

2. árképzés B címke 

3. disztribúció C növekedés 

4. promóció D információs folyamatok 

5. termékmarketing E direktmarketing 

6. szegmentálás F forgalom növelése 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

C F D E B A 

 
Az V. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

 

 

VI. Az alábbi mondatok egy-egy munkaszervezeti formára jellemzőek. Írja a 

kipontozott vonalra, melyik munkaszervezeti formára ismer rá! 

  
 

A vezetés a munkamegosztást funkciók alapján végzi el, ennek köszönhetően szétválik a 

szervezetben a stratégiai és az operatív döntés: FUNKCIONÁLIS. 

 

Jellemzően nagyvállalati munkaszervezet, melyben tárgyi elven (termékek szerint) történik a 

munkamegosztás: DIVIZIONÁLIS. 

 

A szervezetet egyszerű alá- és fölérendeltségi viszony jellemzi, egyvonalas és egydimenziós 

szervezeti forma: LINEÁRIS. 

 

6 p 
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A funkcionális és a tárgyi elv szerinti munkamegosztás egyszerre érvényesül a szervezetben: 

MÁTRIX. 

 

Egy-egy feladat soron kívüli elvégzésére, egyedi problémák áthidalására létrehozott szervezet:  

PROJEKTSZERVEZET. 

 

 
 

A VI. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

 

 

VII. Oldja meg a következő számolást is igénylő feladatot! 

 
Egy üzleti vállalkozás egyik terméke termelésének növelését határozta el a piaci kereslet 

tartósnak ígérkező emelkedése miatt. Ez azonban beruházást igényel, meglévő 9 gépe mellé egy 

újabbat kell termelésbe vonnia. E célra 30 millió forintot tud fordítani. Az előzetes felmérések és 

számolás alapján két változat jöhet szóba. 

Ide vonatkozó információk az alábbi táblázatban láthatók. 

 Közvetlen felettese Önt bízza meg, hogy tegyen javaslatot a megvalósítható változatra, a 

táblázatbeli adatokból számítható gazdaságossági mutatók és annak figyelembevételével, hogy 

az objektum élettartama 6 év. 

 

 Feladat: 

Számítsa ki és írja be a táblázatba mindkét alternatívára vonatkozóan a hiányzó adatokat! 

1. megtérülési időt (egy tizedes pontossággal), 

2. elérhető átlagos jövedelmezőséget (egy tizedes pontossággal), 

3. beruházási pénzeszközök forgási sebességét (két tizedes pontossággal)! 

4. Tegyen javaslatot, hogy melyik beruházást hajtsa végre a vállalkozás! 

5. Határozza meg a vállalkozás kapacitását, ha a termék normaóraszükséglete 30 

perc/db, működési időalapja 2600 óra/gép! 

6. Határozza meg, hogy mekkora pótlólagos finanszírozási forrás bevonására van 

szüksége a vállalkozásnak a beruházás megvalósításához, illetve nevezzen meg 

legalább két igénybe vehető forrást a szükséges tőke megszerzésére! 

 

Beruházási 

javaslat 

 

 

Beruházási 

kezdő tőke- 

szükséglete 

(ezer Ft) 

Az elkészülő 

objektumaitól 

várható évi 

átlagos 

nyereség  

(ezer Ft) 

 

 

 

Megtérülési 

ideje 

(év) 

 

 

 

Elérhető átlagos 

jövedelmezősége 

(%) 

 

Beruházási 

összeg 

forgási 

sebessége 

(fordulat) 

I. 42 900 7 800 beruházási összeg 

évi eredmény 

 

42 900/ 7800 

=5,5 év 

1p 

évi eredmény 

beruházási összeg 

 

7800/ 42 900 

= 18,2 % 

1p 

üzemelési idő 

megtér. idő 

 

6/5,5 

=1,09 ford. 

1p 

5 p 
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II. 48 000 7 500 48 000/ 7500 = 

6,4 év 
0,5p 

7500/ 48 000 

= 15,6% 

0,5p 

6/6,4  

= 0,94 ford. 

0,5p 
 

Javasolt változat: ____I._____                                                                                                 1p 

Indoklás: 

Az első változat a statikus mutatók alapján 5,5 év alatt megtérül, a befektetett tőke 18,2 %-a térül 

meg egy év alatt, a tőke 1,09-szer térül meg. 

                                                                                                                                    1p 

Kapacitás: 

 

Számítási módja: Gépek száma x Időalap 

K =   1p 

             Időnorma 

 

                                    K= 10 db x 2 600 óra 

  0,5 óra= 52 000 db                                                                                                      1p 
 

Szükséges pótlólagos finanszírozási forrás (Ft):  

                    42 900 000 – 30 000 000 = 12 900 000 Ft                                                    0,5p 

 

Igénybe vehető forrás:  

             hosszú lejáratú hitel, kötvénykibocsátás, támogatás, egyéb tartós források.         1p 

 

 

(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. 

A részpont csak akkor adható meg, ha a kerekítési pontosság is helyes.) 

 

 
 

 

A VII. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

 

 

 

 

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) 
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