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PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM  
TÜK szám:  

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 

Érvényességi idő: 2021. február 02. 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. 

 

 

É 
 

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:  2021. február 02. 8.00 óra 

 

 

Segédeszköz:   nem programozható zsebszámológép használható 

 
 

P. H. 
 

2021. február 
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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 

 Fejtse ki a vállalkozás érintettjeivel kapcsolatos következő területeket!  

 

 

 

1. A vállalkozás érintettjei 

 

a) fogalma: 

 

Minden olyan személy, vagy csoport, aki/amely lényeges, tartós, kölcsönös kapcsolatban 

áll a vállalkozás működésével.  
 

2 p 

b) belső érintettek szerepe és célja a vállalkozásban: 

 

Tulajdonosok: Ők adják a tőkét. Abban érdekeltek, hogy a befektetett tőkéjük mielőbb 

megtérüljön, azt növeljék.  

 

Menedzserek: Ők a legfőbb döntéshozók. Céljaik szorosan kötődnek a vállalat sikeréhez, 

növekedéséhez.  

 

Alkalmazottak: Ők a végrehajtók. Személyes jövedelmük maximalizálására törekszenek. 

 

 3 p 

c) Külső érintettek jellemzői: 

 

Fogyasztók: Ők jelentik a referenciát a vállalat számára. Szükségleteik kielégítésére 

törekszenek. 

 

Szállítók: Ők biztosítják a vállalkozás számára az erőforrásokat. A szállítók megbízhatósága, 

pontossága fontos feltétele a vállalkozás megfelelő működésének.  

 

Versenytársak: A piacon azonos vagy hasonló tevékenységet folytató vállalkozások. Velük 

osztozik a vállalat a piacon. 

 

Állami intézmények: Azok az intézmények, amelyek az államot képviselik. Jogszabályokkal, 

törvényekkel befolyásolják a vállalatok működését.  

 

Civil szervezetek (helyi és állampolgári közösségek): Önszerveződésen és önkéntességen 

alapuló, érdekeiket közösen érvényesítő szervezetek, a civil szféra. 

 
 

5 p 

 

Az I. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

 
10 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. 4. 

Megoldás betűjele a b d d 

 

A II. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

III. Mi az azonosság és mi a különbség a következő kategóriapárok között? 

 

 
A III. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

 

8 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. 

Nemzetgazdasági 

ág 

– 

Nemzetgazdasági

ágazat 

Mindkettő a gazdálkodó 

szervezetek 

csoportosítását jelenti a 

tevékenységük jellege 

szerint. Vagy: 

Nemzetgazdaság ágazati 

rendszerének szintjei. 

A nemzetgazdasági ág a legösszevontabb 

csoport, az ágazat ettől részletesebben tagolja a 

gazdaságot. 

3. 

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. 

4. 

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. 

  

8 p 
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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.) 

 

 

1. Minél szélesebb a vállalatok közötti konkurencia, annál kisebb arányú a raktárkészletre termelés. 

HAMIS  

 Minél élesebb a verseny a piacon, annál fontosabb a vevők gyors kiszolgálása, ami arra 

ösztönzi a vállalatot, hogy nagyobb arányban termeljen készletre. (Gazdaságilag ésszerű 

határok között.) 

2 p 

2. Befektetés alatt a megvalósításhoz szükséges pénzeszközök előteremtését és racionális 

felhasználását értjük. 

HAMIS  

 Ez a fogalom a finanszírozást jelenti.  

2 p 

3. A divizionális szervezeti forma tipikusan nagyvállalati, ahol az elsődleges munkamegosztás 

tárgyi elv szerint történik. 

IGAZ  

 Az elsődleges munkamegosztás tárgyi elv szerint, termékek, vevők vagy piaci régiók 

szerint történik.  

2 p 

4. Egyéni vállalkozó az a természetes személy, aki saját nevében, saját kockázatára rendszeresen 

üzletszerű gazdasági tevékenységet végez a vállalkozói igazolvány kibocsátását követően 

haszonszerzés céljából korlátolt felelősséggel. 

HAMIS  

 Bejelentési kötelezettséghez kötött a tevékenység megkezdése, igazolványhoz nem. 

2 p 

5. Az idegen tőkével való finanszírozás csökkenti a saját tőke hasznát. 

HAMIS  

 Növelheti is a saját tőke hozamát, ha az idegen tőke költsége kisebb, mint a befektetés 

hozama. 

2 p 

 

A IV. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

 

 

 

10 p 
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V. Párosítsa a két oszlop tartalmilag egymáshoz kapcsolható fogalmait, illetve 

meghatározásait! 
 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

B E A C D G F 

 
A V. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

 

VI. Oldja meg a következő számolást is igénylő feladatot! 

 
 (Figyeljen arra, hogy a számítások módját/képletét is írja le a vizsgázó, anélkül a helyes 

megoldás nem fogadható el! Amennyiben a vizsgázó hibát ejt - rossz értékkel -, de helyes 

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

megadható a számításokra.) 

 

(Pontozás: a számítás módjának felírása az 1. feladatnál 2 pont, a 2. és 3. feladatnál 1 pont, a 

mutató kiszámítása 1 pont mindegyik mutatónál.) 

 

Megnevezés Számítás módja 
Adatok 

(mértékegységgel együtt) 

1. 

Átlagkészlet 
1

2
...

2
32

1





n

x
xx

x n

   3

2

10000
920000012

2

5200 eFt
eFteFt

eFt


 

= 9 600 e Ft 

 

2+1 p 

2. 

Fordulatok 

száma 

É𝑟𝑡é𝑘𝑒𝑠í𝑡é𝑠𝑖 𝑓𝑜𝑟𝑔𝑎𝑙𝑜𝑚

Á𝑡𝑙𝑎𝑔𝑘é𝑠𝑧𝑙𝑒𝑡
 

eFt

eFt

9600

69120
= 7,2 fordulat 

 

 

1+1 p 

 

3. Forgási idő  

Á𝑡𝑙𝑎𝑔𝑘é𝑠𝑧𝑙𝑒𝑡

1 𝑛𝑎𝑝𝑖 é𝑟𝑡é𝑘𝑒𝑠í𝑡é𝑠𝑖 𝑓𝑜𝑟𝑔𝑎𝑙𝑜𝑚
 

 

vagy: 

 
𝐼𝑑ő𝑠𝑧𝑎𝑘 𝑛𝑎𝑝𝑗𝑎𝑖𝑛𝑎𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎

𝑓𝑜𝑟𝑑𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑘 𝑠𝑧á𝑚𝑎
 

 

 

nap

eFt

eFt

90

69120

6009
 vagy 

2,7

90
 ≈ 12,5 nap 

 

1+1 p 

A VI. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

7 p 

7 p 


