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Fontos tudnivalók 

 

A dolgozatban található feladattípusok: 

 

Számítási feladatok: 

 

A feladatlap négy esettanulmányt tartalmaz, amely statisztikai számítási ismereteket igényel. 

A feladatok között nincs összefüggés, azok bármilyen sorrendben megoldhatók.  

 

A kapott eredményeket írja a táblázatok megfelelő rovatába! A versenybizottság csak a 

megjelölt helyekre beírt eredményeket veszi figyelembe, ennek ellenére minden 

mellékszámításnál jelölje a számított adat vagy mutató megnevezését, a számítás módját, a 

kapott eredményt mértékegységével együtt! 

 

A feladatsor megoldásához nem programozható számológép használható.  

 

Teszt jellegű feladatok: 

Feleletválasztás: 

A megoldásokban csak egy helyes válasz van, azt aláhúzással jelölje! Ha a megjelölés nem 

egyértelmű, nem kap pontot!  

 

Igaz - Hamis állítások:  

Az állítások után írt I (igaz) vagy H (hamis) betűkkel jelölje döntését!  

 

Fogalom felismerés: írja be a kipontozott helyre a fogalom megnevezését!  

 

A feladatokban szereplő valamennyi százalékos mutatót egy tizedesjegy pontossággal 

számítsa, az abszolút adatok kerekítésére vonatkozóan pedig a feladatok végén talál utalást! 

 

Csak tollal dolgozhat, a táblaszerkesztéshez, az aláhúzásokhoz használjon vonalzót!  

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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I. Feladat: Esettanulmány az üzleti áruforgalmi tevékenység elemzéséhez  

Egy egyéni vállalkozó élelmiszer-kisáruházának 2017. évi áruforgalmi tevékenységét 

vizsgáljuk. Az üzlet 27 %-os és 18 %-os áfa kulcsú termékeket forgalmaz. Készleteit 

beszerzési áron tartja nyilván. Év közben nem vezet folyamatos készletnyilvántartást. 2017. 

január elsején a 27 %-os áfa kulcsú cikkek nyitókészlete 9 000 ezer Ft, a 18 %-os áfa kulcsú 

cikkeké 1 500 ezer Ft volt. Az év végi leltár szerint a 27 %-os áfa kulcsú cikkekből a leltár 

szerinti zárókészlet a január 1-jei nyitókészlethez viszonyítva 400 ezer Ft-tal alacsonyabb, a 

18 %-os cikkek készlete 200 ezer Ft-tal magasabb. A vállalkozó az éves tevékenységének 

elemzéshez a Pénztárkönyvből a következő információkat használja fel: 

- A 27 %-os áfa körbe tartozó cikkek nettó árbevétele 150 000 ezer Ft, a 18 %-os áfa 

körbe tartozóké 31 000 ezer Ft. 

- A beszerzett áruk nettó beszerzési értéke a 27 %-os áfa körbe tartozó termékek 

esetében 117 795 ezer Ft, a 18 %-os áfa tartalmú cikkeké 25 593 ezer Ft. 

- Anyag, göngyöleg nettó beszerzési ára 1 500 ezer Ft + 405 ezer Ft áfa. 

- Vásárolt szolgáltatások nettó értéke 1 778 ezer Ft. (áfa kulcs: 27 %) 

 

A számítások kerekítési pontossága: 

abszolút adatok: ezer Ft; forgási sebesség: egész nap; százalékos mutatók: 1 tizedesjegy  

 

a) Határozza meg éves szinten az áfa elszámolási kötelezettséget áfa kulcsonként és összesen! 

 ..... pont / 10 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értékesítéskor felszámított áfa: ezer Ft 

Beszerzéskor előzetesen felszámított áfa: ezer Ft 

Anyagok, göngyölegek és szolgáltatások áfája: ezer Ft 

Áfa elszámolási kötelezettség ...................... ezer Ft 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 10 pont 
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b) Számítsa ki az áruforgalmi mérlegsor segítségével az eladott áruk beszerzési értékét áfa 

kulcsonként és összesen! ..... pont / 6 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áfa kulcs 
Az eladás értéke nettó 

beszerzési áron 

27 % ezer Ft 

18 % ezer Ft 

Összesen ezer Ft 

 

c) Határozza meg a forgási sebességet napokban áfa kulcsonként és összesen! ..... pont / 6 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áfa kulcs Forgási sebesség nap 

27 %-os nap 

18 %-os nap 

Összesen nap 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 12 pont 
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d) Számítsa ki az árréstömeget, és az átlagos haszonkulcsot a nettó árbevétel százalékában áfa 

kulcsonként és üzleti szinten összesen!  ..... pont / 8 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áfa kulcs 
Árréstömeg  Árrésszínvonal  

(ezer Ft) (% - ban) 

27 %-os   

18 %-os   

Összesen   

 

II. Feladat ..... pont / 10 pont 

Döntse el igazak, vagy hamisak a következő állítások! Válaszoljon a keretbe írt betűjellel (I = 

igaz, H = hamis)! 

Állítás Válasz 

1) Egyéni vállalkozás vállalkozói igazolvány nélkül is gyakorolható, amennyiben 

a vállalkozást nyilvántartásba vették, és van nyilvántartási száma. 

 

2) Az egyéni vállalkozásról szóló törvény nem ír elő személyes munkavégzési 

kötelezettséget, hanem személyes közreműködést ír elő. 

 

3) Az áfa-fizetésre kötelezett adóalanyok áfa elszámolási kötelezettsége - a 

jogszabályban meghatározott gyakorisággal - az értékesítéskor felszámított áfa 

befizetésével teljesíthető. 

 

4) A gyorsan fogyó áruféleségeknél a fordulatok száma kisebb, a forgási sebesség 

napokban számított értéke nagyobb, mint a lassabban fogyó cikkekből. 

 

5) Az egyéni vállalkozó a leltárhiányért teljes anyagi felelősséggel tartozik, azt 

köteles megtéríteni, befizetni a házipénztárba. 

 

6) Amennyiben a vállalkozás nem vezet folyamatos készletnyilvántartást, a 

vállalkozás vagyonának meghatározásához év végén mindenképpen kötelező a 

leltározás. 

 

7) A kereskedelmi tevékenységet folytató egyéni vállalkozótól az online 

pénztárgépek adatait a NAV közvetlen lekérdezéssel éri el, ennek biztosítása a 

pénztárgép üzemeltetőjének felelőssége. 

 

8) Az eladott áruk beszerzési értéke és a beszerzés értéke nettó beszerzési áron 

azonos fogalom. 

 

9) Fogyasztói áras készletnyilvántartás esetén a beszerzés fogyasztói áron 

tartalmazza az árrést! 

 

10) Az árrésszínvonal azt fejezi ki, hogy 100 Ft eladási forgalomnak hány 

százaléka az árréstartalom. 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 18 pont 
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III. Feladat: Esettanulmány a vállalkozás vagyoni helyzetének kimutatásához 

Egy kisáruházat üzemeltető egyéni vállalkozó 2018-ban fejleszteni szeretné tevékenységét. 

Ehhez tőkebevonásra van szüksége. 

Az egyéni vállalkozó 2017. december 31-i vagyoni helyzete: 

Gépek, berendezések, felszerelések:  2 580 ezer Ft 

Készletek:     4 500 ezer Ft 

Pénzeszközök:    3 800 ezer Ft 

A vállalkozó úgy tervezi, hogy 2018. január 1-jétől egyéni vállalkozását megszünteti és egy 

kültag bevonásával betéti társaságot alapít. A már meglévő vagyona biztosítaná a társaságba 

bevitt tőkéjét. A fejlesztés további forrását a külső tag betétje jelentené, további részét banki 

hitelfelvétel biztosítaná. A belépő kültag apportként 5 000 ezer Ft-os gépkocsit vinne be a 

vállalkozásba, továbbá 5 000 ezer Ft pénzeszközzel járulna hozzá a fejlesztéshez. Közös 

döntésük alapján, a tervezett fejlesztéshez szükséges további 9 000 ezer Ft-ot, 3 évre felvett 

banki hitellel biztosítanánk. 

a) Állítsa össze a betéti társaság tervezett induló mérlegét! ..... pont / 11 pont 

Tervezett nyitómérleg 2018. január 1. 

Eszközök Források 

A tétel megnevezése Érték E Ft A tétel megnevezése Érték E Ft 

Befektetett eszközök  Saját tőke  

Immateriális javak  

Jegyzett tőke  

Jegyzett, de még be nem 

fizetett tőke 
 

Tárgyi eszközök  

Tőketartalék  

Eredménytartalék  

Lekötött tartalék  

Befektetett pénzügyi 

eszközök 
 Értékelési tartalék  

Forgóeszközök  Adózott eredmény  

Készletek  Céltartalékok  

Követelések  
Kötelezettségek  

Hátrasorolt kötelezettségek  

Értékpapírok  
Hosszú lejáratú 

kötelezettségek 
 

Pénzeszközök  Rövid lejáratú kötelezettségek  

Aktív időbeli elhatárolások  Passzív időbeli elhatárolások  

Eszközök összesen  Források összesen  

 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 11 pont 
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b) Határozza meg a beltag fejlesztéssel kapcsolatban felmerülő pénzügyi többlet kiadását az 

első három évben, ha a felvett hitelt évenkénti egyenlő részletekben törleszti, 4 %-os banki 

kamattal, december 31-i törlesztéssel (a kamatot az első évben a teljes hitel, majd a 

továbbiakban az éves maradék törlesztendő részlet után számítják). A kültag elvárása az 

osztalékból évenként a befektetett tőkéje után a banki kamat duplája! ..... pont / 4 pont 

 

 

 

 

 

 

 

Megnevezés Többlet pénzügyi kiadás 

Kamattal növelt hiteltörlesztő részlet ezer Ft 

Kültag elvárt osztaléka ezer Ft 

Összesen ezer Ft 

 

IV. Feladat: Esettanulmány a vállalkozások létszám és bérgazdálkodásával kapcsolat-

ban 

Kerekítési pontosság: átlagbér: Ft / bérhányad: 1 tizedes jegy / nettó árbevétel, bérösszeg, 

járulékok: száz Ft 

Egy vállalkozás 2017. évi létszám és bértervének elkészítéséhez a következő információkat 

használja fel: 

2016. december havi adatok: nettó árbevétel 29 700 ezer Ft. 

A dolgozók alapbére és létszáma: 

Alapbér Létszám fő 

110 000 5 

120 000 2 

125 000 3 

129 000 6 

150 000 1 

180 000 2 

224 000 1 

összesen: 20 

a) Határozza meg a 2016. december havi átlagbért és a bérhányadot! ..... pont / 6 pont 

b) Számítsa ki a munkavállalókat és a munkáltatót terhelő járulékokat! ..... pont / 6 pont 

A munkavállalóktól levonásra kerül: 

 10 % nyugdíjjárulék, 

 8,5 % egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék, 

 15 % személyi jövedelemadó. 

A munkáltató fizeti munkavállalója után 

 27 % szociális hozzájárulási adó, 

 1,5 % szakképzési hozzájárulás. 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 16 pont 
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Átlagbér Ft 

Bérhányad % 

A munkavállalókat terhelő járulék E Ft 

A munkáltatót terhelő járulék E Ft 

Munkáltatót terhelő bérköltség és 

járulékok 
E Ft 

 

2017. évben január 1-jén a minimálbér, és a garantált bérminimum összege jelentősen 

megemelkedett: a minimálbér 110 000 Ft-ról 126 000 Ft-ra, a garantált bérminimum 129 000 

Ft-ról 161 000 Ft-ra. Ugyanakkor a szociális hozzájárulási adó 27 %-ról, 22 %-ra mérsék-

lődött. 

2017. évre a nettó árbevétel maximum 6%-kal növelhető! 

A tervezett bérfejlesztésnél a vállalkozás a következőket kívánja érvényesíteni: 

 A megemelt minimálbért és a garantált bérminimumot a jogszabályoknak megfelelően 

érvényesíteni fogja. 

 A bérfeszültségek elkerülése érdekében a minimum felett keresők bérét is szükséges 

emelni. Ennek mértéke egységesen 10%. 

 A feladatok ellátása miatt létszámot nem lehet csökkenteni. A tervezett létszámfelvétel 

azonban elmarad! Ezzel egyidejűleg módosítják a dolgozók munkakörét, feladatait. 

 

c) Határozza meg a 2017. január havi átlagbért és a bérhányadot! ..... pont / 6 pont 

d) Számítsa ki a munkavállalókat és a munkáltatót terhelő járulékokat! ..... pont / 6 pont 

(2017. évben a munkavállalóktól levonásra kerülő tételek százalékos mértéke nem 

változik, a munkáltató által fizetett szociális hozzájárulási adó 5 % ponttal csökkent.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldalpontszám: ..... pont / 12 pont 
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Átlagbér Ft 

Bérhányad % 

A munkavállalókat terhelő járulék E Ft 

A munkáltatót terhelő járulék E Ft 

Munkáltatót terhelő bérköltség és 

járulékok 
E Ft 

 

e) Számítsa ki a munkáltató által fizetett bér és bérjárulék százalékos változását! 

 ..... pont / 1 pont 

 

 

 

 

 

 

Munkáltatót terhelő bérköltség 

és járulékok változása: 
% 

 

 

V. Feladat: Feleletválasztás ..... pont / 5 pont 

A megadottak között csak egy helyes válasz van, azt aláhúzással jelölje! Ha a megjelölés nem 

egyértelmű, nem kap pontot! 

1) 

a) A garantált bérminimumra való jogosultság feltétele, hogy a munkavállaló 

rendelkezzen középfokú végzettséggel, szakképzettséggel. 

b) A garantált bérminimumra való jogosultság feltétele, hogy a munkakör betöltésének 

feltétele legyen a képzettségi szint. 

c) A garantált bérminimumra való jogosultság egyik feltétele az, hogy a 

munkavállalónak rendelkeznie kell középfokú végzettséggel, szakképzettséggel, a 

másik feltétel pedig az, hogy a munkakör betöltésének feltétele legyen ez a 

képzettségi szint. 

2) 

a) A munkavállalói járulékot, és a személyi jövedelemadót az érvényes előírások 

szerint a munkavállaló számítja ki, de a munkáltató fizeti be. 

b) A munkavállalói járulékot, és a személyi jövedelemadót az érvényes előírások 

szerint a munkáltató számfejti, és a munkáltató fizeti be. 

c) A munkavállalói járulékot, és a személyi jövedelemadót az érvényes előírások 

szerint a munkáltató számfejti, de a munkavállaló fizeti be. 

Oldalpontszám: ..... pont / 6 pont 
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3) 

a) Minél nagyobb az átlagbér, annál magasabb a bérhányad. 

b) A bérhányad és az átlagbér között nincs matematikai, közgazdasági összefüggés. 

c) Ha a bérhányad csökken, az átlagbér nő. 

4) 

a) Hatékony munkaszervezéssel növekedhet a termelékenység, amely minden esetben 

létszámcsökkenést is jelent. 

b) Akkor hatékony a munkaszervezés, ha annak eredményeként a forgalom nagyobb 

ütemben nő, mint a létszám. 

c) Létszám növekedés esetén is javulhat a termelékenység, amennyiben a bérek és 

járulékok együttes összege csökken. 

5) 

a) A hatályos számviteli törvény értelmében a személyi jellegű ráfordítások körébe 

tartoznak: az alkalmazottaknak munkabérként elszámolt összege, a bérjárulékok, és 

a személyi jellegű egyéb kifizetések (pl. reprezentációs költségek, szakértői díjak, 

stb). 

b) A hatályos számviteli törvény értelmében a személyi jellegű ráfordítások körébe 

csak az alkalmazottaknak munkabérként elszámolt összege, és a bérjárulékok 

tartoznak. 

c) A hatályos számviteli törvény értelmében a személyi jellegű ráfordítások körébe 

tartoznak: az alkalmazottaknak munkabérként elszámolt összege, és a személyi 

jellegű egyéb kifizetések. 

 

VI. Feladat: Esettanulmány a vállalkozások jövedelmezőségével kapcsolatban 

 ..... pont / 10 pont 

Egy ZRT 2016. évi adózott eredmény színvonala:  5,0 % 

2017. évi nettó árbevétele:     8 820 millió Ft 

Az adózott eredmény változása (2016. év =100 %):  115,5 % 

Az adózott eredményszínvonal-változás mértéke:   +0,5 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozza meg a bázis időszak nettó árbevételét: millió Ft 

Oldalpontszám: ..... pont / 10 pont 
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VII. Feladat ..... pont / 5 pont 

A következő jövedelmezőséggel kapcsolatos fogalmak megnevezését írja a kipontozott 

helyekre!  

 

A vállalkozás fő tevékenységéből származó bevételek és ráfordítások különbsége:  

 ......................................................................................................................................................  

A jövedelmezőségi kimutatás tételeinek a nettó árbevétel százalékában meghatározott aránya: 

 ......................................................................................................................................................  

Az adózás előtti eredmény és a társasági adó különbsége: 

 ......................................................................................................................................................  

Két időszak közötti színvonal-mutató különbsége: 

 ......................................................................................................................................................  

Az adózott eredményből a tulajdonosok részére kifizetett összeg: 

 ......................................................................................................................................................  

 

Oldalpontszám: ..... pont / 5 pont 

 

Elérhető pontszám:  100 pont 

 

Elért pontszám:  ...........  pont 


