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� Egyéb hosszú távú munkavállalói juttatás
� Végkielégítés



Munkavállalói juttatás

A munkavállalói juttatás a gazdálkodó egység által a 
munkavállalók által elvégzett szolgálatért vagy a munkaviszony 
megszűnésére tekintettel adott ellenérték minden formája.



Rövid távú munkavállalói juttatás

A rövid távú unkavállalói juttatás olyan (a végkielégítéstől 
eltérő) munkavállalói juttatások, amelyeket várhatóan teljes 
egészében kifizetnek azon éves beszámolási időszak végét 
követő tizenkét hónap eltelte előtt, amely alatt a munkavállalók a 
kapcsolódó szolgálatot teljesítették.



Munkaviszony megszűnése utáni juttatások

A munkaviszony megszűnése utáni juttatások olyan (a 
végkielégítéstől és a rövid távú munkavállalói juttatásoktól eltérő) 
munkavállalói juttatások, amelyek a munkaviszony befejezése 
után járnak.



Egyéb hosszú távú munkavállalói juttatás

Az egyéb hosszú távú munkavállalói juttatás a rövid 
távú munkavállalói juttatásoktól, a munkaviszony megszűnése 
utáni juttatásoktól és a végkielégítéstől eltérő munkavállalói 
juttatások.



Végkielégítés

A végkielégítés olyan munkavállalói juttatások, amelyeket a 
munkavállaló munkaviszonyának az alábbiak következtében 
történő megszüntetésére tekintettel nyújtanak:
� a gazdálkodó egységnek a munkavállaló munkaviszonyának a 

szokásos nyugdíjazási időpont előtti megszüntetésére 
vonatkozó döntése miatt; vagy

� a munkavállalónak a munkaviszony megszüntetéséért cserébe 
felajánlott juttatások elfogadására vonatkozó döntése miatt.



Vége
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Rövid távú munkavállalói juttatások

� Fogalma
� Például
� Megjelenítés és értékelés
� Rövid távú fizetett távollétek
� Halmozódó fizetett távollét
� Nem halmozódó fizetett távollét
� Nyereségrészesedési és jutalmazási programok



Fogalma

Rövid távú munkavállalói juttatások

Olyan (a végkielégítéstől eltérő) munkavállalói juttatások, 
amelyeket várhatóan teljes egészében kifizetnek azon éves 
beszámolási időszak végét követő tizenkét hónap eltelte előtt, 
amely alatt a munkavállalók a kapcsolódó szolgálatot teljesítették



Például

Rövid távú munkavállalói juttatások például

Amennyiben azokat várhatóan teljes egészében kifizetik 
azon éves beszámolási időszak végét követő 12 hónap 
eltelte előtt, amely alatt a munkavállalók a kapcsolódó 
szolgálatot teljesítették:
� bérek, fizetések és társadalombiztosítási járulékok
� fizetett éves szabadság és fizetett betegszabadság
� nyereségrészesedés és jutalmak
� nem pénzbeli juttatások a meglévő munkavállalóknak 

(egészségügyi ellátás, a lakás, a cégautó, termékek / 
szolgáltatások ingyenes vagy kedvezményes juttatása)



Megjelenítés és értékelés

Rövid távú munkavállalói juttatások elszámolása

� NEM diszkontált értékén, hisz a pénz időértéke nem jelentős
� 1 éven belüli…

- Tárgyidőszaki ráfordításként
- Eszköz bekerülési érték részeként, például: IAS 16, IAS 2



Rövid távú fizetett távollét

Rövid távú fizetett távollét például

� Fizetett éves szabadság
� Fizetett betegszabadság



Rövid távú fizetett távollét

Rövid távú fizetett távollét lehet

� Halmozódó fizetett távollét
� Nem halmozódó fizetett távollét



Halmozódó fizetett távollét

Halmozódó fizetett távollét =

Olyan fizetett távollétek, melyek továbbvihetőek és jövőbeli 
időszakban felhasználhatóak, ha tárgyidőszaki jogosultságot nem 
használták fel teljes egészében



Halmozódó fizetett távollét

Halmozódó fizetett távollét lehet

� Megszolgált: a munkavállaló a gazdálkodó egységgel való 
munkaviszony megszűnésekor jogosult a fel nem használt 
jogosultság pénzbeli megváltására

� Nem megszolgált: a munkavállaló a gazdálkodó egységgel 
való munkaviszony megszűnésekor NEM jogosult a fel nem 
használt jogosultság pénzbeli megváltására



Nem halmozódó fizetett távollét

Nem halmozódó fizetett távollét =

� Olyan fizetett távollétek, melyek  nem vihetőek át a következő 
időszakra

� Ha a tárgyévi „keret” nem kerül teljes mértékben 
felhasználásra, akkor az elveszik

� A munkavállalók a pénzben történő megváltásra sem tarthatnak 
igényt a fel nem használt „keret” után a munkaviszony 
megszűnése után



Nem halmozódó fizetett távollét

Nem halmozódó fizetett távollét például

� Betegszabadság
� Szülési szabadság
� Apasági szabadság

Feladat: IAS19 Rövid távú munkavállalói juttatások 1, 2, 3,



Nyereségrészesedési és jutalmazási programok 

Nyereségrészesedési és jutalmazási programok 

� A nyereségrészesedési és jutalmazási programok keretében 
keletkező kötelezettségeket mindig a keletkezés éve 
eredményének a terhére kell elszámolni

� A nyereségrészesedés és a jutalom kifizetésének várható 
költségét csak akkor lehet megjeleníteni, ha

� a gazdálkodó egységnek múltbeli események 
következtében meglévő jogi vagy vélelmezett kötelme 
van ilyen összegek megfizetésére, és

� a kötelem összegéről megbízható becslés készíthető
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Munkaviszony megszűnése utáni juttatások

� Fogalma
� Például
� Fajtái



Fogalma

Munkaviszony megszűnése utáni juttatások =

Olyan (a végkielégítéstől és a rövid távú munkavállalói 
juttatásoktól eltérő) munkavállalói juttatások, amelyek a 
munkaviszony befejezése után járnak



Például

Munkaviszony megszűnése utáni juttatások például

� Nyugdíjazási juttatás 
� Munkaviszony megszűnése utáni juttatás (lakás, autó, 

életbiztosítás, egészségügyi ellátások)



Fajtái

Munkaviszony megszűnése utáni juttatások fajtái

� Meghatározott hozzájárulási program
� Meghatározott juttatási program
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Végkielégítés

� Fogalma
� Elszámolása



Fogalma

Végkielégítés =

Olyan munkavállalói juttatások, amelyeket a munkavállaló 
munkaviszonyának az alábbiak következtében történő 
megszüntetésére tekintettel nyújtanak:
� A gazdálkodó egységnek a munkavállaló munkaviszonyának a 

szokásos nyugdíjazási időpont előtti megszüntetésére 
vonatkozó döntése miatt; vagy

� A munkavállalónak a munkaviszony megszüntetéséért cserébe 
felajánlott juttatások elfogadására vonatkozó döntése miatt.



Elszámolása

Végkielégítés elszámolása

� Kötelezettségként akkor jeleníthető meg, ha gazdálkodó 
egység elkötelezte magát a munkavállaló felé (vagy jogszabályi 
kötelezettség alapján)

� IAS37 Céltartalékok, függő kötelezettség és függő követelések 
Átszervezés, ha van rá formális, részletes terv (munkakör, 
létszám, időpont), vagy az érintettek tájékoztatása megtörtént

Feladat: IAS37 Átszervezés 1, 2, 3,



Vége


