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A tétel a 8/2017. (V. 17.) NGM rendelet által módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben és a
25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet által módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben foglalt szakmai
és vizsgakövetelmények alapján készült.
Szakképesítés azonosítószáma és megnevezése:

35 345 01

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I.

Tájékoztató
A vizsgázó az első feladatlapra írja fel a nevét!
Amennyiben a vizsgafeladat kidolgozásához pótlapot használ fel, a nevét valamennyi
pótlapon fel kell tüntetnie, és a lapokat sorszámmal el kell látnia.
Ügyeljen a pontos megfogalmazásokra!
Használható segédeszköz:
- nem programozható számológép

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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Összesen: 30 pont

I. feladat
Feleletválasztó kérdések

Húzza alá az alábbiak közül a helyes megállapítást!
Minden helyes válasz 2 pontot ér. Minden feladatban csak egy állítás helyes, ennél több
megjelölése esetén a megoldás nem értékelhető.
I.1. A Zöld Kft. bevétele 2017-ben 124 500 E Ft, a következő évben 5%-kal növekedett.
Mennyi a bevétele 2018-ban?
a). 13 072 500 Ft.
b). 130 725 E Ft.
c). 155 000 E Ft.
I.2. Az egyéni vállalkozó ........................... felel az általa okozott kárért.
a). vállalkozása vagyonának mértékéig
b). vállalkozása vagyonán felül személyes vagyonával is
c). kár esetén megállapodás szerint
I.3. Az eredménykimutatás melyik részében kell feltüntetni a munkabér utáni szociális
hozzájárulási adót?
a). Egyéb bevételek.
b). Pénzügyi ráfordítás.
c). Személyi jellegű ráfordítás.
I.4. A mérlegben a készletek a befektetett eszközöknél szerepelnek?
a). Igen.
b). Nem.
c). A vállalkozó dönti el az elszámolás helyét.
I.5. A Könyv Kkt. bevétele 2017-ben az előző évhez viszonyítva 10%-kal növekedett,
majd a következő évben ismét 10%-kal, így 2018-ban a bevétele…
a). 20%-kal növekedett.
b). 21%-kal növekedett.
c). 10%-kal növekedett.
I.6. A Kis Kft. befektetett eszközeinek értéke 500 E Ft, a forgóeszközök értéke 1000 E Ft,
és aktív időbeli elhatárolás nem volt. Mennyi a társaság vagyona?
a). Ennyi adatból nem lehet megállapítani.
b). 500 E Ft.
c). 1500 E Ft.
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I.7. Az üzleti terv fejezeteinek száma …
a). a jogszabály szerint hat.
b). hitelfelvétel esetében a pénzintézetek kilenc fejezetet kérnek.
c). nincs meghatározva.
I.8. A Víg Bt. végelszámolással megszűnik. A vállalkozás vezetőjének célszerű-e üzleti
tervet készítenie?
a). Nem.
b). Igen, mert a cégbíróság erre kötelezi.
c). Mindenképpen javasolt, mert leírja benne, miért szűnik meg a vállalkozás.
I.9. A Kék Bt. létszáma 2018. március 1-jén 65 fő, március 31-én 73 fő. Mennyi az
átlagos létszám 2018 márciusában?
a). 69 fő.
b). 68 fő.
c). 70 fő.
I.10. A Zöldalma Kft. eredménykimutatásában a pénzügyi eredmény összege a 2018.
évben –987 E Ft (negatív előjel). Előfordulhat-e ilyen eset?
a). Igen.
b). Az összeg reális, azért lehet, mert a banktól nagy összegű kamatot kapott.
c). Biztosan hibás az eredménykimutatás.
I.11. A korlátolt felelősségű társaság tagja .............................. mértékben felel a
vállalkozása általa okozott kárért.
a). korlátlan
b). korlátolt
c). megállapodás szerinti
I.12. A Galamb Kft. mérlegében a gépeknél nem szerepel összeg. Mi lehet ennek az oka?
(A mérleget könyvvizsgáló auditálta.)
a). Tévesen lett a mérleg összeállítva.
b). A vállalkozás nem rendelkezik gépekkel, mert például használt gépeket bérel.
c). A gépek külföldről származnak, euróért vásárolták, ezért nem kell a mérlegben
szerepeltetni.
I.13. A munkaviszony alanyai …
a). a munkavállaló és a dolgozó.
b). a munkáltató és a munkavállaló.
c). a munkáltató és a foglalkoztató.
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I.14. A társasági szerződésben feltétlenül fel kell tüntetni …
a). a telephelyen lévő versenytársak számát.
b). a székhelyek számát.
c). a jegyzett tőkét.
I.15. G.K. egyéni vállalkozó átutalással kíván fizetni 200 500 forintot. Az átutalási
megbízás nyomtatvány kitöltésekor tévesen írja be az összeget, amit áthúzással javít.
Szabályosan történt-e a javítás?
a). Amennyiben aláírja a javítást, akkor igen.
b). Amennyiben az összeg olvasható, akkor igen.
c). Nem.
Összesen: 10 pont

II. feladat
Egy az egyhez feladat
Rendelje a betűjelekhez a megfelelő sorszámokat!

A

közkereseti társaság

1.

működése lehet nyilvános vagy
zártkörű

B

betéti társaság

2.

alaptőkéje legalább három millió forint

C

korlátolt felelősségű társaság

3.

van beltagja

D

egyéni vállalkozás

4.

tagjainak felelőssége korlátlan és
egyetemleges

E

részvénytársaság

5.

nyilvántartási számmal rendelkezik

A

B

C
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Összesen: 36 pont

III. feladat
Igaz-hamis állítások, indoklással

Válassza ki az alábbi megállapításokból, hogy melyek az igazak, és melyek a hamisak!
Válaszát mindegyik megállapítás alatt röviden indokolja is meg!
(Helyes válasz 1 pont, megfelelő indoklás 2 pont.)
III.1. Az átutalás lényege, hogy a jogosult (címzett) bankszámlájára készpénzben fizet a
kötelezett általában postán.
igaz
hamis
1 pont
Indoklás:
2 pont
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
III.2. Maximális készletnek azt a mennyiséget nevezzük, amely még észszerűen elfér a
raktárban.
igaz
hamis
1 pont
Indoklás:
2 pont
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
III.3. A betéti társaságoknak kötelező alkalmazni könyvvizsgálót.
igaz
hamis
Indoklás:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
III.4. A munkaviszony felmondással szűnik meg.
igaz
hamis
Indoklás:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
III.5. Egyéni vállalkozó az lehet, aki cselekvőképes magánszemély.
igaz
hamis
Indoklás:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

1 pont
2 pont

1 pont
2 pont

1 pont
2 pont

III.6. A munkavállaló próbaidővel is alkalmazható, melynek maximális időtartama négy
hónap.
igaz
hamis
1 pont
Indoklás:
2 pont
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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III.7. A követelések a mérleg eszköz oldalán találhatóak.
igaz
hamis
Indoklás:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
III.8. A munkaviszony időtartama lehet határozott és határozatlan.
igaz
hamis
Indoklás:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

1 pont
2 pont

1 pont
2 pont

III.9. A fizikai dolgozók létszámát és a karbantartó munkakörök létszámát azonos
módon határozzák meg.
igaz
hamis
1 pont
Indoklás:
2 pont
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
III.10. A gazdasági társaságoknak csak egyetlen vezetője lehet.
igaz
hamis
Indoklás:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
III.11. A minimálbér összege 2019-ben hazánkban 180.500 Ft.
igaz
hamis
Indoklás:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

1 pont
2 pont

1 pont
2 pont

III.12. Áruforgalmi jelentést kizárólag azoknak a vállalkozásoknak kell készíteni,
amelyek alkalmazottat is foglalkoztatnak.
igaz
hamis
1 pont
Indoklás:
2 pont
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Összesen: 16 pont

IV. feladat
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Fogalmak meghatározása
Ismeretei alapján töltse ki az alábbi táblázatot!
(Minden helyes válasz 2 pont, részpontszám is adható.)
Meghatározás

Fogalom
Felmondási idő

Próbaidő

Kötelezettség

Forgóeszköz

Munkaközi szünet

Áruforgalmi mérlegsor

Költség

Forgási sebesség
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Összesen: 8 pont

V. feladat
Esettanulmány

Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy sem! Húzza alá a helyes választ!
Válaszát mindegyik megállapítás alatt röviden indokolja is meg!
(Minden helyes válasz 1 pont, indoklás 2 pont. Részpontszám adható.)
V/1. A munkáltató azért mondott fel a cukrász munkavállalónak, mert hosszú haját
felszólítás ellenére sem volt hajlandó hajháló (sapka) alatt viselni munkavégzés közben.
Szabályos-e a felmondás?

IGEN

NEM

Indoklás: .....................................................................................................
......................................................................................................................

1 pont

2 pont

V/2. A szakmai vizsgán a felelő így fogalmaz:
„A forgási sebessége a vállalkozásnak 20 napról 17 napra módosult, amely nagyon
kedvezőtlen.”
Mit gondol a vizsgázó válaszáról?
......................................................................................................................

1 pont

Indoklás: .....................................................................................................
......................................................................................................................

2 pont

V/3. A Gombkötő Kft. nyitókészlete március 1-jén gombokból 6500 db. A hónap
folyamán érkezett 1500 db gomb, és értékesítettek 5000 db-t.
Állapítsa meg a zárókészletet!
......................................................................................................................
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………………………………………………..
vizsgázó neve

Írásbeli feladat értékelése
35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I.

Témakör
I. feladat: Feleletválasztó kérdések
II. feladat: Párosítás
III. feladat: Igaz-hamis állítások, indoklások
IV. feladat: Fogalmak meghatározása
V. feladat: Esettanulmány

Maximális pontszám
30
10
36
16
8

Összesen:

Osztályzat:........................ (számmal)

Elért pontszám

100

...................................... (betűvel)

Dátum: ......................................................................

...................................................
javítótanár
A javítás eredményét elfogadom / nem fogadom el *.
Dátum: .........................................
…………………………..
vizsgabizottság elnöke

*

A megfelelő aláhúzandó.
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