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Számvitel

Jogszabályi háttér

• 2000. évi C. (100) törvény a számvitelről
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A mérleg általános bemutatása
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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” 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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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
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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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 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



34

 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



Vége…de csak ennek a résznek…


