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PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM  
TÜK szám: 1/3- 60 /2019. 

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 

Érvényességi idő: 2019. május 07. 9:00 

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 vizsgafeladat megnevezése: 

 

10147-12  Gazdálkodási feladatok ellátása 
 

 

Időtartama:   60 perc 

 

 

A vizsga ideje:  2019. május 07. 8.00 óra 

 

 

Segédeszköz:   nem programozható zsebszámológép használható 

 
 

P. H. 
 

2019. május 
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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.  

 

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.  
 

Röviden fejtse ki a vállalati stratégiával kapcsolatos következő fogalmakat!  

 

1. A vállalkozás stratégiája 

 

a) fogalma: 

A vállalkozás jövőbeni, hosszú távú céljainak, és azok megvalósítási módjaira vonatkozó 

elgondolások összessége. Értékbecslési és célkitűzési tevékenységek együttese. 

Pontozás: Más szakmailag korrekt meghatározás is elfogadható. Részpont 

adható. 

 
 

2 p 

 

b) szintjei: 

 

Vállalati stratégia: vállalati szintű legfontosabb célokat, fejlesztési akciókat és erőforrás-

allokációkat tartalmazza. 

 

Üzleti egység szintű stratégiák: a vállalkozás üzletágainak megfelelő bontásban elkészített 

hosszú távú tervei. 

 

Funkcionális stratégiák: a vállalkozás egyes alapvető szakmai területeire határozzák meg a 

stratégiai célokat és fejlesztési előirányzatokat. 

 

Pontozás: Helyes értelmezés 1-1 pont. Más szakmailag korrekt meghatározás is 

elfogadható. Részpont adható. 

 

 
3 p  

2. A vállalati stratégia szintjei közötti összefüggések 

 

A vállalati stratégia integrálja az üzletági és a funkcionális egységek stratégiáit. 

A vállalati stratégia irányelveire épül az üzletági és a funkcionális egységek stratégiája.  

Az üzleti irányelvekre épül a funkcionális stratégia. 

A funkcionális stratégiákat összesíti az üzletági stratégia. 

 

Pontozás: Helyes összefüggésenként 0,5-0,5 pont. Más szakmailag korrekt meghatározás is 

elfogadható. Részpont adható. 

 

 

2 p  
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3. Versenyelőnyt biztosító tényezők 

a) felsorolás: 

- ár 

- minőség 

- megbízhatóság 

- rugalmasság 

- kiegészítő szolgáltatás 

- idő 

- vállalati képességek 

 

Pontozás: Helyes megnevezés 0,5-0,5 pont. Más szakmailag korrekt meghatározás is 

elfogadható. Maximum 3 pont adható!  
3 p 

Az I. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

 

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

táblázatba a megfelelő betűjeleket! 
 

Pontozás: A helyes válasz feladatonként 1 pont. Csak egyértelmű jelölés fogadható el! 

 

1. 2. 3. 4.  

d b b a 

 

A II. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

 

III. Az alábbi ábrák a BCG mátrix és a termékre alkalmazható stratégiák 

összefüggését szemléltetik. Egészítse ki az ábrák hiányos celláit a megfelelő 

kifejezések beillesztésével! 
Pontozás: Minden helyes kiegészítés 0,5-0,5 pont. 

 

BCG mátrix: 
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Döglött kutyák Fejős tehenek  

  Alacsony Magas 

   

Piaci részesedés 

 

10p 

4 p 
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Az egyes termékekre alkalmazható stratégiák: 
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Piaci részarány 

növelése 

 

Süllyesztés (támogatás 

megvonása) 

 

Felfedező stratégia 

 

Stratégiai pozíció 

további erősítése 

 

Adott pozíció 

megtartása 
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Kivezetés 

(Visszavonulás) 

 

 

Aratás (Szüretelés) 

 

Adott pozíció 

megtartása 

 

   

Alacsony 

 

Magas 

   

Piaci részesedés 

 

 

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! 
 

Pontozás: 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 jutalomnak jelentős teljesítménynövelő hatása van. 

HAMIS  

 A jutalom a többletmunka utólagos elismerése, így motiváló hatása inkább a prémiumnak 

van. 

2 p 

2. A hiányköltségek a logisztikai rendszer kiszolgálási hiányosságai miatt jelentkező 

kiadások. 

IGAZ  

 A hiányköltségek akkor keletkeznek, ha a logisztikai rendszer nem látta el megfelelően a 

feladatát. pl. beszerzés, készletezés, anyagmozgatás, értékesítés során. 

2 p 

 

6 p 
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3. A munkamegosztás alapján a szervezetek egydimenziósak vagy többvonalasak. 

HAMIS  

 A hatáskörmegosztás szempontjából a szervezetek egyvonalasak vagy többvonalasak, 

míg a munkamegosztás szempontjából lehetnek egy- vagy többdimenziósak. 

  

2 p 

4. A minden darabra kiterjedő gyártásközi minőség-ellenőrzés a tömeggyártás során 

sikeresen alkalmazható. 

HAMIS  

 A minden darabra kiterjedő ellenőrzés nagy munkaigényű és magas költséggel jár, így 

tömegtermelés esetén az alkalmazása nem racionális. 

 

2 p 

5. A szolgáltatás nyújtás során a vállalkozások nem használnak fel anyagi javakat, hiszen 

nem hoznak létre új anyagi javakat. 

HAMIS  

 A szolgáltatásnyújtás során szükség van az anyagi javak felhasználásra. pl. 

karbantartási szolgáltatás során kenőolaj felhasználása. 

 

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! Minden helyes válasz 1-1 pontot ér. 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

  B  F    H  G    C     D   A     E   

 

 
Az V. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 p 

8 p 
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VI. Milyen különbségek fogalmazhatóak meg a következő párba állított 

fogalmak között? 

 
Pontozás: a különbség megfogalmazására 1-1 pontot adjunk! Más, szakmailag korrekt válasz 

elfogadható. 

 

 

 

A VI. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

 

  

Fogalom Meghatározás 

Egyéni vállalkozás 

 
Társas vállalkozás 

Az egyéni vállalkozás alapításához egy természetes személy szükséges, 

míg a társas vállalkozást két vagy több természetes vagy jogi személy 

hozza létre. 

Lineáris leírás 

 
Degresszív leírás 

A lineáris leírás a tárgyi eszköz egyenletes időbeli elhasználódását 

feltételezi, míg a degresszív leírás az eszköz élettartamának első 

éveiben nagyobb, majd egyre csökkenő összegű értékcsökkenést 

számol el költségként. 

Lineáris szervezet 

 
Funkcionális szervezet 

A lineáris szervezet egyvonalas, míg a funkcionális szervezet 

többvonalas munkaszervezet. 

Bruttó profit 

 
Nettó profit 

A bruttó profit tartalmazza az amortizációt, így annak értéke 

mindig több a nettó profit értékénél. 

Összköltség 

 
Önköltség 

Az összköltség alatt a termelés során előállított összes termék teljes 

előállítási költségét értjük, míg az önköltség egy termék 

előállításának költsége. 

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

 
Egy cukrászati termékeket előállító vállalkozás 2019. év I. félévi anyaggazdálkodásáról az alábbi 

adatok állnak rendelkezésünkre: 

 

termelt termékmennyiség 30 tonna 

alapanyag (liszt) felhasználás nettó norma szerint 800 kg/tonna 

szállítás során keletkező hulladék 410 kg 

tárolási veszteség  530 kg 

gyártás közbeni veszteség, hulladék 610 kg 

 

A vállalkozás az alapanyagot nem használja más termék előállításához, és a termékhez történő 

egyéb anyagfelhasználástól eltekintünk. A vállalkozás termelése és anyagfelhasználása az év 

során egyenletes. 

A versenytárs cukrászati termékeket előállító vállalkozások jellemzően 4 %-os veszteséggel 

számolnak a gyártási folyamat során. 

 

Feladat: 

Számítsa ki és írja be a táblázatba 

1. a várható féléves alapanyag felhasználást nettó norma szerint! 

2. a várható féléves alapanyag felhasználást bruttó norma szerint! 

3. a féléves alapanyag rendelést beszerzési norma szerint! 

4. az anyag-kihasználási mutatót! (két tizedesjegyre kerekítsen)! 

Adjon rövid értékelést a fenti információk és a kiszámított mutatók alapján az üzletág 

készletgazdálkodásáról! 

 

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

fogadható el!) 

 

Megnevezés Számítás módja 
Adatok 

(mértékegységgel együtt) 

1. féléves alapanyag 

felhasználás nettó 

norma szerint 

 

Termelt termék mennyiség ×  

alapanyagfelhasználás nettó 

norma szerint 

 

30 tonna × 800 kg/tonna 

= 24 000 kg 

0,5 + 1 p  

 

2. féléves alapanyag 

felhasználás bruttó 

norma szerint 

 

Nettó norma + gyártásközi 

veszteségek 

 

24 000 kg + 610 kg  

= 24 610 kg 

 

0,5 + 1 p 

 

3. féléves alapanyag 

rendelés beszerzési 

norma szerint 

 

Bruttó norma + gyártáson kívüli 

veszteségek 

 

24 610 kg + 410 kg + 530 kg  

= 25 550 kg 
0,5 + 1 p 

4. anyag-kihasználási 

mutató 
Nettó norma / bruttó norma 

24 000 kg / 24 610 kg 

97,52 % 

 

0,5 + 1 p  
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5. Értékelő 

megállapítás a 

készletgazdálkodásról 

Mivel a hasonló terméket előállító vállalatok nagy részénél a 

gyártás közbeni veszteség, selejttel együtt 4 % körül mozog, ezért 

a vállalkozásunk (3,48 %-os vesztesége) anyagkihasználtsága 

jónak mondható, de igyekezni kell a veszteségek további 

csökkentésére a gyártási folyamaton belül és kívül is. 

1 p 

 

A VII. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

Irodalomjegyzék 

Rendelkezésre álló irodalmak, amelyek alapján a vizsgafeladat megoldható: 

 

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

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

PR-311-P/12 Dr. Fülöp Sándor: Példatár a vállalkozások gazdaságtanához 

7 p 


