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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 az üzleti vállalkozások beruházásaihoz kapcsolódnak. 

Beruházás 

a) fogalma: 

Komplex műszaki-gazdasági tevékenység, amely tárgyi eszközök 

létesítésére, meglévő tárgyi eszközök pótlására, ill. bővítésére irányul.  

A beruházás magába foglalja a tárgyi eszköz létesítéséhez szükséges 

finanszírozási forrás előteremtését is. 

 

2 p 

b) folyamatának tevékenységei: 

1. Beruházás előkészítése:  

 cél meghatározása, 

 döntés előkészítése, 

 műszaki tervek kidolgozása, 

 telephely megválasztása, 

 hatósági engedélyek beszerzése, 

 tevékenységjegyzék összeállítása, 

 átfutási idő számítása. 

2. Beruházás megvalósítása: 

 építmények kivitelezése, 

 gépek, berendezések beszerzése, 

 műszaki átadás-átvétel, 

 üzembe helyezés, 

 használatba vétel. 

      (Pontozás: a tevékenységek megnevezése 0,5 -0,5 pont, maximum 4 pont.) 
4 p 

c) gazdaságossági statikus számítások (lényege és kiszámítása): 

1. Beruházás megtérülési ideje: 

értelmezése: megmutatja, hogy a befektetett tőke hány év alatt térül 

meg az évi elérhető átlagos nyereségből. 

kiszámítása: befektetett tőke/évi átlagos nyereség 

2. Beruházás átlagos jövedelmezősége: 

értelmezése: megmutatja, hogy a befektetett tőke hány %-a térül 

meg az évi elérhető átlagos nyereségből egy év alatt. 

kiszámítása: évi átlagos nyereség/ befektetett tőke 

3. Beruházási pénzeszközök forgási sebessége: 

értelmezése: megmutatja, hogy a befektetett tőke hányszor térül 

meg az üzemelési idő alatt. 

kiszámítása: üzemelési idő/ megtérülési idő 

(Pontozás: értelmezése 1 pont, kiszámítása 1 pont) 
 

6 p 

 

Az I. kérdéstípus pontszáma összesen:  

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

táblázatba a megfelelő betűjeleket! 
 

Pontozás: A helyes válasz feladatonként 2 pont. Minden helyes válasz 1 pont. Csak 

egyértelmű jelölés fogadható el! 

 

Feladatszám 1. 2. 3. 

Megoldás betűjele a d b e a c 

 

A II. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

 

 

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  x 

Tulajdonosok x  

Versenytársak  x 

Alkalmazottak x  

Menedzserek x  

Érdekképviseletek  x 

  

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 BCG mátrix szerinti sztár és kérdőjel termékeknek magas a piaci részesedése. 

HAMIS  

 A problémás gyerek vagy kérdőjel termékeknek alacsony a piaci részesedése. 

2 p 

6 p 

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

IGAZ  

 A közvetlen költségek költségviselőket terhelnek. 

2 p 

3. A gazdasági erőforrások egy része megújuló. 

IGAZ  

 Például a munkaerő is megújul és a természeti tényezők egy része is. 

2 p 

4. A mátrix szervezet egydimenziós és egyvonalas szervezet. 

HAMIS  

 A mátrix szervezet többdimenziós és többvonalas szervezet. 

2 p 

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

HAMIS  

 Az időbér alkalmazása kevésbé motivál a teljesítményre. 

 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. 

Biztonsági 

(minimális) készlet 

– 

Folyókészlet  

Mindkettő készletszintet 

jelöl. 

A biztonsági készlet az a minimális készletszint, 

ami alá tartósan nem süllyedhet a készlet, míg a 

folyó készlet két utánpótlási időpont között 

biztosítja a folyó felhasználás 

anyagszükségletét. 

2. 

GDP 

– 

NDP 

Nemzetgazdaság 

teljesítményét mérő 

mutatók. 

A GDP tartalmazza az amortizáció értékét, míg 

az NDP nem.  

3. 

Transzfer  

– 

Adó 

 

Mindkettő az állami 

költségvetés közvetlen 

ellenszolgáltatás nélküli 

pénzmozgása. 

A transzfer a költségvetés kiadása, míg az adó a 

költségvetés bevétele. 
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Az V. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

 

 

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? 

 

 (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! 

 

1. Fedezeti pontot 

 

Számítás módja: 

a termelés összes költsége = tervezett összes közvetlen (változó) költség + tervezett összes 

közvetett (fix) költség 
 

0,5 p  

Számítása/értéke: 

84 000 000 Ft + 42 000 000 Ft = 126 000 000 Ft 
 

0,5 p  

 

 

2. Üzemszüneti pontot 

 

Számítás módja: 

üzemszüneti pont = változó költségek szintje 
 

0,5 p  

Számítása/értéke: 

42 000 000 Ft 
 

0,5 p  

4. 

Áruk 

- 

Anyagok 

 

 

Mindkettő forgóeszköz 

vagy vásárolt készlet.   

Az árut változatlan formában való 

továbbértékesítés céljából szerezzük be, míg az 

anyagot átalakítja a vállalkozás. 

5.  

Értékcsökkenési 

leírás 

- 

Értékcsökkenés 

 

Mindkettő a tárgyi 

eszközökhöz 

kapcsolódik. 

Az értékcsökkenés a tárgyi eszközök fizikai 

kopásának, erkölcsi avulásának pénzben 

kifejezett értéke, ennek költségként való 

elszámolása az értékcsökkenési leírás. 

10 p 
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3. Számviteli profitot 

 

Számítás módja: 

az értékesítés árbevétele - a termelés összes költsége 

értékesítés árbevétele = tervezett értékesítés mennyisége × tervezett piaci eladási ár 

 
 1 p  

Számítása/értéke: 

árbevétel = 4 000 db × 48 000 Ft/db = 192 000 000 Ft 

számviteli profit = 192 000 000 Ft – 126 000 000 Ft = 66 000 000 Ft  

 

 

 

A vállalkozás számviteli profitja: 

A vállalkozás 66 000 000 Ft-os számviteli profitot realizált. 

 

 

2x1 p  

1 p  

 

A VI. 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 

6 p 


