………………………………………….
(vizsgázó olvasható neve)

………………………………………….
(születési hely, idő)

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
TÜK szám:
KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ
Érvényességi idő: 2020. február 25. 8:00

Minősítő neve: Mészáros László
Beosztása: főosztályvezető
Készült: 1 eredeti és
fm. példányban
Egy példány:
lap
Kapják elosztó szerint.
Ez a:

sz. fm. példány

T
54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés
51 344 04 Pénzügyi ügyintéző részszakképesítés
51 344 05 Számviteli ügyintéző részszakképesítés
Modulzáró vizsga
Írásbeli vizsgatevékenysége
A vizsgafeladat megnevezése:

Gazdálkodási feladatok ellátása
A vizsgafeladat időtartama:

60 perc

A vizsga ideje:

2020. február 25. 8.00 óra

Segédeszköz:

nem programozható zsebszámológép használható

P. H.
2020. február

………………………………………….
(vizsgázó olvasható neve)

………………………………………….
(Születési hely, idő)

54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés
51 344 04 Pénzügyi ügyintéző részszakképesítés
51 344 05 Számviteli ügyintéző részszakképesítés
10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása
Modulzáró vizsga írásbeli vizsgatevékenysége
Kidolgozási idő: 60 perc
A kérdés típusok pontszámai
Elérhető pontszám

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

12

6

6

10

10

6

VII. Összesen

-

50

Elért pontszám
,,Megfelelt eredmény”-hez
szükséges minimális %pont
90 – 100%
80 – 89%
65 – 79%
50 – 64%
0 – 49%

50

Eredmény %-ban
Érdemjegy
betűvel (számmal)

jeles (5)
jó (4)
közepes (3)
elégséges (2)
elégtelen (1)

………………………………...........................
Vizsgabizottság munkáját segítő szakértő neve

……………………………….................
aláírása

A vizsgaelnök (esetleges) észrevételei, módosító javaslatai és ezek indoklásai:

Szóbeli vizsga dátuma: …………………....

………..……………………………………
Vizsgaelnök neve

2020.

hó

nap

………………..…….………..
aláírása
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FIGYELMEZTETÉS!
Az alábbi feladatokat figyelmesen olvassa át! A javítást szabályosan,
kézjegyével (szignóval) ellátva végezze! Minden javítást szignóznia
kell!
Amennyiben nem a fent leírtak szerint történt a javítása, nem látta el
kézjegyével (szignóval), a javított megoldására pontszám nem
adható!
Minden esetben a kijelölt helyre készítse el a megoldást! A
vizsgaszervező által biztosított, pecsétjével ellátott külön lapot csak
akkor használhat – a feladat pontos jelölésével -, ha a feladat után a
kidolgozásra kijelölt hely már betelt.
A pótlapra írja fel a nevét, a vizsga napjának dátumát, valamint az
oldalszámot! Amennyiben több lapot használ fel, a nevét valamennyi
lapon fel kell tüntetnie és a lapokat sorszámmal kell ellátnia!
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I. Rendszerező feladatok
Az alábbi feladatok az üzleti vállalkozások beruházásaihoz kapcsolódnak.
Beruházás
a) fogalma:

2p
b) folyamatának tevékenységei:
1. Beruházás előkészítése:

2. Beruházás megvalósítása:

4p
c) gazdaságossági statikus számítások (értelmezése és kiszámítása):
1. Beruházás megtérülési ideje:
értelmezése:

kiszámítása:

2. Beruházás átlagos jövedelmezősége:
értelmezése:

kiszámítása:
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3. Beruházási pénzeszközök forgási sebessége:
értelmezése:

kiszámítása:

6p
Az I. kérdéstípus pontszáma összesen:

12 p
II. Válassza ki a helyes feleleteket az alább felsoroltak közül, és írja a lenti
táblázatba a megfelelő betűjeleket!
(Minden feladatnál két helyes válasz található. Csak egyértelmű jelölés fogadható el! )
1. A stratégia a következő szintekre dolgozható ki egy vállalkozásnál:
a) funkcionális stratégia;
b) munkahelyi szintű stratégia;
c) marketing stratégia;
d) üzleti egység szintű stratégia;
e) gyártás stratégia.
2. Az innovációs lánc elemei:
a) szervezetfejlesztés;
b) kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenység;
c) piaci kérdőívezés;
d) prototípus készítése;
e) értékesítés.
3. A termékéletciklus elemei:
a) érettség szakasza;
b) prototípus készítése;
c) növekedési szakasz;
d) termékmárka felépítése;
e) fogyasztói magatartás értékelése.
Feladatszám

1.

2.

3.

Megoldás betűjele
A II. kérdéstípus pontszáma összesen:

6p
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III. Az alább felsorolt érintettek mellé tegyen x-et aszerint, hogy mely
csoportba tartoznak?
(Minden helyes kiegészítés jelölés 1-1 pontot ér. Más kiegészítés nem fogadható el.)
Belső stakeholderek

Külső stakeholderek

Vevők
Tulajdonosok
Versenytársak
Alkalmazottak
Menedzserek
Érdekképviseletek
A III. kérdéstípus pontszáma összesen:

6p
IV. A következő állítások közül melyik IGAZ és melyik HAMIS? Válaszának
megfelelő szót (IGAZ vagy HAMIS) írja a baloldali kis téglalapba, és
indokolja! (Indoklás nélkül a helyes választás is érvénytelen = 0 pont.)
1. A BCG mátrix szerinti sztár és kérdőjel termékeknek magas a piaci részesedése.

2p
2. A közvetlen költségnél egyértelműen tudható, mely termék termelése érdekében merült fel.

2p
3. A gazdasági erőforrások egy része megújuló.

2p
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4. A mátrix szervezet egydimenziós és egyvonalas szervezet.

2p
5. Az időbér motiváló hatása erősebb, mint a teljesítménybéré.

2p
A IV. kérdéstípus pontszáma összesen:

10 p
V. Mi az azonosság és mi a különbség a következő kategóriapárok között?
Kategória párok

Azonosság

Különbség

1.
Biztonsági
(minimális) készlet
–
Folyókészlet

2.
GDP
–
NDP

3.
Transzfer
–
Adó
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4.
Áruk
Anyagok

5.
Értékcsökkenési
leírás
Értékcsökkenés

Az V. kérdéstípus pontszáma összesen:

10 p
VI. Oldja meg a következő számolást is igénylő feladatot!
Egy induló vállalkozás férfiöltönyöket szeretne gyártani. Önt bízták meg azzal, hogy
határozza meg a fedezeti és üzemszüneti pontokat! Határozza meg, hogy a vállalkozás az
előzetes tervek szerint elérhet-e számviteli profitot?
Az induló vállalkozás ismert adatai a termelésről:
tervezett termelési mennyiség
tervezett piaci eladási ár

4 000 öltöny/év
48 000 Ft/öltöny

tervezett összes közvetlen (változó) költség

84 000 000 Ft

tervezett összes közvetett (fix) költség

42 000 000 Ft

Kiegészítő információk:
Az adott évi összes termelt mennyiség értékesítését tervezik.
(A részszámításokat is írja le, anélkül a helyes megoldás nem fogadható el! Figyeljen a
mértékegységekre és a kerekítési pontosságra!)
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Számítsa ki!
1. Fedezeti pontot
Számítás módja:

0,5 p
Számítása/értéke:

0,5 p

2. Üzemszüneti pontot
Számítás módja:

0,5 p
Számítása/értéke:

0,5 p
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3. Számviteli profitot
Számítás módja:

1p
Számítása/értéke:

2p
A vállalkozás számviteli profitja:

1p
A VI. kérdéstípus pontszáma összesen:

6p
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