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1. FELAdATSOr  

válaszTásT, rövid, EgyszErű válaszT igénylő fEladaToK

feladat

Az 1−6. sorszámú tesztfeladatoknál a sorszámmal megjelölt állításokhoz, illetve kér
désekhez négy válaszlehetőséget adunk meg, de közülük csak egy helyes. A többi 
változat vagy csak részigazságot tartalmaz, vagy teljesen hibás. Válassza ki a helyes 
válasz betűjelét és írja a feladat után található táblázatba!

1.  az alábbiak közül, melyik nettó hazai típusú mutató?

A) ndP B) nndi C) gdP

D) Egyik sem a felsoroltak közül.

2.  az árak növekedésével a vevők azért vesznek kevesebbet a termékből, mert…

A) jövedelmük nem teszi lehetővé, hogy változatlan mennyiségben vásároljanak.

B) nem tartják olyan fontosnak a terméket, hogy a magasabb árat is megfizessék 
érte.

C) helyettesíteni fogják más, de olcsóbb termékkel.

D) Mindhárom együtt is előfordulhat.

3.  lehet-e kereslete egy fel nem talált üzemanyagnak?

A) igen.

B) csak szükséglet lehet iránta.

C) amíg ára nincs kereslete nem értelmezhető.

D) a B) és a C) is igaz.

4.  Melyik költség nem változik a termelés változásával?

A) átlagos fix költség B) változó költség

C) explicit költség D) állandó költség

5.  Miben különbözik egymástól a korlátolt felelősségű társaság és a részvénytár-
saság?

A) a felelősség jellegében, mértékében.

B) a tulajdon forgathatóságában.

C) a háztartástól való elkülönültség mértékében.

D) csak megnevezésben.

1. 
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6.  az egyensúlyi ár az a piaci ár, amely mellett…

A) éppen annyit termelnek, mint amennyit eladnak.

B) a keresett és a vásárolt mennyiség megegyezik.

C) a keresett és a kínált mennyiség megegyezik.

D) minden kereslet kielégítésre kerül.

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

 6 pont

feladat

Nevezze meg az alábbi leírásokban felismert gazdasági alapfogalmakat! Írja a meg
felelő fogalmat a kipontozott helyre!

1.  a(z) .............................................. azok a tevékenységek, amelyekkel a vállalkozás  
a marketing célkitűzéseinek megvalósítása során a fogyasztóra hatást gyakorol.

2.  a(z) .............................................. az emberekben felmerülő vágy, hiányérzet.

3.  a(z) .............................................. egy év alatt az adott nemzetgazdaságban a végső 
felhasználóhoz kerülő javak és szolgáltatások értéke.

4.  a(z) .............................................. az árhoz a keresett mennyiséget rendeli hozzá.

 8 pont

feladat

Az alábbiakban felsorolt állításokról kell eldöntenie, hogy igazak vagy hamisak. Írja 
az állítások alatt található kipontozott helyre a megfelelő szót (igaz vagy hamis)!

1.  a gazdaságban rövid távnak nevezzük, ha a vállalat képes arra, hogy új techno-
lógiát vezessen be.

az állítás: ....................................

2.  a kereslet árrugalmassága általában negatív előjelű.

az állítás: ....................................

2. 

3. 
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3.  abban az esetben, ha a termelés során nagyobb mennyiségű terméket és szol-
gáltatást állít elő a vállalat, egyszerű újratermelésről beszélhetünk.

az állítás: ....................................

4.  ha az alma piacán az egyensúlyi ár 200 ft/kg, akkor 150 ft/kg ár esetén a piacon 
túlkínálat alakul ki.

az állítás: ....................................

5.  a Kft. tagjai a társaság részére vagyoni hozzájárulást teljesítenek, és a tagok 
felelőssége a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért egyetemleges 
és korlátlan.

az állítás: ....................................

6.  amennyiben a felek a szerződést teljesítik, akkor az előleg összegét a tartozásba 
(pl. a vételárba) bele kell számítani.

az állítás: ....................................

7.  a bevezető árstratégiát a magas indulóár jellemzi.

az állítás: ....................................

8.  a gazdasági társaságok rendelkeznek beltaggal és kültaggal is.

az állítás: ....................................

 4 pont

feladat

Egészítse ki az alábbi mondatokat a megfelelő kifejezésekkel úgy, hogy az állítások 
az SNA mérőszámokra vonatkozó összefüggésekre érvényesek legyenek! Írja a hiány
zó kifejezést a kipontozott helyre!

1.  a gni és a gdP mutatók közötti különbség az, hogy míg a gni nemzeti típusú, 
addig a gdP ..................................... típusú mutató.

2.  ha a nettó nemzeti jövedelemhez hozzáadjuk a belföldről kiáramló és a külföld-
ről beáramló transzferek egyenlegét, megkapjuk a ......................................

3.  a bruttó hazai termékhez hozzáadva a ....................................., megkapjuk a bruttó 
kibocsátás értékét.

4.  a bruttó nemzeti jövedelemből levonva az amortizációt, kiszámíthatjuk  
a ......................................

 4 pont

4. 
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feladat

Nevezze meg az alábbi táblázatban a marketingmix elemeit, és írja be a példában 
felsorolt javaslatok sorszámát a megfelelő mix elem mellé!

Marketingmix 4P eleme Javaslatok sorszáma

1. elhelyezkedés, 2. személyes eladás, 3. Pr, 4. választék, 5. szállítás, 6. márkanév, 
7. csomagolás, 8. kedvezmények, 9. részletfizetés, 10. készletezés, 11. raktározás, 
12. reklám.

 4 pont

feladat

Határozza meg, hogy az alábbi megfogalmazások mely szerződéstípushoz tartoznak! 
A kipontozott vonalra írja be a megfelelő szerződéstípus elnevezését!

1.  a pénzintézet arra vállal kötelezettséget, hogy jutalék ellenében az adós részé-
re meghatározott hitelkeretet rendelkezésre tart, és a rendelkezésre tartott összeg 
erejéig kölcsönszerződést, kezességi szerződést, garanciaszerződést vagy egyéb hi-
telműveletet végez.

.............................................................................................................................................................

2.  a  szállító köteles a szerződésben meghatározott dolgot a szerződésben kikötött 
későbbi időpontban a megrendelőnek átadni, a megrendelő pedig köteles a dolgot 
átvenni és az árat megfizetni.

.............................................................................................................................................................

3.  a pénzintézet arra vállal kötelezettséget, hogy a számlatulajdonos pénzeszkö-
zeit kezeli, nyilvántartja, és teljesíti a terhére történő kifizetési és átutalási megbí-
zásokat. a megbízó ügyfél pedig arra vállal kötelezettséget, hogy a kifizetéseknek és 
átutalásoknak mindenkor biztosítja a fedezetét, ugyanakkor kifizeti a pénzintézet-
nek járó jutalékot is.

.............................................................................................................................................................

4.  a fuvarozó köteles a küldeményt a rendeltetési helyére továbbítani és a címzett-
nek kiszolgáltatni, a feladó pedig köteles a díj fizetésére.

......................................................................................................................

5. 

6. 

4 pont



1. fEladaTsor

19

feladat

Az alábbi ábra alapján határozza meg, hogy a pénzügyi intézményrendszer mely ele
méhez tartoznak az alábbi meghatározások!

Figyelem! Ugyanaz az elem több helyre is bekerülhet, vagyis előfordulhat, hogy 
ugyanannak az elemnek több jellemzője is szerepel a táblázatban.

Jegybank
Magyar nemzeti Bank

Pénzügyi intézmények

Pénzügyi vállalkozások

Bank szakosított
hitelintézet

szövetkezeti
hitelintézet

hitelintézetek

Sor-
szám Jellemző A pénzügyi intézményrendszer 

elemének megnevezése

1.   a rá vonatkozó külön törvényi sza-
bályozásnak megfelelően jogosult te-
vékenységének végzésére, teljes körű 
pénzügyi szolgáltatás végzésére nem 
kaphat engedélyt.

 Minimális alaptőkéjét külön tör-
vény szabályozza.

2.   az a pénzügyi intézmény, amely egy 
vagy több pénzügyi szolgáltatást vé-
gez.

 legjellemzőbb formái: 
  lízingcégek,
  faktorházak,
   befektetési vállalkozások (= bró-

kercégek).

7. 
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Sor-
szám Jellemző A pénzügyi intézményrendszer 

elemének megnevezése

3.  szervei:
 Monetáris Tanács (MT),
 Pénzügyi stabilitási Tanács (PsT),
 igazgatóság,
 felügyelőbizottság,
 Pénzügyi Békéltető Testület.

4.   Pénzügyi szolgáltatást, kiegészítő 
pénzügyi szolgáltatást és további tör-
vényben nevesített szolgáltatást vég-
ző intézmény.

5.   a forint vásárlóerejének belső és 
külső védelme, az ország fizetőképes-
ségének biztosítása.

 szabályozza a gazdaság pénz- és 
hitelkínálatát, elősegítve a pénzügyi 
egyensúly megteremtését.

6.  nem foglalkozhat:
 betétgyűjtéssel,
 pénzváltással,
 elektronikus pénz kibocsátásával,
 pénzforgalmi szolgáltatás nyújtá-

sával.

 6 pont

feladat

Egészítse ki az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének részletét a hiányzó vagyon
elemekkel! Írja a megfelelő sorba a mérlegcsoportok elnevezését!

D. Saját tőke

i.
ii. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (–)
iii.
iv.
v. lekötött tartalék
vi. értékelési tartalék
vii. 4 pont

8. 
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ÜzlETi száMÍTásT, KönyvviTEli TéTElszErKEszTésT igénylő fEladaToK

feladat

Kovács János 2017. évi munkaviszonyból származó jövedelme 2 820 000 Ft. Megbízási 
szerződésből 100 000 Ft bruttó megbízási díjat kapott, amit 90%-os jövedelemhá-
nyaddal vesz figyelembe. Az év közben érvényesített családi kedvezménye 1 gyerek 
után 800 040 Ft. Kovács János súlyosan fogyatékos, emiatt érvényesített 76 500 Ft 
személyi kedvezményt.

A kifizetők által levont adóelőleg az év során 280 000 Ft volt.

1.  Számítsa ki Kovács János 2017. évi személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségét!

2.  Állapítsa meg, hogy keletkezette adóhátraléka vagy túlfizetése a magánsze
mélynek!

Személyi jövedelemadó bevallás:

Munkaviszonyból származó jövedelem: ...................................................................................

önálló tevékenység jövedelme: ..................................................................................................

összes jövedelem: ..........................................................................................................................

családi kedvezmény: .....................................................................................................................

fizetendő szja: .................................................................................................................................

személyi kedvezmény: ..................................................................................................................

adófizetési kötelezettség: ............................................................................................................

levont adóelőleg: ...........................................................................................................................

adóhátralék/túlfizetés összege: .................................................................................................

 9 pont

1. 
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feladat

Az alábbi táblázat egy magánvállalkozás bevételeit tartalmazza:

Időszak Bevétel 
(ezer Ft)

Alakulás (%)

2014 = 100% előző év = 100%

2014
2015 8200 102,5
2016 8240 103,0
2017 105,0
2018 108,0

A szükséges mellékszámítások kijelölésével határozza meg a hiányzó adatokat! 
(A számítás során a százalékos értékeket egy tizedesjegyre kerekítse!)

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

 8 pont

feladat

Egy vállalkozás az egyik anyagkészletének csökkenésekor a FIFO-módszert alkalmaz-
za. A következő táblázat a havi készletmozgásokat tartalmazza:

Sorszám Megnevezés Mennyiség (kg) Egységár (Ft/kg)

1. nyitókészlet 300 400
2. beszerzés 1600 500
3. érvényesített engedmény 10%
4. beszerzés 800 510
5. felhasználás 2200 ?

Állapítsa meg a felhasználás és a zárókészlet értékét!

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

 7 pont

2. 

3. 
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feladat

Egy zöldséges bolt forgalmának adatai:

Megnevezés
Értékesített mennyiség (kg) Egységár (Ft/kg)

2017. május 2017. október 2017. május 2017. október

sárgarépa 150 200 150 200
alma 420 680 240 280
káposzta 180 240 140 180

Számítsa ki és értelmezze a következő adatokat!
 az alma árának változása: .......................................................................................................
 a bázis súlyozású volumenindex:  .........................................................................................
 az együttes értékindex:  ...........................................................................................................

(A százalékértékeket egy tizedesjegyre kerekítse!)

 7 pont

feladat

Könyvelje le idősorosan az alábbi gazdasági eseményeket!

1.  az alapanyag-beszerzés számlán szereplő végösszege 6 350 000 ft (5 000 000 ft 
+ 1 350 000 ft áfa).

2.  Műszaki berendezés vásárlása a szállító számlája szerint 40 000 000 ft + 27% áfa.

3.  Megérkezett a bank terhelési értesítése az alapanyag-beszerzés miatt keletke-
zett szállítói tartozás átutalásáról.

4.  a késztermékek értékesítéséből származó bevétel a kimenő számla szerint  
12 000 000 ft + 3 240 000 ft áfa. a készletcsökkenés önköltségen számított értéke  
8 600 000 ft.

5.  a beruházási szállítók számlájának kiegyenlítése részben a korábban elkülöní-
tett saját pénzből (10 000 000 ft) történt, részben az engedélyezett hosszú lejáratú 
hitelkeret terhére.

6.  az alapanyagkészletből 3 200 000 ft értékűt felhasználtak a termeléshez.

7.  Megtörtént a műszaki gép használatba vétele.

 13 pont

4. 

5. 
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1. feladatsor  

választást, rövid, egyszerű választ igénylő feladatok

feladat

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

A) D) D) D) B) C)
Minden helyes válasz 1-1 pont. ...............................................................................................................................(6 pont)

 6 pont

feladat

1. marketingeszközök          2.  szükséglet          3.  gdp          4.  keresleti függvény
Minden helyes válasz 2-2 pont. ...............................................................................................................................(8 pont)

 8 pont

feladat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

H i H H H i H H
1-2 helyes válasz: 1 pont, 3-4 helyes válasz: 2 pont, 5-6 helyes válasz: 3 pont, 7-8 helyes válasz: 4 pont.

 4 pont

feladat

1. hazai          2. nettó rendelkezésre álló jövedelmet          3. termelő fogyasztást

4. nettó nemzeti jövedelmet
Minden helyes válasz 1-1 pont. ...............................................................................................................................(4 pont)

 4 pont

1. 

2. 

3. 

4. 
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feladat

Marketingmix 4P eleme Javaslatok sorszáma

product (termékpolitika) 4., 6., 7.
price (árpolitika) 8., 9.
place (elosztási csatorna) 1., 5., 10., 11.
promotion (marketingkommunikáció, ösztönzés) 2., 3., 12.

Minden helyesen kitöltött sor 1-1 pont. ................................................................................................................(4 pont)

 4 pont

feladat

1. hitelszerződés 2. szállítási szerződés

3. bankszámla szerződés 4. fuvarozási szerződés
Minden helyes válasz 1-1 pont ................................................................................................................................(4 pont)

 4 pont

feladat

1. szakosított hitelintézet 2. pénzügyi vállalkozás 3. mnB

4. pénzügyi intézmények 5. mnB 6. pénzügyi vállalkozás
Minden helyes válasz 1-1 pont ................................................................................................................................(6 pont)

 6 pont

5. 

6. 

7. 
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feladat

............................................... (1 pont)

............................................... (1 pont)

............................................... (1 pont)

............................................... (1 pont)

D. Saját tőke

i. Jegyzett tőke 
ii. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (–)

iii. Tőketartalék
iv. Eredménytartalék
v. lekötött tartalék

vi. értékelési tartalék
vii. Adózott eredmény

4 pont

Üzleti számÍtást, könyvviteli tételszerkesztést igénylő feladatok

feladat

Személyijövedelemadó-bevallás:
Munkaviszonyból származó jövedelem: 2 820 000 ft
Önálló tevékenység jövedelme: 90 000 ft
Összes jövedelem: 2 910 000 ft
Családi kedvezmény: 800 040 ft
fizetendő szja: 2 109 960 ⋅ 0,15 = 316 494 ft
személyi kedvezmény: 76 500 ft
adófizetési kötelezettség: 316 494 - 76 500 = 239 994 ft
levont adóelőleg: 280 000 ft
adóhátralék/túlfizetés összege: 280 000 - 239 994 = 40 006 ft
Minden helyesen kitöltött sor 1-1 pont. ................................................................................................................(9 pont)

 9 pont

8. 

1. 


