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Modulzáró vizsga 

Írásbeli vizsgatevékenysége  

javítási-értékelési útmutató 
 

 

A vizsgafeladat megnevezése: 

 

Gazdálkodási feladatok ellátása 
 

 

Időtartama:   60 perc 

 

 

A vizsga ideje:  2020. szeptember 01. 8.00 óra 

 

 

Segédeszköz:   nem programozható zsebszámológép használható 
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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 vállalkozáshoz és a beruházáshoz 

kapcsolódnak. 

Üzleti vállalkozás és vállalat 

a) üzleti vállalkozás meghatározása: 

Olyan emberi tevékenység, amelynek alapvető célja a fogyasztói igények kielégítése, 

nyereség elérése mellett. 

 

b) vállalat meghatározása: 

Az üzleti vállalkozás szervezeti kerete a modern társadalmakban jogilag körülhatárolt 

olyan struktúra, amelyben az alapvető cél eléréséhez szükséges tevékenységek 

végbemennek. 

 (Más korrekt válasz is elfogadható.) 

2 p 

2 p 

 

Beruházás 

a) fogalma: 

 

Komplex műszaki-gazdasági tevékenység, amely tárgyi eszközök létesítésére, meglévő 

tárgyi eszközök pótlására, ill. bővítésére irányul. 

 (Más korrekt válasz is elfogadható.) 2 p 

c) 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: minden helyes felsorolás 0,5 p.) 
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 c a d b e 

 

A II. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

 

III. A következő jellemzők mely fogalomhoz tartoznak? Egy üzlet innovatív 

intézkedéseit sorolja be az innováció megfelelő típusába! Válaszának 

megfelelő fogalom alá tegyen X-et!  

 
(Egy sorban maximum két helyre tehet X-et! Minden helyes válasz 1 pontot ér.) 

 

Megnevezés Termék innováció 
Technológiai 

innováció 

Bankkártyás fizetés lehetővé tétele  X 

Önkiszolgálás bevezetése  X 

Új csomagolás  X 

Új szolgáltatások X  

A kínálat bővítése X  

Ingyenes parkolási lehetőség a 

vásárlóknak 
 

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. Az állítás valóságtartalmának eldöntése 1 p, az 

indoklás 1 p.) 

 

 

 

6 p 

6 p 
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1. A szolgáltatásnyújtás során a vállalkozás a vásárolt erőforrások kombinálásával új 

javakat hozhat létre. 

HAMIS  

 A szolgáltatási folyamat elvégzésének eredményeként új anyagi jószág nem keletkezik, 

az eredmény valamilyen termelési vagy fogyasztási szükséglet kielégítése, már létező 

jószág átalakítása, módosulása, funkcióképesebbé válása.  

2 p 

 

2. A mintavételes minőség-ellenőrzés a nagy tömegszerűségű gyártás mellett 

eredményesen alkalmazható. 

IGAZ  

 A mintavételes minőség-ellenőrzés a gyártásközi ellenőrzés egyik legcélszerűbb, 

legtakarékosabb formája, amely elsősorban nagy tömegszerűségű gyártás esetén 

alkalmazható eredményesen.  

2 p 

 

3. 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 

 

4. Az anyagszükségleti terv kidolgozásakor a vállalat értékesítési-termelési tervéből kell 

kiindulni. 

IGAZ  

 Az anyagszükségleti terv kiinduló pontja az értékesítési tervre támaszkodó termelési 

terv, amely meghatározza a tervezett mennyiséget, a termelés ütemezését. Ehhez kell 

igazítani a beszerzési tevékenységet.  

2 p 

 

5. A tárgyi eszköz bruttó ára tartalmaz az áfát is. 

 

IGAZ  

 A tárgyi eszköz bruttó ára a bekerülési költsége és annak az áfája. 

 

2 p 

 
 

A IV. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

 

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

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

el.) 

 
Az V. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

 

VI. Oldja meg a következő számolást is igénylő feladatot! 

 
Egy induló vállalkozás női kosztümöket szeretne gyártani. Önt bízták meg azzal, hogy 

határozza meg a vállalkozás gazdálkodása tekintetében a fedezeti és üzemszüneti pontokat! 

Határozza meg, hogy a vállalkozás az előzetes tervek szerint elérhet-e profitot?  

Kategória párok Azonosság Különbség 

1. 

Külső környezet 

 –  

Belső környezet 

Mindkettő a 

vállalkozások 

környezetének 

része 

A külső tényezők, adottságok, amelyek kívülről 

hatnak a vállalkozásra és direkt módon fejtik ki 

hatásukat, míg a belső tényezők közvetlen hatást 

gyakorolnak hatást.  

 

2. 

Marketing 

 –  

Értékesítés 

Mindkettő az 

innovációs lánc 

eleme 

A marketing feladata az ötletgyűjtés, az innovációhoz 

szolgáló ötlet lehet külső vagy belső forrásból 

származó. A marketing az innovációs lánc első 

eleme, míg az értékesítés feladata az elkészült termék 

fogyasztóhoz való eljuttatása, tehát a lánc utolsó 

eleme. 

3. 

Technológiai 

környezet (K+F) 

- 

Szociális-

kulturális 

környezet 

Mindkettő a 

vállalkozás külső 

környezetének 

eleme  

A technológiai környezet (K+F) pl. a társadalom 

technikai, technológiai fejlettsége, a kutatásra 

fordított GDP hányad, míg a szociális-kulturális 

környezet legfőbb elemei a demográfiai, az életmód, 

a szociális értékek és az egészségügyi helyzet 

alakulása 

4. 

Átlagos 

jövedelmezőség 

 –  

  Megtérülési idő 

Mindkettő statikus 

beruházás 

gazdaságossági 

mutató 

Átlagos jövedelmezőség: megmutatja, hogy a 

beruházásba befektetett pénzeszköz hány %-a térül 

meg egy év alatt átlagosan (átlagos évi hozam / 

egyszeri ráfordítás) Minél nagyobb értéket kapunk, 

annál kedvezőbb. 

Megtérülési idő: a beruházásba befektetett 

pénzeszköz hány év alatt térül meg a beruházás éves 

jövedelmeiből. 

(egyszeri ráfordítás / átlagos évi hozam) 

A kisebb érték a kedvező. 

 

5. 

Alkalmazottak  

–  

Vevők 

 

Mindkettő a 

vállalkozás belső 

környezetének 

eleme  

Az alkalmazottak az állandóan változó feladatokhoz 

szükségesek ahhoz, hogy a fogyasztók figyelmét 

felkeltő termékeket/szolgáltatásokat állítsanak elő. 

Az alkalmazottak fogják előállítani az outputot, míg a 

vevők fogják elfogyasztani. 

10 p 
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A feltételezett vállalkozás ismert adatai a termelésről: 

 

tervezett termelési mennyiség (T) 40 000 kosztüm/év 

tervezett piaci eladási ár (P) 24 000 Ft/kosztüm 

tervezett összes változó költség (VC) 572 000 000 Ft 

tervezett összes fix költség (FC) 120 000 000 Ft 

Kiegészítő információk: 

Az adott évi összes termelt mennyiség értékesítését tervezik. 

 

 (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 a: 

 

1. Fedezeti pontot  
 

 

Számítás módja: 

 

a termelés összes költsége = tervezett összes változó költség + tervezett összes fix költség 

TC = VC + FC 

 
 

0,5 p  

 

Számítása/értéke: 

 

572 000 000 Ft + 120 000 000 Ft = 692 000 000 Ft  

 
 

1 p  

 

 

2. Üzemszüneti pontot 

 

 

Számítás módja: 

 

üzemszüneti pont = változó költségek szintje 
 

0,5 p  

 

Számítása/értéke: 

 

572 000 000 Ft 

 
1 p  
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3. Profitot 

 

 

Számítás módja: 

 

Profit = az értékesítés árbevétele - a termelés összes költsége 

értékesítés árbevétele = tervezett értékesítés mennyisége x tervezett piaci eladási ár 

                                                      TR = P × Q 

Tπ = TR  TC 

 1 p  

Számítása/értéke: 

 

árbevétel = 40 000 db × 24 000 Ft/db = 960 000 000 Ft 

profit = 960 000 000 Ft – 692 000 000 Ft = 268 000 000 Ft 

 

 

(Pontozás: árbevétel 1 p, profit 1 p) 
2 p  

 

 

A VI. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

 

 

 

 

6 p 


