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PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM  
TÜK szám:  

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 

Érvényességi idő: 2019. november 12. 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. 
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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: 

 

Gazdálkodási feladatok ellátása 
 

 

Időtartama:   60 perc 

 

 

A vizsga ideje:  2019. november 12. 8.00 óra 

 

 

Segédeszköz:   nem programozható zsebszámológép használható 

 
 

P. H. 
 

2019. november 
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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. Rendszerező feladatok 

 

 Az alábbi feladatok a vállalatok logisztikai rendszeréhez kapcsolódnak. 
 

 

1. Aláhúzással jelölje a logisztika anyagi folyamataira igaz állításokat! 

 

 

(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 szállítás jelenti a termékek eljuttatását a szállítóktól a vállalathoz, vagy a vállalattól a 

vevőkhöz. 

2. A tárolás az anyagmozgatás megszakítását jelenti. 

3. A központi raktár és a többi raktár közti termékáramlásnak két módját különböztetjük 

meg, a szívásos és a nyomásos rendszert. 

4. A szívásos rendszernél a központi raktár szállít a kis raktárakba rendelés nélkül, de 

ismerve azok készleteit. 

5. A rabatt nagy tétel értékesítése esetén adható engedményt jelent. 

6. Sok raktár fenntartása gyakori, de egyszerre kis szállítmányokkal való ellátást biztosít. 

7. A kiszolgálás lényege a jelentkezési igények kielégítési sorrendjének megállapítása, és 

az igények kielégítésének lebonyolítása. 

8. A telephelyek közötti anyagmozgatás a raktárak és a feldolgozó üzemek között biztosítja 

a termékek áramlását. 
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2. Jelölje aláhúzással azokat a jellemzőket, melyek a logisztikát, logisztikai rendszert 

jellemzik!  

 

a) Húzza alá a logisztikára igaz állításokat! 

 

(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 logisztika az anyagi áramlások és készletek, valamint a rájuk vonatkozó információk és 

irányítási struktúrák rendszere. 

2. A logisztikai rendszert minősítő 2 alapvető kritérium a vállalat által nyújtott 

szolgáltatások színvonala és a kiszolgálás minősége. 

3. A kiszolgálási idő (reakció idő) az azonnal kielégíthető igények arányát jelenti. 

4. A vállalat logisztikai tevékenysége szoros kapcsolatban áll a marketing tevékenységével. 

5. A logisztika biztosítja, hogy a szükséges termékek a megfelelő helyen és időpontban, a 

szükségleteknek megfelelő mennyiségben, minőségben és választékban rendelkezésre 

álljanak. 
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6. A logisztika hiányköltségei a működés költségei közé tartoznak.  

7. A logisztika az a vállalati tevékenység, amely biztosítja, hogy a vállalati folyamatok 

lebonyolításához szükséges munkaerő megfelelő helyen, időpontban és a 

szükségleteknek megfelelő mennyiségben, minőségben és választékban rendelkezésre 

álljon. 

8. A logisztikai kiszolgálás színvonala azt mutatja meg, hogy a felmerülő igények 

kielégítéséhez milyen költségek kapcsolódnak. 
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b) Húzza alá a logisztikai rendszer részeire igaz állításokat! 

 

(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 beszerzési logisztika: funkciója a vállalat számára szükséges anyagok, alkatrészek stb. 

külső forrásokból való biztosítása. 

2. A termelési logisztika a termelési folyamaton belüli anyagellátási feladatokat oldja meg, 

vagyis a folyó termelés anyagi inputjainak biztosításáról gondoskodik (pl.: 

anyagmozgatás). 

3. Az input logisztika gondoskodik a különböző termelési fázisok között áramló 

termelésközi készletekkel való gazdálkodás tevékenységeinek ellátásáról. 

4. A tranzakciós logisztika feladata a folyó termelés anyagi inputjainak beszerzése. 

5. A marketing logisztika funkciója a vevői igények kielégítésének technológiai 

lebonyolítása. 

6. Az értékesítési logisztikához tartozik a marketing csatorna a maga fizikai folyamataival, 

és általában a fogyasztók kiszolgálásának térben és időben való technikai megvalósítása. 

7. A hulladékgazdálkodási logisztika csak a veszélyes hulladékok kezelésével foglalkozik. 

8. Az anyagmozgatás feladata a késztermékek gyártótól vevőig történő eljuttatása, tehát a 

termelési logisztika része. 
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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 1-1 pont. Csak egyértelmű jelölés fogadható el! 

 

Feladatszám 1. 2. 3. 

Megoldás 

betűjele 
d c c 

 

A II. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

12 p 

3 p 



 

  É/5 

 

III. Egészítse ki a mondatokat a megfelelő kifejezés beillesztésével! Válaszát 

(kisebb / nagyobb) a kipontozott helyre írja be! 
(Minden helyes kiegészítés 1-1 pontot ér. Más kiegészítés nem fogadható el.) 

 
1. A bruttó norma mindig kisebb a beszerzési normától. 

2. A fedezeti pont szerinti árbevétel mindig nagyobb, mint az üzemszüneti ponthoz tartozó.  

3. A GDP mindig kisebb, mint a GO. 

4. A forgási idő csökkenése következtében nagyobb lesz a fordulatok száma. 

5. Az anyagkihozatali mutató értéke nagyobb lesz, ha a fajlagos anyagfelhasználás csökken. 

6. Az egységnyi fixköltség kisebb lesz, ha a termelési méret nő.  

 

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 megtérülési idő az évi átlageredmény és a beruházási összeg hányadosa. 

HAMIS  

 A megtérülési idő a beruházási összeg és az évi átlageredmény hányadosa. 

2 p 

2. A gazdasági költség tartalmaz profitot, a számviteli költség nem. 

IGAZ  

 A gazdasági költség tartalmazza a normál profitot. 

 

2 p 

 

3. A saját tőke arányos eredmény a vállalkozás hatékonyságát kifejező mutató. 

IGAZ  

 A ROE mutató jövedelmezőséget fejez ki. 

 

2 p 

 

 

6 p 
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4. A FIFO módszernél a megmaradó raktárkészletet az először vásárolt áruk alkotják. 

HAMIS  

 A megmaradó raktárkészlet az utoljára beszerzett árukból áll. 

 

2 p 

 

5. Ha a munkamegosztásnál többféle elvet alkalmaznak egyszerre, akkor többvonalas 

szervezetről beszélünk. 

HAMIS  

 A többféle elv alkalmazásával többdimenziós szervezet keletkezik, többvonalas a 

hatásköri kapcsolatokat jellemzi. 

 

 2 p 

 

A IV. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

 

 

V. Mi az azonosság és mi a különbség a következő kategóriapárok között? 
 (Az azonosság megfogalmazására 1 pontot, a különbségekre 1pontot adjunk. Amennyiben a 

vizsgázó a különbségeket a fogalmak definiálásával adja meg, teljes értékű válaszként fogadjuk 

el.) 

10 p 

Kategória párok Azonosság Különbség 

1. 

Alapbér 

– 

Teljesítmény-

követelmény 
 

Mindkettő a dolgozók 

belső érdekeltségi 

rendszerének az eleme. 

Amíg a teljesítménykövetelmény az alapbérért 

végzendő munka mennyiségét, minőségét és a 

hozzá kapcsolódó gazdasági követelményt írja 

elő, addig az alapbér a teljesítménykövetelmény 

100%-os teljesítése esetén járó bér. 

2. 

Piaci koordináció 

– 

Bürokratikus 

koordináció 

Mindkettő a 

tulajdonviszonyok és a 

gazdasági folyamatok 

megvalósulásának 

formája. 

Vagy:  

Mindkettő koordinációs 

mechanizmus. 

A piaci koordináció a magántulajdonon alapuló 

mozgásforma, a gazdasági szereplők 

mellérendeltségi viszonyban állnak egymással, a 

piac (kereslet-kínálati) mechanizmusa 

szabályozza a gazdaságot. Ezzel szemben a 

bürokratikus koordináció az állami tulajdonon 

alapszik, a gazdasági szereplők alá-

fölérendeltségi viszonyban állnak egymással, a 

gazdasági döntések zöme állami szinten születik, 

az állam utasításokkal szabályoz.  

3. 

Járulékos 

beruházás 

- 

Kapcsolódó 

beruházás 

 

Mindkettő a 

beruházások egy-egy 

fajtáját jelenti, szerepük 

vagy kapcsolódásuk 

szerint.  

A járulékos beruházás az alapberuházás 

rendeltetésszerű működését segíti, de 

önmagában többnyire nem használható, míg a 

kapcsolódó az alapberuházás működéséhez 

szükséges, annak használatát elősegíti, de 

közvetlenül más szervezet fejlesztését szolgálja. 
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Az V. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

 

 

 

VI. A következő jellemzők mely fogalomhoz tartoznak? 

Egy üzlet innovatív intézkedéseit sorolja be az innováció megfelelő típusába! 

Válaszának megfelelő fogalom alá tegyen X-et! 

 
(Csak egyértelmű jelölés – egy sorban csak egy X – fogadható el!) 

 

Pontozás: Minden helyes válasz 0,5 – 0,5 pontot ér. 

 

Megnevezés Termék innováció 
Technológiai 

innováció 

Szervezeti 

innováció 

Új csomagolás  X  

Hétvégi nyitva tartás   X 

Új szolgáltatások X   

A kínálat bővítése X   

Bankkártyás fizetés 

lehetővé tétele 
 

X 
 

Önkiszolgálás 

bevezetése 
 

X 
 

 

A VI. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Márka 

- 

Reklám 

 

 

Mindkettő 

marketingeszköz, 

amelyeket a vállalat a 

gyakorlati marketing 

tevékenysége során 

felhasznál. 

 

A márka a termékmarketing része, szerepe, hogy 

a vásárló a vállalkozás termékét jól meg tudja 

különböztetni más cégek termékeitől. A reklám 

viszont a marketingkommunikáció eleme, 

melynek célja a fogyasztó tájékoztatása, 

meggyőzése. 

8 p 

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

 

 
 

Egy vállalkozás termelő gépeire vonatkozóan a következő adatok állnak rendelkezésünkre 

egy hónapra vonatkozóan: 

 

Gépek száma (G) 16 db 

Gépek működési időalapja (I) 21 nap, napi 3 műszak, napi 8 óra/műszak 

Kapacitás időnorma (N) 45 perc/db 

Termelt termékmennyiség (Q) 9280 db 

 

A kapacitás időnormát valamennyi gép teljesíti a tényleges működés során. 

 

Két tizedes jegyre kerekítsen! 

(A vizsgázó a részszámításokat is írja le, anélkül a helyes megoldás nem fogadható el! 

Amennyiben a vizsgázó számolási hibát ejt - rossz értékkel -, de helyes eljárással tovább 

számolta a feladatot, a hibavétés helyén nem jár pont, de minden további pont megadható a 

számításokra.) 

 

Számítsa ki, hogy 

 

 

1. mennyi a gépek kapacitása! 
 

 

Számítása: 

gépek működési ideje: 

21 nap x 3 műszak/nap x 8 óra/műszak/gép = 504 óra/gép 

kapacitás: 

db
dbóra

gépóraxgép
75210

/75,0

/50416


 
 

(Pontozási javaslat: A gépek működési ideje 1 pont. Akkor is adjuk meg, ha a 

kapacitás képletébe beépítve jeleníti meg a vizsgázó! 

Kapacitás kiszámítása:1 pont) 

2 p 

 

 

2. milyen szintű a gépek kapacitáskihasználása! 
 

 

Számítása: 

 

9280 db / 10 752 db = 0,8631, azaz 86,31% 
 

1 p 
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3. mennyi a gépek ténylegesen ledolgozott napi időtartama! 

 

 

Számítása: 

 

óra
gép

napdbóraxdb
71,20

16

21/)/75,09280(
  

 

vagy:  

  3 x 8 óra x 0,8631 = 24 óra x 0,9= 20,71 óra 

 

2 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 

5 p 


