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04115002 Vállalkozási mérlegképes könyvelő 

szakképesítés 
 

Képesítő vizsga 

Írásbeli vizsgatevékenysége  

 

A) Pénzügyi számvitel 

TÉTEL 
 

Időtartama: 180 perc 

 

 

A vizsga ideje:  2023. február 13. 8:00 óra 

 

 

Segédeszköz:  Az írásbeli vizsga során kizárólag a vizsgaközpont által biztosított eszközök 

használhatók (nem programozható számológép), egyéb segédeszköz 

használata nem engedélyezett. 

 

P. H. 
 

2023. február
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FIGYELMEZTETÉS! 

 

A megoldásokat, számításokat a Feladatlapon kell rögzíteni! 

A tételben (ezen dokumentumon) rögzített kidolgozások, 

megoldások az értékelés során nem vehetők figyelembe! 

 
(Annak nincsen akadálya, hogy a Tételben jegyzeteljen, kiemeljen a megoldás 

előkészítése közben de – mint ahogyan fenn jeleztük – ez nem vehető figyelembe az 

értékelés során!) 

 

A Tétellapot (T) és a Feladatlapot (F) is be kell adni a 

dolgozatírás befejezésekor. 
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Az alábbi feladatokat figyelmesen olvassa át! A javítást 

szabályosan, kézjegyével (szignóval) ellátva végezze! 
 

I. feladat: Seven Dwarfs Bányaipari Zrt. 
 

A Sevenv Dwarfs Bányaipari Zrt. (SD Zrt.) ásványkincsek feltárásában utazik. Több 

bányászati joggal is rendelkezik. Mind külföldre, mind belföldre értékesít. 

 

A vállalkozás számviteli politikájának, számviteli döntéseinek kiemelt elemei a következők: 

– A társaság költségeit csak költségnemek szerinti bontásban könyveli. 

– A társaság az eredménykimutatását összköltség költség eljárás alapján készíti. 

– A névérték alatt és fölött beszerzett értékpapíroknál az árfolyamkülönbözetet 

elhatárolja. 

– Az áfa minden szükséges és lehetséges esetben 27%, kivéve, ha a feladat másképp 

mondja. 

– A társaság az időbeli elhatárolásokat és az értékcsökkenéseket havonta elszámolja.  

– Számolhat egységesen 30 napos hónapokkal és 360 napos évvel. 

– A könyvelés során az átsorolásokat rendezi, illetve minden vagyoni elemet a neki 

megfelelő mérlegsorra utaló számlára könyvel. 

– A társaság – a szezonalitásra tekintettel – május utolsó napjával zárja üzleti évét. 

– Az árukról és a saját termelésű készletekről év közben nem vezet nyilvántartást 

sem értékben, sem mennyiségben (az üzleti év elején nem vezetik át az előző záró 

egyenleget). 

– Az anyagokról folyamatos készletnyilvántartás van, mind értékben, mind 

mennyiségben. 

 

Euró árfolyamok erre a hónapra: 

Napok MNB 
Pénzintézet 

vételi 

Pénzintézet 

eladási 

1-10. 390 383 393 

11-20. 400 397 407 

21-30. 410 407 417 

31. 385 381 391 

Svájci frank árfolyamok erre a hónapra: 

Napok MNB 
Pénzintézet 

vételi 

Pénzintézet 

eladási 

1-20. 370 365 375 

21-31. 375 370 380 

– A társaság számviteli politikája szerint és az általános forgalmi adó meghatározásához 

is az MNB árfolyamot választotta.  

– A példában a 20X1. a tárgyévet jelöli, a 20X2. a következő év, a 20X0. pedig az előző 

év. 
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A 20X1. december havi (kiemelt) gazdasági események a következők:  

1. 1-jén: A Zrt. megkezdte egy új futószalag rendszer létesítésének munkálatait. Az új 

futószalagon jön majd az érc a felszínre. A belföldi beszerzőnek kifizetett 1 143 000 eFt 

előleget. 

 

2. 1-jén: A Zrt. a beruházásra devizahitelt vett fel (a hitelcél egyértelműen rögzítésre került a 

szerződésben). A devizahitel összege 5 millió euró. A hitel kamata évi 6%. A hitel 

folyósítása megtörtént, a következők szerint: 

a. folyósítási jutalék (forintban fizetendő) 2 000 eFt 

b. 4 millió eurót a devizabetét számlára írtak jóvá, amelyet a hitel folyósítása előtt 

nyitottak (nem volt rajta egyenleg); 

c. 1 millió eurót a forintszámlára utaltak; 

d. a hitel törlesztését és a kamatfizetést is csak jövőre kell megkezdeni, 1 millió euró 

lesz esedékes a következő évben tőketörlesztés gyanánt. 

 

3. 5-én: A Zrt. értékesített ritka földfém granulátumot üzbég ügyfelének. Az ügyfél 500 000 

eurót fizet. Ebből már előlegként megfizetett 200 000 eurót novemberben 7-én (áfa az 

ügyletet nem terheli). Ekkor az euró árfolyamok: 425 Ft/EUR - MNB; 422 Ft/EUR – 

pénzintézet vételi; 432 Ft/EUR euró pénzintézet eladási. A teljesítésről szóló 

dokumentumokat aláírták. A fennmaradó összeg fizetési határideje 10 nap. 

 

4. 10-én: A Zrt. rendelkezik egy bányajoggal, amely értelmében szénhidrogéneket termelhet 

ki egy adott területen. Ennek bekerülési értéke 3 000 000 eFt volt és 10%-át ennek a 

jognak már leírták értékcsökkenésként és számoltak el vele összefüggésben 1 000 000 eFt 

értékhelyesbítést. Ezt a jogot elcserélte a Zrt. egy másik bányajogra, amely alapján 

rádióaktív érceket bányászhat. A cserébe kapott bányajog valós értéke a SD Zrt. szerint 

4 200 000 eFt, a csereszerződésben szerepeltetett érték nettó 4 100 000 eFt. A bányajoggal 

leghamarabb jövő januárban lehet élni, akkortól kezdődhet a kitermelés (még nem 

hasznosítják a jogot). 

 

5. 11-én: Megérkezett a futószalag rendszer első komponense, aminek számlázott ára 

1 200 000 eFt + 27% áfa. A kapcsolódó szállítási költség 30 000 eFt + 27% áfa. Az 

engedélyeztetési eljárás további 20 000 eFt-ban került. A részszállítást elfogadták és 

elszámolták a kapcsolódó előleget (1. pont). 

 

6. 12-én: A Zrt. megalapítja egyszemélyes leányvállalatát a Sieben Zwerg Kft-t. A Zrt. átutal 

3 000 eFt-ot és átad egy telket, amelynek könyv szerinti értéke 30 000 eFt az átadáskor és 

elszámoltak rá 4 000 eFt értékhelyesbítést. Ezzel teljesítették a 35 000 eFt-nyi tőke 

rendelkezésre bocsátási kötelezettségüket. A szükséges iratokat benyújtották a 

cégbíróságra. Az apporthoz nem kapcsolódott áfa. 
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7. 15-án: A Zrt. korábban megkezdte egy kisebb kotrógép saját rezsiben történő megépítését, 

mivel a piacról nem lehetett azt beszerezni. Az utókalkuláció szerint a kotrógéppel 

összefüggésben a következő tételek merültek föl eddig (ezeket a tételeket már 

lekönyvelték helyesen): 

 

Költségnem eFt 

Anyagköltség 30 000 

Igénybevett szolgáltatás 50 000 

Bérköltség 100 000 

Bérjárulék 13 000 

Értékcsökkenési leírás 17 000 

Összesen 210 000 

 

A kontrolling osztály tájékoztatása szerint a fenti kimutatásban szerepel 10 000 eFt olyan 

központi általános költség is, amelyet belső rendelkezések alapján osztanak fel az egyes 

tevékenységekre (így erre is). Az eszközt használtba vették, értékcsökkentését 

teljesítményarányosan tervezik, azonban 20X1. decemberében nem kellett még használni. 

 

8. 15-én: Az extrém kamatkörnyezet-változás miatt a Zrt. úgy dönt, hogy másodlagos piacon 

értékesíti az egyik 100 000 eFt névértékű, fix 10% éves kamatozású, éppen fél éve 

beszerzett hosszú lejáratú vállalati kötvényét. A kötvényt másodlagos piacon szerezte meg 

96 000 eFt-ért, akkor a vételárban felhalmozott kamat 700 eFt volt. Mivel a papírt 

névérték alatt szerezte meg a cég, ezért novemberig elszámoltak már 470 eFt időbeli 

elhatárolást. A papírt a Zrt. 96 100 eFt-ért tudta eladni, a vételárat banki átutalással 

rögvest rendezték. 

 

9. 16-án: A beruházás miatt felmerült egy sürgős tervezési feladat, amelyet egy svájci 

tervezőiroda tudott prompt elvégezni. A tervezési feladatért számlázott összeg 50 ezer 

frank. Az ügylet a fordított áfa hatálya alá tartozik. 

 

10. 17-én: Jogerősen lezárult egy per, amelyben a Zrt. környezeti károkozását állapították meg 

és most arra kötelezték, hogy fizessen meg 175 000 eFt-ot egy önkormányzatnak. Az ügy 

már egy ideje húzódik. Tavaly év végén e tételre 200 000 eFt tartalékot képeztek. 

 

11. 20-án: A Zrt. vásárolt 300 000 eFt névértékű egy éves lejáratú államkötvényt, amelynek 

éves kamata 10%, és amely – a vásárlás napjától számítva – pontosan hat hónap múlva 

fog lejárni. A fizetett ellenérték 310 000 eFt. Ezt bankból átutalták. 

 

12. 20-án: Az üzbég vevő jelezte, hogy bizonyos ritka földfémek koncentrációja nem 

megfelelő, ezért 5%-nyi értékesítést visszaküldött és az eredeti számlaértékből 5% 

engedményt kért. Még ezen a napon a visszajött (légi úton) a készlet és megadtuk az 

engedményt. 

 

13. 21-én: A cég a devizabetéten lévő 4 millió eurót átváltotta forintra, mert tart a forint 

erősödésétől. A banktól egyedi vételi árfolyamot kapott, amely 408 forint/euró volt. 

 

14. 22-én: Az üzbég vevő rendezte tartozását euróban, az euró betétre utalt. 

 

15. 23-án: A Zrt átutalta a forintszámlájáról a svájci tervezőiroda számláját (9. pont). 
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16. 23-án: A bánya karácsonyra leáll és a fiúk/lányok, akik ott dolgoztak hazamennek 

ünnepelni a karácsonyt. A szünet előtt a kontrolling osztály a következő havi 

költségfeladást készítette (amelyet most kell elszámolni): 

 

Költség eFt 

Anyagfelhasználás 300 000 

Energiaszámla* 500 000 

Szakértői díjak* 200 000 

Jogi szolgálatások* 10 000 

Bérköltség 250 000 

Bérjárulékok 32 500 

Vonatbérlet költségtérítés 10 000 

Értékcsökkenés 200 000 

 

Egyéb információk: 

 a *-gal jelölt tételeket +27% áfa terheli; 

 a munkavállalókat terhelő adók és járulékok mértéke 33,5%, a levonást 

elszámolják; 

 ebben az időszakban érkezett meg egy energiaszámla 100 000 eFt + 27% áfa 

értékben, amely az előző időszakot terhelte [de akkor nem érkezett még meg]; 

 nem érkezett meg a cég jogi átvilágításáról szóló számla, amelynek összege 

szerződés szerint 5 000 eFt + 27% áfa. 

 az értékcsökkenés mind műszaki gépekkel szemben került elszámolásra. 

 

17. Számolja el az év végi eseményeket 

a. a devizahitellel kapcsolatos; 

b. a devizás értékelésből fakadó év végi tételeket (ha még nem tette meg); 

c. az állampapírral kapcsolatos tételeket. 

Egyéb év végi tétellel nem kell foglalkoznia! 

 

 

FELADATOK:  

 

Könyvelje a felsorolt gazdasági eseményeket idősorosan! A könyvelés során elegendő 

csak a számlaosztály számokat használnia, számlaszám nem kötelező (pl. 3. Pénztár, a 

381. Pénztár helyett), azonban kérjük, a számla megnevezését egyértelműen írja ki 

(akkor egyértelmű a számla elnevezése, ha az éves beszámoló megfelelő sorára 

kétségkívül utal). Csak számlaszámot számlanév nélkül ne használjon! Ha Önnek 

egyszerűbb, használhatja a három jegyű számlaszámokat is, de a számla megnevezése 

akkor is kell. A könyvelést – kivételesen – végezheti eFt-ban. A naplóban az esemény 

sorszámára hivatkozzon!  

A Feladatlapon rögzítse a megoldást, ott talál naplót!   

 

[60 pont] 
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II. SnowWhite Méregkeverő Kft. (SM Kft.) 
 

A SnowWhite Méregkeverő Kft. két terméket gyárt egy speciális almabevonó vegyszert és revitalizáló kapszulát. Emellett kártalanító irtási 

tanácsadást is végez. 

 

További információk: 

 A cég elsődlegesen költségviselők és költséghelyek szerint könyveli a költségeit, másodlagos költségnem nyilvántartás mellett. 

 Forgalmi költség típusú eredménykimutatást készítenek. 

 A releváns nyitóegyenlegeket lásd a megoldó lapon. 

 

A következő gazdasági események rögzítésére került sor 20X1-ben: 

 

1. Rendezték a készletekhez kapcsolódó nyitó-rendező tételeket. 

 

2. A következő költségfeladás készült az időszak során (eFt): 

 
Almabevonat 

termelése 

Revitalizáló 

kapszula 

termelése 

Kártalanítási 

tanácsadás 
Üzemi költségek 

Központi 

irányítás 

költsége 

Összesen 

Anyagfelhasználás 10 000 20 000 0 50 000 5 000 85 000 

Igénybevett szolgáltatás 15 000 20 000 12 000 15 000 30 000 92 000 

Bérköltség 40 000 20 000 15 000 30 000 40 000 145 000 

Bérjárulékok 5 000 2 500 2 000 4 000 5 000 18 500 

Értékcsökkenés** 5 000 3 500 1 000 11 000 10 000 30 500 

Összesen 75 000 66 000 30 000 110 000 90 000 371 000 

* +27% áfát hárított át a szolgáltató. ** Könyvelheti összevontan a tárgyi eszközökkel szemben. 

 

Egyéb információk: 

 Az üzemi anyagköltségből megtérült 10 000 eFt hulladékként, melyet később még fel tud használni.  

 A központi irányítás költsége nem tartalmaz 9 000 eFt + 27% áfa könyvvizsgálatról szóló díjat, ami ezt az időszakot érinti.  

 

3. Az üzemi költségek 80%-át fel kell osztani a két termék termelése között, 60-40%-ban (almabevonat kap többet).



 

 

  T/8 

4. Év végén megállapították, hogy almabevonat termelése kapcsán 3 000 eFt befejezetlen 

termelés maradt, míg a revitalizáló kapszula esetében 2 000 eFt ugyanez az érték. 

 

5. A kártalanítási tanácsadás költségének 90%-a befejeződött, azt kiszámlázták 65 000 eFt + 

27% áfáért. A fennmaradó kártalanítási tanácsadás egy folyamatban lévő projekthez 

kapcsolódik, amely a következő időszak elején fog befejeződni.  

 

6. Az időszaki termékértékesítésekkel kapcsolatos adatok a következőek (eFt): 

 

Termék 
Eladott termék bekerülési 

értéke 

Haszonkulcs (bekerülési 

értékre számolva) 

Almabevonat 70 000 + 10% 

Revitalizáló kapszula 60 000 + 20% 

 

7. Elvégzik az év végén szükséges átvezetéseket. (A főkönyvi számlákat nem kell zárni.) 
 

 

FELADAT 

1. Könyvelje a gazdasági eseményeket számlasorosan, a szükséges számlákat 

megadtuk, azonban egy-két számlát Önnek kell elneveznie! A megoldólapon 

adtuk meg a főkönyvi számlákat, amelyeket használnia kell!! 

2. Állítsa össze az adatok alapján az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő 

forgalmi költség eljárásra épülő eredménykimutatást, előtte tegye teljessé a 

sémát! Segédlet a kidolgozó lapon! 

 

[20 pont] 
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III. feladat  

 
A) Morgó Kft. 

 

Morgó Kft. egy üvegdoboz készítő gyár felépítését kezdte meg. Mivel nem volt elegendő 

forrása, felvett a banktól svájci frank alapú hitelt. A hitel futamideje 3 év és összege 900 ezer 

fabatka. A hitelt évente kell törleszteni. A hitel kamata évi 5%. A hitel felvételére 20X1. 

január 1-jén került sor. Minden évben 300 ezer fabatkát kell törleszteni és az éves kamatot 

meg kell fizetni, az év legutolsó napján.  

 

Mivel fabatkája nincs Morgónak, ezért a törlesztéseket és a kamatfizetést a forint számlájáról 

teljesíti. Minden cash flow a szerződés szerinti időpontban megvalósult. 

 

A devizás tételeket Morgó átlagárfolyamon értékeli számviteli politikája szerint. A gyár 

használatba vételére 20X1. január 1-jén sor került.  

 

Morgó Kft. a devizahitelen keletkező év végi árfolyamkülönbözetet elhatárolja. 

 

Árfolyamok (forint/fabatka): 

Dátum Vételi Eladási 

20X1. január 1. 310 330 

20X1. december 31. 316 336 

20X2. január 1. 325 337 

20X2. december 31. 331 341 

 

   

FELADATOK: 

Könyvelje idősorosan Morgó Kft. devizahitellel kapcsolatos gazdasági eseményeit 20X1-

re és 20X2-re! (A tárgyi eszközzel kapcsolatos eseményeket nem kell könyvelnie, 

kizárólag a devizahitellel összefüggő tételekre van szükség.)  A Feladatlapon rögzítse a 

megoldást, ott talál naplót!   

 

[13 pont] 

  



 

 

  T/10 

B) Hapci Zrt. 

 

Hapci Zrt. eddig euróban vezette könyveit. 2022. december 31-gyel áttér (visszatér) forint 

könyvvezetésre. A 2022. december 31-i (erősen leegyszerűsített) mérlege a következő volt 

(adatok e€-ban): 

 

Mérleg, 2022. december 31. (e€) 

Eszközök e€ Források e€ 

Tárgyi eszközök 200 Jegyzett tőke 100 

Készletek 50 Tőketartalék 10 

Követelések 100 Eredménytartalék 300 

Értékpapírok 60 Hosszú lejáratú hitelek (dollár) 90 

Pénzeszközök 140 Szállítótartozások 50 

Összesen: 550 Összesen: 550 

 

Az átváltással kapcsolatosan a következő információk állnak rendelkezésre: 

 

 A Zrt. számviteli politikája szerint a devizás tételeit a számlavezető pénzintézet 

átlagán értékeli. 

 A forintban bejegyzett tőke az áttéréstől kezdve 41 000 eFt. 

  A követelések, szállítótartozások és a pénzeszközök vannak egyébként is forintban 

denominált tételek a következők szerint: 

Vagyoni elem 
Eurós érték 

(e€) 

Forintos 

érték (eFt) 

Követelések 40 16 000 

Pénzeszközök 100 40 000 

Szállítótartozások 50 20 000 

 A társaság hosszú lejáratú hitele dollár  Ezen 100 eUSD van, amelynek euróban 

kifejezett könyv szerinti értéke 2023. január 1-jén 90 e€ volt. 

 

2022. december 31-i árfolyamok: 

Számlavezető pénzintézet átlagos euróárfolyama:  402 Ft/EUR 

MNB euró árfolyam:      400 Ft/EUR 

MNB dollár árfolyam:     380 Ft/USD 

 

 

FELADAT: 

Készítse el Hapci Zrt. forintra átszámított mérlegét 2023. január 1-jére, ha a Zrt. 2023-

tól már forintban fogja vezetni a könyveit! 

[7 pont] 

 

[20 pont] 

 


