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FIGYELMEZTETÉS! 

 

Az értékelést az útmutatóban meghatározottak szerint kell 

elvégezni. Az útmutatóban javasolt részpontszámokat tovább 

bontani nem szabad, tehát a javasolt pontszám a vizsgázó 

feladatmegoldására vagy megadható – helyes megoldás esetén 

– vagy nem, kivéve ha az értékelési útmutató arra az adott 

feladatnál részpontszám adására lehetőséget ad. A halmozódó 

hibák csak akkor vehetők figyelembe, ha a javítási-értékelési 

útmutató arra utal.  

Abban az esetben, ha halmozódó hiba van, akkor a 

pontozásban csak a hiba keletkezési helyén nem adunk pontot, 

de a hiba következményét szaggatott piros aláhúzás mellett 

pontozzuk amennyiben a továbbhozott hiba mellett a megoldás 

többi része helyes. (Két hiba esetén már pont a halmozódó 

hibákra nem adható!) 

Amennyiben a vizsgázó a javítást nem szabályosan végezte, 

nem látott el kézjegyével (szignóval) minden javítást, az 

útmutatóban jelölt pontszám részére nem adható meg! 
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I. Beszámoló összeállítása (12 + 10 + 2 + 3 +3 = 30 pont; 20%) 

 

Egy könyveléséből az alábbi részletet ismerjük a tárgyévre: 

2. Alapanyag 

elszámoló áron 

 

2. Alapanyag 

árkülönbözet 

 

2. Alapanyag külön 

felszámított szállítási ktg. 

NY) 300 F) 3 500 

 

F) 3 975 NY) 15 

 

NY) 6 F) 105 

F) 4 000 Z) 800 

 

Z) 40 F) 4 000 

 

F) 123 Z) 24 

              

2. Segédanyag 

 

2. Bolti készlet 

fogyasztói áron 

 

2. Bolti készlet 

árrése 

NY) 8 F) 24 

 

NY) 300 F) 4 200 

 

F) 4 690 NY) 130 

F) 30 

   

F) 5 000 

     

F) 5 000 

              

2. Göngyölegek 

 

2. Alvállalkozói 

teljesítmények 

 

2. Befejezetlen termelés 

NY) 20 F) 12 

 

NY) 7 F) 26 

 

NY) 40 F) 40 

F) 5 

   

F) 23 

   

F) 30 

                

2. Félkész termékek 

 

2. Késztermék 

elszámoló áron 

 

2. Késztermék 

készlet érték különbözet 

NY) 30 F) 30 

 

NY) 100 F) 7 500 

 

NY) 10 F) 525 

F) 80 

   

F) 8 000 

   

F) 557 

                

3. Anyagokra 

fizetett előlegek 

      

4. Zárómérleg számla 

NY) 0 

        

Z) 800 Z) 40 

F) 50 

        

Z) 24 

   

Alkalmazott rövidítések: NY: nyitó F: időszaki forgalom 

 

Feladatok: 

a) Állítsa össze a vállalkozás forgalmi kimutatásának alapanyagokra vonatkozó részletét! 

Főkönyvi 

számla 

Nyitó 
Időszaki 

forgalom 
Záró 

Tartozik Követel Tartozik Követel Tartozik Követel 

Alapanyag elszámoló áron 300 

 

4 000 3 500 800 

 Alapanyag árkülönbözet 

 

15 3 975 4 000 

 

40 

Alapanyag külön 

felszámított szállítási ktg. 6 

 

123 105 24 

 Minden helyes kitöltés (szöveg és érték is) 0,5 pont, összesen 24 * 0,5 = 12 pont. 
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b) Állítsa össze a vállalkozás éves beszámolójának készletek mérlegrészletét! 

Mérlegrészlet, 20X1. december 31. (ezer Ft) 

Megnevezés Nyitó Záró 

I. Készletek 676 2 277 

1. Anyagok 299 798 

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 70 110 

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 0 0 

4. Késztermékek 110 642 

5. Áruk 197 677 

6. Készletekre adott előlegek 0 50 

Minden helyes kitöltés (szöveg és érték is) 0,5 pont, összesen 20 * 0,5 = 10 pont. 

A mérlegsorok elnevezésénél csak teljes egyezőség esetén adható pontszám. 

 

c) Határozza meg a saját termelésű készletek állományváltozását (STKÁV)! 

STKÁV: (110 + 642) – (70 + 110) = + 572 eFt 

Befejezetlen termelés (1 pont) és késztermék (1 pont) helyes figyelembe vétele esetén jár pont. 

(Az értékelésnél a mérlegben meghatározott értékeket kell alapul venni.) 

 

d) A készletekkel összefüggésben mi jelenik meg a vállalkozás magyar Számviteli törvény 

szerinti Cash flow kimutatásában a tárgyidőszakban? (Melyik kategória, melyik sor, 

milyen érték? 

Működési cash flow 

10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása 

Összeg: – (2 277 – 676) = – 1 601 

Soronként 1 pont, összesen 3* 1 = 3 pont adható. A Cash flow kimutatás sornál nem csak a 

szó szerintire megnevezésére jár pont, akkor teljes pontszám jár, ha tartalmilag jó az 

elnevezés (pl. készletek növekedése, forgóeszközök állományváltozása). Az összeg értékelésnél 

a mérlegben meghatározott értékeket kell alapul venni. 

 

e) Könyvelje az alapanyag főkönyvi számlák zárását Z) hivatkozással jelölve (zárás)! 

Helyes könyvelési tételpáronként 1 pont (lásd a főkönyvi számlákon kék színnel), összesen 

3 * 1 = 3 pont. Pontszám csak a zárómérleg számla helyes használatával adható. 
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II. Esszé példa (11,5 + 11 = 22,5 pont; 15%) 

 

II/A. feladat (11,5 pont) 

 

Foglalja össze lényegretörően a könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatos ismereteket! 

Fejtse ki röviden, hogy mit kell a könyvvizsgálónak mérlegelnie, mielőtt a megbízást 

elfogadja! 

 

A válasz tartalmi elemi a következők. 

 

Könyvvizsgálóvá az a természetes személy vagy könyvvizsgáló társaság választható meg, aki 

a MKVK nyilvántartásában szerepel, vagyis a könyvvizsgálóval szemben támasztott 

feltételeknek megfelel (megvan a megfelelő végzettsége, büntetlen előéletű, rendelkezik a 

megfelelő gyakorlattal). 

A könyvvizsgálót a jogi személy legfőbb szerve választja meg (tagok gyűlése, taggyűlés, 

közgyűlés) egyszerű többséggel. A könyvvizsgálónak a megválasztását el kell fogadnia 

(elfogadó nyilatkozat) és a jogi személlyel szerződést kell kötnie.  

 

A könyvvizsgáló – többek között – mérlegeli a megbízás elfogadása előtt, hogy 

 megfelel-e az összeférhetetlenségi szabályoknak; 

 megvan-e a kompetenciája a könyvvizsgálat elvégzéséhez; 

 rendelkezik-e elegendő erőforrással a könyvvizsgálat végrehajtásához; 

 eleget tesz-e minden olyan feltételeknek, amelyet a jogszabályok, standardok és az 

etikai szabályok részére előírnak. 

A fentieken túlmenően egyéb releváns szempontok is megjelenhetnek, illetve a válaszadás 

szerkezete is eltérhet a fent ismertetettől. 

 

A feladat megoldására a kidolgozás tartalmi színvonalától függően adható pont. 
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II/B. feladat (11 pont) 

 

Foglalja össze, hogy egy termelő vállalkozás tárgyi eszközeinek ellenőrzése kapcsán milyen 

kritikus vizsgálati területeket azonosítana és milyen vizsgálati módszereket alkalmazna! (A 

válaszadás során a számviteli szempontból releváns kérdésekkel foglalkozzon!) 

 

A vizsgálat során a következő releváns területek azonosítása adható meg: 

 

Kritikus terület: belső kontrollok vizsgálata 

Lehetséges vizsgálati módszerek: 

 a beszerzések és elidegenítések megfelelően engedélyezettek-e; 

 elvégzik-e az értékcsökkenés bemeneti adatainak a felülvizsgálatát; 

 megfelelő biztosított-e az eszközök fizikai védelme; 

 stb. 

 

Kritikus terület: létezés 

Lehetséges vizsgálati módszerek: 

 tulajdonjogot, használati jogot bizonyító iratok vizsgálata; 

 leltározás, fizikai megtekintés egyes eszközök kapcsán; 

 stb. 

 

Kritikus terület: teljesség 

Lehetséges vizsgálati módszerek: 

 analitika és főkönyv egyeztetése; 

 leltár egyeztetése főkönyvi adatokhoz; 

 tárgyi eszköz mozgástábla egyeztetése a főkönyvi adatokhoz; 

 leltározás, fizikai megtekintés egyes eszközök kapcsán; 

 stb. 

 

Kritikus terület: értékelés 

 értékcsökkenés elszámolásának vizsgálata, újraszámítása; 

 bekerülési érték elemeinek áttekintése, teljeskörűségének vizsgálata bizonylatok 

alapján; 

 esetleges átértékelések alátámasztottságának vizsgálata (pl. értékelések áttekintése); 

 stb. 

 

Egyéb válasz elemek is elfogadhatóak, amennyiben azok a tárgyi eszközökhöz 

közvetlenül kapcsolódnak és helyesen kerültek meghatározásra. Más terminológia is 

elfogadott, ha egyértelműen utal egy helyes kritikus területre vagy vizsgálati módszerre. 

 

A feladat megoldására a kidolgozás tartalmi színvonalától függően adható pont. 
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III. Számítási feladatok (20 + 6 + 34 = 60 pont; 40%) 

 

III/A. feladat (7 + 10 + 3 = 20 pont) 

 

Egy termelő vállalkozás forgalmi költséges eredménykimutatásából az alábbi kivonatot 

ismerjük: 

Értékesítés nettó árbevétele 15 000 MFt 

…………………………………………………… ……… MFt 

Értékesítés bruttó eredménye (fedezeti összeg) 5 400 MFt 

Értékesítés közvetett költségei (fix ktg.) 3 600 MFt 

Az értékesítés közvetlen költségei csak lineárisan változó részből állnak. A tervek alapján a 

vállalkozás 360 MFt-tal szeretné növelni az eredményét. Az előzetes elemzések azt mutatják, 

hogy ehhez az értékesített mennyiség nem növelhető, illetve a változó költség nem 

csökkenthető. 

 

Feladat: 

a) Határozza meg a vállalkozás fedezeti ponthoz tartozó árbevételét! 

b) Számolja ki mindegyik megvalósítható esetre, hogy milyen mértékű %-os változtatással 

érhető el a megcélzott eredmény! 

c) Állapítsa meg a kiszámolt tényezők nyereségérzékenységi szorzóját (két tizedesjegyre)! 

 

 
Alapeset 

Fedezeti 

pont 

Eladási ár 

növelés 

Fix ktg. 

csökkentés 

Értékesítés nettó árbevétele 15 000 10 000 15 360 15 000 

Értékesítés közvetlen költségei 9 600 6 400 9 600 9 600 

Fedezeti összeg 5 400 3 600 5 760 5 400 

Értékesítés közvetett költségei 3 600 3 600 3 600 3 240 

Értékesítés eredménye 1 800 0 2 160 2 160 

 2,5 pont 2,5 pont 2,5 pont 2,5 pont 

 

a) Értékesítés mennyiségének változása 3 600 / 5 400 = 66,67 % → – 33,33 % (1 pont) 

Árbevétel és Értékesítés közvetlen költségei is ugyanilyen mértékben változnak. 

Fedezeti ponthoz tartozó árbevétel: 15 000 * 66,67 % = 10 000 MFt (1 pont) 

 

b) Tervezett eredmény: 1 800 + 360 = 2 160 MFt (1 pont) 

Eladási ár növelés (15 360 – 15 000) / 15 000 = + 2,4 % (2 pont) 

Fix ktg. csökkentés mértéke (3 240 – 3 600) / 3 600 = – 10 % (2 pont) 

 

c) eredmény változása 360 / 1 800 = 20 % (1 pont) 

Eladási ár növelés esetén: 20 % / 2,4 % = 8,33 (1 pont) 

Fix ktg. csökkentés esetén: 20 % / 10 % = 2 (1 pont) 
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III/B. feladat (6 pont) 

 

Egy vállalkozás beszámolójából az alábbi kiemelt adatokat ismerjük: 

 Bázis év Tárgy év 

Értékesítés nettó árbevétele (MFt) 8 400 6 000 

Adózott eredmény (MFt) 588 300 

Eszközök összesen (MFt) 12 000 10 000 

ROI (adózott er. / eszk. össz.) 4,9% 3,0% 

Eszközök forgási sebessége 0,7 0,6 

Árbevétel arányos adózott eredmény 7% 5% 

 

Feladat: 

Bontsa befolyásoló tényezőire a ROI mutatót, és számszerűsítse az egyes tényezők 

mutatóra gyakorolt hatását! (Szöveges értelmezést – most – nem kell írni.) 

 

Teljes ROI eltérés: 3% – 4,9% = – 1,9% (2 pont) 

Forgási sebesség változás hatása: (0,6 – 0,7) * 7% = – 0,7% (2 pont) 

Árbevétel arányos jövedelmezőség változás hatása: 

0,6 * (5% – 7%) = – 1,2% (2 pont) 

 

Módszertanilag más levezetés is elfogadható, amennyiben a teljes eltérést sikerül valamilyen 

logikai alapon szétbontani két részre. Például: 

 

Teljes ROI eltérés: 3% – 4,9% = – 1,9% (2 pont) 

Fiktív ROI: 0,6 * 7% = 4,2% 

Forgási sebesség változás hatása: 4,2% – 4,9%= – 0,7% (2 pont) 

Árbevétel arányos jövedelmezőség változás hatása: 3% – 4,2% = – 1,2% (2 pont) 

 

Fordított sorrendű bevonásnál az eredmények: 

Teljes ROI eltérés: – 1,9% 

Árbevétel arányos jövedelmezőség változás hatása: – 1,4% 

Forgási sebesség változás hatása: – 0,5% 

 

Összetettebb modellek alkalmazása nem volt elvárás, de azok is elfogadhatók jó 

megoldásként, ha logikus levezetést tartalmaznak. 
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III/C. feladat (22 + 12 = 34 pont) 

 

A vállalkozás kétféle síléc (normál és rövid) előállításával foglalkozik. Az értékesítéséről az 

alábbi adatokat ismerjük: 

 

Megnevezés 

(mennyiségi egység) 

Bázis Tárgy 

normál rövid normál rövid 

Értékesített mennyiség (edb) 600 300 550 240 

Eladási egységár (eFt/db) 190 120 200 150 

Értékesítés fajlagos 

önköltsége (eFt/db) 
85 48 90 50 

 

Feladat: 

a) Végezze el a vállalkozás bruttó eredményének (fedezeti összegének) utólagos nagyvonalú 

elemzését az átlagos fedezeti hányadot alkalmazó módszer alapján!  

(A tényezőkre bontás során az abszolút különbözetek módszerét (láncmódszer) használja!) 

b) Szövegesen is értékelje a kiszámolt eltéréseket! 

 

Megnevezés 

(12 * 1,25 = 15 pont) 

Bázis időszak 

(0;0) 

Fiktív (1;0) 

(bázis szintű tárgy) 

Tárgy időszak 

(1;1) 

Árbevétel (mFt) 

Σqa 

600 * 190 

+ 300 * 120 

= 150 000 

550 * 190 

+ 240 * 120 

= 133 300 

550 * 200 

+ 240 * 150 

= 146 000 

Ért. kvetlen. ktg. (mFt) 

Σqö 

600 * 85 

+ 300 * 48 

= 65 400 

550 * 85 

+ 240 * 48 

= 58 270 

550 * 90 

+ 240 * 50 

= 61 500 

Fedezeti összeg (mFt) 

Fö = Σ q * (a – ö) 

150 000 

– 65 400 

= 84 600 

133 300 

– 58 270 

= 75 030 

146 000 

– 61 500 

= 84 500 

Fedezeti hányad 

Fh 

84 600 / 150 000 

= 0,564 

75 030/ 133 300 

= 0,562865716 

*84 500 / 146 000 

= 0,566265060 

* Az elemzéshez nincs szükség erre az adatra (enélkül is teljes pontszám adható). 

 

Fedezeti összeg változása: Fö = Fö1 – Fö0 = 84 500 – 84 600 = – 100 mFt (1 pont) 

Volumen változás hatása: q = Σ (q1 – q0) * (a0-ö0) = 75 030 – 84 600 = – 9 570 mFt (1 pont) 

Tiszta volumen változás hatása: 

q1 = (Σq1a0 – Σq0a0) * Fh0 = (133 300 – 150 000) * 0,564 = – 9 419 mFt (1,5 pont) 

Összetétel változás hatása: 

q2 = Σq1a0 * (Fh1,0
 
– Fh0) = 133 300 * (0,562865716 – 0,564) = – 151 mFt (1,5 pont) 

Árváltozás hatás: a = Σ q1 * (a1-a0) = 146 000 – 133 300 = + 12 700 (1 pont) 

Önköltség változás hatása: ö = –Σ q1 * (ö1-ö0) = – (61 500 – 58 270) = – 3 230 mFt (1 pont) 

 

Módszertanilag más levezetés is elfogadható, amennyiben azonos végeredményt sikerül 

kihozni. 
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A vállalkozás fedezeti összege összesen 100 mFt-tal csökkent a bázisidőszakról 

tárgyidőszakra a következő tényezőknek köszönhetően: 

- az értékesített mennyiség csökkenése miatt 9 570 mFt-tal csökkent a fedezeti összeg; 

- tisztán az értékesítés mennyiségének (változatlan összetétel melletti) átlagos csökkenése 

9 419 mFt-tal járult hozzá a fedezeti összeg csökkenéséhez; 

- az értékesítés összetétele kedvezőtlenül változott (eltolódott az értékesítés az alacsonyabb 

fedezeti hányadú termékek felé), ami miatt a fedezeti összeg 151 mFt-tal csökkent; 

- az eladási egységárak (együttes és átlagos) növekedése következtében a fedezeti összeg 

12 700 mFt-tal emelkedett; 

- az értékesítés fajlagos önköltségének növekedése a fedezeti összeget 3 230 mFt-tal 

csökkentette. 

 

Értékelés: minden változás értelmezése 2 pont (6 * 2 = 12 pont összesen), ha tartalmilag helyes 

a szöveges értelmezés. Pontlevonás jár, ha az értelmezésben a növekedés és csökkenés helyett 

csak a változás szó jelenik meg az önköltség értelmezésénél, mert ott fontos, hogy a vizsgázó 

felismerje az ellentétes irányt. 

Amennyiben az a) részben rosszul számolt a vizsgázó, de a rossz számszaki végeredményeket 

szövegesen helyesen értelmezi, akkor az értelmezésre teljes pontszám jár. 

 

 

 

IV. Ellenőrzési dokumentum készítése (12 + 25,5 = 37,5 pont; 25%) 

 

IV/a) feladat (12 pont) 

 

A feladat megoldásaként a vizsgázónak el kell készítenie az ellenőrzést végzők 

megbízólevelét. 

 

A megbízólevél tartalmazza: 

- a kiállító szervezet megnevezését, címét, 

- a megbízólevél számát (iktatószámát, nyilvántartási számát), 

- a „Megbízólevél” megnevezést, 

- az ellenőr(ök) nevét, beosztását, 

- az ellenőrzött szervezet(ek), helyszínek megjelölését, a helyszíni ellenőrzés időszakát, 

- az ellenőrzés tárgyának megjelölését, az ellenőrzési programra való hivatkozást, 

- a megbízólevél érvényességi idejét, 

- a kiállítás keltét, 

- a megbízólevél kiadmányozására jogosult aláírását (esetleg bélyegző lenyomatát). 

A feladat megoldására a kidolgozás tartalmi színvonalától függően adható pont. 

 

 

IV/b) feladat (25,5 pont) 

 

Megoldásként többféle jó és elfogadható kidolgozás készíthető, de a vizsgázónak figyelembe 

kell vennie, hogy a vizsgált időszak (2021-es év), a vizsgálat ideje (2022. április 5-15. között) 

és a vizsgálatot elrendelő személy (vezérigazgató) a feladatban konkrétan szerepelt, így ezek 

mindenképpen meg kell, hogy jelenjenek a vizsgálati programban. A vizsgázótól elvárható, 

hogy a vizsgálati program készítésének dátumát helyesen állapítsa meg, tehát az megelőzze a 

vizsgálat első napját. 
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A feladat egy lehetséges megoldása: 
 

VIZSGÁLATI PROGRAM 
 

a Welszál Zrt. (3572 Sajólád, Öbölfészek part 3.) 

igénybevett szolgáltatásainak ellenőrzésére vonatkozóan 

 

I. 
 

A vizsgálatot elrendelte: Papp Eszter vezérigazgató 

Vizsgált időszak: 2021-es év 

A vizsgálat ideje:* 2022. április 5-15. 

A vizsgálatot végzik:* Bálint András belső ellenőr 

 Pál Adél belső ellenőr 

Megbízólevél száma:* 2022/14. 

(*Megjegyzés: ezek a program III. részében is szerepeltethetők.) 

 

A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy: 

1. Megfelelő-e az árajánlatok beszerzése? 

2. Megfelelő-e az elvégzett munkák ellenőrzése? 

3. Megfelelőek-e a kifizetések? 

 

 

II. Részletes vizsgálati feladatok 

 

1. Megfelelő-e az árajánlatok beszerzése? 

 kértek-e több vállalkozástól árajánlatot 

 egyértelműen meghatározták-e az elvégzendő feladatokat 

 versenyeztették-e a jelentkezőket 

 a kapott árajánlatok megfelelnek-e a piaci viszonyoknak 

 megfelelően történt-e a nyertes ajánlattevő kiválasztása 

 vizsgálták-e az összeférhetetlenséget a döntéshozó és az ajánlattevők között 

 az arra illetékes hozta-e meg a döntést 

 történt-e utólagosan szerződésmódosítás, s ha igen, ez indokolt volt-e 

2. Megfelelő-e az elvégzett munkák ellenőrzése? 

 az elvégzett munka mennyiségileg megegyezik-e a szerződésben rögzítettel 

 az elvégzett munka minőségileg megegyezik-e a szerződésben rögzítettel 

 az elvégzett munka ára/összege megegyezik-e a szerződésben rögzítettel 

 a munka átvevője rendelkezik-e a szükséges szakképzettséggel, gyakorlattal 

 a munka tényleges átvevője megegyezik-e az arra jogosult személlyel 

 a munka átvevője nem összeférhetetlen-e 

 az észlelt problémákat megfelelően dokumentálták-e 

 a szállító betartotta-e a vonatkozó előírásokat 

3. Megfelelőek-e a kifizetések? 

 a beérkezett számlák megfelelnek-e a tartalmi és formai követelményeknek 

 szabályszerűen nyilvántartásba veszik-e a beérkező számlákat 

 kellően dokumentált-e a szolgáltatás teljesítése 

 a megfelelő személyek jóváhagyásával történik-e a kifizetés 

 nincsenek-e többszöri kifizetések ugyanarra a számlára 
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III. VIZSGÁLATSZERVEZÉSI FELADATOK 

 

Az ellenőrzést a vizsgált időszak tervezett és tényleges adatai alapján kell elvégezni. 

 

A vizsgálat során folyamatosan tájékoztatni kell az ellenőrzött részlegek vezetőjét a vizsgálat 

részmegállapításairól. 

 

A vizsgálati jelentéshez csatolni kell a megalapozottságát biztosító okiratokat. 

 

Az érdekeltekkel egyeztetett vizsgálati jelentés leadásának határideje 2022. április 21. 

 

Sajólád, 2022. március 28. 

 

Papp Eszter s.k. 

vezérigazgató 

 

Pontozás: I. Bevezető rész 6,5 pont; II. Részletes vizsgálati feladatok rész helyesen 

meghatározott vizsgálati feladatonként 2 pont (maximum 7 * 2 = 14 pont); III. Vizsgálat 

megszervezése (módszerei) rész 5 pont. 

 

(A feladat megoldásánál a részletes vizsgálati feladatok rész más tagolással, illetve más 

feladatok meghatározásával vagy a feladatok tömörebb megfogalmazásával is elfogadható. A 

vizsgálatot végzők meghatározása, a vizsgálat ideje és a megbízólevél száma az általános rész 

helyett a vizsgálatszervezési feladatok között is szerepelhet.) 

 


