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Fontos tudnivalók 

Kedves Versenyző! 

Az írásbeli feladatsor 8 római számmal jelölt feladatot tartalmaz. A feladatok között nincs 

összefüggés, azok bármilyen sorrendben megoldhatók, azonban javasoljuk, hogy először olvassa 

végig a feladatokat, és a megoldást az Ön számára egyszerűbb kérdések megválaszolásával kezdje. 

A feladatok megoldásánál ügyeljen a következők betartására: 

1. A feladatsor megoldásához nem programozható számológép használható. 

2. Csak kéken fogó tollal dolgozhat, a ceruzával írt dolgozat nem fogadható el, az aláhúzásokhoz 

lehetőleg használjon vonalzót! 

3. A feladatok megoldásához semmilyen más segédeszközt NEM használhat! Meg nem engedett 

segédeszköz használata a versenyből való kizárást vonja maga után! 

4. Javítás esetén pontosan jelenjen meg, hogy melyik megoldást hagyta meg. Ellenkező esetben a 

feladat nem ér pontot! 

5. Gördülő hiba esetén a megoldott feladatnál a hibavétés helyén nem jár pont. A feladat későbbi 

részében, a hibás adattal számolt, logikailag jó megoldásra (mellékszámításra és eredményre) 

sem jár pont. 

A dolgozatban található feladattípusok: 

1. Fogalommeghatározás: A fogalmak leírása során törekedjen az olvasható írásképre. 

2. Párosítás: A fogalmak sorszámát a meghatározásuk mellé kell a táblázatba beírni. 

3. Szövegkiegészítés: A megadott mondatokat kell az Ön által ismert szakmai tartalmakkal 

kiegészíteni, törekedjen az olvasható írásképre.  

4. Sorrendbe rendezés: A megfelelő betűjel táblázatba történő, olvasható beírásával kell a 

feltüntetett elemeket sorba rakni. 

5. Igaz-hamis állítások megjelölése: Aláhúzással jelölje, hogy az állítás Igaz vagy Hamis, majd 

húzza alá a lehetséges indoklások közül a megfelelőt. Csak egy válasz megjelölése lehetséges. 

6. Feleletválasztás: Húzza alá megfelelő választ. Csak egy válasz megjelölése lehetséges. 

7. Számítási feladatok: Számítási feladatok: Kerekítési pontosság mindig az adott feladatoknál 

található! Minden mellékszámításnál jelölni kell a számított adat vagy mutató megnevezését, a 

számítás módját, és a kapott eredmény mértékegységét. Ha a táblázat nem tartalmazza a 

mértékegységet, akkor a kapott eredményeket mértékegységükkel együtt kell beírnia a 

táblázatok megfelelő rovatába! A versenybizottság csak a megjelölt helyekre beírt 

eredményeket veszi figyelembe! 

8. Esettanulmány értelmezése: Az esetismertetéshez kapcsolódóan kell válaszolnia a kérdésekre. 

A válaszadási lehetőségek zártak, illetve számolásigényesek is lehetnek. 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk!  
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I. Fogalommeghatározás 10 pont 

1. Feladat 

Definiálja pontosan a következő alapfogalmakat!  

Részpontszám adható 3* (1+1) pont. Félpont nem adható. 

a) Göngyöleg: 

Többször is felhasználható csomagolási eszköz, amelyet a kereskedő visszajuttat a 

beszállítónak, így segítve az újabb áru szállítását. 2 pont 

 

b) Önkiválasztó értékesítés: 

Olyan értékesítési mód, ahol a vevők közvetlenül – az eladó segítsége nélkül – 

megismerkedhetnek az árukkal, megnézhetik, kipróbálhatják, azonban a kiválasztott 

árut az eladótól kell kérnie a vevőnek. 2 pont 

 

c) Vakátvétel: 

Az áruátvétel egyik módszere, ahol az áruátvételt végző személy – anélkül, hogy tudná, 

hogy mi és mennyi érkezett – megszámolja vagy megméri az árut, majd feljegyzést – 

áruátvételi jegyzéket – készít, melyet összehasonlít a szállítólevélen vagy a számlán 

szereplő mennyiséggel. 2 pont 

 

2. Feladat 

Írja a definíciók mellé az Ön által ismert alapfogalmakat!  

4*1 pont. Félpont nem adható. 

 

Definíció Fogalom 
Elérhető 

pontszám 

Az áru vagy anyag természetes mennyiségi csökkenése (pl. 

romlás), valamint a kezeléssel természetszerűleg együtt járó 

veszteség (pl. törés) együttes elnevezése, aminek százalékos 

arányát a kollektív szerződés vagy a munkáltató állapítja meg. 

Ha leltárelszámolás nyershiányt mutat, akkor a nyershiányból 

le kell vonni a … kiszámított mértékét. 

forgalmazási 

veszteség 

1 pont 

A csomagolás egyik fajtája, ami a csomagolt vagy 

csomagolatlan terméket nagyobb egységekbe fogja össze, így 

könnyítve meg a nyilvántartást, az árukezelést vagy a 

raktározást. 

gyűjtőcsomagolás 1 pont 

A vállalkozás vagyonának eredet szerinti csoportosítását 

magába foglaló fogalom. 

forrás(ok) 1 pont 

Az eladó és a vevő közötti egyensúly helyreállítását szolgálja, a 

fogyasztó jogainak, érdekeinek képviseletével és érvényre 

juttatásával. 

fogyasztóvédelem 1 pont 
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II. Párosítás 10 pont 

Olvassa el a közterhek témaköréhez kapcsolódó fogalommeghatározásokat, majd a felsorolt 

fogalmak közül válassza ki és írja be a megfelelő rovatba a fogalom sorszámát!  

Figyeljen arra, hogy több fogalom került felsorolásra, így lesz, ami kimarad! 

Egy rovatba csak egy sorszám kerülhet! 

10*1 pont. Félpont nem adható. 

 

FELSOROLT FOGALMAK: 

 

1. általános forgalmi adó 8. nyugdíjjárulék  

2. gépjárműadó 9. súlyadó 

3. idegenforgalmi adó 10. szakképzési hozzájárulás 

4. iparűzési adó 11. személyi jövedelemadó 

5. jövedéki adó 12. szociális hozzájárulási adó  

6. kommunális adó 13. társadalombiztosítási járulék 

7. népegészségügyi termékadó 14. társasági adó 

 

Fogalom meghatározása 
A fogalom 

sorszáma 

Elérhető 

pontszám 

Jövedelemhez kapcsolódó havonta fizetett közvetlen, központi adó, 

melynek adóalanya a munkáltató. 
12 1 pont 

A természetes személyek belföldön szerzett éves jövedelme után 

fizetendő központi adó. 
11 1 pont 

Az adott önkormányzat illetékességi területén a nem állandó lakosok 

által eltöltött vendégéjszakák után fizetett összeg. 
3 1 pont 

A biztosított összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló 

tevékenységből származó jövedelme alapján fizetett összeg.   
13 1 pont 

Fogyasztáshoz kapcsolódó egyfázisú adó, mely meghatározott 

termékek előállításakor vagy behozatalakor keletkezik. 
5 1 pont 

Lakóingatlanhoz kapcsolódó, közvetlen, helyi adó, melyet évente 

általában az fizet, aki az év első napján az ingatlannak a tulajdonosa 

vagy haszonélvezője, vagy annak bérleti jogával rendelkezik. 

6 1 pont 

A gazdasági tevékenységből származó jövedelem alapján, a gazdasági 

tevékenységet folytató által fizetett közvetlen, központi adó. 
14 1 pont 

Fogyasztáshoz kapcsolódó közvetett, központi, összfázisú adó.  1 1 pont 

Az adott önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási 

tevékenység után a nettó árbevétel alapján alkalmazott helyi adó. 
4 1 pont 

Általában az üzembentartó által belföldi érvényes rendszámtáblával 

ellátott jármű után, a hatósági nyilvántartás szerinti teljesítmény 

alapján fizetett adó. 
2 1 pont 
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III. Szövegkiegészítés 5 pont 

Egészítse ki a mondatokat az áruforgalomhoz kapcsolódó tartalmakkal!  

5*1 pont. Fél pont nem adható. 

 

A szállítás során minden áru valamilyen szállítási okmánnyal érkezik, ami lehet 

számla/szállítólevél vagy szállítólevél/számla. Ha az áruátvétel során problémát észlelünk, 

mert a szállítási okmányhoz képest mennyiségi eltérést vagy minőségi hibát tapasztalunk, 

akkor jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 

IV. Sorrendbe rendezés 10 pont 

1. Feladat 

Rakja sorrendbe balról jobbra haladva az EAN (GTIN) 13 kódot felépítő elemeket! 

Írja a megfelelő helyre az elemek betűjeleit! 

Csak a megfelelő helyen lévő betűjel elfogadható! 4*1 pont. Félpont nem adható. 

 

1 2 3 4 

B D C A 

Elemek: 4 pont 

A) ellenőrző karakter 

B) országkód 

C) termék-azonosító 

D) vállalat-azonosító 

 

2. Feladat 

Rakja időrendi sorrendbe a leltározás folyamatának alábbi szakaszait! 

Írja a megfelelő helyre a szakaszok betűjeleit! 

Csak a megfelelő helyen lévő betűjel elfogadható! 6*1 pont. Félpont nem adható. 

 

1 2 3 4 5 6 

E F C B D A 

Szakaszok: 6 pont 

A) leltáreredmény megállapítása 

B) leltározás lebonyolítása (számolás, mérés) 

C) leltározási bizonylatok megnyitása  

D) leltározási bizonylatok lezárása 

E) leltározási ütemterv elkészítése 

F) leltározást végző személyek kijelölése 
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V. Feleletválasztás 10 pont 

Húzza alá a lehetséges válaszok közül a megfelelőt! 

10*1 pont. Félpont nem adható. 

 

1. Az általános forgalmi adót és az egyéb kötelező terheket is tartalmazó ár a … 

a) bruttó eladási ár. 

b) nettó eladási ár. 

c) bruttó beszerzési ár. 1 pont 

2. Ha nagykereskedőként viszonteladónak ad el termékeket, akkor – a fordított adózás 

esetétől eltekintve – a számlán feltüntetett végösszeg a/az… 

a) adómentes érték. 

b) bruttó érték. 

c) nettó érték. 1 pont 

3. Ha egy termék árát 15%-kal csökkentették, és ebből a termékből 20%-kal többet adtak el, 

akkor hány %-kal változott a termék értékesítéséből származó bevétel? 

a) +2% 

b) -5% 

c) +8% 1 pont 

4. Egy üzlet forgási sebessége 2021. év első félévében 18 fordulat volt.  

Hány naponta fordult meg a készlet az adott félévben? 

a) 10 naponta 

b) 10,14 naponta 

c) 20 naponta 1 pont 

5. Ha egy üzlet IV. negyedévi forgási sebessége 17 nap, és ez 2 napos lassulást jelent az előző 

negyedévhez képest, akkor hány nap volt a III. negyedévi forgási sebessége? 

a) 15 nap 

b) 17 nap 

c) 19 nap 1 pont 
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6. A jövedelmezőségi táblázat utolsó sorában található meg általában az … 

a) adózott eredmény. 

b) áruforgalmi tevékenység eredménye. 

c) adózás előtti eredmény. 1 pont 

7. A forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek arányát nevezik a cég … 

a) adóságállomány-fedezettségi mutatójának. 

b) eladósodottsági fokának. 

c) likviditási rátájának. 1 pont 

8. Egy adott időszak pénzbevételeit és pénzkiadásait tartalmazó pénzforgalmi kimutatás a … 

a) cash flow. 

b) kiegészítő melléklet. 

c) likviditási mérleg. 1 pont 

9. Jogos és nem lejárt, nem hosszútávú számlakövetelések meghitelezése a … 

a) faktoring. 

b) forfetírozás. 

c) lízing. 1 pont 

10. Hitelezési jogviszonyt megtestesítő értékpapír a … 

a) hitellevél. 

b) kötvény. 

c) részvény. 1 pont 
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VI. Igaz-hamis állítások megjelölése 10 pont 

Döntse el igazak vagy hamisak az alábbi állítások, és húzza alá a megfelelőt (Igaz/Hamis)! 

Majd húzza alá, a lehetséges indoklások közül a megfelelőt, akkor is, ha igaz, és akkor is, ha 

hamis! 

10*1 pont. Félpont nem adható. 
 

1. ÁLLÍTÁS: 

A jogszabály szerint munkavédelmi oktatásban kell részesíteni minden újonnan felvett 

munkavállalót már a munkaszerződés megkötésekor.     

Igaz / Hamis 1 pont 

Lehetséges indoklások: 

a) Így a munkavállaló megismerheti a munkavégzéssel járó kockázatokat és 

veszélyforrásokat. 

b) A munkavédelmi oktatást már a munkaszerződés megkötése előtt meg kell tartani, annak 

érdekében, hogy a munkavállaló időben megismerhesse a munkavégzéssel járó 

kockázatokat és veszélyforrásokat.  

c) A munkavédelmi oktatásban a munkába álláskor kell részesíteni minden újonnan 

felvett munkavállalót. 

 1 pont 

 

2. ÁLLÍTÁS: 

Általában munkabalesetnek nevezzük a lakásról (szállásról) munkába, illetőleg a munkából 

lakásra (szállásra) menet közben bekövetkezett balesetet is. 

Igaz / Hamis 1 pont 

Lehetséges indoklások: 

a) Munkabalesetnek számít minden olyan baleset, amely a munkavállalót a szervezett 

munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától 

függetlenül. 

b) A lakásról (szállásról) munkába, illetőleg a munkából lakásra (szállásra) menet közben 

bekövetkezett balesetet úti balesetnek nevezzük.  

c) Munkabalesetnek csak az olyan balesetet nevezzük, amely a munkavállalót a munkavégzés 

során éri. 

 1 pont 
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3. ÁLLÍTÁS: 

Minden gazdálkodó szervezetnek, amelyik tíz főnél több munkavállalót foglalkoztat 

Tűzvédelmi Szabályzatot kell készíteni.       

Igaz / Hamis 1 pont 

Lehetséges indoklások: 

a) Tűzvédelmi Szabályzatot akkor kell készíteni, ha a gazdálkodó szervezet tíz főnél több 

munkavállalót foglalkoztat, illetve, ha huszonöt főnél több személy befogadására 

alkalmas helyiséget vagy kereskedelmi szálláshelyet működtet. 

b) Tűzvédelmi Szabályzatot akkor kell készíteni, ha a gazdálkodó szervezet öt főnél 

több munkavállalót foglalkoztat, illetve, ha ötvennél több személy befogadására 

alkalmas helyiséget vagy kereskedelmi szálláshelyet működtet. 

c) Tűzvédelmi Szabályzatot minden gazdálkodó szervezet köteles készíteni a 

munkavállalók vagy a vendégek számától függetlenül. 1 pont 

4. ÁLLÍTÁS: 

Egyes termékek után környezetvédelmi termékdíjat kell fizetni többek között a 

környezetszennyezés csökkentése érdekében.      

Igaz / Hamis 1 pont 

Lehetséges indoklások: 

a) A termék környezetbe való visszafogadása során többek között a 

környezetszennyezésének csökkentése érdekében fizetett díj a környezetvédelmi 

termékdíj. 

b) Egyes termékek után a környezetszennyezés csökkentése érdekében környezetterhelési 

díjat kell fizetni. 

c) Egyes termékek után a környezetszennyezés csökkentése érdekében környezetvédelmi 

betétdíjat kell fizetni.  1 pont 

5. ÁLLÍTÁS: 

A keresett áruk kihelyezése marketing szempontból, akkor szakszerű, ha a lehető legközelebb 

helyezik a bejárathoz.          

Igaz / Hamis 1 pont 

Lehetséges indoklások: 

a) Ha a keresett termékek a bejárathoz közel vannak, akkor a vásárlók gyorsabban 

megtalálják őket, így megnövekszik a bolt áteresztőképessége. 

b) Csak a hűtést nem igénylő termékeket lehet a bejárathoz közel elhelyezni. 

c) Ha a keresett termékek a bejárathoz közel vannak, akkor a vásárlók gyorsabban 

megtalálják őket, így nem járják be a boltot és nem nézik meg a bolt teljes kínálatát. 

 1 pont  
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VII. Számítási feladatok 25 pont 

1. Feladat 5 pont 

Árképzés  

1.1 Az energiaitalt közvetlenül a gyártótól szerzik be, akinek egy 24 darabos tálcáért 4 752 

forintot fizetnek, majd a boltban darabját 225 forintért árulják.  

Számítsa ki egy termék árrését, valamint határozza meg mekkora az energiaital haszonkulcsa 

a beszerzési ár, illetve az eladási ár százalékában!  

Kerekítés: egész Ft, százalékos mutatóknál egy tizedesjegy. Az áfakulcs 27%-os.  

Az árrés mellékszámításánál 1-1 részpontszám adható. További részpontszám nem 

adható. 

Mellékszámítások: 

Egy termék bruttó beszerzési ára = 4752/24 = 198 Ft 

Egy termék nettó beszerzési ára = 198/1,27 = 156 Ft 

Egy termék nettó eladási ára = 225/1,27 = 177 Ft 

Árrés = 177-156 = 21 forint vagy Árrés = (225-198) /1,27 = 21 Ft 

Haszonkulcs a nettó eladási ár százalékában = 21/177 * 100 = 11,9% 

Haszonkulcs a nettó beszerzési ár százalékában = 21/156 * 100 = 13,5% 

 

1.2 A literes, vegyes ízű jégkrém fogyasztói ára eredetileg 1 284 Ft. A boltvezető a szezon 

kezdetekor az árat 12%-kal megemeli, majd a szezon után leárazza a jégkrémet 12%-kal. 

Határozza meg, hogy az árleszállítás utáni ár hány százaléka az eredeti árnak!  

Kerekítés: egész Ft, százalékos mutatónál egy tizedesjegy.  

További részpontszám nem adható. 

Mellékszámítások: 

Szezon alatti ár = 1 284*1,12 = 1 438 Ft 

Szezon utáni ár = 1 438*0,88 = 1 265 Ft 

A szezon utáni ár az eredeti ár százalékában = 1 265/1 284*100 = 98,5 % 

 

 

 

 

Árrés 21 Ft   2 pont 

Haszonkulcs a nettó eladási ár százalékában 11,9% 0,5 pont 

Haszonkulcs a nettó beszerzési ár százalékában 13,5% 0,5 pont 

Szezon alatti ár 1 438 Ft 0,5 pont 

Szezon utáni ár 1 265 Ft 0,5 pont 

A szezon utáni ár az eredeti ár százalékában 98,5%    1 pont 
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2. Feladat 10 pont 

Humán erőforrás tervezés  

Önt egy kisebb építőipari cikkek forgalmazásával foglalkozó vállalkozásnál azzal bízzák meg, 

hogy végezzen létszámgazdálkodással kapcsolatos számításokat és elemzéseket.  

2.1 Az előző évi adatok alapján a mellékszámítások feltüntetésével számolja ki az alábbi 

táblázat hiányzó elemeit!  

Kerekítési pontosság: egész.  

További részpontszám nem adható. 

 

Megnevezés Mellékszámítás 2020. év Elérhető 

pontszám 

Nettó árbevétel (ezer Ft/év)  90 000 - 

Átlagos dolgozói létszám (fő)  5 - 

Nyitvatartási napok száma (nap/év)  250 - 

Napi nyitvatartási idő (óra/nap)  8 - 

Eladások száma (eladás/nap)  160 - 

Termelékenység (ezer Ft/fő/hó) 90 000/5/12 = 1 500 1 pont 

Leterheltség (eladás/fő/nap) 160/5 = 32 1 pont 

Minőségi mutató (Ft/eladás) 90 000/250/160*1 000 = 2 250 1 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Versenyzői kód:  38  
  

12/20 

2019. évi LXXX. törvény 11. § (2)  

5 0416 13 03 Kereskedő és webáruházi technikus 

 

2.2 A következő táblázat segítségével és a mellékszámítások feltüntetésével készítse el a 

2021-re vonatkozó tervet, ha azt tervezik, hogy azonos napi nyitvatartási idő mellett a vevői 

igények kielégítése érdekében szombaton is nyitva tartanak, így az évi nyitvatartási napok 

száma 20%-kal növekedne, amitől azt várják, hogy az átlagos napi eladások száma 20%-kal 

fog növekedni a minőségi mutató és a leterheltség megőrzése mellett!   

Kerekítési pontosság: egész.  

További részpontszám nem adható. 

Megnevezés Mellékszámítás 2021. év 
Elérhető 

pontszám 

Nettó árbevétel (ezer Ft/év) 2 250*300*192/1 000 = 129 600 1 pont 

Átlagos dolgozói létszám (fő) 192/32 = 6 1 pont 

Nyitvatartási napok száma (nap/év) 250*1,20 = 300 0,5 pont 

Napi nyitvatartási idő (óra/nap)  8 - 

Eladások száma (eladás/nap) 160*1,20 = 192 0,5 pont 

Termelékenység (ezer Ft/fő/hó) 129 600/6/12 = 1 800 1 pont 

Leterheltség (eladás/fő/nap)  32 - 

Minőségi mutató (Ft/eladás)  2 250 - 

2.3 A következő táblázat segítségével és a mellékszámítások feltüntetésével állapítsa meg a 

tervezett változás mértékét!  

Kerekítési pontosság: egész.  

További részpontszám nem adható. 

Megnevezés Mellékszámítás 
Változás 

% 

Elérhető 

pontszám 

Nettó árbevétel változása 129 600/90 000 = 1,44 +44 0,5 pont 

Átlagos dolgozói létszám változása 6/5 = 1,2 +20 0,5 pont 

Nyitvatartási napok számának változása  +20 - 

Napi nyitvatartási idő változása  0 - 

Eladások számának változása  +20 - 

Termelékenység változása 1 800/1 500 = 1,2 +20 0,5 pont 

Leterheltség változása  0 - 

Minőségi mutató változása  0 - 
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2.4 A fenti mutatók alapján aláhúzással jelölje, hogy javasolná-e a szombati nyitvatartás 

bevezetését a cégvezetésnek! 

a) Igen 

b) Nem 0,5 pont 

 

2.5 Indokolja meg véleményét!  

Az 1 ponton belül további részpontszám nem adható. 

Mivel a tervek szerint a termelékenység és a nettó árbevétel is növekszik.  

Hosszú távon viszont a tényleges adatok alapján lehet majd meghozni a döntést. 

 1 pont 

 

3. Feladat  2 pont 

Készletgazdálkodás  

Egy üzlet 2021. június 30-ai zárókészlete fogyasztói áron 545 millió Ft volt. A II. félévben az 

üzlet 1960 millió forintos forgalmat bonyolított le, miközben a készletek forgási sebessége 

3,5 fordulat volt.  

Határozza meg a második félév átlagkészletét, valamint a 2022. január 1-ei nyitókészlet 

értékét fogyasztói áron!  

Kerekítési pontosság: millió Ft. 

További részpontszám nem adható. 

 

 

Mellékszámítások: 

 

II. félévi átlagkészlet = 1 960/3,5 = 560 millió Ft  

II. félévi nyitókészlet = 2021. június 30-ai zárókészlet = 545 millió Ft 

II. félévi zárókészlet = (560*2) – 545 = 575 millió Ft 

2022.01.01-jei nyitókészlet = II. félévi zárókészlet = 575 millió Ft 

 

 

 

 

 

II. félévi átlagkészlet értéke 560 millió Ft 1 pont 

2022.01.01-jei nyitókészlet értéke 575 millió Ft 1 pont 
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4. Feladat 8 pont 

Költségek 

Elemezze egy Pékség költséggazdálkodását, mely 2020. év végén beszállítót váltott.  

4.1 Számítsa ki a táblázat hiányzó adatait, ha tudja, hogy beszállítóváltás következtében a 

pékáruk költségszintje 1,9 százalékponttal csökkent, míg a tejtermékek költségszintje 2,5 

százalékponttal növekedett! A mellékszámításait tüntesse fel!  

Kerekítési pontosság: ezer Ft és tizedszázalék.  

12*0,5 pont. A 0,5 ponton belül további részpontszám nem adható! 

 

Árucsoport 

2020. év 2021. év 

Árbevétel  

ezer Ft 

Költség 

ezer Ft 

Költségszint 

% 

Árbevétel 

ezer Ft 

Költség 

ezer Ft 

Költségszint 

% 

Pékáruk 15 400 5 082 33,0 16 569 5 153 31,1 

Tejtermékek 11 588 4 867 42,0 12 400 5 518 44,5 

Összesen 26 988 9 949 36,9 28 969 10 671 36,8 

 

Mellékszámítások: 6 pont 

 

2020. Pékáruk költsége = 15 400*0,33 = 5 082 ezer Ft 

2020. Tejtermékek árbevétele = 4 867/0,42 = 11 588 ezer Ft 

2020. Összes árbevétel = 15 400 + 11 588 = 26 988 ezer Ft 

2020. Összes költség = 5 082 + 4 867 = 9 949 ezer Ft 

2020. Költségszint = 9 949/26 988*100 = 36,9% 

 

2021. Pékáru költségszint = 33-1,9 = 31,1% 

2021. Pékáruk árbevétele = 5 153/0,311 = 16 569 ezer Ft 

2021. Tejtermékek költségszint = 42 + 2,5 = 44,5% 

2021. Tejtermékek költsége = 12 400 * 0,445 = 5 518 ezer Ft 

2021. Összes árbevétel = 16 569 + 12 400 = 28 969 ezer Ft 

2021. Összes költség = 5 153 + 5 518 = 10 671 ezer Ft 

2021. Költségszint = 10 671/28 969 * 100 = 36,8% 
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4.2 A fenti mutatók alapján aláhúzással jelölje, hogy érdemes volt-e beszállítót váltania a 

cégnek! 

a) Igen 

b) Nem  1 pont 

  

4.3 Indokolja meg véleményét!  

 Az 1 ponton belül további részpontszám nem adható. 

Bár nem sokkal, de az összköltség szintje láthatóan csökkent, miközben az árbevétel 

növekedett.   

 1 pont  
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VIII. Esettanulmány értelmezése 20 pont 

Az alábbi fiktív szöveg elolvasása után válaszoljon a vállalkozások alapításához és 

működéséhez kapcsolódó kérdésekre az adott kérdés utasításainak megfelelően! 

 

A Szabolcsi Lekvár és Pálinka Bt. 2010. évben alakult Tarpán (Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye). A társaságot hárman hozták létre a tarpai lekvár és szilvapálinka kereskedelme 

céljából, melyet hagyományos receptek alapján, a régióban fellelhető alapanyagok – szilva, 

dió, meggy, csipkebogyó, alma, akácméz – felhasználásával állítanak elő. A tevékenységet a 

székhelyen, webáruházon keresztül kezdték meg. A cég indulásakor a webáruházat fejlesztő 

és működtető Ficze Lajos vállalta a beltag szerepét, míg Tóth Róza kézműves lekvárkészítő 

és Papp Béla pálinkafőző-mester kültagokként vettek részt a vállalkozásban. 

Megalakulásakor a bt. vagyona 500 000 forint volt. Az első években a vállalkozás még 

veszteséges volt a jelentős hirdetési költségek miatt, viszont 2012. évtől már nyereségessé 

vált, elsősorban annak köszönhetően, hogy a különböző lekvárok bio-tanúsítványt kaptak, 

így az egész országban felkerülhettek a bio-üzletek polcaira. A cég ezt a nyereséget arra 

használta fel, hogy bizományos értékesítéssel több európai uniós ország bio-üzleteibe is 

szállítson a termékeiből, melyek ott is hamar népszerűvé váltak. Mivel a cég egyre jobban 

növekedett, Ficze Lajos 2017. évben indítványozta a cégforma megváltoztatását, amit a 

kültagok is támogattak, sőt egy jelentősebb tőke befektetésével a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyei önkormányzat is a vállalkozás tulajdonosává vált, hogy ily módon is támogassák a 

hungaricumok megőrzését. 2018. évben a cég új neve Szabolcsi Lekvár és Pálinka Zrt lett. 

2019. évben európai uniós és magyar állami támogatással saját lepárlót és lekvárfőző üzemet 

is építettek, így természetesen bővítették a tevékenységi körüket is. A cég töretlen 

növekedése abból is látszik, hogy a zrt. 2021. évre tervezett eladási forgalma már 425 millió 

forint volt, és bár ehhez képest 4%-kal alacsonyabb lett az eladási forgalom, azonban ez az 

előző évhez képest mégis 2%-os növekedést jelentett. Valamint itt látható a zrt. mérlege is: 

Éves beszámoló mérlege 2021. december 31. 
Eszközök e Ft Források e Ft 

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 38 310 SAJÁT TŐKE 20 500 

Immateriális javak 2 000 Jegyzett tőke 14 000 

Tárgyi eszközök 35 110 Eredménytartalék 8 000 

Befektetett pénzügyi eszközök 1 200 Adózott eredmény -1 500  

FORGÓESZKÖZÖK 20 150 CÉLTARTALÉK 1 200 

Készletek 15 000 KÖTELEZETTSÉGEK 36 760 

Követelések 4 000 Hátrasorolt kötelezettségek   0 

Értékpapírok 750 Hosszú lejáratú kötelezettségek 12 000 

Pénzeszközök  400 Rövid lejáratú kötelezettségek 24 760 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 58 460 FORRÁSOK ÖSSZESEN 58 460 
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1. Húzza alá, hogy a Szabolcsi Lekvár és Pálinka Bt. esetében ki jogosult az ügyvezetésre, ha 

a cég nem tért el a törvénytől!  1 pont 

a) csak a beltag 

b) csak a kültagok  

c) mindegyik tag 

d) csak az ügyvezetőnek kinevezett tag 

e) a tagok gyűlése 

f) a taggyűlés 

g) az igazgatóság  

 

2. Húzza alá, milyen felelősséggel rendelkeztek a kültagok!  1 pont 

a) egyetemleges 

b) korlátolt 

c) korlátlan  

 

3. Húzza alá, hogyan változott Ficze Lajos anyagi felelőssége, amikor a cég bt-ből Zrt. lett! 

 1 pont 

a) korlátlanból egyetemleges lett 

b) korlátlanból korlátlan és egyetemleges lett 

c) korlátoltból korlátlan lett 

d) korlátlanból korlátolt lett 

e) korlátoltból korlátlan és egyetemleges lett 

f) korlátlan és egyetemlegesből korlátolt lett  

 

4. Fogalmazza meg, mit jelent a bizományos értékesítés!  2 pont 

Részpontszám adható! 1+1 pont. 

A megbízó nem közvetlenül a vevők részére értékesít, hanem a termékeit bizományi 

szerződés alapján átadja a bizományosnak, aki a terméket a vevők részére értékesíti.  

A bizományos tehát az értékesítést saját nevében, de a megbízója javára végzi, 

tevékenységéért pedig bizományi díj jár, amennyiben a termék eladásra került.  

  

5. Húzza alá, milyen működési területe volt a társaságnak az átalakuláskor!  1 pont 

a) helyi 

b) megyei 

c) regionális 

d) országos 

e) nemzetközi  
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6.  Írja le a ZRT betűszó jelentését!  1 pont 

Az 1 ponton belül részpontszám nem adható. 

 

zártkörűen működő részvénytársaság 

  

7. Húzza alá, hogyan nevezik a Zrt. létesítő okiratát!  1 pont 

 

a) társasági szerződés 

b) részvényesi szerződés 

c) alapszabály 

d) alapító okirat  

 

8.  Húzza alá, mennyi volt a cég vagyona a Zrt-vé való átalakuláskor, ha a részvényesek a 

törvényben meghatározott minimális alapítóvagyonnal hozták létre!   

 1 pont 

a) félmillió forint 

b) hárommillió forint 

c) ötmillió forint  

d) tízmillió forint 

e) húszmillió forint  

 

9. Írja le, hány ezer forint volt a vállalkozás vagyona 2021. december 31-én a vállalat mérlege 

alapján!  1 pont 

Az 1 ponton belül részpontszám nem adható. 

58 460 ezer Ft  

10. Írja le, hány ezer forint volt a vállalkozás eredménye 2021. évben a vállalat mérlege 

alapján!  1 pont 

Az 1 ponton belül részpontszám nem adható. 

-1 500 ezer Ft  

 

11. Húzza alá, milyen volt a vállalkozás eredménye 2021. évben! 1 pont 

 

a) nyereséges 

b) veszteséges  
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12. A vállalat mérlegének jegyzett tőke adatából látszik, hogy a ZRT. 2018. év és 2021. év 

között tőkeemelést hajtott végre.  

Húzza alá, kinek volt joga dönteni a Zrt. esetében a tőkeemelésről!  1 pont 

a) az ügyvezetőnek 

b) a taggyűlésnek 

c) az igazgatótanácsnak 

d) a tagok gyűlésének 

e) a közgyűlésnek   

 

13. Számolja ki a jegyzett tőke alapján, melyik tulajdonosnak mekkora összegű a jelenlegi 

befektetése a Szabolcsi Lekvár és Pálinka Zrt-ben, ha a részvényeik százalékos megoszlása 

a következő!  

A 0,5 ponton belül további részpontszám nem adható. 

Tulajdonos neve 
Részvényeinek 

%-os aránya 

Részvényeinek névértéke 

forintban 

Elérhető  

pontszám 

Ficze Lajos 25% 3 500 000 0,5 pont 

Tóth Róza 27% 3 780 000 0,5 pont 

Papp Béla 28% 3 920 000 0,5 pont 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyei önkormányzat 
20% 2 800 000 0,5 pont 

Mellékszámítások:  

 

Ficze Lajos részvényeinek névértéke = 14 000 000*0,25 = 3 500 000 Ft 

Tóth Róza részvényeinek névértéke = 14 000 000*0,27 = 3 780 000 Ft 

Papp Béla részvényeinek névértéke = 14 000 000*0,28 = 3 920 000 Ft 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat részvényeinek névértéke =  

= 14 000 000*0,2 = 2 800 000 Ft 

 

14. Ha a Zrt. valamelyik részvényese úgy döntene, hogy értékesíti a részvényeit, akkor ezt 

megteheti-e a Budapesti Értéktőzsdén?  

Húzza alá a megfelelő választ! 1 pont

  

a) Igen, bármikor, hiszen a tőzsde a részvények értékesítésének a helye. 

b) Igen, de csak ha előtte felajánlotta megvételre a többi részvényesnek, akik nem kívánták 

megvenni, és ezzel hozzájárulnak a tőzsdei értékesítéshez. 

c) Nem, mert csak a többi részvényes veheti meg a Zrt. részvényeit. 

d) Nem, mert semelyik ZRT. részvényei nincsenek bevezetve a tőzsdére.  
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15. Számítsa ki a 2020. év, illetve a 2021. év tényleges forgalmát!  

Az 1 ponton belül további részpontszám nem adható. 

Kerekítési pontosság: millió Ft.  

Mellékszámítások:  

 

Vtt = 100 - 4 = 96% 

2021. évi tényleges forgalom = 425*0,96 = 408 millió Ft 

Vd = 100 + 2 = 102% 

2020. évi tényleges forgalom = 408/1,02 = 400 millió Ft 

 

16. Az alábbi táblázat a nemzetgazdasági ágak TEÁOR kódjait tartalmazza.  

Karikázza be annak a két nemzetgazdasági ágnak a kódját, melyben a Szabolcsi Lekvár és 

Pálinka Zrt. jelenleg tevékenykedik! 

Részpontszám adható! 1+1 pont. Azonban, ha kettőnél több betűjelet karikáz, akkor 

a válasz nem értékelhető!  2 pont 

 

Kód Megnevezés 
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N ADMINISZTRATÍV ÉS SZOLGÁLTATÁST TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG 

O KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 

P OKTATÁS 

Q HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 

R MŰVÉSZET, SZÓRAKOZTATÁS, SZABAD IDŐ 

S EGYÉB SZOLGÁLTATÁS 

T 
HÁZTARTÁS MUNKAADÓI TEVÉKENYSÉGE; TERMÉK ELŐÁLLÍTÁSA, SZOLGÁLTATÁS 

VÉGZÉSE SAJÁT FOGYASZTÁSRA 

U TERÜLETEN KÍVÜLI SZERVEZET 

  

2020. évi tényleges forgalom 400 millió Ft 1 pont 

2021. évi tényleges forgalom 408 millió Ft 1 pont 


