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A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil   

Feladatprofil Tételszám 
- Az ellenırzéssel kapcsolatos szabályokat alkalmazza, így a közösségi 
elvárásokat, ajánlásokat, a kapcsolódó jogszabályokat, a különbözı 
nemzetközi és nemzeti ellenırzési szabványokat és egyéb szakmai 
útmutatókat, irányelveket. 

1,;3,;5;,6;,9.; 

- Betartja az ellenırzéssel szemben támasztott általános követelményeket. 1,;3,;22. 
- Alkalmazza a szervezeten belül érvényesülı, az ellenırzéssel 
kapcsolatos szabályokat és elıírásokat. 

1,;3,; 

- Az ellenırzı szervezet mőködését, tevékenységének szervezési és 
tervezési feladatait ismerve végzi munkáját. 

2,;12,;14. 

- Munkájával támogatja a vállalkozás vezetését, a vállalati kockázatok 
felmérését, értékelését és kezelését. 

2,;3,;12. 

- Részt vesz a belsı ellenırzési rendszer mőködésében, tisztában van a 
vállalati kontrollok rendszerével és a belsı (internal) audit 
tevékenységgel. 

1,;2,;3,;4.;11, 

- Alkalmazza az ellenırzés általános módszertanát, és megszervezi az 
ellenırzés folyamatát, segíti a belsı (internal) audit feladatait. 

1,;2,;3,;4,;16, 

- Elvégzi a termelési és értékesítési tevékenység, a szolgáltatás, a tárgyi 
eszközökkel és a készletekkel való gazdálkodás, az emberi 
erıforrásgazdálkodás, a vagyonvédelem ellenırzési feladatait. 

1,;3,;4,;7,;11,. 

- Elvégzi az innováció, a költséggazdálkodás, a pénzügyi folyamatok, a 
számviteli tevékenység ellenırzési feladatait, az informatika ellenırzési 
vonatkozásait. 

2, 

- Segíti a könyvvizsgálattal összefüggı feladatokat, segíti a 
könyvvizsgálat és a belsı ellenırzés kapcsolatait. Segíti a tulajdonosi 
ellenırzés funkcionálását. 

12, 

- Az állami és az önkormányzati ellenırzések rendszerét, annak fıbb 
elemeit és a vállalkozással való kapcsolatrendszerét ismerve végzi 
feladatát. 

5,;6,;10, 

Átlátja az Európai Unió ellenırzéssel foglalkozó intézményrendszerét, 
részt vesz a közösségi forrásból finanszírozott programok értékelésében. 

9,;22, 
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Tulajdonságprofil 

 
Típus Szakmai ismeret Tételszám 
B Az ellenırzés fogalma, célja, alapfunkciói és általános jellemzıi. 1,; 3. 
B Az ellenırzés helye a modern, demokratikus állam életében. 1,; 3. 
B Az ellenırzés fajtái, az ellenırzések általános típusai, csoportosítása. 4. 

A 
Az ellenırzéssel szemben támasztott általános követelmények. Az 
ellenırzési munka szervezésének alapelvei. 

15,  

A 
Az ellenırzésekkel és az ellenırzési munkával szembeni alapvetı 
követelmények. 

3, 

A 
Az ellenırzési bizonyítékok, az ellenırzés végrehajtása és 
dokumentálása. 

17,;18,;19,; 
21, 

A 
Az ellenırzési munka dokumentálása, a megállapítások, 
következtetések, javaslatok hasznosítása. 

18,; 19. 

A 
Magyarország ellenırzési rendszere, az államhatalmi szervek 
törvényességet ellenırzı szerepe. Az intézményrendszer felépítése 
és szervezeteinek mőködése az ellenırzés szempontjából. 

5,;6,;8. 

A 

Az államháztartás és a hozzárendelt vagyon mőködésének külsı és 
belsı pénzügyi ellenırzési rendszere, az államháztartás belsı 
pénzügyi ellenırzési rendszere. Az államháztartás mőködésének 
külsı ellenırzése, a számvevıszéki ellenırzés. 

5,; 6,; 7, 
 

A Az önkormányzatok külsı ellenırzése. 5. 
A A nonprofit szervezetek gazdálkodásának külsı ellenırzése. 6. 
A Államigazgatási, hatósági ellenırzések. 6,; 23, 

A 
Az államháztartási bevételek teljesítésének hatósági ellenırzése. A 
vámellenırzés és szervezetei. 

6,; 10. 

A Az MNB ellenırzési feladatai. 23. 
A A PSZÁF ellenırzési feladatai. 23. 
A A tulajdonosi és belsı ellenırzés a vállalkozásoknál. 9. 
A A belsı ellenırzés rendszere a vállalkozásoknál. 11. 

A 
A könyvvizsgálói ellenırzés legfontosabb jellemzıi, a könyvelı és a 
könyvvizsgáló együttmőködése. 

12. 

A Az európai uniós tagsággal járó ellenırzési feladatok. 9,;22, 

A 
A pénzügyi ellenırzés gyakorlati módszerei és technikái, az 
ellenırzés technikai és módszertani eszközei, a számítástechnika 
felhasználása az ellenırzésben. 

13, 

A 
Az ellenırzési folyamat szervezése, az ellenırzési tevékenység 
tervezése, az ellenırzés munkaszakaszai, az ellenırzés elıkészítése. 

14,;15, 

A A helyszíni vizsgálat. 17. 
A A megállapítások írásba foglalása. 18, 
A Az ellenırzések minıségbiztosítása. 20. 
A Az ellenırzés megállapításainak gyakorlati hasznosítása. 18. 
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Szóbeli tételsor 
 
1. tétel 
 Határozza meg az ellenırzés fogalmát, alapfunkcióit, az ellenırzés 

célját, tárgyát, módszerét és rendszerét. Ismertesse az 
anyaggazdálkodás ellenırzését, értékelését. Ezen belül részletezze a 
vásárolt anyagok gazdálkodásának ellenırzését (a vásárolt anyagok 
állományának ellenırzését, az anyagfelhasználás ellenırzését), a 
vásárolt anyagok értékelésének és nyilvántartási rendjének 
ellenırzését, a raktárgazdálkodás hatékonyságának ellenırzését. 

 
2. tétel 

 Ismertesse a vállalati belsı ellenırzési kockázatok rendszerét, 
felmérését, értékelését és kezelését.  Mutassa be a 
költséggazdálkodás általános ellenırzését; a költségtervezési feladatok 
ellenırzését, az anyagfelhasználások utalványozásának az 
ellenırzését, a költséggazdálkodás információs rendszerének az 
ellenırzését és a költségellenırzés módszereinek a vizsgálatát; a 
közvetlen és a közvetett költségek elszámolásának ellenırzése és a 
költségnemek elszámolásának ellenırzésével. 

 
3. tétel 

 Ismertesse az ellenırzés általános jellemzıit, az ellenırzés 
szabályozottságát és az ellenırzés helyét, szerepét a vezetésben. 
Ismertesse a tárgyi eszközök összetételének vizsgálatát, az eszközök 
kihasználtságának az ellenırzését (a kapacitások kihasználásának 
ellenırzése, a kiesı és veszteségidık ellenırzése). Részletezze a 
beruházások és az értéknövelı felújítások ellenırzését (az elıkészítési 
munkák ellenırzése, a megvalósítási, kivitelezési munkák 
ellenırzése). Részletezze az értékcsökkenés elszámolásának az 
ellenırzését. 

 
4. tétel 
 Ismertesse az ellenırzések különbözı ismérvek szerinti csoportjait, és 

a csoportokba tartozó ellenırzéseket, mutassa be azokat egy - egy 
példán keresztül. 
Részletezze az emberi erıforrások gazdálkodás ellenırzését, a 
szellemi és a fizikai létszám ellenırzését, a termelékenység vizsgálatát 
értékelését. 

 
5. tétel 
 Ismertesse tömören az államhatalmi és a népképviseleti ellenırzı 

szerveket és beszéljen részletesen az Állami Számvevıszék 
ellenırzési feladatairól (hatáskörök, eljárási szabályok, sajátos 
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intézkedési jogosítványok stb.) Mutassa be a növénytermelés 
ellenırzését. Részletezze a földterület hasznosításának, a mővelési 
ágak ellenırzését, a talajhasznosulás színvonalának mérését, a 
termelés feltételeinek és a talajerıgazdálkodás vizsgálatát, a 
szántóterület kihasználásának az ellenırzését, a növénytermelési 
folyamatok végrehajtásának a vizsgálatát. Határozza meg a 
szántóegység fogalmát. 

  
6. tétel 

Ismertesse tömören az államigazgatási ellenırzı szerveket és 
beszéljen részletesen a költségvetési ellenırzés szervezetérıl, 
feladatairól, eszközeirıl, típusairól, eljárási és végrehajtási rendjérıl. 
Ismertesse az állatlétszám nagyságának és összetételének a vizsgálatát, 
az állattenyésztési ágazatok produktivitásának az ellenırzését, az 
állattenyésztés költségeinek ellenırzését, a takarmánygazdálkodás 
ellenırzését. Határozza meg a számosállat fogalmát. 

 
7. tétel 
 Mutassa be részletesen a függetlenített belsı ellenırzés fogalmát, 

elemeit, szervezetét, feladatait és módszereit. Foglalja össze a 
vagyonvédelmi rendszer ellenırzésének fıbb követelményeit, 
általános feladatait: a pénz és értékvédelem ellenırzési feladatait, az 
eszközök biztonságának ellenırzését, a szolgáltatások ellenırzését és 
a vagyonvédelem egyéb területeinek ellenırzését. 

 
8. tétel 
 Fejtse ki részletesen az Alkotmánybíróság és az Ügyészségek 

ellenırzı tevékenységét, feladatait. Ismertesse a belkereskedelmi 
tevékenység ellenırzésének sajátosságait, az áruforgalom átfogó 
ellenırzését, ezen belül az árubeszerzés, az értékesítési tevékenység és 
a készletgazdálkodási tevékenység ellenırzését. 

 
9. tétel 
 Beszéljen részletesen a Gazdasági Versenyhivatal ellenırzı 

tevékenységérıl, (szervezete, mőködése, feladatai, ellenırzési és 
realizálási feladatai) valamint a Kormányzati Ellenırzési Hivatal 
ellenırzı tevékenységérıl, (beleértve az EU-val kapcsolatos 
ellenırzési feladatokat) a koordinációs munkájáról. 

 Ismertesse részletesen a tulajdonosi ellenırzéssel (a tulajdonosi 
ellenırzés általános jellemzıi, a gazdasági társaságok tulajdonosi 
ellenırzése, a szövetkezetek tulajdonosi ellenırzése, az állami 
tulajdonban lévı vállalkozások ellenırzése) kapcsolatos feladatokat. 
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10. tétel 
Ismertesse átfogóan az adóellenırzéseket: az adóhatóságokat, 
hatásköreiket és illetékességeiket, általános ellenırzési szabályait 
(APEH, VPOP, stb.), az ellenırzés lefolytatását. Értelmezze a 
mőszaki fejlesztési tevékenység ellenırzését (a fejlesztési folyamat 
ellenırzése, a termék- és gyártmányfejlesztési tevékenység utólagos 
ellenırzése, a mőszaki fejlesztések költségeinek ellenırzési feladatai) 
és a termelés mőszaki-ügyviteli elıkészítésének (a mőszaki 
elıkészítés feladatainak és a gyártás ügyviteli elıkészítésének) 
vizsgálatait. 

 
11. tétel 
 Ismertesse a belsı ellenırzési rendszer elfogadott három alkotórészét. 

Ezen belül részletesebben foglalkozzon a vezetıi ellenırzéssel és a 
tevékenységek folyamatába épített ellenırzéssel, ezek eszközeivel és 
feladataival.  Mutassa be a termelési folyamat megszervezésének 
ellenırzését, a termelés irányításának az ellenırzését, a termelési 
folyamat ellenırzését, a termelés ütemességének, egyenletességének 
vizsgálatát és a termék minıségének ellenırzését. 

 
12. tétel 
 Ismertesse a könyvvizsgálói ellenırzést, kapcsolatát a belsı 

ellenırzéssel. Határozza meg a könyvvizsgálóval szemben támasztott 
követelményeket és beszéljen a könyvvizsgálói tevékenységrıl. 
Beszéljen részletesen az eredménykimutatás ellenırzésének 
feladatairól, területeirıl, módszereirıl. 

 
13. tétel 
 Ismertesse a számítástechnika szerepét az ellenırzésben. Részletezze a 

követelmények megismerésének forrásait, a tevékenység 
megismerésének általános eszközeit, a tényhelyzet megismerésének 
közvetlen módszereit, eszközeit.  
Ismertesse részletesen a leltárak és a leltározás ellenırzési feladatait. 
Mutassa be az értékpapírok, a pénzeszközök, a követelések és a 
kötelezettségek leltározásának sajátos ellenırzési feladatait.  

 
14. tétel 
 Ismertesse az ellenırzési munkaterv összeállítását és tartalmát. 

Hogyan tervezzük meg az  ellenırzési terv humánpolitikai oldalát. 
Hogyan történik a felkészülés az ellenırzésre? Mutassa be a saját 
termeléső készletek értékesítésének ellenırzését, a raktárra vétel és e 
készletek kezelésének ellenırzését. Ismertesse a termékek 
értékelésének a vizsgálatát, az értékesítés és a kiszállítások 
ellenırzését, a kiszállított késztermékek bizonylatolásának és 
számlázásának az ellenırzését. 
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15. tétel 
 Ismertesse az ellenırzés munkaszakaszait. Részletezze az ellenırzés 

elıkészítésének módszereit: az információk győjtését, rendszerezését, 
rangsorolását, szelektálását. Hogyan történik az ellenırzés céljának és 
feladatának meghatározása. Ismertesse az ellenırzés kockázatát, az 
ellenırzési program tartalmi, formai kellékeit. Ismertesse átfogóan az 
éves beszámoló mérlegének (befektetet eszközök, forgóeszközök, 
kötelezettségek, idıbeli elhatárolások, saját tıke) ellenırzési 
feladatait, mutassa be a kiegészítı melléklet kötelezı elemeinek 
ellenırzési feladatait. 

  
16. tétel 

Ismertesse a tényhelyzet megismerésének közvetett módszereit, 
eszközeit, (a közvetett ellenırzés formáit, módszereit, az okmányokon 
alapuló ellenırzést). Értelmezze a tények és követelmények 
összevetését, a teljesítményellenırzést és az értékelemzést. Melyek az 
ellenırzés logikai eszközei, részletezze azokat. 
Ismertesse a  nagykereskedelem  ellenırzését, a bolti kiskereske-
delem ellenırzését, a vendéglátóipari tevékenység  ellenırzését, a 
szállodai szolgáltatás és az idegenforgalom ellenırzését. 

 
17. tétel 
 Ismertesse az ellenırzött értesítését, a helyszíni ellenırzés 

megkezdését, lefolytatását, módszereit, a helyszíni ellenırzés 
szakaszait, a helyszíni ellenırzés végrehajtásával kapcsolatos sajátos 
körülményeket, eljárásokat (az ellenırzés megszakítása, 
felfüggesztése).  
Részletezze a házipénztári bevételezés ellenırzését, a házi pénztári 
kifizetések ellenırzését. Ismertesse a pénzkezelés bizonylatainak 
ellenırzését (a bevételi és kiadási pénztárbizonylatok ellenırzésének 
módszerei, elszámolásra kiadott összegek ellenırzését; a letétek 
bizonylatolásának ellenırzését.)  

 
18. tétel 
 Ismertesse az ellenırzés megállapításainak írásba foglalását, a 

vizsgálati jelentés (részjelentés, összefoglaló jelentés) tartalmi és 
formai követelményeit. Értelmezze a jegyzıkönyvet, az ellenırzési 
jegyzıkönyvet, az egyéb ellenıri megállapítást tartalmazó 
írásmőveket. Mutassa be az ellenırzés megállapításainak egyeztetését.  
Ismertesse a bérezési és anyagi ösztönzési rendszerek ellenırzését, 
értékelését, a bérelszámolás ellenırzését. Részletezze a karbantartási, 
javítási tevékenység ellenırzését, a tárgyi eszközök tervezett és terven 
felüli értékcsökkenés elszámolásának az ellenırzését. 
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19. tétel 
 Ismertesse és  részletezze a megállapításokat alátámasztó 

bizonylatokat, okmányokat. Mutassa be azokat egy-egy példával. 
Értelmezze az áruforgalom átfogó ellenırzésén belül a leltárkészítés 
és a leltározás ellenırzését, a pénztárellenırzést a kereskedelemben, 
az áruforgalom technikai feltételeinek ellenırzését, a humán erıforrás 
gazdálkodás ellenırzését a kereskedelemben. 

 
20. tétel 
 Ismertesse az ellenırzés minıségbiztosítását, célját, módszereit, 

továbbá az ellenırzés megállapításainak hasznosítását, a realizálását, a 
realizálás folyamatát a hatósági ellenırzéseknél. Részletezze az 
intézkedési terv, a realizáló levél, a zárótárgyalás célját, tartalmát. 
Fejtse ki a pénztári rovancsolás ellenırzési feladatait, a pénztárellenıri 
feladatok vizsgálatát, a szabályozottság ellenırzését. Részletesen 
ismertesse milyen okmányt kell készíteni a rovancsolásról és az mit 
tartalmaz? 

 
21. tétel 
 Foglalja össze az ellenırök és az ellenırzöttek jogait és 

kötelezettségeit. Mit jelent az ellenırzı felelıssége. Ismertesse a 
felelısség tartalmát, formáit. Határozza meg a bizonylatok fogalmát, 
foglalkozzon részletesen a bizonylatok alaki és tartalmi 
követelményeinek ellenırzésével. Ismertesse a szigorú számadási 
kötelezettség alá vont bizonylatok, nyomtatványok ellenırzését. 
Ismertesse a selejtezés és az üzembe helyezési bizonylatok 
ellenırzését. 

 
22. tétel 
 Ismertesse részletesen az adóellenırzések megállapításaival 

kapcsolatos jogkövetkezményeket, az adóhatósági intézkedéseket, az 
adóigazgatási eljárást, az adóhatóságok sajátos ellenırzési feladatait. 
Ismertesse az Európai Uniós Alapokból  elnyert támogatások 
ellenırzési feladatait. 

 
23. tétel 
  Ismertesse a pénzintézeti ellenırzés rendszerét, a Magyar Nemzeti 

Bank ellenırzési feladatait, a PSZAF ellenırzési feladatait a 
hitelintézetek ellenırzési feladatait, hatáskörét, módszereit. 
Foglalkozzon részletesen a számlák ellenırzésével, a számlák (a 
számla, az egyszerősített számla, a nyugta) fogalmával, tartalmával, a 
számlaadási kötelezettség ellenırzésével, a bejövı és a kimenı 
számlák ellenırzésével, a számlák szerepével az ellenırzésben. 
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A vizsgázó neve:……………………………………………….  
 
 
Értékelı lap 
 
 

Pontszámok Típu
s 

Szakmai ismeret Kihúzott 
tételszám Maximum Elért 

Típu
s 

Szakmai ismeret  

B 
Az ellenırzés fogalma, célja, alapfunkciói 
és általános jellemzıi. 

 

B 
Az ellenırzés helye a modern, 
demokratikus állam életében. 

 

B 
Az ellenırzés fajtái, az ellenırzések 
általános típusai, csoportosítása. 

 

A 
Az ellenırzéssel szemben támasztott 
általános követelmények. Az ellenırzési 
munka szervezésének alapelvei. 

 

A 
Az ellenırzésekkel és az ellenırzési 
munkával szembeni alapvetı 
követelmények. 

 

A 
Az ellenırzési bizonyítékok, az ellenırzés 
végrehajtása és dokumentálása. 

 

A 
Az ellenırzési munka dokumentálása, a 
megállapítások, következtetések, 
javaslatok hasznosítása. 

 

A 

Magyarország ellenırzési rendszere, az 
államhatalmi szervek törvényességet 
ellenırzı szerepe. Az intézményrendszer 
felépítése és szervezeteinek mőködése az 
ellenırzés szempontjából. 

 

A 

Az államháztartás és a hozzárendelt 
vagyon mőködésének külsı és belsı 
pénzügyi ellenırzési rendszere, az 
államháztartás belsı pénzügyi ellenırzési 
rendszere. Az államháztartás 
mőködésének külsı ellenırzése, a 
számvevıszéki ellenırzés. 

 

A Az önkormányzatok külsı ellenırzése.  

A 
A nonprofit szervezetek gazdálkodásának 
külsı ellenırzése. 

 

A Államigazgatási, hatósági ellenırzések.  

A 
Az államháztartási bevételek 
teljesítésének hatósági ellenırzése. A 
vámellenırzés és szervezetei. 

 

A Az MNB ellenırzési feladatai.  
A A PSZÁF ellenırzési feladatai.  

A 
A tulajdonosi és belsı ellenırzés a 
vállalkozásoknál. 
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Pontszámok Típu
s 

Szakmai ismeret Kihúzott 
tételszám Maximum Elért 

A 
A belsı ellenırzés rendszere a 
vállalkozásoknál. 

 

A 
A könyvvizsgálói ellenırzés legfontosabb 
jellemzıi, a könyvelı és a könyvvizsgáló 
együttmőködése. 

 

A 
Az európai uniós tagsággal járó 
ellenırzési feladatok. 

 

A 

A pénzügyi ellenırzés gyakorlati 
módszerei és technikái, az ellenırzés 
technikai és módszertani eszközei, a 
számítástechnika felhasználása az 
ellenırzésben. 

 

A 

Az ellenırzési folyamat szervezése, az 
ellenırzési tevékenység tervezése, az 
ellenırzés munkaszakaszai, az ellenırzés 
elıkészítése. 

 

A A helyszíni vizsgálat.  
A A megállapítások írásba foglalása.  
A Az ellenırzések minıségbiztosítása.  

A 
Az ellenırzés megállapításainak 
gyakorlati hasznosítása. 

 

  

 
Szin
t 

Szakmai készségek Pontszám   

4 Olvasott szakmai szöveg megértése. 
5 Jogszabály-alkalmazás készsége. 
4 Szakmai nyelvő kommunikáció. 
4 Számnagyságok érzékelése. 
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Egyéb kompetenciák Pontszám   
Felelısségtudat 
Megbízhatóság 
Döntésképesség. 
Rugalmasság 

Sze
mély
es 

Precizitás 
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Nyelvhelyesség. 
Kapcsolatteremtı készség. 
Visszacsatolási készség. 

Társ
as 

Adekvát kérdezéstechnika alkalmazásának 
készsége. 
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Logikus gondolkodás. 
Problémafeltárás és - megoldás. 
Hibaelhárítás. 
Ismeretek helyén való alkalmazása. 
Ellenırzıképesség. 

Mód
szer 

Rendszerekben való gondolkodás. 
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Összesen: 100  
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Megjegyzés: 
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 dátum aláírás 
 
 
 
 


