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Fontos tudnivalók! 

 
Kedves Versenyző! 

A feladatok megoldásánál ügyeljen a következők betartására: 

1. A feladatok megoldásához az íróeszközön és nem programozható számológépen kívül 
 semmilyen más segédeszközt (pl. tankönyv, feladatgyűjtemény, stb.) nem használhat. 

2. A számítások elvégzésénél ügyeljen az alábbiakra: 

- Egyes feladatok összefüggenek egymással, a többiek között csak logikai kapcsolat 
van. 

- Számológépet használhat, de minden mellékszámításnál ki kell jelölnie a számított 
adat vagy mutató megnevezését, 

- A számítás módját ki kell jelölnie (a matematikai műveletet a rendelkezésre álló 
adatokkal felírva). 

- A kapott eredményt mértékegységével együtt tüntesse fel! 

Amennyiben ezeket a kijelöléseket nem végzi el, a feladat még akkor sem fogadható el, 
ha a megoldás egyébként helyes! 

 

3. A kapott eredményeket írja a táblázatok megfelelő rovatába, vagy a kérdések után a 
 kijelölt helyekre! A versenybizottság csak ezeket az eredményeket veszi figyelembe. 

4. A számításokhoz szükséges kiegészítő adatokat (járulékok, adókulcsok) a feladatoknál 
 megtalálja, ezekkel dolgozzon! 

5. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el. 

6. A feladatoknál végzett javítás esetén pontosan jelenjen meg, hogy melyik megoldást 
 hagyta meg! Ellenkező esetben a feladat nem értékelhető. 

7. A tesztfeladatoknál javítani tilos! 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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I. Esettanulmány a készlethatékonyság vizsgálatára (15 p) 
 
I./a) Egy nagykereskedelmi vállalkozás stratégiai menedzsmentje  gazdasági elemzéseket 
készít a vállalkozás készletgazdálkodására vonatkozóan. (9 p) 
 
Eladási forgalom változása   2400 : 1870 = 128,3%  1 pont 
Átlagkészlet változása   160 : 105 = 152,4%   1 pont 
Forgási sebesség változása   128,3 : 152,4 = 84,2 %  3 pont 

vagy 

Bázis forgási sebesség   (105 x 360) : 1870 = 20,2 nap 
Tényleges forgási sebesség   (160 x 360) : 2400 = 24 nap 
Forgási sebesség változása   20,2 : 24 = 84,2% 
 
1% forgalomváltozásra jutó átlagkészlet-változás  52,4 : 28,3 =     1,9%   4 pont 
 
 
I./b) A kapott mutatót írja be a helyesnek ítélt állításokba! Aláhúzással jelölje azt! (6 p) 
 
A vizsgált öt év alatt         3 pont 

� a forgási sebesség közel ............. %-kal gyorsult. 
� a forgási sebesség 15,8%-kal lassult. 
� a forgási sebesség közel ............. %-kal javult. 

 
A vizsgált időszakban         3 pont 

� A készlethatékonyság javult, mivel 1%-os forgalomnövekedésre az átlagkészlet 
……….%-kal emelkedett.  

� A készlethatékonyság romlott, mivel 1%-os átlagkészlet növekedésre a forgalom 
……….%-kal emelkedett. 

� A készlethatékonyság romlott, mivel 1 %-os forgalomnövekedésre az átlagkészlet 
1,9 %-kal emelkedett. 
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II. Esettanulmány a fejlesztési stratégia helyzetelemzéséhez (55 p) 

II./a) Adózott eredmény, és gazdálkodási mutatók meghatározása (35 p) 

Eredménykimutatás összköltség eljárással (az adatok millió Ft-ban) 

Tételszám A tétel megnevezése Tárgyév Pontszám 
I. Értékesítés nettó árbevétele 1900 1 
II. Aktivált saját teljesítmények értéke  0 0 
III. Egyéb bevételek 0 0 
IV. Anyagjellegű ráfordítások 1488 5 
V. Személyi jellegű ráfordítások 262 4 
VI. Értékcsökkenési leírás 19 2 
VII. Egyéb ráfordítások 8 1 
A Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 123 3 
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 32 1 
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 5 1 
B Pénzügyi műveletek eredménye 27 2 

C Adózás előtti eredmény 150 3 
X. Adófizetési kötelezettség 15 2 
D Adózott eredmény 135 1 

 
Elábé      152 + 1427 – 154 = 1425 millió Ft 
Anyagjellegű ráfordítások   1425 + 63 = 1488 millió Ft 
Bérösszeg     100 x 12 x 170 = 204 000 ezer Ft 
Bérjárulék     204 x 0,285 = 58 millió Ft 
Személyi jellegű ráfordítások   204 + 58 = 262 millió Ft 
Vagy      204 x 1,285 = 262 millió Ft 
Értékcsökkenési leírás   1900 x 0,01 =19 millió Ft 
Üzleti tevékenység eredménye  1900 – 1488 -262 – 19 – 8 = 123 millió Ft 
Pénzügyi műveletek bevételei  29 + 3 = 32 millió Ft 
Pénzügyi tevékenység eredménye  32 – 5 = 27 millió Ft 
Adózás előtti eredmény   123 + 27 = 150 millió Ft 
Adófizetési kötelezettség   150 x 0,1 = 15 millió Ft 
Adózott eredmény    150 -15 = 135 millió Ft 
 
Árrés      1900 – 1425 = 475 millió Ft 
Árrésszínvonal    475 : 1900 = 25,0% 
Átlagkészlet nettó beszerzési áron  (152 + 154) : 2 = 153 millió Ft 
Forgási sebesség napokban   (153 x 360) : 1425 = 39 nap 
 
Árrés  (4 pont)     475 millió Ft 
 
Árrésszínvonal  (1 pont)    25,0 % 
 
Átlagkészlet nettó beszerzési áron  (1 pont)  153 millió Ft 
 
Forgási sebesség napokban  (3 pont)  39 nap 
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II./b) A vállalkozás várható mérlegadatai (10 p) 
 

Egyszerűsített éves beszámoló mérleg 2017. január 1. 
 

adatok: millió Ft 
Eszközök Források 

A tétel megnevezése Érték M Ft A tétel megnevezése Érték M Ft  
Befektetett eszközök 365 Saját tőke 340 (1p) 

Immateriális javak 16 
Jegyzett tőke 50 
Jegyzett, de még be nem 
fizetett tőke 

0 

Tárgyi eszközök 320  (1 p) 
Tőketartalék 0 
Eredménytartalék 155 (1p) 
Lekötött tartalék 0 

Befektetett pénzügyi 
eszközök 

29 Értékelési tartalék 0 

Forgóeszközök 850  (1 p) Adózott eredmény 135 (3p) 
Készletek 160 Céltartalékok 25 

Követelések 350 
Kötelezettségek 850 
Hátrasorolt 
kötelezettségek 

0 

Értékpapírok 45 
Hosszú lejáratú 
kötelezettségek 

340 

Pénzeszközök 295 (1p) 
Rövid lejáratú 
kötelezettségek 510 (1p) 

Aktív időbeli 
elhatárolások 

0 
Passzív időbeli 
elhatárolások 

0 

Eszközök összesen 1215  (1p) Források összesen 1215 
 
Eszközök összesen    1 215 millió Ft 
Forgóeszközök    1 215 – 365 = 850 millió Ft 
Tárgyi eszközök    365 – 16 – 29 = 320 millió Ft  
Pénzeszközök     850 – 160 – 350 – 45 = 295 millió Ft 
Saját tőke     1215 – 850 - 25  = 340 millió Ft 
Adózott eredmény    135 millió Ft 
Eredménytartalék    340 – 50 – 135 = 155 millió Ft 
Rövid lejáratú kötelezettségek  850 – 340 = 510 millió Ft 
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II./c) Döntse el, igazak, vagy hamisak a következő állítások! Válaszoljon a keretbe írt 
betűjellel!  (I=igaz, H = hamis) (10 p) 
 

a) Az előző feladatban szereplő mérleg adatai szerint a rendelkezésre álló  

forrás összetétele biztosítja, hogy a vállalkozás hitelfelvétel nélkül                               (I)  
megvalósítsa elképzelését.                                                                                   

 
b) Valamennyi fejlesztési döntés hordoz magában bizonytalanságot, és abból  

eredő kockázatot. A kockázatot csökkenti, hogy általában a döntés és a döntés           (H) 
hatása időben elválik egymástól.                                                                            

 

c) A bankbetét nem forrása a fejlesztéseknek, célja, hogy a vállalkozás                      (H) 
tartós jövedelemre tegyen szert.                                                                   

 

d) A csődeljárás kísérlet a vállalkozás megszűnésének elkerülésére, lényege,             (I)  
hogy helyreállítsák a vállalkozás fizetőképességét.      

 

e) A jegyzett tőke a cégbíróságon bejegyzett tőke. Az a vagyonrész, amelyet              (H)                          
az alapítók 1 évnél hosszabb időre bocsátanak a vállalkozás rendelkezésére.                

 

f) Az eladósodottság mértékének növekedése a vállalkozás pénzügyi                         (I)  
helyzetének romlására utal.                                                                                               

 

g) Az adózott eredmény biztosan növekszik, ha az anyagjellegű ráfordítások            (H) 
kisebb mértékben emelkednek, mint a nettó árbevétel.  

 

h) Az árrésszínvonal fontos meghatározója az üzleti tevékenység eredményének,       (I)  
amelynek nagyságát a vállalkozás menedzsmentje alakítja ki.  
 
i) Ha a beszerzés értéke alacsonyabb, mint az értékesítésé, a készletek értéke             (I)  
csökken.                                                   
 

j) A szakszerű raktározás és az ésszerű szállítás-szervezés közvetlenül                       (H) 
árréstömeg növekedést eredményez.  
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III. Esettanulmány a létszám és a bérek hatásának vizsgálatára a fejlesztési 
stratégiában. A feladat független az előző feladattól, onnan nem kell adatot felhasználni. 
(30 pont) 
 
III./a) A többletbevétel meghatározása (20 p)  
 
A fejlesztés éves bérszükséglete: 
1 fő vezető     280 x 12 = 3 360 ezer Ft 
6 fő raktáros     129 x 12 x 6 = 9 288 ezer Ft 
3 fő targoncás     111 x 1,5 x 12 x 3 = 5 994 ezer Ft 
2 fő adminisztrátor    165 x 12 x 2 =  3 960 ezer Ft 
 
Összesen 3 360 + 9 288 + 5 994 + 3 960 = 22 602 ezer Ft           22,6 millió Ft  
 
bér és bérjárulék együttes összege  22,6 x 1,285 = 29 millió Ft 
 
2016. évi adatok 
Váltás      72 fő 
Átlaglétszám       72 : 0,8 = 90 fő 
Eladási forgalom    90 x 12 x 3,6 = 3 888 millió Ft 
Nettó árbevétel    3 888 : 1,27 = 3 061,4 millió Ft 
Bérösszeg     3 061,4 x 0,058 = 177,6 millió Ft 
Személyi jellegű ráfordítás   177,6 x 1,285= 228,2 millió Ft 
Személyi jellegű ráfordítások a nettó árbevétel %-ában 228,2 : 3061,4 = 7,5% 
 
A fejlesztés utáni személyi jellegű ráfordítás 228.2 + 29 = 257,2 millió Ft  
Nettó bevételi terv     257,2 :  0,075 = 3 429,3 millió Ft 
Elérendő többletbevétel    3 429,3 – 3 061,4 = 367,9 millió Ft 
 
 
A fejlesztés bér és bérjárulékának együttes összege millió Ft:  5 pont          29 millió Ft 
 
 
2016. évi nettó árbevétel millió Ft:   5 pont                                   3 061,4 millió Ft 
 
 
2016. évi személyi jellegű ráfordítások a nettó árbevétel %-ában: 5 pont          7,5% 
 
 
Elérendő többletbevétel:   5 pont                                       367,9 millió Ft  
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III./b) Feleletválasztás. A megadottak között csak egy helyes válasz van, azt aláhúzással 
jelölje! Ha a megjelölés nem egyértelmű, nem kap pontot. (10 pont) 
 
A vállalkozás létszám- és bérgazdálkodása akkor hatékony, ha 

a) a feladatokra jól képzett szakembereket alkalmaz, minél alacsonyabb béren. 
b) csak annyi dolgozót alkalmaz, amennyi a feladatok végrehajtásához éppen 

szükséges, piacképes munkabérrel. 
c) a feladatait minél alacsonyabb létszámmal, minél kisebb bér felhasználásával látja 

el. 
A vállalkozásokban a tulajdonosok 

a) a munkabéren kívül, amennyiben nincs lehetőség osztalék fizetésére, a bérköltség 
terhére jutalmat kapnak.  

b) csak osztalékot kapnak. 
c) amennyiben alkalmazottként is dolgoznak fizetést kapnak, és a nyereségből 

osztalékhoz juthatnak. 
 
A forgalom alakulása hatással van a termelékenységre: 

a) változatlan létszám esetén a forgalom volumenének emelkedése teljesítmény-
növekedést eredményez. 

b) az árszínvonal csökkenésének hatásaként nő a termelékenység. 
c) a termelékenységet csak a létszám és a forgalom szerkezetének változása 

befolyásolja. 
 
Nem tartoznak a munkabér, vagy a tágabb értelemben vett keresetek közé: 

a) bérpótlékok (különleges körülmények vagy feltételek mellett végzett munkáért 
járó bérek). 

b) költségtérítések (étkezési hozzájárulás, gépkocsi-használati díj, utazási 
költség, napidíj). 

c) a le nem dolgozott munkaidőre jogszabály alapján járó bérek (szabadság, hivatalos 
kiküldetés stb.). 

 
A bérhányad mutató alakulása akkor kedvező, ha 

a) csökken, mivel abban az esetben 100 Ft nettó árbevételt alacsonyabb bérrel 
bonyolítható le. 

b) nő, mivel abban az esetben 100 Ft kifizetett bér magasabb forgalmat eredményez. 
c) nő, mivel abban az esetben a kifizetett bér és a forgalom is nő. 

 
 
 

Elérhető pontszám:  100 pont 

 


