
Ellenőrzés, önellenőrzés 
számvitele

Előadó:

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna
a kisvállalati adózás szakértője

Fogalmak

ØEllenőrzés: a jóváhagyásra jogosult testület által 
elfogadott beszámolóval lezárt üzleti év(ek) adatainak - a 

gazdálkodó, illetve az adóhatóság általi - utólagos 
ellenőrzése az önellenőrzés, illetve az adóhatósági 
ellenőrzés keretében 

ØCélja: az adótörvényekben és más jogszabályokban 
előírt kötelezettségek teljesítésének vagy megsértésének 
megállapítása. Az ellenőrzés során az adóhatóság 
feltárja és bizonyítja azokat a tényeket, körülményeket, 
adatokat, amelyek megalapozzák a jogsértés és a joggal 
való visszaélés megállapítását, és az ezek miatt indított 
hatósági eljárást. 



Jelentős hiba

.Jelentős összegű hiba: a hiba összege meghaladja 
a számviteli politikában meghatározott értékhatárt; 
DE minden esetben jelentős összegű a hiba, ha 
meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 
2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka 
nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió 
forintot. 

Nem jelentős összegű hiba: ha a hiba összege nem 
haladja meg a jelentős összegű hiba értékhatárát. 

Mikrogazdálkodói beszámolót készítőknél nincs jelentős hiba!

Helyesbítést befolyásoló tényezők

ØHiba nagysága (jelentős vagy nem 
jelentős)

ØKeletkezésének időpontja (lezárt vagy 
nem lezárt időszakra vonatkozik)

ØA hiba feltárásának időpontja 
(fordulónap és mérlegkészítéshez 
viszonyítva)

ØMegjelenésének helye (eredményt 
és/vagy saját tőkét érint)



Ellenőrzés fajtái

Éven belüli hibajavítás

Számvitelileg le nem zárt időszak 
hibáinak javítása

Ellenőrzések számvitele

Valamely korábbi lezárt 
időszakban elkövetett 
elszámolási, nyilvántartási, 
bevallási tény, amely nem felel 
meg a hatályos – számviteli és 
adózási – jogszabályok 
előírásainak, és amely lehet az 
előírások: 
•nem megfelelő alkalmazásának 
•helytelen értelmezésének, illetve 
•meg nem engedett (tiltott) 
cselekmény elkövetésének a 
következménye 

Az eredeti hiba által okozott 
újabb hiba, amely 
jelentkezhet: 

•a hiba elkövetésének 
évében, 
•a hiba elkövetését követő 
időszakban, a hibafeltárás 
időszakának kezdetéig, 
•a hiba feltárásának 
időszakában. 

hibák hibahatások



Példa

Hiba:
Tárgyi eszköz bekerülési értékének 
helytelen meghatározása és rossz 

értéken történő aktiválása

Kapcsolódó hibahatás:

Rossz értékcsökkenés 
megállapítása

Kapcsolódó hibahatás:

Rossz költségvetési 
kapcsolat

(kevesebb vagy több 
adó)

Hibák a beszámolóban

ØJelentős összegű hiba: háromoszlopos 
beszámoló

ØNem jelentős hiba: tárgyévi adatok 
között.

De mikor jelentős egy hiba?



A jelentőség minősítésének szabályai

a)Nem lehet nettósítani: a számbavétel során a hibák és hibahatások 
eredményre, saját tőkére gyakorolt hatását előjeltől függetlenül kell 
összegezni. 

b)Az összegzés során az elsődleges hiba mellett a hibahatások értékét is 
figyelembe kell venni. 

c)Tárgyéven belül összegezni kell az adott évre vonatkozó önrevíziók és 
revíziók megállapításait. 

d)Több évre kiterjedő ellenőrzés (önellenőrzés) esetén a hibákat és a 
hibahatásokat évenként külön-külön kell összegezni, és az egyes érintett 
évek esetén külön-külön kell elbírálni, hogy jelentős vagy nem jelentős 
hibát tártunk-e fel. 

e)A vizsgálat során a kiszámolt összeget mindig az ellenőrzött üzleti év – amire 
vonatkozóan a hibák és hibahatások feltárásra kerültek –
mérlegfőösszegéhez kell viszonyítani és nem a tárgyév 
mérlegfőösszegéhez. 

f)A minősítés során nem kell figyelembe venni a korábbi - a tárgyévet megelőző 
években végzett - ellenőrzések során az adott évvel kapcsolatban feltárt 
hibákat. 

Példa

Egy vállalkozás 2017. évben 2015. évre vonatkozóan 
lefolytatott ellenőrzése során feltárt hibák és hibahatások 
minősítéséhez a következő információkkal rendelkezik: 

a)a vállalkozás számviteli politikája alapján a hiba jelentős, 
ha a feltárt hibák és hibahatások összege meghaladja az 
ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 1,5 %-át; 

b)a vállalkozás számviteli politikája alapján a hiba 
minősítésénél a Szt. 3.§ (3) 3.pontjának előírásait 
alkalmazzák. 

FELADAT: Minősítsd a hibákat és hibahatásokat 
nagyságuk alapján! 



Megoldás I.

a vállalkozás számviteli politikája alapján a hiba jelentős, ha a feltárt 
hibák és hibahatások összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év 
mérlegfőösszegének 1,5 %-át; 

Megnevezés 1. eset 2. eset 3. eset 4. Eset

Mérlegfőösszeg 35.000 40.000 55.000 65.000

Hibák és 
hibahatások 
összhatása

850 1.100 1.200 1.200

Határérték 
(számviteli 
politika alapján)

1,5% = 525 1,5% = 600 1,5% = 825 1,5% = 975

Jelentős vagy 
nem jelentős?

JELENTŐS JELENTŐS JELENTŐS JELENTŐS

Megoldás I.

a vállalkozás számviteli politikája alapján a hiba minősítésénél a Szt. 
3.§ (3) 3. pontjának előírásait alkalmazzák. 

Megnevezés 1. eset 2. eset 3. eset 4. Eset

Mérlegfőösszeg 35.000 40.000 55.000 65.000

Hibák és 
hibahatások 
összhatása

850 1.100 1.200 1.200

Határérték 
(számviteli 
politika alapján)

2% = 525, azaz 

1.000

2% = 600, azaz 

1.000
2% = 1.100 2% = 1.300

Jelentős vagy 
nem jelentős?

NEM 

JELENTŐS
JELENTŐS JELENTŐS

NEM 

JELENTŐS



A háromoszlopos mérleg felépítése

Előző év
Előző évek 

módosításai
Tárgyév

eszközök és források 
üzleti évi nyitó adatai, 

amelyek 

megegyeznek az 

előző üzleti év 
mérlegének 

mérlegfordulónapi
záró eszköz- és 

forrásadataival 

a feltárt jelentős 
összegű hibáknak az 
egyes eszközöket, 
illetve forrásokat 

érintő adatai előjel-
helyesen (több üzleti 
évet érintő jelentős 

összegű hibák esetén 
összevontan) 

az üzleti év 
mérlegfordulónapi –

leltárral alátámasztott 
– eszköz- és 
forrásadatai 

Példa

A társaság 2010-ben nem aktivált egy 2.000 eFt értékű 
saját előállítású tárgyi eszközt, annak ellenére, hogy 
2010.12.31-én használatba vették. Az eszközt azóta is 
használják, várható hasznos élettartam 14 év. Társasági 
adó kulcsa 10 %. Az hibafeltárás időpontja 2017. április 
1. A vállalkozás számviteli politikája alapján a hiba 
jelentős, ha feltárt hibák és hibahatások összege 
meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 
2 %-át.

FELADAT: Végezd el a helyesbítő könyveléseket!

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mérleg-

összeg
40.000 42.500 44.000 38.000 33.000 30.000 37.000 38.000



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mérlegfőösszeg 40.000 42.500 44.000 38.000 33.000 30.000 37.000 38.000

Hatás az eredményre
(SEEAÉ)

+2100

Hatás az eredményre 
(értékcsökkenés)

-150 -150 -150 -150 -150 -150 -150

Hatás az eredményre
(társasági adó)

-399 15 15 15 15 15 15 15

Hatás a saját tőkére 1701 -135 -135 -135 -135 -135 -135 -135

HIBA Abszolút 
összege

4200 300 300 300 300 300 300 300

Mérlegfőösszeg 
2%-a

800 850 880 760 660 600 740 760

Jelentős / nem 

jelentős
J NJ NJ NJ NJ NJ NJ NJ

Jogkövetkezmény elévült nincs nincs nincs nincs nincs nincs nincs

Megoldás

Könyvelési tételek

Jelentős hiba javítása 2010-re vonatkozóan:

T 1 Ingatlanok és kapcs. V.É.J. (E) 
K 5. SEEÁÉ (E) 2.100 eFt 

T 5 Technikai számla (E) 
K 4 MSZE (E) 2.100 eFt 

A társasági adó hiányt nem kell könyvelni, mert időközben elévült, így 

jogkövetkezmény sem jelentkezik.

Nem jelentős hiba javítása 2011-re (és a követő évekre)

T 5. Értékcsökkenési leírás 
K 1 Ingatlanok és kapcs. V.É.J. értékcsökkenése 150 eFt 

T 4 Adófizetési kötelezettség 

K 8 Társasági adó 15 eFt  (??!!??)

Jogkövetkezmény nincs, mert nem adóhiány, hanem adótöbblet keletkezett.



Kiegészítő melléklet

88. § (5) 

A kiegészítő mellékletben be kell mutatni 
az ellenőrzés során feltárt jelentős 
összegű hibák eredményre, az 
eszközök és a források állományára 
gyakorolt - a mérlegben, az 
eredménykimutatásban a megfelelő 
tételeknél összevontan szereplő -
hatását, évenkénti megbontásban.

Nem jelentős hiba

- nem kell elkülönítetten kezelni, azaz része a 
tárgy évi eredménynek; 

- két oszlopos marad mérleg és eredmény-
kimutatás; 

- a feltárt hibák és hiba hatások a tárgyévi adatok 
között szerepelnek; 

- minden adózás előtti eredményt érintő tétel – a 
kétszeres adózás elkerülése érdekében –
adóalap korrekció lesz év végén (az évközi 
ellenőrzések során eredményt csökkentő 
tételek plusz, az eredményt növelő tételek 
mínusz előjellel). 



Adóellenőrzés I.

Adóellenőrzés II.



Adóellenőrzés III.

Szép napot!


