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Javítási-értékelési útmutató

Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez
(az értékelő tanárok részére)

A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott
pontszámok adhatók!
A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van.
Amennyiben a vizsgázó a tesztjellegű feladatoknál az összes válaszlehetőséget megjelöli, akkor
nem kap pontot. Ha a helyes megoldások számánál többet jelöl meg, akkor a többletválaszok
száma a pontszámát csökkenti. (A feladatokra kapott pontszám nem lehet negatív.)
A feladat kidolgozása során a vizsgázó tévedés esetén javíthatja a rossz megoldást, de helyes
válasznak csak az egyértelmű, szabályos javítás fogadható el.
Az üzleti számítást, könyvviteli tételszerkesztést igénylő feladatok esetében, ha a vizsgázó nem
jelöli a szükséges, és a feladatleírásban kért mellékszámításokat, pont nem adható! (Ez alól
kivételt képez, ha a feladat leírása tartalmazza, hogy a vizsgázónak nem kell kijelölnie a
mellékszámításokat.)
Logikai vagy számolási hiba esetén a hibavétés helyén nem jár pont, a további hibátlan
lépésekért megadható a pontszám.
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VÁLASZTÁST, RÖVID, EGYSZERŰ VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK
A) Feleletválasztásos vagy teszt jellegű feladatok
Az 1-7. sorszámú tesztfeladatoknál az állításokhoz, illetve a kérdéshez négy
válaszlehetőséget adunk meg, de közülük csak egy helyes. Válassza ki a helyes válasz
betűjelét, és írja a feladat után lévő táblázatba!
1. feladat

(2 pont)

Ha a körte piaci ára meghaladja az egyensúly árat, akkor
a) a piacon felesleg keletkezik a termékből.
b) a piacon hiány van a termékből.
c) a piacon túlkereslet van a termékből.
d) egyik válasz sem helyes.
A helyes válasz betűjele:

2. feladat

a

(2 pont)

Egy vállalkozás explicit költségei
a) a gazdasági profit részét képezik.
b) mindig a számviteli költségek részét képezik.
c) a számviteli költség és a számviteli profit részét is képezhetik.
d) a számviteli költségeknek az implicit költségek feletti részét jelentik.
A helyes válasz betűjele:

3. feladat

b

(2 pont)

Ha egy monopólium optimális termelés esetén gazdasági profitot realizál, akkor
a) a piaci ár meghaladja a vállalat teljes költségét.
b) a piaci ár meghaladja a vállalat optimális termelési mennyiségéhez tartozó
átlagköltségét.
c) a teljes bevétel meghaladja a vállalat teljes költségét.
d) a b) és a c) válasz is helyes.
A helyes válasz betűjele:

4. feladat

d

(2 pont)

Az átlagköltség függvény növekvő szakaszán
a) az átlagos változó költség is növekszik.
b) a határköltség is növekszik.
c) a határköltség csökken.
d) az a) és b) válasz is helyes.
A helyes válasz betűjele:
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5. feladat

(2 pont)

A GNI
a)
b)
c)
d)

hazai jellegű jövedelem.
nemzeti jellegű jövedelem.
mindig nagyobb, mint a GDP.
egyik válasz sem helyes.
A helyes válasz betűjele:

6. feladat

b

(2 pont)

A szerződés érvénytelenség egyik fajtája
a)
b)
c)
d)

a felmondás.
a megtámadhatóság.
az elállás.
a lemondás.
A helyes válasz betűjele:

7. feladat

b

(2 pont)

Az alábbiak közül melyik nem marketing tevékenység?
a)
b)
c)
d)

a piac elemzése
a termék megismertetése a fogyasztókkal
a vásárlók befolyásolása
a közvetlen költségek meghatározása
A helyes válasz betűjele:

8. feladat

d

(3 pont)

Válassza ki a felsorolt jövedelemelemek közül azokat, amelyek a kiegészítő fizetés részét
képezik! A kiválasztott elemeket jelölje X jellel az elem után álló üres oszlopban!
Jövedelemelem
Kiválasztás (X)
Prémium
Munkaszüneti napra járó díjazás
X
Vasárnapi pótlék
Állásidőre járó díjazás
X
Időbér
Fizetett szabadságra jutó díjazás
X
Jutalom
Csak a három helyes jelölés esetén jár a 3 pont. Részpontszám nem adható!
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9. feladat

(3 pont)

Válassza ki a felsorolt jellemzők közül az értékpapírokra jellemző tulajdonságokat! A
kiválasztott elemeket jelölje X jellel az elem után álló üres oszlopban!
Jellemző
Kiválasztás (X)
Alapjogviszonya lehet pénzkövetelés, vagy tagsági jogviszonyból
X
eredő jogosultság, illetve dologra vonatkozó tulajdonjog.
A kibocsátó feltétlen és egyoldalú kötelezettségvállalása.
X
Kiállítását jogszabály teszi lehetővé.
X
Csak okirati (papír alapú) formában állítható elő.
Csak a három helyes jelölés esetén jár a 3 pont. Részpontszám nem adható!
B) Rövid szöveges választ igénylő feladatok
1. feladat

(3 pont)

A gazdasági és társadalmi élet jelenségeit sokféle intenzitási viszonyszámmal
jellemezhetjük. Ezek közül az alábbi táblázat első oszlopában található három intenzitási
viszonyszám esetében döntse el, hogy egyenes vagy fordított intenzitási viszonyszámok!
Tegyen egy X jelet a megfelelő oszlopba!
Viszonyszám megnevezése
1 orvosra jutó lakosok száma
Népsűrűség
1 főre jutó termelés

Egyenes intenzitási
viszonyszám

Fordított intenzitási
viszonyszám
X
X

X
Minden helyes jelölés 1-1 pont, összesen 3 pont.

2. feladat

(4 pont)

Az alábbiakban felsorolt, pénzügyi alapismeretekkel kapcsolatos megállapításokról el kell
döntenie, hogy igazak, vagy hamisak. Írja az állítások alatt található kipontozott helyre a
megfelelő szót (IGAZ / HAMIS)!
1. A határidős piacon a szerződő felek a szerződéskötés időpontjában állapodnak meg minden
lényeges kérdésben, de a teljesítésre csak előre meghatározott, jövőbeni időpontban kerül
sor.
Az állítás: IGAZ
2. A passzív bankügylet során a kereskedelmi bank tőkét helyez ki, és követelése keletkezik.
Az állítás: HAMIS
3. A jegybanki alapkamat csökkentése restriktív monetáris politikai eszköz.
Az állítás: HAMIS
4. Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása.
Az állítás: IGAZ
5. A diszkont kincstárjegy kamatozó állampapír.
Az állítás: HAMIS

1811 írásbeli vizsga

5 / 15

2018. május 16.

Közgazdaság ismeretek — emelt szint

Javítási-értékelési útmutató

6. A cégek tőzsdei jelenlétének előnye, hogy a kibocsátott értékpapíroknak likvidebb piaca
keletkezik, így valószínűleg könnyebb befektetőket találni.
Az állítás: IGAZ
7. A lízing termelő eszközök, illetve tartós fogyasztási cikkek speciális bérlete.
Az állítás: IGAZ
8. A Diótörő Kft. az USA-ba diót exportál. Az USD gyengülése rontotta a tevékenysége
jövedelmezőségét.
Az állítás: HAMIS
7-8 helyes válasz: 4 pont; 5-6 helyes válasz: 3 pont;
3-4 helyes válasz: 2 pont; 1-2 helyes válasz 1 pont.
3. feladat

(3 pont)

Sorolja be az alábbi, sorszámmal jelölt tevékenységeket a megfelelő számviteli
feladatokhoz! Írja a megfelelő tevékenység sorszámát a táblázatban a számviteli feladat
utáni oszlopba!
Tevékenységek:
1. Főkönyvi kivonat készítése
2. Bizonylatok kontírozása
3. Eszközszámlák T oldalára tételfeljegyzés a 491. ellenszámlával szemben
4. Főkönyvi számlaegyenlegek átvezetése a 493. ellenszámlával szemben
5. Mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet elkészítése
Számviteli feladatok időrendben

Tevékenység
sorszáma
Nyitás
3.
Gazdasági események folyamatos könyvelése
2.
Ellenőrzés
1.
Zárás
4.
Beszámoló készítés
5.
Csak akkor jár a 3 pont, ha a vizsgázó minden sorszámot megfelelő helyre írt!
Részpontszám nem adható!
4. feladat

(4 pont)

Nevezze meg az alábbi leírásokban felismert vagyonelemeket! Írja a megfelelő fogalmat a
vagyonelem előtt található kipontozott helyre!
1. Műszaki gépek, berendezések, járművek
Az üzembe helyezett, a vállalkozás tevékenységét tartósan és közvetlenül szolgáló eszközök pl.
erőgépek, erőművi berendezések, műszerek és szerszámok, szállító eszközök, hírközlő
berendezések, számítástechnikai eszközök, vasúti, közúti és légi közlekedési eszközök.
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2. Göngyölegek
Az áru vagy termék szállítására, megóvására szolgáló készlet, amelyre az eladó
visszavásárlási kötelezettséget vállal betéti díj ellenében és többször felhasználható.
3. Eredménytartalék
A vállalkozás folyamatos gazdálkodása során – korábbi üzleti években –elért adózott
eredményének halmozott összege, melynek értéke lehet pozitív és negatív is.
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
Elismert, számlázott, általános forgalmi adót is tartalmazó kötelezettségek, amelyek
eszközbeszerzéshez kapcsolódnak vagy szolgáltatás igénybevételéből keletkeztek.
(Minden helyesen felismert fogalom 1-1 pont, összesen 4 pont.)
5. feladat

(3 pont)

Rendezze helyes sorrendbe a piackutatás folyamatának lépéseit! Írja a lépés betűjelét a
megfelelő sorszám alá! (Egy lépés betűjelét már beírtuk a megfelelő sorszám alá.)
Lépések:
A. A kutatási jelentés elkészítése
B. Az adatok kiértékelése, elemzése
C. A kutatás tárgyának meghatározása
D. A kutatási terv elkészítése
E. A tényleges kutatás, az adatfelvétel
1.

2.

3.

4.

5.

C

D

E

B

A

Csak akkor jár a 3 pont, ha a vizsgázó minden betűjelet megfelelő helyre írt!
Részpontszám nem adható!
6. feladat

(3 pont)

Párosítsa össze az alább felsorolt fizetési módokat és jellemzőiket! Írja a jellemzők
betűjelét a megfelelő fizetési mód alatti cellákba! Minden cellába egy betű kerülhet, a
feladatleírásban a szükségesnél több jellemző került feltüntetésre.
Fizetési módok:
1. Készpénzfizetés
2. Átutalás
3. Beszedés
Jellemzők:
a) Hatósági beszedéshez nem szükséges a fizető fél engedélye.
b) A pénzhamisítás jelentős kockázatot jelent.
c) A vevő fizetési fegyelme befolyásolja a teljesülést.
d) A kedvezményezett kezdeményezi a pénzügyi rendezést.
e) A leglikvidebb megoldás.
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f) A fizető fél megbízza a számlavezetőjét, hogy a bankszámlája terhére utaljon át
meghatározott összeget a jogosult bankszámlája javára.
g) Az áru átadását bemutató okmányok esetén a fizető fél bankja azonnali fizetést vállal.
Fizetési módok
1.
2.
Készpénzfizetés
Átutalás
b
c
e
f

3.
Beszedés
a
d

5 - 6 helyes besorolás 3 pont; 3 - 4 helyes besorolás 2 pont; 1 – 2 helyes besorolás 1 pont
ÜZLETI SZÁMÍTÁST, KÖNYVVITELI TÉTELSZERKESZTÉST IGÉNYLŐ
FELADATOK
1. feladat

(10 pont)

Egy monopólium különböző termelési értékeihez tartozó eladási egységárakat és a rövid
távú teljesköltség-értékeket tartalmazza az alábbi táblázat.
A termelés
mennyisége
(darab)
0
1
2
3
4
5
6

P
(Ft)

TC
(Ft)

AC
(Ft)

MC
(Ft)

TR
(Ft)

MR
(Ft)

12
11
10
8
7,5
6
4

6
12
16
18
24
35
48

12
8
6
6
7
8

6
4
2
6
11
13

0
11
20
24
30
30
24

11
9
4
6
0
-6

a) Töltse ki a táblázat hiányzó részeit! Írja le a számításokhoz szükséges képleteket! A
mellékszámításokat nem kell jelölnie!
(8 pont)
AC = TC / Q

1 pont

MC = TC / Q

1 pont

TR= P x Q

1 pont

MR =TR / Q

1 pont

Minden helyesen kitöltött oszlopért 1-1 pont, összesen 4 pont adható.
(Ha az első sorba AC, MC vagy MR helyére 0 kerül, akkor a teljes pontszámból 1 pontot
kell levonni.)
b) A kitöltött táblázat adatait felhasználva válaszoljon az alábbi kérdésre:
Mennyit termel a profitmaximalizáló vállalat és miért?

(2 pont)

A profitmaximumhoz tartozó termelés ott van, ahol MC = MR és MC növekvő: Q = 4.
(Elfogadható a „TR-TC értéke, azaz a profit nagysága itt a legnagyobb” indoklás is, ha a
vizsgázó Q = 4-et jelöl meg. Indoklás nélkül 0 pont.)
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2. feladat

(13 pont)

Egy vállalkozásról a következő információk állnak rendelkezésre:
-

-

A bázis időszakban foglalkoztatottak létszáma 600 fő volt, ennek 70 %-a volt nő. A
bázisidőszakról a tárgyidőszakra a foglalkoztatottak létszáma 10 %-kal nőtt, a nők létszáma
460 főre változott.
Minden foglalkoztatottra 400 db előállított késztermék jutott a bázis időszakban. A
késztermék termelés mennyisége a vizsgált időszakban 20 %-kal nőtt.
A bázis időszaki összes bértömeg 120 000 000 Ft volt, a tárgyidőszakra a bértömeg
18 600 000 Ft-tal növekedett.
A bázis időszaki 400 000 kg alapanyag felhasználásnak 1,3-szerese a tárgyidőszaki
alapanyagfelhasználás.

a) Számítsa ki az alábbi táblázat első oszlopában található tárgyidőszaki statisztikai
mutatószámok értékét! Minden mutató esetében jelölje a mértékegységet is! Nevezze
meg milyen típusú mutatószámot számított! A kiszámított értéket, a mértékegységet
és a mutatószám típusát írja be a táblázatba! A mellékszámításokat jelölje! A
mellékszámításokat négy tizedesjegy pontosságig végezze el! A kiszámított mutatók
értékét két tizedesjegyre kerekítve adja meg!
(11 pont)
Tárgyidőszaki statisztikai mutatószám
Megnevezése

Értéke

Mértékegysége

30,30

%

Átlagbér

210 000

Ft/fő

1 foglalkoztatottra jutó termelés

436,36

db/fő

1,81

kg/db

Férfi munkavállalók aránya

Fajlagos anyagfelhasználás

Típusa
megoszlási
viszonyszám
intenzitási
viszonyszám
intenzitási
viszonyszám
intenzitási
viszonyszám

Mellékszámítások:
600 x 1,1 = 660
660 - 460= 200
200 / 660=0,3030
30,30 %
(120 000 000 + 18 600 000 ) / 660 = 138 600 000 / 660 = 210 000
400 x 600 = 240 000
240 000 x 1,2= 288 000 288 000 / 660 = 436,36
400 000 x 1,3 = 520 000
520 000 / 288 000 = 1,8056 1,81
Minden helyes mutató érték 2-2 pont, amennyiben helyes a mértékegység is.
Kivéve az 1 fő foglalkoztatottra jutó termelés mutatót,
amely esetében a helyes mutató érték és mértékegység együtt 3 pont.
Ha minden mutató esetében helyes a típus megnevezése, akkor 2 pont.
A mellékszámítások kijelölése nélkül pont nem adható!
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b) Számítsa ki a női foglalkoztatottak létszámának változását a vizsgált időszakban! A
mellékszámítást jelölje! (A kiszámított mutató értékét két tizedesjegyre kerekítve adja
meg!)
(2 pont)
Női foglalkoztatottak létszámának változása:
109,52 %
Mellékszámítás:
460 / (600 x 0,7) = 460 / 420 = 1,0952
109,5
A mellékszámítások kijelölése nélkül pont nem adható!
3. feladat

(8 pont)

Vállalkozásunk, a Market Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., adóköteles és adómentes
tevékenységet is folytat. A tevékenységeket más-más telephelyen végzi, így a beszerzések
számlái tételesen elkülöníthetők.
Készítse el vállalkozásunk 2018. április havi áfa elszámolását! Állapítsa meg a befizetendő
vagy visszaigényelhető áfa összegét, és állapítsa meg a vállalkozást terhelő áfa összegét is!
Amennyiben előfordulhat olyan számla, amelynek áfa tartalma nem kerülhet bele az
április havi áfa bevallásba, írjon szöveges magyarázatot ennek okáról!
Vállalkozásunk számla nyilvántartásának adatai a következők:
Teljesítés
Áfa mértéke
Gazdasági esemény
Számla kelte
dátuma
(%)
Bejövő számlák:
Anyagbeszerzés
2018.04.10.
2018.04.01.
27
Tárgyi eszköz beszerzése
2018.04.12.
2018.04.05.
27
adómentes tevékenységhez
Levél feladás
2018.04.20.
2018.04.20.
AM
Szakkönyv beszerzése
2018.04.25.
2018.04.25.
5
Szálláshely igénybevétele
2018.04.30.
2018.04.30.
18
Kimenő számlák:
Termék értékesítés
2018.04.05.
2018.03.28.
27
Szolgáltatás nyújtás
2018.04.20.
2018.04.25.
27

Számlák áfa
tartalma (Ft)
75 600
40 500
--600
3 600
18 900
24 300

Általános forgalmi adó elszámolás
Fizetendő áfa:

24 ezer Ft

1 pont

Előzetesen felszámított (levonható) áfa:

80 ezer Ft

1 pont

Elszámolandó áfa:

-56 ezer Ft

1 pont

befizetendő /visszaigényelhető

1 pont

(A megfelelő szót húzza alá!)
A vállalkozást terhelő áfa összege: 40 500 Ft
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Mellékszámítások:
Előzetesen felszámított levonható áfa összege:
75 600 + 600 + 3 600 =79 800
1 pont
Tárgyi eszköz beszerzés áfa-ja mivel adómentes tevékenységhez szerezte be nem vonható le,
ezért a vállalkozást terheli a 40 500.
1 pont
Fizetendő áfa:
Termék értékesítés esetén márciusban kell megállapítani a fizetendő áfát
1 pont
4. feladat

(15 pont)

Vállalkozásunk, a Nyári Nap Kft. (1028 Budapest, Napkorong utca 112.; fizetési
számlaszám: 11756565-31313131; adószám: 11245555-2-07). A 2017. évi gazdasági
eseményekről a következő információkat ismerjük:
1. Befejezetlen termelés nyitóértéke 300 000 Ft volt.
2. A „Napocska” késztermék termeléséhez felhasznált alapanyagok értéke 14 000 000 Ft.
3. Az igénybe vett szolgáltatások átutalásos számla szerinti áfa nélküli összege 8 000 000 Ft.
Áfa 27 %:
4. Az egyéb szolgáltatások fizetési számlakivonat szerint átutalt összege 800 000 Ft.
5. Az időszakban elkészült 10 000 db „Napocska” késztermék, melynek önköltsége 5 400
Ft/db.
6. Az időszakban értékesítettek 8 000 db „Napocska” készterméket 10 160 Ft/db bruttó eladási
áron (áfa 27 %).
7. Az alkalmazottak bérköltsége 30 000 000 Ft, a bérjárulékok összege 7 200 000 Ft.
8. Értékcsökkenési leírás a termelési célú gépekre, berendezésekre 4 000 000 Ft.
a) Kapcsolja össze a fenti (1-8. sorszámú) gazdasági eseményeket és az alábbi
táblázatban található bizonylatokat úgy, hogy a bizonylaton kért információ(ka)t az
esemény leírásából szerezze! A kért könyvelési tétel kijelölése esetén csak
számlaszámokat és összeget írjon! A szükséges mellékszámításokat jelölje! Az a)
sorszámú bizonylat esetében mintaként beírtuk a megoldást!
(10 pont)
Bizonylat neve
a)

Bejövő számla

b)

Kimenő számla

c)

Raktári készlet
bevételezési
bizonylat

d)

e)

Vásárolt készlet
raktári kiadási
bizonylat
Tárgyi eszköz
egyedi nyilvántartó
lap

1811 írásbeli vizsga

Kért információ(k)
A számla áfa tartalma:
2 160 000 Ft
A számlán szereplő áfa
nélküli érték: 64 000 000 Ft
(1 pont)
Készlet növekedése
természetes
mértékegységben:10 000 db
(1 pont)
Költségviselő megnevezése:
„Napocska” késztermék
(1 pont)

Könyvelési tétel összeggel:
T 466. – K 454. 2 160 000
Könyvelési tétel összeggel:
T 31. (311.) – K 91-92. 64 000 000
(1 pont)
Könyvelési tétel összeggel:
T 25. – K 581.
(1 pont)

54 000 000

----Könyvelési tétel összeggel:

-----
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számlakivonat

g).

Utókalkulációs lap

h).

Bérösszesítő
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Fizető fél neve:
Nyári Nap Kft. (1 pont)
Kalkulált közvetlen
önköltség:5 400 Ft/db
(1 pont)
-----

Könyvelési tétel összeggel:
T 53. – K 384.

800 000 (1 pont)
-----

Könyvelési tétel összeggel:
T 54. - K 471. 30 000 000 (1 pont)

Mellékszámítások:
a) 8 000 000 x 0,27 = 2 160 000
b) (8 000 x 10 160) / 1,27 = 81 280 000 / 1,27 =64 000 000
c) 10 000 x 5 400 = 54 000 000
A könyvelési tételekre csak akkor jár az 1 pont, ha a vizsgázó helyes összeggel jelölti ki a
tételt. Ha más tételt is kijelöl a vizsgázó a pont nem adható meg.
b) Az 1-8. sorszámú gazdasági események információi és a kiegészítő információk
alapján számítsa ki az alábbiakban kért értékeket! A szükséges mellékszámításokat
jelölje! (Az a) feladatrészben már leírt mellékszámításokat nem kell ismét jelölnie!)
(5 pont)
Kiegészítő információk a 2017. évre vonatkozóan:
Vállalkozásunk
- az időszak elején nyitó késztermék készlettel nem rendelkezett,
- 400 000 Ft árfolyamnyereséggel értékesített részvényeket,
- hiteltartozására 100 000 Ft kamatot fizetett,
- terven felüli értékcsökkenésre 200 000 Ft-ot számolt el,
- a biztosítótól egy káresemény miatt 250 000 Ft kártérítést kapott,
- befejezetlen termelésének záró értéke 150 000 Ft volt.
Saját termelésű készletek állományváltozása:
+ 10 650 ezer Ft
Mellékszámítás:
Befejezetlen termelés ÁV: 150 000 – 300 000 = - 150 000
Késztermék ÁV: (2000 x 5 400) – 0 = 10 800 000 -0 = +10 800 000
Együtt: -150 000 + 10 800 000 = + 10 650 000

1 pont

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye:
10 700 ezer Ft
2 pont
Mellékszámítás:
64 000 000 + 10 650 000 – 14 000 000 – 8 000 000 – 800 000 – 30 000 000 – 7 200 000 4 000 000 – 200 000 + 250 000 = 10 700 000
Pénzügyi műveletek eredménye:
Mellékszámítás:
400 000 – 100 000 = 300 000
Adózás előtti eredmény:
Mellékszámítás:
10 700 000 + 300 000 = 11 000 000

300 ezer Ft

1 pont

11 000 ezer Ft

1 pont

A mellékszámítások kijelölése ezer forint mértékegységben is elfogadható.
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5. feladat

(14 pont)

Végezze el az alábbi pénzügyi műveletekkel kapcsolatos számításokat! A
mellékszámításokat minden esetben jelölje! Számításai során a kapott értékeket, ahol
szükséges forintra kerekítse!
1. Egy vállalkozás 2 500 000 Ft-tal tartozik a szállítójának. A mai nap a teljes tartozást nem
tudja rendezni, ezért két ajánlatot tesz a szállítónak:
a) Ma megfizeti a tartozás felét, a többit két év múlva.
b) Két év múlva 10 % -kal növelt összeget fizet ki.
Melyik ajánlatot fogadja el a szállító, ha a pénzpiaci kamatláb 8 % /év? Írja a javasolt
ajánlat betűjelét a megadott helyre! Döntését jelen időpontban történő összehasonlítással
alapozza meg! Számításához használja a mellékelt időérték táblázatok (Függelék 1 és
Függelék 2) közül a megfelelőt!
(3 pont)
Javaslat: b)
1 pont
Mellékszámítás:
a) PV = 1 250 000 + 1 250 000 x 0,857 = 2 321 250
1 pont
b) FV= 2 500 000 x 1,1 = 2 750 000
PV = 2 750 000 x 0,857 = 2 356 750

1 pont

2. Egy befektető 150 000 Ft összegű megtakarítását elhelyezi egy 3 éves, kamatos kamatozású
értékpapírba. A vásárláskor az éves kamat 6 %, amely évente egy százalékponttal
emelkedik.
Mekkora összeget fizet ki a hitelintézet a megtakarítás után a befektetőnek a futamidő
végén?
(2 pont)
A hitelintézet által kifizetett összeg: 183 740 Ft
Mellékszámítás:
150 000 x 1,06 x 1,07 x 1,08 = 183 740,40
3. Ön egy befektetést tervez 20 000 dollár értékben. A befektetésből befolyó várható bevétele
egymást követő 3 évben: 8 000 dollár, 9 000 dollár, 7 000 dollár.
Érdemes-e megvalósítani a befektetést, ha a befektetők által elvárt hozam évi 12 százalék?
A megfelelő szót húzza alá! Döntését jelen időpontban történő összehasonlítással alapozza
meg! Számításához használja a mellékelt időérték táblázatokat!
(3 pont)
A befektetést érdemes / nem érdemes megvalósítani. (A megfelelő aláhúzandó!)

1 pont

Mellékszámítás:
NPV = - 20 000 + 8 000 x 0,893 + 9 000 x 0,797 + 7 000 x 0,712 =
= - 20 000 + 19 301 = -699
2 pont
Nem éri meg a befektetés, mert a nettó jelenértéke negatív.
Amennyiben a vizsgázó csak a diszkontált összegeket írja fel és nem számol NPV-t 1 pont
adható.
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4. Az Őszi Erdő vállalkozás Németországból vásárolja termékei egyik alapanyagát. A vásárolt
alapanyag 5 000 db, 40 EUR/ db egységáron. Az alapanyagok ellenértékét az Őszi Erdő
április 22-én pénzforgalmi (forint) számlájáról kiegyenlítette átutalással. Az áru átvételekor
azonban 100 db alapanyag hibásnak bizonyult, ezért azt visszaküldte a szállítónak. A
németországi szállító május 11-én a 100 db alapanyag ellenértékét az Őszi Erdő
vállalkozásnak készpénzben (euróban) visszafizette. A kapott eurót az Őszi Erdő
Magyarországon átváltotta forintra.
Az Őszi Erdő számlavezető hitelintézetének árfolyamait az alábbi táblázat tartalmazza:
Dátum
április 22.
május 11.

Valuta árfolyamok
HUF/EUR
vételi
eladási
306,12
310,14
309,12
313,14

Deviza árfolyamok
HUF/EUR
vételi
eladási
307,15
309,16
310,15
312,16

a) Határozza meg, hogy mekkora összeggel terhelte meg a pénzforgalmi szolgáltató a
vállalkozás számláját az alapanyag ellenértékének átutalásakor!
(1 pont)
A terhelés összege: 61 832 000 Ft
Mellékszámítás:
5 000 x 40 = 200 000 euró

200 000 x 309,16 = 61 832 000

b) Számítsa ki, mennyi a visszaküldött alapanyag forint ellenértéke!
Forint ellenérték: 1 236 480 Ft
Mellékszámítás:
100 x 40 = 4 000 euró

(1 pont)

4 000 x 309,12 = 1 236 480

c) Állapítsa meg, hogyan változott az április 22-én érvényes forint/euro árfolyamhoz
képest a május 11-én érvényes árfolyam! Értelmezze az árfolyamváltozás hatását a
hazai fizetőeszközre! Kedvező, vagy kedvezőtlen volt-e az árfolyamváltozás az
importáló cégeknek? Húzza alá a megfelelő választ!
(2 pont)
Értelmezés: A forint gyengült az euróhoz képest.
Minden más szakmailag kifogástalan értelmezés is elfogadható.

1 pont

Az importáló cégeknek kedvezett/ nem kedvezett (a megfelelő kifejezés aláhúzandó) az
árfolyamváltozás.
1 pont
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5. Egy vállalkozás mérlegének adatai a következők (adatok ezer Ft)
Befektetett eszközök
Forgóeszközök
Készletek
Követelések
Bankszámla
Pénztár
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Mérleg, 2017. december 31.
22 000 Jegyzett tőke
9 000 Adózott eredmény
4 000 Kötelezettségek
2 000 Hosszúlejáratú kötelezettség
2 000 Rövidlejáratú kötelezettség
1 000
31 000 FORRÁSOK ÖSSZESEN

16 000
4 000
11 000
6 000
5 000
31 000

Számítsa ki a mérleg adatainak felhasználásával a pénzeszközökkel fedezett likviditási
mutató értékét! A mellékszámításokat jelölje! (A kiszámított mutató értéket egy
tizedesjegy pontossággal adja meg!)
(2 pont)
Kiszámított likviditási mutató értéke: 0,6
Mellékszámítás:
Pénzeszköz/ RLK = (2 000 + 1 000) / 5 000 = 0,6
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