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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 feladatsorban 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: 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  Összesen: ... pont / 10 pont 

1. Definiálja pontosan a következő alapfogalmakat!  

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

a) szállítólevél 

...………………………………………………………………………………………………… 

 

 ...………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… ... pont / 2 pont 

b) leterheltség 

...………………………………………………………………………………………………… 

 

 ...………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… ... pont / 2 pont 

 

c) likviditás 

...………………………………………………………………………………………………… 

 

 ...………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… ... pont / 2 pont 

 

2. Írja a definíciók mellé az Ön által ismert alapfogalmakat!  

 (4*1 pont. Félpont nem adható!) 

Definíció Fogalom 
Elérhető 

pontszám 

A csomagolás egyik fajtája, ami legalább két különböző 

csomagoló anyagból készül, olyan módon, hogy a 

különböző csomagoló anyagok előnyös tulajdonságait 

erősítse. 

 

... pont / 1 pont 

A vagyonmérlegen belül a saját tőke azon eleme, mely az 

adott évi eredményt mutatja meg. 

 ... pont / 1 pont 

A fogyasztói kereslet alapján a készletben a 

legkeresettebb, könnyen és gyorsan értékesíthető áruk 

elnevezése. 

 
... pont / 1 pont 

Az árukihelyezést elősegítő olyan állvány, melyet a 

termelő vagy a forgalmazó helyez el az üzletekben 

kizárólag saját termékei bemutatása, illetve reklámozása 

céljából.   

 

... pont / 1 pont 
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II. Párosítás  Összesen: ... pont / 10 pont 

Olvassa el a költségek témaköréhez kapcsolódó fogalmak leírását, 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. anyagjellegű ráfordítások 

2. beszerzéshez kapcsolódó költségek 

3. bérköltségek 

4. degresszív költségek 

5. értékcsökkenés 

6. értékesítéshez kapcsolódó költségek 

7. készletezéshez kapcsolódó költségek 

8. közvetett költségek 

9. közvetlen költségek 

10. lineárisan változó költségek 

11. progresszív költségek 

12. személyi jellegű ráfordítások 

13. változó költségek 

14. viszonylag állandó költségek 

 

A fogalom leírása 
A fogalom 

sorszáma 

Elérhető 

pontszám 

A vállalkozás tevékenységét tartósan szolgáló eszközök 

elhasználódásának, elavulásának pénzben kifejezett értéke. 
 ... pont / 1 pont 

Azok a költségek, melyek a forgalom alakulásától függetlenek.  ... pont / 1 pont 

A költségnemek szerinti csoportosítás egyik csoportja, és a 

kereskedelmi vállalkozások esetében az egyik legnagyobb 

idetartozó tétel általában az eladott áruk beszerzési értéke.  

 
... pont / 1 pont 

Azok a költségek, melyekről határozottan meg lehet állapítani, 

hogy melyik árut vagy szolgáltatást, milyen mértékben terhelik. 
 ... pont / 1 pont 

Az áruforgalmi folyamatokhoz kapcsolódó egyik költségcsoport, 

melybe beletartoznak a tárolási, raktározási költségek is.  
 ... pont / 1 pont 

Azok a költségek, melyek a forgalom alakulásától függően a 

forgalommal azonos ütemben változnak. 
 ... pont / 1 pont 

A költségnemek szerinti csoportosítás egyik csoportja, melyben a 

munkavállalókhoz kapcsolódó költségeket tartjuk nyilván. 
 ... pont / 1 pont 

Azok a költségek, melyek a forgalom alakulásától függően a 

forgalom változásához képest kisebb ütemben változnak. 
 ... pont / 1 pont 

Az áruforgalmi folyamatokhoz kapcsolódó egyik költségcsoport, 

melybe az áruk eladásához kapcsoló költségek tartoznak bele. 
 ... pont / 1 pont 

Azok a költségek, melyek a forgalom alakulásától függően a 

forgalom változásához képest nagyobb ütemben változnak. 
 ... pont / 1 pont 
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III. Szövegkiegészítés  Összesen: ... pont / 5 pont 

Egészítse ki a mondatokat a fogyasztóvédelemhez kapcsolódó tartalmakkal! 

 (5*1 pont. Félpont nem adható!)  

Minden a jogszabályban meghatározott áru csak ……………………………………………….. 

együtt hozható forgalomba, melyben magyar nyelven kell tájékoztatni a fogyasztókat a 

rendeltetésszerű használatról.  Emellett a kereskedő köteles garantálni, hogy az áru az eladáskor 

hibátlan, ezt nevezzük ……………………………….., aminek az időtartama alapvetően …… 

év, melynek első hat hónapjában az eladón, ezt követően a fogyasztón van a bizonyítási teher. 

Ugyanakkor ……………………………………… esetén alapvetően a(z)   

……….……………… van a bizonyítási teher.    

 

IV. Sorrendbe rendezés  Összesen: ... pont / 10 pont 

1. Rakja sorrendbe az adószámok elemeit balról jobbra haladva!  

 (Csak a megfelelő helyen lévő betűjel elfogadható! 3*1 pont. Félpont nem adható!) 

  

 1. 2. 3. 

Írja a megfelelő helyre az elemek betűjeleit! 
   

Elemek: ... pont / 3 pont 

A. a vállalkozás székhelye szerint illetékes területi adóhatóság kódja 

B. a vállalkozás egyedi azonosítója vagy törzsszáma 

C. a vállalkozás ÁFA kódja  

 

2. Rakja sorrendbe az árlépcső alább felsorolt elemeit a fogyasztói ártól a beszállítónak 

fizetett ár felé haladva! 

 (Csak a megfelelő helyen lévő betűjel elfogadható! 7*1 pont. Félpont nem adható!) 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Írja a megfelelő helyre az elemek betűjeleit! 
       

Elemek: ... pont / 7 pont 

A. árrés 

B. beszerzéskor felszámított áfa 

C. bruttó beszerzési ár 

D. bruttó eladási ár 

E. értékesítéskor felszámított áfa 

F. nettó beszerzési ár 

G. nettó eladási ár 
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V. Feleletválasztás  Összesen: ... pont / 10 pont 

I. Feleletválasztás  

Húzza alá a lehetséges válaszok közül a megfelelőt! 

 (10*1 pont. Félpont nem adható!) 

 

1. Az árucikkek azonosítására használt EAN-kód állhat … számjegyből is. 

a) 7 vagy 14  

b) 8 vagy 13  

c) 9 vagy 12   

... pont / 1 pont 

 

2. A kereszt-árrugalmasság azt mutatja meg, … termék árváltozásának hatására. 

a) hogyan változik egy termék kereslete a  

b) hogyan változik egy termék kereslete egy másik  

c) hogyan változik egy termék kínálata egy másik        

... pont / 1 pont 
  

3. A munkavállaló bruttó és nettó bére közötti különbség … összege. 

a) a személyi jövedelemadó és a társadalombiztosítási járulék  

b) a személyi jövedelemadó és a nyugdíjjárulék 

c) a személyi jövedelemadó, valamint a nyugdíjjárulék és az egészségbiztosítási 

járulék  

 ... pont / 1 pont 

 

4. A vállalkozás korábbi tevékenységéből származó eredményeinek, azaz az előző 

évek adózott eredményeinek az összessége …  

a) a jegyzett tőke. 

b) a tőketartalék. 

c) az eredménytartalék. 

 ... pont / 1 pont 

 

5. Az utóbbi időben elterjedt a kereskedelemben az FMCG rövidítés, amely … 

elnevezése.  

a) egy új nemzetközi kód-típusú árurendszer 

b) a gyorsan forgó napi fogyasztási cikkek 

c) az online adatbekötésre alkalmas pénztárgépek 

 ... pont / 1 pont 
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6. Ha egy termék több mint 50% magyar alapanyagból Magyarországon készül, 

akkor azzal a termékkel a gyártója pályázhat a … termék védjegy használatára. 

a) magyar 

b) hazai 

c) hazai feldolgozású 

 ... pont / 1 pont 

 

7. Az egyik legelterjedtebb értékesítési mód, melynél az eladó és a vevő nem 

feltétlenül kerül közvetlen kapcsolatba, és az esetek többségében a vevő csak a 

pénztárnál kerül kapcsolatba az üzlet alkalmazottjával, ez … értékesítési mód. 

a) a hagyományos  

b) az önkiszolgáló  

c) az önkiválasztó  

 ... pont / 1 pont 
  

8. Amikor az áruátvételekor az áruátvétellel megbízott személy áruátvételi 

jegyzéket készít, majd ezt hasonlítja össze a szállítólevéllel vagy a számlával, 

akkor … beszélünk. 

a) kettős kontrollátvételről  

b) minőségi átvételről 

c) vakátvételről 

 ... pont / 1 pont 

 

9. A jelenlegi szabályozás szerint tűzvédelmi szempontból … tűzveszélyességi osztályt 

különböztetünk meg.  

a) 3  

b) 5  

c) 7  

... pont / 1 pont 

 

10. A bankkártyás fizetés … számít. 

a) készpénz nélküli pénzforgalomnak 

b) készpénzkímélő pénzforgalomnak 

c) készpénzforgalomnak 

 ... pont / 1 pont 
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VI. Igaz-hamis állítások megjelölése  Összesen: ... pont / 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: 

Munkaerő-kölcsönzésekor a kölcsönzött munkavállaló mindig új munkaszerződést köt 

az őt kölcsönbe vevő céggel.            

             Igaz/Hamis 

 ... pont / 1 pont 

Lehetséges indoklások: 

a) Munkaszerződés nélkül senki nem alkalmazható. 

b) Csak akkor, ha éppen nincs érvényes munkaszerződése a kölcsönbeadó céggel. 

c) A kölcsönzött munkavállaló a kölcsönbeadóval áll munkaviszonyban.     

                                                                                                                          ... pont / 1 pont 

 

2. ÁLLÍTÁS: 

A távmunkavégzés a bedolgozói munkaviszony egyik formája.     Igaz/Hamis 

 ... pont / 1 pont 

Lehetséges indoklások: 

a) Olyan tevékenységeknél alkalmazható, amelyek a munkáltató telephelyétől elkülönült 

helyen, legtöbbször a munkavállaló lakóhelyén végezhetők. 

b) A távmunkavégzés és a bedolgozói jogviszony is egy-egy az általánostól eltérő 

munkaviszony, melyekre külön-külön szabályokat ír elő a munka törvénykönyve. 

c) A távmunkavégzést a rendkívüli járványhelyzetre való tekintettel vezette be a kormány.                                                                                                                                                                                                                                                                

... pont / 1 pont 

3. ÁLLÍTÁS: 

Nem minden álláskereső jogosult álláskeresési járadékra.  Igaz/Hamis 

 ... pont / 1 pont 

Lehetséges indoklások: 

a) A munkanélküli segély hivatalos neve álláskeresési járadék 2012 óta, így minden 

munkanélkülinek jár. 

b) Álláskeresési járadékra az a munkanélküli jogosult, aki regisztrált álláskereső, nincs 

munkaviszonya, nem folytat vállalkozói tevékenységet, illetve és a foglalkoztatási szerv 

nem tud számára megfelelő munkahelyet felajánlani. 

c) Álláskeresési járadékra az a regisztrált álláskereső jogosult, aki a megelőző három éven 

belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik, az önálló álláskeresése nem 

vezetett eredményre, és a foglalkoztatási szerv sem tud számára megfelelő munkahelyet 

felajánlani.                                                                                                                  

                                                                                                                             ... pont / 1 pont 
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4. ÁLLÍTÁS: 

A munkaviszony megszüntethető közös megegyezéssel, rendes felmondással, rendkívüli 

felmondással vagy azonnali hatályú felmondással.  Igaz/Hamis 

 ... pont / 1 pont 

Lehetséges indoklások: 

a) A munka törvénykönyve ezeket sorolja fel a munkaviszony megszüntetése kapcsán. 

b) A munka törvénykönyve nem tekinti az azonnali hatályú felmondást megszüntetésnek, 

mert az csak próbaidő alatt lehetséges. 

c) A munka törvénykönyvében már nincs rendes felmondás, illetve rendkívüli felmondás.           

                                                                                                                                                                                                                                                                  

... pont / 1 pont 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

5. ÁLLÍTÁS: 

A felek a munkaszerződésben, kollektívszerződés hiányában, a munkaviszony kezdetétől 

számított legfeljebb három hónapig terjedő próbaidőt köthetnek ki. Igaz/Hamis 

 ... pont / 1 pont 

Lehetséges indoklások: 

a) A felek a munkaszerződésben, kollektívszerződés hiányában, a munkaviszony 

kezdetétől számított legalább három hónapig, de legfeljebb hat hónapig terjedő 

próbaidőt köthetnek ki. 

b) Kollektívszerződés hiányában három hónapnál rövidebb próbaidő kikötése vagy a 

próbaidőtől való eltekintés is lehetséges, de a próbaidő tartama nem haladhatja meg a 

három hónapot.  

c) A kollektívszerződés hiányában a felek a munkaszerződésben a munkaviszony 

kezdetétől számított legfeljebb hat hónapig terjedő próbaidőt köthetnek ki. 

... pont / 1 pont 

 

VII. Számítási feladatok              Három feladat összesen: ... pont / 25 pont 

1. Készletgazdálkodás Összesen: ... pont / 11 pont 

Egy kereskedelmi kft minden üzletében egységesen az éves forgalomból számított 0,18%-

os forgalmazási vesztéséggel számol. A kft egyik boltjában 2022. év folyamán rögzített 

áruforgalmi események összesített adataiból az derült ki, hogy az árubeszerzés értéke 

nettó beszerzési áron 409 600 ezer Ft volt, melynek 0,5%-át visszáruzták a szállítóknak. 

Az évfolyamán 2 880 ezer forintnyi áru érkezett a kft többi üzletéből, illetve összesen 3 900 

ezer forintnyi árut adtak át a kft többi boltjának, valamint 699 ezer forint értékű árut 

selejteztek le nettó beszerzési áron. Az év folyamán az adott üzlet forgalma 725 560 ezer 

Ft volt, és a kft csak 27%-os áfakulcsú termékeket forgalmaz, és az árrésszínvonala 29%-

os. A kft a készletnyilvántartását nettó beszerzési áron vezeti, és 2021. év végén 19 878 

ezer forintnyi 2022. év végén pedig 18 638 volt a leltár során megállapított leltárérték. (1 

év = 360 nap)  
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a) A fenti adatokból kiindulva töltse ki az alábbi táblázatot!  ... pont / 9 pont 

Kerekítés: ezer Ft, mutatóknál egytizedesjegy. (Az 1 ponton belül részpontszám nem adható.) 

 

Megnevezés Mellékszámítás 

2022. év 

adatai nettó 

beszerzési 

áron 

Pontszám 

ELÁBÉ értéke 

(ezer Ft) 

  
... pont / 1 pont 

Készletnövekedés 

értéke (ezer Ft) 

  
... pont / 1 pont 

Készletcsökkenés 

értéke (ezer Ft) 

  
... pont / 1 pont 

Könyvszerinti zárókész-

let értéke (ezer Ft) 

  
... pont / 1 pont 

Nyershiány értéke  

(ezer Ft) 

  
... pont / 1 pont 

Forgalmazási veszteség 

értéke (ezer Ft) 

  
... pont / 1 pont 

Leltáreredmény értéke 

(ezer Ft) 

  
... pont / 1 pont 

Átlagkészlet értéke 

(ezer Ft) 

  
... pont / 1 pont 

Forgási sebesség 

napokban (nap) 

  
... pont / 0,5 pont 

Forgási sebesség 

fordulatokban 

(fordulat/év) 

  

... pont / 0,5 pont 
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b) A fent megadott és kiszámított adatok alapján jelölje X-szel a táblázatban, hogy a 

következő állítások tartalma igaz vagy hamis!                                           ... pont / 2 pont 

 

Állítások 

Az adott boltra vonatkozóan… 
Igaz Hamis Pontszám 

leltárhiány van.   … / 0,5 pont 

az alkalmazottaknak nem keletkezett fizetési 

kötelezettségük, mivel a forgalmazási veszteség fedezi a 

hiányt. 

  … / 0,5 pont 

a 2022. év végi zárókészlet értéke meghaladja az év eleji 

nyitókészlet értékét. 
  … / 0,5 pont 

havonta legalább egyszer árunak kellett érkeznie a 

forgási sebesség mutatói alapján. 
  … / 0,5 pont 

 

2. Humán erőforrás tervezés                                                         Összesen: … pont / 10 pont 

Egy vállalat nettó árbevétele 2022. I. félévében 480 millió forint volt, aminek 16%-a volt 

a bérhányad. A vállalat 2022. július 1-től alkalmazottainak egyrészét elbocsátotta, így a 

II. félévben az átlaglétszám 15%-kal csökkent, azonban a létszámcsökkenésből adódó 

bérmegtakarítás egyrészét az átlagbér 12,5%-os növelésére tudta fordítani a 

vállalatvezetése, miközben a bérhányad 1százalékponttal csökkent.   

  

a) Számítsa ki a mellékelt adatok alapján, hogy hány fő volt a vállalat átlaglétszáma az I. 

félévben?                                                                                                       … pont / 2 pont 

Kerekítési pontosság: egész fő! (1*2 pont. A 2 ponton belül részpontszám nem adható!) 

                

            Mellékszámítások: 

Időpont Létszám (fő) 

január 1. 38 

február 1. 37 

március 1. 39 

április 1. 41 

május 1. 42 

június 1. 41 

június 30. 42 

 

 

 
Az I. félév átlaglétszáma  2 pont 
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b) A leírtak alapján töltse ki az alábbi táblázat hiányzó elemeit! A mellékszámításait 

tüntesse fel!                                                                                                      … pont / 6 pont 

(Soronként 1 pont! 6*1 pont. Az 1 ponton belül további részpontszám nem adható!) 

Kerekítési pontosság: egész és tizedszázalék!  

 

Megnevezés 

2022. évi adatok 

Pontszám 
I. félév II. félév 

II. félév az I. félév %-ában 

(%) 

Nettó árbevétel 

(ezer Ft/félév) 
   … pont / 1 pont 

Átlaglétszám  

(fő) 
   … pont / 1 pont 

Bérhányad 

(%) 
   … pont / 1 pont 

Bérösszeg 

(ezer Ft/félév) 
   … pont / 1 pont 

Átlagbér 

(forint/fő/hó) 
   … pont / 1 pont 

Termelékenység 

(ezer Ft/fő/hó) 
   … pont / 1 pont 

 

Mellékszámítások:  
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c) Kizárólag a fenti mutatók, adatok alapján aláhúzással jelölje, hogy érdemes volt-e a 

létszámcsökkentés mellett bért emelni a cégnek! 

Igen 

Nem … pont / 1 pont 

 

d) Néhány mondattal indokolja meg véleményét!  

(Az 1 ponton belül további részpontszám nem adható.) 

 

 ...………………………………………………………………………………………………… 

 

...………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… … pont / 1 pont 

 

 

3. Közterhek  Összesen: … pont / 4 pont  

Egy kereskedelmi vállalkozás áfaelszámolását kell kiszámolnia a megadott adatok 

alapján.   

a)  Számítsa ki a befizetendő áfa összegét áfakulcsonként a termékekre vonatkozóan az 

alábbi táblázat alapján!  … pont / 3 pont 

                  Kerekítés: millió Ft.  (Az 1 ponton belül részpontszám nem adható.) 

 

A termékek 

áfakulcs 

besorolása 

Bruttó 

beszerzési érték 

(MFt) 

Értékesítés értéke 

fogyasztói áron 

(MFt) 

Befizetendő 

áfa összege 

(MFt) 

Pontszám 

5% 693 714  1 pont 

18% 1 829 2 183  1 pont 

27% 5 588 8 001  1 pont 

Mellékszámítások:  
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b) Számítsa ki a befizetendő áfa vagy a visszaigényelhető áfa teljes összegét, ha tudja, hogy 

a vállalkozásnak az adott időszakban az egyéb beszerzések és szolgáltatások 

igénybevétele után előzetesen felszámított áfa összege 158 MFt!  … pont / 1 pont 

A számítások elvégzését követően egészítse ki a mondatot! 

Kerekítés: millió Ft.   (2*0,5 pont. A félpont tovább nem bontható!) 

Mellékszámítások:  

 

 

 

 

 

Számításaim alapján az adott vállalkozásnak az adott időszakban összesen 

……..………………. millió forint összegű ……………………………………………... áfája 

keletkezett.   
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VIII. Esettanulmány értelmezése Összesen: ... pont / 20 pont 

Az alábbi fiktív esettanulmány elolvasása után válaszoljon a kapcsolódó kérdésekre és oldja 

meg a feladatokat az utasításoknak megfelelően! 

 

„A visszajelzések szerint sokkal több vásárló keresi a "mentes" árukat, mint amennyinek 

valóban szüksége lenne rá, egészségügyi okok ugyanis csak 12 százaléknál indokolnák ezt. 

A felmérés szerint ennél sokkal többen, körülbelül 43 százalék vásárol speciális terméket, 

sokan ugyanis ezeket egészségesebbnek gondolják.” Ezt 2022. 06. 23-ai hírt olvasva (forrás: 

http://www.ma.hu/uzlet/377465/Tobb_gluten_es_laktozmentes_termeket_szeretnenek_a_fogyasztok_egy_fel

meres_szerint) a gazdasági társaságként működő Taubik Pékség egyetlen tulajdonosa – aki 

egyben az ügyvezetője is – úgy döntött, hogy 2022. év negyedik negyedévétől bővíti a pékség 

termékkínálatát különböző ”mentes” termékkel. A termékkínálat bővítése miatt szükségessé 

vált új források bevonása, mivel tőkére volt szükség egyrészt az új termékek és az új 

alapanyagok beszerzéséhez, másrészt az új termékek gyártáshoz új gépek és új receptek is 

szükségesek, hogy a termékek tényleg ”mentes” termékek legyenek, továbbá az új termékek 

kihelyezéséhez új eladótéri berendezések beszerzése is szükségessé vált. A vállalkozás 

tulajdonosa a szolid finanszírozási stratégiát követte az új idegen források bevonásakor. A 

gondos tervezésnek köszönhetően 2022. október 1-étől el tudták indítani a Taubik Pékségben 

a ”mentes” áruk forgalmazását, melyek az utolsó negyedévben az eladott termékek 

forgalmának a 20%-át tették ki. A tulajdonos a korábban is forgalmazott termékekre a – már 

korábban is alkalmazott – 26%-os haszonkulcsot alkalmazta a nettó eladási ár százalékában, 

viszont az új ”mentes” termékekre a nettó eladási ár százalékában 36%-os haszonkulcsot 

alkalmazott, mivel a költségszínvonal növekedésére számított. A forgalmazási 

költségszínvonal változását jól mérte fel, hiszen a negyedik negyedév forgalmazási 

költségszínvonala 12,5%-os volt, ami az előző negyedévhez képest 1,5 százalékpontos 

növekedést mutatott. Ugyanakkor a negyedik negyedév nettó árbevétele 42 millió forint volt, 

ami 20%-kal volt magasabb, mint a harmadik negyedév nettó árbevétele. 

 

1. Az esettanulmányban olvasottak alapján az alábbiak közül melyik vállalkozási 

formában működhet a Taubik Pékség? Húzza alá a megfelelő választ!  

(Csak egy válasz jelölhető meg!) 

 

a) egyéni vállalkozás 

b) közkereseti társaság 

c) betéti társaság 

d) korlátolt felelőségű társaság 

e) zártkörűen működő részvénytársaság 

f) nyilvánosan működő részvénytársaság  

... pont / 1 pont 

http://www.ma.hu/uzlet/377465/Tobb_gluten_es_laktozmentes_termeket_szeretnenek_a_fogyasztok_egy_felmeres_szerint
http://www.ma.hu/uzlet/377465/Tobb_gluten_es_laktozmentes_termeket_szeretnenek_a_fogyasztok_egy_felmeres_szerint
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2. Párosítsa a következő ”mentes” árukhoz kapcsolódó leírásokat a kifejezésekkel!    

Csak a megfelelő helyen lévő betűjel elfogadható! 

(4*0,5 pont. A 0,5 ponton belül további részpontszám nem adható!) 

... pont / 2 pont 

Leírások: 

1) Olyan tejtermékek, melyekben egy enzim segítségével lebontják a tejcukrot, azonban 

tejfehérjére érzékenyek nem fogyaszthatják. 

2) Olyan csak növényi eredetű termékek, melyeket tejfehérjére érzékenyek is 

fogyaszthatnak. 

3) Olyan gabonafélékből készült pékáruk, tésztafélék illetve növényi italok, melyek nem 

tartalmaznak sikért. 

4) Olyan termékek, melyeket inzulinrezisztens betegek is fogyaszthatnak. 

Kifejezések: 

A. cukormentes 

B. gluténmentes 

C. laktózmentes 

D. vegán 

 

Leírások sorszámai 1) 2) 3) 4) 

Kifejezések betűjelei     

 

3. Jelölje meg, hogy az új alapanyagok, az új eladótéri berendezések, az új gépek, az új 

receptek illetve az új termékek a vállalkozás vagyonmérlegének melyik eszköz sorába 

kerülnek elszámolásra!  Csak a megfelelő helyen lévő X jel elfogadható! 

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

... pont / 2,5 pont 

 
Eszközök alapanyagok berendezések gépek receptek termékek 

BEFEK-

TETETT 

ESZKÖZÖK 

Immateriális javak    

 

 

Tárgyi eszközök  

  

  

Befektetett 

pénzügyi eszközök 

     

FORGÓ-

ESZKÖZÖK 

Készletek 

 

   

 

Követelések      

Értékpapírok      

Pénzeszközök      

Pontszám 
… pont / 0,5 

pont 

…pont / 0,5 

pont 

… pont / 0,5 

pont 

… pont / 0,5 

pont 

… pont / 0,5 

pont 
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4. Az alábbi idegen finanszírozási források közül csoportosítsa, hogy melyeket vehette 

igénybe a tulajdonos a befektetett eszközök, illetve a forgóeszközök finanszírozása 

kapcsán! Csak a megfelelő helyen lévő betűjel elfogadható!  

(7*0,5 pont. A 0,5 ponton belül további részpontszám nem adható!) 

... pont / 3,5 pont 

A. beruházási hitel 

B. bizományba vétel 

C. faktoring 

D. forfetírozás 

E. forgóeszközhitel 

F. kötvénykibocsátás 

G. lízing 

 

Az esettanulmány szerint a tulajdonos által 

választott finanszírozási stratégia alapján 

Írja a betűjeleket a megfelelő 

oszlopba! 

a befektetett eszközökhöz igénybe vehető források:  

a forgóeszközökhöz igénybe vehető források:  

 

5. Az utolsó negyedév adatai alapján számítsa ki mekkora nettó árbevételre tett szert a 

vállalkozás ”mentes” termékek forgalmazásával és mekkora volt a korábban is 

forgalmazott termékekből származó nettó árbevétele 2022. IV. negyedévében?   

Kerekítési pontosság: ezer Ft  

(2*0,5 pont. A félponton belül további részpontszám nem adható!) 

... pont / 1 pont 

Mellékszámítások:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó árbevétel 2022. IV. negyedévében (ezer Ft) Pontszám 

”mentes” termékek   0,5 pont 

korábban is forgalmazott termékek  0,5 pont 
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6. Számolás után húzza alá az alábbi megoldások közül, hogy az utolsó negyedévben hány 

ezer Ft volt a vállalkozás árréstömege!  

 Kerekítési pontosság: ezer Ft            (Az 1 ponton belül további részpontszám nem adható!) 

... pont / 1 pont 

Mellékszámítás: 

a) 11,76 ezer Ft 

b) 13,02 ezer Ft 

c) 3 024 ezer Ft 

d) 8 736 ezer Ft 

e) 11 760 ezer Ft 

f) 13 020 ezer Ft 

 

7. Számolás után húzza alá az alábbi megoldások közül, hogy az utolsó negyedévben hány 

ezer Ft volt a vállalkozásnál az ELÁBÉ értéke!  

 Kerekítési pontosság: ezer Ft            (Az 1 ponton belül további részpontszám nem adható!) 

... pont / 1 pont 

Mellékszámítás: 

a) 30,24 ezer Ft 

b) 28,98 ezer Ft 

c) 38 916 ezer Ft 

d) 33 264 ezer Ft 

e) 30 240 ezer Ft 

f) 28 980 ezer Ft 

 

8. Az utolsó negyedév adatai alapján számítsa ki hány ezer Ft volt a forgalmazási költsége 

a vállalkozásnak!  

   Kerekítési pontosság: ezer Ft       (A 0,5 ponton belül további részpontszám nem   adható!) 

                                                                                                                    ... pont / 0,5 pont 

Mellékszámítás:  

 

 

 

 

 

 

 

 

forgalmazási költségek 

2022. IV. negyedévében 

 
0,5 pont 
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9. A kiszámított adatok alapján számítsa ki hány százalék volt a negyedik negyedévben 

a vállalkozás eredményszínvonala!  

 Kerekítési pontosság: tized%            (Az 1 ponton belül további részpontszám nem adható!) 

                                                                                                                      ... pont / 1 pont 

Mellékszámítás:  

 

 

 

 

 

10. Töltse ki a jövedelmezőségi kimutatást a harmadik negyedévre vonatkozóan!  

 Kerekítési pontosság: egész ezer Ft, egész százalék        

     (Soronként 1 pont! 5*1 pont. Az 1 ponton belül további részpontszám nem adható!) 

                                                                                                                  ... pont / 5 pont 

Mellékszámítások:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megnevezés 
Adatok 2022. III. negyedévében 

Pontszám 
ezer forintban az árbevétel százalékában 

Nettó árbevétel   1 pont 

ELÁBÉ   1 pont 

Árréstömeg   1 pont 

Forgalmazási költségek   1 pont 

Eredmény 
  

 

1 pont 

eredményszínvonal 

2022. IV. negyedévében 

 
1 pont 



Versenyzői kód:  36  
  

20/20 

2019. évi LXXX. törvény 11. § (2)  

5 0416 13 03 Kereskedő és webáruházi technikus 

 

11. A harmadik és negyedik negyedév adatait összehasonlítva érdemes volt-e a 

tulajdonosnak bővíteni a termékkínálatot? Húzza alá a megfelelő választ! 

a) Igen. 

b) Nem. 

 ... pont / 0,5 pont 

 

12. Indokolja meg véleményét! (Az 1 ponton belül további részpontszám nem adható.) 

 

 ...………………………………………………………………………………………………… 

 

...………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… ... pont / 1 pont 

 


