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OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT   

 

KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL 

 

 2016. június 7./„A” változat 

 

MEGOLDÁSA 

 

  

1. Feladat (Kidolgozási időigénye kb. 7 * 8 perc = 56 perc = 7 * 3 pont = 21 pont.)  

 

1a) Sorolja fel a könyvvizsgálat rendszerét, a könyvvizsgálók tevékenységét szabályozó 

3-3 legfontosabb magyar és nemzetközi előírást? 
 

A három legfontosabb hazai előírás 

- A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a 

könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 

- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

- Magyar nemzeti Könyvvizsgálati Standardok 

 

A három legfontosabb nemzetközi előírás 

- Az Európai Unió 2014/56/EU irányelve a könyvvizsgálatról 

- IFAC Etikai Kódexe 

- Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok (ISA - International Standards on Auditing) 
                

 

 

1b) Jelölje X-szel, hogy a könyvvizsgálati kockázatok mely eleme jellemző a következő 

állításokra!   

 

                              Kockázatok 
    Állítások 

Ereden- 

dő 

Feltá- 

rási 

Ellenőr- 

zési 

A követelések vizsgálata során nem tár fel a 

könyvvizsgáló egy lényeges hibát.  
X  

A pénzügyi kimutatások lényeges hibás állításokat 

tartalmaznak, amelyeket a könyvvizsgálat nem tárt 

fel. A könyvvizsgáló nem megfelelő véleményt ad. 
 X  

Az ügyfél nem tárja fel a munkavállaló 

bankszámlával kapcsolatos sikkasztását, mert nincs 

havi egyeztetés. 
  X 

Az ügyfélnél a feladatkörök nincsenek megfelelően 

elválasztva egymástól. 
X  X 
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1c) Mivel foglalkozik a 300. témaszámú magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard?   

 

A könyvvizsgálat megtervezésével. 

A könyvvizsgálat megtervezése magában foglalja a megbízásra vonatkozó átfogó könyvvizsgálati 

stratégia kialakítását és egy könyvvizsgálati terv kidolgozását.  

A könyvvizsgálati stratégia és terv segíti:  

• a könyvvizsgálót abban, hogy kellő figyelmet fordítson a könyvvizsgálat fontos területeire;  

• a könyvvizsgálót abban, hogy megfelelő időben azonosítsa és megoldja a lehetséges 

problémákat;  

• a könyvvizsgálót abban, hogy megfelelően megszervezze és irányítsa a könyvvizsgálati 

megbízást ahhoz, hogy azt hatékonyan és eredményesen végezzék el.  

 

 

1d) Soroljon fel legalább hat olyan területet, amelynek magas a becslési 

bizonytalansága? 

 
- Hasznos élettartam meghatározása. 

- Terv szerinti értékcsökkenések meghatározása. 

- Követelések, készletek, értékpapírok értékvesztésének meghatározása 

- Maradványértékek becslése 

- Egyes céltartalék képzések mértékének meghatározása. 

- Peres eljárások kimenetele. 

- Tőzsdén nem jegyzett származékos pénzügyi instrumentumok értékelése 

- Értékhelyesbítések, valós értékre vonatkozó számviteli becslések, amelyek esetében 

specializált, a gazdálkodó egység által kidolgozott modellt használnak.  

 

 

1e) Mely standard szerint, és hogyan lehet csökkenteni annak kockázatát, hogy a 

könyvvizsgáló nem tár fel  lényeges hibás állítást?    
 

A 315. témaszámú standard szerint: 
- azonosítania kell a kockázatokat a gazdálkodó egység és annak környezete megismerése 

során, beleértve a kockázatokhoz kapcsolódó releváns kontrollokat is, valamint a pénzügyi 

kimutatásokban szereplő ügyletcsoportok, számlaegyenlegek és közzétételek mérlegelése 

révén;  

- fel kell mérnie az azonosított kockázatokat, és értékelnie kell, hogy azok a pénzügyi 

kimutatások egészéhez kapcsolódnak-e átfogóan, és potenciálisan érintenek-e több állítást is;  

- az azonosított kockázatokat vissza kell vezetnie arra, mi lehet hibás az állítások szintjén, 
figyelembe véve azokat a releváns kontrollokat, amelyeket a könyvvizsgáló tesztelni 
szándékozik, és mérlegelnie kell a hibás állítás valószínűségét, beleértve a többszörös hibás 

állítás lehetőségét, valamint azt, hogy az esetleges hibás állítás olyan mértékű-e, amely 

lényeges hibás állításhoz vezethet.. 

A lényeges hibás állítás kockázatai nagyobbak lehetnek az olyan jelentős, megítéléstől függő ügyek 

esetében, amelyek számviteli becslések kidolgozását követelik meg, azért ezeket kiemelten vizsgálni 

kell. Ilyenek például: 

• a számviteli becslések 

•  a bevétel megjelenítésére vonatkozó számviteli elszámolások 

• például a valós érték megítélése, 

• megtérülés megítélése. 
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1f) Mikor célszerű (ésszerű) a mintavétel alkalmazása, és mikor nem? 
  

 

A mintavétel alkalmazása akkor célszerű,  

- ha az egyenleg összességében jelentős és sok apró tételből áll; 

- ha a tesztelést ki szeretnénk vetíteni statisztikai alapon az egész sokaságra; 

- kontroll környezet felmérésekor  

- szubsztantív tesztek elvégzésekor  

 

A mintavétel alkalmazása akkor nem célszerű, ha 

- egyszerűbb és gyorsabb újraszámolni szerződés alapján egy díjat, vagy hasonló tételt; 

- egyszerűbb és gyorsabb számlatesztet végezni a sokaság mérete miatt; 
 

 
1g) Melyik könyvvizsgálati standard és hogyan fogalmazza meg a könyvvizsgálat célját?   
 
A 200. témaszámú magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard szerint a könyvvizsgálat legfőbb 
céljai a következők. 

- Növelje a felhasználók, az érdekeltek bizalmát a gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásai 
iránt.  

- Kellő bizonyosság szerzése arról, hogy a pénzügyi kimutatások egésze nem tartalmaz 
csalásból, hibából eredő lényeges hibás állítást. 

- Véleménynyilvánítás arról, hogy a pénzügyi kimutatások minden lényeges szempontból a 
keretelvekkel összhangban készültek. 

- Véleménynyilvánítás arról, hogy a pénzügyi kimutatások gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi 
és jövedelmi helyzetről megbízható valós képet mutatnak. 

 

 

2. Feladat (Kidolgozási időigénye kb. 3 * 30 perc = 90 perc = 3 * 10 pont = 30 pont.) 
 

 
2a) Állítson össze egy könyvvizsgálati programot a követelések könyvvizsgálatával 

kapcsolatosan! 
 
Ügyfél neve: Dátum: 

Fordulónap: Készítette: 

Kockázatbecslési eljárások 

Ellenőrzési rendszerek tesztelései 

Elemző eljárások Állítások 

1. A követelések forgási sebességének elemzése vevőcsoportonként, értékesítési 

irányonként. Összehasonlítás az előző évekkel, jelentős eltérések magyarázata. 
2. Követelések öszevetése főkönyvi számonként az előző évi tételekkel. az 

eltérések magyarázata. 

 É, L,T 

Adatok tesztelései  

1. Az analitika (vevői folyószámla-kivonat) összehasonlítása a szintetikával. 

Mintavételes tesztelés, számlázó program ellenőrzése.  
P,T 

Végrehajtási lényegesség feletti vevő egyenlegek kiválasztása, egyenlegküldők 

kiküldése, visszaérkezett egyenlegközlők kiértékelése 
L,P,T 

Végrehajtási lényegesség alatti vevő egyenlegekből mintavételes kiváklasztás, , 

egyenlegküldők kiküldése, visszaérkezett egyenlegközlők kiértékelése 
L,P,T 

Vevő korosítás ellenőrzése, vevők értékvesztésének tesztelése É,P,T 
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Vissza nem igazolt egyenlegek tesztelése a banki, pénztári kiegyenlítés 

vizsgálatával 
L,P,T 

2. A követeléssé vált kötelezettségek, kötelezettséggé vált követelések 

áttekintése, besorolásuk ellenőrzése.  
T,B,P 

3. A egyéb jelentős fordulónapi egyenlegekről visszaigazolások beszerzése.  JK, L, T 

4. A fordulónap utáni kifizetések vizsgálata a pénztárba, bankba befolyt tételek 

alapján a ki nem mutatott követelése feltárása, és a kimutatott követelések 

alátámasztása céljából. 
L, É, T 

Vizsgált év utolsó és  következő és első 20 kimenő számla ellenőrzése. I 

5. A devizás követelések aktiválásának, pénzügyi teljesítésének és fordulónapi 

értékelésének ellenőrzése (számviteli politikával való összhang: árfolyamok, 

összevontan jelentős összeg; banki árfolyamadatoknak megfelelés, nem realizált 

árfolyamok elszámolása nettó módon – csak veszteség vagy csak nyereség). 

É, P 

6. A váltókövetelések tételeinek áttekintése és dokumentálása (kiváltott követelés 

értékén és árfolyamán, év végén időarányos kamat elhatárolása és átértékelése). L, É, I, P 

7. A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések tételeinek áttekintése , 

egyenlegközlők kiküldées, visszaérkezett egyenlegközlők kiértékelése 

(átsorolások, transzferár szabályzat betartásának vizsgálata). 

L,  P,T,B 

8. Az egyéb követelések tételeinek áttekintése és dokumentálása, meghiúsult 

előlegek (immateriális javakra, beruházásokra, készletekre) átsorolásának; 

adófolyószámláknak; elszámolásra kiadott előlegek, kölcsönök analitikájának, 

lejártának és kamat-elhatárolásának ellenőrzése. 

L, T, P, B  

9. Mérlegen kívüli, függő, biztos és hátra sorolt követelések ellenőrzése. T,B, L, É 

10. Egyéb eljárások keretében a behajthatatlan, bizonytalan, elengedett, peresített, 

engedményezett, bíróság által utólag, jogerősen megítélt követelések elszámo-

lásának, dokumentálásának ellenőrzése. Adóalap korrekciók vizsgálata. 

L,T,P, É 

A területen feltárt – ez egyértelműen elhanyagolt hibákat meghaladó – nem javított hibás 

állításokat felvezették a nem helyesbített hibás állítások összesítő lapjára. 
A területen feltárt rendszerbeli gyengeségeket felvezették a Vezetői levél pontok összesítő 

lapjára. 
A területen kijelölt eljárásokat teljes körűen elvégezték. 
A területen elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szereztek az összes releváns 

állítás tekintetében.  
A fenti könyvvizsgálati célok megvalósultak/nem valósultak meg. 

 
E – Előfordulás    É – Értékelés, felosztás 

L – Létezés    P – Pontosság 

T – Teljesség    B – Besorolás, érthetőség, bemutatás 

JK – Jogok és kötelmek   I – Időbeli elhatárolás 

 

 

 

2b) Mire kell kitérne a független könyvvizsgálói jelentés „könyvvizsgáló felelőssége” 

alfejezetben! 
 

A könyvvizsgáló felelőssége beszámoló (pénzügyi kimutatások) véleményezése könyvvizsgálat alapján. 

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. 

Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a 

könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy 

az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában 

foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az 
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egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, 

beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai 

kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a 

könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó általi elkészítése és valós bemutatása 

szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat 

tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó 

belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában 

foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített 

számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó 

prezentálásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték 

elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához. 
  

 
 
2c) Soroljon fel legalább nyolc olyan esetet, amikor fennáll a könyvvizsgáló 

összeférhetetlensége!   
 

- Ugyanazon ügyfélnél, ugyanazon időszakra a könyvelést a könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló 

hozzátartozója, a könyvvizsgáló társaság vagy az előbbiek  

- közvetlen érdekeltségében álló vállalkozás látja el.  

- Egyéb üzleti kapcsolatot tart az ügyfél  és/vagy érdekeltségeivel.  

- A konszolidációs körbe tartozó társaságnál alkalmazásban álló könyvvizsgáló végzi a 

könyvvizsgálatot a saját konszolidációs körébe tartozó társaságoknál.  

- A könyvvizsgáló közeli hozzátartozója, a könyvvizsgáló társaság vezető tisztségviselőjének 

közeli hozzátartozója adósa, hitelezője, kezese a könyvvizsgált társaságnak, illetve e társaság 

vezető tisztségviselőinek. 

- Három éven belül hitelesítette a megbízó társaság(ok) átalakulási  vagyon-mérlegtervezetét, 

ill. végleges átalakulási vagyonmérlegét. 

- Ugyanazon időszakra vonatkozóan vállalt az éves beszámoló hitelesítésére vonatkozó 

könyvvizsgálatot annál a társasánál, ahol már van egy érvényes szerződéssel rendelkező 

könyvvizsgáló.  

- Annál a társaságnál végez könyvvizsgálatot, amely három éven belül nála (saját cégében) 

látott el könyvvizsgálói tevékenységet  

- Felügyelőbizottsági tisztséget (ellenőrző bizottsági tisztséget) tölt be ott, ahol az adott 

társaság könyvvizsgálójával, illetve a vezető tisztségviselővel közeli hozzátartozói 

kapcsolatban áll, vagy vele azonos könyvvizsgálói társaságban lévő könyvvizsgáló látja el a 

könyvvizsgálói feladatokat.   
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3. Feladat (Kidolgozási időigénye kb. 8 * 12 perc = 96 perc = 8 * 4 pont = 32 pont.) 

 
 

 

Esetek 
Vizsgált 

állítás 

Vizsgálati 

eljárás 

Vizsgálathoz 

szükséges 

dokumentum 

Számviteli  

hiba 

a) Tárgyév során aktiválták azokat  

    a költségeket, amelyek egyik épü-  

    letük nyári vihar miatt keletkezett  

    megrongálódás helyreállításával  

    kapcsolatosan merültek fel. 

létezés, 

besorolás, 

teljesség 

interjúk, 

szemre-

vételezés 

számlák, 
szerződések, 

teljesítés-
igazolások, 

főkönyvi 
könyvelés 

A tárgyi eszköz korábbi 
értékét és használhatósá-
gát helyreállító munkála-
tok karbantartásnak és 
nem felújításnak 
minősülnek. 

b) Kapcsolt vállalkozások közé  

    sorolták azzal a társult vállalko-  

    zással szembeni kötelezettséget,  

    amely cégnél a társaság  

    szavazati aránya 30%. 

létezés, 

besorolás 

interjúk, 

szemre-

vételezés 

számlák, 

szerződések, 

teljesítés-

igazolások, 

főkönyvi 

könyvelés 

A társult vállalkozást a 
jelentős tulajdoni ré-

szesedési viszonyban lévő 
vállalkozással szembeni 
kötelezettségek között 
kell kimutatni, ha a 
szavazati arány nem 

haladja meg az 50%-ot 

c) Tartós befektetési jegyek  

     hozamait az egyéb kapott  

     kamatok között mutatja ki. 

létezés, 

értékelés, 

besorolás, 

teljesség 

újra-

számítás, 

szemre-

vételezés 

visszaigazolás  

a befekteté-

sekről,  

főkönyvi 

könyvelés 

Nem a kapott kamatok, 
hanem a befektetett 

pénzügyi eszközökből 
származó bevételek, 
árfolyamveszteségek 
soron kell kimutatni 

d) Nem teljesültek maradéktalanul  

     azok a feltételek, amelyek a  

     fejlesztéshez kapott vissza nem  

     térítendő támogatás során a  

     támogató előírt. A társaság nem  

     képzett céltartalékot a várható  

     visszafizetésre. 

létezés, 

besorolás, 

teljesség 

újra-

számítás, 

interjúk, 

szemre-

vételezés 

számlák, 

szerződések, 

teljesítés-

igazolások, 

főkönyvi 

könyvelés 

A támogatás várhatóan 

visszafizetendő 

összegével megegyező 

céltartalékot kellett  

volna képezni. 

e) Támogatásból finanszírozott  

    tárgyi eszközök bekerülési  

    értékének részét képezi:  

    - egy pályázati irodának  

       kifizetett 8%-os sikerdíj;  

    - a tárgyi eszközök üzembe  

      helyezését követően vásárolt,  

      azok folyamatos, zavartalan  

      működését szolgáló tartalék  

      alkatrészek és különféle  

      tartozékok. 

létezés, 

értékelés, 

besorolás, 

jogok és 

kötelmek, 

teljesség 

újra-

számítás, 

interjúk 

 

számlák, 

szerződések, 

tárgyi eszköz 

analitika, adó-

bevallások, 

főkönyvi 

könyvelés 

A pályázati irodának 

kifizetett sikerdíj nem 

kapcsolható közvetlenül 

a tárgyi eszközök 

beszerzéséhez, ezért nem 

is aktiválható, hanem 

mint igénybe vett 

szolgáltatás a tárgyévi 

eredményt rontja. 

- A tartalék alkatrészek 

készletnek minősülnek. 

f) Áfa mentesen értékesített egy  

    többlakásos lakóingatlanban  

    lévő 150 m
2
 hasznos alapterüle- 

    tű lakást, amelynek első rendel-  

    tetésszerű használatba vétele  

    másfél évvel az eladás előtt  

    történt. 

létezés újra-

számítás 

adó-  

bevallások 

Nem áfa mentesen, 

hanem 5% áfával kellett 

volna kiszámláznia, mert 

első rendeltetésszerű 

használatba vétele két 

évvel az eladás előtt 

megtörtént 
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Esetek 
Vizsgált 

állítás 

Vizsgálati 

eljárás 

Vizsgálathoz 

szükséges 

dokumentum 

Számviteli  

hiba 

g) Pénzügyi műveletek egyéb bevéte- 

    lei között mutatja ki:  

    - a devizabetétjében lévő devizájá- 

      nak két évre történő lekötésekor  

      keletkezett árfolyamnyereségét;  

    - a szállítóktól kapott 5% skontót; 

    - az apportba vitt értékpapírjának 

      könyv szerinti és a társasági  

      szerződés szerinti értékének a   

      különbözetét. 

besorolás jogszabály-

értelmezé-

sekkel 

összevetés, 

figyelem-

felhívás 

törvényi 

változá-

sokra   

főkönyvi 

könyvelés 

Devizabetétjének  

lekötése ugyanabban a 

pénzintézetben nem jár 

árfolyam-különbözettel. 

A kapott skontó csak 3%-

ig pénzügyi, a fölötti 

része egyéb bevétel. 

Az apportba vitt 

értékpapírja helyesen 

került elszámolásra. 

h) A Cash flow-kimutatásba:  

    - befektetési cash flow növekedé-

seként került beállításra a tőke-

emelésként átvett 10 MFt kész- 

pénz és 5 MFt értékű áru;    

    - a finanszírozási cash flow növe-   

      kedéseként került beállításra a   

      tárgyév során 3 MFt készpénz- 

      ért értékesített 4 MFt könyv sze-   

      rinti értékű befektetési célú  

      kamatozó kötvény, melyből a  

      realizált kamat 600 eFt; 

   - nem került a cash flow-ba sehol 

     sem beállításra a tárgyévben uniós  

     támogatásból megvalósult 30 MFt- 

     os beruházás. 

besorolás újra-

számítás 

kiegészítő 

melléklet, 

főkönyvi 

könyvelés 

A tőkeemelés nem a 

befektetési, hanem a 

finanszírozási cash 

flow-t érinti, de csak a 

készpénzes tőkeemelés, 

az apport nem. 

A kötvényértékesítés-

ből származó bevétel-

nek nem a finanszíro-

zási, hanem a befekte-

tési cash flow-ban kell 

megjelennie, kivéve a 

kötvény kamatát, ami a 

működési cash flow-t 

érinti.  

A kapott támogatást a 

finanszírozási cash 

flow-ban, a véglegesen 

kapott pénzeszköz 

soron kell kimutatni. 

 
 

 

4. Feladat (Kidolgozási időigénye kb. 3 * 10 perc = 30 perc = 3 * 3 pont = 9 pont.) 

 
4a) eset 
 

A jelentés tartalma attól függ, hogy a vállalkozás folytatásának elve sérül-e a veszteség miatt. Ha igen, 

akkor figyelemfelhívást kell kiadni. Ha nem sérül a tevékenység folytatásának elve, akkor az első év 

vesztesége és a saját tőke jegyzett tőke aránytalansága miatt még nem szükséges a figyelemfelhívás, de 

ez szakmai megítélés kérdése. 
 

 

4b) eset 

 

A társaságnak pótbefizetési vagy átalakulási kényszere volt már az előző időszakban, mivel két éven át 

az előírt minimum jegyzett tőkénél kisebb volt saját tőke értéke. Tehát a működése szabálytalan, ami a 

vezető tisztségviselő felelősségét is eredményezheti, továbbá veszélyeztetheti a vállalkozás folytatás 

elvének sérülését is. A jelentésben szükséges a figyelem felhívás a tőkehiányos helyzet orvoslására.  
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4c) eset 
 

A jelentés tartalma attól függ, hogy a tárgyi eszközök, készletek lényegesek-e a beszámolóban, valamit, 

hogy utólagosan van-e lehetőség a készlet leltározásának elvégzésére és annak visszavezetésére a 

fordulónapra. A tárgyi eszközök leltározása utólag elvégezhető és a fordulónapi változások 

visszakövetésével a fordulónapi érték ellenőrizhető.  

 

Az egyenlegközlők kiküldésének nem akadálya, hogy a könyvvizsgálót a fordulónap után választották. 

Az egyenlegközlő kiküldése nem a vállalat feladata. 

 

A fordulónap után kapott megbízások esetén (minden visszamenőleges könyvvizsgálatkor) egyéb 

kérdések bekezdésben lehet beleírni a fordulónap utáni megbízás tényét. .Ha a leltározandó eszközök 

értéke jelentős, akkor korlátozni kell, ha a hibák átfogó hatásúak, akkor akár a véleménynyilvánítás 

visszautasítása is szóba jöhet.  

 
 

 

 

5. Feladat (Kidolgozási időigénye kb. 28 perc = 8 pont.) 
 

Jelölje bekarikázással a helyes választ! Egy kérdésen belül csak egy jó válasz lehet. Ha ennél többet 

karikáz be, akkor minden többlet karikáért mínusz 1 pont levonás jár.  

 

1. Egy vállalkozás köz(tag)gyűlésének az éves beszámoló elfogadásakor a könyvvizsgáló 

jelentését 
a) nem kell megtárgyalnia. 

b) tudomásul kell vennie. 

c) el kell fogadnia. 

d) nem lehet elutasítania. 

e) Nincs jó válasz az a-d pontok között. 

 

2. A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet 
a) nem szüneteltető kamarai tag könyvvizsgáló éves kamarai tagdíja 45 000 Ft. 

b) szüneteltető kamarai tag könyvvizsgáló évente 45 000 Ft alaptagdíjat fizet. 

c) folytató, tárgyévben a 70. életévét betöltött aktív kamarai tag kamarai tagdíja 31 000 Ft/év. 

d) megkezdőnek az aktív kamarai tagság első két évében az alaptagdíj 50%-át kell csak fizetnie.  

e) Nincs jó válasz az a-d pontok között. 

 

3. Milyen feladatokkal bízhat meg egy társaság a választott könyvvizsgálóján kívül egy 

másik könyvvizsgálót?  
a) A közbenső mérlegének könyvvizsgálatával. 

b) A devizanem-váltásról készült mérlegének könyvvizsgálatával. 

c) Belső ellenőrzési feladatok ellátásával. 

d) Az értékhelyesbítés könyvvizsgálatával. 

e) Nincs jó válasz az a-d pontok között. 
 

4. A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásának szüneteltetése  

a) engedély nélkül is lehetséges egy államigazgatásban betöltött vezető pozíció esetén. 

b) bejelentés nélkül is lehetséges képviselői vagy polgármesteri megbízatás esetén. 

c) kérelemre kiadott engedély alapján maximum három hónapig lehetséges. 

d) fegyelmi eljárás során kiszabott büntetés alapján legalább tizenkét hónapig lehetséges. 

e) Nincs jó válasz az a-d pontok között. 
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5. A közfelügyeleti hatóság által a minőségellenőrzéssel összefüggésben kiszabható pénzbírság 

összege 

a) kamarai tag könyvvizsgáló esetén 100 ezer forinttól 10 millió forintig terjedhet. 

b) kamarai tag könyvvizsgáló esetén 100 ezer forinttól 100 millió forintig terjedhet. 

c) könyvvizsgáló cég esetén 10 millió forinttól 100 millió forintig terjedhet. 

d) könyvvizsgáló cég esetén 10 millió forinttól 500 millió forintig terjedhet 

e) Nincs jó válasz az a-d pontok között. 

 

6. A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó 

felelősségbiztosítás káreseményenkénti és éves kártérítési összegének alsó határa 2016. június 1-

jétől 
a) a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónál jogszabályi kötelezettségen alapuló 

könyvvizsgálói tevékenységet végző könyvvizsgáló cég esetében legalább 500 mFt. 

b) a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónál jogszabályi kötelezettségen alapuló 

könyvvizsgálói tevékenységet végzők körén kívüli kamarai tag könyvvizsgálók, 

könyvvizsgáló cégek esetében legalább 5 mFt. 

c) az MNB által felügyelt, ugyanakkor közérdeklődésre számot tartónak nem minősülő 

gazdálkodó esetében 10 mFt. 

d) a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónál jogszabályi kötelezettségen alapuló 

könyvvizsgálói tevékenységet kizárólag könyvvizsgáló cég nevében végző kamarai tag 

könyvvizsgálók esetében 100 mFt. 

e) Nincs jó válasz az a-d pontok között. 

 

7. Mivel kell megegyeznie a független könyvvizsgáló jelentés dátumának? 

a) A mérlegkészítés napjával. 

b) A beszámolót szereplő dátummal. 

c) A teljességi nyilatkozat dátumával. 

d) A beszámoló közzétételének napjával.  

e) Nincs jó válasz az a-d pontok között. 

 

8. Mely állítás helyes a statisztikai mintavétellel kapcsolatosan? 

a) A statisztikai mintavételek közé tartozik a véletlen mintavétel, a megítélésen alapuló 

mintavétel, valamint a szisztematikus mintavétel. 

b) A MUS módszerrel talált hibát rétegezés esetén is ki kell vetíteni a teljes sokaságra. 

c) A MUS alkalmas módszer a teljesség vizsgálatára. 

d) A MUS módszer egy pénzegység alapú mintavételi módszer. 

e) Nincs jó válasz az a-d pontok között. 

 


