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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 pont) 
 
A forgalom és az átlagkészlet alakulása (az adatok millió Ft-ban fogyasztói folyóáron): 
 

Időszak Eladási forgalom Átlagkészlet 
2012 1870 105 
2013 2000 120 
2014 2190 136 
2015 2310 147 
2016 2400 160 

 
Számítsa ki, hogyan változott a forgási sebesség 2012 és 2016 között! (százalékosan, csak a 
két időszak között) 
Számítsa ki a készlethatékonysági mutatót! (1%-os forgalomváltozásra jutó átlagkészlet-
változást 2012 és 2016 között) 
Kerekítési pontosság: forgási sebesség 1 tizedesjegy, százalékos mutatók 1 tizedesjegy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Forgási sebesség változása (%): 
 
 
 

1 % forgalomváltozásra jutó átlagkészlet-változás: 
 
 
 
 

….pont / 9 pont 

Oldalpontszám: …..pont / 9 pont 
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I./b) A kapott mutatót írja be a helyesnek ítélt állításba! Aláhúzással is jelölje azt! 
(6 pont) 
 
A vizsgált öt év alatt 

� a forgási sebesség  ................  %-kal gyorsult. 

� a forgási sebesség  ................  %-kal lassult. 

� a forgási sebesség  ................  %-kal javult. 

A vizsgált időszakban  
� 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 

  ..............  %-kal emelkedett. 

….pont / 6 pont 

II. Esettanulmány a fejlesztési stratégia helyzetelemzéséhez (55 p) 

A feladat független az előző feladattól, onnan nem kell adatot felhasználni. 
 
Egy nagykereskedelmi vállalkozás stratégiai menedzsmentjének vizsgálata alapján 
hatékonyabbá kell tenni a készletgazdálkodást. Úgy döntenek, hogy logisztikai központot 
alakítanak ki, amely mintegy 200 millió Ft-os fejlesztéssel oldható meg. 
Ezzel koncentrálni szeretnék: 

� a beszerzést, az áruátvételt, a mennyiségi és minőségi ellenőrzést, a betárolást; 
� a készletgazdálkodást, a leltározást, a készletadminisztrációt saját rendszerben;  
� a vevőrendelések összeállítását, komissiózását, a csomagolást; 
� a kiszállítást, a visszáru kezelését; 
� a magas szintű, gyors, rugalmas kommunikációt, kapcsolattartást a megbízókkal. 

A döntés előkészítése érdekében értékelik a 2016. évi gazdálkodásukat, vagyoni helyzetüket, 
meghatározzák a fejlesztés alapját képező adózott eredményt. 
 
II./a) Információk az adózott eredmény meghatározásához (35 pont) 
 
A vállalkozás nettó árbevétele 1900 millió Ft. 
Az aktivált saját teljesítmény érték, és az egyéb bevételek értéke is 0. 
A vállalkozás nyitókészlete nettó beszerzési áron 152 millió Ft, zárókészlete 2 millió Ft-tal 
magasabb. A beszerzés értéke nettó beszerzési áron 1427 millió Ft. 
Az elábén kívüli egyéb anyagjellegű ráfordítások értéke 63 millió Ft. 
A vállalkozás átlagos létszáma 100 fő, az átlagbér 170 000 Ft/fő/hó. 
A bérköltségen és a bérjárulékokon kívül más személyi jellegű ráfordítás nem merült fel. 
Az étékcsökkenési leírás a nettó árbevétel 1 %-a.  
Az egyéb ráfordítások összege 8 millió Ft. 

Oldalpontszám: …..pont / 6 pont 
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A vállalkozás befektetései után 29 millió Ft osztalékra, bankbetétei után 3 millió Ft 
kamatbevételre számít. A pénzügyi műveletek ráfordítása 5 millió Ft, amely kamatfizetési 
kötelezettségből ered. 
Egyéb információk: 
A társasági adó kulcsa 10%. 
Szociális hozzájárulási adó 27%. 
Szakképzési hozzájárulás 1,5%. 
 
Feladatok: 
Készítse el a vállalkozás 2016. évi eredménykimutatását összköltség eljárással! 
Határozza meg az árrést és az árrésszínvonalat a nettó árbevétel százalékában! 
Számítsa ki az átlagkészletet nettó beszerzési áron, és a forgási sebességet napokban! 
Írja az adatokat a kijelölt rovatokba! 
Kerekítési pontosság: abszolút adatok millió Ft, százalékos mutatók 1 tizedesjegy, forgási 
sebesség egész nap 
 

Eredménykimutatás összköltség eljárással (az adatok millió Ft-ban) 
 

Tételszám A tétel megnevezése Tárgyév 
Elért 

pontszám 
I. Értékesítés nettó árbevétele   
II. Aktivált saját teljesítmények értéke    
III. Egyéb bevételek   
IV. Anyagjellegű ráfordítások   

V. Személyi jellegű ráfordítások   
VI. Értékcsökkenési leírás   
VII. Egyéb ráfordítások   

A Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye   
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei   
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai   

B Pénzügyi műveletek eredménye   

C Adózás előtti eredmény   
X. Adófizetési kötelezettség   

D Adózott eredmény   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Oldalpontszám: …..pont / 26 pont 
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Árréstömeg (millió Ft): 
 
 

Árrésszínvonal a nettó árbevétel százalékában: 
 
 

Átlagkészlet nettó beszerzési áron (millió Ft): 
 
 

Forgási sebesség (nap): 
 

….pont / 35 pont 

Oldalpontszám: …..pont / 9 pont 
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II./b) A vállalkozás várható mérlegadatai (az előző feladat folytatása) (10 p) 
 
Töltse ki a hiányzó mérlegrovatokat!  
 

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  

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

0 

Tárgyi eszközök  
Tőketartalék 0 
Eredménytartalék  
Lekötött tartalék 0 

Befektetett pénzügyi 
eszközök 

29 Értékelési tartalék 0 

Forgóeszközök  Adózott eredmény  
Készletek 160 Céltartalékok 25 

Követelések 350 
Kötelezettségek 850 
Hátrasorolt 
kötelezettségek 

0 

Értékpapírok 45 
Hosszú lejáratú 
kötelezettségek 

340 

Pénzeszközök  
Rövid lejáratú 
kötelezettségek 

 

Aktív időbeli 
elhatárolások 

0 
Passzív időbeli 
elhatárolások 

0 

Eszközök összesen  Források összesen 1215 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

….pont / 10 pont 

Oldalpontszám: …..pont / 10 pont 



Versenyző kódja: 21 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 
Komplex írásbeli 

Kereskedő 

8/11 
 

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 adatok szerint a rendelkezésre álló forrás 
 összetétele biztosítja, hogy a vállalkozás hitelfelvétel nélkül megvalósítsa 
 elképzelését. 
 
b) Valamennyi fejlesztési döntés hordoz magában bizonytalanságot, és abból 
 eredő kockázatot. A kockázatot csökkenti, hogy általában a döntés és a döntés 
 hatása időben elválik egymástól. 
 
c) A bankbetét nem forrása a fejlesztéseknek, célja, hogy a vállalkozás tartós 
 jövedelemre tegyen szert. 
 
d) A csődeljárás kísérlet a vállalkozás megszűnésének elkerülésére, lényege, hogy 
 helyreállítsák a vállalkozás fizetőképességét. 
 
e) A jegyzett tőke a cégbíróságon bejegyzett tőke. Az a vagyonrész, melyet az 
 alapítók 1 évnél hosszabb időre bocsátanak a vállalkozás rendelkezésére. 
 
f) Az eladósodottság mértékének növekedése a vállalkozás pénzügyi helyzetének 
 romlására utal. 
 
g) Az adózott eredmény biztosan növekszik, ha az anyagjellegű ráfordítások 
 kisebb mértékben emelkednek, mint a nettó árbevétel. 
 
h) Az árrésszínvonal fontos meghatározója az üzleti tevékenység eredményének, 
 amelynek nagyságát a vállalkozás menedzsmentje alakítja ki. 
 
i) Ha a beszerzés értéke alacsonyabb, mint az értékesítésé, a készletek értéke 
 csökken. 
 
j) A szakszerű raktározás és az ésszerű szállítás-szervezés közvetlenül árréstömeg 
 növekedést eredményez. 

 

….pont / 10 pont 

 

 

 

Oldalpontszám: …..pont / 10 pont 
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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 p) 
 
III./a) Információk a többletbevétel meghatározásához (20 p) 
 
Egy vállalkozás 2017. január elsejével 1600 m2 alapterületű logisztikai telephely létrehozását 
tervezi. A komplex telephelyet gépekkel és berendezési tárgyakkal együtt 200 millió Ft-ért 
kínálják. Ennek finanszírozását részben saját forrásból, részben hitelből kívánja megoldani. 
A telephely létszámát a meglévő létszám átcsoportosításával és új szakdolgozók felvételével 
oldanák meg. Feladatunkban a többletlétszám költségkihatását vizsgáljuk. 
Számítások szerint a logisztikai központ létszámszükséglete 2017-ben: 
1 fő vezető 
6 fő raktáros 
3 fő targoncás 
2 fő adminisztrátor 
A vezető tervezett bére 280 000 Ft/fő/hó. 
A raktárosok a garantált bérminimumot kapják. 
A targoncavezetők bruttó átlagbérét a minimálbér 1,5 - szeresében határoznák meg. 
Az adminisztrátorok bére a vállalkozás átlagbérét megközelítően 165 ezer Ft/fő/hó lenne. 
Kiegészítő információk: 
2016. évi garantált bérminimum: 129 000 Ft/fő/hó 
2016. évi minimálbér: 111 000 Ft/fő/hó 
Szociális hozzájárulási adó 27 %, szakképzési hozzájárulás 1,5%. 
 
Számítsa ki, hogy a vállalkozásnak a fejlesztés kapcsán éves szinten mennyi személyi 
jellegű ráfordítás-többlettel kell számolnia! 
 
2016. évi tényleges adatok: 
A munkaerő-hullámzás intenzitása  80 % 

- belépők száma    80 fő 
- kilépők száma    72 fő 

A termelékenység (1 főre jutó eladási forgalom) 3 600 ezer Ft/fő/hó. 
Bérhányad (bérösszeg a nettó árbevétel százalékában) 5,8%. 
Az értékesített termékek áfa kulcsa 27%. 
 
Határozza meg 2016-ban a személyi jellegű ráfordítások és a nettó árbevétel arányát! 
2017-ben mennyi bevételi többlet elérésével lehet elérni, hogy ne változzék a személyi 
jellegű ráfordítások és a nettó árbevétel aránya, ugyanannyi maradjon, mint volt 2016-
ban?  
Kerekítési pontosság: abszolút adatok százezer Ft, százalékos mutatók 1 tizedesjegy 
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A fejlesztés bér és bérjárulékának együttes éves összege millió Ft: 
 
 

2016. évi nettó árbevétel millió Ft: 
 
 

2016. évi személyi jellegű ráfordítások a nettó árbevétel %-ában: 
 
 

Elérendő többletbevétel: 
 
 

….pont / 20 pont 

Oldalpontszám: …..pont / 20 pont 
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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 p) 
 
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 is 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) 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 
bonyolítanak 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. 

 
….pont / 10 pont 

Oldalpontszám: …..pont / 10 pont 
 
 
 

Elérhető pontszám:  100 pont 

Elért pontszám: .............  pont 


