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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 (8 + 11 + 4 + 3 + 4 = 30 pont; 20%) 

 

Egy vállalkozás könyveléséből az alábbi részletet ismerjük a tárgyévre: 

4. Jegyzett tőke  

4. Jegyzett, de be 

nem fizetett tőke 

 

4. Tőketartalék 

  Ny) 3 000  Ny) 500      Ny) 1 000 

              

4. Eredménytartalék  4. Lekötött tartalék  4. Értékelési tartalék 

Ny) 2 000 F) 900    Ny) 800    Ny) 700 

              

4. Adózott eredmény  

4. Nyereségadó 

kötelezettség  

5. Alapanyag 

felhasználás ktg-e 

F) 900 Ny) 900  F) 120 Ny) 80  F) 2 000 F) 400 

        c) 162      

              

5. Szállítások ktg-e 

 

5. Bankktg. 

 

5. Saját termelésű 

készletek ÁV-a 

F) 200   

 

F) 100 

   

F) 900 F) 400 

              

5. Saját előállítású eszk. 

aktivált értéke 

 

8. Értékesített áruk 

bekerülési értéke 

 

8. Alvállalkozói 

teljesítmények ráf. 

  F) 100 

 

F) 1 500 F) 600 

 

F) 300   

              

8. Nyereségadó ráf. 

 

9. Belföld eladás 

árbevétele 

 

9. Külföldi eladás 

árbevétele 

c) 162 

   

F) 1 200 F) 8 000 

  

  F) 2 600 

              

Alkalmazott rövidítések: NY: nyitó F: időszaki forgalom 

 

Feladatok: 

a) Állítsa össze a vállalkozás főkönyvi kivonatának anyagjellegű költségekre vonatkozó 

részletét! 

Főkönyvi 

számla 

(Halmozott) 

Forgalom 
Záró 

Tartozik Követel Tartozik Követel 

5. Alapanyag felhasználás ktg-e 2 000 400 1 600  

5. Szállítások ktg-e 200  200  

5. Bankktg. 100  100  

Minden helyes kitöltés (szöveg és érték is) 0,5 pont, összesen 16 * 0,5 = 8 pont. 

  



KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 

 

 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ  É/4 

b) Állítsa össze a vállalkozás éves beszámolójának eredménykimutatásából a hiányzó 

(kipontozott) részeket a tárgyidőszakra! 

Összköltséges eredménykimutatás (részlet), 20X1. december 31.  (ezer Ft) 

Megnevezés Bázis Tárgy 

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele   6 800 

02. Exportértékesítés nettó árbevétele   2 600 

I. Értékesítés nettó árbevétele   9 400 

03. Saját termelésű készletek állományváltozása   – 500 

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke   100 

II. Aktivált saját teljesítmények értéke   – 400 

III. Egyéb bevételek   300 

Ebből: visszaírt értékvesztés   0 

05. Anyagköltség   1 600 

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke   200 

07. Egyéb szolgáltatások értéke   100 

08. Eladott áruk beszerzési értéke   900 

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke   300 

IV. Anyagjellegű ráfordítások   3 100 

Minden helyes kitöltés (szöveg és érték is) 0,5 pont, összesen 22 * 0,5 = 11 pont. 

Az eredménykimutatás sorok elnevezésénél csak teljes egyezőség esetén adható pontszám. 

c) Könyvelje a nyereségadóval kapcsolatos év végi tételt és határozza meg az adózott 

eredményt! 

Adózás előtti eredmény: 1 500 eFt; adóalapkorrekciók összevont egyenlege: + 300 eFt; 

adókulcs: 9%. 

Helyes könyvelési tételpár 1 pont (lásd a főkönyvi számlákon kék színnel, c) hivatkozással) 

Adóalap: 1 500 + 300 = 1 800 eFt (1 pont); adóráfordítás: 1 800 * 9% = 162 (1 pont); 

Adózott eredmény: 1 800 – 162 = 1 338 eFt (1 pont) 

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

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

milyen érték? 

Működési cash flow (1 pont): 12. Fizetett adó (nyereség után) (1 pont): 120 eFt (1 pont) 

A Cash flow kimutatás sornál nem csak a szó szerintire megnevezésére jár pont, akkor teljes 

pontszám jár, ha tartalmilag jó az elnevezés (pl. nyereségadó kifizetés). 

e) Határozza meg a kifizethető osztalék maximumát! 

AE: 1 338 + ET: - 1 100 – J, de…: 500 + TT (max. J, de…-ig) 500 = 238 eFt (4 * 1 = 4 pont) 
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II. Esszé példa (11,5 + 11 = 22,5 pont; 15%) 

 

II/A. feladat (11,5 pont) 

 

Foglalja össze lényegretörően, hogy mi a szerepük a következő – könyvvizsgálattal összefüggő 

– dokumentumoknak (ki állítja ki, mit tartalmaz, mire alkalmazzák): 

 elfogadó nyilatkozat; 

 teljességi nyilatkozat. 

 

A válasz tartalmi elemi a következők. 

 

Elfogadó nyilatkozat 

 

Az elfogadó nyilatkozatot a könyvvizsgáló állítja ki. Ez a dokumentum a könyvvizsgáló 

egyoldalú nyilatkozata, amelyet a megválasztása után hoz létre és amelyben nyilatkozik arról, 

hogy: 

 a könyvvizsgálói tisztséget elfogadja; 

 milyen időszak tekintetében fogadja el, illetve milyen nappal bezárólag fogadja el; 

 jogosult e tisztség betöltésére; 

 megadja releváns adatait (neve, elnevezése, azonosító számok); 

 ha cég nevében állítják ki, akkor arról is, hogy ki lesz a személyében felelős 

könyvvizsgáló. 

Az elfogadó nyilatkozatot a cégeljárásban használják. Ezen irat rendelkezésre bocsátása 

nélkül nem tudják feltüntetni a könyvvizsgálót a cégjegyzékben. 

6,5 pont 

 

Teljességi nyilatkozat 

 

A teljességi nyilatkozatot – a könyvvizsgáló kérése alapján – a beszámolóért felelős 

személy(ek) bocsátják ki. Ebben elsősorban az általuk tett nyilatkozatokat erősítik meg, illetve 

bizonyos témák kapcsán elismerik a felelősségüket (pl. beszámolóért, csalás azonosításáért) 

azelőtt, hogy a könyvvizsgáló jelentését kibocsátotta volna. 

 

A teljességi nyilatkozat a könyvvizsgáló által szerzett bizonyítéknak minősül. 

5 pont 

 

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

 

Foglalja össze, hogy egy kereskedő vállalkozás vevőköveteléseinek 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 kritikus területek azonosítása tűnik ésszerűnek: 

 létezés,  

 értékelés 

 pontosság 

3*1 pont 

 

A következő vizsgálati módszerek említhetőek például: 

 szerződéssel, megrendeléssel, egyéb releváns dokumentummal való egyeztetés 

 vevő egyenleg egyeztetés, visszaigazoltatás 

 fordulónap utáni események vizsgálata, a fenti esetben különösen befolyás 

vizsgálata 

 vevő fizetőképességének vizsgálata beszámoló vagy piaci információk alapján 

 vevőkövetelés újraszámítása (pl. árfolyam alkalmazása esetén) 

 

Minden ésszerű megoldást el kell fogadni. 

 

A feladat megoldására a kidolgozás tartalmi színvonalától függően adható pont. Minden 

helyes válaszelem 2 pont, max. 8 pont. 
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III. Számítási feladatok (6 + 20 + 34 = 60 pont; 40%) 

 

III/A. feladat (6 pont) 

 

Egy vállalkozás beszámolójából az alábbi kiemelt adatokat ismerjük: 

 Bázis év Tárgy év 

Értékesítés nettó árbevétele (MFt) 5 000 4 800 

Adózott eredmény (MFt) 300 200 

Eszközök összesen (MFt) 4 000 4 100 

ROI (adózott er. / eszk. össz.) 7,50% 4,88% 

Eszközök forgási sebessége 1,25 1,17 

Árbevétel arányos adózott eredmény 6,00% 4,17% 

 

Feladat: 

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

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

 

Teljes ROI eltérés: 4,17 – 6 = – 2,62% (2 pont) 

Forgási sebesség változás hatása: (1,17 – 1,25) * 7,5% = – 0,48% (2 pont) 

Árbevétel arányos jövedelmezőség változás hatása: 

1,17 * (4,17% – 6%) = – 2,14% (2 pont) 

 

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

logikai alapon szétbontani két részre. Például: 

 

Teljes ROI eltérés: 4,17 – 6 = – 2,62% (2 pont) 

Fiktív ROI: 1,17 * 7,5% = 7,02% 

Forgási sebesség változás hatása: 7,02% – 7,5%= – 0,48% (2 pont) 

Árbevétel arányos jövedelmezőség változás hatása: 4,88% – 7,02% = – 2,14% (2 pont) 

 

Fordított sorrendű bevonásnál az eredmények: 

Teljes ROI eltérés: – 2,62% 

Árbevétel arányos jövedelmezőség változás hatása: – 0,33% 

Forgási sebesség változás hatása: – 2,29 

 

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

megoldásként, ha logikus levezetést tartalmaznak. 
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III/B. feladat (16 + 4 = 20 pont) 

 

A Napolaj Kft. – többek között – napraforgó étolaj előállításával foglalkozik. A következő 

hónapra csak 2 100 ekg alapanyagot sikerült rendelnie, amely korlátot állít az előállítható 

termékmennyiségben. A termelés és értékesítés ütemezéséhez az alábbi tervadatokat 

gyűjtötték össze. A szerződéssel lekötött mennyiséget és az állományváltozásokat 

mindenképpen teljesíteni tervezi a cég. 

Feladatok: 

a) Határozza meg a vállalkozás optimális termék összetételét a nyereség maximalizálását 

figyelembe véve! (Az optimális termelést és az értékesítést is határozza meg.) 

b) Mekkora az így elérhető Bruttó eredmény (fedezeti összeg)? (Az előző időszaki önköltség 

megegyezik a tárgyidőszakival.) 

 

Megnevezés 1 literes 2 literes 5 literes  

Eladási ár (Ft/flakon) 700 1 350 3 200  

Közvetlen önktg. (Ft/flakon) 370 660 1 400  

Fajlagos fedezet (Ft/flakon) 330 690 1 800 2 pont 

Fajlagos anyag felhasználás (kg/flakon) 3 6 15  

Szűk erőforrásra jutó fedezet (Ft/kg) 110 115 120 2 pont 

Jövedelmezőségi rangsor III. II. I. 1 pont 

Eladható mennyiség (e flakon) 500 200 80  

ebből szerződéssel lekötött mennyiség (e 

flakon) 

160 nincs nincs  

Tervezett állományváltozás (e flakon) – 40 – 20 – 10  
 

Szűk erőforrás szétosztása: 

Lekötött megrendelés: 

1 literes: (160 – 40) * 3 = 360 ekg; marad: 2 100 – 360 = 1 740 ekg (2 pont) 

I. 5 literes: termelési szükséglet: 80 – 10 = 70 e flakon (1 pont) 

70 * 15 = 1 050 ekg; marad: 1 740 – 1 050 = 690 ekg (1,5 pont) 

II. 2 literes: termelési szükséglet: 200 – 20 = 180 e flakon (1,5 pont) 

180 * 6 = 1 080 ekg, nem fér bele (1,5 pont) 

690 / 6 = 115 e flakon termelés (1 pont) 

értékesítés 115 + 20 = 135 e flakon (1,5 pont) 

III. 1 literes: újabb termelés nem fér bele; értékesítés: 160 e flakon (1 pont) 

Optimális 1 literes 2 literes 5 literes 

Termelés (e flakon) 120 115 70 

Értékesítés (e flakon) 160 135 80 

Állományváltozás (e flakon) – 40 – 20 – 10 
 

Mekkora az így elérhető Bruttó eredmény (fedezeti összeg)? 

1 literes 160 * 330 = 52 800 eFt 2 literes 135 * 690 = 93 150 eFt 

5 literes 80 * 1 800 = 144 000 eFt Összesen: 289 950 eFt (4 pont)  
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III/C. feladat (22 + 12 = 34 pont) 

 

Egy törölközőponcsókat is gyártó vállalkozás kétféle késztermék előállításával foglalkozik. 

Az elmúlt év tervezett és tényleges bérköltségéről az alábbi adatokat ismerjük. 

Megnevezés (mennyiségi egység) 
Tervezett Tényleges 

egyszerű normál egyszerű normál 

Termelt mennyiség (edb) 200 100 250 120 

Fajlagos munkaerő felhasználás (mó/db) 0,30 0,40 0,28 0,37 

Órabér (Ft/mó) 2 500 2 700 3 000 3 200 

Késztermék eladási ára (Ft/db) 5 000 7 000 5 200 7 500 

 

Feladat: 

a) Az abszolút különbözetek módszere (láncmódszer) segítségével elemezze a bérköltség 

alakulását! A volumenhatás szétbontásához az átlagos költséghányadot használja! 

b) Szövegesen is értékelje a kiszámolt eltéréseket! 

 

Tervezett bérktg.: K0 = Σ q0 * f0 * p0 = 200 * 0,3 * 2 500 + 100 * 0,4 * 2 700 = 258 000 eFt 

 (2 pont) 
Tényleges bérktg.: K1 = Σ q1 * f1 * p1 = 250 * 0,28 * 3 000 + 120 * 0,37 * 3 200 = 352 080 eFt 

 (2 pont) 
Teljes költségeltérés: ΔK = K1 – K0 = 352 080 – 258 000 = + 94 080 eFt (2 pont) 

Volumenhatás: Δq = Σ (q1 – q0) * f0 * p0 = 

(250 – 200) * 0,3 * 2 500 + (120 – 100) * 0,4 * 2 700 = + 59 100 eFt (2 pont) 

Fajlagos hatás: Δf = Σ q1 * (f1 – f0) * p0 = 

250 * (0,28 – 0,3) * 2 500 + 120 * (0,37 – 0,4) * 2 700 = – 22 220 eFt (2 pont) 

Tarifális hatás: Δp = Σ q1 * f1 * (p1 – p0) = 

250 * 0,28 * (3 000 – 2 500) + 120 * 0,37 * (3 200 – 2 700) = + 57 200 eFt (2 pont) 

Bázis költséghányad: Kh0 = K0 / Σ q0 * a0 = 

258 000 / (200 * 5 000 + 100 * 7 000) = 258 000 / 1 700 000 = 0,151764706 (2,5 pont) 

Fiktív költséghányad: Kh1,0 = (K0 + Δq) / Σ q1 * a0 = 

(258 000 + 59 100) / (250 * 5 000 + 120 * 7 000) = 317 100 / 2 090 000 = 0,151722488 

 (2,5 pont) 
Tiszta volumen változás hatása: 

q1 = (Σq1a0 – Σq0a0) * Kh0 = (2 090 000 – 1 700 000) * 0,151764706 = 59 188 eFt 

 (2,5 pont) 
Összetétel változás hatása: 

q2 = Σq1a0 * (Kh1,0
 
– Kh0) = 2 090 000 * (0,151722488 – 0,151764706) = – 88 eFt  

 (2,5 pont) 
Módszertanilag más levezetés is elfogadható, amennyiben azonos végeredményt sikerül 

kihozni. 

 

A bérktg. összesen 94 080 eFt-tal magasabb a tervezettnél, ami a következő tényezőkkel 

magyarázható: 

- a tervezettnél nagyobb termelt mennyiség miatt 59 100 eFt-tal lett több a bérktg.; 

- tisztán a termelés mennyiségének (változatlan összetétel melletti) átlagos növekedése 

59 188 eFt-tal növelte a bérktg-et; 
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- a termelés összetételének változása (eltolódott a termelés az alacsonyabb bérktg-hányadú 

termékek felé) miatt a bérktg. 88 eFt-tal csökkent; 

- a fajlagos munkaerő felhasználásban bekövetkezett tervezetthez képesti hatékonyság javulás 

22 220 eFt-tal mérsékelte a bérktg-et; 

- a magasabb órabérek következtében 57 200 eFt-tal nőtt a bérktg. 

 

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

a szöveges értelmezés. 

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 PÉV Zrt. (8426 Pénzesgyőr, Forint körút 2.) 

pénz- és értékvédelem ellenőrzésére vonatkozóan 

 

I. 
 

A vizsgálatot elrendelte: Bognár Ákos vezérigazgató 

Vizsgált időszak: 2021-es üzleti év 

A vizsgálat ideje:* 2022. június 13-27. 

A vizsgálatot végzik:* Bodnár Zselyke belső ellenőr 

 Szűcs István belső ellenőr 

Megbízólevél száma:* 2022/11. 

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

 

A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy: 

1. Pénztárhelység hozzáférése 

2. Pénztárhelységben dolgozók személye 

3. Készpénz tárolása 

4. Pénz szállítása 

5. Dokumentációk kezelése 

 

 

II. Részletes vizsgálati feladatok 

 

1. Pénztárhelység hozzáférésével kapcsolatos ellenőrzések 

 pénztárhelység és azon belül a pénzösszegek és értékek tárolása 

 páncél- vagy lemezszekrények, pénzes kazetták biztonsága 

 kulcsok és másodpéldányainak kezelése 

 kulcsok és másodpéldányainak őrzése 

2. Pénztárhelységben dolgozó személyekkel kapcsolatos ellenőrzések 

 pénztáros megbízhatósága 

 pénztárban tartózkodók jogosultsága és megbízhatósága 

 pénz kezelésével megbízott személyek alkalmassága 

3. Készpénz tárolásával kapcsolatos ellenőrzések 

 megfelelő-e a pénztári pénzkészletek biztonságos őrzése, védelme 

 megfelelőek-e a vállalkozáson belüli készpénzkészlet vagyonvédelme tűz- és egyéb 

vagyonbiztonsági szempontból 

 tárolnak-e a pénzkezelési szabályzatban rögzített összegnél nagyobbat a házipénztárban 

 folyamatos-e a házipénztárban tárolt összegek ellenőrzése 

4. Pénz szállításával összefüggő ellenőrzések 

 pénz szállításával megbízott személyek alkalmassága 

 pénzszállítmányok lebonyolítása 

 pénzszállítmányok biztonsága 

5. Dokumentációk kezelésével összefüggő ellenőrzések 

 postán történő utalások jogosultsága, jogcíme, kedvezményezettek címe illetve 

elérhetősége, kézbesítés megtörténte 

 pénztárból kifizetett összegek egybevetése az átadást igazoló dokumentumokkal 
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 vannak-e el nem számolt tételek 

 vannak-e kétszer elszámolt tételek 

 létező névre/cégre történtek-e a készpénzkifizetések (nincsenek-e fiktív névre/cégre 

elszámolt tételek) 

 előlegek elszámoltatása időben történt-e 

 előlegek elszámoltatása valóságos felhasználásnak megfelelően történt-e 

 

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. június 30. 

 

Pénzesgyőr, 2022. június 6. 

 

Bognár Ákos 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.) 

 


