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1. számviteli törvény szintű szabályozás

Számvitel rendszerének sajátossága

A számviteli törvény, mint a számvitel szabályozásának eszköze, a szabályozás tartalmi és formai elemei

A számviteli törvény célja, filozófiája, a számviteli törvény által támasztott követelmények

A számviteli törvényben nem nevesített, vagy később nevesítendő számviteli elvek

Számviteli politika szerepe, tartalma

Múltbéli értéken történő értékelés, annak elvei, gyakorlata

Számviteli törvény hatálya

Beszámolási kötelezettség, a beszámoló formái (éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, 
összevont, konszolidált éves beszámoló, egyszerűsített mérleg), az áttérés követelményei



3

A könyvvezetés a kettős és az egyszeres könyvvitel rendszerében, a könyvvezetés egyes módjai közötti 
áttérés

Az egységes számlakeret célja a vállalkozás számlarendjének tartalma és a számlatükör összeállítása

Beszámolási kötelezettség és a könyvvezetés kapcsolata

Könyvviteli zárlat célja és feladatai

A leltárkészítés kötelezettsége és a leltárkészítés módszerei

Bizonylati elv, bizonylati fegyelem, bizonylat fogalma, alaki és tartalmi kellékei, bizonylatok megőrzésével 
kapcsolatos feladatok, követelmények

A számviteli elszámolásokhoz szükséges belső szabályzatok, azok szükségessége és tartalma

A külső és belső számviteli adatok szerepe a vállalkozáson belüli információs rendszerben
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Számvitel rendszerének sajátossága
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Számvitel rendszerének sajátossága

Erről lesz szó…

� Számvitel fogalma

� Számvitel célja

� Számvitel tárgya

� Számvitel feladatai

� Számviteli nyilvántartások

� Számviteli elszámolás folyamata

� Számvitel részei

� Könyvvezetetés

� Számvitel területei
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Számvitel fogalma

� A számvitel a vállalkozók működését, tevékenységét 
bemutató információs rendszer

� Olyan gyakorlati tevékenység, amely bizonylatok 
feldolgozásával és előállításával, sajátos módszerekkel segíti 
a gazdasági események hatásának a mérését és feljegyzését



7

Vagy egy kicsit másképp…

A számvitel:

� A tájékoztatás eszköze

� Sajátos tevékenység

� Sajátos módszer

� Bizonylatok, okmányok összessége
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Vagy egy kicsit másképp…

A számvitel:

� A gazdasági események megfigyelését, mérését, 
feljegyzését, ellenőrzését, elemzését és beszámolását, azaz 
a beszámoló készítést jelenti
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Számvitel célja

� A számvitel célja a tájékoztatás

� A számvitel a tájékoztatás eszköze, ugyanis: tájékoztatást ad 
a vállalkozás vagyonáról, a vagyon változásáról és az 
eredményességről
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A számvitel tárgya

A vagyon és annak változása

� A számvitel olyan tevékenység, amely figyeli, méri, feljegyzi 
a vagyon mozgását, változását, az eredmény alakulását
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Számvitel feladata

Feljegyzések készítése

� A számviteli törvény beszámolási kötelezettség teljesítését 
írja elő, vagyis a  vállalkozás működéséről, vagyoni, pénzügyi 
és jövedelmi helyzetéről, az üzleti év zárását követően 
magyar nyelven beszámolót köteles készíteni
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A számvitel a gazdasági eseményeket

� Megfigyeli

� Megméri

� Feljegyzi
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A számvitel a gazdasági eseményeket megfigyeli =

A múltbeli, megtörtént gazdasági eseményeket figyeli, méri, 
feljegyzi
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A számvitel a gazdasági eseményeket megméri =

A vagyonváltozást méri, és egyben azt is, hogy a vagyon 
mozgás, hogyan hat az eredményre



15

A számvitel a gazdasági eseményeket feljegyzi =

Minden gazdasági eseményt bizonylaton kerül rögzítésre

a gazdasági események okozta változásokat különböző 
nyilvántartásokban kell elszámolni
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Számviteli nyilvántartások

A gazdasági események okozta változásokat különböző 
nyilvántartásokba rögzíteni kell

� Analitikus nyilvántartás
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Analitikus nyilvántartás  = részletező nyilvántartás

Az analitikus nyilvántartás az időszak alatt bekövetkezett 
változások feljegyzésére szolgál, ezeket a változásokat időszak 
végén összesíteni kell

Az analitikus nyilvántartás jellemző formái:

� Csak mennyiségi nyilvántartás

� Csak értékbeni nyilvántartás

� Mennyiségi és értékbeni
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Főkönyvi feladás: az analitikus nyilvántartás összesítő 
adataiból feladás készül
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Főkönyvi könyvelés: 

az analitikus nyilvántartás összesítő adataiból feladás készül

ez az úgynevezett 

főkönyvi könyvelés

= szintetikus könyvelés
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Analitika >>> Főkönyvi feladás >>> Főkönyvi könyvelés

� Az analitikus és a főkönyvi nyilvántartás ugyanazon 
gazdasági események hatását tartalmazza

� Az analitikus nyilvántartás részletes

� A főkönyvi nyilvántartás összevont

� Számszakilag meg kell egyeznie



21

Számviteli elszámolás folyamata

Gazdasági 
esemény

Bizonylat 
kiállítása

Analitikus 
nyilvántartás

Főkönyvi 
feladás

Főkönyvi 
könyvelés

Beszámoló 
összeállítás
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Számvitel részei

� Könyvvezetés (könyvvitel)

� Beszámoló összeállítás

� Bizonylati rend

� Költségelszámolás, önköltségszámítás
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Könyvvezetés

Könyvvezetés = Könyvelés, Könyvvitel

Könyvvezetés lehet:

� Egyszeres könyvvitel

� Kettős könyvvitel
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Egyszeres könyvvitel = Pénzforgalmi könyvvitel

� A vállalkozó tulajdonában lévő

� Pénzeszközökről

� A pénzeszközök eredetéről

� A pénzforgalmi gazdasági eseményekről vezetett

� Folyamatos, zárt rendszerű 

� (Nem teljes körű) nyilvántartás

� A nyilvántartás eszköze: naplófőkönyv
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Kettős könyvvitel

� A vállalkozó tulajdonában lévő

� Vagyonáról,

� A vagyon változásáról

� Vezetett

� Zárt rendszerű

� Teljes körű nyilvántartás
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Számvitel területei

� Pénzügyi számvitel

� Vezetői számvitel
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Pénzügyi számvitel magába foglalja:

� Könyvvezetést

� Bizonylati rendet

� A beszámolórendszert

� Az értékelést, az eredményszámítást

� A leltár készítését

� Az információk ellenőrzését

� A könyvvizsgálatot

� A beszámoló közzétételét, nyilvánosságát
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Pénzügyi számvitel:

� Számviteli törvény szabályozza

� Múltbeli gazdasági eseményekre fókuszál

� A beszámolóban a múltra vonatkozó adatok kerülnek 
bemutatásra

� A beszámolót törvény szabályozza, ebből adódik a 
beszámolási kötelezettség

� A beszámoló a vállalkozás egészét mutatja be

� A beszámoló információi jellemzően értékbeli adatok
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Vezetői számvitel:

� A vállalkozó szabályozza, alakítja ki

� A múltbeli adatok mellett a tervezés érdekében jövőbeni 
adatokat és információkat is felhasznál

� A vezetői számvitel nem jogszabályi kötelezettségen alapul, 
a vállalkozó saját döntésén alapul

� Kisebb egységekre fókuszál

� Értékadatok mellett mennyiségi adatokat is szolgáltat
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Számvitel rendszerének sajátossága

Erről volt szó…

� Számvitel fogalma

� Számvitel célja

� Számvitel tárgya

� Számvitel feladatai

� Számviteli nyilvántartások

� Számviteli elszámolás folyamata

� Számvitel részei

� Könyvvezetetés

� Számvitel területei
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Vége…
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A számviteli törvény, mint a számvitel szabályozásának 
eszköze, a szabályozás tartalmi és formai elemei
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A számviteli törvény, a számviteli szabályozás eszköze

Erről lesz szó…

� Történelmi kitekintő

� Számvitel szabályozása

� Magyar számviteli standardok
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Történelmi kitekintő

� 1494: a könyvelés szabályairól, a mérleg összeállításáról 
szóló mű

� Fra Luca Pacioli nevéhez fűződik (a számvitel atyja)
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� 1573-ban megjelent, de 1458-ban írt könyvvitelről szóló mű

� Benedetto Cortugli nevéhez fűződik



36

Hazai történelmi kitekintő

1723: kereskedelmi dekrétum
1875: kereskedelmi törvény
1930: hiteles könyvvizsgáló
1947: az első kötelező számlakeret megjelent
1950: szovjet számviteli minta
1968: egységes számviteli rend
1991: számviteli törvény
2000: számviteli törvény

2000. évi C. törvény a számvitelről
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Számvitel szabályozása

2 szintű szabályozás:

� Törvényszintű szabályok

� Kormányrendelet szintű szabályok
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Törvényszintű szabályok:

� A törvény meghatározza a hatálya alá tartozók beszámolási 
és könyvvezetési kötelezettségét

� A beszámoló összeállítása, a könyvek vezetése során 
érvényesítendő elveket, az azokra épített szabályokat

� A nyilvánosságra hozatalra, a közzétételre, a 
könyvvizsgálatra vonatkozó követelményeket
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Kormányrendelet szintű szabályok:

A számviteli törvény adata felhatalmazásból fakadóan 

kormányrendelet szabályozza 

� Egyes meghatározott gazdálkodók

� Az államháztartás szervezetei

� Az egyéb szervezetek sajátos számvitelét

� A felszámolás és a végelszámolás sajátos számviteli 
szabályait
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A számviteli szabályozás az Országgyűlés és a Kormány 
feladatkörébe tartozik
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A számviteli szabályok elkészítésében meghatározó szerepe 
van:

� Pénzügy Minisztériumnak

� Országos Számviteli Bizottságnak

� Európai Parlament és Tanács irányelveinek
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Országos Számviteli Bizottság feladata:

� Javaslatot tesz a számviteli törvény módosítására, újak 
módosítására

� Nemzeti számviteli standardokat elkészítésével, 
elfogadásával, értelmezésével kapcsolatos feladatokat 
ellátja

� Figyelemmel kíséri a számviteli rendszer gyakorlati 
megvalósítását, javaslatot tesz a Pénzügyminisztériumnak a 
felmerülő problémák megoldására

� Javaslatot tesz a könyvvizsgálói feladatok végrehajtását 
segítő számviteli ajánlások elkészítésével
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Országos Számviteli Bizottság feladata:

� A külföldi szabályozást és gyakorlatot figyelemmel kíséri
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Magyar számviteli standardok

Célja:

1) a magyar számviteli szabályok

2) az „EU” IFRS-ek és

3) a „full” IFRS-ek

összehangolása
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Standard testületek:

1) Magyar Számviteli Standard Testület

2) Standard Előkészítő Testület

3) Standard Értelmező Testület
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„EU” IFRS-ek

„full” IFRS-ek

Magyar számviteli 
jogszabályok

Magyar számviteli standardok

A magyar számviteli jogszabályoknak általánosabbá, inkább csak keretjellegűvé kell 
válniuk, a részletszabályok pedig az IFRS-ekre alapozott Nemzeti Számviteli 
Standardokban jelennek majd meg
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A számviteli törvény, a számviteli szabályozás eszköze

Erről volt szó…

� Történelmi kitekintő

� Számvitel szabályozása

� Magyar számviteli standardok
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Vége…
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A számviteli törvény célja, filozófiája, a számviteli törvény által 
támasztott követelmények
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A számviteli törvény célja, filozófiája, 
A számviteli törvény által támasztott követelmények

Erről lesz szó…

� Számviteli törvény

� Számviteli törvény hatálya

� Számviteli törvény filozófiája

� Számviteli törvény felépítése
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Számviteli törvény

� A számviteli törvény olyan számviteli szabályokat rögzít, 
melyek összhangban állnak az Európai Közösségnek a 
számvitelre vonatkozó irányelveivel

� Figyelemmel vannak a nemzetközi számviteli elvekre, és 
amelyek alapján

� Megbízható és valós összképet biztosító tájékoztatás 
nyújtható a törvény hatálya alá tartozók jövedelemtermelő 
képességéről, vagyonáról, vagyonának alakulásáról, 
pénzügyi helyzetéről és jövőbeni terveiről
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2000. évi C. törvény a számvitelről
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� Ingyenes jogszabálygyűjtemény

� https://net.jogtar.hu

� jogszabálykereső:

� évszám

� sorszám

� paragrafus

� kibocsátó
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Számviteli törvény hatálya

A számviteli törvény hatálya alá tartozik:

� Vállalkozó

� Államháztartás szervezetei

� Egyéb szervezetek

� Magyar Nemzeti Bank (MNB)

� A fentiek által, vagy természetes személyek által alapított 
egészségügyi, szociális, oktatási intézmény
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Számviteli törvény filozófiája

� Megbízható és valós összkép biztosítása

� A számviteli törvény nagy jelentőséget tulajdonít a 
könyvvizsgálatnak, a beszámoló nyilvánosságának, 
közzétételének
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Számviteli törvény felépítése

Számviteli törvény

Általános előírások

Beszámolók

Szabályosság,nyilvánosság

Egyéb szabályok

Mellékletek
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14 fejezet

Számviteli törvény

Általános előírások I-II. fejezet

Beszámolók III.-VII. fejezet

Szabályosság,nyilvánosság VIII.-XI. fejezet

Egyéb szabályok XI.-XIV. fejezet

Mellékletek



1. fejezet:  Általános rendelkezések

2. fejezet: Beszámolás és könyvvezetés

3. fejezet: Az éves beszámoló

4. fejezet: Egyszerűsített éves beszámoló

5. fejezet: Egyszerűsített beszámoló

5. /A fejezet: IFRS-ek szerint éves beszámolót készítő 
gazdálkodókra vonatkozó eltérő szabályok

6. fejezet: Összevont (konszolidált) éves beszámoló
6. /A fejezet: Kormányok részére fizetett összegekről 
szóló jelentés

7. fejezet: Sajátos beszámolási kötelezettségek

8. fejezet: Számviteli szolgáltatás

9. fejezet: Nyilvánosságra hozatal és közzététel

10. fejezet: Könyvvizsgálat
60
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11. fejezet: Könyvvezetés, bizonylatolás

12. fejezet: Jogkövetkezmények

13. fejezet: Országos Számviteli Bizottság

14. fejezet:  Záró rendelkezések
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Mellékletek

1. számú melléklet: Mérleg  előírt tagolás

2. számú melléklet: Eredménykimutatás előírt tagolása 
összköltség eljárással

3. számú melléklet: Eredménykimutatás előírt tagolás 
forgalmi költség eljárással

4. számú melléklet: Egyszerűsített mérleg előírt tagolása

5. számú melléklet: Eredménylevezetés előírt tagolása

6. számú melléklet: Összevont (konszolidált) mérleg, 
eredménykimutatás előírt tagolása

7. számú melléklet: Cash flow kimutatás
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Számviteli törvény fejezeteit áttanulmányozni

hf
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A számviteli törvény célja, filozófiája, a számviteli törvény által 
támasztott követelmények

Erről volt szó…

Számviteli törvény

Számviteli törvény hatálya

Számviteli törvény filozófiája

Számviteli törvény felépítése
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Vége…
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A számviteli törvényben nem nevesített, vagy később 
nevesítendő számviteli elvek
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A számviteli törvényben nem nevesített, vagy később 
nevesítendő számviteli elvek

Erről lesz szó…

� Számviteli alapelvek

� Tartalmi alapelvek

� Kiegészítő alapelvek

� Formai alapelvek

� Nem nevesített alapelvek
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Számviteli alapelvek

A számviteli törvény a beszámolási kötelezettség teljesítésére 
helyezi a hangsúlyt, („végtermék szabályozás”), melynek során elvi, 
keretjellegű szabályokat, az úgynevezett számviteli elveket

kell alkalmazni
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14 számviteli alapelv

+

4 nem nevesített alapelv
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számviteli 
alapelvek

tartalmi 
alapelvek

1) a vállalkozás folytatásának elve

2) teljesség elve

3) valódiság elve

4) óvatosság elve

5) összemérés elve

6) tartalom elsődlegessége a formával szemben

kiegészítő 
alapelvek

7) egyedi értékelés elve

8) bruttó elszámolás elve

9) időbeli elhatárolás elve

10) lényegesség elve

11)költség-haszon összevetésének elve

formai 
alapelvek

12) világosság elve

13) folytonosság elve

14) következetesség elve

nem 
nevesített 
alapelvek

+ 1) hasznosíthatóság elve

+ 2) semlegesség elve

+ 3) időszerűség elve

+ 4) helytállóság elve
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Számviteli 
alapelvek

Tartalmi 
alapelvek

1) A vállalkozás folytatásának elve

2) Teljesség elve

3) Valódiság elve

4) Óvatosság elve

5) Összemérés elve

6) Tartalom elsődlegessége a formával szemben

Kiegészítő 
alapelvek

7) Egyedi értékelés elve

8) Bruttó elszámolás elve

9) Időbeli elhatárolás elve

10) Lényegesség elve

11) Költség-haszon összevetésének elve

Formai 
alapelvek

12) Világosság elve

13) Folytonosság elve

14) Következetesség elve

Nem 
nevesített 
alapelvek

+ 1) Hasznosíthatóság elve

+ 2) Semlegesség elve

+ 3) Időszerűség elve

+ 4) Helytállóság elve
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Tartalmi alapelvek

1) A vállalkozás folytatásának elve

2) Teljesség elve

3) Valódiság elve

4) Óvatosság elve

5) Összemérés elve

6) A tartalom elsődlegessége a formával szemben elv
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1) A vállalkozás folytatásának elve

� A beszámoló készítés és a könyvvezetés során abból kell 
kiindulni, hogy a gazdálkodó a belátható jövőben is fenn 
tudja tartani a működést, folytatni tudja tevékenységét
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2) Teljesség elve

� Könyvelni kell az összes gazdasági eseményt, amely az 
eszközökre és forrásokra a tárgyévi eredményre gyakorolt 
hatását a beszámolóban ki kell mutatni



75

Mérlegkészítés időpontja = Amikorra a beszámolót el kell 
készíteni



76

Beszámolási időszak = Üzleti év

(maximum egy év lehet)
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01.01 12.31 05.31

Üzleti év           Zárlati feladatok

Mérleg 
fordulónapja

Mérlegkészítés 
napja
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3) Valódiság elve

� A beszámolóban szereplő adatoknak a valóságban is 
megtalálhatónak, bizonyíthatónak kell lenniük
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A beszámoló adatait leltárral kell alátámasztani =

Leltárkészítési kötelezettség
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4) Óvatosság elve

� Nem lehet eredményt kimutatni, ha a bevétel realizálása 
bizonytalan

� Nem szabad az eszközöket túlértékelni, a 
kötelezettségeket alulértékelni
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5) Összemérés elve

� Adott időszak eredményének meghatározásához a 
bevételeket és a költségeket, ráfordításokat abban az 
időszakban kell számításba venni, amikor azok 
gazdaságilag felmerültek, függetlenül a pénzügyi 
teljesítéstől
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6) Tartalom elsődlegessége a formával szemben

� A gazdasági eseményeket a gazdasági tartalmuknak 
megfelelően kell szerepeltetni

„Lényeg a forma felett”
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Kiegészítő alapelvek

7) Egyedi értékelés elve

8) A bruttó elszámolás elve

9) Az időbeli elhatárolás elve

10)Lényegesség elve

11)Költség-haszon összevetésének elve
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7) Egyedi étékelés elve

� Az eszközöket és a kötelezettségeket egyedileg kell 
rögzíteni és értékelni
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8) Bruttó elszámolás elve

� A bevételek és költségek / ráfordítások és a követelések és 
a kötelezettségek egymással szemben nem számolhatóak 
el
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9) Időbeli elhatárolás elve

� Az olyan gazdasági események kihatásait, melyek két vagy 
több üzleti évet is érintenek, az időszak bevételei és 
költségei között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az 
az alapul szolgáló időszak és az elszámolási időszak között 
megoszlik
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10)lényegesség elve

� Lényeges minden olyan információ, melynek elhagyása, 
vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait 
felhasználó szervezet döntését
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11)Költség-haszon összevetésének elve

� Gazdaságossági követelmény, hogy az információk 
hasznosíthatósága álljon arányban az információk 
előállításának költségeivel
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Formai alapelvek

12)Világosság elve

13)Folytonosság elve

14)Következetesség elve
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12)Világosság elve

� A könyvvezetést és a beszámolót áttekinthető, érthető, 
rendezett formában kell készíteni
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13)Folytonosság elve

� Az üzleti év nyitó adatainak meg kell egyezni az előző üzleti 
év zártó adataival

Nyitó adat = Előző évi Záró adat
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14)Következetesség elve

� A beszámoló tartalma és formája, illetve az azt alátámasztó 
könyvvezetésnek biztosítani kell az állandóságot és az 
összehasonlíthatóságot
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Számviteli törvényben nem nevesített alapelvek

+ 1) Hasznosíthatóság elve

+ 2) Semlegesség elve

+ 3) Időszerűség elve

+ 4) Helytállóság elve
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+ 1) Hasznosíthatóság elve

� A beszámoló adatai olyan adattartalommal és formában 
álljon az érdekeltek rendelkezésre, hogy segítse az üzleti 
események értékelését 
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+ 2) Semlegesség elve = tárgyilagosság elve

� A beszámoló információi  előítélet és elfogultság mentesek 
legyenek
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+ 3) Időszerűség elve

� A beszámoló információi ne indokolatlanul későn álljanak 
rendelkezésre
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+ 4) Helytállóság 

� A beszámoló információi tévedésektől, előítéletektől mentes 
legyen
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A számviteli törvényben nem nevesített, vagy később 
nevesítendő számviteli elvek

Erről volt szó…

� Számviteli alapelvek

� Tartalmi alapelvek

� Kiegészítő alapelvek

� Formai alapelvek

� Nem nevesített alapelvek
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Vége…
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Számviteli politika szerepe, tartalma
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Számviteli politika szerepe, tartalma

Erről lesz szó…

� Számviteli politika
� Számviteli politika részei
� Számviteli politika keretében amit el kell készíteni
� Számviteli politikai döntések
� Általános jellegű döntése
� Értékelési szabályzathoz kapcsolódó döntések
� Leltárkészítéshez és leltározáshoz kapcsolódó döntések
� Önköltség-számítási szabályzathoz kapcsolódó döntések
� Pénzkezelési szabályzathoz kapcsolódó döntések
� Számlarendhez kapcsolódó döntések
� Bizonylati szabályokhoz kapcsolódó döntések
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Számviteli politika

= Döntések összessége

(melyek az adott vállalkozásra kötelező érvényűek)
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� Számviteli elszámolásokra,

� Az eszközök és források értékelésére,

� A számviteli beszámoló készítése során alkalmazott 
számviteli politikai döntésekre,

� Végrehajtási módszerekre és eszközökre vonatkozó, a 
vállalkozó adatottságaihoz, sajátos körülményeihez igazított 
számviteli alapelvek, számviteli jogszabályok  alapján 
kialakított sajátos szabályok összessége

Számviteli politika
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� Írásban rögzíteni kell: 

� Ami számviteli elszámolás, értékelés szempontjából 
lényeges, jelentős, nem lényeges,nem jelentős

Számviteli politika
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� Írásban rögzíteni kell a választási, minősítési lehetőségek 
közül melyiket, milyen feltétellel alkalmazza

Számviteli politika
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� Újonnan alakuló vállalkozás köteles az alakulás dátumát 
követő 90 napon belül elkészíteni a számviteli politikát

Számviteli politika
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Számviteli politika összeállításának elvei:

� Teljesség elve

� Világosság elve

� Következetesség elve

� Időszerűség elve

� Egyértelműség elve

� Egyediség elve

� Hasznosíthatóság elve
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Számviteli politika részei

� Számviteli politikai döntések, becslések

� Eszközök és források értékelési szabályzata

� Az eszközök és források leltárkészítési és leltározási 
szabályzata

� Önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat

� Pénzkezelési szabályzat

� Számlarend

� Bizonylati szabályzat
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Számviteli politika keretében el kell készíteni

� Eszközök és források értékelési szabályzata

� Az eszközök és források leltárkészítési és leltározási 
szabályzata

� Önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat

� Pénzkezelési szabályzat

� Számlarend
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Számviteli politikai döntések

� Általános jellegű döntések

� Értékelési szabályokhoz kapcsolódó döntések

� Leltárkészítéshez és leltározáshoz kapcsolódó döntések

� Önköltség számítási szabályokhoz kapcsolódó döntések

� Pénzkezelési szabályokhoz kapcsolódó döntések

� Számlarendhez kapcsolódó döntések

� Bizonylati szabályokhoz kapcsolódó döntések
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Általános jellegű döntések

1) Eszközök minősítésének, átsorolásának kritiériumai

2) Beszámoló formája, könyvvezetés módja

3) Beszámoló mérleg formája

4) Beszámoló eredménykimutatás formája

5) Mérleg és eredménykimutatás sorainak részletezése, 
összevonása, új sorok felvétele

6) Naptári évtől eltérő üzleti éve

7) Mérlegkészítés időpontja

8) Nettósítás az elszámolások során

9) Lényegesség elvének érvényesítése
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10)Igénybevett szolgáltatások költségei
11)Alapítás-átszervezés költségeinek aktiválása
12)Kísérleti fejlesztés költségeinek aktiválása
13)A kiegészítő melléklet tartalmának és felépítésének 

meghatározása
14)Kivételes nagyságú tételek áttanulmányozása
15)Társasági adóra gyakorolt hatás
16)Üzleti jelentés tartalmának meghatározása
17)Az ellenőrzés, az önellenőrzés hatásának elszámolása és 

bemutatása
18)Könyvvizsgálat rendjének szabályozása
19)Az éves beszámoló közzétételének meghatározása
20)A pénzügyi és vezetői számvitel kapcsolata
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21)A könyvek tárgyévi megnyitásának módja (technikája)

22)Könyvviteli zárlat gyakoriságának és időpontjának 
meghatározása

23)Összevont (konszolidált) éves beszámoló készítési 
kötelezettség megállapítása, a társaság státusza a 
konszolidációban

24)Az összevont (konszolidált) éves beszámoló összeállítása
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Értékelési szabályzathoz kapcsolódó döntések

1) Az eszközök bekerülési értékének meghatározása

2) Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek 
bekerülési értékének meghatározása

3) Bekerülési érték különbözetének elszámolása

4) Értékcsökkenés elszámolása, a vállalkozás amortizációs 
politikája

5) Értékhelyesbítés és az értékelési tartalék elszámolása

6) Értékvesztés elszámolása

7) Készletek elszámolásának és értékelésének módja

8) Követelések minősítése
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9) Valós értéken történő értékelés

10)Véltartalék képzés rendje

11)Valuta és devizakészletek elszámolásának módja

12)Aktív és passzív időbeli elhatárolások köre, azok 
elszámolásának rendje

13)Az eszközök és források értékelési szabályzata
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Leltárkészítéshez és leltározáshoz kapcsolódó döntések

1) Leltározás során elvégezendő feladatok

2) Leltározási egységek kijelölése

3) Leltározás bizonylati rendjének szabályozása

4) Leltározás módja, értékelés szabályai

5) Leltár technikai feltételeinek, eszközeinek biztosítása

6) Leltárfelvételek anyagainak feldolgozási és megőrzési 
módja

7) Leltározás és az értékelés ellenőrzésének módja

8) Leltárkülönbözetek megállapításának és rendezésének 
módja
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Önköltség-számítási szabályzathoz kapcsolódó döntések

1) Minden termékre csak annyi költséget szabad elszámolni, 
amennyi az előállításával kapcsolatban ténylegesen 
felmerült

2) Előtérbe kell helyezni a közvetlen költségként való 
elszámolást

3) Az azonos jellegű költségeket minden időszakban azonos 
módon kell elszámolni

4) Minden költséget egyszer maradéktalanul el kell számolni

5) A lökésszerűen jelentkező ráfordításokat időbelileg el kell 
határolni
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Pénzkezelési szabályzathoz kapcsolódó döntések

1) Pénzforgalom lebonyolításának rendje
2) Pénzkezelés személyi és tárgyi feltételei, felelősségi 

szabályok
3) Készpénzben és bankszámlában tartott pénzeszközök 

közötti forgalom
4) Készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímei eljárási 

rendje
5) Napi készpénz záró állomány maximális mértéke
6) Készpénzállomány ellenőrzése
7) Pénzszállítás feltétele
8) Pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendje
9) Pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályok
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Számlarendhez kapcsolódó döntések

1) A vállalkozás számlarendjének összeállítása, beleértve a 
számlatükör elkészítését is

2) Költségelszámolás rendszere, választott módszere
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Bizonylati szabályzathoz kapcsolódó döntések

1) Az elszámolások bizonylati rendje, az alkalmazott 
bizonylatok

2) A bizonylatok feldolgozása
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Számviteli politikai döntéseket áttanulmányozni

hf
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Számviteli politika szerepe, tartalma

Erről volt szó…

� Számviteli politika
� Számviteli politika részei
� Számviteli politika keretében amit el kell készíteni
� Számviteli politikai döntések
� Általános jellegű döntése
� Értékelési szabályzathoz kapcsolódó döntések
� Leltárkészítéshez és leltározáshoz kapcsolódó döntések
� Önköltség-számítási szabályzathoz kapcsolódó döntések
� Pénzkezelési szabályzathoz kapcsolódó döntések
� Számlarendhez kapcsolódó döntések
� Bizonylati szabályokhoz kapcsolódó döntések
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Vége…
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Múltbéli értéken történő értékelés, annak elvei, gyakorlata



125

Múltbéli értéken történő értékelés, annak elvei, gyakorlata

Erről lesz szó…

� Értékelés

� Múltbeli ár

� Jelenlegi ár

� Közvetlen értékelés

� Közvetett értékelés

� Realizációs elv

� További értékelési elvek
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Értékelés

� A számvitel egyik legizgalmasabb és legvitatottabb 
kérdésköre az értékelése

� Az értékelés kettős funkciója:

1) Vagyon nagyságának megállapítása

2) Eredmény meghatározása
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� Értékelés az a tevékenység, amelynek keretében 
kiszámítjuk az egyes vagyon és tőkeelemek értékét

Érték = Mennyiség x Egységár vagy Egységönköltség
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Mennyiség: 

� A vagyonelemek számbavétele leltározás útján valósul meg
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Egységár vagy egységönköltség

Milyen árat alkalmazzunk?

Ami szóba jöhet:

1) Múltbeli ár

2) Jelenlegi ár
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Múltbeli ár

� A múltbeli ár alkalmazása során a vagyonelemeket azon az 
értéken tartjuk számon, amilyen értéken azok a 
vállalkozáshoz kerültek

� Ez a módszer a realizációs elv érvényesülését teszi 
lehetővé
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Jelenlegi ár

� A jelenlegi ár alkalmazásakor az aktuális, azaz a 
fordulónapon érvényes áron számolunk

� Ez a gyakorlatban átértékelést jelent, ami 
eredményhatással is jár

� Ez a módszer az időérték elv érvényesülését teszi lehetővé
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Közvetlen értékelés

� A mennyiségben meglévő vagyonelemek értékét úgy 
állapítjuk meg, hogy hozzárendeljük az árakat

Érték = p x q

ahol:

p = Ár

q = Mennyiség
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Realizációs elv

� Az eredmény megállapítása a prioritás

� A vagyonelemeket múltbeli áron veszi figyelembe az 
eszközök és források értékének meghatározásakor

� A magyar számviteli rendszer a realizációs elvre épül, 
vagyis csak akkor lehet eredményt kimutatni, ha az 
értékesítés (realizálása) megtörtént

� Gyakorlati szempontból ez úgy valósítható meg, hogy a 
befektetett eszközöket és forgóeszközöket beszerzési 
költségen (= beszerzési áron), illetve előállítási költségen 
értékeljük
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Realizációs elv

� Az eredmény megállapítása a prioritás

� A vagyonelemeket múltbeli áron veszi figyelembe az 
eszközök és források értékének meghatározásakor
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További értékelési elvek

� Időérték elv

� Legkisebb, legalacsonyabb értékelés elve

� Üzemgazdasági becslések elv
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Múltbéli értéken történő értékelés, annak elvei, gyakorlata

Erről volt szó…

� Értékelés

� Múltbeli ár

� Jelenlegi ár

� Közvetlen értékelés

� Közvetett értékelés

� Realizációs elv

� További értékelési elvek
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Vége…
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Számviteli törvény hatálya
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Számviteli törvény hatálya

Erről lesz szó…

� Számviteli törvény hatálya

� Vállalkozó

� Államháztartás szervezetei

� Egyéb szervezetek

� Nem tartozik a számviteli törvény hatálya alá
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Számviteli törvény hatálya

� Számviteli törvény hatálya alá tartozik a gazdálkodó

� Gazdálkodó: 

=

� Vállalkozó

� Államháztartás szervezetei

� Egyéb szervezetek

� Magyar Nemzeti Bank

� Az általuk, illetve természetes személyek által alapított 
egészségügyi, szociális és oktatási intézmény
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Vállalkozó

� Minden olyan gazdálkodó, amely saját nevében és 
kockázatára, nyereség- és vagyonszerzés céljából 
üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltató 
tevékenységet végez
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Államháztartás szervezetei

� Az államháztartási törvény alapján az államháztartás 
központi és önkormányzati alrendszerébe tartozó szervek
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Egyéb szervezetek

� Lakásszövetkezet

� Társasház

� Egyesület, köztestület

� Egyházi, jogi személy

� Alapítvány, közalapítvány

� Ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivő iroda, végrehajtó iroda, 
közjegyző iroda

� Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő alap

� Munkavállalói Résztulajdonos Program keretében létrejött 
szervezet

� Víziközmű társulat
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� Befektetési alap, és egyéb alapok

� Tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet

� Magánnyugdíjpénztár

� Önkéntes nyugdíjpénztár

� Önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztár

� Közraktár

� Külön jogszabályban meghatározott, jogi személynek nem 
minősülő egyéb szervezet
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Nem tartozik a számviteli törvény hatálya alá

� Egyéni vállalkozó

� Polgári jogi társaság

� Építőközösség

� Külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi kereskedelmi 
képviselete

� Az eva, illetve a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és 
a kisvállalati adókról szóló törvény hatálya alá tartozó 
közkereseti, betéti társaság, egyéni cég
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Számviteli törvény hatálya

Erről volt szó…

� Számviteli törvény hatálya

� Vállalkozó

� Államháztartás szervezetei

� Egyéb szervezetek

� Nem tartozik a számviteli törvény hatálya alá
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Vége…
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Beszámolási kötelezettség, a beszámoló formái 

(éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, összevont, 
konszolidált éves beszámoló, egyszerűsített mérleg), 

az áttérés követelményei
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Beszámolási kötelezettség, a beszámoló formái

erről lesz szó…

� Beszámoló készítési kötelezettség
� Beszámoló célja az információszolgáltatás
� Beszámoló formái
� A vállalkozás mérete és a beszámoló formája
� Éves beszámoló
� Egyszerűsített éves beszámoló
� Összevont (konszolidált) beszámoló
� Egyszerűsített mérleg
� Beszámoló részei
� A beszámolók közötti áttérés követelményei
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Beszámoló készítési kötelezettség

� A gazdálkodó az üzleti év könyveinek lezárását követően a 
számviteli törvényben meghatározott könyvvezetéssel 
alátámasztott beszámolót köteles készíteni működéséről, 
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről

� A beszámolót magyar nyelven kell összeállítani
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Beszámoló célja az információszolgáltatás

Információt igényelnek

� Tulajdonosok

� Hitelezők

� Piaci partnerek

� Leendő tulajdonosok

� A vállalkozás környezete

� Különböző szintű vezetők

� Munkavállalók

� Állam
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Beszámoló formái

� Az éves nettó árbevétel nagyságától, 

� A mérleg főösszegtől, 

� A foglalkoztatottak létszámától

� És ezek határértékétől függ
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A beszámoló lehet:

� Éves beszámoló

� Egyszerűsített éves beszámoló

� Összevont (konszolidált) éves beszámoló

� Egyszerűsített beszámoló
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Beszámoló fajtái

Egyedi beszámoló

Éves beszámoló

Egyszerűsített éves 
beszámoló

Egyszerűsített 
beszámoló

Összevont beszámoló
Összevont 

(konszolitált) éves 
beszámoló
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A vállalkozás mérete és a beszámoló formája

EU számvitelre vonatkozó irányelve alapján a vállalkozások 
nagyságrendjük alapján 4 kategóriába sorolhatóak:

� Mikrovállalkozások

� Kisvállalkozások

� Középvállalkozások

� Nagyvállalkozások
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Megnevezés
Mérleg –
főösszeg

Nettó 
árbevétel

Foglalkoz -
tatottak
átlagos 

létszáma
Mikrovállalkozás
Nem lépi túl legalább kettő…

350 000 EUR 700 000EUR 10 fő

Kisvállalkozás 
Nem lépi túl legalább kettő…

4 000 000 EUR 8 000 000 EUR 50 fő

Középvállalkozás
Nem lépi túl legalább kettő…

20 000 000 EUR 40 000 000 EUR 250 fő

Nagyvállalkozás
Túllépi legalább kettő

20 000 000 EUR 40 000 000 EUR 250 fő
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Az éves beszámolónak a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és 
jövedelmi helyzetéről és azok változásairól a tényleges 
körülményeknek megfelelő, megbízható, valós képet kell 
mutatnia

Éves beszámoló
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Az éves beszámolónak tartalmaznia kell: minden

� Eszközt

� Saját tőkét

� Céltartalékot

� Kötelezettséget

� Bevételt

� Ráfordítást

� Adózott eredményt
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� Egyszerűsített éves beszámolót készíthet a kettős 
könyvvitelt vezető vállalkozó, ha két egymást követő évben 
a mérleg fordulónapján a következő 3 mutató érték közül 2 
nem haladja meg az alábbi értékeket:

1) mérlegfőösszeg az 1 200 MFt-ot

2) az éves árbevétel a 2 400 MFt-ot

3) a tárgyévben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt

Egyszerűsített éves beszámoló
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� Annak a vállalkozásnak kell készíteni, aki egy vagy több 
vállalkozáshoz fűződő viszonyában anyavállalatnak minősül

� Az összevont (konszolidált) éves beszámoló úgy mutatja be 
az anyavállalat és a leányvállalatok, vagy közös vezetésű 
vállalkozások adatait, mintha egyetlen önálló 
vállalkozásként működnének

Összevont (konszolidált) éves beszámoló
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Az éves beszámoló részei:

� Mérleg

� Eredménykimutatás

� Kiegészítő melléklet

� Az éves beszámolóval egyidejűleg az üzleti jelentést is el 
kell készíteni

A beszámoló részei
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Az egyszerűsített éves beszámoló részei:

� Mérleg

� Eredménykimutatás

� Kiegészítő melléklet
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Összevont (konszolidált) éves beszámoló részei:

� Összevont (konszolidált) mérleg

� Összevont (konszolidált) eredménykimutatás

� Összevont (konszolidált) kiegészítő melléklet

� Az összevont (konszolidált) éves beszámolóval egyidejűleg 
összevont (konszolidált) az üzleti jelentést is el kell 
készíteni
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Beszámoló részei

Éves 
beszámoló

• Mérleg

• Eredménykim
utatás

• Kiegészítő 
melléklet

• + Üzleti 
jelentés

Egyszerűsített 
éves 

beszámoló

• Mérleg

• Eredmény 
kimutatás

• Kiegészítő 
melléklet

Egyszerűsített 
beszámoló

• Egyszerűsített 
mérleg

• Eredmény -
levezetés

ÖÖsszevont
(konszolidált) 

éves beszámoló

• összevont 
(konszolidált)

• mérleg
•Eredmény -
kimutatás

• Kiegészítő 
melléklet

• + Üzleti 
jelentés
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Éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót 
minden kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó készíthet
De!
Ha két egymást követő üzleti évben a következő 3 mutatóból 
kettő a határértéket nem haladja meg:

1) Mérlegfőösszeg:  1 200 MFt
2) Éves nettó árbevétel: 2 400 MFt
3) Tárgy évi átlagos foglalkoztatottak létszáma: 50 fő

Akkor egyszerűsített éves beszámolót is készíthet a 
gazdálkodó

A beszámolók közötti áttérés követelményei
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Egyszerűsített éves beszámolót nem készíthet:

� Nyrt.

� Anyavállalat

� Közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó

� Olyan vállalkozó, amelynek kibocsájtott értékpapírjai 
tőzsdei kereskedelme engedélyezett vagy az engedélyezést 
már kérelmezték
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Beszámolási kötelezettség, a beszámoló formái

Erről volt szó…

� Beszámoló készítési kötelezettség
� Beszámoló célja az információszolgáltatás
� Beszámoló formái
� A vállalkozás mérete és a beszámoló formája
� Éves beszámoló
� Egyszerűsített éves beszámoló
� Összevont (konszolidált) beszámoló
� Egyszerűsített mérleg
� Beszámoló részei
� A beszámolók közötti áttérés követelményei
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Vége…
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A könyvvezetés a kettős és az egyszeres könyvvitel 
rendszerében, a könyvvezetés egyes módjai közötti áttérés
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A könyvvezetés a kettős és az egyszeres könyvvitel 
rendszerében, a könyvvezetés egyes módjai közötti áttérés

Erről lesz szó…

� Könyvvezetetés

� Egyszeres könyvvitel

� Kettős könyvvitel
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A gazdasági események könyvvezetése kétféle módon 
történhet:

1. egyszeres könyvvitel

2. kettős könyvvitel

Könyvvezetés
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� A vállalkozás tulajdonában lévő pénzeszközökről, azok 
eredetéről és a pénzforgalmi gazdasági eseményekről 
vezetett folyamatos, zárt rendszerű nyilvántartás, ahol a 
pénzmozgások kerülnek feljegyzésre, ezért pénzforgalmi 
könyvvitelnek is nevezik

� A nyilvántartás eszköze: a naplófőkönyv

� (nem teljes körű, nem tartalmaz minden vagyonváltozást)

Egyszeres könyvvitel
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� A vállalkozás tulajdonában vagyonáról, annak változásairól 
vezetett zárt rendszerű, teljes körű nyilvántartás

� A nyilvántartás eszköze: a főkönyvi számla

Kettős könyvvitel
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A könyvvezetés a kettős és az egyszeres könyvvitel 
rendszerében, a könyvvezetés egyes módjai közötti áttérés

Erről volt szó…

� Könyvvezetetés

� Egyszeres könyvvitel

� Kettős könyvvitel
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Vége…
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Az egységes számlakeret célja a vállalkozás számlarendjének 
tartalma és a számlatükör összeállítása
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Az egységes számlakeret célja a vállalkozás számlarendjének 
tartalma és a számlatükör összeállítása

Erről lesz szó…

� Számlakeret
� Számlakeret felépítése
� Egységes számlakeret
� Egységes számlakeret tartalma
� 1.számlaosztály
� 2.számlaosztál
� 3.számlaosztály
� 4.számlaosztály
� 5.számlaosztály
� 6-7.számlaosztály
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� 9.számlaosztály

� 0.számlaosztály

� Számlarend

� Számlarend tartalmazza

� Számlarend részei

� Számlarend összeállítása
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� A könyvviteli elszámolások során alkalmazandó főkönyvi 
számlák egységes és következetesen felépített rendszere

Számlakeret
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� A főkönyvi számlákat számlaosztályba soroljuk

� A számlaosztályokat számlacsoportba soroljuk

� A számla csoportokat számlákra bontjuk

� A számlákat tovább bonthatjuk 
� Alszámlákra

� Részletező számlákra

Számlakeret felépítése
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� A számlaosztály 1 számjegyű

� A számlacsoport 2 számjegyű

� A számla 3 számjegyű

� A számlákat tovább bonthatjuk 
� Alszámlákra

� Részletező számlákra
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Számlakeret felépítése 

1 Számlaosztály

12 Számlacsoport

126 Számla

1261 Alszámla

12611 Aészletező számla
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Az egységes számlakeret célja:

� A gazdálkodó eszközeinek és forrásainak a gazdasági 
műveletek eredményre gyakorolt hatásának egységes 
rendszerbe foglalásával segítséget adjon a gazdálkodó 
számvitelének megszervezéséhez, és biztosítsa a 
beszámoló elkészítéséhez szükséges alapinformációkat

Egységes számlakeret
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:

Egységes számlakeret tartalma

számlaosztály számlaosztály megnevezése számla jellege

1 Befektetett eszközök

Eszköz számlák2 Készletek

3 Követelések, pénzügyi eszközök, aktív időbeli 
elhatárolások

4 Források Forrás számlák

5 Költségnemek Költségszámlák

6 Költséghelyek, általános költségek

7 Tevékenységek költségei

8 Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások Eredményszámlák

9 Értékesítés árbevétele és bevételek

0 Nyilvántartási számlák Technikai jellegű számlák
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Mérleg

AKTIVÁK PASSZIVÁK

1.számlaosztály

4.számlaosztály2.számlaosztály

3.számlaosztály

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

1-4 számlaosztály MÉRLEGSZÁMLÁK
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1.számlaosztály: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

11. Immateriális javak

12-16. Tárgyi eszközök 12 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű 
jogok

13 Műszaki berendezések, gépek, járművek

14 Egyéb berendezések, felszerelések, 
járművek

15 Tenyészállatok

16 Beruházások, felújítások

17-19. Befektetett pénzügyi eszközök 17 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések 
(részesedések)

18 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

19 Tartósan adott kölcsönök

1.számlaosztály
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2.számlaosztály: KÉSZLETEK

21-22. Anyagok

23-25. Saját termelésű készletek 23 Befejezetlen termelés és félkész termékek

24 Növendék hízó és egyéb állatok

25 Késztermékek

26-28. Vásárolt készletek 26 Kereskedelmi áruk

27 Közvetített szolgáltatások

28 Betétdíjas göngyölegek

2.számlaosztály
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3.számlaosztály

3.számlaosztály: KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK, AKTIV IDŐBELI 
ELHATÁROLÁS

31-36 Követelések 31 Követelések áruszállításból és 
szolgáltatásból (vevők)

32 Követelések kapcsolt vállalkozással 
szemben

33 Követelések egyéb részesedési viszonyban 
lévő vállalkozásokkal szemben

34 Váltókövetelések

35 Adott előlegek

36 Egyéb követelések

37 Értékpapírok

38 Pénzeszközök

39 Aktív időbeli elhatárolások
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4.számlaosztály

4.számlaosztály: FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

41 Saját tőke

42 Céltartalékok

43 Hátrasorolt kötelezettségek

44 Hosszú lejáratú kötelezettségek

45-47 Rövid lejáratú kötelezettségek

48 Passzív időbeli elhatárolások

49 Évi mérlegszámlák
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5.számlaosztály

5.számlaosztály: KÖLTSÉGSZÁMLÁK

51 Anyagköltség

52 Igénybevett szolgáltatások

53 Egyéb szolgáltatások költségei

54 Bérköltség

55 Személyi jellegű egyéb kifizetések

56 Bérjárulékok

57 Értékcsökkenési leírás

58 Aktivált saját teljesítmények értéke

59 Költségnem-átvezetési számla
Költségnem-ellenszámla
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6.számlaosztály

6.számlaosztály: KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK

61 Javító-karbantartó üzemek költsége

62 Szolgáltatást végző üzemek (egységek) költsége

63 Gépköltség

64-65 Üzemi irányítás általános költségei

66 Központi irányítás általános szabályai

67 Értékesítési, forgalmazási költségek

68 Elkülönített egyéb általános költségek

69 Költséghelyek költségeinek átvezetése
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7.számlaosztály

7.számlaosztály: TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI

71-75 Tevékenységek költségei 71-74 Tevékenységek költségei

75 Szolgáltatások költségei

76 Költséghelyek termelési költségei

77-78 Forgalomba hozatal költségei

79 Tevékenységek költségeinek elszámolása , tevékenységek költségeinek átvezetése
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8.számlaosztály
Összköltség eljárással készülő eredménykimutatáshoz

8.számlaosztály: ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS 
RÁFORDÍTÁSOK

81 Anyagjellegű ráfordítások

82 Személyi jellegű ráfordítások

83 Értékcsökkenési leírás

86 Egyéb ráfordítások

87 Pénzügyi műveletek ráfordításai

89 Nyereséget terhelő adók
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8.számlaosztály
Forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatáshoz

8.számlaosztály: ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS 
RÁFORDÍTÁSOK

81-82 Belföldi értékesítés közvetlen költségei

83-84 Export értékesítés közvetlen költségei

85 Értékesítés közvetlen költségei

86 Egyéb ráfordítások

87 Pénzügyi műveletek ráfordításai

89 Nyereséget terhelő adók
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9.számlaosztály

9.számlaosztály: ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK

91-92 Belföldi értékesítés árbevétele

93-94 Exportértékesítés árbevétele

96 Egyéb bevétel

97 Pénzügyi műveletek bevétele
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� Nyilvántartási számlákat tartalmazza, amely az adott üzleti 
év adózott eredményét, és mérlegfordulónapi saját tőke 
összegét közvetlenül nem befolyásolja

� a 0.számlaosztályban a mérlegen kívüli tételek között kell 
kimutatni például: függő kötelezettségeket, melyek a 
mérlegfordulónapjáig fennállnak, de mérlegtételkénti
szerepeltetésük valamely jövőbeni eseménytől függ

0. számlaosztály
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� A kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó az egységes 
számlakeret előírásainak figyelembevételével olyan 
számlarendet köteles készíteni, amely szerinti 
könyvvezetés maradéktalanul lehetővé teszi a számviteli 
törvényben előírt beszámoló készítését,

Számlarend
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A számlarend olyan számviteli szabályzat, amely tartalmazza:

� A számla számjelét és megnevezését

� A számla tartalmát, ha az a számla megnevezéséből 
egyértelműen nem következik

� A számla értéke növekedésének, csökkenésének jogcímét, 
a számlát érintő gazdasági eseményeket, azok más 
számlákkal való kapcsolatát

� A főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartás 
kapcsolatát

� A számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet

Számlarend tartalmazza



199

� Számlatükör emelkedő számlaszám sorrendben

� Szöveges számlarend

Számlarend részei
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A számlarend összeállítása során az alábbi követelményeknek 
kell érvényesülni:

� Feleljen meg az egységes számlakeret előírásainak

� Segítse a számviteli politika maradéktalan érvényesítését

� Szerkezete, tagolása, szöveges része legyen világos, 
egyértelmű és áttekinthető

� Segítse a belső és külső ellenőrzés megbízhatóságát

� Adjon alapinformációt az elemző tevékenységhez

� Biztosítsa, hogy az információk valamennyi érdekelt részére 
időben, kellő részletességgel, megbízható és valós 
tartalommal álljanak rendelkezésre

Számlarend összeállítása
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Az egységes számlakeret célja a vállalkozás számlarendjének 
tartalma és a számlatükör összeállítása

Erről volt szó…

� Számlakeret
� Számlakeret felépítése
� Egységes számlakeret
� Egységes számlakeret tartalma
� 1.számlaosztály
� 2.számlaosztál
� 3.számlaosztály
� 4.számlaosztály
� 5.számlaosztály
� 6-7.számlaosztály
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� 9.számlaosztály

� 0.számlaosztály

� Számlarend

� Számlarend tartalmazza

� Számlarend részei

� Számlarend összeállítása
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Vége…
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Beszámolási kötelezettség és könyvvezetés kapcsolata
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Beszámolási kötelezettség és könyvvezetés kapcsolata

Erről lesz szó…

� Beszámolási kötelezettség

� Könyvvezetés

� A beszámolás és a könyvvezetés kapcsolata
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Beszámolási kötelezettség

� A gazdálkodó az üzleti év könyveinek lezárását követően a 
számviteli törvényben meghatározott könyvvezetéssel 
alátámasztott beszámolót köteles készíteni működéséről, 
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről

� A beszámolót magyar nyelven kell összeállítani

erről már volt 
szó…
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� Az a tevékenység, amikor a gazdálkodó a tevékenysége 
során előforduló, a vagyoni, pénzügyi vagy jövedelmi 
helyzetére kiható eseményekről folyamatosan 
nyilvántartást vezet, és az üzleti év végén lezárja

� A könyvvezetés csak magyar nyelven történhet

Könyvvezetés
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Könyvvezetés = Könyvelés, könyvvitel

Könyvvezetés lehet:

� Egyszeres könyvvitel

� Kettős könyvvitel

erről már volt 
szó…
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Egyszeres könyvvitel = Pénzforgalmi könyvvitel

� A vállalkozó tulajdonában lévő pénzeszközökről, a 
pénzeszközök eredetéről a pénzforgalmi gazdasági 
eseményekről vezetett folyamatos, zárt rendszerű (nem 
teljes körű) nyilvántartás

� A nyilvántartás eszköze: naplófőkönyv

erről már volt 
szó…
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Egyszeres könyvvitel

2004.01.01-től az egyszeres könyvvitel és az ennek megfelelő 
egyszerűsített beszámoló vállalkozók számára nem lehetséges
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Kettős könyvvitel

� A vállalkozó tulajdonában lévő vagyonáról, a vagyon 
változásáról vezetett zárt rendszerű teljes körű nyilvántartás

erről már volt 
szó…
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Kettős könyvvitel

A vállalkozásoknak a beszámolót kettős könyvvitellel kell 
alátámasztani
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� A számviteli törvény a beszámolóra helyezi a hangsúlyt

� A könyvvezetés részletekbe menő tételes szabályozását 
nem is tartalmazza a számviteli törvény

� A beszámolót könyvvitellel kell alátámasztani

Beszámolás és a könyvvezetés kapcsolata
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� A beszámolót könyvvitellel kell alátámasztani

� Éves beszámoló >>> kettős könyvvitel

� Égyszerűsített éves beszámoló >>> kettős könyvvitel
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Éves beszámoló >>> kettős könyvvitel

Választás feltétele:

� Kettős könyvvitel

Köteles választani:

� Nyrt, anyavállalat, olyan vállalkozó, amelynek kibocsájtott 
értékpapírjai tőzsdei kereskedelme engedélyezett, vagy az 
engedélyezést már kérelmezték

Választhatja:

� bármely gazdasági társaság, ha kettős könyvvitelt vezet
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Egyszerűsített éves beszámoló >>> kettős könyvvitel

Választás feltétele:
� kettős könyvvitel, a nagyságot jellemző 3 mutatóérték 

közül, két egymást követő évben bármelyik kettő nem 
haladja meg a megadott határértéket

1) mérlegfőösszeg az 1 200 MFt-ot
2) az éves árbevétel a 2 400 MFt-ot
3) a tárgyévben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt

Köteles választani:
� -
Választhatja:
� az a gazdasági társaság, aki megfelel a feltételeknek
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Beszámolási kötelezettség és könyvvezetés kapcsolata

Erről volt szó…

� Beszámolási kötelezettség

� Könyvvezetés

� A beszámolás és a könyvvezetés kapcsolata
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Vége…
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Könyvviteli zárlat célja és feladata
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Könyvviteli zárlat célja és feladata

Erről lesz szó…

� A könyvviteli elszámolás folyamata
� Nyitás
� Évközi könyvelés
� Könyvviteli zárlat célja
� Könyvviteli zárlat
� Elszámolások ellenőrzése
� Főkönyvi kivonat
� Forgalmi kimutatás
� Főkönyvi számla
� Hibák kiszűrése
� Könyvelési hibák javításának módszere
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� Mérlegszámlák megnyitása 

>>>

� Folyamatos évközi könyvelés 

� A bekövetkezett gazdasági események hatásainak rögzítése

>>>

� Év végén a számlák rendezése, zárása 

>>>

� Beszámoló összeállítása

A könyvviteli elszámolás folyamata
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� Mérlegszámlák megnyitása 

� Eszközszámlák nyitása:

� Forrásszámlák nyitása

Nyitás

Eszköz számlák nyitása

Tartozik Eszközszámlák

Követel Nyitómérlegszámla

Forrás számlák nyitása

Tartozik Nyitómérlegszámla

Követel Forrásszámla
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t k

ESZKÖZ SZÁMLÁK

Nyitás

t k

FORRÁS SZÁMLÁKMÉRLEG, 2017….

ESZKÖZÖK FORRÁSOK
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� Helyes nyitás után a nyitómérlegszámla nem mutat 
egyenleget

Nyitás
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� A vállalkozás évközi gazdasági eseményeit folyamatosan, 
időrendben kell könyvelni

� Egy gazdasági esemény kapcsán ugyanakkora összeget kell 
könyvelni az egyik számla tartozik oldalára, mint a másik 
számla követel oldalára

Évközi könyvelés
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� Az időszak végén a főkönyvi számlák állományát 
alkalmassá kell tenni a beszámoló összeállítására

Könyvviteli zárlat célja
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� Amikor az időszak végén a főkönyvi számlák állományát 
alkalmassá tesszük a beszámoló összeállítására a számlák 
adatállományának rendszerezése és összesítése a számlák 
egyenlegeit beírjuk a számla ellenkező oldalára, 
ellenszámlaként pedig a zárómérlegszámlát, mint technikai 
számlát alkalmazzuk

� A zárást fordulónapi dátummal végezzük

Könyvviteli zárlat
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� Költség / ráfordítás számlák rendezése

� Bevétel számlák rendezése

� Adózás előtti eredmény megállapítása

� Adófizetési kötelezettség megállapítása

költség / ráfordításszámlák rendezése

Tartozik Adózott eredmény számla

Követel Költség / ráfordítás számlák

bevétel számlák rendezése

Tartozik Bevétel számlák

Követel Adózott eredmény számla
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� Adózott eredmény

� bevétel számlák rendezése

Adózott eredmény megállapítása

Tartozik Adózott eredmény számla

Követel Kötelezettségek

Adózott eredmény átvezetése mérlegbe

Tartozik Adózott eredmény számla

Követel Saját tőke
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� Eszköz számlák zárása

� Forrás számlák zárása

eszköz számlák zárása

Tartozik Zárómérlegszámla

Követel Eszközszámlák

Forrás számlák zárása

Tartozik Forrásszámlák

Követel Zárómérlegszámla
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� Zárást követően a zárómérlegszámla egyenleget nem 
mutathat

� A zárás a nyitás fordítottja

� A folytonosságot az elszámolásokban a zárás és a nyitás 
biztosítja

� Az üzleti év végén lezárjuk, majd a következő év elején 
megnyitjuk azokat

� Ha az elszámolási időszakban eredmény is keletkezik, akkor 
az elszámolásokat ki kell egészíteni az eredmény számlák 
rendezésével



232

� A könyvviteli zárlat része a könyvelés helyességének 
ellenőrzése 

Elszámolások ellenőrzése
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� A főkönyvi kivonat egy adott időpontra vonatkozó összesítő 
kimutatás a főkönyvi számlák adatállományáról

� A főkönyvi kivonat összeállításával a számlasoros és az 
idősoros elszámolást ellenőrizzük

Főkönyvi kivonat
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� a főkönyvi kivonat szerkezetet
Főkönyvi kivonat 2020.12.31

Főkönyvi számla Forgalom Egyenleg

Száma Megnevezése Tartozik Követel Tartozik Követel

Összesen
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Kötelező egyezőségek a főkönyvi kivonatban:

1) Tartozik forgalom = követel forgalom

2) A forgalom összege = a napló egyenlő összegző forgalmi 
egyenlegével

3) Tartozik egyenleg = követel egyenleg

4) A mérlegszámlák összevont egyenlege = fordított előjellel 
az eredményszámlák összevont egyenlegével

1 - 4 = - ( 5 - 9)
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� a főkönyvi kivonat szerkezetet
Főkönyvi kivonat 2020.12.31

Főkönyvi számla Forgalom Egyenleg

Száma Megnevezése Tartozik Követel Tartozik Követel

Összesen 1 000 000 1 000 000

Tartozik forgalom = Követel forgalom
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� a főkönyvi kivonat szerkezetet
Főkönyvi kivonat 2017.12.31

Főkönyvi számla Forgalom Egyenleg

Száma Megnevezése Tartozik Követel Tartozik Követel

Összesen 5 000 000 5 000 000

Tartozik egyenleg = Követel egyenleg
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� A forgalmi adatok külön mutatják a nyitó és  az időszaki 
forgalmi adatokat is

Forgalmi kimutatás

Forgalmi kimutatás 2020.12.31

Főkönyvi számla Nyitóegyenleg Időszaki forgalom Záróegyenleg

Száma Megnevezése Tartozik Követel Tartozik Követel Tartozi
k

Követel

Összesen
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Kötelező egyezőségek a forgalmi kimutatásban:

� Nyitó tartozik egyenleg összesítet összeg = nyitó követel 
egyenleg összesített összeg

� Tartozik időszaki forgalom = követel időszaki forgalom

� Tartozik záróegyenleg = követel záróegyenleg

� Nyitóegyenleg = nyitó napló forgalom

� Időszaki forgalom  = napló időszaki forgalom

� A mérlegszámlák összevont egyenlege = fordított előjellel 
az eredményszámlák összevont egyenlegével

� 1 - 4 = - ( 5 - 9)
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Forgalmi kimutatás 2020.12.31

Főkönyvi számla Nyitóegyenleg Időszaki forgalom Záróegyenleg

Száma Megnevezése Tartozik Követel Tartozik Követel Tartozi
k

Követel

Összesen 460 000 460 000 400 000 400 000 860 000 860 000

�Nyitó tartozik egyenleg = nyitó követel egyenleg 
�Tartozik időszaki forgalom = követel időszaki forgalom

�Tartozik záróegyenleg = követel záróegyenleg



241

� Olyan két oldalú kimutatás, amely a gazdasági események 
folyamatos nyilvántartására szolgál

� Év közben a folyamatos könyvelés során a mérleg és az 
eredménykimutatás egy-egy során helyettesítik

Főkönyvi számla
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� A főkönyvi kivonat és a forgalmi kimutatás nem alkalmas a 
tartalmi hibák kiszűrésére, emiatt is szükségesek egyéb 
ellenőrzések, például:

� Főkönyvi kivonat és az analitikus nyilvántartások 
egyeztetése

� Leltározás

� Tételes egyeztetés

Hibák kiszúrása
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Ha a könyvelés kézzel történik, ha a hibát olyan helyen 
követjük el, ahol kézzel történt a szöveg vagy az adat 
bejegyzésre:

� Akkor a hibás adatot egyetlen vonallal áthúzzuk, a helyes 
adatot fölé írjuk

Könyvelési hibák javításának módszere
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Például

Hibás adat: 555

Helyes adat: 666

666

555
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� A hibás tételt fordítva is elszámoljuk, így a hibás tétel 
könyvelése előtti állapotot hozzuk létre

� Ez az úgynevezett sztornó tétel

� Ezt követően könyveljük a helyes tételt

Könyvelési hibák javításának módszere
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� Például

Hibásan könyvelt tétel

Tartozik Pénztár 500 000

Követel Munkavállalókkal szembeni követelés 500 000

Stornó tétel könyvelése

tartozik Munkavállalókkal szembeni követelés 500 000

követel Pénztár 500 000

Tétel könyvelése helyesen

Tartozik Munkavállalókkal szembeni követelés 500 000

Követel Pénztár 500 000
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Könyvviteli zárlat célja és feladata

Erről volt szó…

� A könyvviteli elszámolás folyamata
� Nyitás
� Évközi könyvelés
� Könyvviteli zárlat célja
� Könyvviteli zárlat
� Elszámolások ellenőrzése
� Főkönyvi kivonat
� Forgalmi kimutatás
� Főkönyvi számla
� Hibák kiszűrése
� Könyvelési hibák javításának módszere
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Vége…
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A leltárkészítés kötelezettsége és a leltárkészítés módszerei
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A leltárkészítés kötelezettsége és a leltárkészítés módszerei

Erről lesz szó…

� Leltár

� Leltározás

� Leltározás fajtái

� Leltározás időbeli végrehajtása

� Leltározás módja

� Leltározás során végrehajtandó feladatok



251

� Olyan tételes kimutatás, amely részletesen feltünteti a 
vállalkozás vagyonelemeit összetétel (azaz eszköz) és 
eredet (azaz forrás) szerint, egy adott időpontra 
(fordulónapra) vonatkozóan mennyiségben és / vagy 
értékben

Leltár
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� Olyan kimutatás, amely meghatározott napra 
vonatkoztatva, tételesen ellenőrizhető módon, főkönyvi 
számlánkénti, illetve mérlegtételenkénti csoportosításban 
tartalmazza az eszközök mennyiségét, az eszközök és a 
források értékét

Leltár fogalma másképp
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� A leltár fordulónapra készül

� A leltár felépítésére, szerkezetére vonatkozóan nincs 
kötelező előírás
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� Az a folyamat, melynek eredményeként összeáll a leltár

� Ha a vállalkozó a számviteli alapelveknek megfelelő, a 
főkönyvi könyveléssel értékben egyező mennyiségi 
nyilvántartást vezet eszközeiről, folyamatosan és 
naprakészen, akkor nem kötelező minden évben leltározni

Leltározás
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Lehet:

� Folyamatos leltározás

� Fordulónapi leltározás

Leltározás időbeli végrehajtása
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Folyamatos leltározás

� Folyamatos leltározásnál nincs fordulónap

� A leltározási feladatokat ez esetben is egy meghatározott 
időintervallumon belül kell végrehajtani
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Fordulónapi leltározás

� Előre meghatározott naptári nappal, azaz a fordulónappal a 
vállalkozás egészére vonatkozóan le kell zárni a leltározási 
kötelezettség alá eső valamennyi eszköz analitikus 
nyilvántartását, és a leltárszerinti mennyiséget a 
fordulónapra kell megállapítani

� A leltározás időpontját a vállalkozó határozza meg



258

Leltározás lehet:

1) Mennyiségi felvétel

2) Egyeztetés

3) Folyószámla egyeztetés

4) Könyvviteli adatok alapján készített leltár

A leltározás módja
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Mennyiségi felvétel:

Lehet:

� Nyilvántartásoktól független mennyiségi felvétel

� Nyilvántartások alapján történő mennyiségi felvétel
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Egyeztetés

� Ha a mennyiségi felvétel nem valósítható meg

� Főkönyvi számla  és analitika egyeztetés
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Könyvviteli adatok alapján készített leltár

� Sajátos leltározási módszer

Például:

� Időbeli elhatárolások

� Alapítói határozatok
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� A leltározási feladatok pontos, szakszerű lebonyolítása 
érdekében pontosan meg kell határozni a leltározás 
munkafázisait és végrehajtandó feladatok körét

Például:

� Leltározás vezetőjének megbízása

� Leltározás technikai feltételeinek biztosítása

� Leltárfelvétel adatainak feldolgozása

� Leltározás módja

� …

Leltározás során végrehajtandó feladatok
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� Az értékelések után meg kell állapítani az eltéréseket, 
vagyis, össze kell vetni a tényleges adatokat a könyv 
szerinti adatokkal

� Az eltérés lehet: hiány és többlet, melynek okát minden 
esetben meg kell vizsgálni
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A leltárkészítés kötelezettsége és a leltárkészítés módszerei

Erről volt szó…

� Leltár

� Leltározás

� Leltározás fajtái

� Leltározás időbeli végrehajtása

� Leltározás módja

� Leltározás során végrehajtandó feladatok
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Vége…
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Bizonylati elv, bizonylati fegyelem, bizonylat fogalma, alaki és 
tartalmi kellékei, bizonylatok megőrzésével kapcsolatos 
feladatok, követelmények
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Bizonylati elv, bizonylati fegyelem, bizonylat fogalma, alaki és 
tartalmi kellékei, bizonylatok megőrzésével kapcsolatos 
feladatok, követelmények

Erről lesz szó…

� Bizonylat

� Bizonylati elv, bizonylati fegyelem

� Számviteli bizonylat

� Számviteli bizonylat például

� Szabályszerű bizonylat

� Szabályos hibajavítás

� Számviteli bizonylat alaki és tartalmi kellékei

� Bizonylatok feldolgozási rendje

� Bizonylatok megőrzése
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Bizonylat

� A bizonylat a gazdasági eseményekről készített, hitelt 
érdemlő okmány

bizonylat
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A bizonylat keletkezésük helye szerint lehet:

� Külső bizonylat

� Belső bizonylat

bizonylat
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A bizonylat jellegük szerint lehet:

� Elsődleges bizonylat

� Másodlagos bizonylat

bizonylat
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Bizonylati elv, bizonylati fegyelem

� A számviteli törvény szerint minden gazdasági eseményről

� Bizonylatot kell kiállítani
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� A bizonylatok adatait a könyvviteli nyilvántartásokba 
rögzíteni kell
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Számviteli bizonylat

� Az az okmány, amely hitelt érdemlően képes alátámasztani a 
mérlegben kimutatott vagyon nagyságát és összetételét
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� A számviteli bizonylat lehet

� papíralapú

� elektronikus úton előállított
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� A számviteli bizonylatot magyar nyelven kell kiállítani

� A magyar nyelven kiállított bizonylaton az adatok más 
nyelven, nyelveken is feltüntethetőek

� Idegen nyelven kibocsátott, illetve befogadott bizonylaton a 
könyveléshez szükséges adatokat magyarul is fel kell 
tüntetni
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Számviteli bizonylat például

� Számla

� Szerződés

� Megállapodás

� Kimutatás

� Hitelintézeti bizonylat

� Bankkivonat

� Jogszabályi rendelkezés
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Szabályszerű bizonylat

� A számviteli bizonylat csak akkor alkalmas a hitelesség 
biztosítására, ha az szabályszerű
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� Szabályszerű az a bizonylat, amely az adott gazdasági 
műveletre vonatkozóan a könyvvitelben rögzítendő és a más 
jogszabályban előírt adatokat a valóságnak megfelelően, 
hiánytalanul tartalmazza
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� A szabályszerű bizonylat

� Megfelel a bizonylat általános alaki és tartalmi 
követelményeinek
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Szabályos hibajavítás

� A szabályos hibajavítás egyik módszere, ha egy számot, 
szöveget kell javítani: áthúzás, majd föléírás

� Egyetlen vonallal, áthúzással javítjuk a rossz adatot, úgy 
hogy az eredeti adat is olvasható maradjon

� A hibajavítás tényét a javító kézjegyével, aláírásával 
rögzíteni kell
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Például:

� Hibás adat 555

� Helyes adat 666

666

555
Farkas Krisztina
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NEM! szabályos hibajavítás például:

� (Hiba)javítófestékkel

� Radírral

� Lesatírozással
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Számviteli bizonylat alaki és tartalmi kelléke

� Bizonylat megnevezése
� Bizonylat sorszáma vagy egyéb azonosítója
� Bizonylat kiállító gazdálkodó adatai (név, cím, adószám)
� Külső bizonylat esetében a bizonylat kiállító adatai (név, cím, 

adószám)
� Bizonylat kiállításának időpontja
� Gazdasági esemény / művelet leírása
� Gazdasági esemény / művelet mennyiségi adatai
� Gazdasági esemény / művelet értékbeni adatai
� Gazdasági esemény / művelet összesítő adatai
� Minden olyan adat, melyet a jogszabály előír
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Bizonylatok feldolgozásának rendje

Gazdasági 

esemény

Bizonylat 

kiállítása

Bizonylat 

ellenőrzése

Bizonylat 

feldolgozása

Könyvelés a 

bizonylat 

alapján
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A számviteli törvény rögzíti, hogy mikor kell a szabályszerű 
bizonylatok adatait a könyvekbe rögzíteni
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Gazdasági esemény lehet:

� Pénzeszközöket érintő gazdasági események

� Egyéb gazdasági események



287

Pénzeszközöket érintő gazdasági események bizonylatainak 
feldolgozásának rendje:

� Késedelem nélkül, pénzmozgással egyidejűleg 

� Bankszámlaforgalomnál a hitelintézeti értesítő 
megérkezésekor

� Egyéb pénzeszközök esetén tárgyhót követő hó 15-ig 
könyvelni kell
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Egyéb gazdasági események bizonylatainak feldolgozásának 
rendje:

� Legalább negyedévenként, a számviteli politikában 
meghatározott időpontig

� Legkésőbb tárgynegyedévet követő hó végéig könyvelni kell
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� A nyilvántartások, bizonylatok adatait egyeztetni, ellenőrizni 
kell

� A főkönyvi könyvelés, az analitikus nyilvántartás és a 
bizonylatok adatai közti egyeztetés és ellenőrzés 
lehetőségét zárt rendszerrel kell biztosítani független az 
adathordozók formájától

� A beszámoló elkészítését megelőzően főkönyvi kivonatot kell 
készíteni
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Bizonylatok megőrzése

Legalább 8 évig kell megőrizni olvasható formában:

� Az üzleti évről készített beszámolót

� A beszámolót alátámasztó 

� Leltárt

� Értékelést

� Főkönyvi kivonatot
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Legalább 8 évig kell megőrizni:

� A könyvviteli elszámolást közvetlenül, vagy közvetetten 
alátámasztó számviteli bizonylatot

Olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása 
alapján visszakereshető módon
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Számviteli bizonylat

Erről volt szó…

� Bizonylat

� Vizonylati elv, bizonylati fegyelem

� Számviteli bizonylat

� Számviteli bizonylat például

� Szabályszerű bizonylat

� Szabályos hibajavítás

� Számviteli bizonylat alaki és tartalmi kellékei

� Bizonylatok feldolgozási rendje

� Bizonylatok megőrzése
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Vége…
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A számviteli elszámolásokhoz szükséges belső szabályzatok, 
azok szükségessége és tartalma
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A számviteli elszámolásokhoz szükséges belső szabályzatok, 
azok szükségessége és tartalma

Erről lesz szó…

� Számviteli politika részei
� Számviteli politika keretében el kell készíteni
� Számviteli politikai döntések
� Általános jellegű döntése
� Értékelési szabályzathoz kapcsolódó döntések
� Leltárkészítéshez és leltározáshoz kapcsolódó döntések
� Önköltség-számítási szabályzathoz kapcsolódó döntések
� Pénzkezelési szabályzathoz kapcsolódó döntések
� Számlarendhez kapcsolódó döntések
� Bizonylati szabályokhoz kapcsolódó döntések

erről már volt 
szó…
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Számviteli politika részei

� Számviteli politikai döntések, becslések

� Eszközök és források értékelési szabályzata

� Az eszközök és források leltárkészítési és leltározási 
szabályzata

� Önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat

� Pénzkezelési szabályzat

� Számlarend

� Bizonylati szabályzat

erről már volt 
szó…
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Számviteli politika keretében el kell készíteni

� Eszközök és források értékelési szabályzata

� Az eszközök és források leltárkészítési és leltározási 
szabályzata

� Önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat

� Pénzkezelési szabályzat

� Számlarend

erről már volt 
szó…
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Számviteli politikai döntések

� Általános jellegű döntések

� Értékelési szabályokhoz kapcsolódó döntések

� Leltárkészítéshez és leltározáshoz kapcsolódó döntések

� Önköltség számítási szabályokhoz kapcsolódó döntések

� Pénzkezelési szabályokhoz kapcsolódó döntések

� Számlarendhez kapcsolódó döntések

� Bizonylati szabályokhoz kapcsolódó döntések

erről már volt 
szó…
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Általános jellegű döntések

1) Eszközök minősítésének, átsorolásának kritiériumai

2) Beszámoló formája, könyvvezetés módja

3) Beszámoló mérleg formája

4) Beszámoló eredménykimutatás formája

5) Mérleg és eredménykimutatás sorainak részletezése, 
összevonása, új sorok felvétele

6) Naptári évtől eltérő üzleti éve

7) Mérlegkészítés időpontja

8) Nettósítás az elszámolások során

9) Lényegesség elvének érvényesítése

erről már volt 
szó…
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10)Igénybevett szolgáltatások költségei
11)Alapítás-átszervezés költségeinek aktiválása
12)Kísérleti fejlesztés költségeinek aktiválása
13)A kiegészítő melléklet tartalmának és felépítésének 

meghatározása
14)Kivételes nagyságú tételek áttanulmányozása
15)Társasági adóra gyakorolt hatás
16)Üzleti jelentés tartalmának meghatározása
17)Az ellenőrzés, az önellenőrzés hatásának elszámolása és 

bemutatása
18)Könyvvizsgálat rendjének szabályozása
19)Az éves beszámoló közzétételének meghatározása
20)A pénzügyi és vezetői számvitel kapcsolata

erről már volt 
szó…
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21)A könyvek tárgyévi megnyitásának módja (technikája)

22)Könyvviteli zárlat gyakoriságának és időpontjának 
meghatározása

23)Összevont (konszolidált) éves beszámoló készítési 
kötelezettség megállapítása, a társaság státusza a 
konszolidációban

24)Az összevont (konszolidált) éves beszámoló összeállítása

erről már volt 
szó…
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Értékelési szabályzathoz kapcsolódó döntések

1) Az eszközök bekerülési értékének meghatározása

2) Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek 
bekerülési értékének meghatározása

3) Bekerülési érték különbözetének elszámolása

4) Értékcsökkenés elszámolása, a vállalkozás amortizációs 
politikája

5) Értékhelyesbítés és az értékelési tartalék elszámolása

6) Értékvesztés elszámolása

7) Készletek elszámolásának és értékelésének módja

8) Követelések minősítése

erről már volt 
szó…
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9) Valós értéken történő értékelés

10)Véltartalék képzés rendje

11)Valuta és devizakészletek elszámolásának módja

12)Aktív és passzív időbeli elhatárolások köre, azok 
elszámolásának rendje

13)Az eszközök és források értékelési szabályzata

erről már volt 
szó…
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Leltárkészítéshez és leltározáshoz kapcsolódó döntések

1) Leltározás során elvégezendő feladatok

2) Leltározási egységek kijelölése

3) Leltározás bizonylati rendjének szabályozása

4) Leltározás módja, értékelés szabályai

5) Leltár technikai feltételeinek, eszközeinek biztosítása

6) Leltárfelvételek anyagainak feldolgozási és megőrzési 
módja

7) Leltározás és az értékelés ellenőrzésének módja

8) Leltárkülönbözetek megállapításának és rendezésének 
módja

erről már volt 
szó…
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Önköltség-számítási szabályzathoz kapcsolódó döntések

1) Minden termékre csak annyi költséget szabad elszámolni, 
amennyi az előállításával kapcsolatban ténylegesen 
felmerült

2) Előtérbe kell helyezni a közvetlen költségként való 
elszámolást

3) Az azonos jellegű költségeket minden időszakban azonos 
módon kell elszámolni

4) Minden költséget egyszer maradéktalanul el kell számolni

5) A lökésszerűen jelentkező ráfordításokat időbelileg el kell 
határolni

erről már volt 
szó…



306

Pénzkezelési szabályzathoz kapcsolódó döntések

1) Pénzforgalom lebonyolításának rendje
2) Pénzkezelés személyi és tárgyi feltételei, felelősségi 

szabályok
3) Készpénzben és bankszámlában tartott pénzeszközök 

közötti forgalom
4) Készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímei eljárási 

rendje
5) Napi készpénz záró állomány maximális mértéke
6) Készpénzállomány ellenőrzése
7) Pénzszállítás feltétele
8) Pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendje
9) Pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályok

erről már volt 
szó…
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Számlarendhez kapcsolódó döntések

1) A vállalkozás számlarendjének összeállítása, beleértve a 
számlatükör elkészítését is

2) Költségelszámolás rendszere, választott módszere

erről már volt 
szó…
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Bizonylati szabályzathoz kapcsolódó döntések

1) Az elszámolások bizonylati rendje, az alkalmazott 
bizonylatok

2) A bizonylatok feldolgozása

erről már volt 
szó…
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Számviteli politikai döntéseket áttanulmányozni

hf



310

Számviteli politika szerepe, tartalma

Erről volt szó…

� Számviteli politika részei
� Számviteli politika keretében amit el kell készíteni
� Számviteli politikai döntések
� Általános jellegű döntése
� Értékelési szabályzathoz kapcsolódó döntések
� Leltárkészítéshez és leltározáshoz kapcsolódó döntések
� Önköltség-számítási szabályzathoz kapcsolódó döntések
� Pénzkezelési szabályzathoz kapcsolódó döntések
� Számlarendhez kapcsolódó döntések
� Bizonylati szabályokhoz kapcsolódó döntések
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Vége…
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A külső és belső számviteli adatok szerepe a vállalkozáson 
belüli információs rendszerben
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A külső és belső számviteli adatok szerepe a vállalkozáson 
belüli információs rendszerben
Erről lesz szó…

� Vállalkozó

� Vállalkozási tevékenység

� Vagyon

� Célkitűzés

� Információigény

� A számvitel a tájékoztatás eszköze

� A számvitel információkat állít elő

� A számvitel információs rendszer

� A számvitel gyakorlati tevékenység

� Számvitel területei
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Vállalkozó

Vállalkozónak minősül, minden olyan gazdálkodó, aki

saját nevében és kockázatára, nyereség- és vagyon szerzés 
céljából, üzletszerűen, ellenérték fejében, termelő vagy 
szolgáltató tevékenységet végez
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Vállalkozási tevékenység

Amikor a vállalkozó saját nevében és kockázatára, nyereség- és 
vagyon szerzés céljából, üzletszerűen, ellenérték fejében, 
termelő vagy szolgáltató tevékenységet végez
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Vagyon

A vállalkozási tevékenységhez vagyonra van szükség
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Célkitűzés

A vállalkozás célkitűzése:

� A vagyon megőrzése

� A vagyon növelése
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Információ igény

A vállalkozás célkitűzésének megvalósításához információra 
van szüksége, ezeket az információkat elő kell állítani, és az 
érdekeltek rendelkezésére kell bocsátani, ezeket az 
információkat a számvitel állítja elő
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A számvitel a tájékoztatás eszköze

A számvitel tájékoztatást ad 

� A vállalkozás vagyonáról

� A vagyon változásáról

� A vagyon hasznosítása mennyire eredményes, vagyis

� Milyen eredményt ért el a vállalkozó
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A számvitel információkat állít elő

A számvitel:

� Figyeli, méri, feljegyzi a vagyon mozgását, változását, az 
eredmény alakulását
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Számvitel információs rendszer

A számvitel a gazdálkodók, vállalkozók működését, 
tevékenységét bemutató információs rendszer
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A számvitel gyakorlati tevékenység

A számvitel olyan gyakorlati tevékenység, amely bizonylatok 
feldolgozásával, bizonylatok előállításával,  sajátos 
módszerekkel segíti a gazdasági események hatásainak

mérését és feljegyzését
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Számvitel területei

� Pénzügyi számvitel

� Vezetői számvitel
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Pénzügyi számvitel

� A számviteli törvény szabályozza

� A múltbeli gazdasági eseményekre fókuszál

� A beszámolóban a múltra vonatkozó adatok kerülnek 
bemutatásra

� A beszámolót jogszabály szabályozza, ebből adódik a 
beszámolási kötelezettség

� Beszámoló a vállalkozás egészét mutatja
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Pénzügyi számvitel

A pénzügyi számvitel magába foglalja:

� Könyvvezetést

� Bizonylati rendet

� A beszámolórendszert

� Az értékelést az eredményszámítást

� A leltárkészítést

� Az információk ellenőrzését, a könyvvizsgálatot

� A beszámoló közzétételét, a nyilvánosságot
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Vezetői számvitel

� A vállalkozó alakítja ki

� A múltbeli adatok mellett a tervezés érdekében jövőbeni 
adatokat is felhasznál

� A beszámolási kötelezettség nem jogszabályon alapul, a 
vállalkozó saját döntése

� Kisebb egységekre fókuszál

� Az értékadatok mellett alapvetően mennyiségi adatokat is 
szolgáltat
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A külső és belső számviteli adatok szerepe a vállalkozáson 
belüli információs rendszerben
Erről volt szó…

� Vállalkozó

� Vállalkozási tevékenység

� Vagyon

� Célkitűzés

� Információigény

� A számvitel a tájékoztatás eszköze

� A számvitel információkat állít elő

� A számvitel információs rendszer

� A számvitel gyakorlati tevékenység

� Számvitel területei
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Vége…


