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beszámoló készítési kötelezettség

 a gazdálkodó az üzleti év könyveinek lezárását követően a számviteli 
törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles 

készíteni működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről

 a beszámolót magyar nyelven kell összeállítani
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beszámoló célja az információszolgáltatás

információt igényelnek

 tulajdonosok

 hitelezők

 piaci partnerek

 leendő tulajdonosok

 a vállalkozás környezete

 különböző szintű vezetők

 munkavállalók

 állam
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beszámoló formái

 az éves nettó árbevétel nagyságától, 

 a mérleg főösszegtől, 

 a foglalkoztatottak létszámától

 és ezek határértékétől függ
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a beszámoló lehet:

 éves beszámoló

 egyszerűsített éves beszámoló

 összevont (konszolidált) éves beszámoló

 egyszerűsített beszámoló
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beszámoló fajtái

egyedi beszámoló

éves beszámoló

egyszerűsített éves 

beszámoló

egyszerűsített 

beszámoló

összevont beszámoló
összevont (konszolitált) 

éves beszámoló
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a vállalkozás mérete és a beszámoló formája

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

 mikrovállalkozások

 kisvállalkozások

 középvállalkozások

 nagyvállalkozások



13

az éves beszámolónak

a vállalkozó 

vagyoni, 

pénzügyi 

és jövedelmi helyzetéről 

és azok változásairól 

a tényleges körülményeknek megfelelő,

megbízható, valós képet kell mutatnia

éves beszámoló
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az éves beszámolónak tartalmaznia kell: minden

 eszközt

 saját tőkét

 céltartalékot

 kötelezettséget

 bevételt

 ráfordítást

 adózott eredményt
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az éves beszámoló részei:

 mérleg

 eredménykimutatás

 kiegészítő melléklet

 az éves beszámolóval egyidejűleg az üzleti jelentést is el kell készíteni

a beszámoló részei
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E-BESZÁMOLÓ
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számviteli politika

=

döntések összessége

(melyek az adott vállalkozásra kötelező érvényűek)
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 számviteli elszámolásokra,

 az eszközök és források értékelésére,

 a számviteli beszámoló készítése során alkalmazott

 számviteli politikai döntésekre,

 végrehajtási módszerekre és eszközökre vonatkozó,

 a vállalkozó adatottságaihoz, sajátos körülményeihez igazított

 számviteli alapelvek, számviteli jogszabályok  alapján kialakított

 sajátos szabályok összessége
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 írásban rögzíteni kell: 

 ami számviteli elszámolás, értékelés szempontjából:

 lényeges

 jelentős

 nem lényeges

 nem jelentős
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 írásban rögzíteni kell: 

 a választási, minősítési lehetőségek közül melyiket, milyen 
feltétellel alkalmazza
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 újonnan alakuló vállalkozás köteles az alakulás dátumát követő 
90 napon belül elkészíteni a számviteli politikát
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számviteli politika összeállításának elvei:

 teljesség elve

 világosság elve

 következetesség elve

 időszerűség elve

 egyértelműség elve

 egyediség elve

 hasznosíthatóság elve
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számviteli politika részei

 számviteli politikai döntések, becslések

 eszközök és források értékelési szabályzata

 az eszközök és források leltárkészítési és leltározási 
szabályzata

 önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat

 pénzkezelési szabályzat

 számlarend

 bizonylati szabályzat
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számviteli politika keretében
el kell készíteni

 eszközök és források értékelési szabályzata

 az eszközök és források leltárkészítési és leltározási 
szabályzata

 önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat

 pénzkezelési szabályzat

 számlarend



Vége…de csak ennek a résznek…



Menetrend

Vizsga

Start

1) Vállalkozások vagyona és
finanszírozása

Cél

3) Közteherviselés

2) Államháztartás felépítése és
működése

4) Számviteli kötelezettségek



Mérleg

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



Számvitel

Jogszabályi háttér

• 2000. évi C. (100) törvény a számvitelről



31

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



52

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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Eredménykimutatás célja, általános jellemzői
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Eredménykimutatás

A vállalkozási tevékenység

Jövedelemtermelő képességéről közvetít információt

A felhasználók részére
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Eredménykimutatás fogalma

Olyan számviteli 

okmány,

amely adott időszakra 

vonatkozóan,

a törvényben 

meghatározott 

szerkezetben,

összevontan
és pénzértékben 

kifejezve tartalmazza

a tárgyévi eredmény 

levezetését
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Eredménykimutatás célja

• Az üzletmenet sikerességéről, 

• A jövedelmi helyzetről és annak változásairól

A beszámoló felhasználóinak tájékoztatása

A mérlegben a saját tőke részeként kimutatott adózott eredmény 

keletkezésére, módosítására ható főbb tényezők forgalmi adatokból 

történő levezetése
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Beszámoló felhasználói

• Tulajdonosok

• Potenciális befektetők

• Menedzsment

• Hitelezők

• Meglévő és leendő partnerek

• Munkavállalók

• Egyéb érdekeltek

Eredménykimutatás célja
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Az adózott eredményre ható főbb tényezők

• Bevételek és költségek / ráfordítások

• Adófizetési kötelezettségek

Eredménykimutatás célja
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Általános formai jellemzők

• A számviteli törvény 2. és 3. mellékletének megfelelően

A számviteli törvény előírásainak megfelelően kell elkészíteni
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Általános formai jellemzők

Magyar nyelven készül

• Előző év

• Előző évek módosításai

• Tárgyév

Oszlop adatai

Hely és kelet + képviseletre jogosult személy aláírása
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Általános formai jellemzők

• Ha a további részletezés az eredmény megismeréséhez, 

alátámasztásához szükséges

A tételek további tagolása megengedett,

Új tételek is felvehetőek
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Általános tartalmi jellemzők

• A számviteli nyilvántartások

Az eredménykimutatás elkészítésének információbázisa:
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Általános tartalmi jellemzők

• Bevételek

• Költségek

• Ráfordítások

Eredménykimutatás tartalma:
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Általános tartalmi jellemzők

Az eredményt érintő gazdasági események hatása meghatározott 

tartalmi besorolása szerint jelenik meg

Adott időszakra vonatkozik
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Általános tartalmi jellemzők

• Adófizetési kötelezettség

• Adózott eredmény

A tárgy időszaki bevételek és költségek, ráfordítások (adófizetési 

kötelezettség nélkül) különbözetét az alábbi megbontásban mutatja
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+ BEVÉTELEK

- KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK (adófizetési kötelezettség nélkül)

= ADÓZOTT EREDMÉNY

- ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

= ADÓZOTT EREDMÉNY

Általános tartalmi jellemzők
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Eredménykategóriák

A) ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

C) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 

D) ADÓZOTT EREDMÉNY
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A) ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

• A fő profil eredményességéről, az üzletmenet sikerességéről tájékoztat

Eredménykategóriák
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B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

• A pénzügyi tranzakciók bevételeinek és ráfordításainak különbsége

• Pénzügyi tranzakció: kölcsön / hitel felvétel; kölcsön / hitel nyújtás; értékpapír 

adás-vétel; befektetési tevékenység…

Eredménykategóriák
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C) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

• Az összes bevétel és költség / ráfordítás különbsége (kivéve a társasági adó)

Eredménykategóriák
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D) ADÓZOTT EREDMÉNY

• A tárgy időszaki adózás előtti eredmény és a társasági adó különbözete

Eredménykategóriák
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Eredménykimutatás összeállítása 

EREDMÉNYKIMUTÁS

ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL
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= Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

- Üzemi ráfordítás

+ Üzemi hozam (bevétel)

Eredménykimutatás összeállítása 
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Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye összköltség 
eljárással

+ Üzemi hozamok

Értékesítés nettó árbevétele

Aktivált teljesítmények értéke

Egyéb bevételek

- Üzemi ráfordítások

Anyagjellegű ráfordítások

Személyi jellegű ráfordítások

Értékcsökkenési leírás

Egyéb ráfordítások



90

Üzemi eredmény összköltség eljárással

Üzemi (üzleti) üzleti tevékenység eredménye (=I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)

VII. Egyéb ráfordítások

VI. Értékcsökkenési leírás

V. Személyi jellegű ráfordítások

IV. Anyag jellegű ráfordítások

III. Egyéb bevételek

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

I. Értékesítés nettó árbevétele
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Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye forgalmi 
költség eljárással

+ Üzemi hozamok

Értékesítés nettó árbevétele

Egyéb bevételek

- Üzemi ráfordítások

Értékesítés közvetlen költségei

Értékesítés közvetett költségei

egyéb ráfordítások
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Üzemi eredmény forgalmi költség 
eljárással

A) Üzemi (üzleti) üzleti tevékenység eredménye (III.-IV.+V.-VI.)

VI. Egyéb ráfordítások

V. Egyéb bevételek

VI. Értékesítés közvetett költségei

III. Értékesítés bruttó eredménye (=I.-II.)

II. Értékesítés közvetlen költségei

I. Értékesítés nettó árbevétele
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Eredménykimutatás összeállítása 
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

Értékesítés nettó árbevétele

ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁS

Aktivált saját teljesítmények értéke

Költségnemek

Egyéb bevételek

Egyéb ráfordítások

Értékesítés nettó árbevétele

FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁS

Értékesítés közvetlen költségei

Értékesítés közvetett költségei

Egyéb bevételek

Egyéb ráfordítások
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Eredménykimutatás összeállítása

D) Adózott eredmény

- Adófizetési kötelezettség

C) Adózás előtti eredmény

B) Pénzügyi eredmény

- Pénzügyi műveletek ráfordítása

+ Pénzügyi műveletek bevétele

A) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
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Az eredménykimutatás célja, általános jellemzői

Erről volt szó…
 Eredménykimutatás

 Fogalom

 Cél

 Általános formai jellemzők

 Általános tartalmi jellemzők

 Eredménykategóriák

 Eredménykimutatás összeállítása



Vége…de csak ennek a résznek…



Menetrend

Vizsga

Start

1) Vállalkozások vagyona és
finanszírozása

Cél

3) Közteherviselés

2) Államháztartás felépítése és
működése

4) Számviteli kötelezettségek



feladat
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Számv. tv.

• 2000. évi C. (100.) törvény a számvitelről

Áfa tv.

• 2007. évi CXXVII. (127.) törvény az általános forgalmi adóról



feladat

BIZONYLATOK

99

1. 
számviteli 
bizonylat

2. 
Áfa tv. szerinti 

bizonylat

3.
bizonylati elv, 

bizonylati 
fegyelem

4.
iktatás

5.
irattározás, 
megőrzés

6. 
megsemmisítés, 

selejtezés

könyvelés



feladat

BIZONYLATOK

100

Áfa tv. szerinti bizonylat

számviteli 

bizonylat

bizonylat



feladat

BIZONYLATOK
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1. 
számviteli 
bizonylat



feladat

102

Számv. tv.

166. § - 167. §

Számviteli bizonylatok



feladat

SZÁMVITELI BIZONYLAT

103

• gazdasági esemény / művelet

• számviteli / könyvviteli elszámolását

• számviteli nyilvántartását 

• támasztja alá



feladat

SZÁMVITELI BIZONYLAT

104

például:

• számla

• szerződés

• megállapodás

• kimutatás

• hitelintézeti bizonylat

• bankkivonat 

• jogszabályi rendelkezés

• …



feladat

SZÁMVITELI BIZONYLAT
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kiállítja / készíti:

• gazdálkodó

• gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló 

természetes személy vagy más gazdálkodó



feladat

SZÁMVITELI BIZONYLAT
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lehet:

• kibocsájtott bizonylat 

(gazdálkodó készíti)

• befogadott bizonylat

(gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló 

természetes személy vagy más gazdálkodó készíti)



feladat

SZÁMVITELI BIZONYLAT
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kiállításának / készítésének időpontja:

• gazdasági esemény / művelet megtörténte



feladat

SZÁMVITELI BIZONYLAT
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előállítás módja:

• nyomdai

• egyéb (kézi, elektronikus…)



feladat

SZÁMVITELI BIZONYLAT

109

nyelv:

• magyar nyelv

• magyar nyelv + idegen nyelv(ek)

• idegen nyelv +  magyar nyelv (belső szabályzatban 

meghatározott módon)



feladat

SZÁMVITELI BIZONYLAT

110

adatai:

• alakilag

• tartalmilag

• hiteles

• megbízható

• helytálló



feladat

SZÁMVITELI BIZONYLAT

e – (lektronikus)

• dokumentum

• irat

• bizonylat

• számla

• könyvelés

• nyilvántartás



feladat

SZÁMVITELI BIZONYLAT

112

alaki és tartalmi kellékei

bizonylat megnevezése

bizonylat sorszáma / azonosítója

bizonylatot kiállító gazdálkodó azonosító 
adatai

külső bizonylatot kiállító gazdálkodó 
azonosító adatai

bizonylat kelte

bizonylat (teljesítési) időszaka

gazdasági esemény megnevezése

mennyiségi adatok

minőségi adatok

értékbeni adatok

összesítő adatok



feladat

BIZONYLATOK

113

2. 
Áfa tv. szerinti 

bizonylat



feladat

ÁFA TÖRVÉNY SZERINTI BIZONYLAT

114

• számla

• számlával egy tekintet alá első okirat

• egyszerűsített (adattartalmú) számla

• elektronikus számla

• nyugta



feladat

SZÁMLA

115

• termék értékesítés

• szolgáltatás nyújtás

• teljesítését

• tanúsító okirat

• (feltételekhez kötött)



feladat

SZÁMLA

116

megjelenési formája

• papíralapú vagy elektronikus



feladat

SZÁMLA 

117

SZÁMLA

bizonylat megnevezés

sorszám

termék értékesítő / szolgáltatás nyújtó = számla kibocsájtó (szállító)

név

cím

adószám

pénzforgalmi számlaszám

termék beszerző / szolgáltatás igénybevevő = számla befogadó (vevő)

név

cím

adószám (100eFt feletti áthárított ÁFA esetén)



feladat

SZÁMLA 

118

dátum / fizetési mód

számla kibocsátátás dátuma

teljesítés dátuma

fizetési határidő

fizetési mód

termék / szolgáltatás

megnevezés 

VTSZ /  SZJ (nem kötelező)

mennyiség / mennyiségi egység

mennyiség

mennyiségi egység (mértékegység)



feladat

SZÁMLA 

119

érték

Áfa nélküli egységár

nettó érték (Áfa alap)

Áfa mérték (%)

Áfa érték (áthárított Áfa)

bruttó érték (= nettó érték + Áfa érték = nettó érték x Áfa 

mérték (%))

összesített érték

nettó érték

Áfa mérték (%)

áthárított Áfa

bruttó érték



feladat

SZÁMLA 

120

külföldi pénznemben kiállított számla

áthárított Áfa forintban

speciális eset

…



feladat

121

• olyan okirat, amely kétséget kizáróan

• az adott számlára hivatkozva

• az adott számla adattartalmát módosítja

SZÁMLÁVAL EGY TEKINTET ALÁ ESŐ OKIRAT



feladat

122

SZÁMLÁVAL EGY TEKINTET ALÁ ESŐ OKIRAT

bizonylat megnevezése

sorszám

kibocsátás dátuma

módosítandó számla azonosító adatai

számla sorszám

számla kibocsátó név, cím, adószám

számla befogadó név, cím, adószám

számla kibocsátás dátuma

teljesítés dátuma

fizetési határidő

fizetési mód

nettó érték

Áfa mérték (%)

áthárított Áfa

bruttó érték

módosítandó adat(ok)

megnevezése

módosított adat

megnevezése

számszerű hatása



feladat

123

• ha az Áfa adóalany előleget fizet

• ha nem Áfa adóalany előleget fizet

• készpénzes értékesítés esetén

• 100 EURO (25 000Ft) alatti értékesítés esetén

EGYSZERŰSÍTETT (ADATTARTALMÚ) SZÁMLA



feladat

124

EGYSZERŰSÍTETT ADATTARTALMÚ SZÁMLA

bizonylat megnevezés

sorszám

termék értékesítő / szolgáltatás nyújtó = számla kibocsájtó

név

cím

adószám

termék beszerző / szolgáltatás igénybevevő = számla befogadó

név

cím

adószám (100eFt feletti áthárított ÁFA esetén)

dátum / fizetési mód

számla kibocsátátás dátuma

(teljesítés dátuma)

(fizetési mód)

termék / szolgáltatás

megnevezés 

VTSZ /  SZJ (nem kötelező)

EGYSZERŰSÍTETT ADATTARTALMÚ SZÁMLA



feladat

125

EGYSZERŰSÍTETT ADATTARTALMÚ SZÁMLA

érték

bruttó egységár (Áfa-val növelt egységár)

Áfa tartalom (%)

bruttó érték (Áfával növelt érték)

összesített érték

Áfa tartalom (%)

bruttó érték (Áfával növelt érték)

speciális eset

…



feladat

126

• számla 

+

• minősített elektronikus aláírás

• elektronikus adatcsere rendszerben (EDI) elektronikus 

adatként hozzák létre és továbbítják

ELEKTRONIKUS SZÁMLA



feladat

NYUGTA

127

megjelenési formája

• papíralapú vagy elektronikus



feladat

NYUGTA

128

kötelező adattartalma

• nyugta kibocsátás kelte

• nyugta sorszáma 

• nyugta kibocsátó neve, címe, adószáma

• Áfá-t is tartalmazó ellenérték = bruttó érték



feladat
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NYUGTA

bizonylat megnevezés

sorszám

termék értékesítő / szolgáltatás nyújtó = nyugta kibocsájtó

név

cím

adószám

dátum

nyugta kibocsátátás dátuma

termék / szolgáltatás

megnevezés 

VTSZ /  SZJ (nem kötelező)

érték

bruttó érték (Áfával növelt érték)

összesített érték

bruttó érték (Áfával növelt érték)

NYUGTA



feladat

BIZONYLATOK

130

3.
bizonylati elv, 

bizonylati 
fegyelem



feladat

131

BIZONYLATI ELV
BIZONYLATI FEGYELEM

• minden gazdasági eseményről / műveletről

• amely az eszközök és a források állományát, összetételét 

megváltoztatja

• bizonylatot kell kiállítani / készíteni

• a bizonylat adatait a számviteli /könyvviteli 

nyilvántartásokban rögzíteni kell



feladat

132

BIZONYLATI ELV
BIZONYLATI FEGYELEM

• csak szabályszerűen kiállított bizonylatok alapján szabad 

adatokat bejegyezni a számviteli / könyvviteli 

nyilvántartásokba



feladat

133

BIZONYLATI ELV
BIZONYLATI FEGYELEM

szabályszerű bizonylat

• Adott gazdasági eseményre / műveletre vonatkozik

• Az adatokat valóságnak



feladat

SZIGORÚ SZÁMADÁSÚ BIZONYLATOK

134

1. 
szigorú 

számadási 
kötelezettség

2. 
szigorú 

számadású 
bizonylatok

3. 
szigorú 

számadású 
bizonylatok 

nyilvántartása



feladat

lehet:

 kézi

 elektronikus

SZIGORÚ SZÁMADÁSÚ BIZONYLATOK
NYILVÁNTARTÁSA



feladat

kézi ~ szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása:

 formanyomtatvány segítségével



feladat

elektronikus ~ szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása:

 például excel formátum



Vége…



Cover

Köszönöm a 
figyelmet!

További szép napot!


