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Fontos tudnivalók 
 

A munka megkezdése előtt javasoljuk, nézze át a teljes feladatsort!  
 
Ügyeljen a feladatok és kérdések figyelmes olvasására és pontos értelmezésére! 
 
A tesztjellegű, illetve választásos feladatok megoldásakor gondolja át alaposan válaszát! 
Amennyiben a vizsgázó a tesztjellegű feladatoknál az összes válaszlehetőséget megjelöli vagy 
a helyes megoldások számánál többet jelöl meg, akkor nem kap pontot.  
 
Tévedés esetén javíthatja a rossz megoldást, de helyes válasznak csak az egyértelmű javítás 
fogadható el. A bizonylatoknál különösen ügyeljen a szabályos javítás előírásainak 
megtartására! 
 
A könyvelési feladatok kidolgozásakor használja a mellékelt számlatükröt! 
 
A feladatokban megadott adó- és járulékmértékeket használja! 
 
A megoldás során tiszta, rendezett külalakkal dolgozzon!  
 
A megoldások kidolgozását az erre a célra kijelölt helyen végezze! Készítsen áttekinthető 
mellékszámításokat! 
 
Eredményes munkát és sikeres érettségi vizsgát kívánunk! 
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FELELETVÁLASZTÁS, EGYSZERŰ RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK 
 
1. feladat (8 pont) 
Az 1−4. sorszámú tesztfeladatoknál a sorszámmal megjelölt állításokhoz 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 
az állítás után található táblázatba! 
1. A Bt. jellemzője, hogy 

a) társasági szerződéssel létrehozható jogképes gazdasági társaság. 
b) alapításához 100 000 Ft indulótőke szükséges. 
c) a tulajdonosok vagyonától elkülönül a vállalkozás vagyona. 
d) alapító fóruma a közgyűlés. 

A helyes válasz betűjele:  

 
2. Az állami költségvetés bevétele származhat 

a) adókból. 
b) illetékekből. 
c) vállalati hitelekből. 
d) az a) és b) válasz is helyes. 

A helyes válasz betűjele:  

 
3. Egy szerződés jellemzője lehet: 

a) mindkét fél kölcsönösen akarja. 
b) a szerződésben részt vevő felek egyenrangúak. 
c) a szerződés teljesítését az állam is kikényszerítheti. 
d) az a), b) és c) válasz is helyes. 

A helyes válasz betűjele:  

 
4. Az összehasonlító reklámra jellemző, hogy 

a) a törvény bünteti. 
b) nem sértheti más vállalkozás hírnevét. 
c) a vásárlókat nem befolyásolhatja. 
d) csak különböző rendeltetésű termékeket lehet összehasonlítani. 

 
A helyes válasz betűjele:  

 
2. feladat  (8 pont) 

Az alábbiakban felsorolt, gazdasági és jogi ismeretekkel kapcsolatos megállapításokról el 
kell döntenie, hogy igazak vagy hamisak. Írja az állítások alatt található kipontozott 
helyre a megfelelő szót (IGAZ vagy HAMIS)! 
1. A gazdasági profit mindig nagyobb, mint a számviteli profit. 

Az állítás: ……….. 
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2. A marketingmix egyik eleme az értékesítési hely, az elosztási csatorna. 

Az állítás: ……….. 

3. Egy jószág kereslete biztosan növekszik, ha a jószágot vásárlók reáljövedelme is növekszik. 

Az állítás: ……….. 

4. A határköltség függvény a teljes költség függvény és a termékmennyiség hányadosa. 

Az állítás: ……….. 

5. Egy ország adott évi GDP-je mindig nagyobb ugyanazon év GNI értékénél.  

Az állítás: ……….. 

6. A foglaló a szerződés megkötésekor, a szerződés biztosítékaként átadott pénzösszeg vagy 
értéket képviselő más dolog. 

Az állítás: ……….. 

7. Az átlagos változó költségek a termelés nagyságának változásával együtt folyamatosan 
nőnek. 

Az állítás: ……….. 

8. A reklám célja, hogy a vállalat termékének vásárlóit befolyásolja, vásárlásra késztesse. 

Az állítás: ……….. 

 

3. feladat  (8 pont) 

Az alábbiakban gazdasági és jogi alapismeretekkel kapcsolatos fogalmak meghatározását 
olvashatja. Írja a meghatározás előtti kipontozott helyre a megfelelő fogalom nevét! 
 ..................................... : Egy ország földrajzi, nemzeti határain belüli gazdasági életének 
egésze, az országban zajló gazdasági események és intézmények összessége.  
 ..................................... : Egy adott gazdaságban egy év alatt előállított és végső 
felhasználásra szolgáló termékek és szolgáltatások összessége. 
 ..................................... : Egy adott gazdaság belföldi szereplői, állampolgárai az adott évben 
összesen mennyi jövedelemhez jutottak az elsődleges jövedelemelosztás során. 
 ..................................... :  Megmutatja, hogyan változik egy áru kereslete százalékosan, ha az 
ára egy százalékkal változik.  
 ..................................... : A fix és a változó költségek összege. 
 ..................................... : Az egységnyi termékre jutó összköltség.  
 ..................................... : Azt jelenti, hogy a gazdasági javak korlátozott mennyiségben állnak 
rendelkezésre a szükségletekhez képest. 
 ..................................... : Mindazok az erőforrások, amelyeket a gazdasági javak 
előállításához használunk fel. 
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4. feladat  (6 pont) 

Párosítsa a piaci formákat (tökéletes verseny vagy monopólium) a piaci formákra 
jellemző tulajdonságokkal! Az alábbi táblázat megfelelő oszlopába írja be a megfelelő 
jellemző betűjelét! Egy betűt csak egy cellába írjon! 
Jellemző tulajdonságok: 

A) A piac termékei egymástól nem különböztethetők meg. 
B) A piacon egy eladó van. 
C) A piacon holtteherveszteség van. 
D) A termelő (vagy termelők) hosszú távon gazdasági profitot realizálhat (realizálhatnak). 
E) A piacon termelő(k) hosszú távon is termelhet (termelhetnek) veszteséggel.  
F) Az eladók száma sok. 

 
Tökéletes verseny Monopólium 

  
 
5. feladat  (5 pont) 

Állapítsa meg az alábbiakban felsorolt statisztikai mutatók típusát! Írja a megfelelő 
statisztikai mutató pontos megnevezését (pl. megoszlási viszonyszám) a mutató alatt 
található kipontozott helyre! 
a) Egy középiskola 12. évfolyamán a tanulók 63,2%-a lány. 
……………………………………… 
b) Egy vállalkozás termelése évente átlagosan 12,6%-kal nőtt a vizsgált időszakban. 
……………………………………… 
c) A régió búzatermelése 2017-ről 2018-ra 6,7%-kal nőtt. 
……………………………………… 
d) Egy vállalkozásnál az I. negyedévben beszerzett alma átlagára 395 Ft/kg volt. 
……………………………………… 
e) Egy üzlet forgalmának értéke a vizsgált időszakban együttesen, átlagosan 11,6%-kal 

növekedett. 
……………………………………… 
 
6. feladat  (5 pont) 

Nevezze meg az alábbi leírásokban felismert pénzfunkciókat! Írja a megfelelő 
pénzfunkció megnevezését az esemény leírása utáni üres cellába! 

Esemény leírása Pénzfunkció 
20 hónapos lejáratú áruhitel igénybevételével hűtőgépet vásárolunk.  
Nyaraláshoz váltunk 250 eurót költőpénznek.  
A kereskedő árajánlatot készít az ügyfél igényeinek 
figyelembevételével.  
Könyvet vásárolunk a könyvesboltban készpénzért.  
Lekötjük a bankszámlánkon a lakásfelújításra szánt pénzt.  
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ÜZLETI SZÁMÍTÁST, KÖNYVVITELI TÉTELSZERKESZTÉST IGÉNYLŐ 
FELADATOK 

 
1. feladat (12 pont) 

Egy vállalkozás átlagos beszerzési egységárai és alakulásuk: 

Évek Átlagos beszerzési 
egységár (Ft/kg) 

Változás (%) 
2013-hoz képest 
……………….. 

előző évhez képest 
……………….. 

2013. 2750 ……………….. ……………….. 

2014. 2800 ……………….. ……………….. 

2015. 2990 ……………….. ……………….. 

2016. 3150 ……………….. ……………….. 

2017. 2950 ……………….. ……………….. 

A feladatmegoldás során mellékszámításait négy tizedesjegy pontosságig végezze! 
Válaszaiban a százalékos formában kért értékeket egy tizedesjegyre kerekítve adja meg! 
(Pl. 2 500 / 2 300 = 1,086956521. A mellékszámításban négy tizedesjegy pontosságig: 
2 500 / 2 300 = 1,0869, a válaszban 108,7%.) 

A mellékszámításokat jelölje! 
a) Számítsa ki a fenti táblázat hiányzó értékadatait és írja az eredményeket a fenti 

táblázatba! 
Mellékszámítások: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) A fenti táblázat fejlécében található kipontozott helyekre írja be, milyen típusú 

mutatószámokat számolt!  
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c) Határozza meg a beszerzési egységárak változásának átlagos ütemét a vizsgált 
időszakban (2013−2017)! Nevezze meg a kiszámított mutatószámot! 
Beszerzési egységárak változásának átlagos üteme: ..............  % 
Kiszámított mutatószám neve: ...............................................  
Mellékszámítás: 

 
 
 
 
d) Értelmezze röviden az 1. feladat a) feladatrészében a 2017. évre kiszámított két 

mutatószám értékét! 

Értelmezés: .........................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  

 
2. feladat (15 pont) 
Végezze el az alábbi, 1)−6) sorszámú, egymástól független pénzügyi számításokat! A 
mellékszámításokat jelölje! A mellékszámításokat négy tizedesjegy pontossággal végezze 
el! Számításai végeredményét két tizedesjegy pontossággal adja meg! 
1) Vállalkozásunk alapanyagot szerez be Németországból 1 000 euró értékben. A beszerzés 

napján a vételi árfolyam 318 HUF/EUR, az eladási árfolyam 322 HUF/EUR. Az 
alapanyagbeszerzés ellenértékét a partnernek két hónap múlva fogjuk kiegyenlíteni, amikor 
az árfolyamok az előrejelzések alapján várhatóan a következők lesznek: vételi árfolyam 320 
HUF/EUR, eladási árfolyam 326 HUF/EUR lesz. 
Mekkora összeget fog várhatóan beterhelni a pénzforgalmi szolgáltató a vállalkozás 
fizetési számláján? 
A beterhelt összeg: …………………………. Ft 
Mellékszámítás: 
 
 
 
Az árfolyam − előrejelzések alapján várható – változása (a beszerzés napja és a 
kiegyenlítés napja között) kedvező vagy kedvezőtlen vállalkozásunk számára? A 
megfelelő szót húzza alá! 
Az árfolyamváltozás kedvező / kedvezőtlen volt a vállalkozásunk számára. 

2) Vállalkozásunk kötvényt vásárol, amelynek névértéke 50 000 Ft, a piaci árfolyam értéke 
56 000 Ft. A kötvény egyszerű hozama 5% évente. 
Határozza meg a kötvény névleges hozamát! 
Névleges hozam: …………………….%  
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Mellékszámítás: 
 
 
 

 
3) Egy befektető 1 000 000 Ft megtakarításának 2 évre befektetési lehetőséget keresve két 

banki ajánlat közül választhat.  
Ajánlatok: 

a) A bank a betétek után 6% éves névleges hozamot biztosít, éves tőkésítéssel. 
b) A befektetési ajánlatok közül választható féléves lekötés, ebben az esetben a 

kamatláb 4,6% félévente. 
Válassza ki, melyik lehetőség biztosít a befektetőnek magasabb hozamot! 
A magasabb hozamot biztosító ajánlat betűjele: ………………….. 
Mellékszámítás: 
 
 
 
 
 

 
4) Egy részvénytársaság részvényeinek névértéke 10 000 Ft. A társaság várhatóan 810 

Ft/részvény osztalékot fog fizetni. A részvény jelenlegi árfolyama 9 000 Ft. A hasonlóan 
kockázatos befektetések átlagos hozama 7%.  
Mennyi lesz a befektető várható osztalékhozama egy részvényre számítva? 
Várható osztalékhozam: …………………….% 
Mellékszámítás: 
 
 

 
5) Egy bank a nála lekötött betét után egy befektetőnek 90 napra 12 000 Ft kamatot számolt 

el. A kamatláb 4%/év.  
Mekkora betétet helyezett el a befektető a banknál? Az évet 360 nappal számolja! 
A banknál elhelyezett betétösszeg: ………………….. Ft 
Mellékszámítás: 
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6) Egy vállalkozónak egy részvénytársasággal szembeni 6 000 000 Ft követelése 3 év múlva 
jár le. A részvénytársaság felajánlja, hogy tartozása fejében ma fizet 5 500 000 Ft-ot. Az 
átlagos tőkepiaci kamatláb tőkésítés esetén 3%/év.  
Döntse el, érdemes-e a vállalkozónak elfogadni a fentiekben ismertetett ajánlatot! A 
megfelelő kifejezést húzza alá! Válaszát számítással támassza alá! (A kiszámított 
összeget kerekítse egész számra!) 
Válasz: A vállalkozónak érdemes elfogadnia / nem érdemes elfogadnia az ajánlatot. 
Mellékszámítás:  

 
 
 
 
 
3. feladat (15 pont) 
Egy vállalkozás kiemelt főkönyvi számláinak egyenlegei az időszak első napján: 
25. Késztermékek 4 000 000 Ft 
384. Elszámolási betétszámla  16 500 000 Ft 
Kiegészítő információk: 

‒ a vállalkozás időszak eleji késztermék készlete 2 000 db, 
‒ a késztermékek készletcsökkenését FIFO eljárással értékeli a vállalkozás. 

Könyvelje el idősorosan a következő gazdasági eseményeket! A mellékelt számlatükör 
szerinti számlaszámokkal jelölje ki a könyvelési tételeket! A szükséges 
mellékszámításokat jelölje! 
1) A vállalkozás vásárolt 700 kg alapanyagot 3 200 Ft/kg + 27% áfa számla szerinti áron. 

Fizetési határidő 8 nap. 
2) A vállalkozás kiegyenlítette az alapanyag-vásárlásból keletkező tartozását, a bankértesítés 

megérkezett. 
3) Az időszak során elkészült 3 000 db késztermék, melyek közvetlen önköltsége 2 200 Ft/db. 

A vállalkozás elszámolta a késztermékek raktárra vételét. 
4) A vállalkozás értékesítette a teljes késztermék készletének 80%-át. Az értékesített 

késztermékek vevő felé kiszámlázott, eladási áron számított értéke 9 000 000 Ft + 27% áfa. 
Elszámolták a készletcsökkenést is. 

5) Elszámolták az időszaki bérköltséget 2 000 000 Ft és a bérjárulékokat 420 000 Ft értékben. 
6) Elszámolták a munkavállalókat terhelő levonásokat, melyek a következők: 250 000 Ft 

személyi jövedelemamadó előlegre, 350 000 Ft járulékokra. 
7) Átutalták a munkavállalók tárgyidőszaki járandóságát, a terhelési értesítés megérkezett. 
 

Mellékszámítások: 
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Mellékszámítások: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vegyes napló  

Sor-
szám 

Szöveg 
T számla K számla  T összeg  

= K összeg száma neve száma neve 
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4. feladat (8 pont) 
Vállalkozásunk, a Szilvás Kft. (4400 Budapest, Szilva utca 10., fizetési számlaszám 11756565-
31313131; adószám 11245555-2-07, ügyvezető Besztercei Bettina) termelőtevékenységet 
folytat.  
A 2018 szeptemberi üzletkötések: 
Vásároltunk 2018. szeptember 3-án a Gyümölcstermelő Kft.-től (4400 Nyíregyháza, Penyigei 
utca 1., fizetési számlaszám 11505426-02200042-04809437, adószám 21471526-2-41, 
ügyvezető Eper Emőke) 500 kg szilva alapanyagot, bruttó 381 Ft/kg (áfával növelt) egységáron, 
az áfa 27%. A kapott számla sorszáma: GYUM 5678. A vásárolt alapanyagot a vásárlás napján 
bevételeztük a raktárba.  
Értékesítettünk 2018. szeptember 17-én 100 üveg „Finom szilvalekvár” készterméket a 
Sütögető Kft.-nek (1215 Budapest, Krémes utca 2., fizetési számlaszám: 11502345-03624125-
30000002, adószám: 22521856-2-41, ügyvezető Dobos Donát), 700 Ft/üveg + 27 % áfa eladási 
áron. 
Mindkét ügyletben a számlakiállítás napja az értékesítés (teljesítés) napja, a fizetés módja 
átutalás, a fizetési határidő az értékesítést követő 10. naptári nap.  
a) A fenti adatok ismeretében válaszolja meg az alábbi kérdéseket! A szükséges 

mellékszámítást jelölje!  
Az alapanyag vásárláskor a Szilvás Kft.-nél kiállított raktári bizonylat: 

Bizonylat neve: ...........................................................................................  
A bizonylaton szereplő összeg: ..................................................................  
A bizonylat kiállításának napja: .................................................................  

Mellékszámítás: 
 

 
b) A 2018. szeptemberi üzletkötések adatainak figyelembevételével készítse el a 

vállalkozásunk (Szilvás Kft.) által kiállított számlát! A szükséges mellékszámításokat 
jelölje! 
 
Mellékszámítások: 
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5. feladat (10 pont) 
Végezze el az alábbi, adózással kapcsolatos számításokat!  
a) Egészítse ki az alábbi hiányos táblázatot! Írja be a hiányzó értékeket a táblázat megfelelő, 

kipontozott rovataiba! Az általános forgalmi adó (áfa) minden esetben 27%. A szükséges 
mellékszámításokat jelölje! A mellékszámítások kijelölése nélkül pont nem adható.  

Három gazdasági szereplő közötti forgalomban az alábbi adatokat ismerjük: 

Gazdasági 
szereplő 

Beszerzési 
ár áfával 

Eladási ár 
áfával 

Levonható 
áfa 

Fizetendő 
áfa 

Költségvetéssel 
elszámolandó 

áfa 

Kitermelő --- 2 540 ……….. ……….. ……….. 

Késztermék- 
gyártó ……….. ……….. ……….. 810 ……….. 

Kereskedő ……….. ……….. ……….. ……….. 324 

Mellékszámítások: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
b) Egy kereskedelmi vállalkozás székhelyén 1 000 m2 alapterületű raktárépületet épített. A 

székhely települési önkormányzata építményadó-fizetési kötelezettséget vetett ki. Az 
építményadó mértéke az adórendeletben foglaltak szerint: lakás céljára szolgáló építmények 
esetén 400 Ft/m2, a nem lakás céljára szolgáló építmények esetén 600 Ft/m2.  
Határozza meg a kereskedelmi vállalkozás helyi adófizetési kötelezettségének 
összegét! A mellékszámítást jelölje! 
A fizetendő helyi adó összege: ……………………… Ft 
Mellékszámítás: 

  



Közgazdaság ismeretek 
középszint 

1911 írásbeli vizsga 14 / 16 2019. május 15. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

Számlatükör 
 

1. Befektetett eszközök 
11. Immateriális javak 
12. Ingatlanok 
123.  Épületek   
129.  Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése 
13. Műszaki berendezések, gépek, járművek 
131.  Termelőgépek, berendezések 
139.  Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése 
14.  Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 
149.  Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése 
16. Beruházások, felújítások 
161.  Befejezetlen beruházások 
17. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések (részesedések) 
18.  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
19. Tartósan adott kölcsönök 
2. Készletek 
21. Anyagok 
211. Alapanyagok 
22. Egyéb anyagok 
23. Befejezetlen termelés és félkész termékek 
25. Késztermékek 
26. Kereskedelmi áruk 
3. Követelések, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások 
31. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (Vevők) 
311. Belföldi követelések (forintban) 
32. Követelések kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő 

 vállalkozással szemben 
33. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 
34. Váltókövetelések 
361. Munkavállalókkal szembeni követelések 
362. Költségvetési kiutalási igények 
363. Költségvetési kiutalási igények teljesítése 
37. Értékpapírok 
38. Pénzeszközök 
381. Pénztár 
384. Elszámolási betétszámla 
385. Elkülönített betétszámla  
389. Átvezetési számla 
4. Források 
41. Saját tőke 
411. Jegyzett tőke 
412. Tőketartalék 
413. Eredménytartalék 
419. Adózott eredmény 
42. Céltartalékok 
43. Hátrasorolt kötelezettségek 
44. Hosszú lejáratú kötelezettségek 
444. Beruházási és fejlesztési hitelek 



Közgazdaság ismeretek 
középszint 

1911 írásbeli vizsga 15 / 16 2019. május 15. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

445. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 
45-47.Rövid lejáratú kötelezettségek 
451. Rövid lejáratú kölcsönök 
452. Rövid lejáratú hitelek 
454. Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (Szállítók) 
455. Beruházási szállítók 
461. Társasági adó elszámolása 
462. Személyi jövedelemadó elszámolása 
463. Költségvetési befizetési kötelezettségek 
464. Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése 
466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó 
467. Fizetendő általános forgalmi adó 
468. Általános forgalmi adó pénzügyi elszámolása 
469. Helyi adók elszámolási számla 
471. Jövedelemelszámolási számla 
472. Fel nem vett járandóságok 
473. Társadalombiztosítási kötelezettségek 
479. Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek 
49. Rendezőszámlák 
491. Nyitómérleg számla 
492. Zárómérleg számla 
493. Adózott eredmény elszámolása számla 
5. Költségnemek 
51. Anyagköltség 
52. Igénybe vett szolgáltatások költségei 
53. Egyéb szolgáltatások költségei 
54. Bérköltség 
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések 
56. Bérjárulékok 
57. Értékcsökkenési leírás 
571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás 
581. Saját termelésű készletek állományváltozása 
582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 
8. Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások 
81. Anyagjellegű ráfordítások 
82. Személyi jellegű ráfordítások 
83. Értékcsökkenési leírás 
86. Egyéb ráfordítások 
87. Pénzügyi műveletek ráfordításai 
9. Értékesítés árbevétele és bevételek 
91-92. Belföldi értékesítés árbevétele 
96. Egyéb bevételek 
97. Pénzügyi műveletek bevételei 

 
 



Közgazdaság ismeretek 
középszint 

1911 írásbeli vizsga 16 / 16 2019. május 15. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

 

 feladat 
sorszáma

pontszám 
maximális elért maximális elért 

Feleletválasztás, egyszerű 
rövid választ igénylő 
feladatok 

1. 8  

40   

2. 8  
3. 8  
4. 6  
5. 5  
6. 5  

Üzleti számítást, 
könyvviteli tétel-
szerkesztést igénylő 
feladatok 

1. 12  

60   
2. 15  
3. 15  
4. 8  
5. 10  

Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  
 

dátum  javító tanár 
 

 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

Feleletválasztás, egyszerű rövid választ igénylő feladatok   
Üzleti számítást, könyvviteli tételszerkesztést igénylő feladatok   

 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
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