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Ert6kel6si skdla:
81 - 100 pont
7I - 80 pont
61 - 70 pont
51 - 60 pont
0 - 50 pont
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kOz6pvdllalkozdsok iiglvezet6je

I.
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5 fieles)
4 06)
3 (kiizepes)
2 (el6gs6ges)
1 (el6gtelen)

A javftrlsi-6rt6kel6si ritmutat6t6l elt6r6 helyes megolddsokat is el kell fogadni.
A vizsgafeladat 6rt6ket6si srilyarfnya: I0o
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I. feladat
Fel eletv 6laszt6 k6rd 6sek
Hinza al6, az aldbbiak k6ztl a helyes megrlllapftast!

Osszesen: 30 pont
(15 x 2 pont)

Minden helyes vdlasz 2 pontot dr. Minden feladatban csak egy dllftds helyes, enndl t\bb
megjelaldse esetdn a megoldds nem drtikelhet1.
I. I l,

Az e gyeni v6llalko z6i tev ekenysdg megkezdds dhez s zliks6 ges
bank igazolasa a megl6v6 anyagi fedezetrol.

a)
b)
c)

efkiilcsi bizonyitvinv.
6ltal6nosiskolaibizonyitvany.

Lzl, A tarsas6gi szerzlddsben feltdtlenUl fel kell tiintetni

a)
b)
c)

a tagok hinasthrsanak nev6t.
a tagok gepj6rmriveinek rendszim6t.

a iewzett

t6k6t.

:

I.3/. A kft. tagjainak felel6ssdge
a) korldtlan.

b)
c)

korl{tolt.
Egyik villasz sem helyes.

I.4l . Egydni v6llalkoz6 az lehet, aki
betcilt0tte a 74. 61etdvdt.

a)
b)

jogkepes.

c)
1.51,

Az egydni v6llalkozonak lehet-e alkalmazottja?
a) Isen.

b)
c)
I.61.

Nem.
Krzinolag egy ffi.

A munkaviszony megsz{inhet

a)

felmondassal..

b)

c)

felmentdssel.

L7l. A betdti t6rsasig alaptokdjenek dsszege
a) egyszinezer forint.
b) nincs meghatifozva.
c) egymilli6 forint.
I.8/. A betdti tarsas6g foglalkodathat-e alkalmazottat?
a) Igen.
b) Nem.
c) I3ziro\ag egy fot.
I.91. Am6rleg eszkcizoldalanak osszege 67 888 E Ft. Mennyi a forr6soldal 6sszege?
a) Ennyi adatb6l nem lehet eldonteni.
b) 6 788 800 Ft.
c) 67 888 E Ft.
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A t6rsas 6gi ad6 dsszege 2017 -ben haz6nkban

a) 2%
b) r0%.
c) 5%.

L11/. F. F, egydni v6llalkozo. Szeretne alapitani egy betdti t6rsas6got fdrjdvel, ahol o lenne a
beltag, ds a fdrj a ktiltag. Megirjak a t6rsas6gi szerzod6st 6s az igyvedhez viszik. Mit tesz
az figyved?
a) Alairja a rendben levo tarsas6gi szerzlddst ds eljuttatja a c6gbir6s 6ghoz,
b) Kifog6st emel, mert a bt alaprtdsi*toz legal6bb 3 szemdly szriks6ges.
iszen a felel6ss6se korkitlan
c) Kifogdst emel, mert F. F. nem lehet bel

LIZI. A K Kft. t6rsas6gi szerzadesdt a tagok elkdszitik, amelyben az alaptoke 3,500.000,- Ft,
ds a tagok 1etszitma 3 fd,, Elviszik az igyvedhez alitirrrt, aki kifog6solja az alaptoke
osszeget, ds a tagok letszitmifi.

a)

Az ugyved kifog6sa jogos, mert az }sszeg nem h6rommillio forint
zabA

b)

megfelel.

c) l,

rg4r'r."d kifogasa jogos, mert h6rom f6nek
bevinni a vdllalk ozhsba.

knak

3 x 3.000.000 Ft alaptoket kellene

LI3l. A T Kft. szeretn6, ha tfmogat6ja lenne a szalmabilla-aprit6 g6pcsal6d kifejlesztdsdben.
Onifinezi a kft, m6rlegdt, amelyben a saj6t t6ke ar6nya 77oh, ds a likviditdsi mutato 54%.
Mit tesz?
a) Termeszetesen tamogatja, hiszen van egy jo 6tlete.
b) Ad neki k6lcson pdnzt, hogy a likvidit6si mutatoja el6rje a 100%-ot.
c)

I.I4l. Az M Bt. uzleti tevekenysdgdnek eredmenye az eredmdnykimutat6s szerint -580 E Ft.
A vallalk ozhs vezetoje az On vdlemdnyet keri. Mi a vdlemdnye?

a)
b)
c)

Ilyen eredmdny nem johet ki, biaosan rosszul sz6moltak.
Itsdseket is.
Az eredmdnv lehets6ges, de ellen6rizni kell a bev6telt 6s a
Ez azert lehetseges, mert a bevdtel magasabb volt a koltsdgnel.

LI5l. Azizleti

a)
b)
c)

terv
tartalmazza av6llalkoz6s dolgozoinak ndvsor6t es munkabdret.

tartalmazza a vfllalkozds bemutatfsdt, a marketinget.

a

finanszi

men edzsment elk6Pzeldseit.
es a v6llalkozits vezetos6ge vagyoni helyzetet tartalmazza.
Vrt6r61^g

*ugyr"*t6

Osszesen: 45 pont

IL feladat

(15 x 3 pont)
Igaz-hamis dllitrisok, indokLissal
V6lassza ki az al6bbi meg6llapitfsokbol, hogy melyek az rgazak, ds melyek a hamisak!
Y iiaszitt minde gyik me gal I ap it6s alatt rdvi den indoko lj a i s meg!
(Hetyes vdlasz I pont, megfelelci indoklds 2 pont)

il.1), A kft. alkalmazottatnem foglalkofiathat'

Indokpls: A korl:itolt feleldss6gii
fo

tdrsasf

g korldtlan szdmri alkalmazottat

glalko ztathat.
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II 2). Egy kft.-nek maximum eg1'etlen vezetoje lehet.
Indokl6s: A korlftolt felel6ss6gfi tfrsasignak egyn6l titbb iigyvezet6je is lehet.

H

II.3). A betdti t6rsasiig alapitasahozlegalibb kdt fd sztiksdges.
I
Indoklis: A hatflyos jogszabrilyok szerint a betdti tdrsasfg alapftrisAhoz legaldbb egy
beltag 6s egy kiiltag sziiks6ges.

IL4l, A munkaviszony alanyai a munk6ltato ds a foglalkoztato.
Indoklfs: A munkaviszony alanyai a munkf,Jtatd 6s a munkavdllal6.

H

II.5/. A munkaviszony munkaszerzoddssel jdn ldtre.
In d o kf ris : A munkaviszony l6trej iitt 6hez sziiks 6ges a mun kaszerz6 d6s.

I

IL6l. A probaido hosszabbititsa legfeljebb kett6 alkalommal tortdnhet.
Indokkis: A pr6baid6 maximum egyetlen alkalommal hosszabbithat6.

H

IL7l. A munhavdllalo vdszhelyzetben eltdrhet a munk6ltato utasit6sdtol, de utolag titjekortaffii
I
kell a munkaltat6t.
Indokkis: V6szhelyzetben els6 a vesz6ly elhfritfsa, 6s csak ezut[n kell 6rtesiteni a

munk{ltat6t.
II.8l. A pr6baido tartama legaldbb harorn h6nap.
Indokl{s: A pr6baid6 iddtartama legfeljebb hdrom h6nap.

H

ILgl . Az alaps zabadsitg mdrteke 20 naptari nap.
Indokl6s: Az alapszabads6g m6rt6ke 20 munkanap.

H

II.10/, A munkav6lialo heti munkaideje 40 ora.
Indoklis: A munkavrillaki munkaideje heti 40 6ra (nem r6szmunkaidtis dolgoz6nril).

foglalkortathat.
Indokl6s: A korkitolt feleldss6gii trirsasrig korlitlan sz{mu
II.11/. A kft. legfeljebb 6t alkalmazotrat

I

H
alkalmazottat

foglalko ztathat.

H
ILIZI . A pdnzrigyi mriveletek eredmdnye nem lehet negativ.
p6nziigyi
miiveletek
lehet
eredm6nye
negativ, ha
Indoklis: Az eredmdnykimutatfsban a
a rffordftfs meghaladj a a hozamot.

taldlhatoak.

II. i 3i. A mdrlegben akdtelezeffsdgek az eszkdzdk (aktivak) oldalon
Indokkis: A mdrlegben a kiitelezetts6gek a forrfsoldalon talilhat6ak.

ILl4l . Tdrg,vi eszkdz a pdnzes zkoz.
Indokkls: A pdnzeszkiiziik a m6rlegben a tflrgyi eszkiiziikn6l takilhatd,ak.
II.15/. A likviditasi mutat6 drtdke mindig 1,00% alatt

Indoklds:

van.

A likviditfsi mutat6 c6lszerii, ha l00oh fitliitt van, mert ekkor

v6ll alko zis

hatlri

d ti b

en kifrzetn i szimld it.
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III. feladat
Pirositfs

Az alibbiakban a v6llalkoz6sok gazd6lkod6s6val kapcsolatos ismereteit kell alkalmaznia.
P6rositsa az alibbi fogalmakat a felhaszn6l6si
megfelelo sz6mot!

tertiletteMrja be atf.}lilz:at megfelelo helydre

a

1.) Szamla

2)

Atutal6si megbiz6s

3.) Bankk6rtya
4.) Penfiirbizonylat (kiad6si es bevdteli)
5.) Gdpj6rmu-menetlevdl
6.) Kdvetelds
7,) Inkassz6

A. Az iuutleszfllitottuk, a szimlitbenyujtotfilk, de a vevo m6g nem fizetett.
B. A vevd megbiz6st ad a sz6mlavezeto banknak a megbizAson szereplo dsszeg
6tutal6sdra a kedv ezmenyezetr szitmhra.

C. Kdszpdnzkimel6 fizetdsi mod.
D. A kedvezmenyezett megbizza

a szdmlavezeto bankj6t a megbizdson szereplo osszeg

fizeto fel szitml6jer6l'
Az elado allitjaki a vevo szhmira i*utalitssal tortdno ftzetes esetdn.
A v6llalkoz6s tulajdon6ban levo gdpkocsi fut6steljesitmenydt bizonyitja.
Keszpetues fizetesek alkalm6val 6llitjak ki (hazipenilfubatdrt6no be- ds kifizetds).
beszedds 6re a

E.
F.

G.
A
6.)

IV. feladat
Dokumentum kitiilt6se
Feiadat: A t6rsasiigi

Ossresen: 4 pont

ado osszeg6t (632 000 Ft) utalja 6t a NAV szitmlilita:

24s65455-56787 666

V6llalko z6sa adatai: Yizsga2017 Kft. Veszprdm, szfmlaszitm 67876555-34565665 (adosz6m:
7 654s6s4-2-99)
ditsn
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V. feladat
Esettanulmiiny
r r /1 +

E 35 345

Osszesen: 7 pont

.t

irya Ie, milyen szab|lyokat nem tartott be a munk6ltato!

(2 pont)

C. Gabort, a B Kft. 110 nap pr6baid6re alkalmazta. A munkaviszony alatt a dolgozonak 2 nap
szabads6got enge delyezett kerelmdre fondke, amit a dolgoz6 igdnybe is vett. A probaid6
utolso napj6n C. Griborral kozolte fonOke, hogy aprobaid6t 15 nappal meghosszabbitjak.

A pr6baidti maximum hdrom hdnap lehet (l pont), a hosszabbftds egyszer lehets6ges,
de igy sem lehet titbb 3 h6napndl a pr6baidS (l pont).
V

12.lrja le, milyen szabiiyokat nem tartott be a munk6ltato

(3 pont)

!

E. J6nos. az E Bt. tigyvezetdje 6letdben el6szdr alkalmaz munkav6llal6t. Ugy gondolja,
eloszdr probaidore kellene alkalmazni. A munkaszerzodds szerint a probaido utoiso napja
2017. marcius 1,4-e. Mdrcius l6-an reggel a munkahelyi vezeto kuld egy SMS-I a
munkav6llalonak, hogy hagyja el a munkahelydt.

Felmondani a munkdltati r6sz6rdl (l pont) kizirSlag irrisban (l pont) 6s indoklfssal
Iehet (l pont).
V/3. Velaszoljon a kovetkezS kerdesre!

(2 pont)

2017.julius 1 es 15. kdzdtt alkalmazhato-e irodai tigyintezo munkakdrbe A. Aladar, aki 2002.
jirlius 3 0-an sztiletett?
Nem lehet (l pont), mert m6g nem tiiltiitte be a 16.illet|vEt (l pont).

Ir:is beli feladat 6rt6keld
etese
35-345-01

MaximSlis pontsz6m

T6makor

1). Feleletvdlaszto
kerddsek

30

2),Igaz-Hamis
6llit6s

45

ok. indoklas s al

I4

3). Parosit6s:

4). Dokumentum
kitoltdse
i5). P,settanulm6n
ilr6sbeli vizs garesz
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