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A 29/2016 (VIII.26) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.
Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése
55 345 01

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II.

Tájékoztató
A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét!
Ha a vizsgafeladat kidolgozásához több lapot használ fel, a nevét valamennyi lapon fel kell
tüntetnie, és a lapokat sorszámmal el kell látnia.
Használható segédeszköz: zsebszámológép

Értékelési skála:
81 – 100 pont
71 – 80 pont
61 – 70 pont
51 – 60 pont
0 – 50 pont

5 (jeles)
4 (jó)
3 (közepes)
2 (elégséges)
1 (elégtelen)

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni.
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%.
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1. feladat
Összesen: 30 pont
Csoportosítsa a következő kifejezéseket és írja az egyes kifejezések betűjelét a megfelelő
eredménykimutatás sorának rubrikájába! Minden jó megoldás 3 pont.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

szociális hozzájárulási adó
fizetett kamat
rezsi költség
felhasznált anyagok értéke
kapott osztalék
alkalmazottak munkába járásának költségtérítése
Euró árfolyam nyeresége
értékesített áruk beszerzési értéke
munkavállalókat megillető bér
Erzsébet utalvány

Anyagjellegű ráfordítás

Bérjellegű ráfordítás

Pénzügyi műveletek
eredménye

2. feladat
Összesen: 6 pont
A következő mutatók hogyan hatnak a vállalkozások eredményére? Döntse el, hogy az
eredmény nő-e vagy csökken! Válaszát egy mondattal indokolja (nem számítással)!
-

A költségek dinamikus viszonyszáma 102%, a bevételek pedig 3%-kal haladták meg az
előző évi bevételt.

-

Az értékesített termékek mennyisége nem változott az egyik évről a másikra, de az
árbevétel 8%-kal nőtt.

-

A vállalkozás új beruházása 2 millió forinttal több üzemi eredményt gazdálkodott ki, a
beruházás megvalósítására felvett hitel éves kamata 2,2 millió forint.
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3. feladat
A megadott adatok alapján töltse ki a mellékelt átutalási megbízást!

Összesen: 16 pont

A vásárolt készletek szállító közül banki átutalással ki kívánja fizetni a LogSpeed Kft. (8200
Veszprém, Vasút út 35.) 1.564.000 forint értékűHL4SA0004523 számú számláját. Ön a MAVEK Bt. (9700 Szombathely, Ipar utca 12.) ügyvezetője, és vállalkozásaOTP Bank Nyrt-nél
vezetett bankszámlaszáma 11742111 – 01905135, partnere Budapest Bank Zrt-nél vezetett
bankszámlaszáma 10102103 – 57069000 – 01000002. Az átutalás értéknapja a vizsga napja.

4. feladat
Összesen: 24 pont
Válassza ki a következő állításoknak megfelelő kifejezést vagy kifejezéseket aláhúzással!
A forgási sebesség mutatója 18 nap.
- A készletek szavatossága, felhasználhatósága 18 nap.
- Az átlagkészlet 18 napra elegendő.
- 18 naponta térül meg az átlagkészletbe fektetett tőke.
- A készletek utánpótlási, rendelési ideje 18 nap.
Az éves beszámolónak nem része.
- mérleg
- eredménykimutatás
- üzleti terv
- kiegészítő melléklet
A gazdasági társaságok törvényességi felügyeletét látja el.
- cégbíróság
- gazdasági kamarák
- könyvvizsgáló
- felügyelőbizottság
T 3/4

T 55 345 01/3

Tagok toborzása nyilvános felhívással is történhet.
- nyilvánosan működő részvénytársaság
- zártkörűen működő részvénytársaság
- betéti társaság
- közkereseti társaság
Felelőssége korlátlan és egyetemleges a többi taggal.
- részvényes
- betéti társaság beltagja
- betéti társaság kültagja
- korlátolt felelősségű társaság tagja
Létesítő okirata az alapító okirat.
- betéti társaság
- közkereseti társaság
- egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság
- egyszemélyes részvénytársaság.
5. feladat
Határozza meg a következő fogalmakat a leírtak alapján!

Összesen: 24 pont

……………: a tagok nem pénzbeli hozzájárulása a vállalkozás vagyonához.
……………: olyan bizonylat, amelyben a számlatulajdonos utasítja a számlavezető
pénzintézetét, hogy a megjelölt pénzösszeget írja jóvá a kedvezményezett
bankszámlájára a megjelölt bankszámlájának terhére.
……………: olyan készpénz nélküli fizetési forma, amelyben az eladó megbízza a bankját,
hogy követelését a vevőtől bankszámláikon átírással egyenlítse ki.
……………: olyan analitikus nyilvántartás, amely tartalmazza a készletek nyitó és záró,
illetve a készletek növekedésének és csökkenésének értékét egy adott
időszakra.
……………: a tag hozzájárulása a kft vagyonához, mértéke nem lehet százezer forintnál
kevesebb.
……………: olyan gazdasági társság, amelynek legalább egyik tagja a korlátlan és
egyetemleges felelősséget vállalja és legalább egy tagjának a felelőssége
korlátolt.
……………: egy adott ország fizetési eszközére szóló követelés.
……………: magánszemély rendszeres üzletszerű gazdasági tevékenysége.
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