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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 adható 

pont, de a hiba következményét szaggatott piros aláhúzás mellett 

pontozható, amennyiben a továbbhozott hiba mellett a megoldás 

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

hibákra sem 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. feladat (10 * 1 = 10 pont) 

 

Feladat: 

Válassza ki a helyes megoldásokat! Egy kérdésen belül bármennyi jó megoldás lehet (egy 

helyes megoldás mindenképpen van). Összesen TÍZ helyes megoldás van. Ennyi választ 

jelölhet meg maximálisan. A helytelen jelölésért pontlevonás nincs, de minden tízen felüli 

jelölésért automatikusan két pont levonás jár. 

 

1. Milyenek lehetnek az ellenőrzések azok részletessége szerint? 

a) elővizsgálat 

b) mintavételes ellenőrzés 

c) önellenőrzés 

d) próbaszerű (szúrópróbaszerű) ellenőrzés 

e) tételes (teljes körű) ellenőrzés 

 

2. Milyen típusú lehet a könyvvizsgálói záradék? 

a) elutasító (ellenvélemény) 

b) figyelemfelhívó 

c) hitelesítő 

d) jóváhagyó 

e) korlátozott 

 

3. Milyen következménye lehet annak, ha a gazdálkodó saját maga tár fel egy adóhiányt 

eredményező hibát és szabályszerűen javítja azt? 

a) adóbírság 

b) késedelmi pótlék 

c) mulasztási bírság 

d) nincs következménye 

e) önellenőrzési pótlék 

 

4. Melyek a belső kontrollrendszer célkitűzései? 

a) információ és kommunikáció 

b) kockázatértékelés 

c) kontrolltevékenységek 

d) monitoring 

e) pénzügyi beszámolás 

 

5. Az alábbiakból melyik minősül direkt vizsgálati eszköznek? 

a) mintavételezés 

b) nyilvántartások, dokumentumok felülvizsgálata 

c) személyes megkérdezés 

d) újrakalkulálás 

e) visszaigazolás (megerősítés) 
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II. feladat (6 + 9 = 15 pont) 

 

Feladat: 

a) Az ellenőrzés általános jellemzői közül tömören (1-2 mondatban) definiálja az alábbiakat! 

 

Ésszerűség: Egyrészt az ellenőrzés körének, konkrét témájának helyes megválasztását, 

másrészt az ellenőrző szervek közötti megfelelő munkamegosztás igényét jelenti. Az ellenőrző 

szervezetek, az ellenőrzést végzők összehangolják a tevékenységüket már a tervezés szintjén, s 

így elkerülik az indokolatlan átfedéseket, párhuzamos ellenőrzéseket, az ellenőrzött túlzott 

igénybevételét. Az ellenőrök azzal tudják racionalizálni a tevékenységüket, ha 

tapasztalataikat, vizsgálati eredményeiket megosztják egymással (például adóellenőrzés során 

az egyes adóhatóságok). 

 

 

 

Objektivitás: Az ellenőrzési megállapításoknak megalapozottnak, tárgyilagosnak 

(valóságosnak és bizonyítottnak), a következtetéseknek a realitásokhoz igazodónak 

(alátámasztottnak) kell lenniük. Az objektivitás olyan elfogulatlan elvi hozzáállás, amely az 

ellenőrzők számára lehetővé teszi, hogy higgyenek munkájuk eredményében, és ne tegyenek 

semmilyen minőségi kompromisszumot. 

 

 

 

Az adható pontok mértéke a megfogalmazások tartalmi része alapján jár. Nem elvárás a 

fogalmak szó szerinti idézete. 

 

Feladat: 

b) Tömören (néhány mondatban) fogalmazza meg, hogy mit értünk az ellenőrzési kockázat 

egyes részei alatt! 

 

Eredendő kockázat: Annak a kockázata, amellyel kapcsolatban az irányítás nem tud 

semmilyen intézkedést tenni akár a kockázat valószínűségének, akár hatásának 

(jelentőségének) megváltoztatására. 

 

 

Belső kontrollrendszer kockázata: Annak a kockázata, hogy az ellenőrzött egység belső 

kontrollrendszere elmulasztja megelőzni vagy jelezni és kijavítani a lényeges hibát, 

szabálytalanságot, gyenge működést és teljesítményt vagy a félrevezető állításokat. 

 

 

Feltárási kockázat: Annak a kockázata, hogy az ellenőr nem fogja észlelni és feltárni 

valamely lényeges hibát, szabálytalanságot, gyenge működést és teljesítményt vagy a 

félrevezető állítást, amelyet a szervezet belső kontrollrendszere nem korrigált. 

 

 

Az adható pontok mértéke a megfogalmazások tartalmi része alapján jár. Nem elvárás a 

fogalmak szó szerinti idézete. 
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III. feladat (6 + 5 + 4 = 15 pont) 

 

Feladat: 

a) Milyenek lehetnek az ellenőrzések sajátos formái? Soroljon fel legalább hatot! (Minden jó 

válasz 1 pont. Maximum 6 pont szerezhető.) 

Például: 

 elővizsgálat 

 önellenőrzés 

 próbavizsgálat 

 kiegészítő ellenőrzés 

 rendszerellenőrzés 

 megbízhatósági ellenőrzés 

 informatikai rendszer ellenőrzése 

 utóvizsgálat 

 

Feladat: 

b) Melyek az audit bizottság feladatai? Soroljon fel legalább ötöt! (Minden jó válasz 1 pont. 

Maximum 5 pont szerezhető.) 

Például: 

 a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges 

intézkedések megtételére 

 javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására 

 a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások 

érvényre juttatásának figyelemmel kísérése 

 a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint – 

szükség esetén – az igazgatótanács vagy a felügyelő bizottság számára intézkedések 

megtételére való javaslattétel 

 a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése 

 az igazgatótanács, illetve a felügyelő bizottság munkájának segítése a pénzügyi 

beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében 

 egyéb, a társasági szerződésben a bizottság hatáskörébe utalt feladatok ellátása 

 

Feladat: 

c) Mit kell vizsgálni a számlarend ellenőrzése keretében? Soroljon fel legalább négyet! 

(Minden jó válasz 1 pont. Maximum 4 pont szerezhető.) 

Például: 

A számlarend tartalmazza-e: 

 minden alkalmazásra kijelölt számla számjelét és megnevezését 

 a számla tartalmát (ha az a számla megnevezéséből egyértelműen nem következik) 

 a számla növekedésének, csökkenésének jogcímeit, a számlát érintő gazdasági 

eseményeket, azok más számlákkal való kapcsolatát 

 a főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát 

 a számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet 

 kidolgozták-e a részletes számlatükröt 
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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 színvonalától függően adható pont. 

 

 

IV/b) feladat (35 pont) 

 

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

kell vennie, hogy a vizsgált időszak (2021. március – 2022. február), a vizsgálat ideje (2022. 

március 7-21.) és a vizsgálatot elrendelő személy (vezérigazgató) a feladatban konkrétan 

meghatározott volt, 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. 

 

A feladat egy lehetséges megoldása: 

 

VIZSGÁLATI PROGRAM 

 

a Spobby Zrt. (3125 Szilaspogony, Erő tér 3.) 

tárgyi eszközök kihasználtságának ellenőrzésére vonatkozóan 
 

 

I. 

 

A vizsgálatot elrendelte: Budai Attila vezérigazgató 

Vizsgált időszak: 2021. március – 2022. február 

A vizsgálat ideje:* 2022. március 7-21. 

A vizsgálatot végzik:* Hegedűs Réka belső ellenőr 

 Deák Zétény belső ellenőr 

Megbízólevél száma:* 2022/3. 

(*Megjegyzés: ezek a program III. részében is szerepeltethetők.) 
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A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy: 

1. Helyesen számolták-e a tárgyi eszköz kihasználtsági mutatókat? 

2. Helyesen határozták-e meg a figyelembe veendő tárgyi eszközök állományát? 

3. Jól szervezett-e a munkabeosztás? 

4. Hogyan alakult a kieső- és veszteségidők aránya? 

5. Megfelelő-e a beruházások ütemezése? 

 

II. Részletes vizsgálati feladatok 

 

1. Helyesen számolták-e a tárgyi eszköz kihasználtsági mutatókat? 

 felhasznált adatok ellenőrzése 

 számítás helyességének ellenőrzése 

 megfelelő mutatót alkalmaznak-e a cégnél 

2. Helyesen határozták-e meg a figyelembe veendő tárgyi eszközök állományát? 

 analitika ellenőrzése leltározással 

 analitikus és főkönyvi adatok összevetése 

 tárgyi eszközök körének meghatározása 

- használaton kívüli tárgyi eszközök 

- nem működő tárgyi eszközök 

- beszerzett, de még nem használt tárgyi eszközök 

- használatból már kivont, de még meglévő tárgyi eszközök 

- tartalékként tárolt tárgyi eszközök 

3. Jól szervezett-e a munkabeosztás? 

 tényleges kapacitás összevetése a kapacitásnormákkal 

 termelésirányítás hatékonysága 

 munkafegyelem 

 javítási, karbantartási idők összevetése az előző évvel és a tervekkel 

 javítás, karbantartás idényen kívüli ütemezésű-e 

4. Hogyan alakult a kieső- és veszteségidők aránya? 

 hasznos időalap meghatározása 

 szűk keresztmetszetek miatti korlátok (gép-munkaerő viszonya) 

 selejt, javítás ideje 

 környezeti tényezők hatása (mezőgazdasági termények mint alapanyagok) 

5. 5. Megfelelő-e a beruházások ütemezése? 

 beruházások szabályozása 

 beruházások hatékonysága 

 a beruházások tényleges adatainak összevetése a tervadatokkal 
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III. VIZSGÁLATSZERVEZÉSI FELADATOK 

 

Az ellenőrzést a vizsgált időszakok 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. március 28. 

 

Szilaspogony, 2022. március 2. 

 

Budai Attila s.k. 

vezérigazgató 

 

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

meghatározott vizsgálati feladatonként 2 pont (maximum 12 * 2 = 24 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.) 

 

 

IV/c) feladat (13 pont) 

 

A feladat megoldásaként – a feladatból adódóan – csak kivonat készíthető (más okmány nem 

fogadható el). 

 

A kivonat kidolgozásának értékelésekor a vizsgázótól el kell várni a kivonat készítésének 

követelményeit, így  

- a kivonat okirat megnevezést; 

- a kivonat tárgyának feltüntetését; 

- a kivonat címzettjét (kinek készül a kivonat); 

- a kivonat az eredeti irat nem teljes részét tartalmazza; 

- a kivonat melyik eredeti irat alapján készült, annak mely részeit tartalmazza; 

- az eredeti irat hol található; 

- a végén a hitelesítő záradékot, amely tartalmazza, hogy melyik eredeti iratból 

származnak, és hogy az eredeti iratot hűen tartalmazzák, 

- a keltezést, amely a IV/b) feladatban szereplő vizsgálati program szerinti vizsgálati 

időbe kell, essen; 

- a hitelesítő személy aláírását (amely nem származhat a belső ellenőrtől). 

 

A megoldás akkor fogadható el a kidolgozástól függően 6-13 ponttal, ha megfelelő okmányt 

dolgozott ki és az megfelel az alaki és tartalmi követelményeknek. Hibás megoldásért 

pontlevonás jár a kidolgozás hiányosságaitól, hibáitól függően. A feladatra 6 pontnál 

kevesebb nem adható. Nem adható pont a megoldásra, ha a kivonatot hitelesítőként a belső 

ellenőr írta alá. 


