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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
részpontszám adására 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
látott el kézjegyével (szignóval) minden javítást, az útmutatóban
jelölt pontszám részére nem adható meg!
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10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása
Modulzáró vizsga írásbeli vizsgatevékenysége

javítási-értékelési útmutató
I. Átfogó és összefüggő választ igénylő feladatok.
Fejtse ki a logisztikával kapcsolatos következő fogalmakat!

1. A logisztika
a) fogalma:
Nyersanyagok, félkész termékek, késztermékek hatékony áramlásának tervezését,
megvalósítását, ellenőrzését szolgáló tevékenységek összessége.
Pontozási javaslat: Más szakmailag korrekt meghatározás is elfogadható.
Részpont adható.

2p

b) rendszerének alkotó részei:
beszerzési logisztika:
A vállalati tevékenységhez szükséges eszközöket (inputokat) szerzi be a termelés
rendelkezésére külső forrásból.
termelési logisztika:
A beszerzési logisztika által biztosított inputokat áramoltatja a termelési folyamaton át, a
termelési folyamaton belüli anyagellátási folyamatokat oldja meg, valamint az elkészült
termékeket átadja az értékesítési logisztikának.
értékesítési logisztika:
A termelés során elkészült termékeket a piacon való értékesítés révén eljuttatja a
fogyasztókhoz.
újrahasznosítási (hulladékgazdálkodási) logisztika:
Feladata a keletkezett hulladékok gyűjtése, osztályozása, tárolása, feldolgozása,
ártalmatlanításáról való gondoskodás.
Pontozási javaslat: Helyes fogalmanként 1-1 pont.
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2. A vevők kielégítésének sorrendje:

FIFO:
Az elsőként beérkezett vevői igényt szolgálják ki elsőként.
LIFO:
Az utolsóként beérkezett vevői igényt szolgálják ki elsőként.
RND:
A vevői igények kiszolgálása véletlenszerű sorrendben történik.
PRI:
A vevői igényeket fontossági sorrend alapján elégítik ki.

Pontozási javaslat: Más szakmailag korrekt meghatározás is elfogadható.
Helyes fogalmanként 1-1 pont.

4p

Az I. kérdéstípus pontszáma összesen:
10 p

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.
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A II. kérdéstípus pontszáma összesen:
4p
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III. A nemzetgazdaság teljesítményének értékelése során alkalmazható
mutatók közötti összefüggéseket szemlélteti az alábbi ábra. Írja az üres
cellákba a hiányzó elemek megnevezését!
Bruttó kibocsátás (GO)
Létrehozott új érték (I)

Amortizáció (Ca)

Folyó termelő
felhasználás (Cf)

Bruttó hazai termék (GDP)
Nettó hazai termék (NDP)
Elsődleges jövedelmek
nemzetközi áramlása
(Im-Ix)
Bruttó nemzeti jövedelem (GNI)
Nettó nemzeti jövedelem (NNI)

Pontozási javaslat: Helyes soronként 1-1 pont. A pont a megnevezésre vagy helyes jelölésre is
megadható.
A III. kérdéstípus pontszáma összesen:
5p

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 monetáris politika feladata a gazdaság költségvetésen keresztüli szabályozása.
HAMIS
A költségvetésen keresztül a fiskális politika szabályozza a gazdaság működését.
2p
2. A betéti társaság tagjainak anyagi felelőssége különböző a társaság működéséért.
IGAZ
A beltag felelőssége korlátlan, míg a kültag felelőssége a bevitt vagyona erejéig korlátolt.
2p
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3. A vállalkozás megszűnhet jogutódlással és jogutódlás nélkül.
IGAZ
Végelszámolással jogutód nélkül, míg pl. átalakulás vagy egyesülés során
jogutódlással szűnik meg a vállalkozás.
2p
4. A meghúzódó stratégiát folytató vállalkozások nem versenyképesek.
HAMIS
A meghúzódó vállalkozások versenyképesek annak a piaci résnek (fülkének) a
kiszolgálásában, ahol tevékenységüket folytatják.
2p
5. A versenytárs orientált árképzés abból indul ki, hogy a vevők hogyan reagálnak a
különböző árszintekre, milyen a kereslet árrugalmassága.
HAMIS
A vevők árérzékenységét figyelembe vevő áralakítást vevőorientált árképzésnek
nevezzük.
2p
A IV. kérdéstípus pontszáma összesen:

10 p

V. Párosítsa a két oszlop logikailag összetartozó elemeit! Választását a feladat
alatti munkatáblában rögzítse!
(Csak egyértelmű jelölés fogadható el!)
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F

Az V. kérdéstípus pontszáma összesen:
9p
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VI. Mi az összefüggés a következő kategória párok között?
(Javasolt pontozás: az összefüggés megfogalmazására 1-1 pontot adjunk! Más, szakmailag
korrekt válasz elfogadható.)

Kategória párok
1.
Beruházás
Tárgyi eszköz

2.
Értékcsökkenés
Értékcsökkenési leírás

Összefüggés

A beruházásokkal hozzuk létre a tárgyi eszközöket, vagy a
beruházások végrehajtásához tárgyi eszközökre van szükség.

Az
értékcsökkenési
leírás
a
tárgyi
értékcsökkenésének költségként való elszámolása.

eszközök

3.
Lineáris szervezet
–
Mátrix szervezet

Mindkettő a vállalkozások munkaszervezetének lehetséges
formái.

4.
Szervezés
–
Koordináció

Mindkettő a vezetői feladatok része a tervezés, az ellenőrzés és
az emberek közvetlen irányítása mellett.

5.
Befektetés
–
Finanszírozás

A befektetéshez szükséges pénzeszközök előteremtése és
racionális felhasználása a finanszírozás.

A VI. kérdéstípus pontszáma összesen:
5p
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VII. Oldja meg a következő számolást is igénylő feladatot!
Egy kisvállalkozás új üzletág elindítását tervezi, melyben eddig még nem gyártott terméket kíván
gyártani a piaci igények kiszolgálása érdekében. Az adott üzletág elindításához a vállalkozás a
megszűnő üzletágából átcsoportosítható munkaerő állománnyal, illetve a munkapiacról
toborzással biztosítja a humánerőforrás szükségletet.
Tervezett termelési volumen (T)

75 000 db/év
3 óra/db

Termék gyártásának normaóra szükséglete (N)
Tervezett munkaidőalap (I)

1890 óra/fő/év

Tervezett átlagos teljesítményszint-követelmény
(SZ)

106 %

A szükséges létszám forrása vállalaton belülről

73 fő

Az üzletág elindításához az alábbi termelési kapacitásokkal rendelkezik:
Termelőgépek száma (G)

6 db

Gépek működési időalapja (I)

5670 óra/év

A piackutatási eredmények elemzése alapján a piac felvevő képessége az adott termékből:
11 300 db termék/év.
Feladat:
Számítsa ki és írja be a táblázatba a vállalkozásnak
1. mekkora a munkaerőszükséglete?
2. mennyi a munkapiaci munkaerő kereslete?
3. mekkora a kapacitása?
Szövegesen értelmezze a kapott eredményeket!
A számítások értékét egész számra kerekítse!
(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!)
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Megnevezés

1. Munkaerő-szükséglet

Számítás módja
(képlete)

Lsz =

Adatok
(mértékegységgel)

𝑇×𝑁
𝐼 × 𝑆𝑍

Pontszám

75 000 × 3
1890 × 1,06
= 112,31 ~ 113 fő

2. Munkapiaci munkaerő
kereslet

Munkaerőszükséglet –
meglévő
munkaerőállomány

1+1

113 fő  73 fő
= 40 fő
1+1

3. Kapacitás

𝐺 ×𝐼
𝐾=
𝑁

6 × 5670
3
= 11 340 db
1+1

Értelmezés

A vállalkozás üzletágának elindításához összesen 113
fő dolgozóra van szüksége. A szükséges munkaerőből
73 főt belső átcsoportosítással, míg 40 főt a
munkaerőpiacról tud biztosítani.
A rendelkezésre álló erőforrásokkal elméletileg 11 340
db terméket tud előállítani, így a piac igényeit ki tudja
elégíteni.

0,5

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.
Szöveges értelmezés 0,5- 0,5 pont. Más korrekt értelmezés is elfogadható, amennyiben
tartalmazza a kiszámított értékeket.)
A VII. kérdéstípus pontszáma összesen:

7p

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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