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A) Elemzési feladatok 
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Az alábbi feladatokat figyelmesen olvassa át! A javítást szabályosan, kézjegyével 

(szignóval) ellátva végezze! 

 

 

I. feladat (10 * 1 = 10 pont) 

 

Feladat: 

Válassza ki a helyes megoldásokat! Egy kérdésen belül bármennyi jó megoldás lehet (egy 

helyes megoldás mindenképpen van). Összesen TÍZ helyes megoldás van. Ennyi választ 

jelölhet meg maximálisan. A helytelen jelölésért pontlevonás nincs, de minden tízen felüli 

jelölésért automatikusan két pont levonás jár. 

 

1. Az elemzéshez használt Nettó termelési érték meghatározásához melyik tételeket kell 

csökkentő módon figyelembe venni? 

a) Bérköltség 

b) Anyagköltség 

c) Értékcsökkenési leírás 

d) Értékesítés nettó árbevétele 

e) Igénybevett szolgáltatás 

 

2. Mi jellemző a nullbázisú költségtervezésre (ZBB)? 

a) elsősorban a közvetett költségeknél használatos 

b) elsősorban a közvetlen költségeknél használatos 

c) a költségek becslése a szükséges tevékenységekből indul ki 

d) a költségek becslésénél azt feltételezik, hogy nem lesz változás 

e) a költségek becslésénél azt feltételezik, hogy "szinte" nullára visszaszoríthatók 

 

3. Az elérhető optimális eredmény összegének tervezésénél melyik az a tényező, amelyik 

NEM befolyásolja a termékek jövedelmezőségi rangsorát? 

a) tervezett állományváltozás 

b) eladási ár 

c) közvetlen önköltség 

d) fajlagos szűk erőforrás felhasználás 

e) értékesítés közvetett (fix) költsége 

 

4. Melyik esemény tudja javítani a vállalkozás tárgyi eszközök használhatósági fokát 

kifejező mutatószámot? 

a) terv szerinti értékcsökkenés elszámolása 

b) terven felüli értékcsökkenés elszámolása 

c) tárgyi eszköz beszerzése 

d) beruházási szállító kifizetése 

e) nullára leírt tárgyi eszköz kivezetése 

 

5. Az alábbi mutatók közül melyik tartozik a jövedelmezőség átfogó elemzése 

témakörébe? 

a) tőkefeszültség mutató 

b) befektetés-finanszírozási mutató 

c) vevők forgási ideje 

d) befektetett tőke hozama 

e) tárgyi eszköz használhatósági fok  
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II. feladat (5 + 5 = 10 pont) 

 

Feladat: 

a) Jelölje, hogy az alábbi gazdasági események hatással vannak-e a vállalkozás 

pénzeszközeire! Amennyiben nem, az első oszlopba tegyen egy X-et, amennyiben volt 

hatásuk a pénzeszközökre, úgy a pozitív (+), illetve a negatív (-) változást a magyar 

Számviteli törvény szerinti cash flow megfelelő kategóriájánál (oszlopban) jelölje be! 

5 * 1 = 5 pont 

Egy sorba csak egy jelölés tehető. Több jelölés esetén az adott sorra nem jár pont. 

 

Gazdasági esemény 
Nincs pénzmozgás 

(X) 

Működési 

(+ / -) 

Befektetési 

(+ / -) 

Finanszírozási 

(+ / -) 

Adótartozás átutalása  – 
 

 
 

Adózott eredmény (nyereség) 

átvezetése eredménytartalékba 
X    

Befektetési célú részvények 

vásárlása átutalással 
  –  

Céltartalék feloldása X 
 

 
  

Hosszú lejáratú kölcsön 

felvétele 
   + 

 

 

Feladat: 

b) Jelölje a megfelelő oszlopba tett X-szel, hogy melyik fokozatba helyezné el az alábbi 

vagyoni elemeket egy négyfokozatú statikus likviditási mérlegben! 5 * 1 = 5 pont 

Egy sorba csak egy jelölés tehető. Több jelölés esetén az adott sorra nem jár pont. 

 

Vagyoni elemek 
Eszköz Forrás 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Értékelési tartalék        X 

2. Forgatási célú hitelviszonyos értékpapír  X       

3. Lejárt szállítói tartozás     X    

4. Pénztár X        

5. Rövid lejáratú kölcsön      X   
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III. feladat (5 + 4 = 9 pont) 

 

Az elemzéseknél sokszor használtak a mutatószámok, amelyeket alapvetően két nagy 

csoportba sorolhatjuk: abszolút mutatószámok és relatív mutatószámok. 

 

Feladat: 

a) Milyen altípusai vannak e két mutatószám csoportnak? Soroljon fel legalább ötöt a 

kettőből együttesen! 

 

abszolút mutatószámok 

 egyedi számok 

 összegek 

 különbségek 

 középértékek 

 

relatív mutatószámok 

 megoszlási viszonyszám 

 dinamikus összehasonlító viszonyszám 

 területi összehasonlító viszonyszám 

 koordinációs összehasonlító viszonyszám 

 intenzitási viszonyszám 

 

 

 

 

 

A balanced scorecard (BSC, kiegyensúlyozott stratégiai mutatószámok rendszere) hatékony 

segítője lehet a vállalatvezetésnek az üzletmenet nyomon követésében és irányításában, a 

stratégia tudatos végiggondolásában és megvalósításában. 

 

Feladat: 

b) Sorolja fel a balanced scorecard nézőpontjait! 

 

1) pénzügyi (tulajdonosi, befektetői) 

2) vevői 

3) működési folyamatok 

4) tanulási és fejlődési (szervezet megújulás, innováció) 

 

Az értékelésnél a tartalmi egyezés a lényeg, nem a szó szerinti azonosság (zárójelben található 

erre néhány példa). 
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IV. feladat (2 + 5 = 7 pont) 

 

Egy vállalkozás üzemi gépköltségének a költségjellemzője a gépóra, a reagálási foka 0,8. A 

bázis időszakban 60 000 eFt volt a gépköltség, amelyhez 10 000 gépóra kapcsolódott. A 

tárgyidőszakra 12 000 gépóra felhasználását tervezték a cégnél. 

 

Feladatok: 

a) Határozza meg a tárgyidőszakra tervezett költséget! 

b) Elemezze a tárgy és bázis időszaki gépköltség eltérését (szövegesen is), amennyiben a 

tárgy időszakban a tényleges költség 72 000 eFt lett! 

 

Ktgjellemző (gó) változása: 12 000 / 10 000 = 1,2 → + 20 % (1 pont) 

Tervezett gépktg.: 60 000 * (1 + 0,8 * 0,2) = 69 600 eFt (1 pont) 

vagy 60 000 * 0,8 * 1,2 + 60 000 * (1 – 0,2) = 69 600 

 

Teljes költségeltérés: 72 000 – 60 000 = + 12 000 eFt (1 pont) 

Indokolt költségeltérés: 69 600 – 60 000 = + 9 600 eFt (1 pont) 

Egyéb költségeltérés: 72 000 – 69 600 = + 2 400 eFt (1 pont) 

 

A gépköltség összesen 12 000 eFt-tal nőtt, amelyből a gépóra (mint költségjellemző) 

növekedésével 9 600 eFt emelkedés magyarázható, a további 2 400 eFt-os növekedést más 

tényezők (költségjellemzőn kívüliek) okozták. (2 pont) 
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V. feladat (22 + 12 = 34 pont) 

 

A vállalkozás kétféle pékáru előállításával foglalkozik. Az elmúlt időszak termeléséről az 

alábbi adatokat ismerjük. 

 

Megnevezés 

(mennyiségi egység) 

Terv Tény 

kifli zsemle kifli zsemle 

Termelt mennyiség (ezer db) 4 000 3 500 4 200 3 600 

Fajlagos anyag felhasználás (g/db) 26 31 25 30 

Anyag beszerzési egységár (Ft/kg) 120 120 115 115 

Késztermék eladási ára (Ft/db) 16 16 16 16 

 

Feladatok: 

a) Az abszolút különbözetek módszere (láncmódszer) segítségével elemezze az anyagköltség 

tervezett alakulását! A volumenhatás szétbontásához az átlagos költséghányadot 

használja! 

b) Szövegesen is értékelje a kiszámolt eltéréseket! 

 

Tervezett anyagktg.: K0 = Σ q0 * f0 * p0 =  

4 000 * 26 * 120 + 3 500 * 31 * 120 = 25 500 eFt (2 pont) 

Tényleges anyagktg.: K1 = Σ q1 * f1 * p1 = 

4 200 * 25 * 115 + 3 600 * 30 * 115 = 24 495 eFt (2 pont) 

Teljes költségeltérés: ΔK = K1 – K0 = 24 495 – 25 500 = – 1 005 eFt (2 pont) 

Volumenhatás: Δq = Σ (q1 – q0) * f0 * p0 = 

(4 200 – 4 000) * 26 * 120 + (3 600 – 3 500) * 31 * 120 = + 996 eFt (2 pont) 

Fajlagos hatás: Δf = Σ q1 * (f1 – f0 * p0) = 

4 200 * (25 – 26) * 120 + 3 600 * (30 – 31) * 120 = – 936 eFt (2 pont) 

Tarifális hatás: Δp = Σ q1 * f1 * (p1 – p0) = 

4 200 * 25 * (115 – 120) + 3 600 * 30 * (115 – 120) = – 1 065 eFt (2 pont) 

Bázis költséghányad: Kh0 = K0 / Σ q0 * a0 = 

25 500 / (4 000 * 16 + 3 500 * 16) = 25 500 / 120 000 = 0,2125 (2,5 pont) 

Fiktív költséghányad: Kh1,0 = (K0 + Δq) / Σ q1 * a0 = 

(25 500 + 996) / (4 200 * 120 + 3 600 * 120) = 26 496 / 124 800 = 0,212307692 (2,5 pont) 

Tiszta volumen változás hatása: 

q1 = (Σq1a0 – Σq0a0) * Kh0 = (124 800 – 120 000) * 0,2125 = + 1 020 eFt (2,5 pont) 

Összetétel változás hatása: 

q2 = Σq1a0 * (Kh1,0
 
– Kh0) = 124 800 * (0,212307692 – 0,2125) = – 24 eFt (2,5 pont) 

 

Módszertanilag más levezetés is elfogadható, amennyiben azonos végeredményt sikerül 

kihozni. 

 

 

Az anyagktg. összesen 1 005 eFt-tal kevesebb lett, ami a következő tényezőkkel 

magyarázható: 

- a nagyobb termelt mennyiség miatt 996 eFt-tal nőtt az anyagktg.; 
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- tisztán a termelés mennyiségének (változatlan összetétel melletti) átlagos növekedése 

1 020 eFt-tal növelte az anyagktg-et; 

- a termelés összetételének változása (eltolódott a termelés az alacsonyabb anyagktg-

hányadú termékek felé) miatt az anyagktg. 24 eFt-tal csökkent; 

- a fajlagos anyagfelhasználásban bekövetkezett hatékonyság javulás 936 eFt-tal mérsékelte 

az anyagktg-et; 

- az anyag beszerzési árának kedvezőbb alakulása 1 065 eFt-tal csökkentette az anyagktg-et. 

 

Értékelés: minden változás értelmezése 2 pont (6 * 2 = 12 pont összesen), ha tartalmilag helyes 

a szöveges értelmezés. 

Amennyiben az a) részben rosszul számolt a vizsgázó, de a rossz számszaki végeredményeket 

szövegesen helyesen értelmezi, akkor az értelmezésre teljes pontszám jár. 
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VI. feladat (12 + 6 + 6 + 6 = 30 pont) 

 

Egy kereskedő vállalkozás beszámolójából az alábbi kivonatot ismerjük, amely a teljes évet 

felölelte (adatok eFt-ban). 

 

Megnevezés Bázisidőszak Tárgyidőszak 

Eladott áruk beszerzési értéke 187 200 172 800 

Árukészlet nyitó értéke 14 000 12 000 

Árukészlet záró értéke 12 000 14 400 

Szállítói kötelezettség nyitó értéke 18 000 ……… 

Szállítói kötelezettség záró értéke 21 000 27 000 

 

Csak normál (nem speciális) gazdasági események történtek az árukkal (az év során 

engedmény és visszaküldés nem történt). A szállítók növekedése csak az árukkal 

összefüggésben történt, az áfa kulcs 27 % volt. 

 

Feladatok: 

 

a) Állítsa össze a tárgyidőszakra az áruk és a szállítók mérlegsor mozgását (nyitó, növekedés, 

csökkenés, záró)! Konkrétan nevezze meg a növekedés és csökkenés eseményét is! 

 

Áruk: 

Nyitó + Beszerzés (1 pont) – Értékesítés (1 pont) = Záró 

12 000 175 200* (2 pont) 172 800 (1 pont) 14 400 

*Beszerzés összegének meghatározása maradék egyenleg módon: 

172 800 + 14 400 – 12 000 = 175 200 eFt 

 

Szállítók: 

Nyitó + Beszerzés (1 pont) – Kifizetés (1 pont) = Záró 

21 000 (1 pont) 175 200 * 1,27 = 222 504 (2 pont) *216 504 (2 pont) 27 000 

*Kifizetés összegének meghatározása maradék egyenleg módon: 

21 000 + 222 504 – 27 000 = 216 504 eFt 

 

b) Határozza meg mindkét időszakra az áruk forgási idejét (360 napos évvel és két tizedes 

jegy pontossággal)! 

 bázis időszak (3 pont) tárgy időszak (3 pont) 

Átlagos árukészlet (14 000 + 12 000) / 2 = 13 000 eFt (12 000 + 14 400) / 2 = 13 200 eFt 

Napi ELÁBÉ 187 200 / 360 = 520 eFt/nap 172 800 / 360 = 480 eFt/nap 

Fogási idő 13 000 / 520 = 25 nap 13 200 / 480 = 27,5 nap 

Ha valaki a záró egyenlegből számol, akkor 4 pontot kaphat a 6-ból. 

 

c) Szövegesen értelmezze az áruk forgási idejének változását! 

Áruértékesítés változása: 172 800 / 187 200 = 92,31 % → – 7,69 % (1 pont) 

Átlagos árukészlet változása: 13 200 / 13 000 = 101,54 % → + 1,54 % (1 pont) 

Forgási idő változása: 27,5 / 25 = 110 % → + 10 % (1 pont) 

 

Az áruk forgási idejének növekedése (+10 %) kedvezőtlen, amely arra vezethető vissza, hogy 

az árukészlet átlagos állománya kismértékben (1,54 %) nőtt, miközben az áruértékesítés 

csökkent (– 7,69 %). (3 pont) 
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d) Az árukészlettel és a szállítókkal összefüggésben mi jelenik meg a vállalkozás magyar 

Számviteli törvény szerinti Cash flow kimutatásában a tárgyidőszakban? (Melyik 

kategória, melyik sor, milyen érték?) 

 

Áruk: 

Működési cash flow (1 pont) 

10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása (1 pont) 

Összeg: – (14 400 – 12 000) = – 2 400 eFt (1 pont) 

 

Szállítók: 

Működési cash flow (1 pont) 

6. Szállítói kötelezettség változása (1 pont) 

Összeg: 27 000 – 21 000 = + 6 000 eFt (1 pont) 

 

A Cash flow kimutatás sornál nem csak a szó szerintire megnevezésére jár pont, akkor teljes 

pontszám jár, ha tartalmilag jó az elnevezés (pl. készletek növekedése, forgóeszközök 

állományváltozása). 

 


