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Tételvázlatok – Ellenőrzés

24.a. Mutassa be a könyvvizsgálat szerepét, funkcióját a vállalkozások ellenőrzési rend-
szerében! Ismertesse a kötelező könyvvizsgálattal kapcsolatos jogszabályi előíráso-
kat! Egy példán keresztül mutassa be a könyvelők, könyvvizsgálók és a belső ellen-
őrök együttműködési lehetőségeit!

A könyvvizsgálói ellenőrzés célja

A piacgazdaság működéséhez szükséges, hogy a vállalkozók vagyoni, pénzügyi és jöve-
delmi helyzetéről tárgyszerű, megbízható, valós információkat hozzanak nyilvánosságra. 
A független könyvvizsgálók által végzett könyvvizsgálói tevékenység megerősíti az infor-
mációk megbízhatóságát, hitelességét, a kapcsolatos törvények előírásainak betartását. 
A könyvvizsgálat tág értelemben a piac szereplőinek – beleértve a vállalkozás tulajdono-
sait és vezetését is – érdekeit szolgálja.

A könyvvizsgálói tevékenység folytatásának kereteit, szabályait és tartalmát alapvetően 
a könyvvizsgálói kamarai törvény határozza meg. A könyvvizsgálói kamarai törvény ren-
delkezik a kamara feladatairól, a kamarai tagsági viszonyról, a könyvvizsgáló jogairól és 
kötelezettségeiről, a könyvvizsgálói tevékenységről és a könyvvizsgálók felelősségi szabá-
lyairól.

A könyvvizsgálói ellenőrzés – jellemzően mint külső ellenőrzés – része a magyar ellen-
őr zési rendszernek, természetesen nem önálló ellenőrzési intézményként, hanem mint 
egyfajta jogintézmény.

A könyvvizsgálat elsődleges feladata a vállalkozás által az adott üzleti év gazdálkodásá-
ról készített számviteli beszámoló értékelése, felülvizsgálata, véleményezése. A könyvvizs-
gálói vélemény keretében nyilatkozni kell arról, hogy a beszámolók a számviteli törvény 
előírásai szerint készültek-e, megbízható és való képet nyújtanak-e a vállalkozás vagyoni 
és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről, továbbá a beszámolók és az üzleti je-
lentések adatainak összhangjáról.

A könyvvizsgálóval szemben támasztott követelmények

Könyvvizsgálat keretébe tartozó tevékenységet az végezhet, aki tagja a Magyar Könyv-
vizsgálói Kamarának. A Kamara tagja lehet az a természetes személy aki:

okleveles könyvvizsgálói képesítéssel rendelkezik, •
büntetlen előéletű, •
munkaviszonyban nem áll, •
hároméves szakmai gyakorlatot igazol, •
felelősségbiztosítással rendelkezik, •
a kamara alapszabályában foglaltakat magára nézve kötelezően elismeri és •
a kamarai tagdíj megfi zetését vállalja és teljesíti. •

Könyvvizsgálói tevékenység folytatására gazdasági társaság és szövetkezet is kaphat 
engedélyt. Könyvvizsgálói társaság keretében könyvvizsgálói tevékenység abban az eset-
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ben folytatható, ha – a gazdasági társaság vagy szövetkezet cégbíróságon bejegyzett, ille-
tőleg cégbírósági bejegyzésre benyújtott tevékenységi körében csak a könyvvizsgálói ka-
maráról és könyvvizsgálói tevékenységről szóló törvényben meghatározott tevékenységet 
jelölt meg.

A könyvvizsgálót a véleményalkotásában megbízója vagy munkáltatója nem utasíthat-
ja, és senki nem befolyásolhatja. Ha a könyvvizsgáló olyan megbízást vállal, amely a fő 
tevékenységével összeférhetetlen, illetve nem egyeztethető össze, akkor kezdeményeznie 
kell a kamarai tagság szüneteltetését. A könyvvizsgálónak feladatellátása során fokozott 
fi gyelmet kell fordítania a függetlenségének, objektivitásának és pártatlanságának megőr-
zésére.

A könyvvizsgáló feladatai

A könyvvizsgáló feladatait, a könyvvizsgáló által ellátható és ellátandó tevékenységek 
körét a kapcsolatos törvények a következők szerint határozzák meg:

A számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetnél a beszámoló felül- •
vizsgálata, szabályszerűségének, megbízhatóságának, hitelességének tanúsítása annak 
érdekében, hogy az megbízható és valós összképet adjon a gazdálkodó szervezet va-
gyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.
A gazdasági társaságok, szövetkezetetek, az egyéb szervezetek alapításakor, átalaku- •
lásakor, megszűnésekor a törvényben előírt értékelési, ellenőrzési záradékolási fel-
adatok ellátása.
A gazdálkodó szervezetek alapításával, átalakulásával meghatározott vagyonelem  •
értékhelyesbítésével, megszűnésével, folyamatos működésével, gazdálkodásával, in-
formációs rendszerével kapcsolatos pénzügyi, adó, számviteli és kapcsolódó számí-
tástechnikai, szervezési szakértői tevékenység, szakvélemény készítése, az ezekkel 
kapcsolatos tanácsadás.
A könyvvizsgálók más törvényben meghatározott feladatainak elvégzése. •

A választott könyvvizsgáló legfontosabb feladata tehát a társaságoknál a beszámoló 
véleményezése és záradékolása, valamint a közgyűlés, taggyűlés elé terjesztett minden lé-
nyeges üzleti jelentés vizsgálata abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, 
illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. 

A hatályos jogszabályi előírások alapján a beszámolók független könyvvizsgálóval tör-
ténő felülvizsgálata nem minden vállalkozásnál kötelező, a vizsgálati kötelezettségeket 
a társasági törvény és a számviteli törvény szabályozza.

A számviteli törvény az alábbi nevesített esetekben teszi kötelezővé a könyvvizsgálatot:
minden olyan kettős könyvvitelt vezető vállalkozásnál, ahol a könyvvizsgálatot más  •
törvény írja elő;
konszolidálásba bevont vállalkozásoknál; •
a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fi óktelepénél; valamint  •
a konszolidált éves beszámolónál. •

24. TÉTEL
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A fentiek mellett a számviteli törvény előírja, hogy minden kettős könyvvitelt vezető 
vállalkozás köteles az éves beszámoló, illetve az egyszerűsített éves beszámoló felülvizs-
gálatával a mérleg fordulónapja előtt kamarai tag könyvvizsgálót, kamarai nyilvántartásba 
bejegyzett könyvvizsgálói társaságot megbízni, külön törvény szerint könyvvizsgálót vá-
lasztani.

Nem kötelező a könyvvizsgálat, ha az alábbi két feltétel együttesen teljesül:
az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szintre átszá- •
mított) nettó árbevétele nem haladta meg a 100 millió forintot, és 
az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoz- •
tatottak száma nem haladta meg az 50 főt.

A gazdasági táraságokról szóló törvény további speciális esetekben is előírja könyvvizs-
gáló megbízását, feladata alapvetően eltér a folyamatos működés vizsgálatától, mivel itt 
egy konkrét gazdasági jelenség ellenőrzését kell elvégeznie. E tekintetben feladatát képe-
zik az alábbiak:

az átalakuló gazdasági társaság vagyonmérlegének ellenőrzése, •
felszámolással vagy végelszámolással megszűnő gazdasági társaságok felszámolási,  •
végelszámolási zárómérlegének felülvizsgálata,
minden olyan tőkeemelés hitelesítése, amikor az nem pénzbeli betéttel, hanem ap- •
porttal történik.

Az előbbiekben említett speciális feladatokat az adott gazdasági társaságnál nem végez-
heti el a választott könyvvizsgáló, így ezeket egyedi megbízások alapján más könyvvizs-
gálónak kell elvégezni.

A gazdasági társaságokról szóló törvény előírásain túl a számviteli törvény a közzététel 
feltételeinek meghatározása során további társaságok vonatkozásában kötelezővé teszi 
a beszámolók könyvvizsgálóval történő felülvizsgálatát.

A könyvvizsgálót határozott időtartamra, legfeljebb 5 évre a társaság legfőbb szerve 
vá lasztja. A megválasztott könyvvizsgáló újraválasztható. Nem lehet könyvvizsgáló a gaz-
daság alapítója, illetve tagja. Nem választható könyvvizsgálónak – összeférhetetlenség 
okán – a gazdasági társaság vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja, valamint 
ezek közeli hozzátartozója, továbbá gazdasági társaság munkavállalója e minőségének 
megszűnésétől számított három évig.

A könyvvizsgáló jogai

A könyvvizsgáló betekinthet a gazdasági társaság könyveibe, felvilágosítást kérhet a ve-
zető tisztségviselőtől, a felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól, 
megvizsgálhatja a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, vala-
mint szerződéseit. A könyvvizsgáló köteles részt venni a társaság legfőbb szervének ülésén. 
A társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

A könyvvizsgáló a tevékenységének ellátásához közreműködőt (könyvvizsgálói asz-
szisztenst) vehet igénybe, amennyiben ahhoz a megbízó hozzájárul.
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A könyvvizsgálói jelentés tartalma:
a könyvvizsgálói jelentés címe, címzettjei; •
a könyvvizsgálat tárgyát képező beszámolók azonosító adatai, a beszámolási szabály- •
rendszer megjelölése;
az alkalmazott könyvvizsgálati standardoknak a leírása; •
a könyvvizsgálat hatóköre; •
az elvégzett vizsgálatok jellegének bemutatása és összefoglalása; •
a könyvvizsgáló egyértelmű véleménye a beszámoló elfogadásáról vagy elutasításá- •
ról, továbbá arról, hogy a beszámoló megfelel-e a számviteli törvény és az egyéb vo-
natkozó jogszabályok előírásainak;
a hitelesítő, korlátozott vagy elutasító könyvvizsgálói záradék vagy a záradék meg- •
adásának elutasítása,
az esetleges fi gyelemfelhívó megjegyzések, •
a beszámolók és az üzleti jelentés összhangja, •
a felelős könyvvizsgáló neve, kamarai nyilvántartási száma, aláírása; •
a könyvvizsgálói jelentés keltezése. •

A könyvvizsgálat minőségbiztosítása

A kamarai törvény a könyvvizsgálat minőségbiztosítását egyfelől felügyeleti jellegű ellen-
őrzésként (Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság), másfelől belső, kamarai hatósági 
eljárásként értelmezi.

A közfelügyeleti rendszer elsődleges célja, hogy a könyvvizsgálói tevékenység átlátha-
tó és számonkérhető legyen, a vizsgálat fókuszában az alábbiak állnak:

könyvvizsgálói tevékenység engedélyezése, kamarai nyilvántartások vezetése; •
etikai standardok, könyvvizsgálati normák, belső minőségbiztosításra vonatkozó nor- •
mák (standardok) betartása;
fegyelmi eljárások ellenőrzése; •
szakmai továbbképzések teljesítésének vizsgálata. •

A közfelügyeleti ellenőrzést független ellenőrök végzik.

A könyvvizsgálói tevékenység jogszabályi előírásoknak megfelelő ellátását a Kamara 
is ellenőrzi, a Kamara minőségellenőrzési bizottságának elsődleges feladatai:

ellenőrzi, hogy a könyvvizsgálati tevékenység a nemzeti standardok alapján törté- •
nik-e,
vizsgálja, hogy a függetlenséggel kapcsolatos szabályok betartásra kerülnek-e. •

A kamarai tag könyvvizsgálóknál legalább 6 évente minőségellenőrzést kell lefolytatni. 
A minőségellenőrzés helyszíni ellenőrzéssel, minőségellenőri kérdőív kitöltésével, doku-
mentumok átvizsgálásával történik. Az ellenőrzés eredménye lehet továbbképzésen való 
részvételre kötelezés, fi gyelmeztetés, illetve fegyelmi eljárás kezdeményezése is.

24. TÉTEL
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24.b. Mutassa be a mérleggel kapcsolatos ellenőrzés és önellenőrzés szabályait, a szám-
viteli törvénynek a vonatkozó rendelkezéseit!

Az éves beszámoló részei: mérleg, eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet. Az éves 
beszámolóval egyidejűleg el kell készíteni az üzleti jelentést is. Az éves beszámoló mér-
legének tartalmaznia kell minden eszközt, a saját tőkét, a céltartalékot és minden kötele-
zettséget, amelyek a gazdálkodó valós vagyoni és pénzügyi helyzetének bemutatásához 
szükségesek.

A mérleg általános ellenőrzése keretében vizsgálni kell az alábbiakat:
A mérlegben megfelelően szerepel-e valamennyi vagyontárgy, követelés és kötele- •
zettség.
Az eszközöket és a kötelezettségeket alátámasztották-e leltárral. •
Bruttó módon vették-e fel a mérlegbe az eszközöket és a forrásokat. •
Betartották-e az értékelésnél a valódiság és az óvatosság elvét, és elszámolták-e az  •
értékvesztéseket, értékcsökkenést, visszaírásokat.
Betartották-e a mérlegfolytonosság, lényegesség és következetesség elvét. •

A következőkben a főbb mérlegcsoportokkal kapcsolatos ellenőrzési szempontokat 
vesszük számba, természetesen mindezek mellett mélyebb tartalmú ellenőrzés is végezhető.

Befektetett eszközök ellenőrzése

Az immateriális javak ellenőrzése keretében vizsgálni kell, hogy:
A tárgyévi nyitó és az előző évi záró érték megegyezik-e. •
Az apportként szolgáltatott immateriális javak nyilvántartásba vett értéke megegye- •
zik-e a jóváhagyott és elfogadott értékkel.
A vásárolt immateriális javak nyilvántartásba vett értéke megegyezik-e a beszerzési  •
értékkel, a saját előállítású immateriális javak értéke közvetlen önköltségen került-e 
a könyvekbe felvételre.
Az immateriális javakat leltárral egyeztették-e. •

Vizsgálandó továbbá, hogy ide számolták-e el:
az alapítás-átszervezés aktivált értékeként a vállalkozási tevékenység indításával, je- •
lentős bővítésével, átalakításával kapcsolatosan felmerült tételeket;
azokat a vagyoni értékű jogokat, amelyek nem tartoznak a szellemi termékek közé  •
(pl. bérleti jog, használati jog);
a szellemi termékeket (pl. találmányt, szabadalmat); •
az üzleti vagy cégértéket; •
az immateriális javakra adott előlegeket. •

A tárgyi eszközök ellenőrzése keretében vizsgálni kell, hogy:
a tárgyévi nyitó és az előző évi záró adatok megegyeznek-e; •
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a használatba vett tárgyi eszközök egyedi nyilvántartó lapjait folyamatosan veze- •
tik-e;
ide számolták-e el az ingatlanokat, műszaki berendezéseket, a tenyészállatokat, a be- •
ruházásra adott előlegeket stb.

A tárgyi eszközök aktiválásával kapcsolatosan ellenőrizni kell, hogy a megfelelő ok-
mánnyal alátámasztották-e az aktiválást, az üzembe helyezést, illetve időben aktiválták-e 
az összes kapcsolatos költséget, amely a tárgyi eszköz értékébe beszámítandó.

Az ellenőrzés során ki kell térni a tervezett értékcsökkenési leírások elszámolásának és 
a maradványérték megállapításának vizsgálatára, ellenőrizni kell továbbá, hogy a tervezett 
értékcsökkenési leírás megfelel-e a számviteli politika előírásainak, a maradványértéket 
helyesen állapították-e meg, az amortizációt az üzembe helyezéstől számolták-e el. A lí-
zingelt tárgyi eszközöket is vizsgálni kell, hogy megfelelő-e azok számviteli elszámolása 
(aktiválása, amortizálása stb.).

A nem használt, felesleges tárgyi eszközöknél vizsgálandó, hogy elszámolták-e a ter-
ven felüli értékcsökkenési leírást, az indokolt visszaírásokat. Az ellenőrzés tárgya lehet 
továbbá annak megállapítása, hogy biztosított-e a mérlegben szereplő tárgyi eszközök lel-
tárral való alátámasztása.

A befektetett pénzügyi eszközökkel kapcsolatban vizsgálandó, hogy:
besorolásuk (tartós vagy rövid lejáratú) megfelelő-e; •
a részesedéseket, a kölcsönöket és az értékpapírokat beszerzési értéken vették-e nyil- •
vántartásba;
fordulónapon – ha az érték tartósan és jelentősen csökken – a mérlegben a mérlegké- •
szítéskor érvényes piaci értéken értékelték-e, az értékvesztést, ill. a visszaírást elszá-
molták-e.

Az adott kölcsönöknél vizsgálni indokolt a kapcsolatos szerződéseket, azok alapján 
a kölcsön eredeti összegét és feltételeit (kamat, törlesztés mértéke), az eddigi törlesztése-
ket, a visszafi zetés feltételeit és a kapott biztosítékokat.

Forgóeszközök ellenőrzése

A saját tulajdonban lévő készletek (vásárolt és saját előállítású készletek) ellenőrzésénél 
vizsgálni kell, hogy:

megtörtént-e a mérlegben kimutatott készletek leltározása, a készletértékek a leltárak  •
értékeit tükrözik-e;
szabályszerű volt-e az értékelés és a kiértékelés; •
az eltérések (hiányok, többletek) elszámolása megfelel-e a számviteli törvény előírá- •
sainak.

Ellenőrizni kell, hogy a befejezetlen termelést, a félkész- és késztermékeket a mérleg 
fordulónapjával közvetlen felvétellel leltározták-e, továbbá az értékelés követlen előállítá-
si önköltséggel történt-e.

24. TÉTEL
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Vizsgálat tárgya lehet, hogy elszámolták-e az értékvesztéseket, illetve a visszaírásokat; 
ellenőrizték-e a munkahelyre kiadott és a dolgozóknál lévő eszközök meglétét, továbbá 
megegyeznek-e a leltárak, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés adatai stb.

Saját tőke ellenőrzése

A jegyzett tőke ellenőrzése során meg kell győződni arról, hogy itt mutatták-e ki:
a részvénytársaságoknál, korlátolt felelősségű társaságoknál, egyéb vállalkozónál  •
a cégbíróságon bejegyzett tőkét, a létesítő okiratban meghatározott összegben;
más gazdálkodónál a jegyzett tőkét a létesítő okiratban meghatározott, vagy a tulajdo- •
nosok (a tagok) által tartósan rendelkezésre bocsátott összegben;
a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fi óktelepénél jegyzett tőkeként a mű- •
ködéshez, a tartozások kiegyenlítéséhez szükséges, a külföldi székhelyű vállalkozó 
által a fi óktelep szabad rendelkezésére bocsátott vagyont.

Vizsgálandó továbbá, hogy itt mutatták-e ki az alapításkor, illetve a jegyzett tőke emelé-
se kor a cégbíróságon bejegyzett tőkének a tulajdonosok által még be nem fi zetett, rendel-
kezésre nem bocsátott összegét jegyzett, de még be nem fi zetett tőkeként.

Vizsgálat megfelelő módszere a tételes ellenőrzés.
A tőketartalék ellenőrzése keretében ellenőrizni kell, hogy a tőketartalék növekedése-

ként számolták-e el:
a részvénytársaságoknál a részvények kibocsátáskori, ideértve a tőkeemeléskori  •
(jegyzési) ellenértéke és névértéke közötti különbözetet;
az előző bekezdésen kívüli vállalkozónál a tulajdonosok (tagok) által az alapításkor,  •
elletve a tőkeemeléskor tőketartalékként véglegesen átadott eszközök, pénzeszközök 
értékét;
a jegyzett tőke leszállítását a tőketartalékkal szemben; •
a tőketartalékból lekötött tartalék visszavezetett összegét; •
jogszabály alapján a tőketartalékba helyezett pénzeszközöket, az átvett eszközök érté- •
két a pénzmozgással, illetve az eszközmozgással egy időben.

Vizsgálandó, hogy a tőketartalék csökkenéseként számolták-e el:
a jegyzett tőke emelését a szabad tőketartalékból, •
a veszteség miatti negatív eredménytartalék ellentételezésére felhasznált összeget •
a tőkekivonással megvalósított jegyzett tőke leszállításához kapcsolódó tőketartalék- •
kivonás összegét,
a tőketartalék lekötött tartalékba átvezetett összegét, •
jogszabály alapján a tőketartalékkal szemben átadott pénzeszközök, eszközök értékét  •
a pénzmozgással, illetve az eszközmozgással egyidejűleg.
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Az eredménytartalék ellenőrzése során vizsgálandó, hogy az eredménytartalék növeke-
dé seként számolták-e el:

az előző üzleti év mérleg szerinti nyereségét, ideértve az ellenőrzés során feltárt, az  •
előző üzleti év(ek) mérleg szerinti eredményét növelő módosítást is;
a jegyzett tőke leszállítását az eredménytartalékkal szemben; •
a veszteség miatti negatív eredménytartalék ellentételezésére felhasznált tőketartalékot; •
az eredménytartalékból lekötött tartalék visszavezetett összegét; •
a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a veszteség pótlásához nem szükséges  •
– de korábban ilyen címen adott – pótbefi zetés visszakapott összegét;
jogszabály alapján az eredménytartalékba helyezett pénzeszközöket, illetve az átvett  •
eszközök értékét a pénzmozgással, illetve az eszközmozgással egy időben.
Vizsgálandó, hogy az  • eredménytartalék csökkenéseként számolták-e el:
az előző üzleti év mérleg szerinti veszteségét, ideértve az ellenőrzés előző év(ek) ered- •
ményeit csökkentő módosításokat is;
a jegyzett tőke emelésére felhasznált szabad eredménytartalékot; •
az eredménytartalék lekötött tartalékba átvezetett összegét; •
az üzleti év végén a tárgyévi adózott eredmény kiegészítéseként osztalékra, részese- •
désre, kamatra, továbbá az eredménytartalékot terhelő adóra igénybe vett összeget;
a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaság veszteségének fe- •
dezetére teljesített pótbefi zetés összegét a pénzmozgással egyidejűleg;
a tőkekivonással megvalósított jegyzettőke-leszállításhoz kapcsolódó eredménytarta- •
lék-kivonás összegét;
jogszabály alapján az eredménytartalékkal szemben átadott pénzeszközöket, illetve  •
az eszközök értékét, ha a pénzmozgás, illetve az eszközmozgás megtörtént.

Lekötött tartalék ellenőrzése

A lekötött tartalék a tőketartalékból illetve az eredménytartalékból lekötött összegeket 
és a kapott pótbefi zetések összegét foglalja magában. Az ezzel kapcsolatos vizsgálati fel-
adatok a következőek.

A tőketartalékból átvezették-e:
a szövetkezetnél a fel nem osztható vagyon értékét, illetve a más jogszabály szerint  •
vagy a vállalkozó saját elhatározása alapján lekötött tartalékot.

Az eredménytartalékból átvezették-e:
a visszavásárolt saját részvények, üzletrészek névértékét, illetve a visszavásárlási  •
értékét, ha ez utóbbi a több;
az átalakulással létrejött gazdasági társaságnál a vagyon felértékelése miatt, illetve az  •
egyszeres könyvvitelről a kettős könyvvitelre való áttérés miatt megfi zetendő társasá-
gi adónak megfelelő összeget;
az alapítás, átszervezés aktivált értékéből, továbbá a kísérleti fejlesztés aktivált érté- •
kéből még le nem írt összeget;
az aktív időbeli elhatárolásként kimutatott nem realizált árfolyamveszteség és a kap- •
csolt céltartalék különbözetének összegét;
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a lekötendő tartalékot, ha arra a tőketartalék nem nyújt fedezetet; •
a gazdasági társaság tulajdonosainál a veszteség fedezetére fi zetendő pótbefi zetés ösz- •
szegét; illetve
más jogszabály szerint vagy a vállalkozó saját elhatározása alapján lekötött tartalékot. •

Az ellenőrzés során ki kell térni arra, hogy lekötött tartalékként számolták-e el a gaz-
dasági társaságnál a veszteségek fedezetére kapott pótbefi zetések összegét, továbbá a fej-
lesztési célra a nyereségből adómentesen képzett alapot.

Értékelési tartalék vizsgálata

A számviteli politikában megjelölt eszközök piaci értéken történő értékeléséből származó 
értékhelyesbítés összegét értékelési tartalékként kell kimutatni. Vizsgálandó, hogy az ér-
tékelési tartalék és az értékhelyesbítés csak és kizárólag egymással szemben és azonos 
összegben változott-e. Az értékelési tartalékból a saját tőke többi elemét nem lehet kiegé-
szíteni, vagy arra kötelezettséget vállalni. Ennek betartását kiemelten kell vizsgálni.

Mérleg szerinti eredmény ellenőrzése

Az osztalékra, részesedésre, a kamatozó részvények kamataira igénybe vett eredménytar-
talékkal növelt, a jóváhagyott osztalékkal, részesedéssel, kamatozó részvény kamatával 
csökkentett tárgyévi adózott eredmény a mérleg szerinti eredmény.

Kötelezettségek ellenőrzése

A kötelezettségek ellenőrzése keretében vizsgálni kell, hogy a hosszú lejáratú kötelezett-
ségek közül hátrasorolt kötelezettségként mutatták-e ki minden olyan kapott kölcsönt, 
amelyet ténylegesen a vállalkozó rendelkezésére bocsátottak, és amelynek szerződés ha-
tározza meg a felhasználását, továbbá amelynek törlesztése a tulajdonosok előtti utolsó 
helyen áll és az eredeti (5 éven túli) lejárat vagy a szerződésben kikötött felmondási idő 
előtt nem lehetséges.

Vizsgálandó, hogy hosszú lejáratú kötelezettségként mutatták-e ki:
a hitelezővel kötött szerződés szerint az egy üzleti évnél hosszabb lejáratra kapott  •
kölcsönt és hitelt a mérleg fordulónapját követő egy éven belül esedékes törlesztések 
levonásával;
a pénzügyi lízing miatti kötelezettséget és az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségeket. •

Ellenőrizendő továbbá, hogy az egy évnél rövidebb ideig fennálló kötelezettségek a rö-
vid lejáratú kölcsönök, hitelek, ide értve a hosszú lejáratú kötelezettségekből az egy éven 
belül esedékes törlesztőrészleteket.

A forintban kimutatott kötelezettségek ellenőrzésekor vizsgálandó, hogy azokat a folyó-
sí tott, illetve a törlesztésekkel csökkentett összegben mutatták-e ki a mérleg tagolása sze-
rint. Az ellenőrzés során fokozott fi gyelmet javasolt fordítani az alábbiakra:
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a pénzügyi lízinggel kapcsolatos kötelezettséget a szerződés szerinti összegben, illet- •
ve a törlesztett részletekkel csökkentett összegben mutatták-e ki;
ha a kötelezettség visszafi zetendő összege nagyobb a kapott összegnél, akkor a visz- •
szafi zetendő összeget a kötvénykibocsátások, egyéb kötelezettségek vagy váltótarto-
zások között mutatták-e ki;
a rövid lejáratú kötelezettségek között mutatták-e ki valódi penziós ügylet esetén  •
a határidős visszavásárlási kötelezettség mellett eladott eszköz befolyt eladási árát, 
illetve a határidős viszonteladási kötelezettség mellett vásárolt eszköz befolyt viszont-
eladási árát, továbbá a határidős és opciós ügyletek esetén a kapott letétek, árkülönbö-
zetek összegét;
a vevőtől kapott előlegeket a befolyt összegben szerepeltetik-e addig, amíg annak  •
terhére elismert teljesítés nem történt, váltóval kiegyenlítették, vagy áruval rendezték,
az áruszállításból, a szolgáltatásteljesítésből származó, áfát is tartalmazó kötelezettsé- •
get az elismert, számlázott összegben mutatták-e ki addig, amíg a kötelezettséget 
pénzeszközzel, váltóval, eszközátadással ki nem egyenlítették, illetve le nem írták;
a váltótartozásokat a fi zetendő forintösszegben mutatják-e ki; •
a hitelt, a kölcsönt a ténylegesen folyósított, illetve a törlesztésekkel csökkentett ösz- •
szegben mutatják-e ki, egyéb kötelezettségeket a könyvekben és a mérlegben az el-
számolt összegben mutatják-e ki.

A külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek ellenőrzésekor a könyv szerinti adatoknál 
vizsgálandó, hogy a külföldi pénzértékre szóló kötelezettséget a szerződés szerinti teljesí-
tés napjára vonatkozó, a számviteli politikában meghatározott devizaárfolyamon átszámí-
tott forintértéken vették-e fel a könyvekbe. Az üzleti év végi értékelésének ellenőrzésekor 
vizsgálandó, hogy:

a mérlegben a külföldi pénzértékre szóló kötelezettséget az üzleti év mérlegforduló- •
napjára vonatkozó devizaárfolyamon átszámított forintértéken mutatták-e ki;
a devizában felvett hitelt, kölcsönt a ténylegesen folyósított deviza, ill. a törlesztések- •
kel csökkentett deviza forintra átszámított összegben mutatták-e ki;
a vevőtől devizában kapott előleget forintban számított összegben mutatták-e ki; •
az áruszállításból, a szolgáltatás teljesítéséből származó – áfát tartalmazó – devizában  •
teljesítendő kötelezettséget az elismert, számlázott devizaösszeg forintárfolyamra át-
számított értékben mutatták-e ki mindaddig, amíg azt pénzeszközzel, váltóval, esz-
közátadással vagy a Ptk. szerinti beszámítással ki nem egyenlítettek, rendkívüli, illet-
ve halasztott bevételként el nem számolták;
a devizában fennálló váltótartozásokat a devizaösszegnek forintra átszámított értékén  •
mutatták-e ki.

Az egyéb kötelezettségek közül a költségvetéssel szembeni tartozásokat kell részleteseb-
ben megvizsgálni: személyi jövedelemadót, általános forgalmi adót, fogyasztási adót, tár-
sasági adót, a munkaadói- és munkavállalói járulékot, továbbá az önkormányzatoknak fi -
zetendő helyi adókat, valamint a központi alapokba történő befi zetéseket (pl. szakképzési 
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hozzájárulást) stb. Az adókat és hozzájárulásokat az érvényes jogszabályok alapján az 
adók bevallásával, az adóhatóságokkal egyeztetve kell vizsgálni.

A ki nem fi zetett és fel nem vett bérek összegét, a társadalombiztosítási kötelezettséget, 
a vámhatósággal, a biztosítóval és egyéb szervezetekkel szembeni tartozásokat ugyancsak 
kiemelt fi gyelemmel indokolt vizsgálni.

AJÁNLOTT IRODALOM

KRESALEK PÉTER – MERÉTEY-VIDA ZSOLT: Ellenőrzési alapismeretek, Budapest, 2008, 
Perfekt

KOVÁCS ÁRPÁD (szerk.): Az ellenőrzés rendszere és módszerei, Budapest, 2007, Perfekt
DR. BIRHER ILONA – DR. SZTANÓ IMRE – DR. VLADÁR FERENCNÉ – VÖRÖS LÁSZLÓ: Vállal-

ko zások ellenőrzése, Budapest, 2001, Perfekt
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25.a. Mutassa be az európai uniós támogatások ellenőrzési rendszerét, külön térjen ki az 
Európai Uniós Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság szerepkörére! Ismertesse, 
hogy milyen ellenőrzési hatásköre van a tagállamokban az Európai Bizottságnak 
és az Európai Számvevőszéknek!

A hatályos törvényi szabályozás (az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, 
Áht.) speciális rendelkezéseket tartalmaz a költségvetési, valamint az európai uniós támo-
gatásokból származó támogatások ellenőrzésére vonatkozóan. Az Áht. rendelkezése sze-
rint a költségvetési és európai uniós forrásokból származó támogatást nyújtó szerv, illetve 
szervezeti egység kötelessége a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezetekkel 
és a kedvezményezettekkel együttműködni.

A támogatások lebonyolításában részt vevő szervezet, illetve a kedvezményezett köteles 
az ellenőrzés érdekében:

az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, •
az Állami Számvevőszék, •
a kormányzati ellenőrzési szerv, •
a fejezetek ellenőrzési szervezetei, •
a Magyar Államkincstár, illetve  •
az európai uniós támogatásokkal kapcsolatban az irányító hatóságok, •  a kifi zető, 
az igazoló és az ellenőrzési hatóság képviselőit

ellenőrzési munkájukban a helyszínen is – a megfelelő dokumentumok, számlák, a prog ram 
megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, illetve a fi zi-
kai teljesítés vizsgálatában – segíteni.

Ha a kedvezményezett az ellenőrzés során felróható magatartásával az ellenőrző szer-
vek munkáját ellehetetleníti, a támogatási döntés érvényét veszti, a támogatási szerződés 
megszűnik, és a kedvezményezettnek további támogatás nem folyósítható, a kedvezmé-
nyezett az addig igénybe vett támogatást köteles visszafi zetni.

Az államháztartás külső és belső pénzügyi ellenőrzését ellátó szervek az európai uniós 
támogatások felhasználásának szabályszerűségét ellenőrző Európai Csalásellenes Hiva-
tallal (OLAF) együttműködnek.

A jelenlegi, azaz a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fej-
lesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatá-
sok fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításá-
ról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2011 januárjáig szabályozta az uniós támo-
gatások ellenőrzésének lebonyolítási rendjét. 2011. január 28-án lépett hatályba az új 
egységes rendelet, amely a vonatkozó jogszabályokat egységbe foglalta.

A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az 
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet előírása szerint az irányító hatóságok 
belső ellenőrzését a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) belső ellenőrzési egysége látja 
el. A közreműködő szervezetek, illetve az Igazoló Hatóság (IgH) működésének belső el-
lenőrzését ugyancsak biztosítani kell, melyet a közreműködő szervezetet működtető jogi 
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