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Rövid távú munkavállalói juttatások 1

EGYIK gazdálkodó kifizeti munkavállalói havi munkabérét és 
járulékát. A munkabér összege 10 MFt. A béreket terhelő járulék 
mértéke 30%. 

Könyveld le a kapcsolódó gazdasági eseményeket!



Megoldás

Munkabér 10

Járulék
= 10x30%

3 

Összesen 13



Könyvelés

Valamikor / Havi munkabér elszámolása
T Bérköltség / Közvetlen ráfordítás 
K Munkavállalói juttatási kötelezettség (munkabér)

10MFt



Könyvelés

Valamikor / Havi munkabért terhelő bérjárulék 
elszámolása
T Bérjárulék / Közvetlen ráfordítás 
K Munkavállalói juttatási kötelezettség (járulék)

3MFt



Könyvelés

Valamikor / Havi munkabér kifizetése
T Munkavállalói juttatási kötelezettség (munkabér)
K Pénzeszköz

10MFt



Könyvelés

Valamikor / Havi járulék kifizetése
T Munkavállalói juttatási kötelezettség (járulék)
K Pénzeszköz

3MFt



Vége



Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

A videóban / pdf-ben a nemzetközi számviteli ismeretekkel kapcsolatos tartalmak a Nemzetközi 
Pénzügyi Beszámolási Standardok és a kapcsolódó magyarázó szövegei az 1606/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok 
elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendelet és kapcsolódó módosításai, vagyis az Európai Unió 
által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok, az úgynevezett EU IFRS® 
standardok figyelembevételével készültek.
A videó / pdf teljes tartalmában az IFRS Foundation védjegyhasználati irányelveinek megfelelően 
az IFRS®, az IAS®, az IFRIC®, a SIC®, védjegyek az alábbiak szerint kerülnek használatra:
� IFRS: melléknévként, de első előforduláskor IFRS® standardok (a továbbiakban: IFRS 

Standardok) megnevezéssel kerül feltüntetésre. Az ® szimbólum nem szükséges a konkrét 
standardok említéséhez, pl.: IFRS 1, IFRS 2…

� IAS: első előforduláskor IAS® standardok (a továbbiakban: IAS Standardok) kerül feltüntetésre. 
Az ® szimbólum nem szükséges a konkrét standardok említéséhez, pl.: IAS 1, IAS 2…

� IFRIC: első előforduláskor IFRIC® értelmezések (a továbbiakban: IFRIC Értelmezések) kerül 
feltüntetésre

� SIC: első előforduláskor SIC® értelmezések (a továbbiakban: SIC Értelmezések) kerül 
feltüntetésre



Jogi nyilatkozat

A videó / pdf teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A videóból / pdf-ből tartalmat, képet, 
szöveget/szöveg részletet másolni, más oldalon, fórumon, nyomtatott médiumokban, nyilvános 
előadásokon, vagy bármilyen írott módon, illetve szóban, felhasználni csak és kizárólag a szerző –
Farkas Krisztina – írásos engedélyével lehet. 
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Rövid távú munkavállalói juttatások 2

EGYIK gazdálkodó egység egyik alkalmazottjának időarányosan 
5 nap szabadága van még a tárgyévben. 
Havi átlagos munkabére 1 000 000Ft.
(1 hónap = 20 munkanap)
A béreket terhelő járulék mértéke 30%.
a) Az alkalmazott a szabadságot a következő évben veszi ki, hisz 

a szabadság átvihető a következő évre.
b) A ki nem vett szabadság nem vihető át a következő évre.

Könyveld le a kapcsolódó gazdasági eseményeket!



Megoldás

Rövid távú fizetett távollét lehet
� Halmozódó fizetett távollét: olyan fizetett távollétek, 

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

� Nem halmozódó fizetett távollét: olyan fizetett 
távollétek, melyek  nem vihetőek át a következő időszakra



a) Halmozódó fizetett távollét

1 havi munkabér 1 000

1 havi munkabér + járulék
= 1 000+(1 000x30%)= 1 000+ 300

1 300 

1 napi munkabér + járulék (eFt/nap)
= 1 300/20

65

5 napi munkabér + járulék (eFt/nap)
= 65x5

325



Könyvelés

Valamikor / Ki nem vett szabadságra képzett 
céltartalék elszámolása
T Bérköltség + járulék / Közvetlen ráfordítás 
K Céltartalék (Rövid lejáratú)

325eFt



b) Nem halmozódó fizetett távollét

-



Vége



Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

A videóban / pdf-ben a nemzetközi számviteli ismeretekkel kapcsolatos tartalmak a Nemzetközi 
Pénzügyi Beszámolási Standardok és a kapcsolódó magyarázó szövegei az 1606/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok 
elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendelet és kapcsolódó módosításai, vagyis az Európai Unió 
által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok, az úgynevezett EU IFRS® 
standardok figyelembevételével készültek.
A videó / pdf teljes tartalmában az IFRS Foundation védjegyhasználati irányelveinek megfelelően 
az IFRS®, az IAS®, az IFRIC®, a SIC®, védjegyek az alábbiak szerint kerülnek használatra:
� IFRS: melléknévként, de első előforduláskor IFRS® standardok (a továbbiakban: IFRS 

Standardok) megnevezéssel kerül feltüntetésre. Az ® szimbólum nem szükséges a konkrét 
standardok említéséhez, pl.: IFRS 1, IFRS 2…

� IAS: első előforduláskor IAS® standardok (a továbbiakban: IAS Standardok) kerül feltüntetésre. 
Az ® szimbólum nem szükséges a konkrét standardok említéséhez, pl.: IAS 1, IAS 2…

� IFRIC: első előforduláskor IFRIC® értelmezések (a továbbiakban: IFRIC Értelmezések) kerül 
feltüntetésre

� SIC: első előforduláskor SIC® értelmezések (a továbbiakban: SIC Értelmezések) kerül 
feltüntetésre



Jogi nyilatkozat

A videó / pdf teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A videóból / pdf-ből tartalmat, képet, 
szöveget/szöveg részletet másolni, más oldalon, fórumon, nyomtatott médiumokban, nyilvános 
előadásokon, vagy bármilyen írott módon, illetve szóban, felhasználni csak és kizárólag a szerző –
Farkas Krisztina – írásos engedélyével lehet. 
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Rövid távú munkavállalói juttatások 3

EGYIK A gazdálkodó egység összesen 500 fő alkalmazottat 
foglalkoztat. 
A szabadságok egy évig „csúsztathatók”, és azok megszolgáltnak 
minősülnek. 
A munkavállalókat évi 20 nap szabadság illeti meg, ebből a 
tárgyévben dolgozónként átlagosan 5 napot nem használtak fel.
A munkavállalók 1 napi átlagos bére (+ járulék) 20 eFt.

Könyveld le a kapcsolódó gazdasági eseményeket!



Megoldás

Rövid távú fizetett távollét lehet
� Halmozódó fizetett távollét: olyan fizetett távollétek, 

melyek továbbvihetőek és jövőbeli időszakban 
felhasználhatóak, ha tárgyidőszaki jogosultságot nem 
használták fel teljes egészében
Megszolgált halmozódó fizetett távollét



Megszolgált halmozódó fizetett távollét

1 napi munkabér (+ járulék) / fő (eFt/nap/fő) 20

1 napi munkabér (+ járulék) / 500fő(eFt/nap)
= 20x500

10 000

5 napi munkabér (+ járulék) / 500fő (eFt)
= 5x10 000

50 000



Könyvelés

Valamikor / Ki nem vett szabadságra képzett 
céltartalék elszámolása
T Bérköltség + járulék / Közvetlen ráfordítás 
K Céltartalék (Rövid lejáratú)

50 000eFt



Vége



Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

A videóban / pdf-ben a nemzetközi számviteli ismeretekkel kapcsolatos tartalmak a Nemzetközi 
Pénzügyi Beszámolási Standardok és a kapcsolódó magyarázó szövegei az 1606/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok 
elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendelet és kapcsolódó módosításai, vagyis az Európai Unió 
által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok, az úgynevezett EU IFRS® 
standardok figyelembevételével készültek.
A videó / pdf teljes tartalmában az IFRS Foundation védjegyhasználati irányelveinek megfelelően 
az IFRS®, az IAS®, az IFRIC®, a SIC®, védjegyek az alábbiak szerint kerülnek használatra:
� IFRS: melléknévként, de első előforduláskor IFRS® standardok (a továbbiakban: IFRS 

Standardok) megnevezéssel kerül feltüntetésre. Az ® szimbólum nem szükséges a konkrét 
standardok említéséhez, pl.: IFRS 1, IFRS 2…

� IAS: első előforduláskor IAS® standardok (a továbbiakban: IAS Standardok) kerül feltüntetésre. 
Az ® szimbólum nem szükséges a konkrét standardok említéséhez, pl.: IAS 1, IAS 2…

� IFRIC: első előforduláskor IFRIC® értelmezések (a továbbiakban: IFRIC Értelmezések) kerül 
feltüntetésre

� SIC: első előforduláskor SIC® értelmezések (a továbbiakban: SIC Értelmezések) kerül 
feltüntetésre



Jogi nyilatkozat

A videó / pdf teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A videóból / pdf-ből tartalmat, képet, 
szöveget/szöveg részletet másolni, más oldalon, fórumon, nyomtatott médiumokban, nyilvános 
előadásokon, vagy bármilyen írott módon, illetve szóban, felhasználni csak és kizárólag a szerző –
Farkas Krisztina – írásos engedélyével lehet. 


