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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.  

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

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

meg! 

Amennyiben a vizsgázó a megoldást nem a megfelelő helyen végezte el, az 

útmutatóban jelölt pontszám részére nem adható meg! 

 

 

I. Átfogó és összefüggő választ igénylő feladatok.  
 

 Fejtse ki az üzleti vállalkozással kapcsolatos következő fogalmakat!  

 

 

 

1. A tárgyi eszközök … 

 

 

a) értékcsökkenésének fogalma: 

 

Az értékcsökkenés a tárgyi eszközök kopásának, fizikai elhasználódásának, 

erkölcsi avulásának pénzben kifejezett értéke. 
 

1 p 

 

b) értékcsökkenési leírásának fogalma, módszerei és lényegük: 

 

Az amortizáció (értékcsökkenési leírás) a tárgyi eszközök értékcsökkenésének költségként 

történő elszámolása. 

 

Módszerei: 

 

- Lineáris amortizációs leírás: azon alapszik, hogy a tárgyi eszközök elhasználódása a 

teljes életciklus alatt évente azonos ütemű. Így évente azonos összeggel csökkentik 

az eszköz értékét. 
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- Gyorsított (degresszív) leírás: kezdetben nagyobb, majd évente csökkenő összegű 

amortizációs leírást alkalmaznak. 

 

- Lassított (progresszív) amortizációs leírás: a használatba vétel első éveiben az 

évenkénti leírás összege az átlagosnál kisebb, majd az évek előre haladtával ennek 

értéke növekszik. 

 

- Teljesítményarányos leírás: a tárgyi eszköz összteljesítménye és az évenkénti 

kihasználás alapján kell megállapítani az elszámolandó értékcsökkenés összegét. 

Az évenként elszámolt értékcsökkenés összege az eszköz teljesítményétől függően 

változik. 

 

Pontozási javaslat: A fogalom 1 pont, a módszer megnevezése és rövid ismertetése 1-1 

pont. 

 
 

5 p  

 

2. Az innováció … 

 

 
a) fogalma: 

 

Az innováció a termelési tényezők új kombinációját, a fogyasztói igények újszerű kielégítésének 

módját jelenti. vagy: 

A vállalat folyamatos megújulása a termelési tényezők újszerű kombinációja és a fogyasztói 

szükségletek újszerű, a korábbinál magasabb szintű kielégítése. 

 

 
1 p 

 

b) fő hajtóerői: 

 
1. A piaci verseny (a legfőbb hajtó ereje). 

2. Az állam gazdasági szerepe, támogatása (az előbbi fontos kiegészítője). 
 

2 p 

 

 

3. A kapacitás … 

 

 
a) fogalma: 

 

A vállalat teljesítőképességét elsősorban a gépek, berendezések kapacitása határozza meg, 

vagyis a termelési kapacitás a termelőberendezések teljesítőképességének olyan határértéke, 

amely korszerű termelésszervezés és gazdaságos működtetés mellett érhető el.  
1 p 

 

Az I. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

 

 

10 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. 2. 3. 4.  

c c b a 

 

 

A II. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

 

 

III. Rakja helyes sorrendbe az innovációs lánc elemeit! Írja a fogalom előtti 

számot az ábra megfelelő üres négyzetébe!  
 

 
 

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 végelszámoló mindig az első számú vezető mellett, független beosztottként végzi 

munkáját. 

HAMIS  

 A végelszámoló lehet a vállalkozás első számú vezetője is. 

2 p 

 Ötlet 2 4 5 1 3 Megvalósulás 

4 p 

5 p 
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2.  Progresszív bérforma esetén a bér nagyobb arányban változik, mint a teljesítmény 

növekedés. 

IGAZ  

 Progresszív bérforma esetén a teljesítmény 1%-os változását a bér 1%-nél nagyobb 

változása követi. 

2 p 

3. Az externáliák olyan külső gazdasági hatások, amelyek kedvezőtlenek a termelőre 

nézve. 

HAMIS  

 Az externáliák, külső gazdasági hatások egyaránt lehetnek kedvező (pozitív) vagy 

kedvezőtlen (negatív) hatásúak, valamint nem csak a termelőket, hanem a fogyasztókat 

is érinthetik.  

2 p 

4. A késztermékek anyagigényének kiszámításához használható az anyagellátottsági 

mutató. 

HAMIS  

 Az anyagellátottsági mutató azt mutatja meg, hogy a készlet átlagos szintje mennyivel 

magasabb a tényleges napi felhasználásnál (kronologikus átlagkészlet/napi 

felhasználás). Az anyagigény kiszámítását segítő mutatók a fajlagos anyagfelhasználási 

és anyagkihozatali mutató.  

2 p 

5. A gazdasági teljesítmények számbavétele esetében a folyó áron számolt mutató a 

reálmutató, a változatlan áras pedig a nominál mutató. 

HAMIS  

 Éppen fordítva, a változatlan áras a reál-, míg a folyóáras a nominál mutató. 

 

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.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

E B D C A H I F G 

 

 
Az V. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

10 p 

9 p 
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VI. Mi a különbség a következő kategória párok között? 
(Javasolt pontozás: a különbség megfogalmazására 1-1 pontot adjunk!) 

 
 

 

A VI. kérdéstípus pontszáma összesen:  

Kategória párok Különbség 

1. 

Független keresletű 

készlet  

– 

Függő keresletű 

készlet 

Független keresletű készletek azok a készletek, amelyeknek a 

felhasználása nincs közvetlenül kapcsolatban más készletek 

felhasználásával, készletgazdálkodásuk önállóan szervezhető. 

Ezzel szemben a függő keresletű készletek a termelési folyamatban 

csak együttesen, egymástól függő mennyiségben, illetve arányban 

használhatók fel.  

2. 

Szervezés 

- 

Ellenőrzés 

Amíg a szervezés arra irányul, hogy olyan szervezeti struktúrát, 

vezetési rendszert alakítson ki, amely biztosítja a szervezet 

eredményes működését, addig az ellenőrzés feladata annak 

felmérése, hogy a szervezet működése a kitűzött céloknak 

megfelelő-e.  

3. 

Közgyűlés 

 –  

Taggyűlés 

 

A közgyűlés a részvénytársaságnak, a taggyűlés pedig a korlátolt 

felelősségű társaságnak a legfőbb irányító szerve. 

4. 

Monetáris politika 

– 

Fiskális politika 

Míg a monetáris politika a gazdasági folyamatokat a gazdaságban 

lévő pénz mennyiségének mértékével kívánja befolyásolni, addig a 

fiskális politika az állami kiadások és bevételek (adók, 

támogatások, állami kiadások) szabályozásával próbálja 

gazdaságpolitikai céljait elérni. 

5. 

Funkcionális 

stratégia 

 –  

Üzletági stratégia 

A funkcionális stratégia egy adott funkcionális terület (pl. 

marketingstratégia, logisztikai stratégia, stb.) eredményességének 

javítását tekinti céljának, az üzletági stratégia célja pedig az egyes 

stratégiai üzleti egységek versenyelőnyének kihasználása. 

5 p 
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VII. Oldja meg a következő számolást is igénylő feladatot! 

 

 
1. a) Számítsa ki a szükséges fizikai munkaerő-állomány nagyságát az új terméket gyártó 

üzletágban! (Egész fő-re kerekítsen!) 

 b) Mennyi a pótlólagos munkaerőigény? (Egész fő-re kerekítsen!) 

 c) Milyen forrásból szerezheti be a szükséges létszámot a vállalat? 

 

Javasolt pontozás: a képlet feltüntetésére a javasolt pont fele megadható. Mellékszámítás nélkül 

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 

hibavétés helyét piros aláhúzással jelöljük, a halmozati hibát szaggatott aláhúzással. 

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

 

 

 

a) Szükséges létszám: 

 

L=
SZxI

NxT
 = 

02,112156

600032

xx

x
 = 100,55 ~ 101 fő 2 p 

 

b) Pótlólagos munkaerőigény: 101 – 52 = 49 fő 1 p  

 

c) A szükséges munkaerő forrása: 

A szükséges munkaerőt belső forrásból (pl.: áthelyezés más munkakörbe,  

vagy átképzéssel) vagy a külső forrásból, munkaerőpiacról (álláshirdetés, állásbörze, 

toborzás stb.) lehet biztosítani. 1 p 

 

 

d) Számítsa ki a konzervgyár termelő berendezéseinek kapacitását, és a kapacitás 

kihasználtságot a vizsgált évre vonatkozóan! (egész t-ra, és egy tizedesre kerekítsen!) 

 

Kapacitás kiszámítása: K =
N

IxG
 = 

6

1244042 xx
 = 36 960 t 2 p 

 

 

Kapacitáskihasználtság: Kh =
K

Q
 = 

96036

00032
 = 0,8658 ~ 86,6 % 1 p 

 

 

A VII. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

 

 

 

 

 

7 p 
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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) 


