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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

Aktív bankügylet:

1.2

a)

számlavezetés.

b)

állami értékpapír vásárlása.

c)

betételhelyezés más banknál.

d)

betétgyűjtés.

A középvállalkozás jellemzői:
a)

az éves nettó árbevétel legfeljebb 50 millió euró, vagy a mérlegfőösszeg
maximum 43 millió euró.

1.3

b)

csak részvénytársasági formában működik.

c)

a foglalkoztatottak összlétszáma nem érheti el a 250 főt.

d)

A fenti három együtt.

Az a szám, amellyel az egyes átlagolandó értékeket helyettesítve azok reciprokainak
összege változatlan marad. A definícióhoz rendelt átlag:

1.4

1.5

a)

négyzetes átlag.

b)

számtani átlag.

c)

mértani átlag.

d)

harmonikus átlag.

Pénzeszközök:
a)

csekk.

b)

váltó.

c)

kincstárjegy.

d)

bankbetét.

Fizetési számlák közötti fizetési mód:
a)

készpénzátutalás.

b)

átutalás.

c)

beszedés.

d)

A fenti három együtt.
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1.6

1.7

1.8

1.9

Vagyoni típusú adó:
a)

gépjárműadó.

b)

általános forgalmi adó.

c)

társasági adó.

d)

szociális hozzájárulási adó.

A mikrokörnyezet elemei:
a)

menedzserek.

b)

alkalmazottak.

c)

versenytársak.

d)

vevők.

Befektetett eszköz:
a)

készletek.

b)

tárgyi eszközök.

c)

követelések.

d)

saját tőke.

A termékhez kapcsolódó marketingelem:
a)

minőség.

b)

márkázás.

c)

reklám.

d)

csomagolás.

1.10 Válassza ki a diszkonttényező képletét!
a)

1 ÷ r,

b)

1 ÷ (1 + r)n,

c)

1 × (1 + r)n,

d)

(1 + r)n
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2.

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

2.1

A vállalkozási szerződés és a megbízási szerződés közötti
alapvető különbség, hogy míg a megbízás gondosságkötelem, addig a vállalkozás eredménykötelem.

Igaz

Hamis

Költséginfláció: a kereslet a kínálathoz képest nő, a
túlkereslet az általános árszínvonal növekedését
eredményezi.

Igaz

Hamis

Igaz

Hamis

Igaz

Hamis

Igaz

Hamis

2.2

2.3 A részvény tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír.
2.4

2.5

A termékéletciklus hanyatlás szakaszában a forgalom
eléri a maximumot, a piac telítődik, dönteni kell a piacról
való kivonulásról.

A mennyiségi statisztikai sor az adatoknak minőségi
ismérv szerinti rendezése.

II.

Feleletalkotó – rövid választ igénylő – feladatok

1.

Definiálja a következő fogalmakat!

1.1

Pótlékok:

Összesen: 15 pont
9 pont

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

Tökéletes verseny:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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1.3

Nettó nemzeti termék:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

2.

Írja a kipontozott vonalra a megadott definícióhoz tartozó fogalmat!

2.1

……………….……………………: minden olyan okirat, amely nem rendelkezik a
közokirat kellékeivel.

2.2

……………….……………………: az a finanszírozási forma, amelynek forrása az
adózott eredmény azon része, amelyet nem fizetnek ki osztalékként (visszatartott
nyereség).

2.3

……………….……………………: a kft. vagyonából a tagokat megillető hányad,
amely alapvetően a törzsbetét nagyságához igazodik.

III. Esettanulmány

6 pont

Összesen: 20 pont

A VCDW Kft. létszám- és béradatai a tárgyévben a munkaügyi osztály kimutatása alapján:
Vezetők
Ügyintézők

4 fő
12 fő

1 364 000 Ft/hó
24 249 600 Ft/év

A vállalkozás felülvizsgálja a csökkenő vevői rendelések miatt a szellemi terület feladatait.
Javaslatot tesz a menedzsmentnek a következő létszám- és jövedelemtervvel:
Vezetők
Ügyintézők

3 fő
10 fő

1 056 000 Ft/hó
20 640 000 Ft/év

Főnökétől a következő feladatot kapja:
a.)

Számítsa ki a szellemiek havi átlagjövedelmét a tényleges és a tervezett adatok
ismeretében külön-külön munkakörönként, valamint a vállalkozás egészére
vonatkozóan!
15 pont

b.)

Értékelje a vállalkozás jövedelemváltozásának alakulását!

T 5/6

5 pont

T 1158-06/1/2

IV.

Számítógép-alkalmazás

1.

Eredménykimutatás

Összesen: 40 pont
10 pont

A SAQZ Kft. gazdálkodásáról a következő adatok ismertek (adatok E Ft-ban):
Anyag jellegű ráfordítások

5 300

Egyéb ráfordítások

400

Személyi jellegű ráfordítások

7 300

Saját termelésű készletek értéke
Nyitóállománya

7 400

Záróállománya

7 200

Belföldi értékesítés árbevétele

43 180 (27% áfával)

Bérköltség

5 200

SZOCHO 27%

1 324

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
Értékcsökkenési leírás

18 000
…………………………….

Állítsa össze az eredménykimutatást összköltség eljárással a forrásfájl alapján! A
forrásfájl táblázatába szúrjon be jobb oldalra egy oszlopot, és a kiszámított
eredményeket oda írja be értelemszerűen mindenütt a megfelelő sorba!
Forrásfájl: Eredmenykimutatas_IV.1_I_T.doc (MS Word 2003 dokumentum)
A fájl elérését és mentési helyét a mellékelt Vizsgahelyi Útmutató tartalmazza.
2.

Törlesztőterv

30 pont

Nagy Viktor 2012. november 1-jén lakásvásárlásra 5 400 000 Ft hitelt vesz fel 12%-os
kedvezményes kamatozás mellett. A törlesztés (tőketörlesztés és kamat) havonta
egyenletes összegű, 77 500Ft. A futamidő 10 év.
a)

A mellékelt forrásfájl „Torlesztoterv” munkalapján készítse el Nagy Viktor
első évi törlesztőtervét! Az eredményeket a cellákban ezres csoportosításban
és tizedesjegy nélküli számformátumban jelenítse meg! Alkalmazza a
beépített függvényeket!
25 pont

b)

A „Diagram” munkalapon mutassa be oszlopdiagramon az első, a hatodik és
a tizenkettedik havi törlesztőösszegből a tőketörlesztés és a kamat nagyságát!
A diagramon legyen jelmagyarázat, és az oszloprészekben tizedesjegy nélkül
jelenjenek meg a forintösszegek! A diagramot a munkatáblázat alatt helyezze
el úgy, hogy nyomtatási képet kérve a táblázattal együtt egy oldalra kerüljön!
5 pont
Forrásfájl: Torlesztoterv_IV.2_I_T.xls (MS Excel 2003 munkafüzet)
A fájl elérését és mentési helyét a mellékelt Vizsgahelyi Útmutató tartalmazza.
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