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PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM  
TÜK szám:  

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 

Érvényességi idő: 2021. március 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 

 

 
Modulzáró vizsga 

Írásbeli vizsgatevékenysége  

javítási-értékelési útmutató 
 

 

A vizsgafeladat megnevezése: 

 

Gazdálkodási feladatok ellátása 
 

 

Időtartama:   60 perc 

 

 

A vizsga ideje:  2021. március 02. 8.00 óra 

 

 

Segédeszköz:   nem programozható zsebszámológép használható 

 
 

P. H. 
 

2021. március 
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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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I. Rendszerező feladatok 

 Fejtse ki a vállalkozás válságával kapcsolatos következő területeket!  

 

 

1. A vállalkozás válsága 

 

a) fogalma: 

 

A válság lényege a vállalkozás működésének valamilyen mértékű funkciózavara. 

  
 

2 p 

b) a fajtái kiterjedtsége (súlyossága) szerint: 

 

Operatív válság: amely egy-egy vállalati funkcióra terjed ki, és általában rövid idő alatt 

megszüntethető. 

 

Stratégiai válság: amely a vállalat nagy részére kiterjed és tartósan ható, nehezen szüntethető 

meg. 

 

Többdimenziós válság: amely nem csak a vállalat egészét keríti hatalmába, de vállalaton kívülre 

is kiterjed. Szétrombolja, de legalábbis megrendíti a vállalkozás számos külső kapcsolatát. 

 

 3 p 

c) szakaszai: 

 

A fenyegető válság szakasza: amely még nem igazán következett be, csak - mint elnevezése 

mutatja - egy reálisan és a közeli jövőben lehetséges válság, amelyre bizonyos jelek 

figyelmeztetnek, de még megelőzhető, visszafordítható.  

 

A lappangó válság szakasza: már a vállalatot elért válság szakasza, de még nem terebélyesedett 

el, és nem kerítette hatalmába a vállalat egészét. 

 

A konkrét válság szakasza: egyértelműen a vállalati gazdálkodást mélyen érintő zavar. Ám 

még itt is lehetnek a vállalatnak válságtól nem érintett részei.  

 

A kifejlett válság szakasza: az egész vállalatot áthatja, minden lényeges tevékenységi, 

gazdálkodási folyamatot érint: a reál- és pénzügyi folyamatokat egyaránt.  

 

Az akut válság szakasza: már a vállalat teljes összeomlásával fenyeget. Minden megelőzőnél 

határozottabb és mélyrehatóbb válságkezelési eszközök bevetése szükséges.  

 

 
 

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: Minden helyes válasz 1 pont. Csak egyértelmű jelölés fogadható el! 

 

Feladatszám: 1. 2. 3. 4. 

Megoldás 

betűjele: 
a d b a 

 

 

A II. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

 

III. Írja be a hiányzó fogalmakat, illetve meghatározásokat! 
 Pontozás: Minden helyes fogalom 1 pont, minden helyes meghatározás 2 pont. 

 

Fogalom Meghatározás 

Üzleti egységek 

stratégiája 

 

Az egyes stratégiai üzleti egységek, divíziók stratégiai 

előirányzatait tartalmazza. 

 

Megtérülési idő A beruházási összeg és az évi átlagos nyereség hányadosa. 

Befektetett eszközök 

Azok az erőforrások, amelyek a vállalat működését 

tartósan, egy éven túl szolgálják, több termelési 

folyamatban vesznek részt, értéküket fokozatosan adják át 

az új termék értékébe. 

Önfinanszírozás 
A vállalkozás saját tőkével finanszírozza beruházásait, 

tevékenységét. 

Prémium 
Valamely meghatározott teljesítmény elérése esetére előre 

kitűzött, az alapbéren felül fizetett munkabér/bérelem. 

Gazdasági profit 
A számviteli profit és a normál profit különbözete, avagy 

az összbevétel és a gazdasági költségek különbsége. 

Üzemszüneti pont 

A vállalat bevételei pontosan fedezik a változó költségeket, a 

fix költségekre viszont nem nyújtanak fedezetet. 
 

 

A III. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

 

4 p 

10 p 



KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 

 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ  É/5 

 

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. Az emberi erőforrás minősége a vállalkozások piaci versenyében nem játszik számottevő szerepet. 

HAMIS  

 Manapság a vállalkozások számára piaci sikerük, versenyképességük szempontjából az 

egyik legfontosabb erőforrás a munkavállalók képessége, képzettsége, összetétele, így a 

vállalkozás versenyképességének forrása, a vállalkozás számára versenyelőnyt 

jelenthet. 

2 p 

2. A beruházás mindig a tárgyi eszközök állományának bővítésére irányul. 

HAMIS  

 A bővítés mellett pótlásra is irányulhat.  

2 p 

3. A bruttó hazai termék az országban adott évben előállított, végső fogyasztásra szánt termékek 

és szolgáltatások összértéke. 

IGAZ  

 GDP = belföldön megtermelt összes jövedelem, a bruttó kibocsátás és a termelő 

fogyasztás különbsége.  

2 p 

4. Az újratermelés egy ciklikusan ismétlődő körfolyamat. 

IGAZ  

 Az újratermelés egy sajátos, ismétlődő körfolyamat, amelynek fázisai a termelés, az 

elosztás, a csere és a fogyasztás. A fogyasztás során szükségletek kielégítése történik, 

amely a termékek és szolgáltatások elfogyasztását jelentve új folyamatot indít el. 

2 p 

 

A IV. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

 

 

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

meghatározásait! 
 

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

C A E B G D F 

 
A V. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 

8 p 

7 p 
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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.) 

 

 Számítsa ki: 

1. az évente elszámolt értékcsökkenések összegét, leírási kulcsát és göngyölített 

összegét, 

2. az eszköz nettó értékét az év utolsó napján! 

 

Figyeljen arra, hogy a számítások menetét is írja le, anélkül a helyes megoldás nem fogadható 

el! 

üzemelési 

évei 

elszámolt értékcsökkenésének nettó értéke az 

év utolsó napján  

(e Ft) 

Pont-

szám összege  

(e Ft) 

leírási kulcsa  

(%) 

göngyölített 

összege 

1. 

4×6000 =  

 

24 000  

24 000 / 60 000 = 

vagy: 4/10 = 

40% 

 

 

24 000 

60 000 - 24 000 

= 

36 000 

4×0,5 

p 

2. 

3×6000 =  

 

18 000  

18 000 / 60 000 = 

vagy: 3/10 = 

30% 

24 000 + 18 000 =  

 

42 000  

36000 - 18000 = 

 

18 000 

4×0,5 

p 

3. 

2×6000 =  

 

12 000  

12 000 / 60 000 =  

vagy: 2/10 = 

20% 

42 000 + 12 000 = 

 

54 000 

18000 - 12 000 = 

 

6000 

4×0,5 

p 

4. 

1×6000 =  

 

6 000  

6000 / 60 000 = 

vagy: 1/10 = 

 10% 

54 000 + 6000 =  

 

60 000 

6000 - 6000 = 

 

0 

4×0,5 

p 

Összesen: 60 000  100% ---- ---- 1 p 

Mellékszámítások (e nélkül a helyes adatok sem fogadhatók el) 

 

 

évek számának összege: 1+2+3+4 = 10                                                                1 p 

 

Egy egységre jutó értékcsökkenés: 60 000 000 / 10 = 6 000 000  Ft                     1 p 

 

 

 

 

A VI. kérdéstípus pontszáma összesen:  

 
11 p 


