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Szóbeli tételsor 
 

Minden hallgató egy A és egy B tételt húz. 
 
 

 

A tételek 

 
1. A pénzügyi beszámolás egységesítésének indokai. A globális számviteli rendszerek 

azonosítása és konvergenciája. Az IFRS-ek és IFRIC-ek megalkotásának a folyamata. 

Az IFRS-ek alkalmazásának kötelező és opcionális esetkörei az Európai Unióban és 

Magyarországon. Az EU befogadási folyamata. 

 

2. A Keretelvek tartalma. A pénzügyi beszámoláshoz kapcsolódó mögöttes feltételezések 

és minőségi jellemzők. A pénzügyi kimutatások típusai, részei és elemei. A pénzügyi 

kimutatások általános jellemzői és azonosítása. A pénzügyi kimutatásokat kísérő 

egyéb dokumentumok. 

 

3. A közbenső pénzügyi kimutatások minimális elemei, azok formája és tartalma, 

azokban alkalmazandó megjelenítési és értékelési elvek, kapcsolódó közzétételek az 

éves pénzügyi kimutatásokban. 

 

4. A mérleg (pénzügyi helyzet kimutatás) tagolása, a rövid- és hosszú lejáratú tételek 

megkülönböztetése. A mérleg (pénzügyi helyzet kimutatás) kötelező tartalma, illetve a 

mérlegben (pénzügyi helyzet kimutatásban) vagy a kiegészítő megjegyzésekben 

bemutatandó információk. 

 

5. Az átfogó eredménykimutatás részei és tagolása. Az átfogó eredménykimutatás 

kötelező sorai és azok tartalma. Az eredmény levezetésére rendelkezésre álló 

módszerek. Az eredményképző tételek csoportosítása.  

 

6. A saját tőke változás kimutatás tartalma és tagolása. A kiegészítő megjegyzések 

szerkezete, az elkészítése során érvényesülő általános szempontok.  

 

7. A cash-flow kimutatás tartalma, levezetésének lehetőségei, a kapcsolódó fogalmak. A 

cash-flow kimutatás szerkezete. A cash-flow kimutatás összeállításának folyamata, 

elvei. A magyar számviteli szabályozás és az IFRS-ek fontosabb témaspecifikus 

eltérései. 

 

8. Az IFRS-ekben megjelenő értékelési elvek és azok alkalmazási köre. A valós érték 

fogalma, a valós érték meghatározás alkalmazása, a valós érték hierarchia és a 

kapcsolódó közzétételek. A magyar számviteli szabályozás és az IFRS-ek fontosabb 

témaspecifikus eltérései. 
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9. A beszámolási időszakot követő események csoportjai és azok kezelése a pénzügyi 

kimutatásokban. A magyar számviteli szabályozás és az IFRS-ek fontosabb 

témaspecifikus eltérései. 

A számviteli politika kiválasztása és alkalmazása, a becslésváltozás, számviteli 

politika változás és a hiba fogalma, az ezekből fakadó hatások számviteli kezelése és a 

kapcsolódó közzétételek. 

 

10. Az értékesítési céllal tartott befektetett eszközök (és az ezekhez kapcsolódó 

kötelezettségek) és a megszűnt tevékenységek fogalma, valamint ezek prezentálása a 

pénzügyi kimutatásokban és a kapcsolódó közzétételek. Az értékesítési céllal tartott 

befektetett eszközökkel kapcsolatos értékelési specialitások. 

 

11. A működési szegmensek fogalma, azonosítása. A szegmensek szerinti jelentés 

elkészítésének elvei, folyamata és módszerei és annak információtartalma. 

 

12. Az egy részvényre jutó eredmény fogalma, fajtái és számításának szabályai. 

 

13. Az üzleti kombináció fogalma, az akvizíciós módszer, az üzleti kombinációban 

szerzett eszközök és kötelezettségek kezdeti és későbbi értékelésére és elszámolására 

vonatkozó speciális szabályok, az üzleti kombinációkkal kapcsolatos közzétételek. 

 

14. Konszolidált pénzügyi kimutatások. A konszolidációs kör meghatározása (a csoport 

azonosítása), az ehhez kapcsolódó fogalmak részletes kifejtése. 

 

15.  A konszolidált pénzügyi kimutatások készítésének a folyamata, a konszolidációs 

lépések tartalma. A magyar számviteli szabályozás és az IFRS-ek fontosabb 

témaspecifikus eltérései. 

 

16. A társult vállalkozások fogalma és számviteli kezelése az IFRS-ekben. A közös 

szerveződések fogalma és fajtái az IFRS-ekben, azok elszámolása. A magyar 

számviteli szabályozás és az IFRS-ek fontosabb témaspecifikus eltérései. 

 

17. A pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos közzétételek fő fajtái és azok tartalma. A 

más gazdálkodó egységbe történő befektetések csoportosítása és az azokkal 

kapcsolatos közzétételek. 

 

18. A kapcsolt felek fogalma, a kapcsolt felekre vonatkozó közzétételek. 
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B tételek 
 

1. A készletek megjelenítése, kezdeti és későbbi értékelése, valamint ráfordításként való 

elszámolása az IFRS-ekben. Lényegesebb készletekkel kapcsolatos közzétételi 

kötelezettségek. A magyar számviteli szabályozás és az IFRS-ek fontosabb 

témaspecifikus eltérései. 

 

2. Az ingatlanok, gépek és berendezések megjelenítése, kezdeti és későbbi értékelése, 

valamint kivezetése az IFRS-ekben. Lényegesebb kapcsolódó közzétételi 

kötelezettségek. A magyar számviteli szabályozás és az IFRS-ek fontosabb 

témaspecifikus eltérései. 

 

3. A hitelfelvételi költségek fogalma, tartalma és számviteli kezelése. Lényegesebb 

kapcsolódó közzétételi kötelezettségek. A magyar számviteli szabályozás és az IFRS-

ek fontosabb témaspecifikus eltérései. 

 

4. A befektetési célú ingatlanok fogalma, megjelenítése, kezdeti és későbbi értékelése, 

átsorolásai, valamint elidegenítése az IFRS-ekben. Lényegesebb kapcsolódó 

közzétételi kötelezettségek. A magyar számviteli szabályozás és az IFRS-ek fontosabb 

témaspecifikus eltérései. 

 

5. Az immateriális eszközök megjelenítése, kezdeti és későbbi értékelése, valamint 

kivezetése az IFRS-ekben. Lényegesebb kapcsolódó közzétételi kötelezettségek. A 

magyar számviteli szabályozás és az IFRS-ek fontosabb témaspecifikus eltérései. 

 

6. Az (IAS 39 hatálya alá nem tartozó) befektetett eszközök értékvesztése. Az 

értékvesztés elszámolásának a folyamata, szintjei. Lényegesebb kapcsolódó 

közzétételi kötelezettségek. A magyar számviteli szabályozás és az IFRS-ek fontosabb 

témaspecifikus eltérései. 

 

7. A lízingek fogalma és csoportosítása. Az operatív lízing számviteli kezelése. A 

pénzügyi lízing fogalma és számviteli kezelése a lízingbe vevőnél és lízingbe adónál. 

Lényegesebb kapcsolódó közzétételi kötelezettségek. A magyar számviteli 

szabályozás és az IFRS-ek fontosabb témaspecifikus eltérései. 

 

8. A pénzügyi instrumentumok fogalma. A pénzügyi eszközök megjelenítése, kezdeti és 

későbbi értékelése, kivezetése. Az IAS 39 hatálya alá tartozó pénzügyi eszközök 

értékvesztésének lényegesebb szabályai. A magyar számviteli szabályozás és az IFRS-

ek fontosabb témaspecifikus eltérései. 

 

9. A pénzügyi kötelezettségek és a tőkeinstrumentumok megkülönböztetése. A pénzügyi 

kötelezettségek megjelenítése, kezdeti és későbbi értékelése, kivezetése. A saját tőke 

kibocsátásával, visszavásárlásával és bevonásával kapcsolatos számviteli teendők. A 

magyar számviteli szabályozás és az IFRS-ek fontosabb témaspecifikus eltérései. 
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10. A bevételek (különösen az árbevétel) elszámolásának szabályai az IFRS-ekben. 

Lényegesebb kapcsolódó közzétételi kötelezettségek. A magyar számviteli 

szabályozás és az IFRS-ek fontosabb témaspecifikus eltérései. 

 

11. Beruházási szerződések kezelése az IFRS-ekben. A beruházási szerződések hatása a 

mérlegre (pénzügyi helyzet kimutatásra) és az átfogó eredménykimutatásra. 

Lényegesebb kapcsolódó közzétételi kötelezettségek. A magyar számviteli 

szabályozás és az IFRS-ek fontosabb témaspecifikus eltérései. 

 

12. Nyereségadók. A tényleges és a halasztott adó megkülönböztetése. A halasztott adó 

megjelenítése és értékelése. Lényegesebb kapcsolódó közzétételi kötelezettségek. A 

magyar számviteli szabályozás és az IFRS-ek fontosabb témaspecifikus eltérései. 

 

13. A céltartalékok és a függő kötelezettségek és követelések kezelése az IFRS-ekben 

(megjelenítés, első értékelés és követő értékelés). Lényegesebb kapcsolódó közzétételi 

kötelezettségek. A magyar számviteli szabályozás és az IFRS-ek fontosabb 

témaspecifikus eltérései. 

 

14. Az állami támogatás és az állami közreműködés fogalma. Az állami támogatások fajtái 

és azok kezelése. Lényegesebb kapcsolódó közzétételi kötelezettségek. A magyar 

számviteli szabályozás és az IFRS-ek fontosabb témaspecifikus eltérései. 

 

15. Az IFRS-ek első alkalmazása. Az áttérés időpontja, az áttérés végrehajtásának elvei és 

folyamata, lényegesebb kötelező kivételek és választható felmentések. Lényegesebb 

kapcsolódó közzétételi kötelezettségek. 

 

16. A funkcionális pénznem, a prezentálás pénzneme és a külföldi pénznem fogalma, a 

funkcionális pénznem és a prezentálás pénznemének meghatározására vonatkozó 

szabályok, a funkcionális pénznem változása. A külföldi pénznemben kifejezett 

tranzakciók kezdeti megjelenítése, a későbbi beszámolási fordulónapokon való 

elszámolás, az árfolyamkülönbözetek elszámolása. A prezentálás pénznemére történő 

átszámítás. Lényegesebb kapcsolódó közzétételi kötelezettségek. A magyar számviteli 

szabályozás és az IFRS-ek fontosabb témaspecifikus eltérései. 

 

17. A munkavállalói juttatások csoportjai. A rövid távú és a munkaviszony megszűnésére 

tekintettel adott juttatások elszámolására vonatkozó szabályok. Lényegesebb 

kapcsolódó közzétételi kötelezettségek. A magyar számviteli szabályozás és az IFRS-

ek fontosabb témaspecifikus eltérései.  

A részvény-alapú kifizetések csoportjai, azok elszámolására vonatkozó szabályok. 

Lényegesebb kapcsolódó közzétételi kötelezettségek. A magyar számviteli 

szabályozás és az IFRS-ek fontosabb témaspecifikus eltérései. 
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ÉRTÉKELŐLAP 

 
Az A és B tétel alapján a jelölt egy érdemjegyet kap. Amennyiben az egyik részfelelete nem 

éri el a 60%-ot, úgy érdemjegye elégtelen. Póttételt abból a tételsorból kell húznia, melyből 

feleletét eredménytelennek ítélte meg a vizsgabizottság. 

 
Sorszám A vizsgázó neve Tétel Érdemjegy* 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

*A szóbeli vizsgatevékenység eredményességének minimumfeltétele 60%. 

 

Dátum:  

……………………………….. 
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