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Fontos tudnivalók 
 

A dolgozatban található feladattípusok: 

 

Számítási feladatok: 

 

A feladatlap öt esettanulmányt tartalmaz, amelyek statisztikai számítási ismereteket igényelnek. 

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: 

 

Igaz - Hamis állítások:  

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

 

Számított mutató indoklása: értelemszerűen 

 

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 - Esettanulmányok az áruforgalom témaköréből 

Az eredményeket írja be a táblázatok megfelelő rovatába! 

a) Egy ruházati nagykereskedelmi vállalkozás 2017. évi forgalma 2 450 millió Ft, amelyet 

2018. évre 6 %-kal terveznek növelni. A kitűzött tervet nem sikerült teljesíteni, a tényleges 

forgalom 2 %-kal alacsonyabb, mint a tervezett. Számítsa ki a tervezett és a tényleges 

forgalmat! Kerekítési pontosság: millió Ft ...... pont / 2 pont 

Tervezett forgalom  1 pont 

Tényleges forgalom  1 pont 

b) Egy ruházati üzlet forgalma 2018-ben 840 millió Ft. A forgalom 2017. évről 2018. évre 

folyóáron 6 %-kal emelkedett. Változatlan áron a forgalomnövekedés 2 %-os. Számítsa ki 

az átlagos árindexet, és a lakosság árváltozásból eredő megtakarítását vagy többletkiadását! 

Kerekítési pontosság: százalékos mutatónál egy tizedesjegy, forgalomnál millió Ft 

...... pont / 4 pont 

Átlagos árváltozás  2 pont 

Megtakarítás/többletkiadás  2 pont 

c) Egy vállalkozás 1 főre jutó havi forgalma 3 440 ezer Ft, az egy vevőre jutó vásárlás átlagos 

értéke 2 000 Ft. Határozza meg az egy eladóra jutó vevők számát! ...... pont / 2 pont 

Egy eladóra jutó vevők száma  2 pont 

d) Egy férfi póló nettó beszerzési ára 2000 Ft, a fogyasztói ára 3048 Ft. Számítsa ki a termék 

árrését, és a haszonkulcsát a nettó beszerzési ár százalékában! ÁFA kulcs: 27 %. Kerekítés: 

százalékos mutatónál egy tizedesjegy, árrésnél: egész Ft ...... pont / 3 pont 

Árrés  2 pont 

Haszonkulcs a nettó beszerzési ár százalékában  1 pont 

Oldalpontszám: ...... pont / 11 pont 
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e) Egy áruház ruházati osztályának divatáru forgalma 90 millió Ft. A forgalom szerkezetét az 

alábbi grafikon szemlélteti. Számítsa ki a méteráru és a konfekció árucsoport forgalmát 

millió Ft-ban! ...... pont / 2 pont 

 
 

Konfekció forgalom  1 pont 

Méteráru forgalom  1 pont 

f) Egy termék fogyasztói ára 4 200 Ft. A vállalkozó az árat először 5%-kal, majd később, a 

leszállított árat további 10 %-kal csökkentette. Határozza meg, hogy a második árleszállítás 

utáni ár hány százaléka az eredeti árnak! Kerekítés: százalékos mutatónál egy tizedesjegy, 

árnál: egész Ft ...... pont / 3 pont 

Első árleszállítás utáni ár  1 pont 

Második árleszállítás utáni ár  1 pont 

A második árleszállítás utáni ár az eredeti ár százalékában  1 pont 

 

Oldalpontszám: ...... pont / 5 pont   

Konfekció
42%

Méteráru
38%

Divatáru
20%

Egy ruházati nagykereskedelmi vállalkozás 
forgalmának megoszlása %-ban
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g) Egy zöldségüzlet alma forgalmának következő adatait ismerjük.  ...... pont / 3 pont 

Almafajta 
Eladott mennyiség 

%-os megoszlása 
Egységár Ft/kg 

Jonathán 48,0 360,0 

Golden ..... 400,0 

Összesen 100,0  

Számítsa ki az alma átlagárát! Kerekítési pontosság: egész Ft 

Az alma átlagára  3 pont 

h) Egy divatáru üzlet I. negyedévi forgási sebessége 18 nap. A II. negyedévre a forgási 

sebesség 1 nappal lassul. Határozza meg a II. negyedévi forgási sebességet, és a forgási 

sebesség változását százalékban! Kerekítés: forgási sebességnél egész nap, százalékos 

mutatónál egy tizedesjegy! ...... pont / 2 pont 

II. negyedévi forgási sebesség  1 pont 

A forgási sebesség változása  1 pont 

i) Egy kereskedelmi tevékenységet folytató kft. 2008. január 1-jei nyitókészlete fogyasztói 

áron 122 millió Ft. Az I. f. évi eladási forgalma 675 millió Ft, a készletek forgási sebessége 

32 nap. Határozza meg az átlagkészlet és a zárókészlet értékét fogyasztói áron! Kerekítési 

pontosság: millió Ft ...... pont / 3 pont 

Átlagkészlet értéke  2 pont 

Zárókészlet értéke  1 pont 

 

j) Egy üzlet forgási sebessége 2018-ban 36 nap. Határozza meg a forgási sebességet 

fordulatokban! Kerekítési pontosság: egész fordulat ...... pont / 1 pont 

Forgási sebesség fordulatokban  1 pont 

Oldalpontszám: ...... pont / 9 pont   
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II. Feladat - Esettanulmány a vállalkozások megszüntetésével kapcsolatban 

...... pont / 11 pont 

Egy Kft. taggyűlése a vállalkozás jogutód nélküli, végelszámolással történő megszüntetésről 

dönt. December 31-én, a végelszámolás időpontjában meglévő vagyontárgyaikról záró 

beszámolót, és üzletükben lévő árukészletről záró leltárt készítenek.  

Feladatunk a záró leltár eredményének meghatározása. A készletnyilvántartás folyamatos, és 

fogyasztói áron történik. Az éves adatok ezer Ft-ban: 

 

Nyitókészlet 32 400,0 

Áruátadás más boltnak 3 406,8 

Visszáru a szállítónak 1 306,6 

Selejtezés 45,0 

Árváltozási jegyzőkönyv szerinti értékkülönbözet + 2 220,0 

Árubeszerzés 322 060,0 

Áruátvétel más bolttól 1 320,0 

Eladási forgalom 307 213,0 

Leltár szerinti zárókészlet 45 862,0 

A forgalmazási veszteség a forgalom százalékában 0,05 % 

Határozza meg az üzlet leltáreredményét fogyasztói áron, és a dolgozók kártérítési 

kötelezettségét! 

Leltáreredmény  2 pont 

Forgalmazási veszteség  2 pont 

Megtérítendő hiány  1 pont 

Átlagkészlet  2 pont 

Forgási sebesség nap  2 pont 

100 Ft forgalomra jutó átlagkészlet  2 pont 

Oldalpontszám: ...... pont / 11 pont   
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III. Feladat ...... pont / 10 pont 

Döntse el igazak vagy hamisak a vállalkozások működésével kapcsolatos állítások! Válaszoljon 

a keretbe írt betűjellel (I = igaz, H = hamis)!  

 Állítás Válasz 

1. 

A gazdasági társaság alapításához valamennyi tag (részvényes) vagyoni 

hozzájárulása szükséges, amely a betéti társaság kültagja kivételével pénzbeli 

hozzájárulásból, illetve a tagok (részvényesek) által a társaság javára szolgáltatott 

nem pénzbeli hozzájárulásból áll. 

 

2. 

A gazdasági társaságra, valamint a gazdasági társaság tagjaira, vezető 

tisztségviselőire és felügyelőbizottsági tagjaira vonatkozó, a cégnyilvántartás 

részét képező jogok, tények és adatok nyilvánosak. 

 

3. 

A gazdasági társaság legfőbb szerve közkereseti és betéti társaságoknál a tagok 

gyűlése, korlátolt felelősségű társaságnál a taggyűlés, részvénytársaságnál a 

közgyűlés. Az egyesülés legfőbb szerve a taggyűlés. 

 

4. 

A bt. kültagja a társaság üzletvezetésére – amennyiben a társasági szerződés 

eltérően nem rendelkezik – nem jogosult. A tagok gyűlése tevékenységében a 

kültag is részt vesz. 

 

5. A korlátolt felelősségű társaság ügyvezetését csak egy ügyvezető látja el.  

6. Egy vállalkozónak csak egy telephelye és korlátlan számú székhelye lehet.  

7. 

A Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) a gazdasági társaságokról úgy 

rendelkezik, hogy a vállalkozások jogutód nélküli megszüntetésének két formája 

a végelszámolás és a csődeljárás. 

 

8. 
Az egyszemélyes társaságnál a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az 

egyedüli tag dönt, és erről a vezető tisztségviselőket írásban köteles értesíteni. 
 

9. A részvény a névértékétől független mértékű szavazati jogot testesít meg.  

10. 
A részvénytársaság alaptőkéje felemelhető, pl. új részvények forgalomba 

hozatalával, de az alaptőke le is szállítható pl. a részvények lebélyegzésével. 
 

IV. Feladat - Esettanulmány: a mérleg összeállítása, értelmezése ...... pont / 22 pont 

A következő vagyonelemekből állítsa össze egy Zrt. záró mérlegét! Az értékek ezer Ft-ban 

vannak megadva! 

Anyagok 1 250 
Követelések áruszállításból 

(vevők) 
155 000 

Áruk 305 850 Lekötött tartalék 175 000 

Adózott eredmény 245 000 Rövid lejáratú kölcsönök 164 000 

Bankbetét 90 100 
Kötelezettségek 

áruszállításból (szállítók) 
352 200 

Pénztár, csekkek 37 000 Szellemi termékek 700 

Eredménytartalék 806 300 Tartósan adott kölcsön 120 000 

Saját részvények 35 000 Ingatlanok 950 000 

Hosszú lejáratra kapott 

kölcsönök 
135 000  

Műszaki berendezések, 

gépek, járművek 
542 000 

Jegyzett tőke 360 000   

 

Oldalpontszám: ...... pont / 32 pont   
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A következő sablonban állítsa össze a mérleget, majd az alsó táblázatban lévő értékeket is 

számítsa ki, és írja a megfelelő helyre! 

Éves beszámoló mérleg 2019. január 1. 

Eszközök Források 

A tétel megnevezése Érték ezer Ft A tétel megnevezése Érték ezer Ft 

Befektetett eszközök  Saját tőke  

Immateriális javak  
Jegyzett tőke  

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 

Tárgyi eszközök  

Tőketartalék 0 

Eredménytartalék  

Lekötött tartalék  

Befektetett pénzügyi eszközök  Értékelési tartalék 0 

Forgóeszközök  Adózott eredmény  

Készletek  Céltartalékok 0 

Követelések  
Kötelezettségek  

Hátrasorolt kötelezettségek 0 

Értékpapírok  Hosszú lejáratú kötelezettségek  

Pénzeszközök  Rövid lejáratú kötelezettségek  

Aktív időbeli elhatárolások 1 400 Passzív időbeli elhatárolások 800 

Eszközök összesen  Források összesen  

 

A vállalkozás vagyona  1 pont 

Az eladósodottság mértéke százalékban  2 pont 
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V. Feladat - Esettanulmány a jövedelmezőség témaköréből ...... pont / 24 pont 

Egy kiskereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozás két ABC-áruházat üzemeltet, az éves 

jövedelmezőségi kimutatása szerint összességében veszteségesen. A két áruház üzleti 

tevékenységének együttes eredménye: –1230 E Ft (a szociális hozzájárulási adó mértéke 

19,5 %). Számítsa ki a táblázat hiányzó adatait, majd írja azokat a megfelelő üres rovatokba! 

Az áruházak gazdálkodásáról a következő információk állnak rendelkezésünkre: 

Megnevezés 

1. sz. áruház 2. sz. áruház 

E Ft-ban 
a nettó árbevétel 

%-ában 
E Ft-ban 

a nettó árbevétel 

%-ában 

Nettó árbevétel 370 000 100,0  100,0 

Anyagjellegű ráfordítás  94,7 211 680 88,2 

Ebből: ELÁBÉ 337 810 91,3 206 400 86,0 

csomagolóanyag 1 850 0,5 480 0,2 

vásárolt energia 2 960 0,8  •  

szállítási költség 740 0,2 240 0,1 

egyéb anyagjellegű ráfordítás  •  3 360 1,4 

Személyi jellegű ráfordítás 25 530 6,9 9 518 4,2 

Ebből: munkabérköltség 17 390 4,7 7 200 3,0 

            szoc. hozzájárulási adó  •   •  

            egyéb személyi jell. ráf.  •   •  

Értékcsökkenési leírás 7 770 2,1 4 560 1,9 

Egyéb ráfordítások 860   •  

Üzleti tevékenység eredménye     

 

Oldalpontszám: ...... pont / 24 pont   
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VI. Feladat - Esettanulmány: a létszám és bérgazdálkodás tervezése témaköréből 

...... pont / 8 pont 

Egy vállalkozás 100,0 Ft nettó árbevételre jutó bérköltsége a bázisidőszakban 10,5 Ft. A tervek 

szerint ez a mutató 10,0 Ft-ra csökken. Határozza meg, hány százalékkal kell a vállalkozónak 

a létszámot változtatnia, ha az egy főre jutó nettó árbevételt 5%-kal lehet növelni, bérösszeg-

tervfeladata pedig 108%! Mennyi a forgalom tervfeladata, ha a vállalkozás csak 27 %-os 

áfakulcsú termékeket forgalmaz! Válaszát röviden indokolja!  

Kerekítési pontosság: egy tizedesjegy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bérhányad tervfeladata % 2 pont 

Nettó árbevétel tervfeladata % 2 pont 

Létszám tervfeladata % 2 pont 

Forgalom tervfeladata % 2 pont 

 

Indoklás a forgalom tervfeladatához: 

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

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

Oldalpontszám: ...... pont / 8 pont 


