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PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM  
TÜK szám: 1/3-47/2018.  

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 

Érvényességi idő: 2018. szeptember 25. 9:00 óra 

Minősítő neve: Mészáros László 

Beosztása: főosztályvezető 

Készült: 1 eredeti és            fm. példányban 

Egy példány:        lap 

Ez a:  sz. fm. példány 

Kapják elosztó szerint. 

 

 

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. szeptember 25. 8.00 óra 

 

 

Segédeszköz: a dolgozat írásához segédeszközként kizárólag alapműveletes zsebszámológép 

használható 
 

P. H. 
 

2018. szeptember 
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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 a nemzetgazdasággal kapcsolatos következő fogalmakat!  

 

 

 

1. A nemzetgazdaság 

 

 

a) fogalma: 

Egy ország földrajzi határain belül lévő vagy azon kívül, de tulajdonilag az országhoz 

tartozó gazdaság egésze: anyagi, emberi erőforrások, javak, szolgáltatások és kapcsolataik. 

 

Pontozási javaslat: Más szakmailag korrekt meghatározás is elfogadható. 

Részpont adható. 
 

2 p 

 

b) szereplői és termelési erőforrásai (csak felsorolás): 
 

szereplői:  

- háztartás 

- vállalat 

- non-profit szervezet 

- állam  

- külföld 
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termelési erőforrásai (termelési tényezői): 

- természet (föld) 

- munka 

- tőke 

- vállalkozó 

- információ 

 

Pontozási javaslat: Helyes fogalmanként 0,5-0,5 pont. 

 
 

5 p  

 

2. A piac… 

 

 
a) fogalma: 

A vállalat működésének fő közege, a piac a kereslet-kínálat találkozási helye, az árucsere 

színtere. 

A piac a javak és szolgáltatások realizálásának színtere. 

 

Pontozási javaslat: Más szakmailag korrekt meghatározás is elfogadható. 
1 p 

 

b) elemei: 

- pl.: kereslet 

- kínálat  

- ár 

- jövedelem 

- verseny 
 

Pontozási javaslat: Helyes fogalmanként 0,5-0,5 pont. 
2 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. 2. 3. 4.  

b a d a 

 

 

A II. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

10 p 

4 p 
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III. A beruházásokat sok szempont szerint csoportosíthatjuk. Írja a megadott 

szempontokhoz a beruházások hiányzó fajtáit! 
(Pontozási javaslat: Helyes fogalmanként 0,5-0,5 pont.) 

 
A meglévő tárgyi eszközök terjedelmét érintően (jellege szerint):  

       - pótló,  

- bővítő. 

Értékforrásuk szerint:  

- amortizációs alapból fedezett,  

- visszaforgatott nyereségből fedezett. 

Anyagi-műszaki összetétel szerint:  

- gépi,  

- építési,   

- egyéb. 

A beruházó alanya szerint: 

- kormányzati,  

- önkormányzati,  

- vállalati,  

- lakossági 

Finanszírozási forrásuk szerint: 

- saját forrásból megvalósított, 

- idegen forrásból megvalósított, 

- vegyes forrásból megvalósított. 

Megvalósulás módja szerint:  

- saját kivitelezésű,  

- megrendeléses kivitelezésű. 

 

 

 
A III. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

 

 

 

 

5 p 
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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 felszámoló mindig az első számú vezető mellett, független beosztottként végzi 

munkáját. 

HAMIS  

 A felszámoló átveszi a vállalkozás első számú vezetőjének helyét. 

2 p 

2.  Lineáris bérforma esetén a bér nagyobb arányban változik, mint a teljesítmény 

növekedés. 

HAMIS  

 Lineáris bérforma esetén a teljesítmény 1%-os változását a bér 1%-os változása követi. 

2 p 

3. A gazdasági költség tartalmaz profitot is. 

IGAZ  

 A gazdasági költség része a normál profit. 

  

2 p 

4. A forgási idő növekedése együtt járhat a fordulatszám csökkenésével. 

HAMIS  

 A forgási idő növekedése mindig együtt jár a fordulatszám csökkenésével. 

 

2 p 

5. A gazdasági teljesítmények számbavétele esetében a bruttó mutatók értékei mindig 

meghaladják a hozzákapcsolódó nettó mutatók értékeit. 

IGAZ  

 A bruttó mutatók értékei az amortizáció értékével haladják meg a nettó mutatók 

értékét. 

 

2 p 

 

A IV. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

 

 

10 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.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

E H D C A B I F G 

 

 
Az V. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

 

VI. Mi a különbség a következő kategória párok között? 
(Javasolt pontozás: a különbség megfogalmazására 1-1 pontot adjunk! Más, szakmailag korrekt 

válasz elfogadható.) 

 

9 p 

Kategória párok Különbség 

1. 

Tárgyi eszköz 

megtérülési ideje 

- 

hasznos üzemeltetési 

ideje (élettartama) 

Megtérülési idő: mennyi idő alatt térül meg a tárgyi eszközbe 

fektetett tőke. 

Üzemelési idő: Mennyi ideig tudjuk üzemeltetni a gépet. 

vagy: 

A két időhossz általában eltérő. Kedvezőbb, ha a megtérülési 

idő rövidebb.  

2. 

Bruttó beruházás 

- 

Nettó beruházás 

Bruttó beruházás: a vállalkozás bővítő és pótló beruházásai 

összességében.   

Nettó beruházás: bővítő jellegű beruházás. 

Bruttó beruházás = Nettó + pótló beruházás 

3. 

Statikus 

gazdaságossági mutató 

 –  

Dinamikus 

gazdaságossági mutató  

Statikus mutató az idő szerepét figyelmen kívül hagyó 

beruházás gazdaságossági mutató. 

Dinamikus mutató az idő szerepét figyelembe vevő beruházás 

gazdaságossági mutató. 

4. 

Teljes költség  

  – 

Változó költség 

Különbségük az állandó költség. A változó költség a termelés 

mennyiségének változásával együtt változó költség, mely a 

teljes költségnek csak egy része. 

Teljes költség = állandó költség + változó költség 
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A VI. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

 

 

 

VII. Oldja meg a következő számolást is igénylő feladatot! 

 
Egy kisvállalkozás tevékenységéről a következő adatokat ismerjük: 

 

Napi alapanyagfelhasználás 12 tonna 

Maximális készlet 160 tonna 

 
Törzskészlet 64 tonna 

Időszak hossza 360 nap 

 

Az adott üzletágban a vállalkozás folyókészlet felhasználása egyenletes. 

 

Feladat: 

Számítsa ki és írja be a táblázatba a vállalkozásnak 

1. mekkora a folyókészlete? 

2. mennyi az átlagkészlet nagysága? 

3. mennyi a készlet átlagos forgási sebessége napokban? 

4. mennyi a fordulatok száma az adott időszakban? 

 

A számítások értékét, ahol szükséges két tizedesjegy pontossággal adja meg! 

 

(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.) 

 

 

 

 

 

 

5. 

Lineáris szervezet 

–  

Funkcionális szervezet 

 

A lineáris szervezet egyvonalas szervezet. 

A funkcionális szervezet többvonalas szervezet. 

5 p 



KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 

 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ  É/8 

 

Megnevezés Számítás módja 
Adatok 

(mértékegységgel) 

 

Psz. 

1. folyókészlet maximális készlet –törzskészlet 

160 t – 64 t  

 

= 96 tonna 

 

 

1+0,5 

2. átlagkészlet 

törzskészlet + folyókészlet fele 

vagy 

törzskészlet + maximum készlet 

2 

64 t + 96 t / 2  

(64 t + 160 t) / 2 

= 112 tonna 

 

1+1 

3. forgási idő  
napi felhasználás * 360 

átlagkészlet 

12 t * 360 

112 t 

 

= 38,57 nap 

 

1+1 

4. fordulatok 

száma 

360 

forgási idő 

360 

38,57 

 

= 9,33 fordulat 

 

1+0,5 

 

(A számítás képletének felírása 1 pont, a helyes érték kiszámítása 1 pont. Az értékre járó pont 

csak akkor adható meg, ha a vizsgázó a kerekítési pontosságnak megfelelő értéket adott meg, 

valamint a mértékegységet feltüntette.) 

 

 

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) 

7 p 


