
KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 

 

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM  
TÜK szám:  

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 

Érvényességi idő:  2020. július 07. 9.30 óra 

Minősítő neve: Mészáros László 

Beosztása: főosztályvezető 

Készült: 1 eredeti és            fm. példányban 

Egy példány:        lap  

Kapják elosztó szerint. 

 

Ez a:     sz. fm. példány 

 

 

É 
 

54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés 

 

 

 

Komplex szakmai vizsga 

Írásbeli vizsgatevékenysége  

javítási-értékelési útmutató 
 

 

A vizsgafeladat megnevezése: 

 

Pénzügyi feladatok 
 

 

A vizsgafeladat időtartama:  90 perc  
 

 

A vizsga ideje:  2020. július 07.  8.00 óra 

 

P. H. 
 

 

2020. július



KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 

 

 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ  É/2 

 

 

 

 

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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I.  Válassza ki aláhúzással a megadott fogalom/kifejezés 

formáinak/csoportjainak felsorolásából az egyetlen hamis választ! 

 

 

a) Faktorálás jellemzője 

 visszkereseti jog kikötése a faktorbank és ügyfele között 

 közép és hosszú lejáratú követelés megvásárlása 

 rövid lejáratú követelést a bank megvásárolja 

 a bank aktív bankügylete közé tartozik 

 

 

b) A váltó 

 lejárat nélküli értékpapír 

 rendeletre szól 

 az adós fizetési igérvénye 

 később esedékes fizetést testesít meg 

 

 

c) Dematerializált értékpapír 

 értékpapírszámlán nyilvántartott számítógépes adat 

 elektronikus úton létrehozott értékpapír 

 csak névre szóló lehet 

 nyomtatott formában kerül előállításra 

 

 

d) Rövid távú befektetési döntés 

 pénzeszköz lekötése rövid távra 

 váltó elfogadása 

 üzemcsarnok építése 

 áru vásárlása 

 

 

e) A pénzügyi egyensúly mutatója 

 likviditási mutató 

 pénzhányad mutató 

 külső forrás aránya 

 készpénzlikviditás 
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f) A kötvényt jellemzője 

 hitelviszonyt testesít meg 

 hozama az osztalék 

 lejárattal bíró értékpapír 

 tőkepiaci termék 

 

 

g) Aktív bankügylet 

 váltóleszámítolás 

 lízing 

 betétgyűjtés 

 faktorálás 
 

 

h) Átmeneti finanszírozási forrás 

 saját tőke 

 váltótartozás 

 rövid lejáratú hitel 

 szállítókkal szembeni kötelezettség 
 

 

Minden helyesen kiválasztott hamis felsorolás 2-2 pont. 

 

Az I. kérdéstípus pontszáma összesen: 

16 p 
 

II.  Tegyen különbséget 
 

Hitel folyósítása Hitelmonitoring 

között 

A hiteligénylő részére a hitelösszeg 

rendelkezésre bocsátása. 

 

A bank figyelemmel kíséri az adós 

gazdálkodását és a szerződési feltételek 

betartását a futamidő alatt.  

 

 

 

Biztosítási kockázat Kármegelőzés 

között 

A kárt okozó véletlen események 

bekövetkeztének lehetősége. 

 

A károk, biztosítási események 

bekövetkeztének megakadályozására 

irányuló magatartás. 
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Refinanszírozás Kötelező tartalékráta 

között 

A jegybank a pénzügyi intézményeknek 

hitelt nyújt, bővítve azok hitelezési 

forrásait. 

A pénzügyi intézményeknek idegen 

forrásaik meghatározott arányában 

(tartalékráta) tartalékot kell elhelyezni az 

MNB-nél. 

 

Csekkbeszedés Készpénzátutalás 

között 

Értékpapír összegének beszedésére 

irányul, kibocsátójának a felhatalmazását 

az értékpapír testesíti meg.  

 

Az átutalás tárgyát képező összeget a 

pénzforgalmi szolgáltató a pénztáránál 

való kifizetéssel, vagy postai úton 

(kézbesítéssel) bocsátja a kedvezménye-

zett (címzett) rendelkezésére. Nem igényli 

a fizetési számla használatát. 

 

Kiadási pénztárbizonylat Pénztárjelentés 

között 

Szigorú számadású nyomtatvány, mely 

alapján a pénztáros a házipénztárból 

pénzt fizet ki. Csak szabályszerűen 

kiállított, utalványozott bizonylat alapján 

fizethető ki pénz. 

A pénztáros által vezetett házipénztári 

kifizetésekről és befizetésekről vezetett 

nyilvántartás, melynek formái időszaki, 

napi. 

 

Minden korrekt megállapítás 2-2 pont. A megoldástól eltérő más helyes válasz is 

értékelhető. Részpont - 1 - 1 pont bontásban - adható! 

 

A II. kérdéstípus pontszámai összesen:  

20 p 
 

III. Írja be az egyes pénzkezelési feladatok mellé, hogy azok milyen 

feladatkörökhöz tartoznak! 

Pénzkezelési feladatok 
Pénzkezeléssel kapcsolatos 

feladatkörök 

készpénz kifizetése pénztáros 

a vállalkozással szemben támasztott követelés 

jogosságának vizsgálata 
pénztári számfejtő 

a pénztárbizonylatok alaki és tartalmi ellenőrzése pénztári ellenőr 

bevételi, kiadási pénztárbizonylat kiállítása pénztári számfejtő 

napi pénztárzárlat készítése pénztáros 

a kifizetés elrendelése utalványozó 

a pénzkészlet megőrzése pénztáros 

 

Helyesen beírt feladatkörök (pénzellátáshoz kapcsolódó feladatokat elvégző személyek) 

1 - 1 pont.  

 

A III. kérdéstípus pontszámai összesen: 

7 p 
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IV. Számítási feladatok 

A pontszámok további részpontokra nem bonthatók! Halmozódó hiba esetén az adható 

pontszám megadható! (Két hiba esetén már pont a halmozódó hibákra nem adható!) 
 

1. Számítsa ki a beruházás statikus gazdaságossági mutatóit, valamint a nettó 

jelenértéket! Mondjon véleményt a gazdaságossági mutatók ismeretében a 

beruházás megvalósítására vonatkozóan! 
 

Megtérülési idő:   8 400 ÷ 1 660 = 5,06 év 1 + 1 p 

Jövedelmezőségi mutató:   1 ÷ 5,06 = 0,1976  vagy 19,76% 1 + 1 p 

Beruházási pénzeszközök forgási sebessége:   5 ÷ 5,06 ~ 0,99 1 + 1 p 
 

Nettó jelenérték: 

PV(MCF) = 1 660 ÷ 1,04 + 1 660 ÷ 1,04
2
 + 1 660 ÷ 1,04

3
 + 1 660 ÷ 1,04

4
 + 

1 660 ÷ 1,04
5
 = 7 390 EFt 6 × 0,5 p 

NPV = 7 390 - 8 400 = - 1 010 EFt 1 p 
 

Bár a statikus mutatók kockázatot mutatnak, a dinamikus mutató alapján 

(NPV < 0) a beruházást nem javasolt megvalósítani. 1 + 1 p 
 

Elfogadható a statikus mutatók értelmezésére, a „nem javasolt megvalósítani” indoklás 

is. 

12 p 
 

2. Döntsön, hogy most, vagy az utazás előtt vásárolja meg a valutát! 

Számítsa ki, döntése alapján hány Ft-ot tud megtakarítani! (A pénznemeket 

egészre kerekítse!) (A pénznemeket egészre kerekítse!) 
 

Forintszükséglet 

- azonnal beváltja     1 500 × 363,85 = 545 775 Ft 1 + 1 p 

- nyaralás előtt váltja be     1 500 × 358,28 = 537 420 Ft 1 + 1 p 
 

Amennyiben az utazás előtt váltja be megtakarítását EUR-ra, akkor 8 355 Ft-ot 

(545 775 Ft - 537 420 Ft) tud megtakarítani.  1 + 1 p 

 

6 p 
 

3. Töltse ki értelemszerűen a táblázatot! A mutatók értékeit két tizedesjegyre 

számítsa! Jelölje a mértékegységet is! 
 

Hozammutató Számítás 
Várható 

hozam (%) 

Várható hozam (állandó ütemű 

osztaléknövekedés esetén) 
(84 ÷ 14 000) + 0,004 1,0 

Várható hozam  

(egy évi tartás esetén) 
(84 + 13 944 – 14 000) ÷ 14 000 0,2 

Osztalékhozam 84 ÷ 14 000  0,6 

 

Korrekt számítás 2 - 2 pont, a helyes érték meghatározása 1 - 1pont, összesen 9 pont.  
 

9 p 
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4. Számítsa ki a nettó forgótőke értékét és határozza meg az alkalmazott 

finanszírozási stratégiát, ha a vállalkozás tartós forgóeszköz-állománya 

15 000 EFt! 
 

Hosszú lejáratú kötelezettség számítása 

HLK ÷ 80 000 = 0,25  

A tőkeáttételi mutató helyes felírása (felismerése) 1 p 

HLK = 20 000 EFt 1 p 

 

Források összértékének számítása 

80 000 ÷ Források összesen = 0,64  

A saját tőke-ellátottság mutató helyes felírása (felismerése) 1 p 

Források összesen  = 125 000 EFt 1 p 

 

Rövid lejáratú kötelezettség 

125 000 – 80 000 – 20 000 = 25 000 EFt 1 p 

 

Nettó forgótőke 

40 000 – 25 000 = 15 000 EFt 1 + 1 p 

 

A finanszírozási stratégia szolid. 1 p 

TFE (15 000) = NFT (15 000) 

 

Elfogadható a megoldástól eltérő más levezetés is, ha az ugyanazt a nettó forgótőke 

értéket és finanszírozási stratégiát eredményezi. 

 

8 p 
A IV. kérdéstípus pontszáma összesen: 

35 p 
 

V.  Pénzügyi terv 

A pontszámok további részpontokra nem bonthatók! Halmozódó hiba esetén az adható 

pontszám megadható! (Két hiba esetén már pont a halmozódó hibákra nem adható!) A 

halmozódó hiba a feladat egészére vonatkozik, azaz az a), b) és c) feladatrészekben 

együtt, összesen csak egyszer lehet figyelembe venni. 

 

 

1.a) Tervezze meg 2020. IV. negyedévére a Vevőállomány havi záró fordulónapi 

értékeit! Az évet 360 nappal számolja! 

 

adatok Ft-ban 

Megnevezés Október November December 

Vevőállomány 
(6 680 E × 45) ÷ 30 

10 020 000 

(7 240 E × 45) ÷ 30 

10 860 000 

(9 120 E × 45) ÷ 30 

13 680 000 

 

Minden korrekt számítási eredmény 2-2 pont. 

6 p 
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b) Számítsa ki az értékesítésekből a Vevő által átutalásra került összegeket! 

 

adatok Ft-ban 

Megnevezés Október November December 
IV. 

negyedév 

Nyitó Vevőállomány 5 340 000 10 020 000 10 860 000   

Értékesítések bruttó 

összege 
6 680 000     7 240 000     9 120 000     23 040 000 

Záró Vevőállomány 10 020 000 10 860 000 13 680 000   

Befolyó árbevétel 2 000 000 6 400 000 6 300 000 14 700 000 

 

Értékelés: 

 Nyitó Vevőállomány (október-december)   3×1 pont 

 Befolyó árbevétel 4×1 pont 

 

7 p 
 

c) Állítsa össze a likviditási tervet a 2020. IV. negyedévére és határozza meg a 

negyedév egyes hónapjainak kummulált likviditási helyzetét!  

adatok Ft-ban 

Megnevezés Október November December IV. negyedév 

Befolyó árbevétel 2 000 000 6 400 000 6 300 000 14 700 000 

Egyéb bevételek 1 400 000 1 600 000 1 900 000 4 900 000 

Bevételek összesen 3 400 000     8 000 000     8 200 000     19 600 000  

Kiadások összesen 5 400 000 9 000 000 7 700 000 22 100 000 

Pénzforgalmi 

egyenleg 
-  2 000 000     -  1 000 000     500 000     -  2 500 000     

Kummulált 

likviditási helyzet 
- 2 000 000     - 3 000 000     - 2 500 000       

 

Értékelés: 

 Bevételek összesen   4×0,5 pont 

 Pénzforgalmi egyenleg   4×1 pont 

 Kummulált likviditási helyzet   3×1 pont 

9 p 
Az V. kérdéstípus pontszáma összesen: 

22 p 
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Felhasznált irodalom: 

Dr. Horváth Zsuzsanna: Pénzügy I. (Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató 

és Fejlesztő Intézet) 

 Dr. Horváth Zsuzsanna: Példatár és feladatgyűjtemény a Pénzügy I. c. 

tankönyvhöz (Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) 

 Dr. Horváth Zsuzsanna: Pénzügy II. (Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató 

és Fejlesztő Intézet) 

 Dr. Horváth Zsuzsanna: Példatár és feladatgyűjtemény a Pénzügy II. c. 

tankönyvhöz (Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) 

 Juhászné Koppány Márta: Pénzügyi alapismeretek 1. (Műszaki Könyvkiadó 

Kft.) 

 Ivádyné Mezei Ildikó: Pénzügyi alapismeretek 2. (Műszaki Könyvkiadó Kft.) 

 Ivádyné Mezei Ildikó: Pénzügyi gyakorlat (Műszaki Könyvkiadó Kft.) 

 

 


