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Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási
rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.
Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és
megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése:
54 481 04 0010 54 01

Gazdasági informatikus

Informatikus

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.

Értékelés
Összesen:

100 pont

100% =

100 pont

A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY:
EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 60%.
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Az alábbi feladatokat figyelmesen olvassa el! A javítást szabályosan, kézjegyével (szignóval)
ellátva végezze!
I. Feleletválasztó feladatok

Összesen: 25 pont

1.

Az alábbi állítások megadott válaszai közül karikázza be a helyeset! (Több helyes
válasz is tartozhat egy-egy állításhoz.)
20 pont

1.1

A vállalkozási pozíció meghatározásának lépései:

1.2

1.3

1.4

1.5

a)

minimális költségek meghatározása,

b)

lehetséges versenyelőnyök meghatározása,

c)

legjobb versenyelőnyök kiválasztása,

d)

maximális eredmény meghatározása.

Saját termelésű készletek:
a)

befejezetlen termelés,

b)

áruk,

c)

félkész termékek,

d)

késztermékek.

Fizetési számlák közötti fizetési mód:
a)

készpénzbefizetés,

b)

átutalás,

c)

beszedés,

d)

készpénzátutalás.

Hosszú lejáratú kötelezettség a mérlegben:
a)

tartozások kötvénykibocsátásból,

b)

vevőktől kapott előlegek,

c)

váltókövetelések,

d)

átváltoztatható kötvények.

A likviditási mutató számítása:
a)

forgóeszközök – rövid lejáratú kötelezettségek,

b)

forgóeszközök ÷ rövid lejáratú kötelezettségek,

c)

(forgóeszközök – készletek) ÷ rövid lejáratú kötelezettségek,

d)

(forgóeszközök – készletek) – rövid lejáratú kötelezettségek.
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1.6

1.7

1.8

1.9

A szóródás jellemzésére alkalmas mérőszámok:
a)

szóródás,

b)

terjedelem (R),

c)

szórás (ơ),

d)

relatív szórás (V).

A vállalkozásfinanszírozás formái:
a)

kötvény vásárlása,

b)

kereskedelmi hitel,

c)

kincstárjegy kibocsátása,

d)

önfinanszírozás.

A mikrovállalkozások jellemzője:
a)

a foglalkoztatottak létszáma 10 főnél több,

b)

a foglalkoztatottak létszáma 10 főnél kevesebb,

c)

az éves nettó árbevétel vagy a mérlegfőösszeg a 2 millió eurót nem haladja meg,

d)

az éves nettó árbevétel vagy a mérlegfőösszeg a 2 millió eurót meghaladja.

Az egyszemélyes gazdasági társaságok alapításához szükséges dokumentum:
a)

társasági szerződés,

b)

alapító okirat,

c)

alapszabály.

d)

A fenti három együtt.

1.10 Állandó költségek:
a)

bérleti díj,

b)

anyagköltség,

c)

biztosítási díj,

d)

teljesítménybér.
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2.

Aláhúzással válassza ki az alábbi megállapításokból, hogy melyek az igazak és
melyek a hamisak!
5 pont

2.1

A kötvény a kibocsátó részéről követelést megtestesítő
értékpapír.

Igaz

Hamis

Tulajdonátruházó szerződés az adásvételi, a csere- és a
szállítási szerződés.

Igaz

Hamis

2.3 Amennyiben a vállalkozás a felvett devizahitelét forintban
törleszti, a forint erősödése kedvező számára.

Igaz

Hamis

2.4 A személyi jövedelemadó közvetett adó, mert az adó
terhét a vállalkozás viseli.

Igaz

Hamis

Igaz

Hamis

2.2

2.5

A pótlék előre meghatározott többletfeladat elvégzéséért
kapott többletpénz.

II.

Feleletalkotó – rövid választ igénylő – feladatok

1.

Definiálja a következő fogalmakat!

1.1

Munkaidő:

Összesen: 15 pont
9 pont

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
1.2

Adótartozás:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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1.3

Intenzitási viszonyszám:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

2.

Írja a kipontozott vonalra a megadott definícióhoz tartozó fogalmat!

2.1

……………….……………………: a pénzügypolitika azon részterülete, amely a
pénzmennyiség szabályozásával és a pénzkínálat befolyásolásával foglalkozik.

2.2

……………….……………………: két vagy több személy joghatás kiváltására
irányuló egybehangzó akaratnyilatkozata.

2.3

……………….……………………: azok a vásárolt készletek, amelyeket a vállalkozás
továbbértékesítési céllal szerez be.

III. Esettanulmány

6 pont

Összesen: 20 pont

A WRZT Kft. 201X. év termelési tervének adatai:
Megnevezés
Nettó eladási ár (Ft/db)
Változó költségek (Ft/db)
Előállított és értékesített termékmennyiség (db)

WR termék
6 800
3 500
21 100

RZ termék
5 200
3 200
27 100

ZT termék
2 100
2 100
20 700

Éves fix költség 54 200 E Ft.
Főnöke a tervadatok ismeretében az alábbi feladatot adja ki Önnek.
a)

Vizsgálja meg az egyes termékek árbevételi szintjeit a fedezeti pontban és az
üzemszüneti pontban! Válaszát a táblázat kitöltésével adja meg!
13 pont
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Adatok EFt
Termékek
Megnevezés

WR termék

RZ termék

ZT termék

Nettó árbevétel
Fix költség
Változó költség
Összes költség
Nyereség (+)/Veszteség (–)
Fedezeti ponthoz tartozó
árbevételi szint
Üzemszüneti ponthoz
tartozó árbevételi szint
b)

Határozza meg a tervezett termékmennyiségek ismeretében
- melyiknek van épp a fedezeti ponton a termelése,
- melyik termel épp az üzemszüneti ponton!

c)

Értékelje a tervezett termékstruktúrát!
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IV.
1.

Számítógép-alkalmazás
Összesen: 40 pont
A vállalkozás 2011. december 31-én rendelkezésre álló vagyoni adataiból az alábbiak
ismertek:
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Érték
Munkabértartozás
12 600
Hosszú lejáratú beruházási hitelek
14 800
ebből: következő évben esedékes
3 200
Hosszú lejáratú bankbetét
11 100
Késztermék
15 500
Jegyzett tőke
21 500
Fizetési számlán lévő bankszámlapénz
3 700
Személyijövedelemadó-tartozás
4 300
Termelőgépek

bruttó értéke
23 100

értékcsökkenése
2 600
Szállítók
4 400
Váltótartozás
2 100
Tehergépkocsi nettó értéke
5 400
Vagyon értékű jogok nettó értéke
2 900
Kötvény értéke

befektetési célú
5 300

forgatási célú
4 700
Képzett céltartalék várható kötelezettségekre
3 100
Vevőktől kapott előleg
1 300
Vevők
3 500
Társadalombiztosítási kötelezettség
3 100
Befektetési céllal vásárolt részvények értéke
6 200
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke
3 800
Tartozások kötvénykibocsátásból
5 100
Eredménytartalék
3 600
Készpénz
900
Épületek

bruttó értéke
27 100

értékcsökkenése
5 200
Anyagok
1 600
Árukészlet
2 100
Mérleg szerinti eredmény
…………….
A vállalkozás vagyonának összértéke
84 000
Állítsa össze a vállalkozás „A” típusú mérlegpasszíváit a forrásfájl alapján! A
forrásfájl táblázatába szúrjon be jobb oldalra egy oszlopot, és a kiszámított
eredményeket oda írja be, értelemszerűen mindenütt a megfelelő sorba!
25 pont
Forrásfájl: Merleg_IV.1_H-23_T.doc (MS Word 2003 dokumentum)
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2.

a)

A mellékelt forrásfájl „Merlegfocsoport” munkalapján határozza meg a
vállalkozás vagyonának százalékos megoszlását – egy tizedesjegyre kerekítve
– a források egyes mérlegfőcsoportjaira vonatkozóan!
10 pont

b)

A „Diagram” munkalapon ábrázolja kördiagram segítségével a Mérleg
forrásoldalának mérlegfőcsoportok szerinti megoszlását (jelölje az egyes
mérlegfőcsoportok %-os arányát a diagramon)! A diagram bal felső sarka az
adott munkalap B2-es cellájától induljon! A diagram tartalmazzon
jelmagyarázatot, és minden körcikk eltérő színű legyen!
5 pont

Forrásfájl: Passzivak_IV.2_H-23_T.xls (MS Excel 2003 munkafüzet)
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