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04115002 Vállalkozási mérlegképes könyvelő 

szakképesítés 
 

Képesítő vizsga 

Írásbeli vizsgatevékenysége  

 

A) Pénzügyi számvitel 

TÉTEL 
 

Időtartama: 180 perc 

 

 

A vizsga ideje:  2023. március 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. március
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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: Ash Girl Zrt. 
 

Az Ash Girl Zrt. (AG Zrt.) műanyag játékokat gyárt. 

 

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. 

– 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. 

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

sem értékben, sem mennyiségben. 

– A társaság a valós értékelés szabályait nem alkalmazza. 

 

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 

– 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. 

 

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

1. 1-jén: A Társaság egyik peres ügyét jogerősen lezárták. A perre korábban 40 000 eFt 

tartalékot képeztek, a bíróság jogerős döntése szerint fizetendő összeg 35 000 eFt. 

 

2. 1-jén: A társaság megszerzett 120 000 eFt-ért egy üzemcsarnokot. A számlát kiállították, 

amelyen áfát nem tüntettek fel, hanem azt, hogy az ügylet fordított adózás alá tartozik. Az 

üzemcsarnokot azonnal használatba vették. Az eszköz beszerzéshez állami támogatás 

kapcsolódott 30 000 eFt értékben. Ezt december 1-jén egy összegben meg is kapta a 

társaság a bankszámlájára. A 20X1. üzleti évre kalkulált értékcsökkenése az épületnek 

2 000 eFt. (Számolja el az egyszerűség kedvéért az év végi tételeket most.)  

 

3. 2-án: A cég egyik tulajdonosa tavaly egy hét éves lejáratú, nem konkrét eszközt 

finanszírozó hitelt folyósított a cégnek, amelynek törlesztése a futamidő vége előtt nem 
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volt lehetséges és a tulajdonosok előtt az utolsó helyen állt volna az igénykielégítés 

sorban. A folyósított összeg 15 000 eFt volt. Ezt az összeget a tulajdonos elengedte, így 

azt a társaságnak nem kell visszafizetnie.  

 

4. 5-én: Korábban a Zrt visszavásárolt 30 000 eFt névértékű saját részvényt 66 000 eFt-ért, 

amelyet bevont. A bevonásról szóló iratok és bírósági döntések (tegyük fel menten) 

rendelkezésre állnak. 

 

5. 6-án: A Zrt. apportba kapott egy termelőgépet, amelynek átadónál a könyv szerinti értéke 

30 000 eFt volt. Az Zrt. a tárgyi eszközért cserébe kibocsátott 15 000 eFt névértékű 

részvényt, az apportlistában a termelőgép 32 000 eFt értékben szerepelt. (Az apport 

bejegyzése megtörtént.) Az apportot áfa nem terhelte. Az eszközt még nem vették 

használatba. 

 

6. 7-én: Az előző évben az egyik vevőkövetelést (12 000 eFt volt az értéke) le kellett írni 

nullára. A vevő felszámolási eljárása közben befejeződött és a vagyonfelosztási 

javaslatban végül 3 000 eFt jutott a Zrt-re, amelyet várhatóan 60 nap múlva tud a 

felszámoló rendezni. 

 

7. 8-án: Mivel a Zrt-nek pénzre volt szüksége, ezért bizonyos értékpapírjainak eladása 

mellett döntött. Az értékesített értékpapírok adatai a következők: 

 

Papír Cél 
Részesedés 

mértéke 

Könyv 

szerinti érték 

(eFt) 

Eladási ár 

(eFt) 

Long részvény Hosszú távú 

befektetés 

3% 20 000 27 000 

Short részvény Rövid távú befektetés 22% 13 000 11 000 

Mindkét részvény eladásából származó vételár befolyt a bankszámlára. 

 

8. 9-én: A társaság apportba adott 7 000 eFt önköltségű késztermék készletet, amellyel 

megszerezték egy kft. 40%-os üzletrészét. Az apportlistában szereplő értéke az 

üzletrésznek 10 000 eFt volt, amellyel 4 000 eFt-os névértékű üzletrészt szereztek meg. A 

bejegyzés megtörtént. 

 

9. 15-én: A társaság lízingbe vett egy teherautót, a lízing nyíltvégű pénzügyi lízing. A 

teherautó értéke 20 000 eFt (ez az összeg az áfát nem tartalmazza). A lízing futamidejének 

elején fizetendő díj (önrész) 10 160 eFt (áfával). A lízing futamideje öt év, a fizetendő 

teljes lízingdíj 18 000 eFt, amelyet havi egyenlő összegekben kell majd megfizetni. Az 

első lízingdíj jövőre esedékes. A 20X1. üzleti évre kalkulált kamat összege 70 eFt. 

 

10. 19-én: A cég egyik leányvállalata cash flow problémákkal küzd. Ezért a Zrt. átvállalta 

egyik hosszú lejáratú tartozását, amelynek összege 20 000 eFt volt. 

 

11. 20-án: A társaság átvezetett áfa adónemről 40 000 eFt-ot társasági adó adónemre. 

Ugyanezen a napon visszafizették részére a korábban visszaigényelt áfából 12 000 eFt-ot. 
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12. 22-én: A társaságnál befejeződik a termelés az üzleti évre. A következő költségfeladás 

készült: 

Tétel eFt 

Anyagfelhasználás 40 000 

Bérköltség 20 000 

Óvodai hozzájárulás 3 000 

Bérjárulék 2 600 

Bérleti díjak 15 000 

Értékcsökkenés 12 000 

 

A bérekhez kapcsolódó munkavállalói levonás 33,5%.  Az óvodai hozzájárulás teljesen 

adómentes. A bérlet díjat +27% áfa terheli és 30 nap múlva kell azokat kifizetni. 

 

A fenti költséfeladás nem tartalmaz egy 5 000 eFt értékű számlázandó szakértői díjat. A 

feladásban szereplő bérleti díj 10 hónapra szól, amelyből 6 hónap a következő időszakban 

van. Az értékcsökkenés fele a műszaki gépekkel függ össze, a másik fele az egyéb 

gépekkel. (A támogatásból megvalósuló üzemcsarnok écs-jét a fenti táblázat nem 

tartalmazza.) 

 

13. 22-én: A költségfeladás tartalmazta annak a kisebb termelőgépnek az előállítási költségét, 

amelyet a cég saját rezsiben állított elő. A termelőgép önköltsége utókalkuláció szerint 

4 000 eFt, használatbavételére sor került, azzal, hogy écs-t nem kellett rá elszámolni. 

 

14. 23-án: Az átvállalt leányvállati tartozásból ki átutalt 5 000 eFt-ot a jogosultnak. 

 

15. 23-án: Bejegyzete a cégbíróság azt a kiválást, amelyet korábban kezdeményezett. A kiváló 

cég (LencseSelector Kft.) a vagyonmérlege a következő volt: 

 

Vagyoni elem Könyv szerinti érték 

Telek 10 000 

Pénzeszközök 3 000 

  

Jegyzett tőke 7 000 

Eredménytartalék 6 000 

 

A kiváló átértékelte eszközeit, amelyek értéke a következő volt (eFt): 

Vagyoni elem Piaci érték 

Telek 17 000 

Pénzeszközök 3 000 

 

 

16. 28-án: A cég 10 000 EUR valutát vásárolt készpénzért, a következő évi kiküldetéshez. A 

valutaárfolyamok december 28-án: 402 vételi, 422 eladási.  

 

17. 31-én: A Zrt. korábban euró határidős ügyletet kötött, amelynek lejárata 20X2. március 

31. Az év végi számítások szerint az ügylet 3 000 eFt veszteséget fog okozni a cégnek. 

  

18. 31-én: Az időszak végi (és az időszak eleji) készletleltár a következő értékadatokat 

mutatta: 
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Tétel Nyitó 

(01.01.) 

Záró 

(12.31.) 

Anyagok 20 000 16 000 

Befejezetlen termelés 11 000 18 000 

Késztermékek 41 000 22 000 

 

A piaci adatok vizsgálatából kiderült, hogy az egyik késztermék fajta – amely a záró 

adatok között 4 000 eFt-tal szerepel – a piacon (tartós tendencia szerint) nehezen 

értékesíthető, megtérülő értéke 1 500 eFt körül lehet. 

 

19. 31-én: A társaság úgy döntött, hogy piaci értéken értékeli azokat a vagyoni elemeit, 

amelyeket lehetséges. A felmérések megtörténtek és a következő vagyoni elemeknél 

találtak érdemi eltérést a könyv szerinti érték és a vagyoni elemek között: 

 

Tétel Könyv szerinti 

érték 

Piaci érték 

Szellemi termékek 12 000 25 000 

Üzleti- vagy cégérték 27 000 95 000 

Tenyészállatok 10 000 22 000 

Hosszú lejáratú kötvények 11 000 14 000 

Tartós befektetések (részvény) 43 000 75 000 

Bizonyos késztermékek 2 000 25 000 

Forgatási célú részvények 6 000 9 000 

 

A társaság minden különbözetet jelentősnek minősített az értékelés tekintetében. 

 

20. Az egyéb – korábbi pontokban nem nevesített – év végi tételekkel 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. feladat: A SzőkeHerceg SzépségSzalon Kft.  
 

A SzőkeHerceg SzépségSzalon Kft. (SZHSZSZ) egy beauty farmot hoz létre az Extream Girl 

Power Zrt. megrendelésére, ahol minden van, amit a szépülni vágyók csak elképzelnek. 

Pontosan ezért a farm építése hosszú időt, kb. három évet vesz igénybe. A költségvetés a 

következő terveket tartalmazta a projekt elején (MFt): 
 

Év Költség 

20X1 4 000 

20X2 5 000 

20X3 3 000 

Összesen 12 000 
 

A SZHSZSZ 20 000 MFt vállalási díjat kap, ha kulcsrakészen átadja a farmot. Az ügylettel 

kapcsolatos bevételeket a projekt készültségi arányában kell elszámolni azzal, hogy a 

készültségi fokot az időszakot terhelő és a tervezett teljes költség arányában határozzák meg. 

A példában az áfát hagyja figyelmen kívül! 
 

A következő események történtek az egyes üzleti években. A felmerült költségeket 

kivételesen könyvelje összevontan, az 1-4 Eszközök/Források számlával szemben! A cég a 

költségeit költségnemek szerint gyűjti. 
 

20X1. év 

Előleg számla alapján a projekt kezdési napján kap SZHSZSZ 4 000 MFt-ot. Az időszak 

során felmerült 4 400 MFt költség. A felmerült költség tartalmaz 200 MFt anyagbeszerzést is, 

amelyet a következő évben fognak csak felhasználni. Az év során a projekt teljes költségére 

vonatkozó becslést nem változtatták meg. A szerződés szerint a társaság kiszámlázott 8 000 

MFt-ot, amelyből a megrendelő megfizetett 2 400 MFt-ot. 

 

20X2. év 

Egy komolyabb tervezési hiba miatt kiderült, hogy a projekt költségvetése nem tartható. A 

teljes költségre vonatkozó becslést 22 000 MFt-ra kellett változtatni. A megrendelő csak 

részben volt hajlandó a költségnövekményt az árban elismerni, így a projekt után járó díjat 

24 000 MFt-ra változtatta. Az időszak során felmerült költség 11 800 MFt volt, amely nem 

tartalmazza még a 20X1-ben beszerzett, de 20X2-ben felhasznált anyag értékét. Ebben az 

időszakban Kft. a szerződés szerint 5 000 MFt-ot számlázhatott ki a megrendelőnek. A 

megrendelő az időszak során összesen 5 400 MFt-ot utalt át.  

 

20X3. év 

A következő évben további komplikációk adódtak és a projekt teljes költségvetését 

30 000 MFt-ra kellett emelni, sőt, a projekt időtartamát is egy évvel ki kellett tolni. E 

költségnövekedést már egyáltalán nem tolerálta a megrendelő, sőt a határidő tolódása miatt 

külön kötbér igénnyel lép fel, amelynek összege 2 000 MFt. Az időszak során 12 000 MFt 

költség merült föl. A kiszámlázható összeg 10 000 MFt volt, amelyből a megrendelő az év 

során nem rendezett semmit sem. 
 

FELADATOK: 

1. Könyvelje a 20X1., 20X2. és 20X3. évi gazdasági eseményeket (évente 

könyveljen)! 

2. Határozza meg mekkora bevételt és ráfordítást kellett elszámolnia a Kft-nek az 

egyes üzleti években!  

[20 pont] 
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III. feladat 
 

A) Hamupipő Csoport 

 

Hamupipő egy éve, január 1-jén, megszerezte Mosti jegyzett tőkéjének 70%-át, így 

Hamupipő irányítást is szerzett Mosti fölött. Hamupipőnek Mosti az egyetlen leányvállalata.  

 

A két társaság 20X1. december 31-i egyedi mérlegei (most leegyszerűsítve) a következőek: 

 

Mérlegadatok, 20X1. december 31. (MFt) 

 Hamupipő Mosti 

Részesedés Mostiban 300 0 

Tárgyi eszközök 190 200 

Készletek 480 44 

Kölcsönkövetelés  0 396 

Vevők 160 240 

Pénzeszközök  440 160 

Összesen 1 570 1 040 

Jegyzett tőke  240 40 

Tőketartalék 0 80 

Eredménytartalék 440 200 

Adózott eredmény (20X1. év) 80 100 

Hosszú lejáratú hitelek 164 300 

Kölcsöntartozás  396 0 

Szállítók 240 200 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 10 120 

Összesen 1 570 1 040 

 

További kiegészítő információk: 

1. A leányvállalat saját tőkéje a bekerülése óta kizárólag a tárgyévi eredménnyel 

változott. A megszerzés napján a leányvállalati saját tőke a következő volt (MFt): 

Jegyzett tőke  40 

Tőketartalék 80 

Eredménytartalék 200 

Összesen: 320 

2. A Csoporton belül két tranzakció történt a csoport létrejötte óta:  

a. Mosti készleteket adott el Hamupipőnek 20X1. során 200 MFt-ért, amelyek 

bekerülési értéke 120 MFt volt. Ezeknek a készleteknek a 60%-a még mindig 

Hamupipő raktárában van. A számla felének pénzügyi rendezése megtörtént. 

b. Mosti elengedett Hamupipőnek 10 MFt kölcsönkövetelést. (Ezt mindkét cég 

rendben elkönyvelte, nem kellett időbeli elhatárolást képezni.) 
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3. A konszolidálásból keletkező adóhatásokkal – kivételesen – nem kell foglalkoznia. 

4. 20X1-ben Hamupipő 4 000 MFt árbevételt realizált, Mosti pedig 2 000 MFt-ot.  

 

FELADATOK: 

1. Mutassa be, hogy milyen konszolidációs módosítások végrehajtása szükséges 

ahhoz, hogy létrejöjjön a Hamupipő Csoport konszolidált mérlege 20X1. 

december 31-ére! (Bármilyen módon bemutathatja a szükséges módosításokat, 

például kontírozással vagy táblázatos formában.) 

2. Állítsa össze a konszolidált mérleget 20X1. december 31-ére! Sémát a 

feladatlapban talál, a mérleget erősen leegyszerűsítettük. 

3. Határozza meg, hogy mennyi a konszolidált árbevétel értéke!  

[17 pont] 
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B) Csoportszerkezet 

Vegye szemügyre a következő csoportszerkezetet! 
            

*Saját részvény 

Tegyük föl, hogy az irányítás mértékét (meglétét/hiányát) a birtokolt részesedés jól jellemzi. 

Külön megállapodásokat egyetlen F tulajdonosai kötöttek, amely szerint D jogosult további 

20-nyi részvénnyel szavazni F közgyűlésén. Különleges mentesítési indok nincs. Ahogy a 

fenti ábrán is látszik, A-nak 5%-nyi, B-nek van 10%-nyi saját részvénye. A saját részvénnyel 

szavazni nem lehet. 

 

FELADAT: 

Határozza meg, hogy mely vállalkozások minősülnek „Befektető Cég” leányvállalatának 

(a lenti táblázatban a megfelelő oszlopba tegyen X-et)! A kidolgozási tábla a 

feladatlapon található! 

(Vigyázzon! A rossz jelölés levonással jár, de összeségében negatív pont nem adható! Ha egy 

vállalat mellé nem tesz jelet, akkor az nem hiba és nem kap pontot.) 

[3 pont] 
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