
A VÁLLALATI GAZDASÁGTAN CÍMŰ TANTÁRGYBÓL KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK A FELVÉTELI VIZSGÁRA 

1.  
Mit jelent a gazdálkodás fogalma? 

 
2.  

Csak cél-e önmagában a gazdálkodás? 
а) Igen    б) Nem 

 
3.  

A gazdálkodás hordozói a következők: ___________________ és ______________________. 
       

4.  
  A gazdálkodás hordozói jogilag függetlenek-e (önállóak-e)?   a) Igen    b) Nem 

5.  
  A gazdálkodás hordozói kölcsönösen (az újratermelésben) függnek-e egymástól?   

  a) Igen      b) Nem 

6.  
A gazdálkodás hordozói a következők alapján oszthatók fel (egy vagy több helyes választ lehet 
bekarikázni): 

a) tevékenység  

b) a bevont személyek száma 

c) lokáció, elhelyezkedés  

d) belső szervezés 

e) az állóeszközök fajtái 

7.  
A gazdálkodás hordozói tevékeységük alapján lehetnek __________________ és _________________-
________. 

 
8.  

A modern gazdaságban a termelés hordozója a következő (egy vagy több helyes választ lehet 
bekarikázni): 

 
a) háztartás 

b) vállalat 

c) oktatási intézmények 

d) a polgárok 

e) mezőgazdasági üzemek 

9.  
Ki a modern gazdaságban az alapfogyasztó?  _________________ 

 
10.  
 



Soroljuk fel a fogyasztás általános fajtáit: ______________, _________________ és 
____________________. 

 
11.  

A résztvevő személyek száma szerint a gazdálkodás hordozóit fel lehet osztani a következők szerint 
(egy vagy több helyes választ lehet bekarikázni): 
a) egyéni 

b) nagy 

c) kis 

d) csoportos 

12.  
A belső szervezés alapján a gazdálkodás hordozóit fel lehet osztani a következők szerint (egy vagy 
több helyes választ lehet bekarikázni): 
a) egyszerű 

b) alap 

c) összetett 

d) kiterjesztett 

13.  
A gazdálkodás mikrogazdasági szubjektumai a következők (egy vagy több helyes választ lehet 
bekarikázni): 
a) vállalatok  

b) ügyviteli társaságok 

c) háztartások 

d) gazdasági kamarák 

14.  
Mi a vállalat? 

 
15.  
A vállalat működésének általános - alapvető gazdasági (ügyviteli) célja a következő: 

a) a nyereség, mint a befektetett tőke hozama 

b) késztermékek előállítása 

c) a fogyasztói szükségletek kielégítése 

16.  
A nyereség úgy jön létre mint különbség a: 
a) megvalósított jövedelem (bevétel) és az össz befektetés között 

b) a költségek és a termelés értéke között 

c) az össz bevétel és a munkaerő költségei között 

17.   



A vállalatok gazdálkodási folyamatának fejlődését a következő tényező kényszeríti ki 
_______________________. 

 
18.  

Soroljuk fel a vállalatok általános jellemzőit: 
         ____________________________________  

         ____________________________________  

         ____________________________________ 

19.  
A vállalat a saját termékeit cseréli (értékesíti), illetve a termeléshez szükséges elemeket a 

_______________________________________ szerzi be. (hol?) 

20.  
A vállalat feladatai a következőkből adódnak: 
a) a vállalat alapító okirata 

b) társadalmi munkamegosztás 

c) menedzseri (irányítószervi) döntések 

21.  
Melyek a vállalat általános (alap) elemei (egy vagy több helyes választ lehet bekarikázni): 
a) a munkaközösség 

b) a tőke tulajdonosa 

c) termelési eszközök 

d) az ügyviteli eredmények 

e) a szállítók 

f) a szervezet 

22.   
Minél összehangoltabbak a dolgozók és a vállalat céljai és érdekei, akkor az egyének (dolgozók) 
bekapcsolódása a munkaközösségbe: 
a) magasabb fokú 

b) alacsonyabb fokú 

23.  
A munkaközösség összetétele meg kell, hogy feleljen a következőknek (egy, vagy több helyes választ 
lehet bekarikázni): 
a) a tevékenység fajtája 

b) a vállalat székhelye, lokációja 

c) a gazdasági tevékenység nagysága (terjedelme) 

d) társadalmi-gazdasági rendszer 

24.  



Mit értünk az optimális munkaközösségi összetétel alatt? 
 a) amely biztosítja a legkisebb ügyviteli költségeket  

 b) amely legjobban kihasználja a munkaerőt 

 c) amely teljesen egybeesik a vállalat ügyvitelének gazdasági igényeivel 

25.  
A dolgozók szakképzettségének meg kell felelniük a munkahelyi követelményeknek (egy vagy több 
helyes választ lehet bekarikázni): 

 
 a) mennyiségi (kvantitatív) szempontból 

 b) a nemek szerinti összetételnek  

 c) az életkor alapján 

 d) minőségi (kvalitatív) szempontból 

26.  
 Állandó-e a munkaközösség összetétele (tartósan megmarad-e)?    a) Igen       b) Nem 

27.  
A termelési eszközöket felosztjuk _________________________ és ____________________. 
 
28.   

Mik a munkaeszközök? 
 
29.  

A munkaeszközökhöz soroljuk a következőket (egy vagy több helyes választ lehet bekarikázni): 
 

a) alapanyag 

b) gépek és szerszámok 

c) berendezések és eszközök  

d) épületek 

e) munkaközösség 

f) késztermékek 

30.  
A munkaeszközök egy termelési ciklusban elhasználódnak-e?   a) Igen    b) Nem 

 

31.  
A munkatárgyakhoz sorolhatók a következők (egy vagy több helyes választ lehet bekarikázni): 
a) különböző berendezések 

b) alapanyagok 

c) elektromos-, víz- és más vezetékek 

d) segéd- (kiegészítő) anyagok 



e) rezsi anyagok 

32.  
A termelés mennyiségének (nagyságának) növelésével az alapanyag és a segédanyag mennyisége  
a) növekedik 

b) csökken 

33.  
Az alapanyag belekerül-e a késztermék összetételébe    a) Igen     b) Nem 

 

 34.  

 Mit jelent a gazdaság (ügyvitel) szervezése? 

____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

34.  
 Az ember nélkülözhetetlen eleme-e az üzleti szervezetnek?   a) Igen     b) Nem 

35.  
Az ügyvitel eredményeit ki lehet mutatni (fejezni) a következő formákban (egy vagy több helyes választ 
lehet bekarikázni): 
a) természetes mutatóban (fizikai termék) 

b) az alkalmazottak számában 

c) a termelés értékében 

d) a jövedelemben 

e) a bekerülési árban (önköltségi ár) 

f) a nyereségben 

36.  
A nyereség pénzbeli térítmény, melyet a vállalat a piacon kap a termékeiért, illetve szolgáltatásaiért 

cserébe.         a) Igen     b) Nem  

37.  
Egy vállalat egy adott időszakban történő termelésének pénzügyi mutatóját _____________________ 
nevezzük. 

 
38.  

A vállalat össz bevételének nagyságát a következők határozzák meg (egy vagy több helyes választ lehet 
bekarikázni): 
a) az elosztás formája 

b) termelés nagysága, mennyisége 

c) a termék egységára 

d) tulajdon formája 



39.  
A jövedelem a teljes bevétel része, mely megmarad, miután levonják a következőt 
a) a felhasznált termelési költségeket 

b) a béreket 

c) a közvetlen anyagköltségeket 

40.   
A nyereséget (profitot) úgy kapjuk meg, hogy az össz bevételből levonjuk a  
a) a munkások béreit 

b) az össz költségeket 

c) a közvetlen anyagköltségeket 

41.  
Milyen tényezők hatnak a vállalat tevékenységének kiválasztására (egy vagy több helyes választ lehet 
bekarikázni): 
a) egyéni, individuális 

b) külső 

c) csoportos 

d) belső 

42.  
Leggyakrabban milyen kritériumokat (ismérveket) használnak a vállalatok felosztására (egy vagy több 
helyes választ lehet bekarikázni): 

 
a) a munka folyamatának jellege 

b) tevékenység 

c) nagyság (terjedelem) 

d) a közvetlen költségek szintje 

e) tulajdon 

f) a termelési elemek szerkezete 

g) lokáció, helyszín 

43.  
 
A vállalat tevékenységét változtathatjuk-e?    a) Igen    b) Nem 

 

44.  
A tevékenység alapján a vállalatok a következőképpen oszthatók fel: 

а) ___________________  

б) ___________________  



в) ___________________ 

45.  
A termelővállalatoknál mely szakasz dominál az ügyvitel folyamán? 

a) technológiai 

b) kereskedelmi (kommerciális) 

c) pénzügyi 

46.   
A kereskedelmi vállalatoknál mely szakasz dominál az ügyvitel folyamán? 
 

a) technológiai 

b) kereskedelmi (kommerciális) 

c) pénzügyi 

47.  
A pénzügyi vállalatoknál mely szakasz dominál az ügyvitel folyamán? 
 

a) technológiai 

b) kereskedelmi (kommerciális) 

c) pénzügyi szakasz 

48.  
A munkafolyamat jellemzői alapján a vállalatok lehetnek: 
 

________________                    ________________                 _________________  

________________                    ________________                 _________________  

49.  
Az ipari vállalatok a munka tárgyának fajtája és a feldolgozásmód szerint lehetnek (egy vagy több helyes 
választ lehet bekarikázni): 

a) kereskedelmi 

b) feldolgozói 

c) kitermelői 

d) közlekedési 

50.  
A mezőgazdasági vállalatok a következőkkel foglalkoznak (egy vagy több helyes választ lehet 
bekarikázni): 

 
a) kultúrnövények termesztésével 

b) traktorok gyártásával 

c) háziállatok tenyésztésével 



d) mezőgazdasági termékek elsődleges feldolgozásával 

e) öntözőberendezések gyártásával 

51.  
A természeti feltételek jelentős hatással vannak a mezőgazdasági vállalatok gazdálkodására?                      

a) Igen    b) Nem 

52.  
A tőke szerves összetétele alatt értjük: 
а)  

 A munkaeszközökbe fektetett tőke, valamint a munka tárgyába és a munkaerőbe fektetett tőke 

közti arányt. 

б)  

A munka tárgyába és munkaerőbe fektetett tőke, valamint a munkaeszközökbe fektetett tőke 

arányát. 

53.  
Milyen a szerves tőke része azokban a vállalatokban, melyekben a munkaeszközök dominálnak az 
emberi tényező felett? 
a) magas 

b) alacsony 

54.  
Milyen a szerves tőke része azokban a vállalatokban, melyekben a munkaerő dominál a 
munkaeszközök felett? 
a) magas 

b) alacsony 

55.  
Mely vállalatoknak van a legnagyobb szerves összetételü tőkéjük: 
a) Ipari vállalatok 

b) kézműves (kisipari) vállalatok 

c) bankok 

56.  
Nagyság szerint a vállalatok a következőképpen oszthatók fel: 
а) _______________  

б) _______________  

в) _______________ 

57.  
Mely vállalatok ismertetőjele a rugalmasság és alkalmazkodóképesség: 

a) kis és középvállalatok 

b) nagyvállalatok 



58.  
 Az egyének és a társult egyének lehetnek-e tulajdonosai a vállalatoknak? 

   a) Igen  b) Nem  

59.  
Az állam lehet-e tulajdonosa a vállalatnak? 

a) Igen  b) Nem  

60.  
A meglévő (működő) vállalatok és egyéb szervezetek lehetnek-e tulajdonosai az új vállalatoknak? 

a) Igen  b) Nem  

61.  
 
A vállalat alapításába és működésébe fektetett tőke tulajdonosa jogosult-e a vállalat irányítására? 

a) Igen  b) Nem  

62.  
Az általános felosztás szerint a tulajdon alapján a vállalatok felosztása a következő: 

а) _______________ 

б) ______________ 

в) _______________ 

63.  
A részvényesek a gazdálkodási kockázatot milyen szinten vállalják? 

a) az általuk befektett részvények szintjétől függően 

b) a teljes vagyonukkal 

64.  
A gazdasági társaságokat felosztjuk ________________ és _________________. 

65.  
A személyi társaság lehet (egy vagy több helyes választ lehet bekarikázni): 

a) korlátolt felelősségű társaság 

b) partneri társaság 

c) betéti társaság 

e) részvénytársaság 

66.  
A tőketársaságok lehetnek (egy vagy több helyes választ lehet bekarikázni): 

a) betéti társaság 

b) partneri társaság 

c) civil szervezet (polgárok társulása) 

d) korlátolt felelősségű társaság 



e) részvénytársaság 

67.  
A vállalkozók ügyvitelük során a vállalt kötelezettségeiknél a következő szintig felelnek: 

a) az alapítói betétig, törzsbetétig 

b) a teljes vagyonukkal 

68.  
Hogyan tudja a vállalkozó a tőkehiányt megoldani? 

 

69.  
 Mi a partner társaság? 

70.  
Hány személy alapíthat (üzlettársaságot) partneri társaságot? 

a) egy 

b) kettő vagy több 

71.  
Mi képezi a partneri társaság alapját? 

 
a) alapítási tőke 

b) a társak megállapodása 

c) a társak szakképesítésének foka-nagysága (iskolai végzettsége) 

72.  
A (társas) partneri megállapodással definiálják (pontosítják): (egy vagy több helyes választ lehet 
bekarikázni): 

 
a) a társak egyéni hozzájárulását a társaság tőkéjéhez 

b) a társak közötti kapcsolatokat 

c) a nyereség elosztásának módját 

d) az ügyviteli veszteség viselésének módját  

e) munkahelyi biztonságot 

f) a vállalat irányításában való részesedést 

73.  
A társas, partneri társaságban a nyereség a következőképpen osztható (egy vagy több helyes választ 
lehet bekarikázni): 

 
a) a társak életkora alapján 

b) az össz tőkében való részesedés alapján 

c) a partneri társaság tagjai alapján 



74.  
A társak száma korlátolt-e a partneri társaság alapításánál?  a) Igen   b) Nem 

 

75.  
Melyek a legnagyobb hátrányai annak, ha a partneri társaságban a tagok száma növekszik? (egy vagy több 
helyes választ lehet bekarikázni): 
 

a) csökken a társaság össz tőkéje 

b) emelkedik a kockázata annak, hogy a partnerek személyes vagyonukat elveszítik 

c) nehezebb lesz a döntéshozatal 

d) csökken a társaság nyeresége 

76.  
A partnerek a felvállalt ügyviteli kötelezettségekben a következő szintig felelnek: 

a) a társaság tőkéjében való részesedésig 

b) az összes személyes vagyonukkal 

c) a megvalósított nyereséggel 

77.  
A partneri társaságok irányításában a társak a következőképpen vesznek részt 

a) minden partner egyenrangúan 

b) a partnerek tőkerészesedése alapján 

78.  
Mi a betéti társaság? 
 
79.  
Mely tagok alkotnak egy betéti társaságot (egy vagy több helyes választ lehet bekarikázni)? 

a) részvényesek 

b) beltagok 

c) vállalkozók 

d) kültagok (csendes társak) 

e) partnerek 

80.  
A betéti társaság kötelezettségeinek szempontjából mennyire felelősek a beltagok: 

a) korlátlanul és egyetemlegesen  (teljes vagyonukkal és szolidárisan)  

b) korlátozottan, a betéteik mértékéig 

81.  
A betéti társaság kötelezettségeinek szempontjából mennyire felelősek a kültagok: 

a) a teljes vagyonukkal korlátlanul 

b) korlátozottan, a betéteik mértékéig 



82.  
A betéti társaságnál a nyereségrészesedés függ-e a betétek nagyságától?    
a) Igen     b) Nem 

 

83.  
Az partneri társaságot a ___________________ társaságba soroljuk, a korlátolt felelősségű társaságot pedig a 
_____________ társaságba soroljuk. 
 

84.  
A betéti társaságot a _______________ társaságba soroljuk, a részvénytársaságot pedig a ______________ 
társaságba soroljuk. 
 
85.  
A korlátolt felelősségű társaság tagjai a vállalat kötelezettségeiért a következőkkel felelnek: 
 

a) a teljes személyes vagyonukkal 

b) a vállalat vagyonában való részesedés arányában 

86.  
A korlátolt felelősségű társaságnál a betétek a következők lehetenek (egy vagy több helyes választ lehet 
bekarikázni): 
 

a) munka 

b) dolgok (tárgyak) 

c) jogok 

d) pénz 

e) szolgáltatások 

87.  
A tőke mértéke a korlátolt felelősségű társaság alapításánál a következőképpen határozható meg: 

a) az alapítók döntésével 

b) törvénnyel 

c) szakértői véleménnyel 

d) a Bíróság döntésével 

88.  
A korlátolt felelősségű társaság tagjai a társaság irányításában (vezetésében) a következőképpen vesznek 
részt: 

a) egyenlően 

b) a tőkerészesedés arányában 

c) a társaságban eltöltött idő arányában 

89.  
A részvénytársaság olyan vállalati forma, mely a gazdálkodáshoz és fejlesztéshez szükséges tőkét a 
következőképpen szerzi be: 



a) a vagyon (ingatlan, eszközök) eladásával  

b) részvények kibocsátásával 

c) bankkölcsönökkel 

90.  
A vevő hajlandósága, hogy egy vállalat részvényeit megvásárolja, a következőktől függ (egy vagy több 
helyes választ lehet bekarikázni): 
 

a) a vállalati nyereségtől 

b) a vállalat tulajdonosi összetételétől 

c) a vállalat növekedési és fejlődési kilátásaitól 

d) a részvényesek személyes jellemzőitől 

e) az osztalék (dividenda) összegétől, melyet a vállalat kifizet 

91.  
A részvénytársaság nyereségének kiosztásában a következők jogosultak: 

a) a részvényesek 

b) az alkalmazottak  

c) a vállalat menedzserei 

92.  
Megengedett-e az osztalék kifizetése az alaptőke rovására?   

 a) Igen    b) Nem 

93. Engedélyezett-e az osztalék kifizetésének a korlátozása (feltételhez kötése)?   
 a) Igen    b) Nem 

94.  
Mi az a rendszer? 
 
95.  
Milyen törvényekkel szabályozzák a rendszer elemei közötti kapcsolatokat (egy vagy több helyes választ 
lehet bekarikázni): 
 

b) társadalmi (szociális) 

b) nemzeti 

c) természetes 

d) nemzetközi 

96.  
A rendszerek lehetnek (egy vagy több helyes választ lehet bekarikázni): 

a) műszaki, technikai 

b) társadalmi (szociális) 



c) szervezeti  

d) egyéni 

e) csoportos 

97.     
Melyek az alapszakaszai a társadalmi újratermelésnek: 

________________             _________________ 

_________________           _________________ 

 98. 

 Egy vállalat szervezeti struktúrája (összetétele) a következők alapján állítható össze (egy vagy több 

helyes választ lehet bekarikázni): 

a) a tevékenység típusa alapján 

b) a késztermékek minősége alapján 

c) a gazdálkodás, a termelés mérete – nagysága alapján 

d) a rendelkezésre álló (pénz)eszközök alapján 

e) a termelés folyamatának automatizálása alapján 

f) a munkakollektíva (munkaközösség) összetétele alapján 

99.   
Mi az elsődleges szerepe egy vállalat szervezeti felépítésének? 

a) a gazdálkodás eredményességének és az ügyvitel hatékonyságának a biztosítása 

b) a dolgozók kedvező munkafeltételeinek a biztosítása  

c) megfelelő munkaeszközök biztosítása 

100.  
Az ügyvitel hatékonysága a következőt jelenti: 

a) a kitűzött célok elérésének sikeressége 

b) a kitűzött feladatok időbeni végrehajtása 

101.   
A gazdálkodás hatékonysága a következőt jelenti: 

a) a kitűzött célok elérésének sikeressége 

b) a kitűzött feladatok időbeni végrehajtása 

102.   
Milyen sorrendben csoportosíthatók a vállalat funkciói (egy vagy több helyes választ lehet bekarikázni): 

a) egyenlően 

b) függőlegesan, vertikálisan 

c) arányosan 



d) horizontálisan, vízszintesen 

e) mátrix szerűen 

103.  
 Függőleges, vertikális felosztással a következő funkciók határozhatók meg a vállalatban (egy vagy több 

helyes választ lehet bekarikázni): 

a) ügyviteli elemzés 

b) végrehajtás 

c) vezetés 

d) tervezés 

e) irányítás 

104.  
 Vízszintes elosztással a következő funkciók határozhatók meg a vállalatban (egy vagy több helyes 

választ lehet bekarikázni): 

a) ügyviteli elemzés 

b) végrehajtás 

c) vezetés 

d) tervezés 

e) termelés  

f) marketing 

g) számvitel 

105.  
 A vízszintes (lineáris) funkcióelosztás a következőkön alapul (egy vagy több helyes választ lehet 

bekarikázni): 

a) a hierarchián (alá-fölé rendelés) 

b) a tevékenység típusán 

c) a műszaki munkamegosztáson 

d) a tulajdonosi szerkezeten 

106.  
 A vertikális (függőleges) funkcióelosztás a következőkön alapul (egy vagy több helyes választ lehet 

bekarikázni): 

a) a műszaki munkamegosztáson 

b) a hierarchián (alá-fölé rendelés) 



c) a tevékenység típusán 

d) a tulajdonosi szerkezeten 

107.  
Az alapítás módját tekintve milyen fajta vállalatalapítási rendszer létezik? (egy vagy több helyes 

választ lehet bekarikázni): 

a) szabad alapítási rendszer 

b) a kényszerített alapítási rendszer 

c) árverési, aukciós rendszer 

d) előzetes engedélyezési rendszer 

108.  
Soroljunk fel legalább három alapfeltételt a vállalatalapításhoz: 
а) ___________________________ 

б) ___________________________  

в) ___________________________ 

109.   
A vállalat megszűnése lehet _______________________ és ____________________ . 
 

110.   
A vállalat belső munkamegosztása lehet ________________ és _______________. 
 
111.  

Az elsődleges funkciók egy vállalatban a következők (egy vagy több helyes választ lehet bekarikázni): 

a) tervezés 

b) szervezés 

c) irányítás  

d) vezetés 

e) termelés 

f) végrehajtás 

112.  
A másodlagos funkciók egy vállalatban a következők (egy vagy több helyes választ lehet bekarikázni): 

a) eladás 

b) ellenőrzés 

c) irányítás  

d) számvitel 

e) vezetés 



f) beszerzés 

113.  
Mitől függ egy vállalat másodlagos funkcióinak a száma (egy vagy több helyes választ lehet bekarikázni): 

a) a piaci versenytől 

b) a vállalat nagyságától 

c) a tevékenységtől 

d) a termelési költségektől 

e) a műszaki felszereltségtől 

f) a személyzet képzettségétől 

114.   
Mit jelent a irányítás fogalma? 
 
115.  
Az irányítói funkciókat a vállalatban kik látják el: 

a) a tulajdonosok 

b) az össz alkalmazott a vállalatban 

116.   
A tulajdonosok át tudják-e ruházni az irányítási jogaikat?   a) Igen    b) Nem 

 

117.  
Mit jelent a vezetés fogalma? 
 
118.   
A vezetés funkciója a következőket tartalmazza (egy vagy több helyes választ lehet bekarikázni): 

a) a késztermékek eladása 

b) az elvégzendő feladatok kiosztása 

c) a tevékenységek összehangolása (koordinálása) 

d) a nyersanyagok beszerzése 

e) a feladatok végrehajtásának ellenőrzése 

119.   
A vezetői funkciókat betöltő személyek hatásköre és felelőssége  

a) egyforma, egyenlő 

b) különböző 

120.   
A végrehajtási funkciókat (hordozói) a következő személyek töltik be: 

a) a munkaközösség összes tagjai 

b) a vállalat tulajdonosai 



c) a vezetők 

121.  
A vállalat eszközei megjelenési formájuk alapján lehetnek ____________, ____________ és ___________. 
 
122.   
Milyen eszközökhöz sorolható be a vállalatnál a szabadalom? 

a) eszköz, dolog 

b) jog 

c) pénz 

123.  
A rendeltetés alapján a vállalat eszközei a következők lehetnek (egy vagy több helyes választ lehet 
bekarikázni): 
 

a) alap 

b) üzleti 

c) tartós 

d) különleges 

 

124.  
Az üzleti eszközök lehetenek ________________ és ________________. 
 
125.  
A külön rendeltetésű eszközök lehetnek (egy vagy több helyes választ lehet bekarikázni): 

 
a) közös felhasználású eszközök (közjóléti eszközök) 

b) kölcsönzött eszközök 

c) tartalékeszközök 

d) saját eszközök 

126.  
A kezdeti pénz formában lévő eszközök közé tartoznak a következők (egy vagy több helyes választ 

lehet bekarikázni): 

a) folyamatban lévő termelés 

b) anyag készletek (tartalékok) 

c) késztermék készletek (tartalékok) 

127.  
A vállalat eszközei forrásuk alapján lehetnek: 

a) saját és idegen forrásból származó eszközök 
 
b) alap és forgóeszközök 



c) ügyviteli és különleges 

128.  
A vállalat eszközeinek nagysága, jellege, szerkezete és használatának módja a következőktől függ (egy 
vagy több helyes választ lehet bekarikázni): 

a) a vállalat tevékenységétől 

b) a munkaerő szakképzettségétől 

c) a versenytársaktól 

d) az ország politikai helyzetétől 

e) a műszaki fejlettségtől 

129.  
Egy termék elkészítésének (előállítási) idejéhez viszonyítva az állóeszközök használatának ideje 

a) hosszabb 

b) rövidebb 

c) egyforma 

130.  
Megjelenési formájától függően az állóeszközök lehetnek (egy vagy több helyes választ lehet 
bekarikázni): 
 

a) a vállalat alapítói befektetései a vállalat működésének megkezdése előtt 

b) alapanyagok 

c) pénzeszközök a munka tárgyának beszerzésére 

d) befejezetlen építkezések 

e) gazdasági földterület 

f) folyamatban lévő munkák (befejezetlen termelés) 

g) szabadalmak (találmányok szabadalma), lincenszek (gyártási jogok) és egyéb jogok 

h) segédanyagok 

131.  
Az állóeszközök tárgyi csoportjába tartoznak a következők (egy vagy több helyes választ lehet 
bekarikázni): 
 

a) épületek 

b) követelések 

c) felszerelés 

d) földterületek 

e) alapítói befektetések 



f) tenyészállomány (törzsállatállomány) 

132.  
Az állóeszközök jogi csoportjába tartoznak a következők (egy vagy több helyes választ lehet 
bekarikázni): 
 

a) erdők 

b) követelések 

c) licenszek 

d) többéves ültetvények 

e) alapítói befektetések 

f) szabadalmak 

133.  
Az állóeszközök állapotuk (használhatóságuk) szerint lehetnek: 

________________  _________________ 

________________  _________________ 

134.  
A tárgyi forgóeszközökhöz sorolhatók a következők (egy vagy több helyes választ lehet bekarikázni): 
 

a) alapanyagok 

b) felszerelés 

c) segédanyagok 

d) követelések 

e) késztermékek 

f) alapítói beruházások 

135.  
A jogi forgóeszközökhöz sorolhatók a következők (egy vagy több helyes választ lehet bekarikázni): 

a) alap és segédanyagok 

b) előlegek 

c) szabadalmak és licenszek 

d) fennálló követelések (megfizetetlen követelések) 

136.  
A pénztárban és a számlán lévő pénzeszközök hova sorolhatók?  

a) a vállalat állóeszközeihez 

b) a vállalat forgóeszközeihez 

137. A forgási együttható megmutatja, hogy _________________________________ 



138.  
A forgási együttható úgy számítható ki, hogy elosztjuk 
a) a felhasznált forgóeszközök értékét a megvalósított termelés értékével 

b) a megvalósított termelés értékét a felhasznált forgóeszközök értékével 

c) a megvalósított nyereséget a felhasznált forgóeszközök értékével 

d) a felhasznált forgóeszközök értékét a megvalósított nyereséggel 

139.  
Írd le a forgási együttható kiszámításának képletét 
 

140.  
 
Ha a vállalat az előző évben 1 millió dinár értékű termelést valósított meg, és 250.000 dinár értékű 
forgóeszközt használt, mekkora a forgási együttható? 
 

a) Kf =8 

b) Kf =2 

c) Kf =4 

d) Kf =1 

141.   
Hogyan kapunk adatokat a vállalat álló- és forgóeszközeinek állapotáról? 
 

142.   
Mit jelentenek a vállalat eszközforrásai? 
 

143.  
A vállalatok eszközforrásai a következők alapján különböztethetők meg (egy vagy több helyes választ 
lehet bekarikázni): 

a) a tulajdon alapján 

b) nagyságuk alapján 

c) létrejöttük alapján 

d) lejáratuk alapján 

e) eredetük alapján 

144.  
A tulajdon alapján a következő eszközforrások különböztethetők meg (egy vagy több helyes választ 
lehet bekarikázni): 
 

a) hazai 

b) saját 

c) állami 



d) idegen 

145.  
Egy vállalat pénzügyi önállóságát a _________________________ (eszközök) és a 
_________________________ (eszközök) közötti viszony (arány) mutatja meg. 
 

146.  
Egy vállalat eladósodottságát az ___________________________ (eszközök) és a 
________________________ (eszközök) közötti viszony (arány) mutatja meg. 
 
 

147.   
Az értékpapírok kibocsátása eszközforrásnak számít-e?   a) Igen   b) Nem 

 

148.  
A vállalat eszközforrásai lejáratuk (határidejük) alapján lehetnek: 

a) __________________ 

b) __________________ 

c) __________________ 

 

149.    
A vállalat eszközfelhasználásának ellenőrzése lehet ____________________ és _______________. 
 

150.  
Ki végezheti a vállalat eszközfelhasználásának külső ellenőrzését (egy vagy több helyes választ lehet 
bekarikázni): 
 
a) a vezérigazgató 

b) állami szervek 

c) a szakszervezet 

d) a vállalat jogi osztálya 

151.   
Miért ellenőrzik a vállalat eszközeinek felhasználását? 

152.  
 
Milyen elveket kell követni az eszközök megfelelő felhasználásának biztosítása érdekében (egy vagy 
több helyes választ lehet bekarikázni): 
 

a) hatékonyság elve 

b) hatásosság elve (rendelkezésre, készenlétben álló) 

c) racionalitás (ésszerűség) elve 

d) folytonosság elve 



e) elővigyázatosság elve 

f) a normativitás elve 

153.   
Mik a fogyasztások? 
 

154.   
Mik a költségek? 
 

155.   
Mi a különbség a fogyasztás és a költség között? 
 

156.  
A munka elemeinek fogyasztása megkülönböztethető a következők alapján (egy vagy több helyes 
választ lehet bekarikázni): 
 

a) a keletkezésük helye alapján 

b) a tulajdon alapján 

c) mérésének lehetősége alapján 

d) mértékegységek alapján 

e) szervezeti formák alapján 

f) hordozói alapján 

157.  
A termelés elemeinek költségei a következő tényezőktől függnek _______________, ____________ 
és ____________. 

158.  
Mely tényezők befolyásolják a termelés elemeinek fogyasztását? 
 

a) műszaki 

b) szervezési 

c) társadalmi 

159.  
A termelők szervezési intézkedésükkel tudnak-e hatni, megváltoztatják-e a technikai tényezők 
hatását? 

a) Igen   b) Nem 

160.  

Ha a következő képletben K = F *BÁ    K a költségeket jelenti, akkor mit jelent az F és az BÁ?  

 
161.   

A fogyasztást feloszthatjuk a termelés elemeinek fogyasztása alapján: 

a) __________________ 

b) __________________ 



c) __________________ 

162.  
Az újratermelés folyamatában betöltött szerepe alapján az anyag lehet (egy vagy több helyes választ 
lehet bekarikázni): 
 

a) rezsi 

b) közös 

c) alap 

d) különleges 

e) segéd 

163.   
Egy új termék (végtermék) szubsztanciájába (alapjába, anyagába) a következők tartoznak (egy vagy 
több helyes választ lehet bekarikázni): 
 

a) alapanyag 

b) rezsi anyag 

c) segédanyag 

d) energia 

e) munkaeszközök 

164.  
A rezsianyag használatának mértéke a következőtől függ:  

a) a termelés méretétől (nagyságától, mennyiségétől) 

b) a termelési kapacitás méretétől 

165.  
A munkaeszközök valós fogyasztásának alapformái: 

a) __________________ 

b) __________________ 

c) __________________ 

 

166.   
A dolgozóknak milyen munkaképességgel kell rendelkezniük? 
 

167.  
A gyakorlatban milyen mértékegységgel fejezik ki a munkaerő fogyasztását? 

a) a tömeg mértékegységével 

b) az erő mértékegységével 

c) az idő mértékegységével 



168.  
Ismertessétek a költségek természetes felosztását (a termelés elemei alapján): 

   _________________________________________________________________________ 

169.  
Mi tartozik a munkaeszközök költségeihez (egy vagy több helyes választ lehet bekarikázni)? 
 

a) az amortizáció (elhasználódás) 

b) a munkabérek 

c) a rezsianyag 

d) a segédanyag és energia 

e) az alap és segédanyag költségei 

170.  
Az amortizáció azt jelenti, hogy a termelés során a munkaeszközök értékük egy részét átviszik az 
újonnan kialakított termékre, végtermékre, azaz beleszámítják-e az amortizációs költségeket az 
önköltségi árba?   
  a) Igen    b) Nem 

 

171.  
A költségek hordozóira bontása (osztása) alapján lehetnek (egy vagy több helyes választ lehet 
bekarikázni)? 

a) állandó 

b) közvetlen (direkt) 

c) közvetett (indirekt) 

d) változó 

172.  
Mik a közvetett (indirekt) költségek? 
 
173.  

A termelés terjedelmének (nagyságának) változásától függően a költségek lehetnek (egy vagy több 
helyes választ lehet bekarikázni): 
 

a) általános 

b) közvetlen 

c) állandó (fix) 

d) közös 

e) változó (variábilis) 

174.  
Amennyiben a termelési kapacitások nem változnak, a termelés nagysága (terjedelme) pedig 
növekedik, akkor az egy termékre eső állandó költségek:  

a) növekednek 



b) csökkennek 

c) nem változnak 

175.  
A termelés terjedelmének (nagyságának) változásával a változó költségek 

a) növekednek 

b) csökkennek 

c) nem változnak 

176.  
Mely költségek mutatják a termelés össz költségeinek változását a termelés egységnyi változása 
alapján?  

a) változó 

b) állandó 

c) marginális (határköltségek) 

d) össz 

177.  
Az átlagos összköltség úgy számítható ki, mint a következők aránya: 

a) a közvetett költségek és a termékek mennyisége 

b) az összköltség és a termelés értéke 

c) az összköltség és a termékegységek száma 

178.  
Mit jelent az árvetés (kalkuláció) 
 

179.  
Az önköltségi ár célja: 
 

a) hogy a terméket azokkal a  költségek összegével terhelje, melyek a termelésében (előállításában) keletkeztek 

b) hogy rámutassan az egyes termelési egységek, vonalak kapcsolatára 

c) hogy rámutassan arra, milyen a vállalat ügyvitele 

180.  
Az árvetés (kalkuláció) felosztható (egy vagy több helyes választ lehet bekarikázni): 

a) a termék minősége alapján 

b) a kidolgozás idejétől függően 

c) a kidolgozásának gyorsasága alapján 

d) a kidolgozás módjától függően 

181.  



A kidolgozás idejétől függően az árvetés (kalkuláció) lehet (egy vagy több helyes választ lehet 

bekarikázni): 

a) előzetes (terv) 

b) divíziós (osztó) 

c) utólagos (elszámolási) 

d) hozzáadott 

e) kivitelezési (közbeeső) 

182.  
A kidolgozás módjától függően az árvetés (kalkuláció) lehet (egy vagy több helyes választ lehet 

bekarikázni): 

a) elszámolási 

b) divíziós (osztó) 

c) árvetés ekvivalens számokkal 

d) tervezett 

e) kötött termékek árvetése 

f) kivitelezési (közbeeső) 

g) adalékos árvetés 

183.  
Mikor használják a divíziós (osztó) árvetést (kalkulációt)? 

a) a közvetett költségek elosztására több hasonló termék (egy termék több változata) esetében 

b) az összköltségek elosztására egyfajta termékek esetében 

c) a költségek elosztására egységes (különleges) technológiai eljárással gyártott termékek esetében  

d) a közvetett költségek elosztására különböző termékek esetében 

184.  
Mikor alkalmazzák az árvetést (kalkulációt) ekvivalens számokkal? 

a) az összköltségek elosztására egyfajta termékek esetében 

b) a költségek elosztására egységes (különleges) technológiai eljárással gyártott termékek esetében  

c) a közvetett költségek elosztására több hasonló termék (egy termék több változata) esetében 

d) a közvetett költségek elosztására különböző termékek esetében 

185.  
Mikor alkalmazzák a kötött termékek árvetését (kalkulációját)? 

a) a költségek elosztására egységes (különleges) technológiai eljárással gyártott termékek esetében  

b) az összköltségek elosztására egyfajta termékek esetében 



c) a közvetett költségek elosztására több hasonló termék (egy termék több változata) esetében 

d) a közvetett költségek elosztására különböző termékek esetében 

186.  
Mikor alkalmazzák az adalékos árvetést (kalkulációt) 

a) a közvetett költségek elosztására különböző termékek esetében 

b) az összköltségek elosztására egyfajta termékek esetében 

c) a költségek elosztására egységes (különleges) technológiai eljárással gyártott termékek esetében  

d) a közvetett költségek elosztására több hasonló termék (egy termék több változata) esetében 

187.  
A közvetett költségek elosztásának kulcsa a következők közötti arány: 

a) az össz közvetlen és az össz közvetett költség  

b) az össz közvetett és az össz közvetlen költség 

c) az össz közvetett költség és az összköltség  

d) az összköltség és az össz közvetett költségek 

188.  
Melyek a vállalatok ügyviteli eredményének megjelenési formái (egy vagy több helyes választ lehet 
bekarikázni): 

a) a dolgozók száma 

b) a termelés természetes  nagysága  (fizikai mennyisége, terjedelme) 

c) az össz tőke értéke 

d) a termelés értéke (összbevétel) 

e) nyereség (profit) 

189.  

Ha a következő képletben ÖB = Q * EÁ az ÖB az összbevételt jelenti, mit jelent a Q és az EÁ? 

 
190.  
Az összbevétel nagyságára kihatással van a _______________________ és a ________________________ . 
 
191.   

A vállalat nyereségét úgy kapjuk meg mint ___________________ és ______________ különbséget. 
  

192.  
Ha az ÖB a vállalat összbevételét jelenti, az ÖK az összkiadását, a nyereség akkor valósul meg ha: 

a) ÖB > ÖK 

b) ÖB < ÖK 

c) ÖB = ÖK 

193.  



ÖB a vállalat összbevételét jelenti, az ÖK pedig az összkiadását. Abban az esetben ha az ÖB < ÖK, 
akkor a vállalat mit valósít meg: 

a) nyereséget 

b) veszteséget 

194.  
Mitől függ egy vállalat nyereségének összege: 

а) _____________________ 

b) _____________________ 

c) _____________________ 

 

195.   
A vállalat ügyvitelének alapvető gazdasági elve abban nyílvánul meg, hogy igyekeznek megvalósítani 

______________________________________________________________________________________ 

196.  
A vállalat parciális gazdasági elvei a következők (egy vagy több helyes választ lehet bekarikázni): 

a) egyenértékűség elve 

b) termelékenység elve 

c) elővigyázatosság elve 

d) a gazdaságosság elve 

e) jövedelmezőség (rentabilitás) elve  

197.  
 A termelékenység elve olyan törekvést fejez ki _____________________________________________ 

198.  
Ha az összbevételt elosztjuk a termelés elemeinek összköltségével, akkor mit kapunk? 

a) jövedelmezőséget 

b) gazdaságosságot 

c) termelékenységet 

d) forgási együtthatót 

199.  
A jövedelmezőséget a következők aránya mutatja meg: 

a) a megvalósított nyereség és a befektetett (angazsált) eszközök 

b) a termelés tényleges értéke és a termelés összköltsége 

c) az összbevétel és az összkiadás 

d) a megvalósított nyereség és a munkabefektetés értéke 



ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ ПРЕДМЕТА  

ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА 

 

A VÁLLALATI GAZDASÁGTAN ELNEVEZÉSŰ TANTÁRGYHOZ FORRÁSMUNKÁK  

A FELVÉTELI VIZSGÁHOZ 

 

1. Ставрић, Б., Пауновић, Б., Бојовић, П. (2011): Пословна економија за први разред економске 
школе, Завод за уџбенике, Београд 

2. Перовић-Јовановић, М., Ковачевић, М., Богетић, Г (1995): Економика и организација предузећа за 
први разред економске школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 

3. Бабић, М., Ставрић, Б. (2003): Организација предузећа, КИЗ Центар, Београд 
4. Куколеча, С., Ставрић, Б., Ђукић, Д. (1993): Економика и организација предузећа, Привредни 

преглед, Београд 
5. Гереке, Љ., Божић, В., Јеленић, Г., Кисић, С. (1995): Економика и организација предузећа, Завод за 

уџбенике и наставна средства, Београд 
6. Кисић, С., Павловић, М. (2010): Пословна економија за други разред економске школе, Завод за 

уџбенике, Београд 
7. Ставрић, Б., Пауновић, Б. (2010): Пословна економија за трећи разред економске школе, Завод за 

уџбенике, Београд 
8. Ставрић, Б., Пауновић, Б., Бојовић, П. (2010): Пословна економија за четврти разред економске 

школе, Завод за уџбенике, Београд 
Sátai Ottília: Ügyviteli gazdaságtan, Atlantis, VMPE-VMTT, Újvidék 2004 

Sátai Ottília, Galgó-Ferenci Andrea, Gazdasági alapismeretek I. és II. Free Media, VMPE-VMTT Újvidék, 

2005 

Balassa Endre, Ügyviteli gazdaságtan. Free Media, VMPE-VMTT, Újvidék, 2005 


