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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) 5 000 
 

Ny) 1000 F) 200 
  

  Ny) 2 000 
 

               

4. Eredménytartalék 

 

4. Lekötött tartalék 

 

4. Értékelési tartalék  

F) 500 Ny) 3000 
  

  Ny) 900 
  

  Ny) 300 
 

               

4. Adózott eredmény 

 

4. Nyereségadó 

kötelezettség 

 

7. Saját előállítású eszk. 

aktivált értéke 
 

 Ny) 500 F) 500 
 

F) 250 Ny) 280 
  

  F) 400 
 

 
  

    
  c) 90 

  
  

   
               

8. Termékeladás 

önköltség ráf. 

 

8. Értékesített áruk 

bekerülési értéke 

 

8. Alvállalkozói 

teljesítmények ráf. 
 

 F) 7000 
  

 

F) 2500 F) 400 

 

F) 600 
   

               

8. Marketing ráf. 

 

8. Adminisztratív ráf. 

 

8. Fel nem osztott 

üzemi ktg. ráf. 
 

 F) 700 
  

 

F) 1200 

   

F) 300 
   

               

8. Nyereségadó ráf. 

 

9. Belföld eladás 

árbevétele 

 

9. Külföldi eladás 

árbevétele 
 

 c) 90 

   

F) 1 200 F) 12 000 

  

  F) 2 600 
 

 

Alkalmazott rövidítések: NY: nyitó F: időszaki forgalom 

 

Feladatok: 

a) Állítsa össze a vállalkozás forgalmi kimutatásának vonatkozó részletét az első sorban lévő 

három főkönyvi számlára! 

Főkönyvi 

számla 

(Halmozott) 

Forgalom 
Záró 

Tartozik Követel Tartozik Követel 

4. Jegyzett tőke  5 000  5 000 

4. Jegyzett, de be nem fizetett tőke 1 000 200 800  

4. Tőketartalék   2 000   2 000 

Minden helyes kitöltés (szöveg és érték is) 0,5 pont, összesen 16 * 0,5 = 8 pont. 
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b) Állítsa össze a vállalkozás éves beszámolójának eredménykimutatásából a hiányzó 

(kipontozott) részeket a tárgyidőszakra! 

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

Megnevezés Bázis Tárgy 

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 

 

10 800 

02. Exportértékesítés nettó árbevétele 

 

2 600 

I. Értékesítés nettó árbevétele 

 

13 400 

03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 

 

7 000 

04. Eladott áruk beszerzési értéke 

 

2 100 

05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 

 

600 

II. Értékesítés közvetlen költségei 

 

9 700 

III. Értékesítés bruttó eredménye 

 

3 700 

06. Értékesítési, forgalmazási költségek 

 

700 

07. Igazgatási költségek 

 

1 200 

08. Egyéb általános költségek 

 

300 

IV. Értékesítés közvetett költségei 

 

2 200 

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: 1 300 eFt; adóalapkorrekciók összevont egyenlege: – 300 eFt; 

adókulcs: 9%. 

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

Adóalap: 1 300 – 300 = 1 000 eFt (1 pont); adóráfordítás: 1 000 * 9% = 90 (1 pont); 

Adózott eredmény: 1 300 – 90 = 1 210 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): 250 eFt (1 pont) 

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

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

e) Határozza meg a kifizethető osztalék maximumát! 

AE: 1 210 + ET: + 2 500 – J, de…: 800 + TT (max. J, de…-ig) 800 = 3 710 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) 

 

A független könyvvizsgálói jelentés tartalmi elemeiből miről szól a vélemény és a vélemény 

alapja rész? 

 

Vélemény: gazdálkodó egység azonosítása (neve, címe, cégjegyzékszáma); a könyvvizsgálat 

tárgyát képező beszámoló (éves, egyszerűsített éves, konszolidált) és egyes részeinek 

azonosítása (mérlegfőösszeg, adózott eredmény, saját tőke, árbevétel); a könyvvizsgálat 

hatóköre (annak a kijelentése, hogy a beszámolót könyvvizsgálták); hivatkozás a kiegészítő 

mellékletre, a számviteli politikákra és a mérleg fordulónapjára, illetve a lefedett időszakra; 

annak kijelentése, hogy a könyvvizsgáló véleménye szerint a beszámoló megbízható és valós 

képet ad a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a számviteli törvénnyel 

összhangban (ezt nevezzük tiszta véleménynek), vagy éppen nincs azzal összhangban (ez a 

minősített vélemény). (6,5 pont) 

 

Vélemény alapja: annak kijelentése, hogy a könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti 

Könyvvizsgálati Standardoknak megfelelően hajtották végre; hivatkozni kell a könyvvizsgáló 

felelősségét leíró szakaszra; azonosítani kell az etikai követelményeket; annak kijelentése, 

hogy az etikai követelményeknek megfelelő a könyvvizsgáló függetlensége, és hogy a 

könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói 

véleményhez. (5 pont) 

 

Pontozás: Teljeskörű válaszok esetén lehet maximális pontokat adni. Hiányos vagy hibás 

válasz esetén a pontszámot alkalmasan csökkenteni kell. 
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II/B. feladat (11 pont) 

 

Mit jelentenek a könyvvizsgálattal kapcsolatban a következő fogalmak: elegendő bizonyíték, 

érvényes bizonyíték, releváns bizonyíték? 

 

Elegendő a bizonyíték, ha minősége és mennyisége is megfelelő. Ez a mérték mindig a hibák 

és szabálytalanságok súlyosságától és előfordulási gyakoriságától, valamint a bizonyíték 

fajtájától függ. Ritkán sikerül annyi bizonyítékot begyűjteni, hogy minden kétséget 

kizáróan meg legyen győződve a könyvvizsgáló az éves beszámoló valódiságáról. Egy 

könyvvizsgálónak azonban el kell tudni döntenie, hogy képes-e adott számú és minőségű 

bizonyíték birtokában egyértelmű vélemény kialakítására. (5 pont) 

 

Az érvényesség azt jelenti, hogy vagy vállalkozáson kívüli, független forrásból szerezte, vagy 

megfelelően működő belső ellenőrzési rendszer által felügyelten készült, illetve a 

bizonyítékot a könyvvizsgáló személyesen gyűjtötte be. Az is elfogadható, ha e körben a 

vizsgázó a külső megerősítéseket említi. (3 pont) 

 

Releváns egy bizonyíték, ha a könyvvizsgálat konkrét céljára vonatkozik, és az állítás 

megfelelően tesztelhető. (3 pont) 

 

Pontozás: Teljeskörű válaszok esetén lehet maximális pontokat adni. Hiányos vagy hibás 

válasz esetén a pontszámot alkalmasan csökkenteni kell. 

 

 

 

 

 

III. Számítási feladatok (7 + 18 + 35 = 60 pont; 40%) 

 

III/A. feladat (2 + 5 = 7 pont) 

 

Egy vállalkozás üzemi költségének a költségjellemzője a munka, a reagálási foka 0,8. 

A bázis időszakban 21 000 eFt volt a költség, amelyhez 3 000 munkaóra kapcsolódott. 

A tárgyidőszakra 2 850 munkaóra felhasználását tervezték a cégnél. 

 

Feladat: 

a) Határozza meg a tárgyidőszakra tervezett költséget! 

b) Elemezze a tárgy és bázis időszaki üzemi költség eltérését (szövegesen is), amennyiben a 

tárgyidőszakban a tényleges költség 20 000 eFt lett! 

 

a) Ktgjellemző (mó) változása: 2 850 / 3 000 = 0,95 → – 5% (1 pont) 

Tervezett üzemi ktg.: 21 000 * (1 + 0,8 * (-0,05)) = 20 160 eFt (1 pont) 

vagy 21 000 * 0,8 * 0,95 + 21 000 * (1 – 0,8) = 20 160 

b) Teljes költségeltérés: 20 000 – 21 000 = – 1 000 eFt (1 pont) 

Indokolt költségeltérés: 20 160 – 21 000 = – 840 eFt (1 pont) 

Egyéb költségeltérés: 20 160 – 20 000 = – 160 eFt (1 pont) 
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Bázisidőszakról tárgyidőszakra az üzemi költség összesen 1 000 eFt-tal csökknet, amelyből a 

munkaóra (mint költségjellemző) csökkenésével 840 eFt csökkenés lenne magyarázható, míg 

160 eFt-os csökkenést okoztak más, nem tervezett tényezők (költségjellemzőn kívüliek). (2 

pont) 

 

 

III/B. feladat (14 + 4 = 18 pont) 

 

Egy vállalkozás – a logisztikai folyamatokban tapasztalható problémák miatt – a következő 

havi kínálatát szeretné optimalizálni. A vállalkozás háromféle változatban állítja elő termékeit 

(alap, közép, prémium). A korlátot jelenleg egyedül a rendelkezésre álló alapanyag jelenti, 

amelyből 78 ezer kg áll rendelkezésre a következő időszakra. Az alábbi adatokat gyűjtötték 

össze a tervezéshez: 

Megnevezés alap közép prémium 

Eladási ár (Ft/db) 2 000 2 800 3 400 

Közvetlen önköltség (Ft/db) 1 800 2 100 2 300 

Fajlagos anyag felhasználás (kg/db) 0,1 0,14 0,2 

Eladható mennyiség (edb) 500 300 100 

ebből jogszabály miatt kötelező mennyiség (edb) 300 nincs nincs 

A jogszabályi előírás miatt kötelező mennyiséget mindenképpen teljesíteni tervezi a cég. (A 

vállalkozásnál állományváltozást nem terveznek a következő időszakra.) 

 

Feladatok: 

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

figyelembe véve! 

b) Mekkora az így elérhető Bruttó eredmény (fedezeti összeg)? 

 

Megnevezés alap közép prémium  

Eladási ár (eFt/db) 2 000 2 800 3 400  

Közvetlen önköltség (eFt/db) 1 800 2 100 2 300  

Fajlagos fedezet (eFt/db) 
2 000 – 1 800 

= 200 

2 800 – 2100 

= 700 

3 400 – 2 300 

= 1 100 
3 pont 

Fajlagos anyag felhasználás (kg/db) 0,1 0,14 0,2  

Szűk erőforrásra jutó fedezet (eFt/kg) 
200 / 0,1 

= 2 000  

700 / 0,14 

= 5 000 

1 100 / 0,2 

= 5 500 
3 pont 

Jövedelmezőségi rangsor III. II. I. 1 pont 

 

Szűk erőforrás szétosztása: 

Kötelező (alap): 300 * 0,1 = 30 ekg (1 pont) 

marad: 78 – 30 = 48 ekg (1 pont) 

I. prémium: 100 * 0,2 = 20 ekg; marad: 48 – 20 = 28 ekg (2 pont) 

II. közép: 300 * 0,14 = 42 ekg, nem fér bele; 28 / 0,14 = 200 edb (2 pont) 
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Optimális termékösszetétel: 

alap 300 edb; közép 200 edb; prémium 100 edb (1 pont) 

 

Mekkora az így elérhető Bruttó eredmény (fedezeti összeg)? 

alap 300 * 200 = 60 000 eFt közép 200 * 70 = 140 000 eFt 

prémium 100 * 1 100 = 110 000 eFt Összesen: 310 000 eFt (4 pont) 

 

 

III/C. feladat (23 + 12 = 35 pont) 

 

A Kft. kétféle késztermék előállításával foglalkozik. Az elmúlt két szezon értékesítéséről az 

alábbi adatokat ismerjük. 

Megnevezés (mennyiségi egység) 
Bázis Tárgy 

normál extra normál extra 

Értékesített mennyiség (edb) 60 40 52 36 

Eladási egységár (eFt/db) 200 300 210 320 

Előállítási önktg. (eFt/db) 110 180 115 190 

Gépóra-igény (óra/db) 12 15 11 14 

 

Feladatok: 

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

elemzését a gyártmány-karakterisztikák módszerével!  

(láncmódszeres felbontás, erőforrásra jutó fedezetes szétbontással) 

b) Szövegesen is értékelje a kiszámolt eltéréseket! 

 

Megnevezés 

(13*1,25 ≈ 16 pont) 

Bázis időszak 

(0;0) 

Fiktív (1;0) 

(bázis szintű tárgy) 

Tárgy időszak 

(1;1) 

Árbevétel (eFt) 

Σqa 

60 * 200 

+ 40 * 300 

= 24 000 

52 * 200 

+ 36 * 300 

= 21 200 

52 * 210 

+ 36 * 320 

= 22 400 

Ért. kvetlen. ktg. (eFt) 

Σqö 

60 * 110 

+ 40 * 180 

= 13 800 

52 * 110 

+ 36 * 180 

= 12 200 

52 * 115 

+ 36 * 190 

= 12 820 

Fedezeti összeg (eFt) 

Fö = Σ q * (a – ö) 

40 000 

– 13 800 

= 10 200 

21 200 

– 12 200 

= 9 000 

22 400 

– 12 820 

= 9 620 

Gépóra n 

60 * 12 

+ 40 * 15 

= 1 320 

52 * 12 

+ 36 * 15 

= 1 164 

* 

Gépórára jutó 

fedezet s 

10 200 / 1 320 

= 7,727272727 

9 000 / 1 164 

= 7,731958763 

* 

* Az elemzéshez nincs szükség erre az adatra. 

 

Fedezeti összeg változása: Fö = Fö1 – Fö0 = 9 620 – 10 200 = – 580 mFt (1 pont) 

Volumen változás hatása: q = Σ (q1 – q0)(a0-ö0) = 9 000 – 10 200 = – 1 200 mFt (1 pont) 

Tiszta volumen változás hatása: 
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q1 = (Σq1n0 – Σq0n0) * s0 = (1 164 – 1 320) * 7,727272727 = – 1 205 mFt (1,5 pont) 

Összetétel változás hatása: 

q2 = Σq1n0 * (s1,0
 
– s0) = 1 164 * (7,731958763 – 7,727272727) = + 5 mFt (1,5 pont) 

Árváltozás hatás: a = Σ q1 * (a1-a0) = 22 400 – 21 200 = + 1 240 mFt (1 pont) 

Önköltség változás hatása: ö = –Σ q1 * (ö1-ö0) = – (12 820 – 12 200) = – 620 mFt (1 pont) 

 

Módszertanilag más levezetés is elfogadható, amennyiben azonos végeredményt sikerül 

kihozni. 

 

A vállalkozás fedezeti összege összesen 580 000 mFt-tal csökkent a következő tényezőknek 

köszönhetően: 

- az értékesített mennyiség csökkenése miatt 1 200 mFt-tal csökkent a fedezeti összeg; 

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

1 205 mFt-tal csökkentette a fedezeti összeget; 

- az értékesítés összetétele kedvezően változott (eltolódott az értékesítés az magasabb egy 

gépórára jutó fedezetű termékek felé), ami miatt a fedezeti összeg 5 mFt-tal nőtt; 

- az eladási egységárak növekedése következtében a fedezeti összeg 1 240 mFt-tal nőtt; 

- az értékesítés fajlagos önköltségének növekedése a fedezeti összeget 620 000 mFt-tal 

csökkentette. 

 

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

a szöveges értelmezés. Pontlevonás jár, ha 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 értelmezte, 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. 
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IV/b) feladat (25,5 pont) 

 

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

kell vennie, hogy a vizsgált időszak (2021-2022. év), a vizsgálat ideje (2023. március 13-27.) 

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 Lairetam Zrt. (8761 Zalaigrice, Anyag rakpart 5.) 

az anyagkészlet raktározási folyamatainak és költségeinek vizsgálatához kapcsolódóan 

I. 
 

A vizsgálatot elrendelte: Virág Natasa vezérigazgató 

Vizsgált időszak: 2021-2022. év 

A vizsgálat ideje:* 2023. március 13-27. 

A vizsgálatot végzik:* Hegedűs Hunor belső ellenőr 

 Barna Szófia belső ellenőr 

Megbízólevél száma:* 2023/4. 

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

 

A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy: 

1. Milyen a raktározási folyamat szervezettségi szintje? 

2. Mennyire tartják be a raktározási előírásokat? 

3. Mennyire hatékony az anyagraktározási folyamat? 

4. Megfelelő-e a raktárgazdálkodás ügyviteli elszámolása? 

 

 

II. Részletes vizsgálati feladatok 

 

1. Milyen a raktározási folyamat szervezettségi szintje? 

 van-e raktár-gazdálkodási szabályzat 

 egyértelműek-e a raktár-gazdálkodás felelősségi területei 

 definiáltak-e a raktározási feladatok, jogkörök, felelősségek 

 mennyire hatékony az anyagbeszerzés többi folyamattal való összehangoltsága 

 rendelkezik-e a vállalkozás a raktározáshoz szükséges megfelelő létesítményekkel és 

eszközökkel 

 mennyire szakszerű az anyagraktározás kialakított rendszere 

2. Mennyire tartják be a raktározási előírásokat? 

 megvalósított-e a szakszerű tárolás 

 van-e visszacsatolás az előírások betartásától 

 vannak-e következményei az előírások be nem tartásának 

3. Mennyire hatékony az anyagraktározási folyamat? 

 megfelelő-e az anyagmozgatás rendszere 

 keletkezik-e indokolatlan selejt a nem megfelelő anyagmozgatásból 

 keletkezik-e többletköltség az indokolatlan, rosszul szervezett anyagmozgatásból 
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 az anyagmozgatás sebessége okoz-e fennakadást más folyamatokban 

 az anyagok speciális igényeinek megfelelő-e a raktározás kialakítása 

 milyen a raktározáshoz használt létesítmények és eszközök kapacitásának 

kihasználtsága 

 lehetne-e kevésbé költséges raktározási megoldást alkalmazni 

4. Megfelelő-e a raktárgazdálkodás ügyviteli elszámolása? 

 naprakészen vezethető-e a nyilvántartás 

 az alkalmazott rendszer megfelel-e a belső információs követelményeknek 

 megfelelően bizonylatolják-e az anyagmozgásokat 

 a nyilvántartás biztosítja-e a személyes anyagi felelősség érvényesítését 

 

 

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 2023. március 31. 

 

Zalaigrice, 2023. március 6. 

 

Virág Natasa 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.) 

 


