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2. Mérleg, kettős könyvvitel

� Mérleg általános bemutatása

� Kettős könyvvitel

� Gazdasági események 

� A gazdasági események hatása, elszámolási lehetőségei a 
kettős könyvvitel rendszerében

� Az egyes mérlegtételek fogalma, csoportosítása és helye a 
mérlegben, a könyvelés bizonylatai és az analitikus 
nyilvántartás követelményei
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A mérleg általános bemutatása
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A mérleg általános bemutatása

Erről lesz szó…

� A mérleg fogalma

� A mérleg jellemzői

� A mérleg formája

� A mérleg fokozatai

� A mérleg tagolása

� Az éves beszámoló mérlegének számviteli törvény szerinti 
felépítése
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� A mérleg a vállalkozás vagyoni helyzetét kimutató 
számviteli okmány

A mérleg fogalma
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Vagyis a mérleg fogalma

� A mérleg olyan számviteli okmány, amely eszközöket és 
forrásokat, adott időpontra vonatkozóan, megfelelően 
értékelve, pénzértékben összesítve, előírt szerkezetben 
tartalmazza
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A mérleg fogalma másképp

� A mérleg vagyonkimutatás, amely a vállalkozás 
vagyonelemeit tartalmazza
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� A mérleg a vállalkozás vagyonát kettős vetületben mutatja 
be:

1) ESZKÖZÖK

2) FORRÁSOK

A mérleg két oldala megegyezik:

ESZKÖZÖK összesen = FORRÁSOK összesen

(minden eszköznek van forrása)

A mérleg jellemzői
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ESZKÖZÖK

=

� Aktivák

� A vagyontárgyak rendeltetését, használatban betöltött 
szerepét mutatja
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FORRÁSOK

=

� Passzívák

� A vagyontárgyak eredetét, származását mutatja
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A mérleg további jellemzői

� A mérleg összevontan, a számviteli törvényben előírt, kötött 
sorrendben mutatja be az eszközöket és a forrásokat
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A mérleg további jellemzői

A mérleg a vállalkozás vagyonát adott időpontra nézve 
mutatja 

= A mérleg fordulónap

Vagyis statikus állapotot mutat
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A mérleg további jellemzői

� A mérleg az eszközöket és forrásokat pénzértékben 
kifejezve mutatja

� Ezer forintban (eFt)

� Ha a mérlegfőösszeg nagyobb, mint 100 milliárd forint: 
Millió forintban (MFt)
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A mérleg további jellemzői

A mérleg összeállításának lehetőségei:

1) Leltár és értékelés alapján

2) Könyvviteli elszámolások alapján

3) Kettő együtt: leltár és értékelés + könyvviteli elszámolások 
alapján
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A mérleg további jellemzői

Csak olyan eszköz szerepelhet a vállalkozás mérlegében, 
amely forgalomképes, 

vagyis, amely a vállalkozás részére gazdasági értéket jelent

vagyis, amely a vállalkozás megkezdéséhez, vagy  
folytatásához szükséges

Vagyis, az eszköz aktiválható (= aktiválási kritérium)
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A mérleg további jellemzői

Csak olyan forrás szerepelhet a vállalkozás mérlegében, 
amely egyrészt valós tartozásokat, kötelezettségeket testesít 
meg, másrészt olyan tartalék, amely jövőbeni kötelezettség 
fedezetét szolgálja

Vagyis a forrás, inkább a kötelezettség passziválható

= passziválási kritérium
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� „A” változat: kétoldalas

� „B” változat: lépcsőzetes

A mérleg formája
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„A” változat: kétoldalas

� Egyik oldalon az eszközök

� Másik oldalon a források
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„B” változat: lépcsőzetes

� Első részben az eszközök

� Második részben a források
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A mérleg 3 érték oszlopot tartalmaz:

� Előző évi adatok

� Előző év(ek) módosításai (ha volt ilyen…)

� Tárgy évi adatok

A mérleg formájáról még
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� Mérlegfőcsoport
Nagy betű, pl.: A

� Mérlegcsoport 
Római szám, pl.: I

� Mérlegtétel = mérlegsor
Arab szám, pl.: 1

A mérleg fokozatai
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Például

A

Befektetett eszközök (mérlegfőcsoport)

A/I.

Immateriális javak (mérlegcsoport)

A/I./1.

Alapítás átszervezés aktivált értéke (mérlegtétel = mérlegsor)
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MÉRLEG, 2016.12.31 (üzleti év fordulónapja) 

ESZKÖZÖK
(Aktívák)

FORRÁSOK
(Passzívák)

Eszközök összesen Források összesen

A mérleg tagolása
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MÉRLEG, 2016.12.31 (üzleti év fordulónapja), adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK 
(Aktívák)

FORRÁSOK
(Passzívák)

A. Befektetett eszközök D. Saját tőke

B. Forgó eszközök
F. Kötelezettségek

E. Céltartalékok

C. Aktív időbeli elhatárolás G. Passzív időbeli elhatárolás

Eszközök összesen (A+B+C) Források összesen (D+E+F+G)

Mérleg főcsoport



25

MÉRLEG, 2016.12.31 (üzleti év fordulónapja), adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK 
(aktivák)

FORRÁSOK
(passzivák)

A. Befektetett eszközök (I+II+III) D. Saját tőke (I-II+III+IV+V+VI+VII)

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök

I. Jegyzett tőke
II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-)
III. Tőketartalék
IV. Eredménytartalék
V. Lekötött tartalék
VI. Értékelési tartalék
VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

B. Forgó eszközök (I+II+III+IV) F. Kötelezettségek (I+II+III)

I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszúlejáratú kötelezettségek
III. Rövidlejáratú kötelezettségek

C. Aktív időbeli elhatárolás G. Passzív időbeli elhatárolás

Eszközök összesen (A+B+C) Források összesen (D+E+F+G)

mérleg csoport
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Az éves beszámoló mérlegének számviteli törvény szerinti 
felépítése

Számviteli törvény 1.számú melléklete
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Az éves beszámoló mérlegének számviteli törvény szerinti 
felépítése
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Az éves beszámoló mérlegének számviteli törvény szerinti 
felépítése
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� Immateriális javak

� Tárgyi eszközök

� Befektetett pénzügyi eszközök

Befektetett eszközök a mérlegben
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1) Alapítás átszervezés aktivált értéke (AÁ)

2) Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (K+F)

3) Vagyoni értékű jogok

4) Szellemi termékek

5) Üzleti vagy cégérték

6) Immateriális javakra adott előleg

7) Immateriális javak értékhelyesbítése

Immateriális javak a mérlegben
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1) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2) Műszaki berendezések, gépek, járművek

3) Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

4) Tenyészállatok

5) Beruházások, felújítások

6) Beruházásokra adott előlegek

7) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

Tárgyi eszközök a mérlegben
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1) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
2) Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
3) Tartós jelentős tulajdoni részesedés
4) Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési 

viszonyban álló vállalkozásban
5) Egyéb tartós részesedés
6) Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló 

vállalkozásban
7) Egyéb tartósan adott kölcsön
8) Tartós hitelviszony megtestesítő értékpapír
9) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
10) Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

Befektetett pénzügyi eszközök a mérlegben
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� Készletek

� Követelések

� Értékpapírok

� Pénzeszközök

Forgó eszközök a mérlegben
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1) Anyagok

2) Befejezetlen termelés és félkész termékek

3) Növendék hízó és egyéb állatok

4) Késztermékek

5) Áruk

6) Készletekre adott előleg

Készletek a mérlegben
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1) Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)

2) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

3) Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő 
vállalkozással szemben

4) Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő 
vállalkozással szemben

5) Váltókövetelések

6) Egyéb követelések

7) Követelések értékelési különbözete

8) Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

Követelések a mérlegben
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1) Részesedés kapcsolt vállalkozásban

2) Jelentős tulajdoni részesedés

3) Egyéb részesedés

4) Saját részvények, saját üzletrészek

5) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

6) Értékpapírok értékelési különbözetet

Értékpapírok a mérlegben
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1) Pénztár, csekk

2) Bankbetétek

Pénzeszközök a mérlegben
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1) Bevételek aktív időbeli elhatárolása

2) Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

3) Halasztott ráfordítások

Aktív időbeli elhatárolások a mérlegben
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� I. Jegyzett tőke

� II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke

� III. Tőketartalék

� IV. Eredménytartalék

� V. Lekötött tartalék

� VI. Értékelési tartalék

� VII. Adózott eredmény

Saját tőke a mérlegben
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� Céltartalékok a várható kötelezettségekre

� Céltartalékok a várható költségekre

� Egyéb céltartalékok

Céltartalékok a mérlegben
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� Hátrasorolt kötelezettségek

� Hosszú lejáratú kötelezettségek

� Rövid lejáratú kötelezettségek

Kötelezettségek a mérlegben
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1) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 
szemben

2) Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban 
lévő vállalkozással szemben

3) Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban 
lévő vállalkozással szemben

4) Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

Hátrasorolt kötelezettségek a mérlegben
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1) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2) Átváltoztatható kötvények

3) Tartozások kötvénykibocsátásból

4) Beruházási és fejlesztési hitelek

5) Egyéb hosszú lejáratú hitelek

6) Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7) Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő 
vállalkozással szemben

8) Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 
vállalkozással szemben

9) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek a mérlegben
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1) Rövid lejáratú kölcsön
2) Rövid lejáratú hitelek
3) Vevőktől kapott előleg
4) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
5) Váltótartozások
6) Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 

szemben
7) Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban 

lévő vállalkozással szemben
8) Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban 

lévő vállalkozással szemben
9) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
10) Kötelezettségek értékelési különbözete
11) Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

Rövid lejáratú kötelezettségek a mérlegben
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1) Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2) Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3) Halasztott bevételek

Passzív időbeli elhatárolások a mérlegben
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Mérlegsémák tanulmányozása!

Házi 
feladat
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Mérleg általános bemutatása

Erről volt szó…

� A mérleg fogalma

� A mérleg jellemzői

� A mérleg formája

� A mérleg fokozatai

� A mérleg tagolása

� Az éves beszámoló mérlegének számviteli törvény szerinti 
felépítése
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Kettős könyvvitel
erről már volt 

szó…
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Kettős könyvvitel

Erről lesz szó…

� Kettős könyvvitel
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Könyvvezetés

= Könyvelés = Könyvvitel

Könyvvezetés lehet:

� Egyszeres könyvvitel

� Kettős könyvvitel

erről már volt 
szó…
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� A vállalkozás tulajdonában lévő vagyonról, annak 
változásairól vezetett

� zárt rendszerű, teljes körű nyilvántartás

� nyilvántartás eszköze: a főkönyvi számla

Kettős könyvvitel erről már volt 
szó…
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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

erről már volt 
szó…
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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 erről már volt 
szó…
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Kettős könyvvitel

Erről volt szó…

� Kettős könyvvitel
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Gazdasági események
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Gazdasági események

Erről lesz szó…

� Gazdasági események

� Alapvető gazdasági események

� Összetett gazdasági események

� Összefoglalás
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Gazdasági esemény 

= Gazdasági művelet
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Gazdasági esemény 

� Gazdasági esemény hatására vagyonmozgás következik be, 
vagyis a vállalkozás vagyonának összetételében és 
eredményének alakulásában változás következik be
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Gazdasági esemény 

A gazdasági esemény lehet:

� Alapvető gazdasági esemény

� Összetett gazdasági esemény
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Alapvető gazdasági esemény 

Az alapvető gazdasági események hatása csak a vállalkozás 
vagyoni helyzetét érinti, vagyis csak a mérleget érinti
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Alapvető gazdasági események 

Az alapvető gazdasági események 4 fajtája:

1) Eszközkörforgás

2) Forráskörforgás

3) Tőkebevonás

4) Tőkekivonás
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Eszközkörforgás

� Az egyik eszköz ugyanakkora értékkel növekszik, mint 
amennyivel egy másik eszköz csökken

� Az eszközök átrendeződnek, összetételük megváltozik, de 
összességében nem változik

� A MFÖ összege nem változik
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Eszközkörforgás például

A társaság 500 eFt készpénzért anyagot vásárolt

Anyagok értéke nő: + 500 eFt

Készpénz értéke csökken: - 500 eFt
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Forráskörforgás

� Az egyik forrás ugyanakkora értékkel csökken, mint 
amennyivel egy másik forrás nő

� A források átrendeződnek, összetételük megváltozik, de 
összességében nem változik

� A MFÖ összege nem változik
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Forráskörforgás például

A társaság 500eFt szállítói kötelezettségét hitellel egyenlítette 
ki

Szállítói kötelezettség csökken: - 500 eFt

Hitel értéke nő: + 500 eFt
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Tőkebevonás

� Az egyik eszköz ugyanakkora értékkel növekszik, mint 
amennyivel egy másik forrás

� Az eszközök és a források értéke azonos összeggel 
növekszik

� A MFÖ összege nő
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Tőkebevonás például

A társaság 500 eFt értékben anyagot vásárol a szállítótól 
(kiegyenlítés később)

Anyagok értéke nő: + 500 eFt

Szállítói kötelezettség értéke nő: + 500 eFt
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Tőkekivonás

� Az egyik eszköz ugyanakkora értékkel csökken, mint 
amennyivel egy másik forrás

� Az eszközök és a források értéke azonos összeggel csökken

� A MFÖ összege csökken
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Tőkekivonás például

A társaság 500 eFt értékben visszafizeti hiteltartozását

Szállítói kötelezettség értéke csökken: - 500 eFt

Készpénzállomány értéke csökken: - 500 eFt
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Összetett gazdasági esemény 

Az összetett gazdasági események hatása :

� A vállalkozás vagyoni és jövedelmi helyzetét érinti

� A mérleget és az eredménykimutatást is érinti
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Összetett gazdasági események 

Összetett gazdasági események 4 fajtája:

1) Eszköznövekedés

2) Eszközcsökkenés

3) Forrásnövekedés

4) Forráscsökkenés
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Eszköznövekedés

� Az eszközcsökkenést egy nagyobb összegű eszköznövekedés 
követi, hatására nyereség keletkezik
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Eszköznövekedés például

� A társaság 500 eFt értékű anyagot értékesít 1 500 eFt
készpénzért

Az anyagok értéke csökken: - 500 eFt

A készpénz értéke nő: + 1 500 eFt

Nyereség: 1 000 eFt (1 500 eFt – 500 eFt)
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Eszközcsökkenés

� Az eszközcsökkenést egy kisebb összegű eszköznövekedés 
követi, hatására veszteség keletkezik
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Eszközcsökkenés például

� A társaság 1 000 eFt értékű anyagot értékesít 600 eFt
készpénzért

Az anyagok értéke csökken: - 1 000 eFt

A készpénz értéke nő: + 600 eFt

Veszteség: 400 eFt (1 000 eFt – 600 eFt)
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Forrásnövekedés

� A források állománya, a kötelezettségek értéke nő, hatására 
veszteség keletkezik
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Forrásnövekedés például

� A társaság 100 eFt értékű bírság fizetésére kötelezett (a 
kiegyenlítés később lesz)

Egyéb kötelezettségek értéke nő: + 100 eFt

Veszteség: 100 eFt
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Forráscsökkenés

� A források állománya, a kötelezettségek értéke csökken

� Hatására nyereség keletkezik
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Forráscsökkenés például

� Szállítói kötelezettségből 50 eFt összeget elengednek

Szállítói kötelezettség összege csökken: - 50 eFt

Nyereség: 50 eFt
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Gazdasági események hatása (összefoglalás)

Gazdasági 
esemény

Eszközökre Forrásokra Nyereségre Veszteségre

Alapvető gazdasági események

Eszközkörforgás + -
Forráskörforgás + -
Tőkebevonás + +
Tőkekivonás - -

Összetett gazdasági események

Eszköznövekedés - + +
Eszközcsökkenés - + -
Forrásnövekedés + -
Forráscsökkenés - +
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Gazdasági események

Erről volt szó…

� Gazdasági események

� Alapvető gazdasági események

� Összetett gazdasági események

� Összefoglalás
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A gazdasági események hatása, elszámolási 
lehetőségei a kettős könyvvitel rendszerében
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A gazdasági események hatása, elszámolási lehetőségei 
a kettős könyvvitel rendszerében

Erről lesz szó…

� Gazdasági események rögzítés

� Könyvviteli számla

� Főkönyvi számlák adatállománya

• Főkönyvi számlák csoportosítása és jellemzői

• Mérlegszámlák (eszközszámlák, forrásszámlák)

• Eredményszámlák (költség és ráfordításszámlák, 
bevételszámlák)

• Technikai jellegű számlák
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Gazdasági események rögzítése

� A gazdasági események hatásait könyvviteli számlákon kell 
rögzíteni
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Könyvviteli számla

= Főkönyvi számla 

� Olyan kétoldalú kimutatás, amely a gazdasági események 
folyamatos nyilvántartására szolgál

� Év közben a mérlegsorok és az eredménykimutatás sorait 
helyettesítik

� Minden mérleg sort és eredménykimutatás sort legalább egy 
könyvviteli számla képvisel
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Könyvviteli számla

Tartozik Számla Követel

Bal oldal Jobb oldal

Tartozik oldal Követel oldal
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Főkönyvi számlák adatállománya

� Nyitóérték = nyitóegyenleg

� Forgalmi adat

� Főösszeg

� Egyenleg
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Nyitóérték

� Csak mérlegszámláknál

� Eszközöknél (jellemzően) tartozik oldalon

� Forrásoknál (jellemzően) követel oldalon

Tartozik Eszközszámla Követel Tartozik Forrásszámla Követel

NY NY
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Forgalmi adat

� Tartozik forgalom

� Követel forgalom

Tartozik Eszközszámla Követel Tartozik Forrásszámla Követel

NY NY

Tartozik forgalom Követel forgalom Tartozik forgalom Követel forgalom
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Főösszeg

� Nyitó érték + forgalmi adat

� Tartozik főösszeg

� Követel főösszeg

Tartozik Eszközszámla Követel Tartozik Forrásszámla Követel

NY NY

Tartozik forgalom Követel forgalom Tartozik forgalom Követel forgalom

Tartozik forgalom Követel forgalom

Tartozik főösszeg Követel főösszeg Tartozik főösszeg Követel főösszeg
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Egyenleg

� A tartozik főösszeg és a követel főösszeg különbözete

� HA +: tartozik egyenleg

� Ha - : követel egyenleg

Tartozik Eszközszámla Követel Tartozik Forrásszámla Követel

NY NY

Tartozik forgalom Követel forgalom Tartozik forgalom Követel forgalom

Tartozik forgalom Követel forgalom

Tartozik főösszeg Követel főösszeg Tartozik főösszeg Követel főösszeg

Tartozik egyenleg Követel egyenleg
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Például

� Anyagok nyitóállománya a mérlegben: 100 000Ft

� Az időszak tartozik forgalma: 200 000Ft

� Az időszak követel forgalma: 50 000Ft
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Például

t Anyagok k

NY 100 000 Ft
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Például

t Anyagok k

NY 100 000 FtKövetel forgalom 50 000 Ft

Tartozik forgalom 200 000 Ft
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Például

t Anyagok k

NY 100 000 FtKövetel forgalom 50 000 Ft

Tartozik forgalom 200 000 Ft

Tartozik főösszeg 300 000 FtKövetel főösszeg 50 000 Ft
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Például

t Anyagok k

NY 100 000 FtKövetel forgalom 50 000 Ft

Tartozik forgalom 200 000 Ft

Tartozik főösszeg 300 000 FtKövetel főösszeg 50 000 Ft

Tartozik egyenleg 250 000 Ft
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Főkönyvi számlák csoportosítása, jellemzői

Főkönyvi 
számlák

Mérlegszámlák

Eszközszámlák

Forrásszámlák

Eredményszámlák

Költség / 
ráfordításszámlák

Bevételszámlák



101

Mérlegszámlák

Főkönyvi 
számlák

Mérlegszámlák

Eszközszámlák

Forrásszámlák

eredményszámlák

költség / 
ráfordításszámlák

bevételszámlák
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Mérlegszámlák

Eszközszámlák Forrásszámlák

T K T K

T K T K

T K

T K T K



103

Mérlegszámlák

Eszközszámlák MÉRLEG Forrásszámlák

Eszközök Források

T K

Befektetett eszközök Saját tőke

T K

T K

Forgó eszközök

Céltartalékok

T K

Kötelezettségek

T K

T K
Aktív időbeli 
elhatárolások

Passzív időbeli 
elhatárolások

T K
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Mérlegszámlák

Eszközszámlák MÉRLEG Forrásszámlák

Eszközök Források

T K

Befektetett eszközök Saját tőke

T K

T K

forgó eszközök

Céltartalékok

T K

Kötelezettségek

T K

T K
Aktív időbeli 
elhatárolások

Passzív időbeli 
elhatárolások

T K
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Mérlegszámlák

Eszközszámlák MÉRLEG Forrásszámlák

Eszközök Források

T K

Befektetett eszközök Saját tőke

T K

T K

Forgó eszközök

Céltartalékok

T K

Kötelezettségek

T K

T K
Aktív időbeli 
elhatárolások

Passzív időbeli 
elhatárolások

T K
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Mérlegszámlák

Eszközszámlák MÉRLEG Forrásszámlák

Eszközök Források

T K

Befektetett eszközök Saját tőke

T K

T K

Forgó eszközök

Céltartalékok

T K

Kötelezettségek

T K

T K
Aktív időbeli 
elhatárolások

Passzív időbeli 
elhatárolások

T K
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mérlegszámlák

Eszközszámlák MÉRLEG Forrásszámlák

Eszközök Források

T K

Befektetett eszközök Saját tőke

T K

T K

Forgó eszközök

Céltartalékok

T K

Kötelezettségek

T K

T K
Aktív időbeli 
elhatárolások

Passzív időbeli 
elhatárolások

T K
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Mérlegszámlák

Eszközszámlák MÉRLEG Forrásszámlák

eszközök források

T K

Befektetett eszközök saját tőke

T K

T K

forgó eszközök

céltartalékok

T K

kötelezettségek

T K

T K
aktív időbeli 

elhatárolások
passzív időbeli 
elhatárolások

T K
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Mérlegszámlák

Eszközszámlák MÉRLEG Forrásszámlák

Eszközök Források

T K

Befektetett eszközök Saját tőke

T K

T K

Forgó eszközök

Céltartalékok

T K

Kötelezettségek

T K

T K
Aktív időbeli 
elhatárolások

Passzív időbeli 
elhatárolások

T K
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Mérlegszámlák

Eszközszámlák MÉRLEG Forrásszámlák

Eszközök Források

T K

Befektetett eszközök Saját tőke

T K

T K

Forgó eszközök

Céltartalékok

T K

Kötelezettségek

T K

T K
Aktív időbeli 
elhatárolások

Passzív időbeli 
elhatárolások

T K
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Eszközszámlák

Jellemzői

Nyitó (NY) Nyitás (általában) T oldal

Növekedés (+) T oldal

Csökkenés (-) K oldal

Egyenleg Általában T egyenleg

Záró (Z) Zárás (általában) K oldal
Zárás utáni egyenleg = 0
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Eszközszámlák

t Eszközszámlla k

NY

T oldal K oldal

(+) Növekedés (-) Csökkenés

T egyenleg

Z
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Eszközszámlák a számlatükörben

Eszközszámlák

1. Számlaosztály

2. Számlaosztály

3. Számlaosztály
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Eszközszámlák a számlatükörben

1.Számlaosztály: Befektetett eszközök

11. Immateriális javak

12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

13. Műszaki berendezések, gépek, járművek

14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

15. Tenyészállatok

16. Beruházások, felújítások

17. Tulajdoni részesedést  jelentő befektetések 
(részesedések)

18. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

19. Tartósan adott kölcsönök
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Eszközszámlák a számlatükörben

2.Számlaosztály: Készletek

21-22. Anyagok

23. Befejezetlen termelés és félkész termékek

24. Növendék, hízó és egyéb állatok

25. Késztermékek

26. Kereskedelmi áruk

27. Közvetített szolgáltatások

28. Betétdíjas göngyölegek
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Eszközszámlák a számlatükörben

3.Számlaosztály: Követelések + Pénzügyi eszközök + Aktív időbeli 
elhatárolások

31. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)

32. Köv.-ek részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal 
szemben

33. Jegyzett, de be nem fizetett tőke

34. Váltókövetelések

35. Adott előlegek

36. Egyéb követelések

37. Értékpapírok

38. Pénzeszközök

39. Aktív időbeli elhatárolások
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Forrásszámlák

Jellemzői

Nyitó (NY) Nyitás (általában) K oldal

Növekedés (+) K oldal

Csökkenés (-) T oldal

Egyenleg Általában K egyenleg

Záró (Z) Zárás (általában) T oldal
Zárás utáni egyenleg = 0
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Forrásszámlák

t Forrásszámla k

NY

T oldal K oldal

(-) Csökkenés (+) Növekedés

K egyenleg

Z
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Forrásszámlák a számlatükörben

forrásszámlák

4. Számlaosztály



120

Forrásszámlák a számlatükörben

4. Számlaosztály: Források

41. Saját tőke

42. Céltartalékok

43. Hátrasorolt kötelezettségek

44. Hosszú lejáratú kötelezettségek

45-47. Rövidlejáratú kötelezettségek

48. Passzív időbeli elhatárolások

49. Évi mérlegszámlák (technikai számlák)
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Alapvető gazdasági események a mérlegszámlákon

T Eszközszámla K T Eszközszámla K

Eszközkörforgás

+ -

T Forrásszámla K T forrásszámla K

Forráskörforgás

- +
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Alapvető gazdasági események a mérlegszámlákon

T Eszközszámla K T forrásszámla K

Tőkebevonás

+ +

T Eszközszámla K T Forrásszámla K

Tőkekivonás

- -
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Eredményszámlák

Főkönyvi 
számlák

mérlegszámlák

eszközszámlák

forrásszámlák

Eredményszámlák

Költség / 
Ráfordításszámlák

Bevételszámlák
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Költség / Ráfordítás számlák

Jellemzői

Nyitó (NY) Nincs

Növekedés (+) T oldal

Csökkenés (-) K oldal

Egyenleg Általában T egyenleg

Záró (Z) Nincs
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Költség / Ráfordítás számlák

t Költség / ráfordítás számla k

T oldal K oldal

(+) Növekedés (-) Csökkenés
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Költség / Ráfordítás számlák a számlatükörben

Költség / Fáfordításszámlák

5. Számlaosztály

6. Számlaosztály

7. Számlaosztály

8. Számlaosztály
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Költség / Ráfordítás számlák a számlatükörben

5. Számlaosztály: Költségnemek

51. Anyagköltség

52. Igénybevett szolgáltatások költségei

53. Egyéb szolgáltatások költségei

54. Bérköltség

55. Személyi jellegű egyéb kifizetések

56. Bérjárulékok

57. Értékcsökkenési leírás

58. Aktivált saját teljesítmények értéke

59. Költségnem átvezetési, ellenszámla
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Költség / Ráfordítás számlák a számlatükörben

6. Számlaosztály: Költséghelyek, általános költségek

61. Javító-karbantartó üzemek költségei

62. Szolgáltatást végző üzemek (egységek) költségei

63. Gépköltség

64-65. Üzemi irányítás általános költségei

66. Központi irányítás általános költségei

67. Értékesítési, forgalmazási költségek

68. Elkülönített, egyéb általános költségek

69. Költséghelyek költségeinek átvezetése
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Költség / Ráfordítás számlák a számlatükörben

7. Számlaosztály: Tevékenységek költségei

71-74 Termelés költségei

75. szolgáltatás költségei

76. Költséghelyek termelési költségei

77-78. Forgalombahozatal költségei

79. Tevékenységek költségeinek elszámolása, átvezetése
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Költség / Ráfordítás számlák a számlatükörben

8. Számlaosztály: értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások
Összköltség eljárással készülő eredménykimutatáshoz

81. Anyag jellegű ráfordítások

82. Személyi jellegű ráfordítások

83. Értékcsökkenési leírás

86. Egyéb ráfordítások

87. Pénzügyi műveletek ráfordításai
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Költség / Ráfordítás számlák a számlatükörben

8. Számlaosztály: Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások
Forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatáshoz

81-82. Belföldi értékesítés közvetlen költségei

83-84. Export értékesítés költségei

85. Értékesítés közvetett költségei

86. Egyéb ráfordítások

87. Pénzügyi műveletek ráfordításai
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Bevételszámlák

Jellemzői

Nyitó (NY) Nincs

Növekedés (+) K oldal

Csökkenés (-) T oldal

Egyenleg Általában K egyenleg

Záró (Z) Nincs
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Bevételszámlák

t Bevételszámla k

T oldal K oldal

(-) Csökkenés (+) Növekedés
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Bevételszámlák a számlatükörben

Bevételszámlák

9. Számlaosztály
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Bevételszámlák a számlatükörben

9. Számlaosztály: Értékesítés árbevétele és bevételek

91-92. Belföldi értékesítés árbevétele

93-94. Exportértékesítés árbevétele

96. Egyéb bevételek

97. Pénzügyi műveletek bevétele



Eszköznövekedés

T Eszközszámla K T

Költség / 
Ráfordítás 

számla K

- +

T Eszközszámla K T Bevételszámla K

+ +
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Összetett gazdasági események 



Eszközcsökkenés

T Eszközszámla K T

Költség / 
Ráfordítás 

számla K

- +

T Eszközszámla K T Bevételszámla K

+ +
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Összetett gazdasági események 



Forrásnövekedés

T Forrásszámla K T

Költség / 
Ráfordítás 

számla K

+ +
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Összetett gazdasági események 



Forráscsökkenés

T Forrásszámla K T

Költség / 
Ráfordítás 

számla K

- -
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Összetett gazdasági események 
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Technikai jellegű számlák

� Gazdasági tartalmuk nincs

� „Csupán” könyveléstechnikai szerepük van

� Például:
Nyitómérleg számla
Záró mérleg számla
Átvezetési számla
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A gazdasági események hatása, elszámolási lehetőségei 
a kettős könyvvitel rendszerében

Erről volt szó…

� Gazdasági események rögzítés

� Könyvviteli számla

� Főkönyvi számlák adatállománya

• Főkönyvi számlák csoportosítása és jellemzői

• Mérlegszámlák (eszközszámlák, forrásszámlák)

• Eredményszámlák (költség és ráfordításszámlák, 
bevételszámlák)

• Technikai jellegű számlák
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Az egyes mérlegtételek fogalma, csoportosítása és 
helye a mérlegben, a könyvelés bizonylatai és az 
analitikus nyilvántartás követelményei
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Az egyes mérlegtételek fogalma, csoportosítása és helye a 
mérlegben, a könyvelés bizonylatai és az analitikus nyilvántartás 
követelményei

Erről lesz szó…

� Eszközök

� Befektetett eszközök

� Immateriális javak

� Tárgyi eszközök

� Befektetett pénzügyi eszközök

� Forgó eszközök

� Készletek

� Követelések
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Erről lesz szó…

� Értékpapírok
� Pénzeszközök
� Aktív időbeli elhatárolások
� Saját tőke
� Céltartalékok
� Kötelezettségek
� Hátrasorolt kötelezettségek
� Hosszú lejáratú kötelezettségek
� Rövid lejáratú kötelezettségek
� Passzív időbeli elhatárolások
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Eszközök

� A mérlegben eszközként kell kimutatni a vállalkozó 
rendelkezésére, használatára bocsájtott, a vállalkozó 
működését szolgáló eszközöket
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Eszközök a mérlegben

Eszközök

A) Befektetett eszközök

B) Forgó eszközök

C) aktív időbeli elhatárolások
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Befektetett eszközök

� A mérlegben befektetett eszközként kell kimutatni azokat az 
eszközöket, melyek legalább 1 éven túl tartósan szolgálják 
a vállalkozás tevékenységét



149

Befektetett eszközök a mérlegben

Befektetett eszközök

Immateriális javak

Tárgyi eszközök

Befektetett pénzügyi eszközök
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Immateriális javak

� Nem anyagi eszközök

� Nem tárgyiasult eszközök, de beszerzési, vagy előállítási 
költségük megállapítható

� Immateriális javak állományba vétele = üzembe helyezés 
nélküli aktiválás

� (Beruházás fogalma nem értelmezhető…)
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Immateriális javak a mérlegben

Immateriális javak

1) Alapítás átszervezés aktivált értéke

2) Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

3) Vagyoni értékű jogok

4) Szellemi termékek

5) Üzleti vagy cégérték

6) Immateriális javakra adott előleg

7) Immateriális javak értékhelyesbítése
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Alapítás átszervezés aktivált értéke

� A vállalkozási tevékenység indításával, megkezdésével 
jelentős bővítésével, átalakításával, átszervezésével 
kapcsolatos külső vállalkozó által számlázott, vagy saját 
tevékenység során felmerült olyan közvetlen önköltségbe 
tartozó költségek, melyek az alapítás-átszervezés 
befejezését követően a tevékenység során a bevételekben 
várhatóan megtérülnek
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Alapítás átszervezés aktivált értéke például

� Minőségbiztosítási rendszer bevezetésével kapcsolatos 
tevékenységek költségei

� Ásványkincs kutatási tevékenység során felmerült olyan 
költségek, melyek a kapcsolódó beruházás, felújítás 
bekerülési értékében nem vehetők figyelembe (feltéve, hogy 
a bevételekben várhatóan megtérül majd)
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Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

� A jövőben hasznosítható, a kísérleti fejlesztés eredményének 
jövőbeni hasznosításakor árbevételben megtérülő, a kísérleti 
fejlesztés eredménye érdekében felmerült, olyan külső 
vállalkozó által számlázott összeg, vagy saját tevékenység 
során felmerült közvetlen önköltségbe tartozó költség, 
melyek az aktiválható termékben nem vehetők számításba, 
mert a létrehozott termék piaci árát meghaladják
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Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

� Alapkutatás, alkalmazott kutatás, a kísérleti fejlesztés 
közvetett és közvetlen költségei nem aktiválhatóak
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Vagyoni értékű jogok

� Azok a megszerzett jogok, melyek nem kapcsolódnak 
ingatlanokhoz
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Vagyoni értékű jogok például

� Bérleti jog

� Használati jog

� Koncessziós jog

� Játék jog

� Ingatlanhoz nem kapcsolódó egyéb jogok
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Szellemi termékek

� Iparjogvédelemben részesülő alkotások

� Szerzői jogvédelemben részesülő művek és szomszédos 
jogok

� Jogvédelemben nem részesülő, de titkosságuk révén 
monopolizált szellemi javak, függetlenül, hogy használatba 
vették-e azokat vagy sem
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Szellemi termékek például

� Szabadalom

� Használati minta

� Formatervezési minta

� Know-how

� Védjegy

� Kereskedelmi név

� Szoftvertermékek

� Műszaki tervek
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Üzleti vagy cégérték

� Cégvásárlás esetén a jövőbeni gazdasági haszon 
reményében teljesített többletkifizetés összege
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Immateriális javakra adott előleg

� Immateriális javakra adott előleg címén szállítónak átutalt, 
ÁFA-t nem tartalmazó összege
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Immateriális javak értékhelyesbítése

� Piaci értékre való értékelés

� A könyv szerinti érték és a piaci érték különbözete

� CSAK szellemi termékek és vagyoni értékű jogok esetén
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Immateriális javak analitikus nyilvántartása

� Egyedi, értékbeli nyilvántartás

� Immateriális javak azonosító adatai

� Nyilvántartási adatok és ezek változásai

� Állomány és értékadatok, és ezek változásai

� Leltározással kapcsolatos adatok

� Minden olyan egyéb infó, melyet a vállalkozás fontosnak tart 
az immateriális javak egyedi nyilvántartásával kapcsolatban
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Immateriális javak analitikus nyilvántartása

Egyedi, értékbeli nyilvántartás:

� Megnevezés

� Azonosító szám

� Főkönyvi számla szám + megnevezés

� Szállító neve, címe

� Beszerzés időpontja = aktiválás időpontja
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Immateriális javak analitikus nyilvántartása

Nyilvántartási adatok és ezek változásai:

� Terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának módja + 
változásai

� Értékcsökkenési leírási kulcs + változásai

� terven felüli értékcsökkenés jogcíme

� Terven felüli értékcsökkenés visszaírásának jogcíme

� Hasznos élettartam

� Társasági adóban meghatározott amortizációs norma



166

Immateriális javak analitikus nyilvántartása

� Állomány és értékadatok és ezek változásai:

� Bruttó érték (=bekerülési érték, aktiváláskori érték) és 
ennek változásai

� Terv szerinti értékcsökkenési leírás és ennek változásai

� Terven felüli értékcsökkenés és ennek változásai

� Terven felüli értékcsökkenés visszaírás és ennek változásai

� Piaci érték

� Értékhelyesbítés összege és ennek változásai
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Tárgyi eszközök

� Tartósan (1 éven túl) közvetlenül, vagy közvetetten 
szolgálják a vállalkozási tevékenységet

� Forgalomképesek (eladhatóak, átruházhatóak)

� Értékkel rendelkeznek

� Tárgyiasult formát öltő eszközök, anyagi javak, vagy állatok
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Tárgyi eszközök csoportosítása

Lehet:

� Üzembehelyezett

� Üzembe nem helyezett
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Tárgyi eszközök csoportosítása

Lehet:

� Idegen kivitelezés

� Saját előállítású
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Tárgyi eszközök csoportosítása

Lehet:

� Kis értékű (100eFt bekerülési érték alatti)

� Nem kis értékű (100eFt bekerülési érték feletti)
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Tárgyi eszközök csoportosítása

Lehet:

� Használatban lévő

� Használaton kívüli
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Tárgyi eszközök csoportosítása

Lehet:

� Közvetlenül szolgálja a vállalkozási tevékenységet

� Közvetetten szolgálja a vállalkozási tevékenységet
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Tárgyi eszközök csoportosítása

Lehet:

� Saját tárgyi eszköz

� Bérelt tárgyi eszköz
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Tárgyi eszközök a mérlegben

Tárgyi eszközök

1) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2) Műszaki berendezések, gépek, járművek

3) Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

4) Tenyészállatok

5) Beruházások, felújítások

6) Beruházásokra adott előlegek

7) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
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Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Ingatlanok:

� Rendeltetésszerűen használatba vett földterület és minden 
olyan anyagi eszköz, amely a földdel tartós kapcsolatban van
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Ingatlanok például

� Földterület

� Telek

� Telkesítés

� Épület

� Épületrész

� Egyéb építmény

� Üzemkörön kívüli ingatlan
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Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok például

� Földhasználat

� Haszonélvezet és használat

� Bérleti jog

� Szolgalmi jog

� Víziközmű fejlesztési hozzájárulás

� Villamosenergia-hálózati csatlakozási díj
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Műszaki berendezések, gépek, járművek

� Rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett, a 
vállalkozás tevékenységét közvetlenül szolgáló 
berendezések, gépek, járművek, illetve ezeken vagy ilyen 
bérbevett eszközökön végzett aktivált beruházás, felújítás
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Műszaki berendezések, gépek, járművek például

� Erőgépek

� Erőművi berendezések

� Egyéb gépek, berendezések

� Műszerek, szerszámok

� Szállító eszközlök

� Hírközlő berendezések

� Számítástechnikai eszközök



180

Egyéb berendezések, felszerelések járművek

� Rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett, a 
vállalkozás tevékenységét közvetetten szolgáló műszaki 
berendezések, gépek, járművek közé nem tartozó gépek, 
berendezések, felszerelések, járművek, illetve ezeken vagy 
ilyen bérbevett eszközökön végzett aktivált beruházás, 
felújítás
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Egyéb berendezések, felszerelések járművek például

� Egyéb üzemi gépek

� Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések, járművek
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Tenyészállatok

� Azok az állatok, mely a tenyésztés, tartás során 
leválasztható terméket (szaporulatot, más leválasztható 
állati terméket) termelnek, vagy egyéb (igateljesítmény, 
őrzési feladatok, őrzés) hasznosítás biztosítja a tartási 
költségek megtérülését függetlenül, hogy meddig szolgálják 
a vállalkozási tevékenységet
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Beruházások, felújítások

� Rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem 
helyezett eszközök bekerülési értéke, vagy a már 
használatba vett tárgyi eszközökön végzett bővítéssel, 
rendeltetésváltozással, átalakítással, élettartam növeléssel, 
felújítással összefüggő munkák bekerülési értéke



184

Beruházásokra adott előleg

� Beruházásokra adott előleg címén beruházási szállítónak 
átutalt, ÁFA-t nem tartalmazó összege
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Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

� Piaci értékre való értékelés

� A könyv szerinti érték és a piaci érték különbözete

� CSAK ingatlanok és kapcsolód vagyoni értékű jogok, 
műszaki berendezések, gépek, járművek, egyéb 
berendezések, felszerelések, járművek, tenyészállatok 
esetén
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Tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása

� Egyedi vagy csoportos, értékbeli illetve mennyiségi 
nyilvántartás

� Tárgyi eszközök azonosító adatai

� Nyilvántartási adatok és ezek változásai

� Állomány és értékadatok, és ezek változásai

� Leltározással kapcsolatos adatok

� Tárgyi eszközökhöz kapcsolódó tartozékok felsorolása

� Minden olyan egyéb infó, melyet a vállalkozás fontosnak tart 
az immateriális javak egyedi nyilvántartásával kapcsolatban
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Tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása

Egyedi, értékbeli nyilvántartás:

� Megnevezés

� Azonosító szám

� Főkönyvi számla szám + megnevezés

� Szállító neve, címe

� Beszerzés időpontja 

� Aktiválás időpontja = használatbavétel időpontja
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Nyilvántartási adatok és ezek változásai:

� Terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának módja + 
változásai

� Értékcsökkenési leírási kulcs + változásai

� Terven felüli értékcsökkenés jogcíme

� Terven felüli értékcsökkenés visszaírásának jogcíme

� Hasznos élettartam

� Társasági adóban meghatározott amortizációs norma

Tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása
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Állomány és értékadatok és ezek változásai:

� Bruttó érték (=bekerülési érték) és ennek változásai

� Maradványérték

� Terv szerinti értékcsökkenési leírás és ennek változásai

� Terven felüli értékcsökkenés és ennek változásai

� Terven felüli értékcsökkenés visszaírás és ennek változásai

� Piaci érték

� Értékhelyesbítés összege és ennek változásai

Tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása
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Csoportos analitikus nyilvántartás homogén eszközcsoport 
esetén:

� Egy nyilvántartólapon egy eszközféleségből több eszköz 
szerepel

� A csoportos nyilvántartásnak biztosítania kell, hogy 
megállapítható legyen

� A bruttó érték és annak változásai

� Értékcsökkenés és annak változásai

� Mennyiség

Tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása
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Befektetett pénzügyi eszközök

� Azok az eszközök (részesedések, értékpapírok, adott 
kölcsönök), melyeket a vállalkozó azzal a céllal fektet be 
más vállalkozónál, vagy adott át más vállalkozónak, hogy ott 
tartós jövedelemre tegyen szert (osztalék, vagy 
kamatbevétel), vagy befolyásolási, irányítási, ellenőrzési 
lehetőséget érjen el
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Befektetett pénzügyi eszközök csoportosítása

� Tartós részesedés

� Tartósan adott kölcsön

� Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
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Befektetett eszközök a mérlegben
Befektetett  pénzügyi eszközök

1)  Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

2) Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

3) Tartós jelentős tulajdoni részesedés

4) Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban 
álló vállalkozásban

5) Egyéb tartós részesedés

6) Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban lévő 
vállalkozásban

7) Egyéb tartósan adott kölcsön

8) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

9) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

10) Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
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Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban

� Kapcsolt vállalkozásban lévő tulajdoni részesedést*  jelentő 
tartósan befolyásolási, irányítási, ellenőrzési lehetőséget 
biztosító befektetések

� *: 50% feletti
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Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

� Azok a pénzkölcsönök, tartós bankbetétek, melyeknél a 
kapcsolt* vállalkozás adóssal kötött szerződés szerint a 
pénzformában kifejezett fizetési igények teljesítése, a betét 
megszüntetése a tárgyévet követő üzleti évben még nem 
esedékes (azaz tartós, 1 éven túl)

� *: 50% feletti



196

Tartós jelentős tulajdoni részesedések

� Számviteli törvény által meghatározott mértékű tulajdoni 
részesedést* jelentő befektetés, amely nem tartozik a 
kapcsolt vállalkozásban lévő tartós részesedések közé

� *: 20% feletti, de 50% alatti
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Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési 
viszonyban álló vállalkozásban

� Számviteli törvény által meghatározott mértékű részesedési 
viszonyban* lévő adóssal szembeni olyan pénzkölcsön és 
tartós bankbetét, amely nem tartozik a tartósan adott 
kölcsön kapcsolt vállalkozásban című mérlegsorra

� *: 20% feletti, 50% alatti
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Egyéb tartós részesedések

� Minden olyan tulajdoni részesedést* jelentő befektetés, 
amely nem tartozik a kapcsolt vállalkozás és a jelentős 
tulajdoni részesedés közé, de tartósan szolgálja a vállalkozás 
érdekeit

� *: 20% alatti
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Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban 
álló vállalkozásban

� Az egyéb részesedési viszonyban lévő* adóssal szembeni 
tartós pénzkölcsön és tartós bankbetét

� *: 20% alatti
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Egyéb tartósan adott kölcsön

� Nem részesedési viszonyban lévő adóssal szembeni 
pénzkölcsön és bankbetét
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Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

� Azok a befektetési céllal szerzett értékpapírok, melyek 
lejárata, beváltása a tárgyévet követő üzleti évben még nem 
esedékes, és a vállalkozó azokat a tárgyévet követő üzleti 
évben nem szándékozik értékesíteni
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Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

� Piaci értékre való értékelés

� A könyv szerinti érték és a piaci érték különbözete

� CSAK részesedések esetén
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Részesedések analitikus nyilvántartása

A tartós részesedésekről befektetésenként, részesedésenként egyedi 
nyilvántartást kell vezetni:

� Részesedés megnevezése, azonosítása
� Beszerzés időpontja, módja
� Névérték és a beszerzési árfolyam
� Részesedés helye (hol, melyik vállalkozásnál)
� Részesedés által elért befolyás módja
� Részesedés minősítése konszolidációs szempontból
� (LV, KVV, TV, ERV)
� Részesedéssel kapcsolatban elszámolt értékvesztés és annak 

visszaírása
� Devizás részesedés esetén a beszerzési árfolyam, valamint az elszámolt 

realizált, és az év végi nem realizált árfolyam-különbözet
� Részesedés megszűnésének módja
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Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyilvántartása

Olyan nyilvántartás szükséges, amely biztosítja az egyeztetési 
lehetőséget

� Beszerzési érték

� Névérték

� Vételárban lévő időarányos kamat összege

� Beszerzéskor felmerült egyéb tételek összege, amelyek a 
bekerülési érték részét képzi

� Törlesztésre vonatkozó adatok (törlesztések időpontja, 
összege)

� Kamattal kapcsolatos adatok (mértéke, kamatfizetés 
időpontja)
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Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyilvántartása

� Devizában vásárolt értékpapír árfolyama

� Névérték és a bekerülési érték közötti különbözet 
elhatárolásával kapcsolatos feladatok

� Törlesztések pénzügyi elszámolását követően még fennálló 
követelések összege

� Devizás értékpapírok esetén az elszámolt realizált, valamint 
az év végi nem realizált árfolyam-különbözetek

� Értékesítés, beváltás, törlesztés során realizált árfolyam-
különbözet

� Érétkesítés során az eladási árban lévő kamat összege

� Átsorolásokra vonatkozó információk

� a következő évben esedékes törlesztő részletek összege
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Forgóeszközök

A mérlegben forgó eszközként kell kimutatni a vállalkozó 
tevékenységét nem tartósan max. 1 évig  szolgáló

� Készleteket

� Követeléseket

� Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat

� Pénzeszközöket
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Forgóeszközök a mérlegben

Forgóeszközök

Készletek

Követelések

Értékpapírok

Pénzeszközök
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Készletek

� A készletek a vállalkozó tevékenységét közvetlenül vagy 
közvetetten szolgáló olyan forgóeszközök, melyeket a 
szokásos üzleti tevékenység keretében értékesítési céllal 
szereztek be, és azok a beszerzés, az értékesítés között 
változatlan állapotban maradnak (áruk), melyek az 
értékesítést megelőzően a termelés, feldolgozás valamely 
fázisában vannak (befejezetlen teremés és fékész termékek, 
késztermékek), melyeket az értékesítendő termékek 
előállítása vagy a szolgáltatások nyújtása során fognak 
felhasználni (anyagok)
+ növendék, hízó és egyéb állatok
+ készletekre adott előlegek
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Készletek csoportosítása

Készletek

Vásárolt készletek

Anyagok

Áruk

Készletekre adott 
előlegek

Saját termelésű 
készletek

Befejezetlen termelés és 
fékész termékek

Késztermékek

Növendék, hízó és egyéb 
állatok
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Készletek a mérlegben

Készletek

1) Anyagok

2) Befejezetlen termelés és fékész termékek

3) Növendék ,hízó és egyéb állatok

4) Késztermékek

5) Áruk

6) Készletekre adott előlegek



211

Anyagok

� Az anyagok azok a vásárolt készletek, melyek megjelenési 
formájukat elveszítik és beépülnek egy másik termékbe

� Általában egy termelési folyamatban vesznek részt, a 
vállalkozási tevékenységet nem tartósan szolgálják
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Anyagok például

� Nyers és alapanyagok

� Üzemanyagok, kenőanyagok, építési, szerelési anyagok

� Éven belül elhasználódó anyagi eszközök: papír, írószerek, 
irodaszerek, csomagoló anyagok

� Tartalék alkatrészek

� Raktárra vett hasznosítható hulladék anyagok
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Anyagok

Azok az anyagi eszközök is, melyek a vállalkozási 
tevékenységet legfeljebb egy évig szolgálják, például: 

� Szerszám

� Műszer

� Berendezés

� Felszerelés

� Munkaruha

� Védőruha

� Egyenruha
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Befejezetlen termelés és félkész termékek

Befejezetlen termelés:

� A megmunkálás alatt lévő termékek, teljesítmények, 
melyeken legalább egy lényeges munkaműveletet 
elvégeztek, de a teljes megmunkálási folyamaton még nem 
mentek keresztül

� Nem vehetőek késztermékként raktárra

� A fordulónapig ki nem számlázott szolgáltatások 
teljesítménye is befejezetlen termelés
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Növendék, hízó és egyéb állatok

Azok az állatok, melyek a termelés (tartás) költségei 
eredményeként növekednek, gyarapszik tömegük (súlyuk) 
függetlenül attól, hogy a vállalkozási tevékenységet mennyi 
ideig szolgálják
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Áruk

� Azok a vásárolt készletek, melyeket a rendszeres, szokásos 
üzleti tevékenység keretében továbbértékesítési céllal 
szereztek be, és a beszerzés és az értékesítés között 
változatlan állapotban maradnak, bár értékül változhat
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Áruk csoportosítása

� Kiskereskedelmi áruk

� Nagykereskedelmi áruk

� Közvetített szolgáltatások

� Betétdíjas göngyölegek
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Késztermékek

� Az a termék, amely valamennyi megmunkálási folyamaton 
végigment és megfelel a vele szemben támasztott 
előírásoknak

� Késztermékként raktárra vehető és értékesíthető
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Készletekre adott előlegek

� Készletekre adott előleg címén szállítónak átutalt, ÁFA-t nem 
tartalmazó összeg



220

Készletek analitikus nyilvántartása

� A készletek állományváltozásairól, mennyiségi és értékbeni

vagy csak mennyiségi adatokat tartalmazó részletező 
analitikus nyilvántartást célszerű vezetni
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Készletek analitikus nyilvántartása

A készletek analitikus nyilvántartásainak fő taralmi elemei:

� Készlet megnevezése

� Készlet azonosító száma

� Készlet mennyiségi adatai

� Készlet nyilvántartási egységára, előállítási költsége

� Készlet összértéke

� Készletmozgások jogcíme

� elszámolt értékvesztések és azok visszaírása
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Követelések

� Azok a különféle szállítási, vállalkozási,szolgáltatási 
szerződésekből jogszerűen eredő, pénzeszközben kifejezett 
fizetési igények, amelyek a vállalkozó által már teljesített, a 
másik fél által elfogadott, elismert termék érékesítéshez, 
szolgáltatás teljesítéshez, hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapír, tulajdoni részesedést jelentő befektetés 
értékesítéséhez, kölcsönnyújtáshoz, előlegfizetéshez 
kapcsolódnak
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Követelések csoportosítása

Részesedési 
viszony alapján

Kapcsolt vállalkozással szembeni 
követelések

Jelentős tulajdoni részesedési viszonyban 
lévő vállalkozással szembeni követelések

Egyéb részesedési viszonyban lévő 
vállalkozással szembeni követelések

Részesedési viszonyban nem lévő 
vállalkozással szembeni követelések



224

Követelések csoportosítása

Tartalom szerint

Vevők

Váltó követelések

Egyéb követelések
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Követelések csoportosítása

Lejárat 
szerint

Le nem járt követelés

Éven belüli 
esedékességű

Éven túli 
esedésességű

Lejárt követelés

0-90 nap

91-180 nap

180-265 nap

365 napon túli
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Követelések csoportosítása

Pénznem szerint

Forintban fennálló

Fevizában fennálló
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Követelések a mérlegben

Követelésk

1) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

2) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

3) Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő 
vállalkozással szemben

4) Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással 
szemben

5) Váltókövetelések

6) Egyéb követelések

7) Követelések értékelési különbözete

8) származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
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Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

� Minden olyan, a vállalkozó által teljesített, a vevő által 
elismert termékértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból 
származó követelés, amely nem tartozik a pénzkölcsönök 
közé

� Lehet:
belföldi / külföldi
forintos / devizában fennálló



229

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

� Azok az éven belül esedékes követelések, melyeknél az adós 
kapcsolt vállalkozás
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Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban 
lévő vállalkozással szemben

� Azok az éven belül esedékes követelések, melyeknél az adós 
jelentős tulajdonosi részesedési viszonyban lévő vállalkozás
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Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő 
vállalkozással szemben

� Azok az éven belül esedékes követelések, melyeknél az adós 
egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás
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Váltókövetelések

� Vevővel szembeni követelés ellenében elfogadott váltó miatt 
keletkezett követelés

� Váltókövetelés = Kiváltott követelés összege

� A váltó névértéke tartalmazza a lejárat időpontjáig a 
követelésre felszámított kamat összegét

� A váltó egy meghatározott pénzösszeg megfizetésére szóló 
feltétlen ígéret vagy meghagyás
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Egyéb követelések

� Munkavállalói követelés

� Visszatérítendő adó

� Igényelt, de még nem teljesített támogatás

� A fenti kategóriába nem tartozó, a mérlegfordulónapot
követően egy éven belül esedékes követelések, például:
� Tartósan adott kölcsönből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül 

esedékes részelte

� Vásárolt követelés

� Térítés nélkül és egyéb címen átvett követelés

� Peresített követelésből a bíróság által az üzleti év mérlegfordulónapjáig
jogerősen megítélt követelés
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Követelések analitikus nyilvántartás

A követelésekről egyedi analitikus nyilvántartást kell vezetni 
követelés típusonként

� Vevő követelések

� Váltó követelések

� Egyéb követelések
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Követelések analitikus nyilvántartás

Vevő követelések analitikus nyilvántartásának tartalma:

� Vevő azonosító adatai (név, cím, adószám)
� Szerződés adatai
� Számla sorszáma
� Teljesítés időpontja
� Számla kiállításának időpontja
� Fizetési határidő
� Pénzügyi teljesítés időpontja
� Vevővel való részesedési viszony
� Devizás vevő esetén az alkalmazott árfolyamok
� Elszámolt értékvesztés, értékvesztés visszaírás
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Követelések analitikus nyilvántartás

Váltó követelések analitikus nyilvántartásának tartalma:

� Váltóadós azonosító adatai (név, cím, adószám)
� Váltó azonosító adatai
� Váltó névértéke, a váltóval kiváltott követelés összege
� Váltó kiállításának napja
� Váltó futamideje, váltó esedékessége
� Váltóadóssal való részesedési viszony jellege
� Devizában fennálló váltókövetelés esetében a deviza összege, 

könyv szerinti árfolyam
� Beváltáskor keletkező árfolyameltérés
� Év végi értékeléskor keletkező árfolyameltérés
� Báltó tárolásának helye (bank, széf)
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Követelések analitikus nyilvántartás

Költségvetési kiutalási igények, támogatások analitikus 
nyilvántartásának tartalma:

� Kiutalási igény (keletkezésének időpontja, összege, 
elszámolás bizonylata, esedékessége)

� Pénzügyi rendezés (összege, időpontja)

� Követelés egyenlege 

� Folyószámla
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Követelések analitikus nyilvántartás

Adott kölcsönök analitikus nyilvántartásának tartalma:

� Kölcsönt felvevő azonosító adatai
� A kölcsönt felvevővel való részesedési viszony
� Kölcsön összege
� Kölcsön lejárata
� Kölcsön törlesztés üteme
� Kölcsön kamata, kamatfizetés időpontja
� Devizában adott kölcsönök esetén a folyósításkori árfolyam, a 

deviza összege
� Törlesztéskor realizált árfolyam különbözet és az év végi 

értékelés adatai
� Értékvesztés elszámolt összege, visszaírt értékvesztés összege
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Értékpapírok

� A forgóeszközök között értékpapírként a forgatási célból, 
átmeneti, nem tartós befektetésként vásárolt, hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírokat, illetve tulajdoni részesedést 
jelentő befektetéseket kell kimutatni
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Értékpapírok a mérlegben
Értékpapírok

1) Részesedés kapcsolt vállalkozásban

2) Jelentős tulajdoni részesedés

3) Egyéb részesedés

4) Saját részvények, saját üzletrészek

5) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

6) Értékpapírok értékelési különbözete
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Részesedések kapcsolt vállalkozásban

� Kapcsolt vállalkozásban lévő tulajdoni részesedést jelentő, 
forgatási célból vásárolt, általában árfolyamnyereség elérése 
érdekében vásárolt befektetések (részvények, üzletrészek, 
egyéb tagsági részesedések)
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Jelentős tulajdoni részesedések

� A számviteli törvény által meghatározott tulajdoni 
részesedést jelentő, forgatási célból vásárolt, általában 
árfolyamnyereség elérése érdekében vásárolt befektetések 
(részvények, üzletrészek, egyéb tagsági részesedések), 
melyek nem tartoznak a kapcsolt vállalkozásban lévő 
részesedések közé
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Egyéb részesedések

� Minden olyan tulajdoni részesedést jelentő, forgatási célból 
vásárolt, általában árfolyamnyereség elérése érdekében 
vásárolt befektetések (részvények, üzletrészek, egyéb 
tagsági részesedések), melyek nem tartoznak a kapcsolt 
vállalkozásban lévő részesedések közé és a jelentős 
tulajdoni részesedések közé
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Saját részvények, saját üzletrészek

� A vállalkozó által visszavásárolt tulajdoni részesedést jelentő 
saját befektetések
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Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

� Azok az értékpapírok, melyeket forgatási céllal, 
kamatbevétel, illetve árfolyamnyereség elérése érdekében 
szereztek be, továbbá azokat, amelyek a tárgyévet követő 
üzleti évben lejárnak



246

Részesedések analitikus nyilvántartása

A részesedésekről befektetésenként, részesedésenként egyedi 
nyilvántartást kell vezetni:

� Részesedés megnevezése, azonosítása
� Beszerzés időpontja, módja
� Névérték és a beszerzési árfolyam
� Részesedés helye (hol, melyik vállalkozásnál)
� Részesedés által elért befolyás módja
� Részesedés minősítése konszolidációs szempontból
� (LV, KVV, TV, ERV)
� Részesedéssel kapcsolatban elszámolt értékvesztés és annak 

visszaírása
� Devizás részesedés esetén a beszerzési árfolyam, valamint az elszámolt 

realizált, és az év végi nem realizált árfolyam-különbözet
� Részesedés megszűnésének módja
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Részesedések analitikus nyilvántartása

Visszavásárolt saját részvények analitikájának adatai:

� Visszavásárlás időpontja

� Visszavásárolt részvények, üzletrészek részaránya, 
névértéke, visszavásárlási árfolyama

� Visszavásárlás célja

� Bevonás vagy értékesítés adatai

� Visszavásárlás miatt nyilvántartott lekötött tartalék összege
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Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyilvántartása

Olyan nyilvántartás szükséges, amely biztosítja az egyeztetési 
lehetőséget

� Beszerzési érték

� Névérték

� Vételárban lévő időarányos kamat összege

� Beszerzéskor felmerült egyéb tételek összege, amelyek a 
bekerülési érték részét képzi

� Törlesztésre vonatkozó adatok (törlesztések időpontja, 
összege)

� Kamattal kapcsolatos adatok (mértéke, kamatfizetés 
időpontja)



249

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyilvántartása

� Devizában vásárolt értékpapír árfolyama

� Névérték és a bekerülési érték közötti különbözet 
elhatárolásával kapcsolatos feladatok

� Törlesztések pénzügyi elszámolását követően még fennálló 
követelések összege

� Devizás értékpapírok esetén az elszámolt realizált, valamint 
az év végi nem realizált árfolyam-különbözetek

� Értékesítés, beváltás, törlesztés során realizált árfolyam-
különbözet

� Érétkesítés során az eladási árban lévő kamat összege

� Átsorolásokra vonatkozó információk

� a következő évben esedékes törlesztő részletek összege
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Pénzeszközök

� Pénzeszközök a készpénzt, az elektronikus pénzeszközöket 
és a csekkeket, továbbá a bankbetéteket foglalják magukba
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Pénzeszközök csoportosítása

Megjelenési 
formájuk szerint

Készpénz

Pénzhelyettesítő eszközök

Számlapénz
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Pénzeszközök a mérlegben
Pénzeszközök

1) Pénztár, csekkek

2) Bankbetétek
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Pénztár, csekkek

� Készpénz: bárhol forgalomban lévő és a forgalomban lévőre 
még átváltható bankjegy és fémpénz

� Pénzhelyettesítő eszköz: csekk, hitelkártya, bankkártya, 
utalvány
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Bankbetétek

� Számlapénz: hitelintézeteknél vezetett betétszámla, amely 
lehet:

� Elszámolási betétszámla

� Kamatozó betétszámla

� Elkülönített betétszámla
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Pénzeszközök analitikus nyilvántartása

� Bevételi és kiadási pénztárbizonylatok

� Időszaki pénztárjelentés

� Bankszámlakivonatok, banki értesítők, egyenlegközlők

� Csekkek, utalványok 
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Aktív időbeli elhatárolások

Időbeli elhatárolás:

� A tárgyidőszaki eredmény pontosítását szolgálja

� A kettő vagy több üzleti évet érintő gazdasági események 
eredményre gyakorolt hatása megosztásra kerüljön a 
gazdasági esemény által érintett elszámolási időszakok 
között
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Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások növelik a vállalkozás eredményét

� A bevételek, árbevételek növelésével

� A költségek, ráfordítások csökkentésével
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Aktív időbeli elhatárolások a mérlegben
Aktív időbeli elhatárolások

1) Bevételek aktív időbeli elhatárolása

2) Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

3) Halasztott ráfordítások
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Bevételek aktív időbeli elhatárolása

� A bevételek, árbevételek növelésével növeli a vállalkozás 
eredményét
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Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

� A költségek, ráfordítások csökkentésével növeli a vállalkozás 
eredményét
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Halasztott ráfordítások

� Speciális időbeli elhatárolás

� Egyedi számviteli előírás vonatkozik rá

� Általános szabályként nem írható le
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Aktív időbeli elhatárolások analitikus nyilvántartása

� Egyedi nyilvántartást kell vezetni
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Források

� A mérlegben minden eszköznek van forrása,

� Eszközök értéke = források értéke
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Források a mérlegben

Források

D) saját tőke

E) Céltartalékok

F) Kötelezettségek

G) Passzív időbeli elhatárolások
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Saját tőke

� A vállalkozás vagyonának saját forrása, olyan tőkerész, 
amelyet a tulajdonosok (tagok) bocsájtottak a vállalkozás 
rendelkezésére, és amelyek a tulajdonosok (tagok) az 
adózott eredményből hagytak a vállalkozásban
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Saját tőke mérlegben

Saját tőke

I) Jegyzett tőke

II) Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

III) Tőketartalék

IV) Eredménytartalék

V) Lekötött tartalék

VI) Értékelési tartalék

VII)Aadózott eredmény
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Jegyzett tőke

� A saját tőke állandó része

� A tulajdonosok által időbeli korlátozás nélkül, a vállalkozás 
részére véglegesen bocsájtott összeg, ezzel a vagyonnal a 
vállalkozó a megszűnéséig gazdálkodhat

� A cégbíróságon bejegyzett, létesítő okiratban meghatározott 
összeg
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Jegyzett tőke például

� Alaptőke (Rt.)

� Törzstőke (Kft.)

� Egyéb tagsági részesedés (Bt.)

� Alapítói vagyon (Kkt.)

� Vagyoni hozzájárulás (egyéb szervezetek)

� Szövetkezeti hozzájárulás (szövetkezet)
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Jegyzett, de be nem fizetett tőke

� A saját tőkén belül (-) negatív előjellel kell feltüntetni

� alapításkor, illetve jegyzett tőke emeléskor a cégbíróságon 
bejegyzett  tőkének a tulajdonosok által még be nem fizetett 
összege

� a társaság rendelkezésére még nem bocsátott összege
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Tőketartalék

� A tulajdonosok/  a tagok által alapításkor vagy jegyzett tőke 
emeléskor rendelkezésre bocsájtott összeg
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Eredménytartalék

� A korábbi évek adózott eredményének halmozott összege
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Lekötött tartalék

� Tőketartalékból vagy eredménytartalékból lekötött összegek
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Értékelési tartalék

A piaci értéken való értékelést teszi lehetővé az alábbi 
eszközökre vonatkozóan:

� Vagyoni értékű jogok

� Szellemi termékek

� Tárgyi eszközök 
(beruházások, beruházásokra adott előlegek kivételével)

� Befektetett pénzügyi eszközökön belül a részesedések
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Adózott eredmény

� = Az eredménykimutatásban szereplő adózott eredménnyel

� = Adózás előtti eredmény – adófizetési kötelezettség
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Saját tőke analitikus nyilvántartása

Jegyzett tőke analitikus nyilvántartása:

� Tulajdonosonkénti összetétel

� Jegyzettőkében bekövetkezett változások (tőkeemelés, 
tőkeleszállítás)
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Saját tőke analitikus nyilvántartása

Jegyzett, de be nem fizetett tőke analitikus nyilvántartása:

� Tulajdonosonkénti részletezés a tulajdonosok tartozásáról 
(tulajdonos adatai, tartozás összege, eddig teljesített 
vagyoni hozzájárulás összege, időpontja, a tartozás 
esedékességének időpontja)
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Saját tőke analitikus nyilvántartása

tőketartalék, eredménytartalék, lekötött tartalék analitikus 
nyilvántartása:

� Állományváltozások  a számviteli törvény szerinti 
állománynövekedési és csökkenési jogcímenként

� Állományváltozások időpontja

� Kapcsolódó bizonylatok azonosító adatai
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Saját tőke analitikus nyilvántartása

Értékelési tartalék analitikus nyilvántartása:

� Az eszköz könyv szerinti értéke

� Az eszköz piaci értéke

� a piaci érték meghatározásának módszere

� Az értékelés alapjául szolgáló dokumentáció bemutatása

� Értékelési tartalék állományváltozásainak részletezése 
évenkénti megbontásban

� Értékelési tartalék összesített egyenlege az összes eszközre
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Céltartalékok

� Az adózott eredmény terhére céltartalékot kell képezni

� A céltartalék fedezetet teremt a múltbeli és folyamatban 
lévő, bizonytalan kimenetelű események jövőbeni 
kedvezőtlen hatásaira, várható kockázataira
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Céltartalékok

Kötelezettségek, melyekre céltartalékot kel képezni:

� Garanciális kötelezettség

� Korengedményes nyugdíj miatti kötelezettség

� Végkielégítés miatti fizetési kötelezettség

� Környezetvédelmi kötelezettség

� Függő kötelezettség
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Céltartalékok a mérlegben
Céltartalékok

1) Céltartalékok várható kötelezettségekre

2) Céltartalékok jövőbeni költségekre

3) Egyéb céltartalék
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Céltartalékok a várható kötelezettségekre

� Céltartalékot kell képezni azokra a múltbeli, illetve 
folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből, harmadik 
felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre, melyek a 
mérlegfordulónapon valószínű vagy bizonyos, hogy 
fennállnak, de összegük vagy esedékességük időpontja még 
bizonytalan
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Céltartalékok a várható kötelezettségekre

Céltartalékot kell képezni

� Jogszabályban meghatározott garanciális kötelezettségekre

� Függő kötelezettségekre

� Biztos (jövőbeni) kötelezettségekre

� Korengedményes nyugdíjra,

� Végkielégítés miatti fizetési kötelezettségre

� Környezetvédelmi kötelezettségre
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Céltartalékok a jövőbeni költségekre

� Olyan várható, jelentős és időszakonként ismétlődő jövőbeni 
költségekre kell céltartalékot képezni, melyekről a 
mérlegfordulónapon feltételezhető, vagy bizonyos hogy a 
jövőben felmerülnek, de összegük vagy felmerülésük 
időpontja még bizonytalan és nem sorolhatóak a passzív 
időbeli elhatárolások közé
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Céltartalékok a jövőbeni költségekre

Céltartalék képezhető:

� Fenntartási költségekre

� Átszervezési költségekre

� Környezetvédelemmel kapcsolatos költségekre
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Egyéb céltartalékok

Céltartalék képezhető:

� Egyéb jogcímen képzett céltartalék
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Kötelezettségek

� Azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb 
szerződésekből jogszerűen eredő, pénzértékben kifejezett 
elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a 
szolgáltató, a hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesített 
a vállalkozó által elfogadott, elismert állami vagy 
önkormányzati vagyon részét képző eszközök 
kezelésbevételéhez kapcsolódik
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Kötelezettségek csoportosítása

Részesedési 
viszony alapján

Kapcsolt vállalkozással szembeni 
kötelezettségek

Jelentős tulajdoni részesedési viszonyban 
lévő vállalkozással szembeni 

kötelezettségek

Egyéb részesedési viszonyban lévő 
vállalkozással szembeni kötelezettségek

Részesedési viszonyban nem lévő 
vállalkozással szembeni kötelezettségek



289

Kötelezettségek csoportosítása

Lejárat szerint

Éven belüli lejáratú

1-3 éves lejáratú 
(középtáv)

3-5 éves lejáratú 
(közép-hosszútáv)

5 évet meghaladó 
lejáratú
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Kötelezettségek csoportosítása

Pénznem szerint

Forintban fennálló

Devizában fennálló
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Kötelezettségek a mérlegben
Kötelezettségek

I.) Hátrasorolt kötelezettségek

II.) Hosszúlejáratú kötelezettségek

III.) Rövid lejáratú kötelezettségek
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Hátrasorolt kötelezettségek

� Olyan kapott kölcsön, melyet ténylegesen a vállalkozó 
rendelkezésére bocsájtottak, és a vonatkozó szerződés 
tartalmazza a kölcsönt nyújtó fél egyetértését arra 
vonatkozóan, hogy az általa nyújtott kölcsön  bevonható a 
vállalkozó adóssága rendezésébe,  valamint a kölcsönt 
nyújtó követelése a törlesztések sorrendjében a tulajdonosok 
előtti legutolsó helyen áll, felszámolás, csődeljárás esetén 
csak a többi hitelező kiegyenlítése után kell kiegyenlíteni

� 5 évet meghaladó lejáratú
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Hátrasorolt kötelezettségek a mérlegben
Hátrasorolt kötelezettségek

1) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

2) Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő 
vállalkozással szemben

3) Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 
vállalkozással szemben

4) Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
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Hosszú lejáratú kötelezettségek

� Az egy évnél hosszabb lejáratra kapott kölcsön és hitel a 
mérlegfordulónapját követő egy éven belül esedékes 
törlesztések levonásával,  

� + egyéb hosszú lejáratú kötelezettség
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Hosszú lejáratú kötelezettségek a mérlegben
Hosszú lejáratú kötelezettségek

1) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

2) Átváltoztatható kötvények

3) Tartozások kötvénykibocsátásból

4) Beruházási és fejlesztési hitelek

5) Egyéb hosszú lejáratú hitelek

6) Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7) Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban
lévő vállalkozással szemben

8) Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben

9) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
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Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

� Nem hitelintézettől ( más vállalkozótól, magánszemélytől) 
kölcsön kapott összegek, melyek a következő évben még 
nem esedékesek

� A tárgyévet követő évben esedékes törlesztéseket át kell 
sorolni a rövid lejáratú kölcsönök közé
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Átváltoztatható kötvények

� Olyan névre szóló kötvény, amelyet tulajdonosa kérésére 
részvénnyé kell alakítani

� (részvénytársaságok alapszabályában meghatározottak 
szerint…)
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Tartozások kötvénykibocsátásból

� Értékpapírosított kötelezettség

� A kötvény nyomdai úton előállított, vagy dematerializált 
értékpapír, amely kibocsátója kötelezi magát, hogy az abban 
meghatározott összegét, és annak meghatározott módon 
számított kamatát meghatározott időben és módon megfizeti
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Beruházási és fejlesztési hitelek

� Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzéséhez, a 
tevékenység korszerűsítéséhez felvett, hitelszerződésben ezt 
felhasználási célként megjelölve éven túli lejáratú 
hitelintézettől felvett összegek
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Egyéb hosszú lejáratú hitelek

� Hitelintézettel kötött hitelszerződés alapján nem 
meghatározott célból felvett hitelek, vagyis szabad 
felhasználási hitelek
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Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

� Bármilyen jogcím szerinti éven túli lejáratú értékpapírosított 
és nem értékpapírosított kötelezettség

� Kapcsolt (anya, leány, és közös vezetésű) vállalattal szemben
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Tartós kötelezettségek jelentős tulajdonosi részesedési 
viszonyban lévő vállalkozással szemben

� Bármilyen jogcím szerinti éven túli lejáratú értékpapírosított 
és nem értékpapírosított kötelezettség jelentős tulajdoni 
részesedési viszonyban lévő vállalattal szemben
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Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban 
lévő vállalkozással szemben

� Bármilyen jogcím szerinti éven túli lejáratú értékpapírosított 
és nem értékpapírosított kötelezettség egyéb részesedési 
viszonyban lévő vállalattal szemben
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Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek

� Lízingbevevőnél a pénzügyi lízingbe vett, beruházásként 
elszámolt eszköz lízingbeadó által számlázott ellenértéknek 
megfelelő kötelezettség

� Állami vagy önkormányzati vagyon részét képző eszközök 
kezelésbevételéhez kapcsolódó kötelezettségek
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Rövid lejáratú kötelezettségek

� Az egy évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsön és 
hitel, a hosszú lejáratú kötelezettségekből a 
mérlegforudlónapját követő egy éven belül esedékes 
törlesztéseket is 

� + Vevőktől kapott előleg

� + Áruszállítás és szolgáltatás teljesítéséből származó 
kötelezettség

� + Váltótartozás

� + Egyéb rövid lejáratú kötelezettség
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Rövid lejáratú kötelezettségek a mérlegben
Rövid lejáratú kötelezettségek

1) Rövid lejáratú kölcsönök

2) Rövid lejáratú hitelek

3) Vevőktől kapott előlegek

4) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

5) Váltótartozások

6) Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

7) Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban
lévő vállalkozással szemben

8) Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben

9) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

10) Kötelezettségek értékelési különbözete

11) Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete
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Rövid lejáratú kölcsönök

� 12 hónapra vagy ennél rövidebb futamidőre, nem 
hitelintézettől felvett,  pénzértékben kifejezett 
kötelezettségek

� + Éven belüli lejáratú átváltoztatható kötvények

� + Hosszú lejáratú kölcsönök tárgyévet követő évben 
esedékes törlesztő részlete
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Rövid lejáratú hitelek

� 12 hónapra vagy ennél rövidebb futamidőre hitelintézettől 
felvett,  pénzértékben kifejezett kötelezettségek

� + Beruházási és fejlesztési hitelek tárgyévet követő évben 
esedékes törlesztő részlete

� + Egyéb hosszú hitelek tárgyévet követő évben esedékes 
törlesztő részlete
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Vevőktől kapott előleg

� Olyan kötelezettség, melynél a szerződés szerinti 
kötelezettség teljesítése utólag történik

� A pénzügyileg folyósított előleg az ÁFÁ-t is tartalmazza
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Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 
(szállítók)

� Vállalkozó által elfogadott, elismert teljesítésekből származó 
kötelezettségek
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Váltótartozások

� Váltóval kiegyenlített kötelezettség + váltó kamat
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Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 
szemben

� Bármilyen jogcím szerinti egy üzleti évnél nem hosszabb 
futamidejű kötelezettség kapcsolt (anya, leány, és közös 
vezetésű) vállalattal szemben
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Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdonosi 
részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

� Bármilyen jogcím szerinti egy üzleti évnél nem hosszabb 
futamidejű kötelezettség jelentős tulajdonosi részesedési 
viszonyban lévő vállalattal szemben
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Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési 
viszonyban lévő vállalkozással szemben

� Bármilyen jogcím szerinti egy üzleti évnél nem hosszabb 
futamidejű kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő 
vállalattal szemben
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Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

� Munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (bér + járulék)

� Adóhatóságokkal szembeni kötelezettségek

� Vámhatósággal szembeni kötelezettségek

� Egyéb kötelezettségek
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Passzív időbeli elhatárolások

Időbeli elhatárolás:

� A tárgyidőszaki eredmény pontosítását szolgálja

� A kettő vagy több üzleti évet érintő gazdasági események 
eredményre gyakorolt hatása megosztásra kerüljön a 
gazdasági esemény által érintett elszámolási időszakok 
között



317

Passzív időbeli elhatárolások

A passzív időbeli elhatárolások csökkentik a vállalkozás 
eredményét

� A bevételek, árbevételek csökkentésével

� A költségek, ráfordítások növelésével
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Passzív időbeli elhatárolások a mérlegben
Passzív időbeli elhatárolások

1) Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2) Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3) Halasztott bevételek
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Bevételek passzív időbeli elhatárolása

� A bevételek, árbevételek csökkentésével

� Csökkenti a vállalkozás eredményét
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Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

� A költségek, ráfordítások növelésével

� Csökkenti a vállalkozás eredményét
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Halasztott bevételek

� Speciális időbeli elhatárolás

� Egyedi számviteli előírás vonatkozik rá

� Általános szabályként nem írható le
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Passzív időbeli elhatárolások analitikus nyilvántartása

� Egyedi nyilvántartást kell vezetni
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Az egyes mérlegtételek fogalma, csoportosítása és helye a 
mérlegben, a könyvelés bizonylatai és az analitikus nyilvántartás 
követelményei

Erről volt szó…

� Eszközök

� Befektetett eszközök

� Immateriális javak

� Tárgyi eszközök

� Befektetett pénzügyi eszközök

� Forgó eszközök

� Készletek

� Követelések



324

Erről volt szó…

� Értékpapírok
� Pénzeszközök
� Aktív időbeli elhatárolások
� Saját tőke
� Céltartalékok
� Kötelezettségek
� Hátrasorolt kötelezettségek
� Hosszú lejáratú kötelezettségek
� Rövid lejáratú kötelezettségek
� Passzív időbeli elhatárolások
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