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Milyen lényeges tartalmi, szerkezeti és formai innovációkat indokol-
nak a számvitel kommunikációjában a felhasználók igényei? Mi a 
hasznosabb, elfogadottabb? A beszámoló felépítésének merev, fantázi-
átlan, unalmas követése, vagy a vagyon- és teljesítményértékelési fela-
datok lényegét, szabályait, módszereit az értékteremtő folyamat logi-
káját, szerkezetét követve szemléltetni? Milyen ismereteket, és milyen 
szerkezetben kell a közgazdászoknak, menedzsereknek átadni ahhoz, 
hogy sikeresebb legyen a kommunikáció, az együttműködés köztük, és 
a számviteli szolgáltatók között?  
Ebben a könyvben a két vezérlő elv vagyonértékelés, és a számviteli 
szolgáltatások tartalma. A 4. ipari forradalom viharában miért vált a 
több száz évig használt, először még többé, majd egyre kevésbé elfoga-
dott „klasszikus” számvitel kriptaszámvitellé? Miben tér el az adaptív 
számvitel a kriptaszámviteltől? Miért hasznos a gazdasági folyamatok 
nyilvántartásában, bemutatásában a téridő szemléletét használni? 
Van-e értelme, érezhető, tagadhatatlan hozadéka számviteli hálózatok-
kal lefedni a vállalkozások értékteremtő folyamatait? Vannak olyan 
valós, hasznos ismérvek, melyek alapján számviteli hálózatok csomó-
pontjai csoportosíthatók? 
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Előszó 
Most a vagyon, a teljesítmény értékelésének alapjai köré fűzzük fel a közgazdá-

szok, menedzserek számára releváns, fontos információkat a számvitelről. A fel-

használói kör igényei lényeges tartalmi, szerkezeti és formai innovációkat indo-

kolnak. Sokkal hasznosabb, elfogadottabb lesz, a beszámoló felépítése helyett 

például az értékteremtő folyamat logikája, szerkezete mentén haladva szemlél-

tetni a vagyon- és teljesítményértékelési feladatok lényegét, szabályait, módsze-

reit. Mert a közgazdászok, menedzserek nagy valószínűséggel a vállalkozások-

nál az értékteremtő folyamat egy jól behatárolható, elkülöníthető részterületével 

találkoznak. Tagadhatatlanul jogos igény a felhasználók részéről, hogy ezt a 

számvitel is végre vegye tudomásul.  

Az input folyamatok téridejének bejáratánál a gazdálkodó szervezet indításásá-

nak és működtetésének első lépésével, a tőke (forrás) bevonással találkozunk. A 

folytatás is logikus: a sokféle erőforrás feletti ellenőrzést kell, leggyakrabban vá-

sárlással megszerezni. Az alfejezetek már a pénzügyi kimutatás, éves beszámoló 

mérlegének szerkezetét követik.  

Az értékteremtő folyamatok következő szakaszát indokolt két részre bontani. Az 

egyik a „klasszikus” transzformáció. A vállalkozásoknak a társadalmi szükséglet 

kielégítése érdekében végzett tevékenységének számviteli felülete tartozhat ide. 

A gazdálkodók teljesítményét bemutató eredménykimutatás csoportosítási, be-

sorolási elveit követve a transzformációt újabb két felületen kell vizsgálni. 

Egyik a reálfolyamatokat öleli fel, melyet teljesítményként az eredménykimuta-

tásban az A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (A. ÜZER) főcsoportja mér, 

és minősít. Aztán a reálfolyamatok további csoportosításához már jól használha-

tó, követhető elv az erőforrások anyagi és nem anyagi jellege. A másik a pénzü-

gyi folyamatok, melynek teljesítményét elsősorban – nem meglepő módon – a 

B. Pénzügyi tevékenység eredménye (B. PüER) eredménykimutatás főcsoport 

alapján lehet megismerni, minősíteni.  

Az értékteremtő folyamat transzformációs felületéről leválasztott másik sík a 

birtoklás. A vállalkozás működése közben elkerülhetetlenül kialakuló holtidők, 

transzformáció-hiányos időszakok felismerése, elfogadása, kezelése a számviteli 

nyilvántartásokban. „… úgy gondolom, hogy a birtoklást is cselekvésnek kell te-

kinteni, ha jelentőségének teljes mélységében és szélességében kívánjuk megra-

gadni. Helytelen beidegződés a birtokot valamilyen passzívan elfogadott dolog-

nak, feltétlenül engedékeny objektumnak tekinteni, olyannak, amely amennyi-
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ben éppen birtok, részünkről többé már nem igényel semmiféle tevékenységet.” 

(Simmel G. 2004 364. oldal). Igen, az éppen nem használt vagyonelemek értéke 

is változhat a reál és a piaci folyamatok hatására. Nagyon jó, hogy a számviteli 

szabályozás ezek kezelésére részletes elveket, követelményeket és választási le-

hetőségeket ad a vállalkozások kezébe.  

Az értékteremtő folyamatok téridejének harmadik felületete a kibocsátás, mely-

ben az értékesítésen felül minden erőforrás és tőkecsökkenés előfordulhat. Az 

outputok tárgyának, csatornáinak sokszínűsége miatt a számviteli módszerek, ér-

tékelési eljárások, besorolások is hasonlóan egy színes fesztiváli forgatag – so-

kan vannak azon a véleményen, hogy az átláthatatlan káosz - érzését keltik.   

Az alapbizonylatok, és az analitikus nyilvántartások számviteli technikusok, il-

letve az közgazdászok és a menedzserek közül az utóbbiak számára bírnak sok-

kal nagyobb jelentőséggel. A vállalati hierarchia különböző szintjein működő 

felhasználóknak általában ezekhez lesz több közük, kapcsolódási felületük, mint 

a főkönyvi könyveléshez. Ha a változásokat mozgató lényeget, objektivitást is 

képesek vagyunk meglátni, akkor észrevehetjük, a részletes nyilvántartások, in-

formációk belátható időn belül leválnak a számviteli tevékenységekről. Átkerül-

nek oda, ahol a vállalkozás gazdálkodási, termelési, kereskedelmi folyamatai 

zajlanak. A nem is olyan távoli jövőben a számvitel feladata ezen a területen is a 

tulajdonosok, érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, a piaci szereplőket védő 

szabályok betartását szavatoló ellenőrzésekre fog korlátozódni. Jó, ha ezt a 

számviteli szolgáltatók, technikusok is megtanulják, tudomásul veszik, tisztelet-

ben tartják. Természetesen én is tudom, hogy az analitikák és alapbizonylatok 

tartalmának, formájának a diverzitása sokkal nagyobb, mint a főkönyvi könyve-

lésé. Majd minden vállalkozás speciális, a sajátosságainak megfelelő rendszert 

használ. Ezt a problémát a szabályozás és a kommunikációs igények középpont-

ba állításával lehet elfogadható szinten kezelni.   

A jobb megértés segítése érdekében igyekeztem az egyes fejezeteket is egységes 

szerkezetbe rendezni. Minden fejezet, alfejezet az értékteremtő folyamat aktuális 

szakaszában használt vagyon, és teljesítmény csoportosításával, besorolásával, 

tartalmával, tehát a közgazdászok, menedzserek tudáshálójába illeszkedés mód-

ját eldöntő jellemzőkkel indít. Ezt követi az értékelés szabályainak részletes be-

mutatása a vagyonelemenként, vagy – ahol lehetséges – mérlegcsoportonként. 

Az értékteremtés szempontjából ez a számvitel központi kérdése is. Az értékelés 

módszereinek megválasztásával a számvitel jelentősen képes befolyásolni a vál-
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lalkozások gazdálkodásának eredményességét, vagyonának közvetlen és közve-

tett változását. A besorolást és az értékelést – már csak mérleg-, és eredményki-

mutatás csoportonként – a számviteli alapelvek hatásának, majd a számviteli po-

litikából kihagyhatatlan témakörök összefoglalása követi. Így már megfelelő in-

formációk állnak rendelkezésre az analitikus és főkönyvi nyilvántartások jellem-

zőinek, kapcsolatának bemutatásához.  Végül minden fejezetben hasznos, cél-

szerű, kikerülhetetlen legalább felvillantani az egyik számviteli szolgáltatásnak, 

a könyvvizsgálatnak az értékteremtő folyamat aktuális szakaszában zajló folya-

mataihoz, vagyonelemeihez illeszkedő szempontjait, jellemzőit, kérdéseit. Tud-

niillik ezekkel a kérdésekkel a könyvvizsgáló nagyon gyakran nem a könyve-

lőket, hanem a menedzsereket keresi meg, zaklatja. Fontos küldetésnek tartom 

annak bemutatását, hogy a menedzserek milyen készségek, ismeretek birtokában 

tudnak felkészültebben együttműködni a vállalkozás könyvvizsgálójával. Tudják 

mire használható, milyen előnyöket jelenthet a beszámolók könyvvizsgálói fe-

lülvizsgálata. Ezzel lesz teljes a könyvviteli szolgáltatás bemutatása. A BGE 

szerzőgárdája is fontosnak tartotta a beszámoló könyvvizsgálatának rövid bemu-

tatását a közgazdászok – nem pedig a számvitel technikusok! – képzésére szánt 

könyvükben1. Az általuk meghúzott határt szerintem át kell lépni, ha érdemi, 

hasznos információkat akarunk megosztani a közgazdászokkal, menedzserekkel. 

Remélem sikerül meggyőzni olvasóimat: csonka, felületes, kontraproduktív az a 

számviteli publikáció, mely a teljes számviteli szolgáltatások közül csak az 

egyikkel, a könyvviteli szolgáltatással foglalkozik, és teljesen elfeledkezik a 

könyvvizsgálatról, vagy a felszínes tárgyalással – legyünk naivak: akaratlanul – 

is a könyvvizsgálat jelentéktelenségét sugallja.  

A következő tartalmi változtatás a súlypont áthelyezése a főkönyvi könyvelésről 

a vagyon-, és teljesítményértékelésnél hasznos számítási, kalkulációs sablonok-

ra, forgatókönyvekre. Az excel táblák használatának általánossá válása miatt 

megkerülhetetlen ezek alkalmazási lehetőségeinek, legfontosabb tartalmi eleme-

inek felvázolása. Néha, a ritka őszinteségi rohamaik egyikében-másikában még 

a számviteli technikusok sem tagadják: a közgazdászoknak nagyobb szükségük 

van a kalkulácós, számítási táblázatok, sablonok, forgatókönyvek rutinos hasz-

nálatának képességére, mint a főkönyvi könyvelési tételek ismeretére.  

Gyorsuló időben élünk. A 4. ipari forradalom, az automatizáció, digitalizáció 

mellett a kommunikációról, és az információról szól. Híú remény abban bízni, 

                                                           
1 Lásd Siklós Á – Veres A. (szerk.) 2016, 
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hogy mindezek hatását a számvitel nagyobb változások nélkül, a régi szemlélet-

tel, módszerekkel kezelni tudja. El tudják képzelni, hogy egy teljesen automati-

zált vállalkozásnál a könyvelők még mindig a főkönyvi könyveléssel, a kontíro-

zással szórakozhatják el az egyre drágább időt? Hogy számukra a digitalizáció 

megúszható azzal, ha a ceruzát felváltják a számítógép klaviatúrájával? A válto-

zásokat – gyorsaságuk mellett – azért érzékeljük forradalminak, ijesztőnek, mert 

a vállalati információs rendszerek egészét felforgatják, átrendezik. A számvitel 

digitalizációja, automatizációja az elektronikus adattároláson, a gyorsabb infor-

mációszolgáltatáson túl az automatizálható, betanított munkák eltűnését jelenti, 

még a számviteli technikusok feladatai közül is. Az ilyen munkaszakaszokat, 

műveleti láncokat – mint pl. a főkönyvi könyvelés    főkönyvi kivonat összeállí-

tása    mérleg, eredménykimutatás elkészítése – átveszik, gyorsabban és ponto-

sabban elvégzik a szoftverek. Aki nem vesz tudomást 4. ipari forradalom valósá-

gáról, az saját hivatásának, szakmájának a sírját ássa meg. Az ilyen számvitelre 

nem a „klasszikus”, hanem kriptaszámvitel a pontos kifejezés. Mi jöhet helyet-

te? Egyik lehetséges opció a folyamatokat a téridejükben vizsgáló, a gazdasági 

folyamatokban működő hálózatokat a saját rendszerében is leképező, kiépítő 

adaptív számvitel. Mely alkalmazkodni akar és képes a gazdasági valósághoz. 

Nem pedig a saját képére formálni, assszimilálni azt. A múlt és a jövő viszonyát, 

kapcsolatát rendszerszemléletben bemutatva: 
1. táblázat 
Az adaptív és a kriptaszámvitel összehasonlítása 

Szempont Adaptív számvitel Kriptaszámvitel 
Funkció A vállalkozások vagyonát módosító új tudo-

mányos eredmények, gazdasági folyamatok 
kettős természetének bemutatása. 

Törvényben előírt nyilvántartási, 
beszámolási kötelezettségek telje-
sítése. 

Környezet Gyorsuló idő, információs társadalom, digita-
lizáció, automatizáció, globálizáció, gyors, 
folyamatos technikai pénzügyi innovációk. 

A kapitalizmus szabadversenyes 
szakasza a sorozatgyártással, a li-
neáris törzskari szervezeti, irányí-
tási rendszerekkel.   

Erőforrás Adaptáció: a közgazdaságtan új elemeinek, 
módszertani fejlesztéseinek használata.  

Asszimiláció: 50 éve változatlan 
értékelési eljárások nyomasztó, 
fojtogató egyeduralma. 

Elemek Téridő, számviteli hálózatok. Manuális könyvelési technikák, 
számlatükrök, számlaszámok. 

Részrendszer A gazdasági események hatásának becsator-
názása a vállalkozások közvetlen, és közve-
tett vagyonváltozásába. 

Pénzügyi számvitel, vezetői szám-
vitel, Az analitikus és a főkönyvi 
könyvelés merev szétválasztása. 

Vezetés Közgazdászok menedzserek gyorsan változó 
igényeinek megjelenése a számvitel kommu-
nikációjában. 

A számvitel kommunikációját 
elsősorban a szabályszerűség jel-
lemzi. 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Az összköltség eljárással készített eredménykimutatás információigényét szem 

előtt tartva a főkönyvi nyilvántartások tárgyalásánál csak a költségnem (5. szám-

laosztály) elszámolást használom. A vezetői számvitel eszközrendszeréből a 

költséghely, költségviselő elszámolás (6. 7. számlaosztályok) már a kontrolling 

önálló tudománnyá válásakor elavulttá vált. Ma már kész csoda, ha olyan vállal-

kozást talál valaki, ahol még használják a számvitelnek ezt az eszközrendszerét. 

Fontos, jelentős innovációnak gondolom a közvetítő fogalmak kiiktatását a va-

gyonváltozások és az éves beszámoló kapcsolatából. A közgazdászokat, mened-

zsereket legfeljebb az érdekli, hogy egy-egy akciójuk következtében melyik va-

gyonelem értéke nő, illetve csökken. Ezt ködbe burkolni a „Tartozik” és „Köve-

tel” elnevezésekkel a 21. században már nem is hiba, egyenesen bűn. A manuá-

lis könyvelés kialakításánál briliáns ötlet volt oszlopokkal kiváltani a számok 

előjelét. A változás irányát térben elkülönítetten bemutatni. Sok csúnyán, olvas-

hatatlanul2 író, vagy nem idegesítően akkurátus ember számára nyitotta meg a 

könyvelői pályát, tette érdekessé a számviteli ismereteket. A felfedezés nélkül a 

számviteli szolgáltatók képtelenek lettek volna egészen a 20. század közepéig lé-

pést tartani a technikai fejlődéssel, alkalmazkodni a vállalati demográfia változá-

sához. A digitalizált adatfeldolgozás elterjedése után negyed századdal azonban 

ez a módszer már elavult, felesleges. Az informatikusok, programozók ezernyi 

eszközzel (pl. betű típusával, méretével, színével, -stílusával, ha nagyon akarják 

ízzel, illattal) képesek egyértelműen, látványosan jelölni a gazdasági esemény 

vagyonra gyakorolt hatásának irányát. Így a pozitív, illetve negatív mozgásokat 

„Tartozik”-nak, „Követel”-nek nevezni ma már ködösítés, misztifikáció3. Töb-

bet árt, mint használ, mert olyan fogalmak használatára kényszeríti a közgazdá-

szokat, melyek nem illeszthetők a tudáshálójukba. 

A célközönség igényeit szem előtt tartva alakítottam ki a főkönyvi elszámolás 

téridejének azonosító kódjait, karaktersorozatait (F.0 Melléklet). Így ezek is 

szorosan kapcsolódnak az éves beszámolóhoz. A számviteli törvényben még 

előírt számlaosztályok után a beszámoló főcsoportjainak (NAGY BETŰK), és 

csoportjainak (római számok) azonosítói következnek.  

                                                           
2
 Ebbe a körbe tartozik a szerző is. 

3 Annak a városnak az egyetemén, ahol a jövő épül találkoztam először a „Tartozik-Követel” helyett a „Baloldal-
Jobboldal” fogalompárral. Nálam tíz percig is eltartott, míg a sírást felváltotta a röhögés. Ilyen kérdéseket váltott 
ki ez a képtelen ötlet: Az információhordozó eszköz (papír, képernyő), vagy az olvasó (rendezői bal-jobb) szem-
pontjából kell érteni az oldalakat? Mikor jut eszébe valakinek visszahozni a „Széna-Szalma” elnevezés Horthy 
hadseregének jutasi altisztképzőjéből?   
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Sajnos számviteli törvényből kirobbanthatatlannak látszik a számlakeret, és a 

számlarend szabályozása. Az 1992. évi nagy lépés, az egységes számlakeret 

számlaosztályokra szűkítése után ezen a területen gyakorlatilag semmi nem tör-

tént. Az innováció mellett akkor elkötelezett számviteli szolgáltatók kihasznál-

ták ezt az egyszerinek bizonyult lehetőséget4. A számviteli technikusoknak ké-

szült szakirodalom korszerűbb, nyitottabb, fejlődésre képes része már csak a 

számlaosztályokat, vagy még azt sem használja. Sajnos a fejlesztési folyamat ez-

zel le is állt. Pedig most már ideje lenne észrevenni: az első számviteli törvény 

óta eltelt több mint 25 év! Ennyi idő alatt már csak a technika fejlődése miatt is 

felesleges, sőt kifejezetten káros a főkönyvi számlaszámok, irányítószámok5 

használata a számviteli kommunikációban. A postai irányítószámokhoz hasonló-

an ezek is szolgáltatói agresszió, arrogancia megnyilvánulásai. Ahogy a postai 

irányítószámokra is csak a szolgáltatónak van szüksége, nem a szolgáltatást 

igénybe vevő feladónak, úgy a számviteli főkönyvi számlaszámokat is csak a 

számviteli technikusok téves, hamis, látszatérdeke tartja életben. A posta leg-

alább a gyorsaság, megbízhatóság, pontosság ígéretével kérheti ügyfelei közre-

működését, megértését. A számviteli szolgáltatók mit tudnak adni a főkönyvi 

számlaszámok használatáért cserébe? Semmit. Ez csak egy újabb tipikus példa a 

görcsös ragaszkodásra egy, a számviteli nyilvántartások, és az éves beszámoló 

közé beékelt értelmetlen, a kommunikáció hatékonyságát rontó eszközhöz. Fe-

lesleges, a közgazdászok tudáshálójától nagyon idegen ismeret ez. Azonnali ki-

iktatása a számvitel gyakorlatából, oktatásából azonban vad, eszeveszett, leküzd-

hetetlen ellenállást váltana ki. Kisebb lépésekkel, a használható és az elavult 

módszer egymás melletti használatával muszáj időt adni az alkalmazkodásra. 

A könyv a megjelenés évében érvényes jogi szabályozás normáit, a piacon kiala-

kult, alkalmazott közgazdasági paraméterekhez közelítő értékeket (adókulcsok, 

árfolyamok, stb.) használja. A módszerek érvényeségét, használhatóságát a mér-

tékek, indikátorok mennyiségi változása nem befolyásolja. Ha akár a szabályo-

zásban, akár a gazdasági környezetben minőségi, elvi változás történik, akkor 

természetesen elkerülhetetlen lesz a bemutatott módszerek, eredmények újra-

gondolása. Az elv és a filozófia mindenképpen marad! 

2018. február 

Szerző 

                                                           
4 Lásd pl. Róth J. et. al 2009. 
5
 Az irányítószám nagyon találó kifejezés. Először Szabó Dániel Róbert közgazdásztól – nem számviteli techni-

kus- hallottam.  
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I. A számvitel az értékteremtő folyamatok szempontjából 
A számvitel célja a gazdasági események hatásának megfigyelése, mérése és 

rendszerezett feljegyzése. A vállalat pedig azért vesz részt a piaci folyamatok-

ban, hogy valamilyen társadalmi szükséglet, fogyasztói igény, fizetőképes keres-

let kielégítésével nyereséget érjen el. Tevékenységét, termékeit, szolgáltatásait a 

társadalom, mint hasznosat elfogadja, és ezt kifejezve ellenértékét a piacon 

hajlandó megfizetni. Ebből a szempontból az értékteremtő folyamat szakaszai: 

 
Forrás: Chikán A.- Demeter K. (2006) alapján saját szerkesztés 

1. ábra 
Az értékteremtő folyamat szakaszai 

A folyamat a finanszírozással kezdődik. Befektetés nélkül nincs hozam. Ráfor-

dítások, költségek nélkül nincs bevétel és nyereség. Ezt a számvitel a források 

(tőke, elvárások, kényszerek, kötelemek) fogalomkörrel kezeli. 

A tőkét működtetni, használni kell. A termeléshez, szolgáltatásnyújtáshoz fel-

használható erőforrásokat kell vásárolni, birtokolni, ellenőrizni. A számvitelben 

ez az alapigazság az eszköznyilvántartásokkal megoldható feladatokat gerjeszti.  

A megszerzett erőforrásokat fel is kell használni. A nem használt, csak birtokolt 

erőforrások jelentős veszteséget okozhatnak a vállalatnak6. Az értékteremtő fo-

lyamat transzformációs (erőforrások átalakítása) szakaszához köthető számviteli 

tevékenységek, a költségelszámolások alkalmasak ennek a feladatnak a megol-

dására. A transzformáció két formája közül a termelés a rendelkezésre álló erő-

források felhasználása fizetőképes kereslet kielégítésére alkalmas anyagi javak 

létrehozása érdekében. A szolgáltatás pedig erőforrások felhasználása fizetőké-

pes keresletet kielégítő tevékenységekhez. 

A megtermelt termékeket, elvégzett szolgáltatásokat el is kell adni. Az értékte-

remtő folyamat az értékesítés nélkül nem zárható le. A termelés, szolgáltatás-

nyújtás csak akkor állít elő értéket, ha végeredményét el is lehet adni, és az 
                                                           
6
 Éppen ezért a jegyzet külön fejezetben foglalkozik a birtoklás által gerjesztett értékváltozások számviteli 

kezelésével. 

Munkaerő 

Termelő berendezések

Pénz Értékesítés
Anyag 

Információ 

    Erőforrás-gazdálkodás Transzformáció Igénykielégités

Transzfor-
mációk 
(termelés, 
szolgáltatás 
birtoklás) 
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ellenértékéről készített számlát a vevő ki is fizeti. Az értékesítési tevékenységet 

a számvitel a bevételek, és a hozzájuk köthető ráfordítások elszámolására vonat-

kozó szabályok alapján kezeli. 

Az értékteremtő folyamat szakaszainak tartalma három fogalomkörrel írható le:  
Inputok (szállítók)   Vállalat   Outputok (vevők) 

   R   E   Á   L          F   O   L   Y   A   M   A   T   O   K 

 

P   É   N    Z   Ü   G   Y   I      F   O   L   Y   A   M   A   T   O   K 

 

 INFORMÁCIÓS      FOLYAMATOK    

 

Forrás: Chikán A.- Demeter K. (2006) alapján saját szerkesztés 

2. ábra 

Az értékteremtő folyamat tartalma 

A reálfolyamatok a naturális és az értékfolyamatok együttesét jelentik. Közgaz-

dasági, és számviteli szempontból sem célszerű a kettő szétválasztása, hiszen a 

fogyasztói igények kielégítésére alkalmatlan termékek előállítása, szolgáltatások 

nyújtása is erőforrásokat emészt fel.  

A pénzügyi folyamatokat általában a reálfolyamatok generálják. A beszerzett 

erőforrások értékét ki kell fizetni. Egy eladási tranzakció csak akkor zárul le, ha 

a vevő kifizette az értékesített termék, szolgáltatás ellenértékét. Ezért ellentétes a 

reálfolyamatok és a pénzügyi folyamatok áramlási iránya.  

Természetesen a 2. ábra csak az áramlások normál téridejét szemlélteti. Az el-

lentétes mozgások sem szokatlanok, vagy kivételek a vállalatok gyakorlatában. 

Például a reálfolyamatoknál a visszáruk, vagy a pénzügyi folyamatoknál az en-

gedmények, visszatérítések mozgásiránya ellentétes. Összességében, eredőjében 

azonban a mozgások (értéknövekedések) fő irányának meg kell egyeznie a nyi-

lakkal jelölttel. Különben a vállalkozási tevékenység nem folytatható az adott 

szervezetben, számvitelesen: beszámoló egységben. 

A számviteli nyilvántartások az információs folyamatok részeként kapcsolódnak 

az értéktermelés többi részrendszeréhez. A funkció kettős. Egyrészt mérni, do-

kumentálni, és kommunikálni kell az értékfolyamatok jellemzőit. Be kell mutat-

ni, és bizonyítani, hogy a tevékenység összessége, illetve egyes szakaszai mi-

lyen módon hatnak a fizetőképes kereslet kielégítésére létrehozott outputok érté-

kére. Másrészt a folyamatban részt vevő erőforrások aktuális értékét is meg kell 
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állapítani. Ez nem a folyamat, hanem állapot vizsgálatát jelenti. Tudni kell, hogy 

a vállalkozás ellenőrzése alatt álló erőforrásoknak, tőkének mi a valós értéke. 

A teljesítmények megjelenése a vállalkozások éves beszámolójában a gazdasági 

tevékenységek számviteli csoportosítására épül, melyben könnyen felismerhető 

az értékteremtő folyamat tartalma: 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

3. ábra 
A gazdasági tevékenység csoportjai a számvitelben 

A reálfolyamatok két részre bontásával az éves beszámoló alkalmas az alapvető 

vállalati tevékenységek jövedelemtermelő képességének bemutatására. A ter-

mékértékesítés, szolgáltatásnyújtás bevételei a nettó árbevétel, költségei és rá-

fordításai pedig az eredménykimutatás típusai szerint a következő csoportokban 

jelennek meg: 
2. táblázat 
Termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás ráfordításai az eredménykimutatásokban 

Összköltség eljárással Forgalmi költség eljárással 
készített eredménykimutatásban 

A.II. Aktivált saját teljesítmények értéke A.II. Értékesítés közvetlen költségei 
A.IV. Anyagjellegű ráfordítások A.IV. Értékesítés közvetett költségei 
A.V. Személyi jellegű ráfordítások  
A.VI. Értékcsökkenési leírás  

Forrás: Saját szerkesztés 

A reálfolyamatok másik eleme az erőforrások értékesítése, a termeléshez, szol-

gáltatásokhoz közvetetten sem köthető bevételek, ráfordítások miatt keletkezik a 

vállalkozásoknál. Például a feleslegessé vált, elhasználódott berendezéseket, jár-

műveket, anyagokat szerencsés esetben értékesíteni lehet. A számviteli szabá-

Teljes vállalati 
értékfolyamat

Szokásos 
tevékenység

Reálfolyamatok

Termék-, 
áruértékesítés, 

szolgáltatásnyújtás
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lyok szerint ezeket a gazdasági eseményeket egyéb bevételnek és egyéb ráfordí-

tásnak kell minősíteni.  

Az első eredménykategória az eredménykimutatásban éppen a reálfolyamatok 

jövedelmezőségét fejezi ki. Neve, jele és rövidítése: A. Üzemi (üzleti) tevékeny-

ség eredménye (ÜZER). 

A vállalkozás szokásos tevékenysége a reálfolyamatok mellett magában foglalja 

a pénzügyi folyamatok bevételeit és ráfordításait is. Ide a pénzügyi instrumentu-

mok (pénzeszközök, hitelek, kölcsönök, értékpapírok, üzletrészek) hozamai és 

ráfordításai tartoznak. A pénzügyi teljesítmény eredményét a B. Pénzügyi műve-

letek eredménye (PüER) mutatja be a piaci érdekhordozóknak. A kettő összesí-

tése az eredménykimutatásban a C. Adózás előtti eredmény (ADEER). 

A vállalkozás üzleti évben elkövetett teljesítményének létrehozása, nyilvántartá-

sa, bemutatása után kezdődhet az osztozkodás. Az eredménykimutatásban a há-

romból csak egy jövedelemtulajdonos, a költségvetés (állam) részesedését kell, 

szabad bemutatni. Az általa kiszakított jövedelemrész az D.X. Adózott ered-

mény. A C.ADEER-D.X. Adókötelezettség kivonást elvégezve jutunk el az üz-

leti év teljesítményének minőségét mérő D. Adózott eredmény (ADER) indiká-

torhoz. Ennek értékével változott az üzleti évben a vállalkozás vagyona.      

Ellenőrző kérdések 
1. Ismertesse az értékteremtő folyamat szakaszait és jellemzőit. 

2. Ismertesse az értékteremtő folyamat tartalmát. 

3. Hol helyezkedik el a számvitel az értékteremtő folyamat elemei között? 

4. Milyen kapcsolat ismerhető fel az értékteremtő folyamat és az éves beszá-

moló között? 

Kulcsfogalmak 
Adózás előtti eredmény (ADEER) 

Adózott eredmény (ADER) 

Értékteremtő folyamat 

Információs folyamatok 

Pénzügyi folyamatok 

Pénzügyi műveletek eredménye (PüER) 

Reálfolyamatok 

Szolgáltatás 

Termelés 

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (ÜZER)  
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II. Input folyamatok 
Az input folyamatok közé a vállalkozás működtetéséhez szükséges erőforrások, 

és tőke állományának növelése tartozik. Jellemzőit többek között a gazdálkodó 

szervezet piaci helyzete, fejlődési lehetőségei határozzák meg. Tartalma: a piaci 

szereplőktől a vállalkozásba érkező anyagi és nem anyagi erőforrás-, és tőkeá-

ramlás: 

Tartalma    Formája  
 
   Finanszírozás   Pénzeszköz átadás 
     Erőforrás vásárlás   Vállalat 
   Nem anyagi erőforrások Költségnövekedés    
        Kapott ajándékok           
   Anyagi erőforrások  Csere 
        Apport 
Forrás: Chikán A. (2003) alapján saját szerkesztés 

4. ábra 
Vagyonbevonás tartalma és formái 

A számvitel szempontjából az input folyamatok négy gazdasági esemény típus-

ba sorolhatók. A közvetlen vagyonváltozások közül az egyik a tőkebevonás, 

mely az eszközök és a források állományát is megemeli. Például anyagbeszerzés 

késleltetett fizetéssel. A közvetlen vagyonváltozás másik formája, eszközkörfor-

gás történik, ha csak az erőforrások szerkezete, összetétele változik meg. Például 

a beszerzett eszköz ellenértékét a vállalkozás azonnal kifizeti, és a vásárolt esz-

közt nem használják fel azonnal. A pénzállomány csökkenése akkor is az input 

folyamat része lesz, ha költségnövekedést okoz. Ez már teljesítmény, közvetett 

vagyonváltozás, eredményt csökkentő gazdasági esemény. Eredményt növelő 

gazdasági esemény speciális, vagy rendkívüli helyzetekben, például ingyenes tő-

kejuttatások, támogatások, formájában fordulhat elő a gazdálkodó szervezetek 

életében. 
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II.1. Finanszírozáshoz használt új források bevonása 
A vállalkozások életciklusa, működése csak a tevékenység finanszírozásával, te-

hát tőkebevonással kezdődhet. Két nagy csoportja közül a visszafizetési kötele-

zettség nélküli tőkejuttatások legfontosabb jellemzője, hogy ilyenkor a befekte-

tők csak a hozamokra tarthatnak igényt. A vállalkozásnak a tőkét nem kell 

visszafizetnie. A források másik típusánál előbb, utóbb a tőkét „kamatostul” kell 

visszaadni. Ezért nevezik ezeket visszterhes tőkejuttatásnak. 

II.11. Visszafizetési kötelezettség nélküli tőkejuttatások 
A tulajdonosoktól kapott tőkejuttatás legtöbbször nem kötődik konkrét eszköz-

höz, projekthez. A befektetési döntés tartalma a tulajdonosi jogok szerzése és 

fenntartása, ami azt is jelenti, hogy a vállalkozásoknak messzemenően alkalmaz-

kodniuk kell tulajdonosaik igényeihez.  

A gazdasági társaságok saját tőkéje elsősorban a tulajdonosoktól függ, de a költ-

ségvetéstől származó források is megjelenhetnek a Mérleg D. Saját tőke (ST) fő-

csoportjában, mely a számviteli törvény szerint a legfontosabb jellemzői:  

• a vállalkozás a tulajdonosoktól, tagoktól, befektetőktől időbeli korlátozás nél-

kül véglegesen megkapta, és azzal megszűnéséig, vagy a tulajdonosok ellen-

kező tartalmú döntéséig rendelkezhet, 

• a tulajdonosok, tagok, befektetők az adózott eredményből a vállalkozásban 

hagytak, 

• a vállalkozás a számviteli törvényben meghatározott eszközök felértékelésé-

vel képzett, 

• jogszabályok alapján kell a saját tőkében bemutatni. 

A saját tőke bemutatására a számviteli törvény a beszámoló csoportszintjén a 

következő struktúrát írja elő: 

D. Saját tőke 
     I. Jegyzett tőke 
        Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 
     II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)   
     III. Tőketartalék 
     IV. Eredménytartalék 
     V. Lekötött tartalék 
     VI. Értékelési tartalék 

               1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 
            2. Valós értékelés értékelési tartaléka 
      VII. Adózott eredmény 
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II.11.1. Tulajdonosi jogokat adó tőkejuttatások 
A D.I. Jegyzett tőke (D.I. JT) alapvető funkciója a vállalkozás hosszú távú, jel-

lemzően határozatlan idejű finanszírozása. A tőkének az a része, melyet a tulaj-

donosok a vállalkozás alapításakor, illetve tőkeemelésnél, általában időbeli kor-

látozás nélkül, bocsátanak a gazdasági társaság rendelkezésére, tulajdonosi (tag-

sági és vagyoni) jogok szerzése céljából. A cél teljesüléséhez elengedhetetlen a 

jegyzett tőke cégbírósági bejegyzése. Nagysága, összetétele csak taggyűlési ha-

tározat alapján változhat. Elnevezése a társasági formától függ: 
3. táblázat 
A jegyzett tőke elnevezése társasági formánként 

Jegyzett tőke elnevezése Társasági forma 

Vagyoni hozzájárulás 
KKT, Közös vállalat egyesület, egyéb szervezetek 
BT, Szövetkezet 

Törzstőke (Törzsbetét) KFT 
Alaptőke, Részvénytőke ZRT, NyRT 

Forrás: Saját szerkesztés 

A korlátolt felelősségű társaságokban általában az azonos arányú, összegű törzs-

betétekhez azonos tartalmú tagsági jogok tartoznak. Ha a tagok a gazdasági tár-

saság alapító okiratában a főszabállyal ellentétben nem határoztak eltérő tagsági 

jogokkal felruházott elsőbbségi üzletrészek létrehozásáról. 

A részvénytársaságok alapítói vagyonát kifejező részvények már értékpapírok. 

Ezért forgalomba hozatalukat is szabályozni kell. Számviteli szempontból a leg-

fontosabb szabályok: 

• A részvény névérték alatti kibocsátása semmis. 

• A részvény névértéke meghatározható az alaptőke aktuális, összegének ará-

nyában is (hányadrészvény). 

• A zártkörűen működő részvénytársaság (ZRT) részvényei nyomdai (papírala-

pon) és elektronikusan (dematerializáltan), a nyilvánosan működő részvény-

társaság (NyRT) részvényei csak elektronikusan állíthatók elő. A nyomdai 

úton előállított részvények adásvétele (átruházása) a részvény hátoldalára, 

vagy a részvényhez csatolt lapra írt forgatmánnyal történik. Az elektronikus 

úton előállított részvény átruházását a Központi Elszámolóház és Értéktár 

RT-nél(KELER RT), a Hitelintézeteknél, illetve a Brókercégeknél vezetett 

értékpapír-számlákon rögzítik. Mindig azt a természetes, vagy jogi személyt 

kell a részvény tulajdonosának tekinteni, akinek az értékpapír-számláján a 

részvényt nyilvántartják. 
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• Nem bocsátható ki a névértékarányosnál kevesebb osztalékra jogosító, vagy 

osztalékhoz való jogot egyáltalán nem biztosító részvény. 

• Részvényfajták: 

o Alaptípus neve: törzsrészvény. A törzsrészvények össznévértékének min-

denkor meg kell haladnia az összes részvény névértékének az 50 százalé-

kát. 

o Elsőbbségi részvények más részvényfajtával szemben a részvényesnek va-

lamilyen területen előnyt biztosítanak. Az osztalékelsőbbségi részvényt 

birtokló részvényesek a törzs, és a szavazatelsőbbségi részvények tulajdo-

nosainál előbb, és biztosabban kapnak osztalékot. A szavazatelsőbbségi 

részvény több szavazati jogot biztosít a névértékben megtestesített tulaj-

donosi aránynál. A likviditási részvény a gazdasági társaság megszűnése 

esetén hozza kedvezőbb helyzetbe a részvényt birtokló befektetőt. Az elő-

vásárlási jogot tartalmazó részvénnyel rendelkező tulajdonos az új rész-

vénysorozatok kibocsátásakor (tőkeemelés) élvez előnyt. Először az ilyen 

részvénnyel rendelkező befektető jegyzését kell teljesíteni. A nem szabad 

forgalmazású részvények adás-vételénél pedig az ilyen joggal rendelkező 

részvényesnek kötelező felajánlani az értékpapírt megvételre.  

• Az alaptőke felemelésével egyidejűleg, legfeljebb az új (felemelt) alaptőke 

15 százalékáig a részvénytársaság dolgozói részvényt bocsáthat ki, a teljes, 

vagy részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak. A kibocsátás in-

gyenes, vagy kedvezményes áron is történhet. A dolgozói részvény lehet 

törzs-, vagy másodfokú osztalékelsőbbségi7 részvény. 

• Az alaptőke 10 %-ig kibocsátható kamatozó részvény, mely a kibocsátásakor 

meghatározott szabályok szerinti kamatra jogosít. A kamat csak a jövedelem 

kifizetésének kockázatában tér el az osztaléktól. Ugyanis kamatozó részvény-

re fizetett hozamot a számviteli és az adótörvények szerint is osztalékként 

kell kezelni mind a kibocsátónál, mind a részvényesnél. 

• Visszaváltható részvény alapján a kibocsátó gazdasági társaságot vételi jog, a 

részvényest pedig eladási jog illeti meg. A visszaválthatóság tartalmáról az 

értékpapír kibocsátásakor kell dönteni. Maximum az alaptőke 20 százaléka 

lehet ilyen részvény. 

• Ideiglenesen kibocsátott részvények. A részvényutalvány funkciója a cégbí-

rósági bejegyzés előtt tartott alakuló közgyűlésen a szavazati jog igazolása. 

                                                           
7
 Az osztalékfizetésnél osztalékelsőbbségi részvény után következik a kifizetési sorban. 
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az ideiglenes részvény a már befizetett alapítói vagyont igazolja a cégbejegy-

zés után, a részvények kibocsátása előtt. Ideiglenes részvényt csak a tényle-

gesen befizetett alaptőke összegéig lehet kiállítani. 

• Az átváltoztatható kötvények funkciója: megteremteni a tőkeemelésről hozott 

befektetői döntés elhalasztásának lehetőségét. A tőkebevonás megtörténik, de 

annak visszterhes, vagy nem visszterhes jellegéről csak később kell véglege-

sen döntenie a befektetőnek. Két formája közül az átváltoztatható kötvény a 

alaptőke feléig bocsátható ki, a több mint egy éve működő részvénytársaság-

nál. A jegyzési jogot biztosító kötvény tőkeemeléskor elővásárlási jogot ad. 

Szövetkezetekben a tulajdonosi jogosítványok két módon, személyes közremű-

ködés vállalásával, vagy csak befektetőként gyakorolhatóak. A tagok 25 százalé-

ka lehet személyes közreműködést nem vállaló tag. A tagsági jogok csak a sze-

mélyes közreműködés hiánya miatt korlátozhatók: 
4. táblázat 
A személyes közreműködés típusához kapcsolódó tulajdonosi jogosítványok 

Személyes közreműködést vállaló 
tag 

Személyes közreműködést nem vállaló tag 

A szövetkezet nyereségének legalább 
50 százalékára a személyes közremű-
ködés arányában jogosult. 

Csak a személyes közreműködés arányában fel-
osztott nyereség után maradt nyereségből ré-
szesedhet. 

Korlát: nincs. Korlát: Nem haladhatja meg a teljes vagyoni 
hozzájárulás 25 %-át. 

Részvételi jog és kötelezettség a szö-
vetkezet tevékenységében 

- 

A tag jogosult a szövetkezet szolgálta-
tásait igénybe venni 

- 

Korlátozás nélkül örökölhető. 
A közgyűlés döntése értelmében értéke a vagyoni hozzájárulás terhére leírt veszteséggel 
csökkenhet. 

Tanácskozási és szavazati jog. 
A tag választható a szövetkezeti tisztségekre, szervezetekbe. 

Felvilágosítást kérhet a szövetkezetet érintő bármely kérdésről. 
Forrás: Saját szerkesztés 

A részvételnek megfelelő részesedés a szövetkezetekre jellemző arányossági 

elvből következik. A szövetkezet a tagjai tevékenységét segíti, ezért az elért nye-

reség felosztása első körben nem a tulajdonosi hányadok, hanem a szövetkezet 

bevonásával végzett tevékenység arányában történik. Osztalékot csak ezután, az 

így fel nem osztott eredményből fog fizetni a társaság, a vagyoni hozzájárulások 

névértékének arányában. 
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A jegyzett tőke növelésének formája minden vállalkozási típusnál lehet pénzbe-

tét8, vagy nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás (apport). Az utóbbit a gazdasági 

társaság tagja teljesítheti bármilyen forgalomképes, vagyoni értékkel rendelkező 

dologgal, szellemi alkotáshoz fűződő, vagy egyéb vagyoni értékű joggal, az 

adós által elismert vagy bírósági határozattal megerősített követeléssel. Nem ve-

hető figyelembe azonban a tag munkavégzésére, személyes közreműködésére, 

illetve szolgáltatás nyújtására irányuló kötelezettségvállalása. Teljesítésének ha-

tárideje minden társasági formánál maximum három év. Azonnal át kell adni az 

apport egészét, az egyszemélyes társaságoknál, illetve a nem egyszemélyes tár-

saságoknál akkor, ha a törzstőkéhez viszonyított aránya eléri Kft-nél az 50, 

ZRT-nél a 25 százalékot. 

A pénzbeli hozzájárulásnak Kft-nél az 50 százalékát, egyszemélyes Kft-nél lega-

lább 100 000 HUF-ot, illetve részvénytársaságoknál a 25 százalékát kell a be-

jegyzési kérelem cégbírósági beérkezéséig a társaság bankszámlájára befizetni. 

Az alapításkor, tőkeemeléskor be nem fizetett összeget a cégbejegyzéstől szá-

mított egy éven belül kell a tulajdonosoknak átutalniuk. Az alapítói jogok csak a 

pénzbefizetés és az apport átadás cégbíróságnak történő bejelentése után gyako-

rolhatók. 

A számviteli törvény és a PTK harmadik könyve az alapítói tőkejuttatás céljai-

nak és formáinak összehangolására fontos szabályokat rögzít: 

• A tagok döntése, és a cégbírósági bejegyzés közti időszak (új társaság esetén 

előtársasági időszak) számviteli szabályozása. Tőkeemelésnél a nyilvántar-

tásba vétel és a tulajdonosi jogok gyakorlásának feltétele a cégbírósági be-

jegyzés, és a vállalt vagyoni hozzájárulás tényleges teljesítése. 

• A Korlátolt felelősségű társaságoknál, és a részvénytársaságoknál a tagbe-

jegyzésig meg nem fizetett, át nem adott tőkét a teljesítésig a D.II. Jegyzett, 

de még meg nem fizetett tőke (JBNFT) mérlegcsoportban kell bemutatni. A 

vagyonelem tartalma két szempontból is értelmezhető. Egyrészt követelés-

ként a tulajdonosokkal szemben Ez a számviteli nyilvántartás szemlélete. 

Másrészt a tulajdonosi jogok szempontjából: a cégbíróságon bejegyzett tőké-

nek az a része, mely a vagyon átadására vállalt kötelezettség teljesítésének 

hiánya, elhalasztása miatt nem ad tulajdonosi jogokat. Az éves beszámolóban 

ez az értelmezés kapott teret. 

                                                           
8 A közgazdasági szakzsargon „készpénzes tőkeemelés”-nek nevezi. 
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• Az apporthoz kapcsolódó felelősségvállalások szabályozása. A nem pénzbeli 

hozzájárulást szolgáltató tag (részvényes) öt évig köteles helytállni a gazda-

sági társaságnak azért, hogy az apport társasági szerződésben meghatározott 

értéke nem haladja meg a tulajdonjog átadásának időpontjában fennálló piaci 

értékét. Az egyetemleges és korlátlan felelősséget azokra a tagokra is kiter-

jeszti a törvény, akik a rendelkezésükre álló információk ellenére a reálistól 

eltérő apport értéket elfogadták. 

• A jegyzett tőke vagyoncsoportban a jogszabályok szerint a nem pénzbeli 

hozzájárulás értékének megállapításánál kötelező a minősített ellenőrzés. 

Kft-nél nem kötelező könyvvizsgáló, vagy más szakértő igazolása. Azonban 

ha az apport értékét könyvvizsgálóval nem hitelesíttetik, akkor a tagoknak 

külön nyilatkozatban kell rögzíteniük és a cégiratokhoz csatolniuk, hogy mi-

lyen szempontokat érvényesítettek, módszereket alkalmaztak az értékelésnél. 

RT alapításakor viszont az alapszabályhoz kötelező mellékelni egy könyv-

vizsgálói9, illetve más szakértői jelentést, melyben minimum ismertetni kell: 

• a nem pénzbeli hozzájárulás jellemzőit, paramétereit, 

• a nem pénzbeli hozzájárulás értékelésének módszerét, 

• az alkalmazott értékelési eljárások leírását, és minősítését, 

• nyilatkozatot az apport és az érte adott tulajdonosi hányad értékének vi-

szonyáról. 

Részvénytársaságnál sincs szükség a könyvvizsgálói jelentésre, ha a nem pénz-

beli szolgáltatást nyújtó részvényes a szolgáltatás időpontjához képest három 

hónapnál nem régebbi, olyan, a számviteli törvény szabályai szerint elkészített, 

könyvvizsgálóval hitelesített beszámolóval rendelkezik, amely tartalmazza az 

apportált eszköz értékét. 

A jegyzett tőke bekerülési értéke az alapító okiratban, a tőkeemelésről szóló tag-

gyűlési jegyzőkönyvben rögzített, cégbíróságon bejegyzett névérték. A jegyzett, 

be nem fizetett tőke kiszámításának egyik lehetséges módszere: 

- jegyzett tőkeként elfogadott összeg 

+    jegyzéskor befizetett összeg 

+    apport cégbíróság által elfogadott értéke 

-     el nem fogadott túljegyzések visszafizetendő összege 

+     a mérleg fordulónapig teljesített befizetések 

=    Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 
                                                           
9 Aki nem lehet a részvénytársaság választott könyvvizsgálója. 
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Tőkebevonásnál a számviteli alapelvek közül a következőket kell feltétlenül 

szem előtt tartani: 

• Vállalkozás folytatásának elvét a nem pénzbeli hozzájárulás értékének meg-

határozásánál. 

• A teljesség elvének érvényesítését kényszeríti ki a cégbíróságon még be nem 

jegyzett tőke, és a jegyzett, de még be nem fizetett tőke vagyonelemek nyil-

vántartási, elszámolási kötelezettsége. 

• A valódiság elve az alapítás, és a tőkeemelés értékének megalapozásánál je-

löli ki a kereteteket, szabályokat. 

• Az egyedi értékelés elve a vagyoni betétek, üzletrészek tulajdonosonkénti 

nyilvántartását kényszeríti ki. 

• A tartalom elsődlegessége a formával szemben alapelv alapján a közzététe-

lek, a cégbírósági bejegyzések szabályosságát kell vizsgálni. 

• A világosság elve pedig a cégadatok nyilvánosságában, és az ezzel összhang-

ban vezetett számviteli nyilvántartásokban kell, hogy megjelenjen. 

A jegyzett tőke, és a jegyzett, de még be nem fizetett tőke növekedésének pon-

tos, valós nyilvántartása érdekében a vállalkozás számviteli politikájában a tag-

gyűlési határozatok, és a cégbírósági nyilvántartások követésének módszerét 

kell szabályozni. Milyen időpontokban, vagy milyen gazdasági eseményekhez 

szükséges a cégkivonat lekérdezése? Milyen funkció része, szervezet feladata a 

cégbírósági bejegyzések, és a tőkeemelésekre teljesített tulajdonosi befizetések, 

apportok figyelése, nyilvántartása? 

A jegyzett tőke számviteli nyilvántartására a számviteli törvény nem tartalmaz 

tételes előírást. A PTK-ban megtalálható tételes törvényi szabályokat, az érdek-

hordozók információigényét, és a tulajdonosi jogok gyakorlásához elengedhetet-

len adatigényt kielégítő nyilvántartásban minden vállalkozási formánál megta-

lálhatónak kell lennie: 

• a tulajdonos nevének, azonosító adatainak (lakcím, adóazonosító szám, anyja 

neve, TB szám), 

• a vagyoni betét névértékének, 

• a ténylegesen befizetett vagyoni betét összegének, 

• a tag által jegyzett, de még be nem fizetett tőkerész összegének, 

• a vagyoni betéthez kapcsolódó speciális jogoknak, 

• a vagyoni betét ellenében kibocsátott értékpapír azonosító adatainak. 
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Részvénytársaságoknál, a PTK harmadik könyve alapján kötelező részvény-

könyvet vezetni, legalább a következő tartalommal: 

• részvényes, vagy több részvényes közös képviselőjének neve, 

• részvényes, vagy a közös képviselő címe, 

• a részvényes részvényeinek darabszáma, részvénysorozatonként, 

• tulajdoni részesedés mértéke. 

A részvénykönyv vezetésével a társaság külső szervezetet (elszámolóház, érték-

tár, befektetési vállalkozás, pénzügyi szolgáltató) is megbízhat. 

A közös képviselő jogi intézménye miatt a részvénykönyv nem helyettesítheti a 

számviteli analitikus nyilvántartást. Erre a célra csak a minden részvényesről, a 

tulajdonosi jogok gyakorlásához szükséges összes adatot tartalmazó nyilvántar-

tás felel meg. 

A szövetkezetekben a részjegyek tulajdonosairól tagnyilvántartást vezetnek. A 

szövetkezeti törvény szerint a dokumentumnak legalább a következő adatokat 

kell tartalmaznia: 

• a tag neve, 

• a tag lakcíme, 

• a teljesített vagyoni hozzájárulás összege, 

• közreműködés módja a szövetkezet tevékenységében, 

• a tagsági jogviszony keletkezésének, megszűnésének időpontja. 

Kisebb, családi vállalkozásoknál, ahol kivételes esemény a tulajdonosi kör, vagy 

szerkezet változása, és értékpapír kibocsátás sem kapcsolódik a társaság alapítá-

sához, vagy újabb tőke bevonásához, elképzelhető, hogy a tulajdonosokról nem 

vezetnek analitikus nyilvántartást. Az adatok dokumentására tökéletesen megfe-

lelnek az alapbizonylatok, és tagok szerint részletezett főkönyvi számlák. 

A jegyzett tőke bevonás legegyszerűbb változatának főkönyvi elszámolás két 

síkján a gazdasági folyamatok térideje hálózatként ábrázolható:  
     Külső sík   Közvetítő csomópont  Belső síkok 

       Származási hely sík    (Forrásoldalon bemutatott eszköz)    Megjelenési forma sík 
      Források D. Saját tőke        
    Tőke, kényszer                 
                3DII Jegyzett,             
       be nem fizetett tőke   Eszközök 
   Források: F. Kötelezettségek         A;B. Erőforrások, Készségek 
       Külső tőke, kötelem 
Forrás: Saját szerkesztés 

5. ábra 
Tőkebevonás alaphálózata 
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A tőkebevonás legegyszerűbb változata meglehetősen nagy területet fed le a tí-

pusba tartozó gazdasági eseményekből. Valójában csak három feltételnek kell 

teljesülnie. Az új üzletrészek, részvények kibocsátási értéke egyezzen meg a 

névértékkel (nincs ázsió). A cégbíróság változtatás nélkül elfogadja a tőkeeme-

lést (nincs túljegyzés). A befektetők, tulajdonosok csak ellenszolgáltatással ve-

hetnek részt a tőkeemelésben (nincs ingyenes tőkejuttatás). Tehát az ilyen típusú 

tranzakció főkönyvi nyilvántartását nem teszi bonyolultabbá sem az apport, sem 

a pénzügyi teljesítés, eszközátadás elhúzódása az időben.  

Új tőke bevonásának kettős természete miatt egyszer növelnie kell a vállalkozás 

ellenőrzése alá tartozó vagyont. A tranzakció jó esetben javítja a gazdasági szer-

vezet teljesítőképességét, szélesíti kompetenciáját. A változásnak ezt az oldalát 

kell megjeleníteni a számviteli tér belső síkján. Ugyanakkor az ellenőrzés kiter-

jesztése, a készségek javítása csak kivételesen sikerülhet a vállalkozásoknak 

minden teher nélkül. Bizony, a piaci szereplők csak akkor választják befekteté-

sek teljes skálájából a vállalkozás által lefedett teret, ha versenyképessége az el-

érhető piaci kínálatban még elfogadható. Ezt a tényt kezeli a számvitel a külső 

síkon, a vagyon származási hely (Forrás) szerinti nyilvántartásával, bemutatásá-

val.  

Új tőke bevonása időigényes feladat. A cégbíróság, mint felügyeleti hatóság is 

gondolkodhat hol hosszabb, hol rövidebb ideig a tőkeemelés körülményeinek, 

értékének elfogadásán. Az új tulajdonosok számára is lehetőség van vállalt tőke-

emelés teljesítésének elhúzására az időben. Akár több évig is. Ezért van a tranz-

akciónak a tér mellett idődimenziója. Akkor lesz elfogadható, korrekt, teljes és 

valódi a tőkeemelés számviteli nyilvántartása, ha az idő dimenzióról sem feled-

kezik meg. Erre is kiválóan alkalmas a kettős könyvvitel, hisz a két sík, a megje-

lenési forma, és a származási hely szétválasztásával a tér mellett az idő, tehát a 

komplex téridő is kezelhető, látható, értelmezhető. Az 5. ábrán ez a nyilak stílu-

sából, és abból látszik, hogy a 3DII Jegyzett, be nem fizetett tőkét közvetítő cso-

mópontként emeljük ki10. A nem irányított kapcsolatokat jelképező  nyilak egyi-

dejű gazdasági eseményt jelképeznek. Az egyirányú nyilak előtt az induló he-

lyen már feltétlenül történnie kellett valaminek, ami általában egy nem irányított 

kapcsolat felvételében kell hogy mindenkinek szemet szúrjon.   

 

 

 
                                                           
10 Ebből a szempontból beszédes a 3DII JBNFT főkönyvi számla azonosító száma is. 
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Lássuk az első, elemi példát! 

1. Példa: Gazdasági társaság alapítása készpénzes tőkeemeléssel, apporttal. 
1/1. Gazdasági esemény: Egy Kft alapítása 5 000 000 HUF alaptőkével. 

Egy vállalkozás alapításakor a hálózati ábrán a közvetítő csomópont, és a külső 

sík alsó eleme, doboza között jön létre kapcsolat. A gazdasági esemény közvet-

lenül növeli a vállalkozás vagyonát. Alapításkor, vagy tőkeemeléskor a döntés 

mindig megelőzi a vagyon tényleges átadását. Amíg a tulajdonosi tőkejuttatás 

csak ígéret, addig a számviteli nyilvántartásokban igényként (eszköz, követelés 

3. számlaosztály) kell rögzíteni. Ugyanakkor a számviteli törvény a bemutatásra 

a tőkével összefüggő, még nem teljesített tulajdonosi ígéretek bemutatására az 

éves beszámolóban a DII JBNFT (tőke) csoportot jelöli ki. Így az alapítói va-

gyon tényleges átadásáig a tulajdonosokkal szembeni követelés, a 3DII Jegyzett, 

be nem fizetett tőke (3DII JBNFT) karaktersorozattal azonosított főkönyvi 

számlán jelenik meg, mint pozitív vagyonváltozás (Tartozik).  

Az alapítói tőkejuttatás sorsa a cégbírósági bejegyzésig bizonytalan. Ha a cégbí-

róság elutasítja, akkor az addig erőforrásokat általában vissza kell adni11. Ezért a 

számviteli gyakorlat a cégbírósági bejegyzésig az alapítói tőkejuttatások miatti 

tőkenövekményt (Követel) a 4FIII Alapítókkal szembeni kötelezettség (4FIII 

ASzKöt) karakterekkel jelölt főkönyvi számlán tartja nyilván. Annak ellenére, 

hogy a vagyonelem nem felel meg tökéletesen a kötelezettségek fogalmának. A 

partner (hitelező) nem akarja visszakapni. Ezért tartalmát tekintve itt a 4FIII 

ASzKöt számla valójában egy technikai számla. 

Kontírozás: Alaptőke előírása 
Vagyon Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3DII JBNFT Nő Tartozik 368 KEKöv. 5 000 000 
Kötelem Forrás 4FIII ASzKöt. Nő Követel  479 KERLKöt. 5 000 000 

1/2. Gazdasági esemény: A tulajdonosok az alapítói tőkéből 1 500 000 HUF-ot 

a cégbírósági bejegyzés előtt átutaltak a vállalkozás bankszámlájára. 

A gazdasági esemény az erőforrások (eszközök) szerkezetét rendezi át. Nyilván-

tartása ezért nem lép ki a belső síkról, a számviteli szabályozás miatt a közvetítő 

csomópont és a belső sík közötti kapcsolat jön létre. Az átutalás egyrészt növeli 

(Tartozik) a Kft bankszámláján (azonosító karaktersorozat: 3BIV Bankszámla) 

lévő pénz (erőforrás) mennyiségét, másrészt csökkenti (Követel) a tulajdonosok-

kal szembeni követelés – szintén erőforrás – (3DII JBNFT) összegét. Ezt a fő-

könyvi számlát használtuk az 1/1. Gazdasági eseménynél is. A második gazda-
                                                           
11 Esetleg az alapítói tőkeemeléstől független tranzakcióval a társaság megvásárolhatja a számára szükséges eszközöket. 
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sági esemény után a számlán kimutatott vagyon, erőforrás, konkrétan a befekte-

tőkkel szembeni követelés összege 5 000 000 HUF-ról 3 500 000 HUF-ra csök-

ken. Nincs más lehetőség, a vagyonelem kimutatására most is a 3DII Jegyzett, 

be nem fizetett tőke karakterláncot kell használni: 

Kontírozás: Tulajdonosi befizetés 
Erő-
forrás 

Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 
(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösít

és 
Irányítószám 

Nő Eszköz 3BIV Bankszámla Nő Tartozik 384 Bankszámla 1 500 000 
Csökken Eszköz 3DII JBNFT Csökken Követel 32-33 JBNFT 1 500 000 

1/3. Gazdasági esemény: A tulajdonosok a társasági szerződésben leírtaknak 

megfelelően apportként átadtak 1 000 000 HUF értékű árut a Kft-nek. 

Most is csak az erőforrások (eszközök) szerkezete változik a belső síkon belül. 

A tulajdonosok a tőkét pénzen kívül más, forgalomképes erőforrással is teljesít-

hetik. Ilyen esetben egyrészt az erőforrás jellegének megfelelő eszközcsoport ér-

téke nő (Tartozik). Másrészt a teljesítés miatt most is a tulajdonosokkal szembe-

ni követelés (szintén erőforrás) csökken (Követel). A példa szerint az átadott 

erőforrás áru volt, amit a vagyont bemutató mérlegben a B.I. Készletek csoport-

ba kell sorolni. Az azonosító karakterlánc pedig, 2BI Áruk lesz. A befektetőkkel 

szembeni követelés csökkenésének rögzítésére pedig ismét a 3DII Jegyzett, be 

nem fizetett tőke karakterlánccal azonosított főkönyvi számlát kell hasznánunk: 

Kontírozás: Apport 
Erőforrás Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Eszköz 2BI Áruk Nő Tartozik 261 Ker. áruk 1 000 000 
Csökken Eszköz 3DII JBNFT Csökken Követel 32-33 JBNFT 1 000 000 

1/4. Gazdasági esemény: A cégbíróság bejegyezte a Kft-t. 

A gazdasági esemény hatására a tőke, kötelmek (források) szerkezete változik. 

A hálózati ábrán ez a külső sík két doboza közti kapcsolathoz tartozik. Nem 

történhetne meg, ha a téridőben nem előzné meg az alapítók, tulajdonosok dön-

tése a társaság alapításáról12. A cégbírósági bejegyzés hatására életre kelnek a 

tulajdonosi jogosítványok. A számviteli nyilvántartásokban az élő tulajdonosi 

jogosítványokat bemutató, elismerő (Követel), nyilvántartó tér azonosítására a 

4DI Jegyzett tőke (4DI JT) karakterlánccal azonosítótt főkönyvi számlát kell 

használni. Fontos szabály: az itt kimutatott összegnek mindig meg kell egyeznie 

a cégbíróságon nyilvántartott alaptőke összegével. Ez az adat része a nyilvános 

                                                           
12 Szükséges és elengedhetetlen feltétel az 1/1. Gazdasági esemény, tehát a közvetítő csomópont és az idegen 
tőke közti kapcsolat létezése. 
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cégadatoknak, tehát a Céginformációs Szolgálat honlapján bárki megtekintheti. 

A bejegyzés után már biztosan nem kell a tőke összegét az alapítóknak visszafi-

zetni. Tehát meg kell szüntetni (Tartozik) az alapítókkal szembeni kötelezett-

séget (kötelmet) a 4FIII ASzKöt karakterekkel azonosított főkönyvi számlán: 

Kontírozás: Cégbejegyzés 
Tőke, 
Kötelem 

Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 
(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 

Nő Forrás 4DI JT Nő Követel 411 JT 5 000 000 
Csökken Forrás 4FIII ASzKöt Csökken Tartozik 479 KERLKöt. 5 000 000 

A tőkeemelés alaphelyzetét egy fokkal komplikáltabbá teszi, ha a befektetők 

egyben a vállalkozásnál dolgozó menedzserek, vagy alkalmazottak. Ilyenkor né-

ha előfordulhat, hogy részben, vagy egészben ellenszolgáltatás, térítés nélkül 

juthatnak üzletrészhez a tulajdonosok. A jegyzett tőke növekedését a befizetés 

mellett a vállalkozás szabad tőkéjéből finanszírozzák. Kezelésének, nyilvántar-

tásának bemutatására most is egy példa látszik a legalkalmasabbnak. 

2. Példa: Dolgozói részvény kibocsátás: Egy ZRT alaptőkéje 50 000 000 HUF, 

melyet a közgyűlés döntése alapján dolgozói részvény kibocsátással a törvény-

nek megfelelő maximális mértékben emelnek. A dolgozóknak csak a részvény-

érték 50 százalékát kell megfizetniük. A tőkeemlés másik fele így értelemszerű-

en térítésmentes tőkejuttatás. 

Mennyi a dolgozói részvénykibocsátás maximális összege? A PTK szerint a fel-

emelt alaptőke 15 százalékáig lehet dolgozói tőkét kibocsátani. A jelenlegi jegy-

zett tőke a dolgozói részvényekkel felemelt alaptőke 85 százaléka (100%-15%). 

Tehát a kibocsátható dolgozói részvény maximumának kiszámításához a már 

meglévő, DR kibocsátás előtti jegyzett tőkéhez viszonyított, 15/85=0,17647 

arányszámot kell használni. Példánkban dolgozói részvény kibocsátás maximu-

ma: 50 000 000*0,17647=8 823 500 HUF. Előírása a cégbírósági bejegyzésig 

ugyanúgy történik, mint a már megismert törzsrészvény kibocsátásnál (1/1.-1/2; 

1/4. Gazdasági események). Ezért a gazdasági események főkönyvi könyvelésé-

nek elméletét, magyarázatát nem ismétlem meg. Csak a kontírozó táblát, és a 

számlavázakat bemutató táblákat mutatom be az eltérő összegek miatt. 

2/1 Gazdasági esemény: Dolgozói részvénykibocsátás előírása 

Kontírozás: Alaptőke előírása 
Vagyon Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3DII JBNFT Nő Tartozik 32-33 JBNFT 8 823 500 
Kötelem Forrás 4FIII ASzKöt. Nő Követel  479 KERLKöt. 8 823 500 
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2/2. Gazdasági esemény: A részvényt jegyző dolgozók a cégbírósági bejegyzés 

előtt átutalták a dolgozói részvények összegét a vállalkozás bankszámlájára. 

A példa szerint a befizetendő összeg: 8 823 500/2=4 411 750 HUF.   

Kontírozás: Tulajdonosi befizetés 
Erő-
forrás 

Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 
(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 

Nő Eszköz 3BIV Bankszámla Nő Tartozik 384 Bankszámla 4 411 750 
Csökken Eszköz 3DII JBNFT Csökken Követel 32-33 JBNFT 4 411 750 

2/3. Gazdasági esemény: A cégbíróság bejegyezte a DR kibocsátást. 
Kontírozás: Cégbejegyzés 

Tőke, 
Kötelem 

Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 
(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 

Nő Forrás 4DI JT Nő Követel 411 JT 8 823 500 
Csökken Forrás 4FIII ASzKöt Csökken Tartozik 479 KERLKöt. 8 823 500 

2/4. Gazdasági esemény: Térítésmentesen kibocsátott dolgozói részvény nyilván-

tartásba vétele. 

A térítésmentesen kibocsátott dolgozói részvény nyilvántartásba vétele tőkebe-

vonás típusú gazdasági esemény. A közvetítő csomópont és a külső sík közti 

kapcsolat, mint az erőforrás ellenében elfogadott, tehát belsővé vált kényszer, 

kötelem. Az erőforrások, igények (eszközök) között csökken (Követel) a befek-

tetőkkel szembeni igény, követelés értéke (azonosító karakterek megint: 3DII 

Jegyzett, be nem fizetett tőke, 3DII JBNFT), hiszen teljesítettnek fogadjuk el a 

kibocsátásnak ezt az összegét. A térítésmenets tőkejuttatás viszont a külső sík-

nak egy másik eleméhez, a D.III Tőketartalék (D.III TT) csoporthoz kapcsoló-

dik. A tőkeelemek (Források) között az ellenszolgáltatás nélkül adott tulajdonosi 

részesedéssel (ennek egyik formája az ingyenesen adott dolgozói részvény) a 

4DIII Tőketartalék (4DIII TT) karakterekkel azonosított főkönyvi számla tranz-

akció előtti egyenlegét kell csökkenteni13 (Tartozik). Ezt a lehetőséget a részvé-

nyek, tulajdonrészek ingyenes, térítésmentes osztogatása előtt kell összeszedni a 

vállalkozásoknak. A lehetőségek száma meglepően nagy. A vagyonnövelő le-

hetőségek (5. táblázat) mellett a vállalkozás az előző években létrehozott, meg-

termelt, elért adózott eredmények (szabad eredménytartalék) átcsoportosításával, 

átsorolásával is teremthet szabad tőketartalékot. A tőketartalék növelése még a 

jegyzett tőke leszállításával is racionális gazdasági döntés lehet. Ezzel a mód-

szerrel is javítható, erősíthető az alkalmazottak motivációja, érdekeltsége, válla-

lattal szembeni elkötelezettsége. 

                                                           
13

 Mert a számviteli törvény szerint az ingyenes részvénykibocsátást csak a szabad tőketartalékból fedezhetik a 
vállalkozások. 
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Visszatérva a példához:  

Kontírozás: Térítésmentes dolgozói részvények átvezetése. 
Vagyon Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösít
és 

Irányítószám 

Erőforrás Eszköz 3DII JBNFT Csökken Követel 32-33 JBNFT 4 411 750 
Kötelem Forrás 4DIII Szabad TT Csökken Tartozik 412 Tőketartalék 4 411 750 

Mindezek után a hálózati ábra így néz ki: 
     Külső sík   Közvetítő csomópont  Belső síkok 

       Származási hely sík    (Forrásoldalon bemutatott eszköz)    Megjelenési forma sík 
      Források:  

D. Saját tőke  
D.I Jegyzett tőke       

    Tőke, kényszer                    
                                
             
                Források: 

D. Szabad, előző      3DII Jegyzett, be   Eszközök: 
időszakban felhalmozott,     nem fizetett tőke         A;B. Erőforrások,  
tulajdonosi jogokat nem      Készségek 

           adó saját tőke         
             Belső kényszer  
 
 
             Források: 

F. Kötelezettségek       
       Külső tőke, kötelem              
Forrás: Saját szerkesztés 

6. ábra 
Ingyenes részvénykibocsátást is tartalmazó tőkebevonás hálózata  

A hálózati ábrán egy új csomópont keletkezett a külső síkon. Mégpedig a felső, 

saját tőke dobozt kell kettéhasítani. Egyikben a tulajdonosi jogokkal terhelt 

jegyzett tőke maradt. A másikba kerül a tagi, és vagyoni jogokat nem adó, de 

visszteher nélküli saját tőke elem, a tőketartalék. A gazdasági, besorolási kü-

lönbségek miatt célszerű a külső síknak ezt a sűrűsödési helyét önálló doboznak 

tekinteni. Gazdasági szempontból a részvény, üzletrész kibocsátás ingyenes ré-

szét nem kell visszaadni. Fedezete ennek megfelelően nem kötelezettség, hanem 

saját tőke. Mégpedig a tőkeemelést megelőző időszakban összegyűjtött szabad 

tőketartalék. A tőkeelemek között pedig azért vált ez a kényszer belsővé, mert a 

piaci érdekhordozók a téridőnek ebben az állapotában a részesedésért csak ígére-

tet kaptak. Tulajdonosi jogokat még nem. Az ígéretek betartása egy korrekt vál-

lalkozásnál pedig magától értetődő belső kényszer. A doboznak egyelőre a köz-

vetítő csomóponttal van irányított kapcsolata.          
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A tőkebevonás hitelességét a beszámolóban a könyvvizsgálat az alábbi vizsgála-

tok alapján tudja igazolni: 

• Aktuális cégkivonat összehasonlítása a jegyzett tőke főkönyvi elszámolásá-

val, és a tulajdonosok nyilvántartásával. 

• A jegyzett tőke és a cégbíróságon bejegyzett tőke egyeztetése. 

• A jegyzett tőke összegének összehasonlítása a törvényben előírt mértékkel. 

• Az egyes értékpapír- üzletrészfajtákhoz kapcsolódó jogok, adatok dokumen-

tálása. 

• A tőkeemelést alátámasztó dokumentumok összegyűjtése, vizsgálata. 

• Annak ellenőrzése, hogy a tőkeemelésről szóló határozatokat a saját tőke vál-

tozásaként csak a cégbírósági bejegyzés után könyvelték. 

II.11.2. Tulajdonosi jogokat nem adó tőkejuttatások 
A tőkebevonásnak vannak tulajdonosi jogokat nem adó formái is. Egy részük 

célja a befektetői túlkínálat kihasználása a névérték (jegyzett tőke) feletti értéken 

történő értékpapír, üzletrész kibocsátással. A részvénytársaságoknál ezt ázsió-
nak nevezik, de korlátolt felelősségű társaságoknál is lehetséges az ilyen tőkebe-

vonás. A jegyzett tőkéhez hasonlóan ezt a tőkeelemet is véglegesen kell átadni a 

gazdasági társaságnak. Értékét az á���ó = ���	
�á�á��	é��é� − �é�é��é� kép-

let alapján lehet kiszámítani. A tőkeelemet a számviteli törvény szabályai szerint 

a D.III. Tőketartalék (TT) csoportba kell sorolni. 

A veszteségek fedezetére a tulajdonosok önkéntesen, vagy a társasági szerződés 

alapján kötelezően teljesített befizetéseinek is határozatlan időre kell szólniuk. A 

taggyűlés határozatában, vagy a korlátolt felelősség társaságoknál (Kft) a társa-

sági szerződés pótbefizetést szabályozó szakaszában csak a tőkepótlást kikény-

szerítő helyzet megszűnéséhez szabad kötni a visszafizetés lehetőségét. További 

feltétel, hogy a visszafizetés csak egy új taggyűlési határozat alapján történhet. 

A mérlegben a D.V. Lekötött tartalék (LT) mérlegcsoportban találjuk ezeket a 

vagyonelemeket. 

A tulajdonosi jogokat nem adó tőkebevonások harmadik formája a saját tőke nö-

velése jogszabályok alapján. Az ilyen tőke alapú elszámolások köre napjainkra 

nagyon összezsugorodott. Gyakorlatilag a szakképzési hozzájárulásról, és a kép-

zés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 22. § (1) bekez-

dése alapján az alapból kapott beruházási támogatás, illetve a 215/2001. (XI.17.) 

Korm. rendelet az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről cí-

mű jogszabály 4 §. (1) bekezdés b. pontja írja elő, hogy a mezőgazdaságban a 
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fejlesztési célra, visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások, juttatá-

sok összegével kell a saját tőke összegét növelni. Az üzleti évben ténylegesen 

megkapott összeget a D.III. Tőketartalék mérlegcsoportban kell nyilvántartásba 

venni, majd át kell helyezni a D.V. Lekötött tartalékok közé. Mert az így kapott 

támogatások nem lehetnek a szabad felhasználású saját tőke elemek. 

A tulajdonosoktól független tőkenövekedést okozhatnak az előző üzleti évek el-

lenőrzéseinél kiderült, eredményt csökkentő adókülönbözetek. A ténylegesnél 

kevesebb bevétel, vagy több költség elszámolása miatti társasági adó (TA) hiány 

alapja, az eltitkolt nyereség. Vagy többlet bevallását, megfizetését korrigáló adó-

csökkentési lehetőség a ráfordítások között elszámolt adóknál (pl. szociális hoz-

zájárulási adó (Szocho adó), helyi iparűzési adó (HIPA)), járulékoknál (pl. szak-

képzési hozzájárulás (Szhj), rehabilitációs hozzájárulás (REHAB)). A revíziót 

végezheti az adóhivatal, de a vállalkozás saját maga is (önellenőrzés). Ha a hiba 

hatása jelentős, akkor nem számolható el az üzleti év bevételeinek, hozamainak 

növekedéseként, vagy ráfordításainak csökkenéseként. Az adókötelezettséggel 

csökkentett eredményváltozást csak a saját tőkén belül, a D.IV. Eredménytarta-

lékot (ET) növelő összegként lehet kimutatni.  

Összefoglalva, a tulajdonosi jogokat nem adó tőkejuttatások kimutatására a 

számviteli törvény három mérlegcsoportot jelöl ki: 
5. táblázat 
A tulajdonosi jogokat nem biztosító saját tőke elemek besorolása 

Mérleg-
csoport 

Fogalma Csoportba tartozó vagyonnövelő 
tranzakciók 

Tőketart
alék 

Ellenszolgáltatás nélkül, tehermentesen, 
véglegesen kapott vagyonelemek illetve 
egyéb jogszabályok alapján átvett esz-
közök cégbíróságon be nem jegyzett sa-
ját forrása. 

• Ázsió: Az üzletrész névértéke, és 
vételára közti pozitív különbség. 

• Jogszabály alapján tőketartalékba 
helyezett összeg 

Ered-
mény-
tartalék 

Az üzleti évet megelőző évek eredmé-
nye, és a hozzá kapcsolódó gazdasági 
események saját tőkére gyakorolt hatá-
sát mutatja be. 

• Visszakapott pótbefizetés. 
• Előző évek ellenőrzésének tőkét 

növelő hatása. 
• Jogszabály alapján eredménytar-

talékba helyezett összeg. 
Lekötött 
tartalék 

A hitelezők védelme érdekében a ST 
szabadon fel nem használható része. 

Kft-nél a kapott pótbefizetés. 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A tulajdonosi jogokat nem adó saját tőke elemei nyilvántartásánál a számviteli 

alapelvek közül a következőket kell feltétlenül szem előtt tartani: 

• Vállalkozás folytatásának elve értelmében a D. Saját tőke mérlegfőcsoport 

változásából tudnak a piaci érdekhordozók meggyőződni arról, hogy a tulaj-

donosok mindent megtesznek-e a működés biztonságának megőrzéséhez 

szükséges tőke (források) biztosítására. 

• A valódiság elvét akkor érvényesíti a vállalkozás a tulajdonosi jogokat nem 

adó tőke bevonásának nyilvántartásánál, értékelésénél, ha a megkapott erő-

források szerződésben rögzített bekerülési értéke összhangban van piaci érté-

kükkel. 

• Az egyedi értékelés elve a tulajdonosi jogokat nem adó tőkejuttatásoknál is a 

tulajdonosonkénti, partnerenkénti nyilvántartását kényszeríti ki. 

• A tartalom elsődlegessége a formával szemben alapelv alapján a kibocsátási 

tervek, közzétételek, önellenőrzési jegyzőkönyvek, támogatási dokumentu-

mok szabályosságát kell vizsgálni. 

• A lényegesség elvének érvényesítésére többek között akkor van szükség, ha a 

tőkeemelésre külső, vagy belső ellenőrzés miatt van szükség. Ekkor vizsgálni 

kell, hogy a tőkeváltozás eléri-e a számviteli törvényben meghatározott lé-

nyegességi küszöbértéket.  

Szintén alkalmazni kell a lényegesség számviteli alapelvét, ha a cégbíróság 

nem fogadja el a befektetők által meghatározott apport értéket. Ebben az 

esetben az erőforrás (eszköz) értékének változását kell megvizsgálni, abból a 

szempontból, hogy az eltérés meghaladja-e a számviteli politikában meghatá-

rozott lényegességi küszöbértéket. 

• A világosság elve pedig a kibocsátási tervekkel, felügyeleti szervek határoza-

taival, támogatási szerződésekkel, végül, de nem utolsósorban a gazdasági 

folyamatok tartalmával, egyedi jellemzőivel összhangban vezetett számviteli 

nyilvántartásokban kell, hogy megjelenjen. 

A vállalkozás számviteli politikájából a tulajdonosi jogokat nem adó tőkeemelé-

sek lényegességi küszöbértékének fontosságát kell kiemelni. Erre szükség van a 

tőketartalék, az eredménytartalék és a lekötött tartalék mérlegcsoportok növeke-

désének pontos, valós nyilvántartása érdekében is, de az erőforrások értékelésé-

nek hatalmas, színes halmazából ide tartozik az apport értékelése is. 
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A mérlegcsoportok számviteli nyilvántartásánál sokszor van lehetőség az anali-

tikus nyilvántartások mellőzésére. A tőketartalék, az eredménytartalék, és a le-

kötött tartalék elemeinél a forrás és a felhasználás legtöbbször elválik egymás-

tól. A tőkeelemek többségéhez sem visszafizetési14, sem hozamfizetési kötele-

zettség nem kapcsolódik. Ezért sokszor előfordul, hogy a vállalkozások nem 

használnak a mérlegcsoportokhoz kapcsolt analitikus nyilvántartásokat. A piaci 

szereplők információs igényeinek, a törvényi előírásoknak tökéletesen megfelel-

nek az alapbizonylatok, és a főkönyvi nyilvántartás. 

A veszteségek fedezetére kapott összegek sorsa különleges. A befizetést kikény-

szerítő ok megszűnése esetén a tulajdonosok szabadon dönthetnek a pótbefizetés 

sorsáról. Visszafizettethetik a vállalkozással, tőkét emelhetnek belőle, vagy vég-

legesen ott hagyhatják a gazdasági társaságnál tulajdonosi jogokat nem adó be-

fektetésként. Ezért a pótbefizetést célszerű analitikusan is nyilvántartani. A nyil-

vántartás minimális tartalma: befizetést elrendelő határozat száma, befizető tu-

lajdonos azonosító adatai, tulajdoni hányada, befizetés dátuma, befizetett összeg, 

a tulajdonos befizetésének súlya az összes pótbefizetésen belül. Kisebb, néhány 

tulajdonossal rendelkező vállalkozásnál az analitikus nyilvántartást ebben az 

esetben is helyettesíthetik az alapbizonylatok (taggyűlési határozat a pótbefize-

tésről és a teljesítést igazoló pénzforgalmi bizonylat). 

A mérlegcsoportok helye a főkönyvi nyilvántartásban a 4. számlaosztályba tar-

tozó forrásszámlák (Tőke). A vagyonelemek értékelése a nyilvántartásba vétel-

kor csak dokumentált bekerülési értéken történhet. Az ilyen vagyonbevonáshoz 

kapcsolódó gazdasági események számlaösszefüggéseit a F.1. Mellékletben ta-

lálják.  

A tőkeegyesítő társaságok alapításánál, tőkeemelésénél gyakran fordul elő, hogy 

felárat kell fizetni az új befektetőknek, vagy a befektetésük összegét növelni 

szándékozó tulajdonosoknak. Ez a névérték feletti összeg az ázsió. Mi a helyzet 

akkor, ha a tőkebevonás kombinálja az ázsiót és az apportot? Mire terjed ki az a 

döntés, hogy a kibocsátási érték a névérték 120 százaléka? A teljes kibocsátásra, 

vagy csak annak készpénzes részére? Az apportot mindig névértéken kell 

nyilvántartásba venni? Ilyen szabály nincs! Álláspontom szerint a készpénzben, 

illetve apportban kapott tőkejuttatás csak formai különbséget jelenthet. Ellenke-

ző esetben az apportáló befektető anyagi előnyhöz jutna a készpénzben teljesítő-

                                                           
14 Fontos kivétel a fejlesztési támogatásoknál az a feltétel, hogy a fejlesztés elmaradása, vagy az eszköz jogsza-
bályban meghatározott idő előtti értékesítése esetén a támogatás összegét vissza kell fizetni. 
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vel szemben, hisz teljes befektetésére megkapná a tulajdonosi jogosítványokat. 

Miről szól a cégbírósági döntés? Melyik értéket kell módosítani, ha az apportot 

túlárazottnak minősíti a felügyeleti hatóság? Szerintem a kibocsátási érték, és a 

névérték aránya nem változhat. Ugyanúgy, mint a készpénzes tőkeemelésnél. 

Megértés is könnyebb lesz egy példa alapján. 

3. Példa: Egy ZRT tulajdonosai 100 000 000 HUF névértékű tőkeemelésről 

döntöttek. A kibocsátási árfolyam 120 %. A tőkeemelés 20 százalékát apport (á-

ru) formájában teljesítik a befektetők. A cégbíróság az apport értékét a tervezett 

90 százalékában fogadta el. A készpénzes tőkeemelést a befektetők a cégbíró-

sági bejegyzés előtt teljesítették, és az apportot is átadták. Az apport tárgyi adó-

mentes tranzakció.  
Először tisztázzuk a tőkeemelés értékeit. Milyen összeggel fognak változni az 

egyes vagyonelemek (D.I. Jegyzett tőke, D.III. Tőketartalék)? 

1. Előkészítő táblázat:  

Ssz. Tőkeemlés összegének megállapítása, besorolása Érték (HUF) Számítás 
1. Tervezett tőkeemelés névértéken 100 000 000  
2. Tervezett tőkeemelés kibocsátási értéken 120 000 000 1.*120% 
3. Tervezett tőkeemelés ázsiója 20 000 000 2-1 
4. Tervezett készpénzes tőkeemelés névértéken 80 000 000 1.*80 % 
5. Tervezett készpénzes tőkeemelés kibocsátási értéke 96 000 000 4.*120 % 
6. Tervezett készpénzes tőkeemelés ázsiója 16 000 000 5.-6. 
7. Apport a tervezett tőkeemelésben névértéken 20 000 000 1.*20% 
8. Apport a tervezett tőkeemelésben kibocsátási értéken 24 000 000 7.*120% 
9. Apport ázsiója a tervezett tőkeemelésben 4 000 000 8.-7. 

10. Cégbíróság által elfogadott apport érték 21 600 000 8.*90% 
11. Elfogadott apport névértéke 18 000 000 7.*90% 
12. Elfogadott apport ázsiója 3 600 000 7.-8. 
13. Elfogadott készpénzes tőkeemelés névértéke 80 000 000 1.*80% 
14. Elfogadott készpénzes tőkeemelés kibocsátási értéke 96 000 000 13.*120 % 
15. Elfogadott készpénzes tőkeemelés ázsiója 16 000 000 14.-13. 
16. Tőkeemelés tényleges névértéke 98 000 000 11.+13. 
17. Tőkeemelés tényleges kibocsátási értéke 117 600 000 12.+14. 
18. Tőkeemelés tényleges ázsiója 19 600 000 17.-16. 

Ha tisztáztuk az értékváltozások mértékét, akkor előkészíthetjük a főkönyvi 

könyvelést. Elhelyezzük a számviteli tennivalókat a tranzakció téridejében. A 

gazdasági esemény idősíkjának tartalma a döntések, információ-, pénz-, és erő-

forrás áramlások időrendje, mely meglehetősen determinált, egyirányú folyamat. 

Nehéz elképzelni, elfogadni, hogy például a tőkeemelés befizetése megelőzze a 

tőkeemelésről hozott döntést. A tranzakciók térbeli elhelyezése ebben az esetben 
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sem jelent mást, mint besorolást.  A névérték feletti kibocsátás miatt két saját tő-

keelemre van szükség. Egyik a D.I. Jegyzett tőke, a másik pedig a D.III. Tőke-

tartalék. 

2. Előkészítő táblázat 

Ssz. 
Tőkeemelés főkönyvi könyvelésének 

előkészítése 
JT (HUF) 

(a) 
Ázsió (HUF) 

(b) 
Összesen 

(HUF) 
1. Tervezett tőkeemelés 100 000 000 20 000 000 120 000 000 
2. Készpénzes tőkeemelés befizetése 80 000 000 16 000 000 98 000 000 
3. Apport átvétele 20 000 000 4 000 000 24 000 000 
4. Cégbírósági bejegyzés  98 000 000 19 600 000 117 600 000 
5. Elutasított tőkeemelés kezelése 2 000 000 400 000  2 400 000 
6. Elfogadott befiz. tőkeemelésre (2+3–5) 98 000 000 19 600 000 117 600 000 

Most már nincs ok, lehetőség, ürügy a főkönyvi könyvelés halogatására. 

3/1a. Gazdasági esemény: Alaptőke emelés előírása 

Vagyont közvetlenül növelő, tőkebevonás típusú gazdasági esemény, mely a 

közvetítő csomópont, és a külső sík alsó doboza között létrejött kapcsolatba tar-

tozik. Az alaptőke emelés csak névértéken történhet. Az aláírt, cégbíróságnak 

benyújtott alapító okirat, kibocsátási terv alapján a befizetések, apport átadások 

megtörténtéig a társaságnak egy új követelése keletkezik (Tartozik) a tulajdono-

sokkal szemben. A követelés azonosítására a 3DII Jegyzett, be nem fizetett tőke 

(3DII JBNFT) karakterlánc használható.  

Ugyanakkor a tőkeemelés sorsa a cégbírósági döntéstől függ. Ha a cégbíróság 

részben, vagy egészben elutasíthatja a kibocsátási tervet, tőkeemelést, akkor a 

már teljesített befizetéseket vissza kell fizetni, vagyontárgyakat vissza kell adni. 

Tehát a cégbírósági bejegyzésig ez nem törzstőke, hanem kötelezettség növeke-

dése (Követel). Azonosítására kiválóan megfelelnek a 4FIII Alapítókkal szem-

beni kötelezettségek (4FIII ASzKöt) karakterek: 

Kontírozás: Alaptőke előírása 
Vagyon Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3DII JBNFT Nő Tartozik 32-33 JBNFT 100 000 000 
Kötelem Forrás 4FIII ASzKöt Nő Követel  479 KERLKöt. 100 000 000 

3/1b. Gazdasági esemény: Ázsió előírása. 

Ennek a gazdasági eseménynek soha nem volt esélye bekerülni a számviteli 

szakirodalom és gyakorlat látókörébe. Csak a ténylegesen teljesített tőkeemelés 

ázsióját veszi nyilvántartásba, mutatja be az éves beszámolóban15. Annak ellené-

re, hogy a számviteli törvény 36. §. a. pontja egyértelműen a teljesítés elvének 
                                                           
15 Lásd Dr. Siklósi Ágnes Dr. Veress Attila (szerk.) (2016), és Róth József (szerk.) (2009). 



 

38 
 

érvényesítését írja elő ebben az esetben is16. Közgazdasági szempontból is ez az 

egyedül korrekt megoldás. A befektetők a jegyzéskor, a társasági szerződés aláí-

rásakor nem csak az alaptőke, hanem a felár, az ázsió befizetésére is kötelezett-

séget vállalnak. Megtehetik, hogy csak a törzstőkét fizetik be? Nem! Pontosan 

olyan joggal, biztonsággal számíthat a vállalkozás az ázsióra, mint a törzstőké-

re? Igen! Akkor miért nem kell ezt is igényként, a befektetőkkel, tulajdonosok-

kal szembeni követelésként feljegyezni a vagyonnyilvántartásban? Mellőzése a 

teljesség számviteli alapelvének semmibevételét is jelenti. 

Az ázsió nyilvántartásánál is a törzstőkénél alkalmazott módszer követése a leg-

célravezetőbb. A vagyonelem tartalmát (igény a tulajdonosokkal szemben) a fő-

könyvi könyvelésben a követelések közti nyilvántartásba vétellel (Tartozik) kell 

jelezni. Hol jelenjen meg az éves beszámolóban? Egyik lehetőség, hogy a fő-

könyvi nyilvántartással összhangban az erőforrások, eszközök, konkrétan a B.II. 

Követelések között. Ez a bruttó elszámolás számviteli alapelvének megfelelő be-

mutatás. Legnagyobb hibája, hogy saját tőkeként mutatna ki olyan vagyont, 

mely még nem áll a vállalkozás rendelkezésére. Eltér a jegyzett tőkénél alkalma-

zott módszertől, mely érvényesíti, ha nem is másolja egy az egyben az IFRS-ek 

szerinti tőkenyilvántartás szemléletét, szabályait, gyakorlatát17. Ezért ezt a lehe-

tőséget teljes joggal veti el a számviteli elmélet és gyakorlat. Másik lehetőség a 

jelenlegi gyakorlattal azonos eredményre vezet. Az éves beszámolóban a törzs-

tőkéhez hasonlóan ez is a D. Saját tőkét, konkrétan D.III. Tőketartalékot csök-

kentő vagyonelem. Tehát a megfelelő főkönyvi számlaszám a 3DIII Jegyzett, be 

nem fizetett ázsió (3DIII JBNFÁ) lesz. Azért van különbség is. A jegyzett be 

nem fizetett ázsió összege ennél a megoldásnál a mérlegből nem látható. Nem 

úgy, mint az alaptőkénél, ahol a mérleg két csoportot használ a jegyzett tőke 

bemutatására. Ennél a megoldásnál a mérlegben csak a ténylegesen átadott ázsió 

összege szerepel. A piaci érdekhordozók, felhasználók információ veszteségé-

nek csökkentésére remekül felhasználható a kiegészítő melléklet.  Egy magára 

valamit is adó vállalkozás ilyen tranzakció esetén nem tesz közzé olyan kiegé-

szítő mellékletet, melyben nem ismerteti a járó, de még be nem fizetett ázsió 

összegét. De ha nem álomvilágban, hanem a magyar valóságban él, és tudomá-

sul veszi a felhasználók, piaci érdekhordozók kiegészítő melléklettel szembeni 

általános, masszív, leküzdhetetlennek tűnő fóbiáját, akkor nem elégszik meg ez-

                                                           
16 A tőketartalék növekedéseként kell kimutatni: a) részvénytársaságnál a részvények kibocsátási, ideértve a tő-
keemeléskori (jegyzési) ellenértéke és névértéke közötti különbözetet. 
17 Lásd Lakatos László Péter (szerk. 2013) 
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zel a megoldással. Kihasználja a számvitel törvény 22. §. (2) bekezdése adta le-

hetőséget, és egy külön sorban, már a mérleg forrásoldalán is megmutatja a be 

nem fizetett ázsió összegét.  

A kötelmekre, kötelezettségre gyakorolt hatás nyilvántartása, és bemutatás meg-

egyezik az alaptőke könyvelésénél megismerttel: 

Kontírozás: Ázsió előírása 
Vagyon Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3DIII JBNFÁ Nő Tartozik 368 KEKöv. 20 000 000 
Kötelem Forrás 4FIII ASzKöt Nő Követel  479 KERLKöt. 20 000 000 

A hálózati ábrán ezt a változtatást is át kell vezetni. Hasznos lehet, ha a 3DIII 

JBNFÁ számlával egy új közvetítő csomópontot létesítünk. Mert ugyanazt a 

funkciót látja el, és ugyanúgy működik, mint a 3DII JBFT, csak a tulajdonosi 

jogokat nem adó saját tőkét kezeli:  
     Külső síkok  Közvetítő csomópont  Belső síkok 

       Származási hely sík    (Forrásoldalon bemutatott eszköz)    Megjelenési forma sík 
    Források:  

D. Saját tőke        
          D.I. Jegyzett tőke 

Tőke, kényszer                  
                           
                3DII Jegyzett, be   Eszközök: 

Források:        nem fizetett tőke       A;B. Erőforrások, Készségek 
 F. Kötelezettségek 
     Külső tőke, kötelem 
 
    
                  3DIII Jegyzett, be nem        
                     fizetett ázsió 
Forrás: Saját szerkesztés 

 
7. ábra 

Ázsiót is tartalmazó tőkebevonás hálózata. Tőkeemelés előírása 

3/2a. Gazdasági esemény: Készpénzes tőkeemelés befizetése alaptőkére. 
A gazdasági esemény az erőforrások (eszközök) szerkezetét rendezi át, de a 

belső sík és a közvetítő csomópont közti kapcsolathoz tartozik. A vállalt kötele-

zettségük készpénzes részét a tulajdonosok a vállalkozásnak az általa válaszott 

pénzintézetnél vezetett bankszámlájára (azonosító karakterek: 3BIV Elszámolási 

betétszámla, 3BIV Bankszla) történő befizetéssel teljesítik (Tartozik). Ugyanek-

kora összeggel csökkenteni (Követel) kell a velük szemben a 3DII Jegyzett, be 

nem fizetett tőke (3DII JBNFT) karaktersorozattal azonosított számlán kimuta-

tott követelést. 
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Kontírozás: Tulajdonosi befizetés, alaptőke 
Erő-
forrás 

Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 
(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 

Nő Eszköz 3BIV Bankszla Nő Tartozik 384 Bankszámla 80 000 000 
Csökken Eszköz 3DII JBNFT Csökken Követel 32-33 JBNFT 80 000 000 

3/2b. Gazdasági esemény: Készpénzes tőkeemelés befizetése, ázsió. 

Az alaptőke befizetésétől (3/2a. Gazdasági esemény) viszonyítva a befizetés, 

pénzügyi teljesítés ázsió részénél csak a közvetítő elemet kell módosítani: 

Kontírozás: Tulajdonosi befizetés, ázsió 
Erőfor-

rás 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Eszköz 3BIV Bankszámla Nő Tartozik 384 Bankszla 16 000 000 
Csökken Forrás 3DIII JBNFÁ Csökken Követel  368 KEKöv 16 000 000 

3/3a. Gazdasági esemény: Apport átvétele, alaptőke 

A tulajdonosok a tőkét pénzen kívül más, forgalomképes erőforrással is teljesít-

hetik. Ilyen esetben egyrészt az erőforrás jellegének megfelelő eszközcsoport ér-

téke nő (Tartozik). A példa szerint ez most áru, melyet a 2BI Áruk karakterekkel 

célszerű azonosítani. A teljesítés miatt a tulajdonosokkal szembeni követelés, 

(azonosító karakterek: 3DII Jegyzett, be nem fizetett tőke, 3DII JBNFT) – ami 

szintén erőforrás – pedig csökken (Követel): 

Kontírozás: Apport átvétele törzstőke 
Erőforrás Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Eszköz 2BI Áruk Nő Tartozik 261 Ker. Áruk 20 000 000 
Csökken Eszköz 3DII JBNFT Csökken Követel 32-33 JBNFT 20 000 000 

3/3b. Gazdasági esemény: Apport átvétele ázsió. 

Az apport átvétel alaptőke részéhez hasonlóan (3/2a. és 3/3a gazdasági esemé-

nyek) az ázsiónál (3/2b és 3/3b gazdasági események) is csak az erőforrás for-

mája más. Pénzeszköz helyett árut kap a vállalkozás.  

Kontírozás: Apporthoz kapcsolódó ázsió nyilvántartásba vétele. 
Erőforrás Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Eszköz 2BI Áruk Nő Tartozik 261 Ker. Áruk 4 000 000 
Csökken Eszköz 3DIII JBNFÁ Csökken Követel  368 KEKöv 4 000 000 

A tőkeemélés teljesítése miatt szükséges könyvelési tételek miatt a hálózati ábra 

is egy új kapcsolattal bővül. Most látszik, hogy a 3DII JBNFT mellett miért köz-

vetítő csomópont a 3DIII JBNFÁ is. Egyik nem elhanyagolható előnye ennek a 

megoldásnak, szemléletnek, hogy ahogyan az előzőeknek, úgy ennek a köny-

velési tételnek is lesz a gazdálkodás téridejéhez köthető közgazdasági tartalma. 

Márpedig ez alapvető, megkerülhetetlen feltétele a számvitel beilleszthetőségé-
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nek a közgazdászok, menedzserek tudáshálójába. A másik fontos, tagadhatatlan 

pozitívumnak tekinthető, hogy az így kialakított nyilvántartás lehetővé teszi a 

kettős könyvvitel alapfilozófiájának, a vagyon kettős bemutatásának alkalmazá-

sát az alaptőkénél, és az ázsiónál is. A szándék igények (3/1. Gazdasági esemé-

nyek) megjelenésénél a közvetítő csomópont a külső sík elemeihez kötődik. A 

vállalkozás készségeinek, képességének változásának (3/2. és 3/3. Gazdasági 

események) hatására pedig a közvetőítő csomópont a belső vagyoni sík dobozai-

hoz köthető: 
     Külső síkok  Közvetítő csomópont  Belső síkok 

       Származási hely sík    (Forrásoldalon bemutatott eszköz)    Megjelenési forma sík 
    Források:  

D. Saját tőke 
D.I. Jegyzett tőke        

           Tőke, kényszer       3DII Jegyzett, be         Eszközök:    
                      nem fizetett tőke  Erőforrások, készségek 
               Források:        B. Forgóeszközök 
           F. Kötelezettségek          B.I. Áruk 
   Külső tőke, kötelem      B.IV. Pénzeszközök      
  
            3DIII Jegyzett, be  
                  nem fizetett ázsió       
Forrás: Saját szerkesztés 

8. ábra 
Ázsiót és vagyon átadást is tartalmazó tőkebevonás hálózata 2. Tőkeemelés teljesítése   

3/4a. Gazdasági esemény: Cégbírósági bejegyzés.  

A gazdasági esemény főkönyvi könyvelésének elméletét, és a hálózati csomó-

pontjait, kapcsolatait már megismertük az 1/4. gazdasági eseménynél. 

Kontírozás: Cégbírósági bejegyzés 
Tőke, 
Kötelem 

Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 
(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 

Nő Forrás 4DI JT Nő Követel 411 JT 98 000 000 
Csökken Forrás 4FIII ASzKöt Csökken Tartozik 479 KERLKöt. 98 000 000 

3/4b. Gazdasági esemény: Ázsió tőkésítése cégbírósági bejegyzés miatt.  

Az ázsió tőkésítése miatt a vagyoni, tagsági jogokat nem adó tőke, forrás lesz 

több (Követel). Azonosítő karakterek 4DIII Tőketartalék. Ugyenezzel az összeg-

gel csökken (Tartozik) az alapítókkal szembeni kötelezettség is. Azonosító: 

4FIII ASzKöt. Mivel a cégbíróság a vállalkozás, a befektetők által tervezettnél 

kisebb összegű tőkeemelést fogadott el, ezért az ázsió összegének is kisebbnek 

kell lenni a tervezettnél.  
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Kontírozás: Ázsió tőkésítése 
Tőke, 
Kötelem 

Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 
(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 

Nő Forrás 4DIII TT Nő Követel 413 TT 19 600 000 
Csökken Forrás 4FIII ASzKöt Csökken Tartozik 479 KERLKöt. 19 600 000 

 

A könyvelési tétel valójában a tőkeemelés befejezését jelenti. A hálózati ábra 

ennek megfelelően: 
     Külső síkok  Közvetítő csomópont  Belső síkok 

       Származási hely sík    (Forrásoldalon bemutatott eszköz)    Megjelenési forma sík 
    Források:  

D. Saját tőke 
D.I. Jegyzett tőke        

           Tőke, kényszer       3DII Jegyzett, be         Eszközök:    
                      nem fizetett tőke  Erőforrások, készségek 
               Források:        B. Forgóeszközök 
           F. Kötelezettségek          B.I. Áruk 
   Külső tőke, kötelem      B.IV. Pénzeszközök      
  
            3DIII Jegyzett, be  
                  nem fizetett ázsió       
Forrás: Saját szerkesztés 

9. ábra 
Ázsiót és vagyon átadást is tartalmazó tőkebevonás hálózata 3. Tőkeemelés teljesítése   

A folytatáshoz új információkra lesz szükség. Hibás, közgazdasági szempontból 

elfogadhatatlan megoldás, álláspont, ha a számviteli szabályok, szokások, szem-

lélet alapján hozzák meg a döntést a nyitott kötelezettség sorsáról. Milyen infor-

mációk szükségesek a tőkeemelés utóhatásainak kezeléséhez, ha a cégbíróság a 

tervezettnél kisebb összegű jegyzett tőkét fogadott el? Hogyan kezelhető az a 

helyzet, hogy a cégbírósági bejegyzés után a 4FIII Alapítókkal szembeni kötele-

zettség karakterrel azonosított főkönyvi számlán is maradt egyenleg? Lássuk a 

négy alapesetet. 

3/5a. Készpénzes tőkeemelés18. A cégbírósági bejegyzésig befizetett összeg keve-

sebb, mint a jóváhagyott tőkeemelés értéke. 

Ha a befektetők a vállalt értéknél kevesebbet adtak a cégbírósági bejegyzésig, 

akkor a vállalkozás velük szemben még fennálló, elismert igényét követelését a 

3DII Jegyzett, be nem fizetett tőke, és a 3DIII Jegyzett, be nem fizetett ázsió ka-

raktersorozattal azonosított főkönyvi számlák őrzik. Ez a legegyszerűbb helyzet. 

Valójában nincs is szükség új döntésre. Közgazdasági szempontból ez csak 
                                                           
18

 Meg kell jegyezni, hogy az általában készpénzesnek nevezett (pénzben teljesített) tőkeemeléseknél a cégbíró-
ság elutasító határozat nagyon ritka. Valójában ez csak egy elméleti konstrukció. A számviteli megoldások elvei-
nek, logikájának, lehetőségeinek megismeréséhez viszont fontos tanulságokkal szolgálhatnak. 
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annyit jelent, hogy még nincs mit visszafizetni az alapítóknak. Ugyanakkor tő-

lük sem várhatunk a cégbírósági döntésben rögzítettnél magasabb alaptőke befi-

zetést. A hálózati ábrán a gazdasági esemény a külső sík kötelezettség doboza, 

illetve a közvetítő csomópontok közti kapcsolathoz tartozik (9. ábra). A kontíro-

zása pedig a 3/1. gazdasági események fordítottja lesz. Az összeg természetesen 

csak a tervezett és a cégbíróság által elfogadott különbséggel lehet egyenlő: 

Kontírozás: Az előírt alaptőke csökkentése a cégbírósági döntés miatt 
Vagyon Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3DII JBNFT Csökken Követel 32-33 JBNFT 2 000 000 
Kötelem Forrás 4FIII ASzKöt Csökken Tartozik 479 KERLKöt. 2 000 000 

Kontírozás: Az előírt ázsió csökkentése a cégbírósági bejegyzés miatt 
Vagyon Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3DIII JBNFÁ Csökken Követel 368 KEKöv. 400 000 
Kötelem Forrás 4FIII ASzKöt Csökken Tartozik 479 KERLKöt. 400 000 

3/5b. Tőkeemelés apporttal. A cégbírósági bejegyzésig átadott apport értéke 

kisebb, mint a befektető által vállalt teljes tőkeemelés összege. 

A vállalkozás befektetőkkel szembeni igénye, követelése most is a 3DII Jegy-

zett, be nem fizetett tőke, és a 3DIII Jegyzett, be nem fizetett ázsió karakterekkel 

azonosított főkönyvi számlákon látszikA főkönyvi könyvelés szintjén még most 

is teljesen irreleváns a befektető személye. Annak ellenére, hogy nem az appor-

tált erőforrást adjuk vissza. A cégbíróság nem a használati értékről, nem az erő-

forrásról mondott véleményt, hanem a tulajdoni hányadokról, a vállalkozás tőke-

erejéről.  

A forgatókönyv valójában azonos az előző, (a.) változattal. Most sincs szükség 

új döntésekre. Most sincs visszafizetési kötelezettségünk, és jogos igényt sem 

támaszthatunk a tőkeemelésnél a cégbírósági döntésnél nagyobb összegre. Így 

csökkenteni lehet a befektetőkkel szembeni követelést, és kötelezettséget is. Az 

apport átadásakor pedig már a cégbíróság által elfogadott értéken lehet a belső 

síkon, az erőforrásokat aktiválni, eszközként nyilvántartásba venni. Sem jogi, 

sem közgazdasági szempontból, és ezekkel összhangban számviteli szabályozás 

alapján sem elfogadható a cégbírósági döntés figyelmen kívül hagyása az apport 

aktiválásakor. Ezt az apportot adó tulajdonos sem teheti meg. Tudomásul kell 

vennie, hogy a hatóság döntése következtében az átadott vagyontárgyai fejében 

kisebb tulajdoni részesedéshez juthat a tervezettnél. A kontírozás most a 3/1. 

gazdasági eseményeknél megismert fordítottja lesz. Az összeg természetesen 

csak a tervezett és a cégbíróság által elfogadott különbséggel lehet egyenlő. 
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Kontírozás: Az előírt alaptőke csökkentése a cégbírósági döntés miatt 
Vagyon Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3DII JBNFT Csökken Követel 32-33 JBNFT 2 000 000 
Kötelem Forrás 4FIII ASzKöt Csökken Tartozik 479 KERLKöt. 2 000 000 

Kontírozás: Az előírt ázsió csökkentése a cégbírósági bejegyzés miatt 
Vagyon Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3DIII JBNFÁ Csökken Követel 368 KEKöv. 400 000 
Kötelem Forrás 4FIII ASzKöt Csökken Tartozik 479 KERLKöt. 400 000 

3/5c. Készpénzes tőkeemelés. A befektetők a teljes összeget befizették a 

cégbírósági bejegyzésig. 

Ennél a forgatókönyvnél a cégbírósági bejegyzéskor már csak a 4FIII Alapítók-

kal szembeni kötelezettség karakterlánccal azonosított főkönyvi számlának van 

(Követel) egyenlege. A befektetők már nem tartoznak a vállalatnak. A társaság 

pedig kötelezettségként tartjuk nyilván a cégbíróságon bejegyzett, és a befizetett 

összeg különbségét. Mit kezdhet vele? A legegyszerűbb válasz, hogy vissza kell 

fizetni. Természetesen csak akkor, ha a tulajdonosok így döntöttek (1. tulajdo-

nosi döntés 1.TD). Megtehették ezt a tőkeemeléshez készített dokumentumok-

ban, szerződésekben, de a cégbírósági határozat után is megállapodhattak az el 

nem fogadott tőkeemelés sorsáról. A hálózati ábrán ez egy új kapcsolat, a belső 

sík és a külső síkok kötelezettségek doboza, csomópontja között (10. ábra). Mi-

vel már túl vagyunk a tőkenövekedés téridején hasznos lesz módosítani a háló-

zati ábra jelöléseit. A tőkeemelés történései következtében keletkezett kapcsola-

tokat vékonyabb nyilakkal jelöljük, hiszen ez már történelem. Az aktuális gaz-

dasági események már a vállalkozás mindennapos pénzügyi tevékenységéhez 

tartoznak. Pénz átutalásával (Követel) kell megszüntetni (Tartozik) a cégbírósági 

döntés következményeként keletkezett kötelezettségünket. Ez közgazdasági 

szempontból, és számviteli technika felől nézve sem más, mint egy egyszerű át-

utalás a hitelezőknek. Egy nem véglegesen kapott (visszterhes) pénzeszköz 

visszaadása. A főkönyvi könyvelésben ez a forgatókönyv így kezelhető: 

Kontírozás: Elutasított tőkeemelés visszafizetése. 
Vagyon Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3BIV Bankszla. Csökken Követel 384 Bankszla. 2 400 000 
Kötelem Forrás 4FIII ASzKöt Csökken Tartozik 479 KERLKöt. 2 400 000 

A tulajdonosok úgy is dönthetnek, hogy a jegyzett tőkeemelés cégbíróság által 

elfogadottat meghaladó összegét nem kérik vissza. Minden körülmények között, 

visszteher nélküli juttatásként adják oda a vállalkozásnak (2. tulajdonosi döntés 

2.TD). Ez akkor nem más, mint ázsió. A hálózati ábrán (10. ábra) ezt egy új, 
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kapcsolatként ábrázolhatjuk a külső síkok D. Saját tőke és F. Kötelezettségek 

csomópontjai között. Főkönyvi könyvelés módszere a példa felhasználásával: 

 Kontírozás: Elutasított tőkeemelés tőkesítése 
Tőke, 
Kötelem 

Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 
(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 

Nő Forrás 4FII TT Nő Követel 413 TT 2 400 000 
Csökken Forrás 4FIII ASzKöt Csökken Tartozik 479 KERLKöt. 2 400 000 

A tulajdonosok a kötelezettség visszafizetését eltolják egy másik, későbbi idődi-

menzióba. F.III. Rövid lejáratú kötelezettség elhalasztásával (Tartozik) egy ké-

sőbb, mindenképpen egy éven túl visszafizetendő adósságot F.II. Hosszú lejára-

tú kötelezettséget csinálnak (Követel) (3. tulajdonosi döntés 3.TD)19. Ez a forga-

tókönyv a hálózati ábrán (10. ábra) egy, a külső síkok közül a Kötelezettségek 

csomóponthoz tartozó hurokkal ábrázolható. Az azonosításra a 4FII Hosszú lejá-

ratra kapott kölcsönök (4FII HLKölcs.), és a már többször használt 4FIII Alapí-

tókkal szembeni kötelezettségek (4FIII ASzKöt) karakterláncok használhatók. A 

főkönyvi könyvelés módszere a példa adatait felhasználva: 

Kontírozás: Elutasított tőkeemelés tőkésítése 
Tőke, 
Kötelem 

Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 
(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 

Nő Forrás 4FII HLKölcs. Nő Követel 441 HLKölcs 2 400 000 
Csökken Forrás 4FIII ASzKöt Csökken Tartozik 479 KERLKöt. 2 400 000 

3/5d. Tőkeemelés apporttal. A befektetők a teljes apportot átadták a cégbírósági 

bejegyzésig20. 

A forgatókönyv külső síkon futó része majdnem teljesen megegyezik az előző 

(c.) pontban megismerttel. Amiben a külső síkon eltér a két szcenárió, az a 

számvitel alrendszerei közül nem a főkönyvi könyvelést, hanem az analitikus 

nyilvántartást érinti. Az el nem ismert tőkeemelés miatti kötelezettség az apport-

ban teljesítő tulajdonosokkal szemben áll fenn.  

A belső sík csomópontját is bontanunk kell (10. ábra), mert a visszafizetés most 

is csak pénzeszközzel lehetséges. A cégbíróságnak nem az apport mennyiségé-

vel, hanem értékével volt problémája. Továbbá az apportba kapott erőforrások, 

reálfolyamatokban használt eszközök nem is mindig oszthatók, tehát a nem 

pénzeszközben történő visszaszolgáltatásnak könnyen fizikai akadályai is lehet-

nek. A téridőben is elkülönül egymástól az apport átadása, és a cégbírósági dön-

tés miatt kötelező értékváltozás rendezése: az átadás használati értékben – ezért 

                                                           
19 Ugyan ezek tulajdonosi döntések, de közgazdászként, menedzserként érezzük, tudjuk, hogy ezeket a döntése-
ket az ügyvezetésnek kell kérni, indokolni, előkészíteni. Őket segítheti a számviteli szolgáltató a lehetséges dön-
tési változatok ismertetésével, részvételével az előkészítésben. 
20 Példánk ezt a gazdasági helyzetet mutatja be.  
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apport –, és a cégbírósági döntés előtt, míg az alacsonyabb érték miatti kötelező 

visszafizetés csak pénzeszközben, a cégbírósági döntés után történhet. Így a 

négy tulajdonosi döntés hatását is tartalmazó, új hálózati ábránk:  
Külső síkok  Közvetítő csomópont  Belső síkok 

       Származási hely sík   (Forrásoldalon bem. eszköz)    Megjelenési forma sík 
    Források:  

D. Saját tőke   3DII JBNFT            
D.I. Jegyzett tőke              

           Tőke, kényszer              Eszközök:        Eszközök: 
         Erőforrások        Erőforrások, 
         készségek        készségek 
     A.B. Eszközök     B. Forgóeszközök 

                 Pénzeszkö-        B.IV. Pénzeszközök 
              zök nélkül  
          Források: 3DIII JBNFÁ           
          Külső tőke, kötelem 
          F. Kötelezettségek          
        
    
Forrás: Saját szerkesztés     

10. ábra 
Tőkebevonás hálózatának kiegészítése a tőketöbblet kezelésével a külső síkon   

Az apportba kapott erőforrás értékelése már kizárólag a belső síkot érinti. Most 

látszik igazán, hogy mennyire hasznos a hálózati gondolkodás. A külső és belső 

síkok (klaszterek) szétválasztásával megteremtett lehetőség! Mert miről is dön-

tött a cégbíróság? A tulajdonosok vagyoni hozzájárulásának értékéről. Az áta-

dott vagyontárgyakkal szerzett tulajdoni hányadról. A saját tőke arányáról a vál-

lalkozás erőforrásainak (eszközeinek), gazdasági tevékenységének, teljesítmé-

nyének finanszírozásában. Semmi esetre sem az erőforrások (eszközök) haszná-

lati értékéről, jövedelemtermelő képességéről, tehát értékéről. Ez nem tartozik a 

hatáskörébe. Ahogy az adóbevételek védelme is egy másik szervezetre (adóható-

ság) tartozik, melynek megvannak a feladat teljesítéséhez szükséges eszközei21.  

Az apporttárgyak értékét a belső síkon, mint a vállalkozás társadalmi szükséglet 

kielégítő képességét, készségeit, meghatározó erőforrásokat kell kezelni. Ez már 

nem a tulajdonosok, hanem a vállalkozás ügyvezetésének kompetenciájába, ha-

táskörébe tartozik. A döntéseknél fontos tényezők többé-kevésbé az eszközcso-

port fizikai, piaci jellemzőihez rendelt, a sajátosságainak megfelelő, számviteli 

szabályrendszerben, gyakorlatban tükröződnek. A piaci érték változása22, vagy a 

tevékenységtől független gazdasági folyamatok által okozott veszteségek miatt 

                                                           
21 Például transzferár szabályozás, adóellenőrzések.  
22 Apportnál a piac értékelő funkciója a cégbírósági határozatán keresztül érvényesül. 
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például terven felüli értékcsökkenést23, értékvesztést24 kell elszámolni. A közve-

tett vagyoncsökkentésnek ezt a két formájának a használata is sokszor függ a 

vállalkozás menedzsmentjének döntésétől. Nem feltétltenül, nem minden körül-

mények között kell az erőforrások értékét ezekkel a módszerekkel csökkentetni. 

Csak akkor, ha a használati érték, vagy a piaci érték csökkenése tartósan és lé-

nyegesen meghaladja a vállalkozás számviteli politikájában rögzített lényeges-

ségi küszöbértéket25 (1. menedzseri döntés 1.MD).  

Mindkettő meglehetősen rugalmas eszköz. Meg lehet szüntetni (vissza lehet ír-

ni), ha a piaci, vagy reálfolyamatok által generált okok megszűntek. Továbbá a 

vagyont közvetetten, az üzleti év teljesítményén (adózott eredmény) keresztül 

módosítják, ami komplexebb, pontosabb képet ad a vállalkozás gazdasági poten-

ciáljáról. 

Minden tulajdonosi döntéshez hozzárendelhető a menedzseri döntés? Nem, csak 

az elsőhöz. A második határozottan, őszintén, a harmadik elodázva, de azt jelzi, 

hogy a tulajdonosok nem értenek egyet a cégbírósággal. Szerintük ők állapítot-

ták meg jól az apport értékét. Nem a cégbíróság. A jegyzett tőke értékébe bele-

szólhat a cégbíróság, a tulajdonosi jogokat nem adó saját tőke elemekbe, vagy a 

külső finanszírozásba azonban már nem. A tőkeemelésből nem lehet tulajdonosi 

jogokat adó jegyzett tőke? Akkor odaadjuk visszafizetési kötelezettség nélküli 

tőkejuttatásként. Vagy a távoli jövőbe toljuk a visszafizetés határidejét. 

Menedzseri döntésre akkor lehet szükség, ha a tulajdonosok azonosulnak a cég-

bíróság határozatával. A hatóság által közvetített piaci értékítéletet át kell-e ve-

zetni az apportként kapott erőforrások, eszközök értékén? Igazából itt a vállalko-

zás számviteli politikájában rögzített szabályokról, és ezek alkalmazásáról van 

szó. Az apporttárgyat is le kell értékelni, de csak akkor, ha a cégbírósági határo-

zatban rögzített, és a társasági szerződés szerinti érték különbsége nagyobb a lé-

nyegességi küszöbértéknél. Az elszámoláshoz a jövedelemalapú elszámolást kell 

alkalmazni, tehát az üzleti év eredménye is változni fog.   

Az erőforrások, eszközök értékének tevékenységtől független változásait a 

számviteli törvény szerint az üzleti év teljesítményét, eredményét csökkentő 

gazdasági eseményként kell elszámolni. A teljesítmény a vállalat belső síkjához 

tartozik, hiszen jellemzően a vállalkozás erőforrásainak, eszközeinek felhaszná-

lásához kapcsolódik. Szorosan összefügg a gazdasági szervezet társadalmi szük-

                                                           
23 A reálfolyamatokhoz használt befektetett eszközöknél. 
24 A forgóeszközöknél és a befektetett pénzügyi eszközöknél. 
25 Ennek szabályait a III.2. fejezetben foglalom össze. 
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séglet kielégítő képességével, készségével. Ezért a hálózati ábrán az eredmény-

kimutatást jelképező csomópontot a belső sík részeként kell kezelni. A hálózat 

többi eleme közül csak eggyel, a pénzeszközöket nem tartalmazó erőforrásokkal 

lehet kapcsolatban:  
     Külső síkok  Közvetítő csomópont  Belső síkok 

       Származási hely sík    (Forrásoldalon bemutatott eszköz)    Megjelenési forma sík 
                 és Teljesítmény sík 
    Források:  

D. Saját tőke 
D.I. Jegyzett tőke        

         Tőke, kényszer                 Teljesít- 
            3DII JBNFT        mény sík      
                                  Eredményki-  
              mutatás:           
              Ráfordítások   Eszközök:   
                   B. Erőforrások 
                    Pénzeszközök 

                         
                            Eszközök:             
                              A;B Erőforrások    
    Források:                             Készségek   
    F. Kötelezettségek             3DIII JBNFÁ    Pénzeszközök       
       Külső tőke, kötelem            nélkül    
                                    
                                              
 
Forrás: Saját szerkesztés  

11. ábra 
Tőkebevonás hálózata a túljegyzés kezelésének módszereivel   

Az erőforrások, eszközök értékének tevékenységtől független változásait a 

számviteli törvény szerint az üzleti év teljesítményét, eredményét csökkentő 

gazdasági eseményként kell elszámolni. A teljesítmény a vállalat belső síkjához 

tartozik, hiszen jellemzően a vállalkozás erőforrásainak, eszközeinek felhaszná-

lásával jár. Szorosan összefügg a gazdasági szervezet társadalmi szükséglet kie-

légítő képességével, készségével. Ezért az eredménykimutatást jelképező cso-

mópontot a belső sík részeként kell kezelni. A hálózat többi eleme közül csak 

eggyel lehet kapcsolatban. A pénzeszközöket nem tartalmazó erőforrásokkal, 

eszközökkel.  

A 3. példa főkönyvi könyvelésénél a 3/5d.1.TD. célszerű használni. Van apport, 

a befektetés pénzügyi teljesítése a cégbírósági bejegyzésig megtörtént. Az 1. tu-

lajdonosi döntés teszi lehetővé a főkönyvi könyvelés legteljesebb bemutatást. 

Ráadásként ezt még kiegészíti az apporttárgy értékelésének kényszere a belső sí-

kon.  
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3/5d.1.TD.a: Tőkeemelés csökkentése a külső síkon. Vissza kell fizetni a tőkee-

melés elutasított összegét. 

A tranzakció téridejének ebben a szakaszában már nem lehet megkülönböztetni 

a törzstőkét és az ázsiót. Túl a tőkeemelés időszakán már lényegtelen, hogy a 

visszafizetendő, el nem fogadott összeg miből keletkezett. Ezt az összeg a 4FIII 

Alapítókkal szembeni kötelezettség (4FIII ASzKöt) karakterekkel azonosított 

főkönyvi számlán van nyilvántartva, mint a vagyon egyik eleme (Követel). A 

kötelezettség teljesítése, visszafizetésének kimutatása a számvitel technikában a 

vagyon eltüntetésével (Tartozik) történik. A teljesítés csak akkor hozható össz-

hangba a közgazdasági folyamatokkal, ha pénzben történik. A 3BIV Elszámolá-

si betétszámlán (3BIV Bankszla) kimutatott vagyonérték fog csökkenni (Köve-

tel). Árut elvileg vissza lehetne adni, de a cégbíróság az értékről, nem a naturáli-

áról döntött. Ezért a kötelezettség csak úgy teljesíthető, ha az értékkülönbözetet 

visszafizetjük az érintett, az apportot átadó tulajdonosoknak. 

Kontírozás: Tőkeemelés csökkentése 
Vagyon Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3BIV Bankszla. Csökken Követel 384 Bankszla. 2 400 000 
Kötelem Forrás 4FIII ASzKöt Csökken Tartozik 479 KERLKöt. 2 400 000 

3/5d.1.TD.b: Tőkeemelés csökkentése a belső síkon. A tőkeemelés elutasított 

összegének visszafizetése mellett az eszköz értékét is csökkentjük. 

A tranzakció végére a belső sík az erőforrások, eszközök, illetve a teljesítmény, 

az eredmény, tehát a vagyon közvetett változásából áll. Az erőforrás – példánk 

szerint árukészlet – mennyiségének változatlansága mellett az értéke csökken 

(Követel). A készlet értékének csökkenését  a 2BI Áruk karaktersorral azonosí-

tott főkönyvi számlán rögzíti a számvitelben elfogadott technika. Milyen módon 

változik a tőke (forrás) a készletek értékvesztésének hatására?  Közvetetten, az 

üzleti év teljesítményének a változásán keresztül csökkenti ezt. A készletek reál-

folyamatokhoz használt erőforrások, eszközök, így az értékvesztést, mint telje-

sítményt az A. Üzemi (üzleti) eredményt (A. ÜZER) csökkentő ráfordítások kö-

zött kell megjeleníteni. Nem költség, hisz nem a termeléshez, működéshez kap-

csolódik. Ráfordítás, mert a piaci folyamatok miatt változik az üzleti év ered-

ménye. A reálfolyamatokhoz a ráfordítások közül az AVII Egyéb ráfordítások 

csoport tartozik. A csoporton belül 8AVII Készletek elszámolt értékvesztése 

(8AVII KÉRTV) karakterlánccal azonosítható a közvetett vagyonváltozás tere. 

Az értékvesztés csökkenti az eredményt. Az eredmény akkor csökken, ha a rá-
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fordítás nő. A ráfordítások eszköz jellegű számlák, melyeken a növekedést a 

Tartozik oldalon kell könyvelni.   

Kontírozás: Apport értékének csökkenése 
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 2BI Áruk Csökken Követel 261 Ker. Áruk 2 400 000 
Teljesítmény Ráfordítás 8AVII KÉRTV Nő Tartozik 8661 Készl.értv. 2 400 000 

 A tőkebevonás minden, a II.11. Fejezetben bemutatott változatát egy ilyen 
hálózaton foglalható össze: 

     Külső síkok  Közvetítő csomópont   Belső síkok 
   Származási hely sík   (Forrásoldalon bemutatott eszköz)     Megjelenési forma sík 
          és Teljesítmény sík 
    Források:  

D. Saját tőke 
D.I. Jegyzett tőke        

         Tőke, kényszer                 Teljesít- 
            3DII JBNFT        mény sík      
                                  Eredményki-  
 Források:            mutatás:           
 D. Szabad, előző idő-           Ráfordítások   Eszközök:   
 szakban felhalmozott,                B, Erőforrások 
 tulajdonosi jogokat                 Pénzeszközök 

nem adó saját tőke                         
           Belső kényszer               Eszközök:             
                              A;B Erőforrások    
    Források:                             Készségek   
    F. Kötelezettségek             3DIII JBNFÁ    Pénzeszközök       
       Külső tőke, kötelem            nélkül    
                                    
                                              
Forrás: Saját szerkesztés  

12. ábra 
Tőkebevonás teljes hálózata   

A tulajdonosi jogokat nem adó tőkebevonások hitelességét a beszámolóban a 

k ö n y v v i z s g á l a t  az alábbi információk értékelése alapján tudja igazolni: 

• A tőketartalék növekedés jogcímei megfelelnek-e a számviteli törvénynek? 

• A tőketartalék növekedés értékelésének szabályossága. 

• A jogszabály alapján elszámolt tőketartalék, eredménytartalék növekedés tör-

vényessége. 

• Az előző évek ellenőrzésének az eredménytartalékra gyakorolt hatásának va-

lódisága. 

• A pótbefizetés összege, dokumentálása, tényleges megfizetése. 
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II.12. A visszterhes tőkejuttatások a számvitelben 
A visszterhes tőkejuttatásokat a számvitel kötelezettségeknek nevezi. Az alapítói 

tőkejuttatásoknál szorosabban kötődnek az erőforrások beszerzéséhez, vagy vál-

tozásához. Önállóan értelmezhető, valódi vagyonnövekedést csak akkor okoz-

nak, ha a tranzakció hatására az erőforrások közül a B.IV. Pénzeszközök mér-

legcsoport állománya lesz magasabb. Ha a pénzeszközökön kívüli erőforrások 

mennyiség-, értéknövekedését gerjeszti a kötelem emelkedése, akkor ez 

valójában eszközbeszerzés. 

A kötelezettségeket a számviteli törvény szerint három csoportba kell sorolni. 

Az F.I. Hátrasorolt kötelezettségek közé csak azokat a tartozásokat szabad 

sorolni, amelyeket ténylegesen a vállalkozás rendelkezésére bocsátottak. És26 a 

vonatkozó szerződés tartalmazza a kölcsönt nyújtó partner egyetértését a besoro-

lással (a nyújtott kölcsön bevonható a vállalkozás adósságainak rendezésébe). És 

a kölcsönnyújtó követelése a törlesztések sorrendjében a tulajdonosok előtti leg-

utolsó helyen áll, azt a vállalkozás felszámolása esetén csak a többi hitelező kie-

légítése után lehet kifizetni. És a kölcsön visszafizetési határideje határozatlan, 

vagy jövőbeni eseményektől függ. És eredeti futamideje meghaladja az öt évet. 

És törlesztése az eredeti lejárat, vagy a szerződésben kikötött felmondási idő 

előtt nem lehetséges. 

Csoportosításánál, a két fél közötti tulajdonosi kapcsolat a meghatározó: 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

13. ábra 
A Hátrasorolt kötelezettségek számviteli csoportosítása 

A számviteli törvényben az F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek – a hitelezővel 

kötött szerződés szerint – az egy üzleti évnél hosszabb lejáratra kapott kölcsön 

(ideértve a kötvénykibocsátást is) vagy hitel, továbbá az egyéb hosszú lejáratú 

kötelezettség. A mérlegfodulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztő-
                                                           
26 Az és kapcsolat azt jelenti, hogy minden feltételnek teljesülnie kell. 

F.I. Hátrasorolt 
kötelezettségek

F.I.4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval 
szemben

F.I.1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 
szemben

F.I.3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési 
viszonyban lévő vállalkozással szemben

F.I.2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni 
viszonyban lévő vállalkozással szemben
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részletet már F.III. Rövid lejáratú kötelezettségként kell bemutatni a pénzügyi 

kimutatás mérlegében. Nem számít, ha a teljes, vagy a még hátralévő tartozás 

futamideje hosszabb egy évnél.  

A csoport mérlegsorai közül az 1-5, és a 9. sorok a tartozás formája szerint gyűj-

tik a hosszú lejáratú kötelezettségeket: 

Az F.II.1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök: a nem hitelintézetekkel kötött szer-

ződés szerint az egy éven túl esedékes, beruházási, fejlesztési és egyéb célra ka-

pott pénzmennyiség. 

Az F.II.2. Átváltoztatható kötvények sor olyan névre szóló kötvénytartozásokat 

tartalmaz, amelyeket a hitelezők kérésére részvénnyé kell alakítani. Ilyen köte-

lezettséget csak részvénytársaság vállalhat, az alaptőke feléig. 

Az F.II.3. Tartozások kötvénykibocsátásból sorban a vállalkozó által kibocsátott 

kötvények tulajdonosaival szembeni hosszú lejáratú kötelezettségek jelennek 

meg. A kibocsátás meglehetősen bürokratikus eljárása az értékpapírok magas 

kockázata, és a sok különböző információigényű piaci szereplő miatt alakult ki. 

A kötvény csak akkor értékpapír, ha hiánytalanul tartalmazza a törvényben előírt 

kötelező formai kellékeket: 

• kötvény elnevezése, 

• kötvény kibocsátásának célja, 

• kötvény kibocsátójának megnevezése, 

• kötvény névértéke, 

• kötvény kódja, sorszáma, 

• névre szóló kötvénynél a kötvénytulajdonos megnevezése, 

• kötvény kiállításának napja, helye, 

• kötvény futamideje, 

• beváltási időpontok, feltételek, 

• törlesztési időpontok, feltételek, 

• kamatfizetési időpontok, feltételek, 

• kötvény névértékének visszafizetését, és a kamat megfizetését biztosító köte-

lezettségvállalások, 

• az átruházás (forgatás) esetleges korlátozása, 

• a kibocsátó aláírása. 
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Az F.II.4. Beruházási és fejlesztési hitelek tartalma: a vállalkozás és a hitelinté-

zetek között létrejött, tárgyi eszközök, immateriális javak megszerzése céljából 

kötött hitelszerződések miatt keletkezett, az üzleti évet követő évben még le nem 

járó adósság. 

Az F.II.5. Egyéb hosszú lejáratú hiteleknél a tranzakció lényege megegyezik az 

előző mérlegsoréval: hitelintézettől felvett, az üzleti évet követő évben nem ese-

dékes tartozás. A forrásbevonás célja itt azonban meghatározatlan. 

Az F.II.9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségeknél már a partnernek sem kell 

hitelintézetnek lennie. A mérlegsor a vállalkozások többségénél az egy éven túli 

lízingtartozásokat tartalmazza, de nem ritkák a kincstári, vagy önkormányzati 

vagyon részét képező eszközök kezelésbe vétele miatti tartozások sem.  

Az F.II.6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben, F.II.7. Tartós 

kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal 

szemben, és az F.II.8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 

vállalkozással szemben mérlegsorok által alkotott bokorba sorolt forrásoknál 

nem látszik a tartozás tartalma. Csak a tulajdonosi kapcsolat számít. A cél, az ér-

dekhordozók figyelmének felhívása a piaci mechanizmusok esetleges korlátozá-

sa miatti magasabb kockázatra. 

Az F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek csoport elemeinek többsége az eszközök 

birtoklása, és a vállalkozás működésének következtében változik. Még a követ-

kezőkben kiemelt sorok is tartalmaznak olyan elemeket, melyek növekedése 

nem jelent tényleges forrásbevonást. Csak átsorolást (például az F.III.1. Rövid 

lejáratú kölcsönök, F.III.2. Rövid lejáratú hitelek sorokban a hosszú lejáratú köl-

csönök, és hitelek üzleti évet követő évben esedékes törlesztő részletét, vagy a 

folyószámla hitelek, cash pool elszámolás aktuális, mérleg-fordulónapi állapota 

miatt elismert tartozásokat is tartalmazza). Tényleges, a pénzeszközök27 növeke-

dését is kiváltó forrásbevonások a következő mérlegsorokra jellemzőek: 

• F.III.1. Rövid lejáratú kölcsönök 
• F.III.2. Rövid lejáratú hitelek 
• F.III.3. Vevőktől kapott előlegek 
• A csoportot is itt is a vállalatcsoportok miatt kialakított mérlegsor bokor 

zárja: F.III.6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben, 
F.III.7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vál-
lalkozásokkal szemben, F.III.8. Rövid lejárató kötelezettségek egyéb részese-
dési viszonyban lévő vállalkozással szemben. 

                                                           
27 Az egyéb erőforrások növeléséhez szükséges forrásbevonást a következő fejezet vizsgálja. 
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A sorok tartalma nagyrészt megegyezik az F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 

megfelelő soraival. A különbség csak a kötelezettség futamidejében van. Új 

elem az F.III.3. Vevőktől kapott előlegek. A számviteli törvény szerint vevőtől 

kapott előlegnek minősülnek azok a kötelezettségek, amelyek azért keletkeztek, 

mert a partner által átutalt, kifizetett pénzeszközökkel szemben a tényleges fizi-

kai teljesítés, szolgáltatás-nyújtás csak későbbi időpontban történik. A teljesítés 

bizonytalanságának csökkentése érdekében a megrendelő dönthet úgy, hogy 

előre fizetéssel részt vállal a tranzakció finanszírozásában. Több formában teheti 

ezt:  

6. táblázat 
Előre fizetések csoportosítása  

Megnevezés Tranzakció teljesül Tranzakció nem teljesül Áfa 
Előleg 

Beszámít a vételár megfizetésébe 
Visszajár Van 

Foglaló 
Vevő miatt: Nem jár vissza 
Szállító miatt: Visszajár 

Van 

Kaució, 
óvadék 

Nem számít be a vételár megfizeté-
sébe 

Nem jár vissza 
Nincs 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az előleg általános forgalmi adójának (Áfa) elszámolása igazodik a fizetési for-

ma jellemzőjéhez. Az előleg és a foglaló általános forgalmi adó körbe tartozó, a 

kaució áfa körbe nem tartozó pénzmozgás. Az előlegnél és a foglalónál az általá-

nos forgalmi adó teljesítési ideje a pénzmozgás időpontja. Bizonylata a bankki-

vonat, illetve pénztár bizonylat. 

Az F.II.6. F.II.7. F.II.8. F.III.6. F.III.7. és F.III.8. mérlegsorok tartalma csökken-

ti a felhasználók rendelkezésére álló információk mennyiségét – sérti a világos-

ság számviteli alapelvét – mert összemossa a kamatmentes (például szállítói, ke-

reskedelmi kapcsolatból származó) és a kamatköteles (például egy éven belül 

esedékes hitel, kölcsön, cash-pool tartozás) értékét. Márpedig nagyon nem min-

degy, hogy a kötelezettség visszafizetendő összege azonos, vagy nagyobb, mint 

a kapott összeg. 

A kötelezettségek bekerülési értéke a szerződésben, számlákon rögzített, a vál-

lalkozás által elismert, vevőtől kapott előlegnél a ténylegesen pénztárba befize-

tett, bankszámlára befolyt összeg. A kibocsátott kötvényeket névértéken kell 

nyilvántartásba venni. Devizában, valutában keletkező, és nyilvántartott kötele-

zettséget a keletkezésének napján érvényes, a számviteli politikában az ügyveze-

tés választása szerinti árfolyamot kell használni. Milyen árfolyamok jöhetnek 

szóba a döntésnél? A választékot mindig a nemzetgazdaság pénzügyi intéz-
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ményrendszerének szerkezete, pénzügyi kultúrája, világgazdaságba ágyazottsága 

határozza meg. Az 1992-ben (első számviteli törvény!) kialakított rendszeren 

csak kisebb finomítások történtek. Napjainkban a számviteli törvény szerint a 

vállalkozások 2+2 lehetőségből választhatnak: 

1. A választott pénzintézet28 vételi és eladási árfolyamának átlaga.  

2. A gazdasági esemény napján érvényes MNB által közzétett devizaárfolyam. 

3. Ha az előbbiek egyike sem biztosít megbízható és valós összképet, akkor a 

választott pénzintézet vételi, vagy eladási árfolyama. 

4. Ha nincs az előbbiek szerinti árfolyam, akkor a szabadpiaci valuta árfolyam, 

ha ez sincs, akkor országos napilapban közzétett árfolyamokkal számított ár-

folyam. 

Ezt a szabályt csak akkor kell alkalmazni, ha a kapott tőkét, forrást nem HUF-

ban, devizaszámlán kezeli, tartja nyilván a vállalkozás. Ha a gazdálkodó szerve-

zetnek nincs az erőforrások, pénzeszközök között devizaszámlája, akkor a tőke-

bevonásokat, adósságokat a számlavezető pénzintézet átváltja HUF-ra. Ebben az 

esetben a vállalkozásnak nincs joga az ettől eltérő árfolyamot használni. A ve-

vőktől kapott előleget is a többi kötelezettség növekedéssel egyezően kell érté-

kelni. Az egyetlen különbség az általános forgalmi adó. Az előleg, függetlenül 

attól, hogy a vállalkozás adja, vagy kapja, általános forgalmi adó szempontjából 

úgy viselkedik, mint az alapügylet. Ha az általános forgalmi adó köteles, akkor 

az előleg is az lesz. Ha nem, akkor az előleg átvételékor sem kell az általános 

forgalmi adót bevallani, és megfizetni. 

A számviteli alapelvek közül a kötelezettségvállalások nyilvántartásánál elsősor-

ban a következőket kell szem előtt tartani: 

• Teljesség elve. A beszámolóban, és a főkönyvi nyilvántartásban minden új 

kötelezettségvállalást nyilvántartásba kell venni, és be kell mutatni. 

• Valódiság elve. A kötelezettségvállalás minden paraméterének meg kell fe-

lelnie a szerződésnek. Továbbá a nyilvántartásba vételnél a számviteli tör-

vényben rögzített értékelési módszereket kell következetesen alkalmazni. 

• Egyedi értékelés elve. A kötelezettségvállalásokról a főkönyvi számlákon, 

vagy az analitikus nyilvántartásokban egyedi nyilvántartást kell vezetni. 

• Tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. A külső források bevoná-

sánál a tranzakció tartalma számít és nem az okiratok formája, vagy az alkal-

mazott elnevezések. Például a tagoktól kapott kölcsönt csak akkor lehet az 
                                                           
28

 Általában a számlavezető hitelintézet. 
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F.I. Hátrasorolt kötelezettségek mérlegcsoportba sorolni, ha ehhez minden 

felsorolt feltétel teljesül. 

• Bruttó elszámolás elve. Az új tartozásvállalásokat nem szabad az eszközök 

között kimutatott követelésekkel ellentételezve nettó módon nyilvántartani és 

bemutatni a beszámolóban. 

• Világosság elve. A beszámolóból és a számviteli nyilvántartásokból egyértel-

műen megállapíthatónak és az érdekhordozók számára is megismerhetőnek 

kell lennie az üzleti évben vállalt kötelezettségek értékének és szerkezetének. 

• Következetesség elve. Alapos indok nélkül az üzleti évben bevont külső for-

rásoknál sem lehet megváltoztatni a vállalkozás számviteli politikájában rög-

zített beszámolási szabályokat, értékelési eljárásokat. 

A vállalkozások a számviteli politikájukban a kötelezettségek növekedését saját 

elhatározásukból, szempontjaik szerint szabályozhatják. A számviteli törvény 

nem tartalmaz erre a területre érvényes, szigorú, számonkérhető tételes szabá-

lyokat. Például a kapcsolt vállalkozás és az egyéb részesedési viszony elkülöní-

tésének szabályait mindhárom kötelezettség csoport sajátosságait szem előtt tart-

va célszerű szabályozni. A leltár, a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilván-

tartások egyeztetési lehetőségei, módszerei szintén nagyon fontosak a kötelezett-

ség főcsoportban is. A kötelezettségek leltározásának módját szintén tartalmaz-

nia kell a számviteli politika egyik részrendszerének, a leltározási szabályzatnak. 

A kötelezettségek értékelésének eljárásai, módszerei, időpontjai, a vagyoncso-

portnál kialakított lényegességi küszöbértékek nélkül szintén elfogadhatatlan a 

vállalkozás számviteli politikája és értékelési szabályzata. 

A pénzeszközök növekedését okozó forrásbevonások nagy részénél nem feltétle-

nül szükséges analitikus nyilvántartások vezetése. Elsősorban a kisebb, vagy 

nagyobb részben saját forrásból gazdálkodó vállalkozások a hiteleket, kölcsö-

nöket az alapbizonylatok alapján vezetett főkönyvi nyilvántartással oldják meg.  

A főkönyvi nyilvántartás is viszonylag egyszerű az ilyen tranzakcióknál (F.2. 

Melléklet). Ha a külső, visszterhes tőkebevonás nem HUF-ban, hanem más 

pénznemben történik, az a nyilvántartás mellett értékelési feladatokat is teremt. 

Megint hasznos lesz egy példa. 
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4. Példa: A részvénytársaság egy új üzletág bevezetéséhez szükséges tőkét, for-

rást 10 000 darab 100 000 HUF névértékű kötvény nyílt kibocsátásával fogja fi-

nanszírozni. A kötvény kibocsátásának, forgalomba hozásának, piacra dobásá-

nak időpontja 201X. március 1. Futamideje 5 év, névleges kamatlába 8 %. A 

pénzügyi szolgáltatónak fizetett díj 5 000 000 HUF. A kötvényt a befektetők 94 

százalékos árfolyamon jegyezték. A befektetők a jegyzett értéket befizették a 

vállalkozás elkülönített bankszámlájára. A pénzügyi szolgáltató számláját is kie-

gyenlítették. 

Megoldás: 
4/1. Gazdasági esemény: Kötvény kibocsátása. 

A kötvény kibocsátás bonyolult, részletesen, szigorúan szabályozott tranzakció. 

Ráadásul hosszú időt vesz igénybe. A téridő kezelésére ezért itt is hasznos 

technikai számlát használni. A jegyzési időszak lezárásáig – ami több hónappal 

követheti a kibocsátás napját – ezen a számlán kimutatható a vagyon mindkét fe-

lületének, az erőforrásoknak, és a tőkének a változása. Mert a kötvény kibo-

csátás bonyolult, tőkebevonás típusú gazdasági esemény. A vállalkozás azért 

bocsát ki kötvényt, hogy növelje (Tartozik) a vállalkozás rendelkezésére álló 

pénzeszköz (erőforrás) mennyiségét. Ezért hajlandó kötelezettséget (kötelmet, 

adósságot) vállalni (Követel).  A technikai számla funkciója a befektetőkkel 

szembeni követelések változásának folyamatos nyomon követése a kibocsátási 

időszak alatt. Ezért helye az erőforrások, eszközök között van. A tartalomhoz il-

leszkedő B.II. Követelés eszközcsoport használható, mint közvetítő csomópont. 

A használható karaktersorozat lehet például a 3BII Egyéb követelések (3BII 

EKöv.). A kibocsátással vállalt kötelmet a kötvény kötelezően egy évnél 

hosszabb futamideje miatt az F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegcso-

portba kell nyilvántartani és bemutatni. Ez mondjuk a 4FII Tartozások kötvény-

kibocsátásból (4FII TKötvény) karakterlánccal azonosítható. A kötvényekkel a 

névértékük kifizetésére vállal kötelezettséget a vállalkozás. Így az eladási, jegy-

zési ártól függetlenül a kötelezettségek között ezen az értéken (10 000 db * 

100 000 HUF/db= 1 000 000 000 HUF) kell a beszámolóban megjeleníteni ezt a 

vagyonelemet. Példánkban: 10	000	�� ∗ 100	000����� = 1	000	000	���. 

Kontírozás: Kötvény kibocsátása 
Vagyon Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg (HUF) 

Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3BII EKöv. Nő Tartozik 368 EKöv. 1 000 000 000 
Kötelem Forrás 4FII TKötvény Nő Követel 443 TKötvény 1 000 000 000 
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4/2. Gazdasági esemény: Befektetők befizetéseinek nyilvántartásba vétele. 

Ez már egy a jól ismert pénzügyi teljesítések közül. A különbség csak annyi, 

hogy a kötvénykibocsátásból származó pénzeszközöket a belső síkon egy elkü-

lönített bankszámlán szokták a vállalkozások nyilvántartani. A kötvénykibocsá-

tásnak egyértelmű céljának kell lennie. Ha elkülönített bankszámlán tartják nyil-

ván a befizetéseket (Tartozik), akkor könnyebben ellenőrizhető, hogy a kiadá-

sok, kötelezettségvállalások valóban a kötvénykibocsátás céljának megvalósítá-

sa érdekében történnek. A bankszámla azonosító karakterei így a 3BIV Elkülö-

nített bankszámla (3BIV Elk.B.szla.).  

A befektetők befizetései, pénzügyi teljesítései a kötvénykibocsátás miatt kelet-

kezett igényeink, követeléseink összegét fogják csökkenteni. A 4/1. Gazdasági 

eseményben az igényeinket a közvetítő csomópontban használt. 3BII Egyéb kö-

vetelések (3BII EKöv.) karakterekkel azonosított főkönyvi számlára került. 

Minden befizetés ezt a követelést fogja csökkenteni (Követel). A bankszámlára a 

vételi árfolyam alapján 1	000	000	000	��� ∗ 94	% = 940	000	000	��� érkezett: 

Kontírozás: Befektetők befizetéseinek nyilvántartásba vétele 
Erőforrás Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Eszköz 3BIV Elk.B.szla Nő Tartozik 385 Elk.B.szla 940 000 000 
Csökken Eszköz 3BII EKöv. Csökken Követel 368 EKöv. 940 000 000 

4/3. Gazdasági esemény: Pénzügyi közvetítővel szembeni kötelezettség nyilván-

tartásba vétele. 

A pénzügyi szolgáltató egy, a vállalkozással kötött szerződésének megfelelő 

szolgáltatást végzett. Ennek alapján jogosan nyújtotta be számláját, melyet a vál-

lalkozás elismert (Követel), mint egy új, valós kötelemet, kötelezettséget. Az 

egy éven belüli kell kifizetni, tehát ezt a tartozást a külső síkon, az F.III. Rövid 

lejáratú kötelezettségek között kell bemutatni. Főkönyvi nyilvántartás helyének 

azonosító karakterlánca pedig a 4FIII Szállítók.  

A szolgáltatások általában az üzleti év teljesítményének részei, tehát közvetet-

ten, az üzleti év adózott eredményén keresztül módosítják a vagyon értékét. Az 

adózott eredmény változásának tényezőit mindig az eredménykimutatás tartal-

mazza, mely a hálózati ábrán a belső sík része. Minden igénybe vett szolgáltatás 

az eredménykimutatás A.IV. Anyagjellegű ráfordítások értékét növeli (Tarto-

zik). A vállalkozás működtetéséhez szükséges, nem az értékesítési tevékenység-

hez, ezért költség (5. számlaosztály). A két információ alapján a főkönyvi nyil-

vántartásban használható azonosító a 5AIV Befektetési szolgáltatások (5AIV 

Bef.Szolg) karakterlánc. A számla összege a példában megadott 5 000 000 HUF. 
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Kontírozás: Pénzügyi szolgáltatás díjának kifizetése 
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Vagyon Forrás 4FIII Szállítók Nő Követel 454 Szállítók 5 000 000 
Teljesítmény Költség 5AIV Bef.Szolg. Nő Tartozik 532 Bef.Szolg. 5 000 000 

4/4. Gazdasági esemény: Árfolyamkülönbözet elszámolása. 

A befektetők befizetései után jön el az igazság pillanata. A vállalkozás vágyai 

hogyan viszonyulnak a befektetők értékítéletéhez? Sikerült-e meggyőzni őket 

kötvényeink hozamának versenyképességéről? A kockázat és a hozam össz-

hangjáról. Ha a kötvény kibocsátója alulárazta a világgazdasági, nemzetgazdasá-

gi folyamatokat, a pénzügyi piacok hangulatát, akkor névérték alatti árfolyamon 

lehet kötvényeinket eladni. Ha felülárazva, magasabb, de még hihető hozamot 

ígértünk, akkor valószínűleg a befektetők névértéknél magasabb árat adnak köt-

vényeinkért. A 3BII Egyéb követelések karakterlánccal azonosított számla 

pozitív (Tartozik), vagy negatív értéke (Követel) – a számviteli szakzsargonban 

egyenlege – mutatja meg az eredményt. Ezért lett ez a számla a hálózati ábrában 

a közvetítő csomópont. A példában a kibocsátáskor meghatározott árfolyam 

(névérték), a főkönyvi számla vagyonnövekedést kifejező pozitív (Tartozik) ol-

dalán magasabb, mint a befektetők által elfogadott összeg (kibocsátási érték), a 

főkönyvi számla vagyoncsökkenések gyűjtésére használt, negatív (Követel) ol-

dalán. Mit jelent ez? A kötvény beváltásakor a vállalkozásnak többet kell vissza-

fizetnie, mint amennyit a befektetőktől sikerült begyűjtenie. Ugyanis az álmok 

csak a kötelem, kötelezettség formájában váltak valósággá. A vállalkozás 

készségének javulása, erőforrásainak növekedése ettől elmaradt. Ez egyértelmű-

en veszteség. A kötvénykibocsátás teljesítménye (kapott összeg) elmaradt a ter-

vezettől. Ezért a befektetők által el nem fogadott erőforrást, követelést meg kell 

szüntetni (Követel). 

A veszteség értékpapírhoz kapcsolódik, tehát a pénzügyi műveletek eredményét 

(eredménykimutatás B. Főcsoport) csökkenti. Mégpedig a BIX Pénzügyi műve-

letek ráfordításának növelésével (Tartozik). A használható azonosító a 8BIX Ár-

folyamveszteségek (8BIX Árf.veszt.) karakterlánc.  

A veszteség összege pedig a 3BII Egyéb követelések (3BII EKöv.) karakterek-

kel azonosított főkönyvi számla pozitív értéke, egyenlege: 

 1	000	000	000	��� − 940	000	000	��� = 60	000	000	���.  
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Kontírozás: Árfolyamkülönbözet elszámolása 
Vagyon 

Teljesítm. 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Vagyon Eszköz 3BII EKöv. Csökken Követel 368 EKöv. 60 000 000 
Teljesítm. Ráford. 8BIX Árf.veszt. Nő Tartozik 877 E.árf.veszt 60 000 000 

4/5. Gazdasági esemény: Veszteség elhatárolás. 

Melyik időszakra kell elszámolni ezt a veszteséget? Az üzleti évre, vagy a köt-

vény teljes futamidejére? Az utóbbi a pontosabb, hiszen a kötvény hozamai, a fi-

nanszírozásban betöltött szerepe sem korlátozódik az üzleti évre. Ebben is kü-

lönbözik a vagyon belső, erőforrás (eszköz), és külső, tőke, kötelem (forrás) sík-

ja. A vagyon megjelenési formáját a kötvénykibocsátásból származó pénzt akár 

a megérkezés pillanatában felhasználhatta, elkölthette a vállalkozás. A kötelem, 

a kényszer, az elvárás, azonban a következő évekre tolódik. A példánk szerinti 

kötvény miatti kamatokat 5 éven keresztül kell megfizetni29. A tőkét pedig  le-

het, hogy csak a futamidő végén kell visszafizetni. Sértené az összemérés szám-

viteli alapelvét, ha a több évre elhúzódó adósság ráfordítását mindjárt az első év-

ben elszámolnánk. Az összeg megállapításában pedig a célszerű lehet a követke-

ző logikát lehet követni: 

Előkészítő táblázat: 

Sorsz. Árfolyam-különbözet elszámolása Me. Érték Számítás 
1. Összes árfolyamveszteség HUF  60 000 000 Másolás 
2. Kötvény futamideje Hónap 60 Másolás 
3. Egy hónapra jutó árfolyamveszteség HUF 1 000 000 1.*2. 
4. Elszámolási időszak az üzleti évben    
5. - Kezdete Dátum 201X.03.01. Másolás 
6. - Vége Dátum 201X.12.31. Másolás 
7. - Hossza Hónap 10 

6.−5.
30  

8. Üzleti évre jutó árfolyamveszteség HUF 10 000 000 3.*7. 
9. Elhatárolandó árfolyamveszteség HUF 50 000 000 1.-8. 

A több évet érintő gazdasági események kezelésére a számvitel az időbeli elha-

tárolásokat használja. Ha az üzleti év eredményét rontja az erre az időszakra jutó 

költség, akkor a tőkeelemek közé tartozó passzív, ha javítja, akkor, mint az üzle-

ti év erőforrásait növelő aktív az időbeli elhatárolás. Mit történt eddig? A 4/4. 

gazdasági eseményben a teljes időszak árfolyamvesztéségét számba kellett ven-

ni, mint a vagyont közvetetten, az aktuális üzleti év adózott eredményén keresz-

tül csökkentő ráfordítást (azonosító karakterlánc: 8AIX Árfolyamveszteségek). 

Pontosabb, megbízhatóbb, reálisabb képet mutat a vállalkozás teljesítményéről, 

                                                           
29 Ennek számviteli kezelése a III.12.4. Fejezetben kerül sorra. 
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ha ennek csak töredéke, a kibocsátástól, az üzleti év végéig, a mérleg-forduló-

napig terjedő időszakra jutó összege csökkenti az üzleti év eredményét. Ezért a 

futamidő fordulónap utáni részére jutó árfolyamveszteséggel csökkenteni (Kö-

vetel) kell az üzleti évben elszámolt ráfordítás összegét.  

A ráfordítás csökkentése az üzleti év adózott eredményét növeli, tehát az aktív 

időbeli elhatárolás lesz. Az aktív időbeli elhatárolások az éves beszámoló mérle-

gének C. Főcsoportját alkotják. A hálózatban a belső sík része. A használható 

azonosító karakterek: 3C Ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (3C RAIELH). 

Eszközszámlán növekedést (Tartozik) kell rögzíteni, hiszen akkor nő a vállalko-

zás eredménye, ha az erőforrások, készségek értéke pozitív irányban változik:  

Kontírozás: Árfolyamkülönbözet időbeli elhatárolása 
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Vagyon Eszköz 3C RAIELH Nő Tartozik 392 KAIELH 50 000 000 
Teljesítmény Ráfordítás 8BIX Árf.veszt. Csökken Követel 877 E. árf.veszt. 50 000 000 

4/6. Gazdasági esemény: Pénzügyi szolgáltató számlájának kifizetése. 
A pénzügyi szolgáltató számláját a 4/3. gazdasági eseménynél került be a 

vállalkozás főkönyvi nyilvántartásába. A kifizetés tartalma pénzügyi teljesítés, 

melynek keretében erőforrást, pénzeszközt kell azért áldozni (Követel), hogy a 

vállalkozás megszabaduljon (Tartozik) egy kötelemtől, tartozástól, rövid lejáratú 

kötelezettségtől. Vagyonkivonás típusú esemény, hiszen erőforrásaink, eszköze-

ink, és a tartozásunk a szállítóval szemben is csökken. Az erőforrást, eszközt a 

3BIV Bankszámla (3BIV Bankszla), a tartozást, kötelezettséget pedig a 4FIII 

Szállítók karakterlánccal lehet azonosítani. Az összeg megegyezik a számla 

összegével, 5 000 000 HUF-al: 

Kontírozás: Pénzügyi szolgáltató számlájának kifizetése 
Vagyon Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3BIV Bankszla. Csökken Követel 384 Bankszla. 5 000 000 
Tartozás Forrás 4FIII Szállítók Csökken Tartozik 454 Szállítók 5 000 000 

5. Példa: A vállalkozás tevékenységének bővítésére 2 000 000 EUR hitelt vesz 

fel egy német pénzintézettől. A hitel futamideje 5 év. A hitel összegét a bank jú-

lius 1-én utalta át a bank devizaszámlájára. A vállalkozás számviteli politikájá-

ban az MNB árfolyamok alkalmazása mellett döntött. Az EUR árfolyam a szer-

ződés megkötésekor 310 HUF/EUR, a hitel folyósításakor 315 HUF/EUR, a 

mérleg-fordulónapon 320 HUF/EUR volt.  
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Megoldás: 
Minden hitelfelvétel erőforrás (B.IV. Pénzeszköz), eszköz, és adósság (F.II. 

Hosszú lejáratú kötelezettség), vagy tartozás, forrás (F.III. Rövid lejáratú kötele-

zettség), növekedéssel jár. Többé, vagy kevésbé szabadon felhasználható pénzért 

vállalja a vállalkozás a hitelező kamatra, törlesztésre vonatkozó elvárásainak tel-

jesítését. Példánkban a hitel futamideje egy év hosszabb, tehát a mérlegben F.II. 

Hosszú lejáratú kötelezettségként kell bemutatni. A főkönyvi könyvelésben az 

azonosító karakterek a következők: az eszköz, 3BIV Deviza számla (3BIV Dev. 

szla.), a forrás pedig a 4FII Hosszú lejáratú hitel (4FII HLHitel). A vállalkozá-

sok többsége jelenleg HUF-ban vezeti a főkönyvi számláit. A devizaszámlákat, 

és a devizában nyilvántartott kötelezettségeket is. Ezért valamilyen árfolyamon 

át kell számolni az eurót forintra. A vállalkozás számviteli politikájában az 

MNB árfolyam mellett döntött. A lehetőségek közül a folyósításkor érvényes ár-

folyamot kell használni: 2	000	000	€ ∗ 315 ���€ = 630	000	000	���.  

Kontírozás: Hosszú lejáratú hitel felvétele deviza számlára. 
Vagyon Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3BIV Dev. szla. Nő Tartozik 386 Dev. szla. 630 000 000 
Adósság Forrás 4FII HLHitel Csökken Tartozik 445 EHLHitel 630 000 000 

6. Példa: A vállalkozás tevékenységének bővítésére 2 000 000 EUR hitelt vesz 

fel egy magyar pénzintézettől. A hitel futamideje 5 év. A hitel forintosított 

összegét, 650 000 000 HUF-ot a bank július 1-én utalta át a bank elszámolási 

betétszámlájára. A vállalkozás számviteli politikájában az MNB árfolyamok 

alkalmazása mellett döntött. Az EUR árfolyam a szerződés megkötésekor 310 

HUF/EUR, a hitel folyósításakor 315 HUF/EUR, a mérlegforduló napján 320 

HUF/EUR volt.  

Megoldás: 
A példa megoldásának elmélete megegyezik az 5. példában megismerttel. Csak 

a főkönyvi számlák azonosítására használható karaktersorozatok változnak. A 

3BIV Deviza számla helyett kell a vállalkozás HUF-ban vezetett, 3BIV elszá-

molási betétszámláját (3BIV Bankszla.) karakterek alkalmazhatók. Továbbá 

mivel a forintra átváltást a bank elvégezte, ezért nem a számviteli politikában 

meghatározott árfolyamot, hanem a bankszámla kivonatban szereplő 

650 000 000 HUF értéket kell a főkönyvi számlán használni.  
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Kontírozás: Hosszú lejáratú hitel felvétele HUF számlára 
Vagyon Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3BIV Bankszla. Nő Tartozik 384 Bankszla. 650 000 000 
Adósság Forrás 4FII HLHitel Nő Követel 445 E.HLHitel 650 000 000 

7. Példa: Egy mezőgazdasági vállalkozás egy gabonaforgalmi Zrt-vel búzater-

meltetési szerződést kötött. A vetőmagok, és növényvédő szerek beszerzésére a 

Zrt 10 000 EUR előleget utalt át 201X. október 15-én. a vállalkozás elszámolási 

betétszámlájára. Az átutalás napján a kereskedelmi bank vételi árfolyama 318 

HUF/EUR, eladási árfolyama pedig 322 HUF/EUR volt. Az előleg tartalmazza 

az általános forgalmi adót, melynek összege magasabb a számviteli politikában 

rögzített lényegességi küszöbértéknél. Az előleg elszámolására a búza értékesí-

tésekor, tehát 201X+1. július-augusztus hónapjában kerülhet sor.  

7/1. Gazdasági esemény: Az előleg megérkezik a vállalkozás elszámolási betét-

számlájára. 

A gazdasági esemény a tartalom szempontjából olyan, mintha a vállalkozás köl-

csönt, éven belüli rövid lejáratú kölcsönt vett volna fel egyik partnerétől. Az erő-

források, eszközök között nőtt (Tartozik) a B.IV. Pénzeszközök mennyisége. 

Ennek „ára” egy kötelem vállalása volt. A következő évben vagy átadja a meg-

termelt búzát a szerződésben előírt mennyiségben és minőségben, vagy vissza-

adja az előleget. Egy évnél rövidebb futamidejű tranzakciónál az F.III. Rövid le-

járatú kötelezettségek állománya lesz magasabb (Követel). A főkönyvi számlák 

azonosítására használható karakterláncok már ismertek. Az erőforrásoknál a 

3BIV Bankszámla (3BIV Bankszla.), a kötelezettségekre a 4FIII Vevőktől ka-

pott előleg (4FIII Előleg vevő) jöhet szóba. Mivel ezt a vagyonelemet a gazdasá-

gi folyamat térideje generálja, ezért ez a doboz közvetítő csomópontnak tekint-

hető. Az előleg HUF-ban érkezett meg a bankszámlára, ezért az eurót a bank át-

váltotta a magyar fizetőeszközre. Milyen árfolyamon? A bank megvette tőlünk 

az eurót, tehát a 318���€  vételi árfolyamot használta a pénzintézet. Így a bank-

számlára megérkezett összeg nem leht más, mint: 

10	000	€ ∗ 318���€ = 3	180	000	���. 

Kontírozás: Előleg nyilvántartásba vétele HUF bankszámlán. 
Vagyon Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3BIV Bankszla. Nő Tartozik 384 Bankszla. 3 180 000 
Adósság Forrás 4FIII Előleg vevő Nő Követel 453 Előleg vevő 3 180 000 
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7/2. Gazdasági esemény: Előleg Áfa nyilvántartásba vétele.  

Az általános forgalmi adó törvény az előleget bevonja az adónem hatálya alá. 

Annak ellenére, hogy ez valójában pénzügyi teljesítés, vagy kölcsönügylet, mely 

alapesetben Áfa körön kívüli tranzakció. Ezzel a döntéssel szétzilálja, bocsánat: 

egy kivétellel erősíti a számvitel szabályrendszerét, belső logikáját. Mert mi is 

történik valójában? Az értékesítés alapeseténél a vevő az általános forgalmi adó 

összegét is elfogadja kötelemnek, tartozásnak, rövid lejáratú kötelezettségnek. 

Majd normális esetben meg is fizeti. A másik oldalról: A pénzügyi teljesítésig az 

Áfa is a vállalkozás elismert igénye, követelése (Tartozik) a vevővel szemben 

(3BII Vevők). Az előleg elfogadásával ez a viszony fordul meg. A teljes ügylet 

szempontjából eladóként azonosított vállalkozás foglalja el az adós pozícióját a 

téridőben. Tehát az Áfa összegét először az előleg átutalásakor kell a vevővel 

szembeni kötelezettségként nyilvántartásba vennünk. Megtörtént a 7/1. Gazda-

sági eseménynél. Ez azonban nem elég! A költségvetésnek is tartozunk ezzel az 

összeggel! A kapott előleg értékesítésnek minősítésével a vállalkozásnak Áfa 

bevallási, fizetési kötelezettsége keletkezik (Követel) a költségvetéssel szemben. 

Az adókötelezettségeket az egy évnél rövidebb futamidejük miatt a külső síkon, 

a F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek közé kell besorolni. Konkrétan az áfa 

nyilvántartására a 4FIII Fizetendő Áfa (4FIII Fiz. Áfa) karaktersorozatot szokták 

használni a főkönyvi könyvelésben. Eddig egyértelmű! De hogyan tovább, ha 

már a vevő átutalása az általános forgalmi adót is tartalmazza? Az Áfa teljes 

összegét az alapügylethez, a termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kap-

csolódva kell rendezni az adóhatósággal. Ennek egy része az előlegnél bevallott, 

megfizetett Áfa. Előre hozott kötelezettség, mely a tranzakció befejezésekor le-

vonható a teljes összegből. De csak a végelszámolásnál. Majd akkor a bevallási 

időszakban a teljes fizetendő általános forgalmi adó az előlegnél megfizetettel 

csökkenthető lesz. Addig nem nagyon lehet mást tenni, mint egy technikai fő-

könyvi számlát (azonosító karakterek lehetnek: 4FIII Előleg Áfa elszámolási 

számla, 4FIII El. Áfa elsz.) alkotni. A technikai számla funkciója most is a 

tranzakció téridejének kezelése. Egy új partner lépett be a folyamatba, mellyel 

az elszámolás az időben is több lépésben történik. Ezért ezt a számlát egy közve-

títő csomópontként kell használni. A törvény szerint az átutalt összegnek tartal-

maznia kell az általános forgalmi adót is. Így a számítás módszere: 

3	180	000	��� − ()	*+,	,,,*,./ 0 = 676	063	���. 
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Kontírozás: Előleg általános forgalmi adójának nyilvántartásba vétele. 
Kötelem Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Forrás 4FIII Fiz. Áfa Nő Követel 467 Fiz.Áfa 676 063 
Csökken Forrás 4FIII El.Áfa elsz. Csökken Tartozik 479 KülERLKöt. 676 063 

7/3. Gazdasági esemény: Üzleti évben nem ellenőrzött követelés megszüntetése. 

A 7/2. Gazdasági eseménynél az előleg általános forgalmi adója miatt kialakult 

probléma egyelőre nem megoldott, csak odébb lett taszítotva a térben. Most van 

egy olyan követelésünk, melynek nincs alanya, terheltje. Az üzleti év végéig 

nem mi ellenőrizzük. A költségvetés majd csak az alapüzlet lezárásakor fogja el-

ismerni. Ha az előleg átutalása és a termék, vagy szolgáltatás értékesítés megtör-

ténik egy üzleti évben, akkor ezzel a problémával nem kell foglalkozni. Azon-

ban ha az előlegfizetés, és a tranzakció fizikai teljesítése nem ugyanabban a  

téridőben, üzleti évben történik, akkor meg kell fontolni, hogy a „4FIII Vevőtől 

kapott előleg Áfa elszámolási számla” karakterlánccal azonosított főkönyvi 

számlán nyilvántartott összeg bemutatható-e az éves pénzügyi kimutatásban. 

Akkor maradhat, ha értéke kisebb, mint a számviteli politikában maghatározott 

lényegességi küszöbérték. Vagy a pénzügyi rendezés megtörténik a mérlegké-

szítés időpontjáig. Ha nagyobb az összeg, vagy időban később történik a pénz-

mozgás, akkor a bizonytalan követeléseknél alkalmazható technikát kell előven-

ni. Év végén a most nem érvényesíthető kötelezettség csökkenésnek álcázott 

követelésre értékvesztést (Követel) kell elszámolni. Az üzleti év eredményét egy 

teljesítményhez, belső síkhoz tartozó AVII Egyéb ráfordítás pozitív irányú 

változása (Tartozik) fogja csökkenteni. Nyilvántartására a 8AVII Követelések 

értékvesztése (8AVII Köv.Értékv.) karaktersorral azonosított főkönyvi számla 

használható: 

Kontírozás: Üzleti évben nem ellenőrzött követelés megszüntetése. 
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Vagyon Forrás 4FIII VEÁfa Nő Követel 479 KülERLKöt. 676 063 
Teljesítmény Ráfordítás 8AVII Köv.Értékv. Nő Tartozik 8662 Köv.értékv. 676 063 

7/4. Gazdasági esemény: Értékvesztés időbeli elhatárolása. 

Ha a vállalkozás teljesítményét, eredményét is érintő tranzakció több évet érint, 

akkor azt is meg kell vizsgálni, hogy a teljesítmény az érintett időszakok közül 

melyiknek az eredményét, milyen mértékben és irányban módosítja. Ha az üzleti 

évben kellett elszámolni, de a realizálása részben, vagy egészben a következő 

évekre esik, akkor hatásától meg kell tisztítani ezt az üzleti évet. Ehhez a szám-

vitel az időbeli elhatárolás módszerét használja. Ha a művelet hatására az üzleti 
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év eredménye nő (Tartozik), akkor C Aktív időbeli elhatárolást, ha csökken 

(Követel), akkor F. Passzív időbeli elhatárolást.  

A 7/3. Gazdasági eseményben olyan ráfordítást kellett elszámolnunk, mely csak 

a következő évben fog megtérülni. Az alapüzlet teljesítése után az előleg elfoga-

dása miatt bevallott, és befizetett általános forgalmi adót visszaigényelhetjük. 

Érvényesíthetővé válik a vállalkozás fizetendő általános forgalmi adó csökkenté-

si joga.  A kötelezettség csökkenés formájában nyilvántartott követelés a követ-

kező évben válik valóságossá, ellenőrzötté. Akkor szűnik meg az értékvesztés 

indokoltsága, tehát erről az évről az eredményt csökkentő hatását is át kell tenni 

a következő évre. Az értékvesztést ráfordításként kellett elszámolni az üzleti 

évet megelőző évben. Most az üzleti év ráfordítását kell csökkenteni (Követel), 

ami növeli az üzleti év eredményét. Ezért a belső síkon a C. aktív időbeli elhatá-

rolásra van szükség (Tartozik), melynek azonosítója a 3C Ráfordítások aktív 

időbeli elhatárolása (3C RAIELH) karakterlánc: 

Kontírozás: Üzleti évben nem ellenőrzött követelés megszüntetése. 
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösíté
s 

Irányítószám 

Vagyon Eszköz 3C RAIELH Nő Tartozik 392 KAIElH 676 063 
Teljesítmény Ráfordítás 8AVII Köv.Év. Csökken Követel 8662 Köv.Év. 676 063 

A 7. példa így néz ki egy hálózati ábrán: 
Külső vagyoni síkok  Közvetítő   Belső síkok 

  Származási hely sík  csomópontok  Teljesítmény      vagyoni (meg- 
       sík       jelenési forma) sík 

    Források: F. Kötelezettség        
         Kötelem Fizetendő Áfa  Vevőtől kapott       Eredményki-   
            előleg        mutatás    Eszközök: 
                                              Erőforrások 
                   Ráfordítások   
         Vevőtől kapott              B. Pénzeszkö- 

előleg Áfa elszámolása       zök 
          molása               

              
            Eszközök: 

              Erőforrások
                         C. AIELH  

Forrás: Saját szerkesztés  
14. ábra 

Vevőktől kapott előleg elszámolás hálózata   
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A külső tőkeemelés ilyen formájával összefüggő számviteli dokumentumok hi-

telességét a könyvvizsgálat az alábbi kérdések vizsgálatával tudja igazolni: 

• A kötelezettségek bekerülési értéke egyezik-e a szerződések, számlák adata-

ival? 

• A devizában, valutában vállalt kötelezettségek elszámolásánál a számviteli 

politikában meghatározott módszert alkalmazták? 

• A hátrasorolt kötelezettségek besorolásához szükséges követelmények ho-

gyan érvényesültek a számvitel gyakorlatában? 

• A hitelek, kölcsönök besorolása megfelel a számviteli törvénynek? 

Ellenőrző kérdések 
1. Milyen gazdasági esemény típusok kapcsolódnak az input folyamatokhoz? 

2. Sorolja fel a tőkejuttatás legfontosabb csoportjait. 

3. Melyek a legfontosabb jellemzői a tulajdonosoktól kapott tőkejuttatásnak? 

4. Ismertesse a saját tőke legfontosabb jellemzőit. 

5. Hogyan csoportosítja a vállalkozás saját tőkéjét az éves beszámoló mérlege? 

6. A jegyzett tőke milyen elnevezései ismertek az egyes társasági formáknál? 

7. Ismertesse az üzletrész és a részvény típusokat. 

8. Milyen értékhatárok vannak a speciális részvénytípusok kibocsátásánál? 

9. Ismertesse a részvénykibocsátás szabályait. 

10. Milyen formái lehetnek a jegyzett tőke növelésének? 

11. Ismertesse a tőkebevonás szabályait a különböző vállalkozási formáknál? 

12. Ismertesse a számviteli törvény tőkeemelésre vonatkozó szabályait. 

13. Mit kell tudni a jegyzett, de még be nem fizetett tőkéről? 

14. Ismertesse az apporthoz kapcsolódó felelősségvállalási szabályokat. 

15. Ismertesse a tőkebevonáshoz köthető könyvvizsgálói szabályokat, feladato-

kat. 

16. Milyen számviteli alapelveket kell figyelembe venni a tőkebevonásnál? 

17. Ismertesse saját tőke számviteli nyilvántartásának szabályait és gyakorlatát. 

18. Ismertesse a készpénzes tőkebevonás főkönyvi nyilvántartásának jellemzőit. 

19. Melyek a nem készpénzes tőkebevonás főkönyvi nyilvántartásának jellemző-

i? 

20. A könyvvizsgálat milyen kérdéseket vizsgál a tőkebevonás különböző formá-

inál, módszereinél? 

21. Melyek vagyoni jogokat nem biztosító tőkebevonások fontosabb elemei, cso-

portjai? 
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22. Ismertesse a vagyoni jogokat nem biztosító tőkebevonások számviteli nyil-

vántartására vonatkozó szabályokat, gyakorlatot. 

23. A könyvvizsgálat milyen kérdéseket vizsgál a tulajdonosi jogokat nem bizto-

sító tőkebevonásoknál? 

24. Mikor kell egy kötelezettséget hátrasorolt kötelezettségnek minősíteni? 

25. Ismertesse a hátrasorolt kötelezettségek csoportosítását az éves beszámoló-

ban. 

26. Hogyan csoportosítja az éves beszámoló a hosszú lejáratú kötelezettségeket? 

27. Foglalja össze a kötvénykibocsátás szabályait. 

28. Melyek a kötvények kötelező tartalmi kellékei? 

29. Milyen számviteli alapelveket kell figyelembe venni a külső forrásbevonás-

nál? 

30. Ismertesse a külső forrásbevonás számviteli nyilvántartására vonatkozó 

számviteli szabályokat, gyakorlatot. 

31. A könyvvizsgálat milyen kérdéseket vizsgál a kötelezettségek ellenőrzésé-

nél? 

Kulcsfogalmak 
Apport 

Átváltoztatható kötvény 

Elsőbbségi részvények 

Elsőbbségi üzletrész 

Eredménytartalék 

Hátrasorolt kötelezettségek 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 

Input folyamatok 

Jegyzett tőke 

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 

Kötvény 

Lekötött tartalék 

Rövid lejáratú kötelezettségek 

Saját tőke 

Tőketartalék 

Törzsrészvény 
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II.2. Működéshez szükséges erőforrások inputjának számvitele 
A vállalkozások működtetése elképzelhetetlen erőforrások (eszközök) nélkül. 

Besorolásukat az éves beszámolóban sok szempont határozza meg (Kiss Á 

2017/1). A csoportosítás legfontosabb aspektusai: a megjelenési forma (anyagi, 

illetve nem anyagi erőforrások), az ellenőrzésük megszerzésénél követett cél, az 

ellenőrzés tervezett időtartama és az erőforrás készültségi foka.  

Az értékteremtő folyamat szempontjából megismerésüket megszerzésük lehetsé-

ges módjaival célszerű kezdeni. Az opciók többsége valamilyen áldozat vállalá-

sának kötelmével jár együtt. A tranzakciók nagyobbik hányadában a készség, 

erőforrás megszerzéséért vagy egy másik erőforrást kell feláldozni, vagy egy be-

fektetői, szállítói igényt kell elfogadni.  Az állománynövelés formája nagyon 

erősen befolyásolja az értékelési, bemutatási és nyilvántartási lehetőségeket. 

Leggyakrabban természetesen a pénzáldozat, az erőforrás értékének pénzzel tör-

ténő ellensúlyozása a leggyakoribb a tranzakciók között. Ugyanakkor a formákat 

tekintve a verhetetlen a „reáleszközök cseréje reáleszközre” tartalmú ügyletek 

formagazdagsága. Ide tartozik az apport, a csere, az átvétel követelés fejében, és 

a tulajdoni hányad megszűnése miatti eszközátvétel. 

 
Forrás: Saját szerkesztés  

15. ábra 
Erőforrás input fontosabb formái számviteli szempontból 

Erőforrások 
állománya

Vásárlás

Apport

Ajándék, 
Hagyaték

Térités 
nélküli 

eszközát-
vétel

Támogatásból 
finanszírozott 

erőforrás 
beszerzés

Csere 
(barterügy-

let)

Átvétel 
követelés 
fejében

Tulajdoni 
hányad 

megszünése 
miatti 
átvétel
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II.21. Erőforrások állományának növelése vásárlással 
A vásárlás az erőforrások megszerzésének leggyakoribb, alapvető formája a vál-

lalkozásoknál. Elsősorban ellenszolgáltatás pénzben megfizetett ellenérték fejé-

ben lehet hozzájutni az immateriális javak, tárgyi eszközök, értékpapírok, üzlet-

részek, készletek többségéhez. 

II.21.1. Immateriális javak vásárlása 
Az A.I. Immateriális javak mérlegcsoporton belül három sornál lehetséges az 

erőforrás állomány növelése vásárlással.  

A számviteli törvény szerint az A.I.3. Vagyoni értékű jogok mérlegsorba tartozó 

eszközök olyan megszerzett tartós jogok, amelyekre az alábbiak közül minde-

gyik megállapítás ráhúzható:  

• Nem kapcsolódnak ingatlanhoz.  

• Nem tartoznak a szellemi termékek közé.  

• Egy évnél hosszabb ideig vannak használatban a vállalkozásnál.  

• Nem jelentenek tulajdonjogot, de a vállalkozás a tulajdonoshoz hasonló mó-

don (kvázi tulajdonosként) viselkedhet.  

• Ellenértékét, és időtartamát a szerződésben pontosan meghatározzák. 

A negatív jellegű meghatározások közül a szellemi termékektől megkülönbözte-

tő szempont a megszerzett jog tartalmán alapul. Kizárólag a felhasználói jog 

megszerzése, ellenőrzése tartozik ide. Ha egyéb joggal (pl. értékesítés, fejlesz-

tés, bérbe adás) is bír a vállalkozás, vagy az erőforrás feletti ellenőrzés tényle-

ges, valódi tulajdonjogon alapul, akkor már az A.I.4. Szellemi termékek közé 

kell sorolni az ilyen vagyonelemeket. A besoroláshoz szükséges információkat  

szerződésben kell rögzíteni. 

Az A.I.4. Szellemi termékek közé olyan tartós, nem anyagi javak sorolhatók, 

amelyek felhasználásával, alkalmazásával anyagi és nem anyagi javak állíthatók 

elő. A vagyontárgy feletti ellenőrzés határait, jellemzőit, tartalmát ebben az eset-

ben elsősorban jogszabályok jelölik ki, és hatóságok (pl. szoftver-rendőrség) 

gyakorolják. A vállalkozások találmányok, iparjogvédelemben részesülő szaba-

dalmak, ipari minták, szerzői jogvédelemmel bíró szoftverek, vagy jogvédelem-

mel nem rendelkező, de titkossága miatt monopolizált know-how és gyártási el-

járások vásárlásával gyarapíthatják a szellemi termékként nyilvántartott és kezelt 

vagyonelemek körét. 
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Az A.I.3. Vagyoni értékű jogok, és az A.I.4. Szellemi termékek mérlegsorokban 

bemutatható erőforrásoknál, eszköz csoportnál a bekerülési érték meghatározás 

folyamatában a legfontosabb szempont az ellenőrzés megszerzésének időpontja. 

Nem számít, hogy a vállalkozás használja-e ezeket az immateriális jószágokat. 

Az ellenőrzés megszerzésének időpontjáit kifizetett, elfogadott, az immateriális 

jószággal közvetlenül összefüggő, vagy közvetetten kapcsolatba hozható kiadá-

sokat, kötelezettségvállalásokat a bekerülési érték részeként kell kezelni. Az el-

lenőrzés megszerzése utáni tranzakciók kiadásai, kötelezettségvállalásai már az 

üzleti év költségeihez tartoznak. Közvetetten, az üzleti év adózott eredményén 

keresztül csökkentik a vállalkozás vagyonát.  

Az immateriális javak bekerülési értékének legfontosabb elemei a B.1. Mellék-

letből ismerhetők meg. A le nem vonható általános forgalmi adó a két vagyon-

elemnél jellemzően csak akkor fordulhat elő, ha a vállalkozás az adónemben ala-

nyi adómentességet választott, vagy részben, vagy teljesen tárgyi adómentes te-

vékenységhez használja az eszközt. Az árfolyam-különbözeten belül az árfo-

lyamveszteség növeli, az árfolyamnyereség pedig csökkenti az eszköz bekerülési 

értékét. Az aktiválás az eszközök közti nyilvántartásba vételt jelenti. 

A számviteli alapelvek közül a vásárolt immateriális javak számviteli nyilván-

tartásánál a következőket kell feltétlenül szem előtt tartani: 

• Teljesség elve. A vállalkozás nyilvántartásaiban, beszámolóiban minden, 

több évig használt, piaci értékkel rendelkező, vagy a vállalkozás működésé-

hez szükséges nem anyagi jószágnak meg kell jelennie. 

• Valódiság elve. A beszerzéseknél a bekerülési érték számviteli törvénynek 

megfelelő megállapítása igényli az alapelv érvényesítését. 

• Egyedi értékelés elve. A vagyonelemeknél csoportos nyilvántartásra gyakor-

latilag nincs lehetőség. 

• Lényegesség elve. A bekerülési értékbe beszámító árfolyam-különbözet ke-

zelésénél kell ezt a számviteli elvet figyelembe venni. 

• Költség-haszon összemérésének elve. A vállalat számviteli politikájában 

meghatározhat egy értékhatárt, amely alatt nem aktiválja a vagyoni értékű jo-

gokat, illetve a szellemi termékeket. Jellemzően a szoftvereknél fordulhat elő 

ez a helyzet. 

• Világosság elve. Biztosítani kell, hogy a számviteli nyilvántartások alapján a 

kívülállók ellenőrizni tudják a bekerülési érték megállapításának helyességét. 
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Mit tartalmazzon feltétlenül a vállalkozás számviteli politikája a vagyoni értékű 

jogokról és szellemi termékekről? A következő döntések eredményét minden-

képpen rögzíteni kell:  

• a besorolás elveit,  

• a bekerülési érték megállapításának állandó szabályait,  

• a bekerülési érték legfontosabb elemeit,  

• a nyilvántartásba vételre érvényes lényegességi küszöbértékeket,  

• alkalmazott számviteli részrendszerek leírását és ezek kapcsolatát. 

A számviteli nyilvántartások közül az analitikus nyilvántartásokat a számviteli 

törvény nem szabályozza. Ennek ellenére nem ésszerű a nyilvántartások mellő-

zése. A mérlegcsoportba tartozó eszközök értéke sokszor jelentős, és változásá-

nak dokumentálásához a több éves hasznos élettartam alatt sem hagyható el az 

analitikus nyilvántartás kialakítása és folyamatos vezetése. Az A.1. Melléklet-

ben bemutatott mintából a beszerzéskor általában a következő rovatokat kell 

használni: 

• eszközazonosító adatok (kódszám, megnevezés), 

• beszerzés időpontja, 

• használatba, birtokba vétel időpontja, 

• érintett tárgyi eszközök száma, 

• bruttó érték, 

• terv szerinti értékcsökkenés paraméterei. 

A vagyoni értékű jogok, és a szellemi termékek főkönyvi nyilvántartásának he-

lye az 1. számlaosztály. A vásárláshoz kapcsolódó könyvelési tételek alapössze-

függéseit az F.3. Mellékletben bemutatott ábra szemlélteti. Ezek közül a fonto-

sabbak megértésében segíthet egy egyszerű példa: 

8. Példa: Egy ZRT fuvarozási tevékenységéhez 3 tehergépkocsit bérel, melynek 

kockázatát bérleti jog vásárlásával csökkenti. A bérleti jogról szóló szerződést 

201X. január 5-én kötötték meg. A tehergépkocsikat a ZRT 201X. január 20-án 

vehette birtokba. A szerződés szerint a bérleti jog futamideje 3 év, értéke 

15.000.000+Áfa HUF. Az éves bérleti díj összege 3.000.000+Áfa HUF, melyet 

a szerződés szerint a vállalkozás a bérleti időszak előtt kiállított számla alapján, 

a számla kiállítását követő 30 napon belül köteles kifizetni. A bérleti jog vételá-

ra a szerződés megkötését követő 15. napon belül fizetendő meg. A vállalkozás 

vállalt fizetési kötelezettségét teljesítette. 
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Megoldás: 
Először állapítsuk meg a könyveléshez szükséges adatokat, elsősorban a vagyoni 

értékű jog bekerülési értékét: 

Előkészítő táblázat: 

Ssz Megnevezés Me. Aktiválható Nem aktiválható Számítás 

a. b. c. d. e. f. 

1. Bérleti jog vételára 
HUF 15 000 000  4 050 000 

Másolás;  
d*0,27 

2. Éves bérleti díj (teljes) HUF 0 3 000 000 Másolás 

3. Áfa HUF 0 810 000 2.*0,27 

4. Bérleti időszak az üzleti évben    

5.          Kezdete Dátum 0 201X.01.20. Másolás 

6.          Vége Dátum 0 201X.12.31. Másolás 

7.          Hossza (nap) Nap 0 346 7.-6. 

8. Üzleti évre jutó bérleti díj HUF 0 2 843 836 
2.∗ 7.
365  

9. Időbeli elhatárolás HUF 0 156 164 3.-8 

10. Bekerülési érték HUF 15 000 000   

Az aktiválható, eszközök között kimutatható bérleti jog bekerülési értéke egyet-

len elemből, a vételárból áll. Ez elégíti ki a kettős feltételt. Közvetlenül köthető 

az eszközhöz, illetve az ellenőrzés megkezdése előtt keletkezett. A bérleti jog 

miatt keletkezett levonható (előzetes) általános forgalmi adó a költségvetésből 

visszaigényelhető, így az erőforrások értékében, és az üzleti év teljesítménye-

ként (költség, vagy ráfordítás) is tilos elszámolni. A bérleti díjat az ellenőrzés 

megszerzése utáni időszakra kell fizetni, így nem lehet része az erőforrás beke-

rülési értékének. A használat 19 nappal kevesebb a teljes üzleti évnél ezért a 19 

napra jutó összeggel csökkenteni kell az üzleti év ráfordításait. Ennek eszköze 

az időbeli elhatárolás. Az értékek időarányos felosztásához pedig a következő 

képletet használja a számvitel: 

É��é� − É��é� ∗ 3445�ő��é��	��ő��7�	ℎ	���7Ü�45��	é�	ℎ	���7  

8/1. Gazdasági esemény: Bérleti jog vételára. 

Az ingóságokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat az A.I. Immateriális javak 

között kell bemutatni Ez erőforrás, több üzleti ciklusban, több évig használt esz-

köz, tehát az 1. számlaosztályban kell nyilvántartani. A vagyonérték pozitív vál-

tozásának (Tartozik) nyilvántartásához használt főkönyvi számlát a 1AI Bérleti 

jog karakterekkel lehet azonosítani.  
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A késleltetett fizetés miatt elismert kötelemet, tartozást F.III. Rövid lejáratú kö-

telezettségként kell bemutatni az éves beszámolóban. Főkönyvi nyilvántartás 

szempontjából minden kötelem forrás, így a 4. számlaosztályba kell sorolni. Így 

a főkönyvi számla száma: 4FIII Szállítók. Kifizetésig a kötelezettség nőtt (Kö-

vetel):  

Kontírozás: Bérleti jog vételára. 
Vagyon Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 1AI Bérleti jog Nő Tartozik 113 Vagy. ért. jog 15 000 000 
Kötelem Forrás 4FIII Szállítók Nő Követel 454 Szállítók 15 000 000 

8/2. Gazdasági esemény: Bérleti jog általános forgalmi adója 

A beszerzések általános forgalmi adója egyrészt levonható az időszakban kelet-

kezett értékesítést terhelő, fizetendő Áfa-ból (Az Áfa hozzáadott érték típusú 

adó, csak az időszaki értékesítés és beszerzés különbözetét kell a költségvetésbe 

befizetni). Mivel a vállalkozások többségénél általában a fizetendő Áfa a na-

gyobb, ezért a beszerzéseket terhelő Áfa nem követelés (erőforrás) az adóható-

sággal szemben (B.II. Követelések), hanem kötelezettséget csökkentő tétel lesz 

egy forrás kontraszámlán. Kötelem, tartozás csökkenésként (Tartozik) mutatja ki 

a vállalkozások többsége. A javasolt főkönyvi számla 4FIII Előzetes Áfa. Ez ter-

mészetesen csak szokásjog. Az sem követ el hibát, aki a követelések között a 3. 

számlaosztályban mutatja ki a levonható általános forgalmi adót. Csak a saját 

dolgát nehezíti meg. A szállítóknak pedig majd az Áfa-val növelt (Követel) 

összeget kell megfizetnie a vállalkozásnak. Amíg ez meg nem történik, addig ezt 

az összeget is kötelemként, tartozásként kell bemutatni az F.III. Rövid lejáratú 

kötelezettségek között. A teret azonosító karakterlánc a főkönyvi nyilvántartás-

ban már kijelöltük: 4FIII Szállítók. 

Kontírozás: Bérleti jog általános forgalmi adója. 
Kötelem Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Forrás 4FIII Szállítók Nő Követel 454 Szállítók 4 050 000 
Csökken Forrás 4FIII Előzetes Áfa Csökken Tartozik 466 Előz. Áfa 4 050 000 

8/3. Gazdasági esemény: Éves bérleti díj nyilvántartásba vétele. 

Mivel az éves bérleti díj nem az eszköz feletti ellenőrzési jog megszerzéséért 

kell fizetni, hanem az eszköz használatáért, ezért az üzleti év teljesítményének a 

része. Erőforrás felhasználás, tehát az üzleti év eredményét csökkenti. Költség 

(5. számlaosztály), mert a termeléshez, szolgáltatásnyújtáshoz, és nem közvetle-

nül az értékesítéshez szükséges. Reálfolyamat A. Üzemi (üzleti) tevékenység 

eredménye, (A.ÜZER), és ezen belül A.IV. Anyagjellegű ráfordítás, mert befek-
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tetett reálfolyamathoz használt eszközhöz kapcsolódik, és erre az üzleti évre vo-

natkozik. A fentiekből összeállítható főkönyvi számlát azonosító karaktersoro-

zat: 5AIV Bérleti díj. Ennek növekedése (Tartozik) közvetetten, az adózott 

eredményen keresztül csökkenti az üzleti évben a vagyon, a tőke nagyságát.  

Mi változik még? Hát nő a F.III. Rövid lejáratú kötelezettség, ami közvetlen 

vagyon, kötelem, tartozás, forrás. Forrásszámlák közül a 4FIII Szállítók számla 

Követel forgalma fog változni, hiszen a szerződésben meghatározott határidőre a 

tehergépjárművek bérbaadójának, a vállalkozás által elismert fizetési igényét va-

lamikor a jövőben teljesíteni kell. Különben megszűnik a bérelt erőforrások, te-

hergépjárművek feletti ellenőrzés. A vállalkozás nem tudja a megrendelők szük-

ségleteinek megfelelő mennyiségű és minőségű szolgáltatást nyújtani, így csök-

ken a teljesítménye, a bevétele, az eredménye.  Ilyen összetett közgazdasági tar-

talma van a pénzügyi teljesítésig ezen a helyen kell nyilvántartott tartozásnak: 

Kontírozás: Éves bérleti díj elszámolása. 
Vagyon, 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Vagyon Forrás 4FIII Szállítók Nő Követel 454 Szállítók 3 000 000 
Teljesítmény Költség 5AIV Bérleti díj Nő Tartozik 522 Bérleti díj 3 000 000 

8/4. Gazdasági esemény: Éves bérleti díj általános forgalmi adója. 

A tétel elmélete teljesen megegyezik a 8/2. Gazdasági eseménynél megismerttel. 

Az eltérő összeg miatt a kontírozó táblázat és a főkönyvi számlavázas ábra: 

Kontírozás: Bérleti díj általános forgalmi adója 
Kötelem Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Forrás 4FIII Szállítók Nő Követel 454 Szállítók 810 000 
Csökken Forrás 4FIII Előzetes Áfa Csökken Tartozik 466 Előz. Áfa 810 000 

8/5. Gazdasági esemény: Bérleti díj időbeli elhatárolása. 

Az üzleti évben január 1. és január 19. között a vagyontárgy nem volt a vállalko-

zás ellenőrzése alatt. Ezért a bérleti díj időszaka, kezdete és vége eltér a naptári 

év paramétereitől. A hossza nem. A bérleti díj megfizetésével a vállalkozás arra 

szerez jogot, hogy az erőforrásokat, eszközöket az üzleti év (201X.) január 20. 

és az üzleti évet követő év, (201X+1). január 19. közötti időszakban ellenőrizze, 

működtesse. A következő évre eső értékkel (201X+1.01.01-201X+1.01.19.) a 

mostani év költségeit csökkenteni kell. A több évet érintő gazdasági események 

eredményre gyakorolt hatását az évek között valamilyen gazdasági, műszaki jel-

lemző, vagy egyszerűen időarányosan el kell osztani. A C. Aktív időbeli elhatá-

rolások képzése az üzleti évben az eredményt növeli, a következő év(ek)ét pedig 

csökkenti. A G. Passzív időbeli elhatárolások hatása éppen fordított. A passzivá-
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lás az üzleti év eredményét csökkenti, a következő év(ek)ét pedig növeli. Ebből 

is egyértelműnek kell lennie az időbeli elhatárolás szigorú szabálya: csak bevé-

telt, költséget, ráfordítást szabad elhatárolni. Követelést, kötelezettséget nem. 
Mivel költség vándorol át a következő évre, ezért ebben az évben az eredmény 

nő, a 3C Költségek aktív időbeli elhatárolása (3C KAIELH) karakterekkel azo-

nosított főkönyvi számlát kell használni. Ez közvetlen, az erőforrások értékének 

változásával megvalósított vagyonváltozás, vagyonnövekedés (Tartozik).  

A tőke, forrás oldal közvetetten, az adózott eredményen (ADER) keresztül vál-

tozik. A teljes évi bérleti díjat az A.IV. Anyagjellegű ráfordítások között kell 

bemutatni, és az 5AIV Bérleti díj karaktersorozattal azonosított főkönyvi szám-

lán kell nyilvántartani. Hát ennek az összegét kell megvágni (Követel) a 

következő év 19 napjára jutó összeggel. Az aktuális, 8. példa megoldásának be-

vezetőjében megadott képletbe helyettesítéssel a következő eredményt kapjuk: 

Üzleti évre elszámolt bérleti díj: 

3 000 000 - 
)	,,,	,,,∗:);<=*>?

);<  = 2 843 836 HUF 

Elhatárolandó (következő évben elszámolható) bérleti díj:  

3 000 000 – 2 843 836 = 156 164 HUF. 

Kontírozás: Bérleti díj időbeli elhatárolása 
Vagyon, 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Vagyon Eszköz 3C KAIELH Nő Tartozik 392 KAIELH 156 164 
Teljesítmény Költség 5AIV Bérleti díj Csökken Követel 522 Bérleti díj 156 164 

8/6. Gazdasági esemény: Bérleti jog vételárának és a bérleti díjnak pénzügyi 

rendezése. 

A pénzügyi teljesítésnél mindig az általános forgalmi adóval növelt összeget kell 

kifizetni. Az Áfa csak „átfut” a vállalkozáson, hisz az időszaki elszámolásban a 

költségvetési kötelezettség összegét csökkenti (Tartozik). Ugyanakkor a 

szállítónál ez fizetendő Áfa.  

Ha a válalkozás kifizet valamit, akkor azt általában pénz átadásával, átutalásával 

teszi: csökken (Követel) a B.IV. Pénzeszközök csoportban bemutatott pénzkész-

lete. A főkönyvi nyilvántartásban ennek azonosító karakterei a már többször 

használt 3BIV Elszámolási betétszámla (3BIV Bankszla.). Ugyanekkora összeg-

gel lesz kevesebb (Tartozik) a vállalkozás egyik szállítójával szembeni kénysze-

re, kötelme, tartozása a forrásoldalon. Az azonosító karakterlánc most is 4FIII 

szállítók. 
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 Az összeg az előkészítő táblázat első három sorából állítható össze: 

Előkészítő táblázat: 

Megnevezés Előjel Érték (HUF) 
Bérleti jog vételára + 15 000 000 
Bérleti jog Áfa + 4 050 000 
Bérleti díj + 3 000 000 
Bérleti díj Áfa + 810 000 
Összesen ∑ 22 860 000 

Kontírozás: Pénzügyi rendezés 
Vagyon Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3BIV Bankszla Csökken Követel 384 Bankszla 22 860 000 
Tartozás Forrás 4FIII Szállítók Csökken Tartozik 454 Szállítók 22 860 000 

A vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek beszerzésével kapcsolatos szám-

viteli nyilvántartások hitelességét a könyvvizsgálat az alábbi kérdések alapján 

tudja igazolni: 

• A tárgyi eszközök között mutatják ki az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni ér-

tékű jogokat? 

• A szellemi termékek besorolását a vásárolt jog tartalma és a forgalomképes-

ség alapján végezték el? 

• A vagyoni értékű jogok létezését, jogszerűségét alátámasztják a szerződések, 

számlák, és más hiteles dokumentumok? 

• A beszerzési ár megfelel a szerződésnek, számláknak? 

• Aktiválták az állományba vétellel kapcsolatos járulékos költségeket? 

• Megtörtént a használatba vételig fizetett hitelkamat aktiválása? 

• Elszámolták a devizahitel árfolyam-különbözetét az üzembe helyezésig? 

Az immateriális javak között a harmadik, vásárlással növelhető vagyonelem az 

A.I.5. Üzleti, vagy cégérték (good-will) mérlegcsoporthoz tartozik. Teljes vállal-

kozás, üzletág, vagy telephely, megvásárlásánál és beolvasztásánál kell az im-

materiális javak állománycsoportban bemutatni a jövőbeni haszon reményében 

fizetett (elismert), a piacon mérhető, aktuális értéket lényegesen meghaladó 

többletkiadást. Az üzleti, vagy cégérték tehát nem a vállalkozással, hanem egy 

megvásárolt és beolvasztott vállalat, üzletrész, telephely értékével függ össze. A 

telephely, üzletág megvásárlásával – a többi erőforrás beszerzéshez hasonlóan – 

a vállalkozás növeli társadalmi szükségletkielégítő készségét, erőforrásainak ál-

lományát. Nincs ebben semmi különleges. Ez a reál, vagy pénzügyi folyamatok-
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ban, transzformációban használt erőforrások térideje. Ezzel szemben az üzleti, 

vagy cégérték a megszerzett szervezeti egység gazdasági környezetétől, vagy a 

megvásárlással feljavított vállalkozáson belüli szinergiáktól remélt jelentős 

többletjövedelem beárazása. Nem szabad összetéveszteni a minősített többség, 

vagy meghatározó befolyás megszerzésével irányítás alá vont társaságokban el-

lenőrzött tulajdonrészek elszámolásával. Az utóbbi esetekben megmarad a le-

ányvállalat jogi, gazdasági önállósága. Az irányítás eszközei pénzügyiek, és a 

tulajdonosi jogokra épülnek. Ilyenkor üzleti, vagy cégérték nem keletkezhet.  

Az üzleti vagy cégérték bekerülési értékének meghatározási módja így szemlél-

tethető: 
0 > vételár-átvett vállalkozás, üzletág, telephely piaci vagyonértéke  > 0 

 
Negatív üzleti, vagy cégérték               Pozitív üzleti, vagy cégérték 
 (bad-will)        (good-will) 

16. ábra 
Az üzleti vagy cégérték kiszámításának sémája 

Az üzleti, vagy cégérték bekerülési értékének megállapításánál ezt az algorit-

must kell használni:  

+ Megvásárolt vállalkozás, üzletág, telephely vételára 
- Átvett eszközök piaci értéke 
+ Átvett idegen források számviteli törvény szerint számított értéke 
= Üzleti, vagy cégérték 

Az eszközök piaci értékének megállapítása hiteles vagyonértékelési eljárással 

történhet. Csak könyvvizsgáló által hitelesített értéket szabad üzleti, vagy cég-

értékként kimutatni. Az átvett idegen források számviteli törvény szerint számí-

tott értéke csak akkor térhet el a megvásárolt vállalkozás nyilvántartásában be-

mutatott értéktől, ha az lényeges hibát tartalmaz.   

A számviteli alapelvek közül az üzleti, vagy cégérték számviteli nyilvántartásá-

nál a következőket kell feltétlenül szem előtt tartani: 

• Vállalkozás folytatásának elve. Csak akkor szabad üzleti, vagy cégértéket el-

számolni, ha a vállalkozás a megvásárolt termelőegységben hosszútávon 

folytatni kívánja tevékenységét. A működés várható megszüntetése esetén a 

piaci értéknek van elsőbbsége. 

• Teljesség elve. A beolvasztott vállalkozás minden eszközét az átvevő vállal-

kozásnál is rögzíteni kell a számviteli nyilvántartásokban. 
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• Valódiság elve. A vagyonelem értékének meghatározása összetett feladat. 

Más szabályok vonatkoznak az erőforrások és a kötelezettségek bekerülési 

értékelésére. 

• Egyedi értékelés elve. Egyrészt az egyes tranzakciók nem vonhatók össze. 

Másrészt az üzleti, vagy cégérték elszakad a megvásárolt vagyonelemektől, 

így nyilvántartásuk is önálló feladatot jelent. 

• Tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. A vételár és a piaci érték 

kirívó, gazdasági szempontból indokolhatatlan eltérése esetén a könyvvizsgá-

lónak és a számvitelért felelős személynek is döntenie kell az üzleti, vagy 

cégérték elszámolása, bemutatása helyett az esetleges jogi (sokszor büntető-

jogi) lépések szükségességéről. 

• Lényegesség elve. A vállalkozás számviteli politikájában rögzíteni kell, hogy 

a vételár és a piaci (esetenként nyilvántartási) érték milyen mértékű eltérését 

mutatja ki, mint üzleti, vagy cégértéket. 

• Költség-haszon összemérésének elve. A vevő pozícióját elfoglaló vállalko-

zásnak joga van a saját számviteli politikájában meghatározott szabályok sze-

rint nyilvántartani az egyes vagyonelemeket. Így csoportos nyilvántartást is 

alkalmazhat olyan eszközöknél, amelyeknél a beolvasztott vállalkozás egyedi 

analitikus nyilvántartást alakított ki, és használt. 

• Bruttó elszámolás elve. Az üzleti, vagy cégérték megállapításánál, nyilván-

tartásánál az eszközök és kötelezettségek értékét nem szabad összevontan 

megjeleníteni. 

• Világosság elve. Biztosítani kell, hogy a számviteli nyilvántartások alapján a 

kívülállók számára is igazolható legyen a megállapított üzleti, vagy cégérték 

nagysága. 

A számviteli politikában legalább az üzleti, vagy cégérték megállapításánál 

használt lényegességi küszöbértéket, a piaci érték megállapításának módszerét 

kell rögzíteni. 

Az üzleti, vagy cégérték analitikus nyilvántartásának tartalma és formája nem tér 

el az immateriális javak többi eleménél ismertetett szabályoktól, gyakorlattól. 

A főkönyvi nyilvántartás összefüggéseit az F.4. Mellékletben szemléltetem. A 

fontosabb összefüggések megértését megint egy példa fogja legjobban elősegí-

teni. 
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9. Példa: A VÖRÖS ÓRIÁS ZRT megvásárolta 150 000 000 HUF+áfa össze-

gért a FEHÉR TÖRPE Kft egyik gyáregységét, a gyáregységhez kapcsolódó kö-

telezettségekkel együtt. A vevő a vásárlás előtt vagyonértékelést készíttetett, 

amelyről a MEGMONDOM A TUTIT BT 1.800.000+Áfa HUF összeget szám-

lázott. A vagyonértékelés szerint a FEHÉR TÖRPE Kft eszközeinek és terhei-

nek hitelesített értéke:  

Megnevezés Me Könyv szerinti érték Vagyonértékelés szerinti érték 
Szoftverek HUF 50 000 50 000 
Ingatlanok HUF 120 000 000 150 000 000 
Műszaki gépek HUF 52 000 000 50 000 000 
Alapanyag HUF 15 000 000 16 000 000 
Vevők HUF 42 000 000 31 000 000 
Elszámolási betétszla HUF 5 000 000 5 000 000 
Lízingtartozás HUF 36 000 000 40 000 000 
Szállítók HUF 25 000 000 20 000 000 
Beruházási hitel HUF 75 000 000 85 000 000 

A számviteli politikában a vevő az üzleti, vagy cégértéknél a lényegességi kü-

szöbértéket az átvett vagyon értékének 5 %-ban határozta meg. 

Megoldás:  
Először az átvett vagyonelemek értékét kell meghatározni:  

Előkészítő táblázat: 

Ssz Megnevezés Beso-
rolás 

Érték (HUF) Számítás 

1. Szoftverek 1AI 50 000 Kiválasztás 
2. Ingatlanok 1AII 150 000 000 Kiválasztás 

3. Műszaki gépek 1AII 50 000 000 Kiválasztás 

4. Alapanyag 2BI 16 000 000 Kiválasztás 

5. Vevők 3BII 31 000 000 Kiválasztás 

6. Bankszámla 3BIV 5 000 000 Kiválasztás 

7. Lízingtartozás 4FII 36 000 000 Kiválasztás 

8. Szállítók 4FIII 25 000 000 Kiválasztás 

9. Beruházási hitel 4FII 75 000 000 Kiválasztás 

A. Átvett erőforrások, eszközök értéke 252 050 000 ∑(1.-6.) 

B. Átvett kötelmek, források értéke  136 000 000 ∑(7.-9.) 

C. Átvett vagyon értéke 1AI 116 050 000 A.-B. 
10. Üzletág vételára 4FIII 150 000 000 Másolás 
11. Előzetes Áfa 4FIII 40 500 000 10.*27 % 
D. Elméleti üzleti, vagy cégérték  33 950 000 10.-C. 
E. Üzleti vagy cégérték küszöbértéke  5 802 500 C.*5 % 

F.a. Good-will (elszámolható)  1AI 33 950 000 (D, ha D>E és D>0) 
F.b. Bad-will (elszámolható) 3C 0 (D, ha D>E és D<0) 

F.c. Üzleti év teljesítménye  8AVII 0 
(D, ha D<=E, és 

D≠0) 
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A számviteli törvény alapján kell az erőforrásokat, eszközöket piaci, a tőkét, kö-

telmeket, forrásokat az átadó vállalkozás könyv szerinti értékén nyilvántartásba 

venni. 

9/1. Gazdasági esemény: Immateriális javak aktiválása. 

A gyáregység megvásárlásával a vállalkozáshoz került (Tartozik) szoftverek be-

sorolását, azonosító számát a táblázat besorolás oszlopa tartalmazza. A főkönyvi 

számla azonosító karaktersorozata: 1AI Szoftverek.  

Az üzleti vagy cégérték megállapítását megkönnyíti, ha az átvett vagyoneleme-

ket egy technikai számlán gyűjtjük össze. Természetesen nem kötelező a hasz-

nálata, de ezzel jobban áttekinthető a tranzakció nyilvántartása. Minden vagyon-

elem nyilvántartásba vétele után a számla egyenlege mutatja meg az aktiválható 

üzleti vagy cégértéket. Technikai számla, ezért a tranzakció végén nem lehet 

egyenlege, tehát nem tartalmazhat vagyonértéket. Azonosítóját az üzleti vagy 

cégérték mérlegbesorolása alapján célszerű megadni: 1AI Üzleti vagy cégérték 

elszámolási számla (1AI ÜvCElsz.). Az erőforrás, eszköz átvétele az üzleti vagy 

cégértéket ugyanolyan összeggel csökkenti (Követel):  

Kontírozás: Szoftverek aktiválása. 
Erőforrás Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Eszköz 1AI Szoftverek Nő Tartozik 115 Szoftverek 50 000 
Csökken Eszköz 1AI ÜvCElsz. Csökken Követel 1151 ÜvCElsz. 50 000 

9/2-3. Gazdasági események: Tárgyi eszközök aktiválása. 

A tárgyi eszközök nyilvántartásba vételét a számviteli gyakorlat még mindig két 

lépésben végzi. Ez a több évszázada megcsontosodott szokásjog nem vesz tudo-

mást a tényleges műszaki, közgazdasági folyamatokról. Azt feltételezi, hogy az 

ilyen erőforrások feletti ellenőrzés megszerzése az időben mindig elhúzódik. 

Természetesen ez már régen nincs így. Egy személygépkocsi (AII. Tárgyi esz-

köz) beszerzése ma már kevesebb időt vesz igénybe, mint például egy minőség-

biztosítási rendszer (A.I. Immateriális javak) bevezetése. Az immateriális javak-

nál mégsem kell minden vagyonbeszerzést készültségi fok szerint ütemezni. 

Először befejezetlen eszközként nyilvántartani, és azt feltételezni, hogy a hasz-

nálatba vétel ettől időben feltétlenül elkülönül. Ráadásul a számviteli szakzsar-

gon sokszor csak a második ütemet, az üzembe helyezést nevezi aktiválásnak. 

Mintha a befejezetlen beruházás nem aktíva, eszköz lenne! A békesség kedvéért 

követjük a kriptaszámvitel rossz, elavult gyakorlatát, és az átvett tárgyi eszközö-

ket az 1AII Beruházások számlán vegyük nyilvántartásba (Tartozik). 
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Kontírozás: Tárgyi eszközök aktiválása. 
Erőfor

rás 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösít
és 

Irányítószám 

Nő Eszköz 1AII Beruházások Nő Tartozik 161 Beruházások 200 000 000 
Csökk. Eszköz 1AI ÜvCElsz. Csökken Követel 1151 ÜvCElsz. 200 000 000 

9/4-6. Gazdasági esemény: Forgóeszközök aktiválása. 

A három átvett forgóeszköz nyilvántartásba vétele a 9/1. Gazdasági eseményhez 

hasonlónak történik: 

9/4.Kontírozás: Alapanyag aktiválása. 
Erőfor

rás 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösít
és 

Irányítószám 

Nő Eszköz 2BI Alapanyag Nő Tartozik 211 Alapanyag 16 000 000 
Csökk. Eszköz 1AI ÜvCElsz. Csökken Követel 1151 ÜvCElsz. 16 000 000 

9/5. Kontírozás: Átvett vevők aktiválása. 
Erőfor

rás 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösít
és 

Irányítószám 

Nő Eszköz 3BII Vevők Nő Tartozik 311 Vevők 31 000 000 
Csökk. Eszköz 1AI ÜvCElsz. Csökken Követel 1151 ÜvCElsz. 31 000 000 

9/6. Kontírozás: Elszámolási betétszámla aktiválása. 
Erőfor

rás 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Eszköz 3BIV Bankszla Nő Tartozik 384 Bankszla 5 000 000 
Csökk. Eszköz 1AI ÜvCElsz. Csökken Követel 1151 ÜvCElsz. 5 000 000 

9/7-9. Gazdasági esemény: Kötelmek, kötelezettségek állományba vétele. 

Egy telephely megvásárlásánál a gazdasági eseménytérhez az erőforrások mel-

lett kötelmek is tartoznak. Ezeket a nyilvántartási értéken kell tőkésíteni, ami 

csökkenti az átvett vagyonértéket. Ezért nyilvántartásba vételük egyrészt a kötel-

mek összegét (Követel), másrészt az erőforrások között az üzleti vagy cégérték 

állományát (Tartozik) fogja növelni. 

 9/7. Kontírozás: Lízingtartozás állományba vétele. 
Vagyon Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 1AI ÜvCElsz. Nő Tartozik 1151 ÜvCElsz. 36 000 000 
Kötelem Forrás 4FII Lízingtart. Nő Követel 4491 Lízingtart. 36 000 000 

9/8. Kontírozás: Átvett szállítók állományba vétele. 
Vagyon Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 1AI ÜvCElsz. Nő Tartozik 1151 ÜvCElsz. 25 000 000 
Kötelem Forrás 4FIII Szállítók Nő Követel 454 Szállítók 25 000 000 
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9/9. Kontírozás: Beruházási hitel állományba vétele. 
Vagyon Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 1AI ÜvCElsz. Nő Tartozik 1151 ÜvCElsz. 75 000 000 
Kötelem Forrás 4FII Beruh. hitel Nő Követel 444 Beruh. hitel 75 000 000 

Az átvett vagyonelemek besorolása, nyilvántartásba vétele után az 1AI Üzleti, 

vagy cégérték elszámolási számla (1AI ÜvCElsz.) karakterlánccal azonosított 

főkönyvi számla egyenlege fogja mutatni az átvett vagyon értékét. Az előkészítő 

táblázat C. sorában is látható ez az érték, tehát a technikai számla az adatok 

megfelelő előkészítésével éppen mellőzhető is. A gyáregység megvásárlás miatt 

a vállalkozás vagyonértéke: 116 050 000 HUF.  

Mit jelent az átvett vagyon pozitív értéke? Csak annyit, hogy a vállalkozás egy 

olyan gyáregységgel bővült, melynél a vásárlás időpontjában az erőforrások ér-

téke meghaladta a kötelmek, kényszerek értékét. Tehát ez a gazdasági egység 

működésének az alapítástól a megvásárlásig terjedő téridejében nem veszített tő-

két, sőt a vétel időpontjában nyereségesnek látszik. A helyzet közgazdasági tar-

talma: jövőben remélhető vagyonnövekedés.  

Természetesen ez önmagában nem elégséges információ a gazdálkodó egység 

eredményének, jövőjének megítéléséhez. Csak egy adat a döntést előkészítő 

információk tömegében. A döntéshozóknak sok egyéb információra is szüksége 

lehet. Ezek egy részét a számviteli nyilvántartások (pl. tárgyi eszközök leírtsága, 

vevők átfutási ideje, készletek forgási sebessége) is tartalmazzák, de a lé-

nyegesebbek, mennyiségi és minőségi szempontból sokkal jelentősebbek a vál-

lalati információs rendszer többi eleméből, vagy az általános piaci információk-

ból ismerhetők meg. Így a számviteli adatszolgáltatás, az éves beszámoló egy 

vállalkozás, telephely, üzletág vásárlásakor csak az alap.  

Mit jelentene az átvett vagyon negatív értéke? Ez egy erős, figyelmeztető jelzés: 
a telephely a rendelkezésére bocsátott tőke értékét sem tudta megőrizni. Bad-
will csak akkor keletkezik, ha ez a tény megjelenik a piacinál alacsonyabb vétel-
árban is. A bad-will közgazdasági tartalma: jövőben vagyonvesztés várható. 
Megismétlem: a vételárról folyó alkuhoz a számviteli nyilvántartások ezekkel az 
információkkal tud hozzájárulni. 
9/10. Gazdasági esemény: Vételár nyilvántartásba vétele. 
Folyatatva a 9. Példát, a vevő reményei, álmai szerint a gyáregységben hatalmas 

üzleti lehetőségek vannak. Szinte dübörög a szinergiában lüktető energia. Ezért 

az átvett vagyon könyv szerinti értékénél is többet hajlandó adni a gyáregység 

feletti ellenőrzés megszerzéséért. Késleltetett fizetésről szól a szerződés. A pénz-

ügyi rendezésig ezért elfogadja a kötelmet, kötelezettséget. Egy éven belüli fize-
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tés miatt ezt a tartozást a FIII Rövid lejáratú kötelezettségek növekedéseként 

(Követel) kell bemutatni az éves beszámoló mérlegében. A főkönyvi nyilvántar-

táshoz használt számla azonosító karakterei pedig 4FIII Szállítók. Ez is az üzleti, 

vagy cégérték egyik eleme, ezért az erőforrások, eszközök között az 1AI 

ÜvCElsz. karakterlánccal jelölt főkönyvi számlát kell használni. A kötelem, for-

rás, és az erőforrás, eszköz változása csak azonos irányban módosíthatja a va-

gyonértéket. Ezért a rövid lejáratú kötelezettség változási irányával egyezően az 

eszközök értékének is nőnie kell (Tartozik). Az érték csak az Áfa nélküli érték 

lehet, hiszen erőforrás bekerülési értéke alapesetben nem tartalmazhatja ezt az 

adót: 

Kontírozás: Vételár nyilvántartásba vétele. 
Vagyon Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 1AI ÜvCElsz. Nő Tartozik 1151 ÜvCElsz. 150 000 000 
Kötelem Forrás 4FIII Szállítók Nő Követel 454 Szállítók 150 000 000 

9/11. Gazdasági esemény: Vételár általános forgalmi adója. 

Az üzleti, vagy cégérték egy olyan adás-vételi ügylet következménye, melyben 

anyagi és nem anyagi jellegű erőforrások cserélnek gazdát. Ez az általános for-

galmi adó törvény szerint termékértékesítés, ezért általános forgalm adó törvény 

hatálya alá tartozik. Az Áfa a vevőnél levonható Áfa, tehát kötelezettség csökke-

nés (Tartozik). Nyilvántartási helyének azonosító karakterei: 4FIII Előz. Áfa.  

Az eladó az általános forgalmi adóval növelt (Követel) összeget követelheti a 

vevőtől, tehát az adó összegének is meg kell jelennie a 4FIII Szállítók azonosító-

val ellátott főkönyvi számlán. Az általános adókulcsot alkalmazva az általános 

forgami adó összege az előkészítő táblázat 11. sorából: 40 500 000 HUF: 

Kontírozás: Vételár általános forgalmi adója 
Kötelem Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Forrás 4FIII Szállítók Nő Követel 454 Szállítók 40 050 000 
Csökken Forrás 4FIII Előzetes Áfa Csökken Tartozik 466 Előz. Áfa 40 050 000 

9/12.a. Gazdasági esemény: Good-will nyilvántartásba vétele. 

A gyáregység vagyonának átvétele, és az ellenőrzési jog megszerzése (vételár 

elfogadása kötelemként) után a technikai számla (1AI ÜvCElsz.) egyenlege po-

zitív (Tartozik). Megegyezik az előkészítő táblázat D. sorában kiszámított érték-

kel. Mit jelent ez? A vevő többet fizetett a gyáregységért erőforrásainak „meg-

tisztított”, kötelmekkel csökkentett értékénél. Már a vagyonelemek átvétele is 

vagyonnövekedést jelzett, melynek mértékét most még a vevő is hajlandó volt 

megfejelni. Mert hite szerint jó üzletet csinált. A könyv szerinti értékből kiolvas-
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hatónál sokkal több gazdasági potenciál van a gyáregységben. Ez jó, tehát good-

will. Pozitív üzleti vagy cégérték. Ezt a vagyonnövekedést minden vállalkozás-

nak joga van erőforrásai között bemutatni az éves beszámolójában. Hova sorol-

ják? Egy évnél hosszabb időt kell adnunk reményeink megvalósítására (A befek-

tetett eszköz). Reálfolyamatoktól várható a megtérülés, hiszen gyáregységet vet-

tek, – nem pedig pénzügyi eszközt – mely nagyobb részt nem ingatlanhoz kötő-

dik (A.I. Immateriális javak). A főkönyvi számla azonosító karakterlánca ezek 

után már egyértelmű: 1AI Üzleti, vagy cégérték (1AI ÜvCÉrt.)  A tranzakció le-

zárásaként erre kell átvezetnünk az elszámolási számla pozitív egyenlegét. El 

kell tünnie (Követel) ennek, az előkészítő táblázat F.a. sorában kiszámított ér-

téknek: 

Kontírozás: Good Will nyilvántartásba vétele 
Erőforrás Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Eszköz 1AI ÜvCÉrt. Nő Tartozik 115 ÜvCÉrt. 33 950 000 
Csökken Eszköz 1AI ÜvCElsz. Nő Követel 1151 ÜvCElsz. 33 950 000 

9/12.a. Gazdasági esemény: Bad-will nyilvántartásba vétele. 
Mit kell tennünk akkor, ha az 1AI ÜvCElsz. számlánknak negatív (Követel) 
egyenlege van? A vevő úgy ítélte meg, hogy a gyáregység üzemeltetésével nem 
lehet az erőforrásoktól elvárt hozamot teljesíteni. Ennek ellenére, a vagyonérték 
alatti összegért, – nagyon duzzogva – hajlandók volt átvenni a gyáregységet. 
Mondjuk, legyen a kialkudott vételár 100 000 000 HUF. Ebben az esetben az 
1AI ÜvCElsz. a technikai számlánk egyenlege a vételár nyilvántartásba vétele 
után: 236 000 000-252 050 000=-16 050 000 HUF. Mit jelent ez? A vevő 
kevesebbet fizetett a gyáregységért erőforrásainak „megtisztított”, kötelmekkel 
csökkentett értékénél. Ugyan a vagyonelemek átvétele még vagyonnövekedést 
jelzett, de úgy ítélte meg, és ezt az eladó is elfogadta, hogy a gyáregység üze-
meltetése rontja vevő vállalkozás összesített jövedelmezőségét. Csak akkor volt 
hajlandó ennek a várható veszteségnek a kockázatát bevállalni, ha az alacso-
nyabb vételár legalább részben kompenzálja ezt. Rossz, sötét kép ez a jövőről! 
Bad Will, negatív üzleti, vagy cégérték. A várható vagyoncsökkenés csak köz-
vetetten, a teljesítményen keresztül mutatható be az éves beszámolóban. A lát-
szat: vásárlás pillanatában a piacinál alacsonyabb vételár hozam, eredményt ja-
vító tényező. Reálfolyamatokhoz használt gyáregységet vettünk, tehát A. Üzemi 
(üzleti) tevékenység eredménye (A. ÜZER). Nem termékértékesítésből szárma-
zik, hanem erőforrás beszerzésből, tehát A.III. Egyéb bevétel. A hozamokat egy-
ségesen a 9. számlaosztályban tartjuk nyilván, tehát a főkönyvi számlát  
azonosító karakterlánc lehet: 9AIII Különféle egyéb bevételek (9AIII KEBev.). 
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Kontírozás: Bad Will nyilvántartásba vétele 
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Vagyon Eszköz 1AI ÜvCElsz. Nő Tartozik 1151 ÜvCElsz. 16 050 000 
Teljesítmény Bevétel 9AIII KEBev. Nő Követel 969 KEBev. 16 050 000 

9/12.b. Gazdasági esemény: Egyéb bevétel időbeli elhatárolása. 
Mint a 9/12.a. Gazdasági eseménynél jeleztem ez a bevétel, eredménynövekedés 
csak látszat. A gyáregység rossz, nem hatékony vagyonkihasználása a következő 
évek eredményét rontja. A Bad Will funkciója éppen ennek a mérséklése. Idő-
arányosan, minimum öt, maximum 10 év alatt lehet a veszteségek fedezetére fel-
használni. Ehhez a több évet érintő gazdasági események kezelésére alkalmas 
időbeli elhatárolás számviteli módszere használható. Az üzleti évben elszámolt 
bevételt félre kell tenni a következő évekre. Tehát csökkenteni az üzleti évben 
elszámolt bevételt, adózott eredményt (9AIII KEBev. Tartozik). A vagyonele-
mek közül közvetlenül az üzleti év eredményének csökkentésére az időbeli elha-
tárolások két lehetősége közül a G. Passziv időbeli elhatárolást kell használni. 
Passzíva, tehát a főkönyvi számlát azonosító karaktersorozat: 4G Halasztott be-
vételek (4G HBev.): 
Kontírozás: Egyéb bevétel időbeli elhatárolása 

Vagyon 
Teljesítmény 

Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 
(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 

Vagyon Forrás 4G HBev. Nő Követel 483 HBev. 16 050 000 
Teljesítmény Bevétel 9AIII KEBev. Csökken Tartozik 969 KEBev. 16 050 000 

Végül azt is nézzük meg, hogy mit kell tenni a számviteli nyilvántartásban 
akkor, ha a vételár, és a piaci érték különbsége nem éri el a számviteli politiká-
ban meghatározott lényegességi küszöbértéket. Példánkban mondjuk csak 
5 000 000 HUF az 1AI ÜVCElsz. számla egyenlege. Mit jelent a számla pozitív 
(Tartozik) egyenlege? A vételár magasabb, mint az átvett vagyontárgyak kötel-
mektől megtisztított egyenlege. A vevő telve van reménnyel. Hite szerint kiváló 
üzletet csinált. Ha nem is nagyot, de egy kicsit mert álmodni. Ezért volt hajlandó 
5 000 000 HUF-al többet fizetni a mindenki más számára elfogadhatónak tartott 
piaci értéknél. Emlékezzünk, ha ez az összeg jelentős lenne, akkor ez lenne az 
aktiválható üzleti vagy cégérték. Mivel nem jelentős a többletérték, ezért ez az 
összeg az üzleti év teljesítményét fogja módosítani. Többet kellett adni a gyár-
egységért, tehát a magasabb kötelezettségvállalás miatt, az adózott eredményen 
keresztül, közvetetten csökkenni fog a vagyonunk. A reálfolyamat végzéséhez 
vettük a gyáregységet, ezért az A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredményet (A. 
ÜZER) fog változni. Csökkenni, tehát A. VIII. Egyéb ráfordítás (Tartozik). Nem 
költség mert ez még nem maga a tevékenység, csak az annak végzéséhez szük-
séges erőforrás beszerzése. Ennek főkönyvi számlaszáma 8AVII Különféle 
egyéb ráfordítás (8AVII KERáf.). 
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Kontírozás: Üzleti év teljesítményének elszámolása 
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Vagyon Eszköz 1AI ÜvCElsz. Csökken Követel 1151 ÜvCElsz. 5 000 000 
Teljesítmény Ráford. 8AVII KERáf. Nő Tartozik 869 KERáf. 5 000 000 

Az már tudjuk, hogy mi a teendő, ha az 1AI ÜVCElsz számla egyenlege negatív 
(Követel). Ez a Bad-will esete, melynek kezelése akkor is a 9/12.a. gazdasági 
esemény módszerével egyezik meg, ha a különbség nem éri el a lényegességi 
küszöbértéket.  
Mi a helyzet az idővel? Milyen időszakra kell, lehet elszámolni a lényegességi 
küszöbértéket el nem érő eredményváltozást? Teljes egészében az üzleti év ered-
ményét rontja, vagy szét kell osztani a következő, a számviteli törvényben sza-
bályozott minimum öt, maximum 10 éves időszakra? A számviteli törvény erre 
nem tartalmaz konkrét szabályokat. Álláspontom szerint a számvitel akkor adap-
tálja megfelőlen a közgazdasági folyamatokat, ha a lényegességi küszöbértéket 
el nem érő eredményváltozással csak a vásárlás évének eredményét módosítja. 
Hiszen a lényegességi küszöbérték az erőforráshoz kapcsolódik. Akkor kell az 
erőforrás értékét módosítani, és a módosítás hatását több éven keresztül követni, 
ha értéke átlépi ezt a határt. Ezért nem szabad ebben az esetben a teljesítményt 
az időben elhatárolni.      

Az üzleti, vagy cégérték beszerzésénél követett gyakorlat, eljárások hitelességét 

a beszámolóban a könyvvizsgálat az alábbi kérdések mentén tudja igazolni: 

• Az üzleti, vagy cégérték aktiválását és jogszerűségét alátámasztják-e szerző-

dések, számítások, és más hiteles dokumentumok? 

• Az üzleti, vagy cégérték megállapításánál az erőforrásokat (eszközök), kötel-

meket (források), a számviteli törvény szabályai szerinti értékelték? 

• Az üzleti, vagy cégérték megállapításánál jól állapították meg, és figyelembe 

vették a lényegességi küszöbértéket? 

• A negatív üzleti, vagy cégértéket halasztott bevételként kezelték? 

II.21.2. Tárgyi eszközök vásárlása 
A számviteli törvény alapján A.II. Tárgyi eszköznek minősülnek azok az anyagi 

eszközök, tenyészállatok, amelyek tartósan - közvetlenül, vagy közvetetten – 

szolgálják a vállalkozás tevékenységét. Továbbá ide tartoznak az ezen eszközök 

beszerzésére (a beruházásokra) adott előlegek, – annak ellenére, hogy ennek tar-

talma pénzkihelyezésből származó igény, követelés – a beruházások és felújítá-

sok, valamint a tárgyi eszközök értékhelyesbítése. A vásárlás típusú tranzakciók 

hatására csak az értékhelyesbítés nem változhat ebben az erőforrás, eszköz cso-

portban.  
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A vásárolható tárgyi eszközöket a számviteli törvény és az éves beszámoló 

három szempont – mobilitás, kapcsolat a termelési tevékenységgel, készültségi 

fok – szerint csoportosítja: 
7. táblázat 
A tárgyi eszközök csoportosítása az éves beszámoló mérlegében 

Használatba vett tárgyi eszközök Még haszná-
latba nem vett 

Mobilitás 
Kapcsolat a termeléssel 

A.II.5. Beru-
házások, felújí-
tások 

közvetlen közvetett 
Ingó A.II.2. Műszaki berendezések, 

gépek, járművek 
A.II.4. Tenyészállatok 

A.II.3.Egyéb berende-
zések, felszerelések, jár-
művek 

Ingatlan A.II.1. Ingatlanok, és ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni ér-
tékű jogok 

Forrás: Saját szerkesztés 

A.II.1. Ingatlannak minősül a számviteli törvény szerint a rendeltetésszerűen 

használatba vett földterület és minden egyéb olyan eszköz, amelyet a földdel tar-

tós kapcsolatban létesítettek. 

Az A.II.1. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogoknak minősülnek:  

• a földhasználati és haszonélvezeti jog,  

• az épített ingatlan haszonélvezeti és használati joga,  

• a bérleti jog,  

• a szolgalmi jog,  

• az ingatlan koncessziós joga, 

• az ingatlanok rendeltetésszerű használatához szükséges feltételek megszerzé-

séért fizetett díjak (víziközmű fejlesztési hozzájárulás, villamos energia-, 

gázhálózati csatlakozási díj) alapján szerzett használati jog. 

A.II.2. Műszaki berendezések, gépek, járművek közé tartoznak a számviteli tör-

vény szerint a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett, a vállalko-

zás tevékenységét közvetlenül szolgáló erőgépek, erőművi berendezések, egyéb 

gépek, berendezések, műszerek, szerszámok, szállítóeszközök, hírközlő beren-

dezések, számítástechnikai eszközök, tevékenységi profilt meghatározó közúti, 

vasúti, vízi, légiközlekedési eszközök, valamint az eddig felsorolt eszközök bér-

bevétele esetén a más tulajdonában lévő eszközökön elvégzett felújítások értéke. 

Az A.II.3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek közé kell sorolni a 

számviteli törvény szerint a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helye-

zett, a műszaki berendezések, gépek, járművek közé nem tartozó, a vállalkozás 

tevékenységét közvetetten szolgáló, több évig használt tárgyi eszközöket. Példá-
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ul irodai, igazgatási berendezések, felszerelések, jáművek, jóléti berendezések, 

felszerelések, bútorok, üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, tartoznak 

ebbe a csoportba. 

Az ingóságok szétosztása ebbe a két csoportba az éves beszámoló típusától füg-

getlenül fontos kérdés. A vállalkozás vagyonösszetételének, finanszírozási poli-

tikájának értékelésén túl a mikro- és kisvállalkozásoknál a műszaki berendezé-

sek, gépek, járművek közé sorolt eszközök beszerzése után társasági adó (TA) 

kedvezmény vehető igénybe. Az adóhivatal gyakorlata szerint a vállalkozó tevé-

kenységi köre és ténylegesen – az alapító okiratban megjelölt, de soha végzett 

tevékenységi köröket figyelmen kívül kell hagyni! – gyakorolt tevékenysége 

dönti el, hogy az eszköz a kedvezményre jogosító körbe sorolható-e. Például a 

személygépkocsi csak a TAXI vállalatoknál műszaki jármű. A tehergépkocsi az 

A.II.2. Műszaki járművek mérlegsorba tartozhat az adóhivatal gyakorlata szerint 

a fuvarozó, szállítmányozó csomagküldő, postai szolgáltatást végző gazdasági 

társaságoknál. Az anyagbeszerzéshez vásárolt tehergépjárműveket a termelő vál-

lalatok az A.II.3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek sorban kénytele-

nek bemutatni. Egy asztali, vagy hordozható számítógép a könyvviteli szolgálta-

tást végző gazdasági szervezeteknél műszaki gép, egy kereskedőnél egyéb be-

rendezés. 

A.II.4. Tenyészállatoknak minősülnek a számviteli törvény szerint azok az álla-

tok – függetlenül attól, hogy meddig szolgálják a vállalkozási tevékenységet – a-

melyek tartási költségei a tenyésztés eredményeként a szaporulat, vagy a tartás 

során leválasztható termékek termelése, értékesítése, illetve az állatok egyéb 

hasznosítása (pl. szolgáltatásnyújtás) során megtérülnek. 

A.II.5. Beruházásnak minősül a rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzem-

be nem helyezett tárgyi eszközök bekerülési értéke. A.II.5. Felújítás, a már 

üzembe helyezett tárgyi eszközökön végzett javító, korszerűsítő, értéknövelő 

műveletek még használatba nem vett értéke. Kényes kérdés a felújítás megkü-

lönböztetése a tárgyi eszközök karbantartásától. Az ok a két kategória ellentétes 

hatása a vállalkozás vagyoni helyzetére, jövedelmezőségére: 
8. táblázat  
A felújítás és a karbantartás gazdasági hatásának összehasonlítása 

Hatás Felújítás Karbantartás 
Nyereségre növeli csökkenti 
Hitelképességre javítja rontja 
Társasági adóalapra növeli csökkenti 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Karbantartás a használatban lévő tárgyi eszközök folyamatos, zavartalan üze-

meltetését szolgáló tevékenységek értéke. A határ a felújítás és a karbantartás 

között nagyon halovány. A döntés kockázatát csökkentendő a számviteli törvény 

és gyakorlat így meghatározza a felújítás kritériumait: 

1. Az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állagának helyreállítását szolgáló, 

időszakonként visszatérő tevékenység, amely mindenképp azzal jár, hogy az 

eszköz: 

a. élettartama megnő, 

b. eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően, vagy teljesen 

visszaáll, 

c. az előállított termék minősége, vagy az eszköz használata jelentősen javul, 

d. a pótlólagos ráfordításból a jövőben gazdasági előnyök származhatnak. 

2. Az eszköz részeinek olyan, az eredetitől eltérő megoldással, részegységgel 

történő kicserélése, amely javítja az eszköz üzembiztonságát, használhatósá-

gát, teljesítőképességét, gazdaságosságát. 

3. Az eszköz karbantartása, melyet akkor kell elvégezni, ha a rendszeres kar-

bantartás mellett a tárgyi eszköz olyan mértékben elhasználódott, hogy álla-

pota már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti. 

A tárgyi eszköz beszerzés a bonyolultabb, magasabb pénzügyi fedezetet igénylő 

tranzakciókhoz tartozik a vállalkozások életében. Ezért finanszírozásához is több 

forgatókönyv használható. Leggyakrabban a következő öt közvetlen módszer 

közül lehet választani30: 

1. késleltetett fizetés a beruházási szállítónak, 

2. hosszú lejáratú hitel, kölcsön, 

3. lízing, 

4. vásárlás készpénzért, 

5. költségvetéstől fejlesztési célra kapott támogatás. 

A hosszú lejáratú hitelt akkor kell a konkrét eszköz beszerzéséhez kötni, ha ezt a 

szerződés tartalmazza. Pénzügytechnikai szempontból gyakori megoldás, hogy a 

hitel összege nem jelenik meg a vállalkozás bankszámláján, hanem közvetlenül 

a szállítókkal szembeni kötelezettség rendezésére fordítják (engedményezés). Az 

éves beszámoló mérlegében az F.II.4. Beruházási és fejlesztési hitelek mérlegsor 

tartalmazza. 

A pénzügyi lízing kötelezettség értékét a beszámolóban az F.II.9. Egyéb hosszú 

lejáratú kötelezettségek sorban kell bemutatni. A pénzügyi lízing tárgya több 
                                                           
30 A lehetőségeket gyakoriságuk szerint soroltam fel. 
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évig ellenőrzött ingatlan és ingó vagyontárgy is lehet. Sőt a reálfolyamatokhoz 

használt befektetett eszközök mindkét csoportjában (immateriális javak, tárgyi 

eszközök) használható a finanszírozásnak ez a módszere a vagyonnövelés fede-

zetére. Napjainkban leggyakrabban a tárgyi eszközök között fordul elő. Az el-

lenőrzés a pénzügyi lízingfinanszírozással megszerzett vagyontárgyak felett is 

teljes. A lízingbe vevő jogot szerez az erőforrás használatával elérhető haszonra. 

Teljesítményére hatással van az eszköz birtoklása, működtetése, a kockázatok 

miatt keletkező terhek, költségek, ráfordítások. Már a szerződés megkötésekor 

eldönthető, hogy mi legyen az erőforrás sorsa a futamidő végén. Kiköthető a lí-

zingbe vevő vásárlási (zárt végű lízing), vevő kijelölési (nyílt végű lízing) joga. 

A pénzügyi lízing egy erőforrás beszerzés és a hosszú lejáratú hitel (adósság) 

kombinációja. Ezért a lízingszerződésben rögzíteni kell a lízing összegének tőke 

és kamatrészét is.  

A költségvetéstől fejlesztési célra kapott támogatás módja általában utófinanszí-

rozás. A vállalat kifizeti a számlákat, és többszörös ellenőrzés alapján általában 

hónapokkal később kapja meg a támogatás összegét. Ezért számviteli elszámolá-

sának módja jobban illik a pénzeszközök eszközcsoporthoz31. 

A vásárolt tárgyi eszközök bekerülési értékének megállapításánál két szempon-

tot kell következetesen érvényesíteni. Először, a kiadás, a kötelezettségvállalás 

közvetlenül, vagy közvetetten, de igazolhatóan az eszköz miatt keletkezzen. A 

közvetett költségekből a bekerülési értékben aktiválható az adott eszközre vala-

milyen műszaki-, gazdasági mutató segítségével felosztható költség. Másodszor 

a használatba vétel, üzembe helyezés időpontja. A tárgyi eszköz aktivált értéké-

nél elfogadott számlákon a teljesítés időpontjának meg kell előznie az erőforrás 

használatba vételét. Az ezt követően keletkező kiadásokat, kötelezettségvállalá-

sokat, már az üzleti év költségei között kell elszámolni. A tárgyi eszközök be-

kerülési értékének legfontosabb elemeit a B.2.  Mellékletben ismerhetik meg. 

Ha a beszerzési érték valamelyik elemének ellenértéke nem a magyar fizetőesz-

közben van meghatározva, akkor a vállalkozásnak a deviza/valuta elszámolás 

számviteli politikában rögzített módszerét32 kell következetesen alkalmaznia. Az 

általános forgalmi adót csak akkor nem lehet levonni a fizetendő Áfa-ból, ha a 

vállalkozás nem bevételszerző, vagy részben, vagy egészben tárgyi adómentes 

tevékenységhez szerezte be az erőforrást. Továbbá nem levonható az általános 

forgalmi adó akkor sem, ha a vállalkozás az alanyi adómentességet választotta 
                                                           
31

 Az elszámolás jellemzőit a III.21. Fejezet tartalmazza. 
32

 A lehetőségek megegyeznek a kötelezettségnél ismertetettel. 
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ennél az adónemnél, vagy az adó levonását az Áfa törvény tiltja (pl. személy-

gépkocsi beszerzése, nem személyszállítással, személygépkocsi kereskedelem-

mel, bérbeadással foglalkozó vállalkozásnál). 

A számviteli alapelvek közül a tárgyi eszköz beszerzések számviteli nyilvántar-

tásának vezetésénél a következőket kell feltétlenül szem előtt tartani: 

• Teljesség elve. A vállalkozás nyilvántartásaiban, beszámolóiban minden el-

lenőrzött tárgyi eszköznek meg kell jelennie. Függetlenül a nettó érték nagy-

ságától, vagy a használattól. Ha az eszközt a beszerzésnél tervezett hasznos 

élettartam után is használják, vagy a törvény adta lehetőséget kihasználva a 

beszerzéskor a bruttó értéket egy összegben elszámolják, mint terv szerinti 

értékcsökkenést, akkor a bruttó értéket, és az ezzel összesítve megegyező 

halmozott terv szerinti, és terven felüli értékcsökkenést továbbra is nyilván 

kell tartani. Egészen az eszköz tényleges használatának utolsó napjáig. 

• Valódiság elve. Beszerzéseknél a bekerülési érték számviteli törvénynek 

megfelelő megállapítása igényli az alapelv érvényesítését. 

• Egyedi értékelés elve. A nyilvántartások kialakításánál fontos kérdés, hogy 

mely eszközöknél alkalmazza a vállalkozás egyedi, és melyeknél a csoportos 

módszert. Fő szempont a beszerzés azonos időpontja, értéke, és a terv szerinti 

értékcsökkenés elszámolásához szükséges paraméterek egyezősége. 

• Lényegesség elve. A bekerülési érték elemei közül az árfolyam-különbözet, a 

próbaüzemelés költsége, a próbaüzemelés során előállított termék, szolgálta-

tás értéke tételeknél kell az alapelvet figyelembe venni. Továbbá az egy-

összegű értékcsökkenés választásához is fontos szempontokat tartalmaz a lé-

nyegesség elve. 

• Tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. Az alapelvnek a műszaki 

berendezések, gépek, járművek, illetve az egyéb berendezések, felszerelések, 

járművek szétválasztásánál van szerepe. 

• Költség haszon összemérésének elve. Az eszközcsoport analitikus és főköny-

vi nyilvántartásának részletezésénél, a kisértékű eszközök körének kijelölé-

sénél kell az alapelvet felhasználni. 

• Világosság elve. A beszámolónál és a számviteli nyilvántartásoknál egyértel-

műen megállapíthatónak, és a piaci érdekhordozók számára is megismerhető-

nek kell lennie a vállalkozás beruházási filozófiájának és gyakorlatának. 

• Következetesség elve. Szintén a besorolások állandóságának érvényesítését 

teszi kötelezővé a vállalkozások számára a tárgyi eszköz beszerzéseknél. 
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A számviteli politikában a tárgyi eszköz beszerzések területén szabályozni kell: 

1. A tárgyi eszközök minősítésének, besorolásának szabályait. 

2. A nyilvántartásba vétel eljárását, dokumentálását. 

3. Az analitikus és főkönyvi nyilvántartás tartalmát, kapcsolatát. 

4. A három évente kötelező leltár kezdő évszámát. 

5. A lényegességi küszöbértékeket. 

6. Az értékcsökkenés paramétereinek meghatározásánál alkalmazott elveket, el-

járásokat. 

A tárgyi eszközök számviteli nyilvántartásai közül az analitikus nyilvántartás 

tárgyalása előtt meg kell említeni egy alapnyilvántartást, a háromévente kötelező 

leltárt is. Ennek feladata a számviteli nyilvántartások valóságtartalmának ellen-

őrzése, bizonyítása. A leltározási eszközök közül elsősorban a tényleges meg-

számolás alkalmazásával kell megállapítani a vállalkozás által valóban ellenőr-

zött, használt eszközök körét. Ezt egyeztetni kell a vagyonelemek egyedi 

számbavételére hivatott analitikus nyilvántartással (A.2. Melléklet), melynek 

feladata a tárgyi eszközök egyedi, részletes adatkezelése. A beszerzés fázisában 

a törvényi előírások és az információszolgáltatási kötelezettségek megfelelő 

színvonalú teljesítéséhez legalább az alábbi adatokat kell rögzíteni: 

• tárgyi eszköz azonosító adatai (kódszám, megnevezés), 

• főkönyvi számla azonosítója, 

• terv szerinti értékcsökkenés főkönyvi azonosítója, 

• terven felüli értékcsökkenés főkönyvi azonosítója, 

• értékhelyesbítés főkönyvi irányítószáma, 

• beszerzés, használatba, (birtokba) vétel időpontja, 

• mennyiségi egység, 

• mennyiség, 

• bekerülési, (bruttó) érték, 

• felújítás időpontja (A.2. Melléklet V. Gazdasági események nyilvántartása 

adatblokk), 

• felújítás értéke (A.2. Melléklet V. Gazdasági események nyilvántartása adat-

blokk). 

A kisértékű, a beszerzés időpontjában azonnal amortizált eszközökről csökken-

tett adattartalmú analitikus nyilvántartás is vezethető (A.3.  Melléklet). Az ilyen 

vagyonelemeket ugyanis a gyakorlatban ritkán újítják fel. Értelmezhetetlen az 

értékhelyesbítés, vagy terven felüli értékcsökkenés elszámolása is. Sőt a terv 
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szerinti értékcsökkenést is egyszer, az üzembe helyezés, használatba vétel idő-

pontjában lehet elszámolni. Így a költség, haszon összevetésének számviteli 

alapelvét alkalmazva nem szükséges minden, a csoportba tartozó eszközről önál-

ló nyilvántartást vezetni. Kielégíti az elvárásokat az A.3. Melléklet szerinti ana-

litikus nyilvántartás. 

A vállalkozások számviteli gyakorlatában eléggé elterjedt hiba, hogy az egysze-

rűsítési lehetőségbe még a mérlegsorok szerinti részletezés elhagyása is belefér. 

A kisértékű eszközöket egyszerűen vagy az A.II.2. Műszaki berendezések, vagy 

az A.II.3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek közé sorolják, függetle-

nül attól, hogy az eszköz közvetlen, vagy közvetett kapcsolatban van a tevé-

kenységgel. A döntés következménye a piaci szereplők hamis tájékoztatása a 

tárgyi eszközök összetételéről, hatékonyságáról, minőségéről. Ezért a mindegyik 

mérlegcsoporthoz illik külön analitikus nyilvántartást vezetni, és a kapcsolatot a 

„Besorolás” rovat kitöltésével kijelölni. 

A tárgyi eszközök főkönyvi elszámolásának sajátossága az A.II.5. Beruházások, 

felújítások mérlegsorban, illetve az 1AII Beruházások főkönyvi számla hasz-

nálatában ölt kirívó formát. Használata a statisztikai adatszolgáltatás (beruházás-

statisztika) és az adóhatósági adatgyűjtés (a TA bevallásban) miatt látszik még 

most is megkerülhetetlennek. Nem az. Simán kiváltható az analitikus nyilvántar-

tásokból nyerhető adatokkal. A reálfolyamat szempontjából is elavult ez az esz-

köz. Kriptaszökevény, hiszen a tárgyi eszköz beszerzése már nem tartozik a 

számviteli téridő legösszetettebb elemei közé. Ismét csak a békesség kedvéért 

fogadjuk el a számviteli szolgáltatók szemléletét, megkövesedett módszerét! 

Aktiváljuk az eszközt úgy, hogy az eszköz használatba vételéig a bekerülési ér-

tékbe beszámító kiadásokat, kötelezettségvállalásokat gyűjtsük össze ezen a 

főkönyvi számlán. A használatba vételt, üzembe helyezést pedig a számvitel az 

itt nyilvántartott bekerülési értéknek a nyilvántartás végleges helyére történő át-

vezetésével fejezzük ki. 

A finanszírozás különböző módjai szerint a főkönyvi könyvelés módszereit az 

F.5. Melléklet ábráiból ismerhető meg. Itt az eddigi módszerhez hasonlóan egy 

példa szemlélteti a legfontosabb tudnivalókat. 

10. Példa: Egy szállítmányozó, fuvarozó Kft 201X.06.01-én egy tehergépkocsit 

lízingel (nyílt végű pénzügyi lízing), melyet ezzel a dátummal üzembe is helyez. 

A tehergépkocsi értéke a lízingszerződés szerint 18 000 000 HUF+Áfa. A teljes 

lízingdíj 24 000 000 HUF. A tehergépkocsi átvételekor 12 700 000 HUF-ot fizet 

ki a lízingbe adónak a lízingdíjból a vállalkozás (induló részlet). Az átutalt 
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összeg az általános forgalmi adót is tartalmazza. Az első havi törlesztő részletet 

201X.07.05-én fizették ki. Az összeg 300 000 HUF, melyből a kamat 220 000 

HUF volt.  

Válasszuk szét a bekerülési érték elemeit, és az egyéb közvetlen és közvetett va-

gyonelemeket: 

Előkészítő táblázat: 

Sor-
szám 

Bekerülési érték elemeinek 
kiválasztása 

Bekerülési 
érték (HUF) 

Nem bekerülési 
érték (HUF) 

1. Tehergépkocsi értéke 18 000 000 0 
2. Áfa 0 4 860 000 
3. Induló részlet 0 12 700 000 
4. Tehergépkocsi üzembe helyezése 0 18 000 000 
5. Első havi törlesztő részlet (tőke) 0 80 000 
6. Első havi törlesztő részlet (kamat) 0 220 000 

 Összesen 18 000 000  

A legfeltűnőbb az adatok rendezésénél, hogy a teljes lízingdíjat nem kell nyil-

vántartásba venni. A teljes lízingdíj az eszköz értékén túl tartalmazza a futamidő 

alatt fizetendő kamatot, mely nem lehet a bekerülési érték része, hiszen az üzem-

be helyezés utáni időszakban lesz a vállalkozás által elismert kötelezettség. Illet-

ve az eszközök használatának időtartama, a hasznos élettartam alatt kell ennek 

fedezetét a tevékenységgel megtermelni. Továbbá a fizetendő kamatnál az elszá-

molhatóságot a számviteli törvény is a kamatidőszakhoz köti. 

10/1. Gazdasági esemény: Tehergépkocsi vételár aktiválása. 

A tehergépkocsi A. Befektetett eszköz. Ezen belül A.II. Tárgyi eszköz. A tárgyi 

eszközöket a számvitel először az első készültségi fokon veszi nyilvántartásba 

(Tartozik), használatba még nem vett eszközként. Főkönyvi azonosítója 1AII 

Beruházások. A lízing egy évnél hosszabb futamidejű pénzügyi konstrukció, te-

hát egy hosszú lejáratú kötelmet, adósságot vállal, ismer el a vállalkozás. Ezt 

F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek növeléseként (Követel) kell az éves beszá-

molóban bemutatni. Forrás, így a főkönyvi számla azonosítója: 4FII Lízingdíj: 

Kontírozás: Tehergépkocsi aktiválása. 
Vagyon Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 1AII Beruházások Nő Tartozik 161 Beruh. 18 000 000 
Adósság Forrás 4FII Lízingdíj Nő Követel 4491 Pü.L.Köt. 18 000 000 

A nyílt végű pénzügyi tartalma: két tranzakció, egy eszközbeszerzés, és egy 

hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel összeolvasztása. Mert a szerződés megkö-

tésekor a lízingbe vevő számára csak lehetőség, opció, és nem kötelező az esz-

köz megvásárlása a futamidő végén. Lemondhat az eszközről, vagy más gazda-
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sági szereplőt is megjelölhet kedvezményezettként. A számvitel igyekszik ezt az 

összeolvasztást hűen követni. Ezért áll közvetlenül egymással szemben a külső 

(hosszú lejáratú kötelezettség), és a belső sík (tárgyi eszköz). 

10/2. Gazdasági esemény: Áfa. 

A nyílt végű lízing kettős tartalma az általános forgalmi adó elszámolására is ha-

tással van. Nem nagyon, csak egy kicsit. A lízingbe adónak most is az általános 

forgalmi adóval növelt (Követel) összeggel tartozunk. Csak ez nem hosszú lejá-

ratú, hanem F.III. Rövid lejáratú kötelezettség. Mivel most az Áfa alapjával – a 

lízingdíjjal – nem szállítónak, hanem egy pénzügyi szolgáltatónak tartozunk, 

ezért a rövid lejáratú kötelezettségek egyéb sorában kell bemutatni a tranzakció 

általános forgalmi adóját. Főkönyvi azonosítója: 4FIII Lízing miatti Áfa kötele-

zettség (4FIII Lízing Áfa). A beszerzéshez kapcsolódó általános forgalmi adó 

számviteli elszámolásának másik síkja nem tér el az általánostól. A lízing miatti 

Áfa is csökkenti (Tartozik) a vállalkozásnak a beszámolási időszakban ennél az 

adónemnél keletkező adókötelezettségét. Nyilvántartani most is a 4FIII Előz. 

Áfa számlán kell: 

Kontírozás: Lízing Áfa nyilvántartásba vétele 
Kötelem Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Forrás 4FIII Lízing Áfa Nő Követel 479 KERLKöt. 4 860 000 
Csökken Forrás 4FIII Előz.Áfa Csökken Tartozik 466 Előz. Áfa 4 860 000 

Hogyan kell kezelni a zárt végű lízinget. A lízing attól zárt, hogy már a szerző-
dés megkötésekor tudható: a futamidő végén az eszköz a lízingbe vevő tulajdo-
nába kerül. A számvitel ezt a helyzetet a tranzakció két részének, az eszközbe-
szerzésnek és a hitelezésnek a szétválasztásával kezeli. Így lesz egy klasszikus 
tárgyi eszköz beszerzés: 
Kontírozás: Tehergépkocsi aktiválása 

Vagyon Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 
(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 

Erőforrás Eszköz 1AII Beruházások Nő Tartozik 161 Beruh. 18 000 000 
Adósság Forrás 4FIII Szállítók Nő Követel 455 Ber. száll. 18 000 000 

Egy klasszikus beszerzési áfa nyilvántartásba vétel: 
Kontírozás: Általános forgalmi adó 

Kötelem Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 
(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 

Nő Forrás 4FIII Szállítók Nő Követel 455 Beruh.száll. 4 860 000 
Csökken Forrás 4FIII Előz.Áfa Csökken Tartozik 466 Előz. Áfa 4 860 000 

A két klasszikus elszámolást ki kell egészíteni egy hosszú lejáratú hitelfelvétel-
lel, és enenek azonnali engedményezésével. Az engedményezés azt jelenti, hogy 
a hitelező vállalkozás nem a hitelt felvevőnek, hanem közvetlenül az utóbbi által 
megjelölt szállítónak utalja át a hitel összegét. Tehát a vállalkozásnak keletkezik 
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(Követel) a pénzügyi vállalkozással szemben egy adóssága, hosszú lejáratú 
kötelezettsége. Ezzel az áldozattal viszont megszabadul (Tartozik) a lízingbe 
adó felé fennálló rövid lejáratú tartozásától. A főkönyvi számla azonosítására 
használható karakterlánc most is 4FII Lízingdíj, és 4FIII Szállítók: 
Kontírozás: Lízing kötelezettség nyilvántartásba vétele 

Kötelem Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 
(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 

Adósság Forrás 4FII Lízingdíj Nő Követel 4491 Pü.L.Köt. 18 000 000 
Tartozás Forrás 4FIII Szállítók Nő Követel 455 Beruh.száll. 18 000 000 

A lízing két formájának számviteli nyilvántartása innentől teljes mértékben 

megegyezik. 

10/3.a. Gazdasági esemény: Induló részlet pénzügyi rendezése (tőke). 

Pénzügyi teljesítés, tehát az erőforrások között a B.IV. Pénzeszközök csoportban 

nyilvántartott pénzkészlet csökken (Követel). A főkönyvi számla azonosítója 

3BIV Bankszámla (3BIV Bankszla.). A kötelem, adósság oldalon pedig az F.II. 

Lízingdíj lesz kevesebb (Tartozik) a tőketörlesztés összegével. Az azonosító 

karakterlánc most is: 4FII Lízingdíj. Az összeget pedig csökkenteni kell az 

általános forgalmi adóval: 
*.	/,,	,,,
*,./ = 10	000	000	���. 

Kontírozás: Induló részlet pénzügyi rendezése (tőke) 
Vagyon Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3BIV Bankszla Csökken Követel 384 Bankszla 10 000 000 
Adósság Forrás 4FII Lízingdíj Csökken Tartozik 4491 Lízingdíj 10 000 000 

10/3.b. Gazdasági esemény: Induló részlet pénzügyi rendezése (Áfa). 

Pénzügyi teljesítés, tehát most is az erőforrások között a B.IV. Pénzeszközök 

csoportban nyilvántartott pénzkészlet csökken (Követel). A főkönyvi számla 

azonosítója most sem lehet más, mint 3BIV Bankszámla (3BIV Bankszla.). A 

kötelem, adósság oldalon pedig az 4FIII Rövid lejáratú kötelezettség (4FIII Lí-

zing Áfa) lesz kevesebb (Tartozik), a lízingbe adónak kifizetett Áfa összegével, 

12	700	000	��� − 10	000	000	��� = 2	700	000	���-al: 

Kontírozás: Induló részlet pénzügyi rendezése (Áfa) 
Vagyon Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3BIV Bankszla Csökken Követel 384 Bankszla 2 700 000 
Adósság Forrás 4FIII Lízing Áfa Csökken Tartozik 479 KERLKöt. 2 700 000 

10.4. Gazdasági esemény: Tehergépkocsi üzembe helyezése. 

Tehergépkocsi beszerzéssel egy szállítmányozási, fuvarozási tevékenységet 

folytató gazdálkodónál a tevékenységéhez elengedhetetlenül szükséges, több 

évig használt erőforrás mennyiségét, értékét növeli (Tartozik). A.II. Tárgyi esz-



 

98 
 

közök csoportba tartozó műszaki jármű. A főkönyvi számlát azonosító karakter-

sorozat: 1AII Műszaki gépek, berendezések, járművek (1AII Műsz. jármű). A 

használatba vétellel az erőforrás, eszköz készültségi foka nőtt meg. Tehát csök-

kenteni (Követel) kell az 1AII Beruházások (1AII Beruh) karakterlánccal azono-

sított főkönyvi számla egyenlegét: 

Kontírozás: Tehergépkocsi üzembe helyezése 
Erőforrás Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Eszköz 1AII Műsz.jármű Nő Tartozik 132 T.r.v. járm. 18 000 000 
Csökken Eszköz 1AII Beruh. Csökken Követel 161 Beruh. 18 000 000 

10.5. Gazdasági esemény: Első havi törlesztő-részlet átutalása (tőke). 

Megint egy pénzügyi teljesítés! Ismét az F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 

csoportban bemutatott adósságunk összege lesz kevesebb (Tartozik). A főkönyvi 

számlát azonosító karakterek sem okoznak meglepetést: 4FII Lízingdíj. Ennek 

ára most is a B.IV. Pénzeszközök csoportban megjelenített pénzmennyiség apa-

dása (Követel) lesz. A főkönyvi azonosító most is 3BIV Bankszámla (3BIV 

Bankszla): 
Kontírozás: Induló részlet pénzügyi rendezése (tőke) 

Vagyon Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 
(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 

Erőforrás Eszköz 3BIV Bankszla Csökken Követel 384 Bankszla 80 000 
Adósság Forrás 4FII Lízingdíj Csökken Tartozik 4491 Lízingdíj 80 000 

Figyelem: Az üzembe helyezés utáni lízingdíj törlesztések már pénzügyi tranz-

akciók. Nem termékértékesítés, vagy szolgáltatásnyújtás, ezért kívül esik az Áfa 

törvény hatályán. Nem kell általános forgalmi adót bevallani, megfizetni. 

10.5. Gazdasági esemény: Első havi törlesztő-részlet átutalása (kamat). 

A törlesztő részletek kamata akkor lehet a bekerülési érték része, ha az üzembe 

helyezés időpontja előtt keletkezett. Most nem ez a helyzet. Az első részletet az 

üzembe helyezés után kell fizetni, így az átutalás kamat része az üzleti év telje-

sítményének része. Az adózott eredményen keresztül, közvetetten csökkenti a 

vállalkozás vagyonát. Ráfordításként, mert nem a termelési, transzformációs fo-

lyamathoz tartozik. A kamat a lízinghez, tehát pénzügyi termékhez kötődik, így 

nem a reálfolyamatok, hanem a B.VIII. Pénzügyi tevékenység ráfordításait nö-

veli (Tartozik). A főkönyvi azonosító: 8BVIII Fizetendő (fizetett) kamatok és 

kamatjellegű ráfordítások (8BVIII Fiz. Kam.). Az átutalás következménye most 

is: kevesebb (Követel) lesz a B.IV. Pénzeszközök csoportban megjelenített 

pénzmennyiség. A főkönyvi azonosító most is 3BIV Bankszámla (3BIV 

Bankszla). 
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Kontírozás: Első havi törlesztő-részlet átutalása (kamat) 
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3BIV Bankszla Csökken Követel 384 Bankszla 220 000 
Teljesítmény Ráfordítás 8BVIII Fiz.Kam. Nő Tartozik 873 Fiz.Kam. 220 000 

A tárgyi eszközök beszerzésével összefüggő számviteli dokumentációk, beszá-

molók hitelességének igazolásához a könyvvizsgálat során elengedhetetlen leg-

alább az alábbi kérdések vizsgálata: 

• Az aktivált eszközök a valóságban léteznek, és a bevételszerző tevékenységet 

szolgálják? 

• Az aktiválás megfelel-e a vonatkozó szerződésben rögzített feltételeknek, 

megállapodásoknak? 

• A tulajdoni lap szerint az ingatlan a társaság jogos tulajdona? 

• Van-e a tulajdoni lapon a tulajdonjogot korlátozó bejegyzés? 

• A hitel, illetve kölcsön szerződésben kikötött biztosítékok jellemzői. 

• Megvannak-e az üzembe helyezés feltételei (például hatósági engedélyek)? 

• Felújításoknál az analitikus és a főkönyvi nyilvántartásokban növelték az 

eszköz értékét és az értékcsökkenés alapját? 

II.21.3. Készletek vásárlása 
A készletek a számviteli törvény szerint olyan forgóeszközök, amelyek a vállal-

kozási tevékenységet közvetlenül, vagy közvetve, általában egy évnél rövidebb 

ideig szolgálják, vagy az értékteremtő folyamat egyetlen ciklusában vesznek 

részt. A számviteli elszámolásokban is alkalmazott csoportosításuk: 
                    Készletek 
  
    
Vásárolt készletek   Saját termelésű készletek     

 
B.I.1 Anyagok    B.I.2. Befejezetlen termelés 

  
B.I.5. Áruk    B.I.2. Félkész termékek 

  
B.I.5. Göngyölegek   B.I.3. Növendék-, hízó-, és egyéb állatok 
 
B.I.5 Közvetített szolgáltatások  B.I.4. Késztermékek 
 

Úton lévő készletek  
(B.I.1.; B.I.5.; B.I.4.) 

 
  Bérmunkára átadott készletek (B.I.1.; B.I.5.; B.I.2.; B.I.3) 
Forrás: Saját szerkesztés    17. ábra 

Készletek csoportosítása 
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A készletek csoportosítása alapján a vállalatok anyagot, árut, göngyöleget, és 

közvetített szolgáltatást vásárolhatnak. A beszámoló mérlegében a B.I.1. Anya-

gok, és a B.I.5. Áruk sorok tartalmazzák a vásárolt készleteket. 

A B.I.1. Anyagok olyan vásárolt készletek, amelyeket termék előállításához, 

szolgáltatás nyújtásához szereztek be. Az értékteremtő folyamatban általában 

csak egyszer vesznek részt, és megjelenési formájukat a felhasználásuk közben 

elveszítik. 

A B.I.5. Áruk mérlegsor három különböző vagyonelemet tartalmaz. A szűken 

értelmezett áruk olyan vásárolt készletek, amelyeket a vállalkozás általában érté-

kesítési céllal szerzett be, és változatlan formában, normális esetben magasabb 

értéken ad tovább. A göngyölegek többször felhasználható, a termék, vagy az 

áru mennyiségének, minőségének (állagának) megóvását, szállíthatóságát biz-

tosító készletek. A többszöri felhasználás ellenére sem tárgyi eszközök, mert 

minden tranzakcióban a termékkel, áruval együtt értékesítik. A visszavásárlás 

lehetősége nem biztos, hiszen a vevő meg is tarthatja. Csak a betétdíjas göngyö-

leg áru. A nem betétdíjas (nem visszaváltható) göngyölegeket az anyagok között 

kell nyilvántartani. Értékét a termék szolgáltatás árában akkor szabad érvényesí-

teni, ha azt a piac elfogadja. A közvetített szolgáltatások értéke csak a tovább-

számlázásig jelenhet meg az B.I.5. Áruk mérlegsorban. Fogalma: a vállalkozás 

nevében más javára megrendelt, és harmadik fél felé közvetített szolgáltatás be-

szerzési értéke függetlenül attól, hogy a gazdálkodó részben, vagy egészben vál-

tozatlan áron értékesíti. Az építőiparban alvállalkozói teljesítménynek nevezik. 

A vásárolt készletek beszerzési értéke a készlet megszerzése érdekében az 

átvételig (raktári bevételezésig, átvétel igazolásáig) felmerült, a készlethez 

egyedileg – közvetlenül, vagy valamilyen, a számviteli politikában rögzített mu-

tatók, jellemzők segítségével egyértelműen – hozzákapcsolható kiadások, köte-

lezettségvállalások. Ha a beszerzési érték valamelyik elemének ellenértéke nem 

forintban van meghatározva, akkor a vállalkozásnak a deviza/valuta elszámolás 

számviteli politikában rögzített módszerét kell következetesen alkalmaznia33. A 

bekerülési érték legfontosabb, és leggyakrabban előforduló elemeit a B.3. Mel-

léklet tartalmazza. 

 

                                                           
33

 A módszerek és lehetőségek megegyeznek a kötelezettségeknél (II.12. fejezet) ismertetettekkel. 
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A számviteli alapelvek közül a vásárolt készletbeszerzések számviteli nyilván-

tartásának vezetésénél különösen a következőket kell szem előtt tartani: 

• Teljesség elve. A számviteli nyilvántartás módszerétől függetlenül a mérleg-

fordulónapon a raktárba beérkezett, még használatba nem vett vásárolt kész-

let értékét tartalmaznia kell a beszámoló mérlegének. 

• Valódiság elve. A készletbeszerzéseknél a bekerülési érték számviteli tör-

vénynek megfelelő megállapítása igényli az alapelv érvényesítését. 

• Lényegesség elve, és a költség-haszon összemérésének elve. A vállalkozás-

nak lehetősége van, egy, a számviteli politikájában meghatározott lényeges-

ségi küszöbérték alatti áron beszerzett készlet azonnali költségelszámolására. 

Mintha a vásárolt készletet egy pillanatig sem tárolná a raktárában. Szintén 

ennek a két alapelvnek az alapján kell megválasztani az analitikus és a fő-

könyvi nyilvántartás módszerét. 

• Következetesség elve. A beszerzések elszámolásánál a választott nyilvántar-

tási módszerek következetes, több üzleti éven át tartó érvényesítése teszi le-

hetővé az egymást követő évek beszámolóinak összehasonlíthatóságát, a vál-

lalkozás készletgazdálkodásának értékelését.  

• Világosság elve. A beszámolóból és a számviteli nyilvántartásokból egyértel-

műen megállapíthatónak, és az érdekhordozók számára is megismerhetőnek 

kell lennie a vállalat készletbeszerzési politikájának és gyakorlatának. 

A vállalkozás számviteli politikájának a készletek beszerzésével kapcsolatban 

rögzítenie kell: 

• A készletelszámolás módszerét. A számviteli törvény szerint három, a nyil-

vántartások tartalmát és formáját meghatározó módszer választható: 

o évközben folyamatos mennyiségi és érték-nyilvántartás vezetése, 

o évközben csak mennyiségi nyilvántartás készítése, 

o évközben nincs semmilyen analitikus nyilvántartás. 

• A beszerzési ár tartalmát, különösen a több készletet érintő költségek felosz-

tásának módszereit. A több készletfajta beszerzéséhez köthető költségek (pl. 

szállítási, rakodási költség, közvetítői díj, raktározási költség) felosztása töb-

bek között történhet mennyiség, vagy érték alapján. Figyelem: Csak a köz-

vetlen, a készletek beszerzésével, kezelésével összefüggő költségek osztha-

tók fel. Például a készlet beszerzésre felvett hitel raktárba vételig megfizetett 

kamata a bekerülési érték része lehet. Hiszen ez a készletekhez kötődik. A fo-

lyószámla-hitel kamatát már tilos a készletek bekerülési értékében aktiválni. 



 

102 
 

Ez a vállalkozás egészének működéséhez, likviditásához kell. Nincs közvet-

len kapcsolatban a készletekkel. A raktárvezető bére része lehet a raktárában 

tárolt készletek bekerülési értékének. Az ügyvezető juttatásai semmiképp. 

• A készletfajtánál alkalmazott főkönyvi elszámolás módszerét. Az elszámolási 

módszerek különbsége ugyan elsősorban a készletfelhasználás értékének 

megállapítása miatt alakult ki, de már a beszerzések elszámolására is hatással 

van. A főkönyvi elszámolásnál a gyakorlatban már csak a beszerzési árat al-

kalmazókkal találkozhatunk. A technikai fejlődés hatására az elszámoló árat, 

vagy a fogyasztói (sic!) árat használó módszerek a 21. századra kimúltak. 

• A kisértékű készletek körét, a döntésnél használt lényegességi küszöbérték 

meghatározásának szabályait, vagy értékét. 

• A főkönyvi és az analitikus nyilvántartások kapcsolatát. 

• A leltározás szabályait (gyakoriság, módszer, kapcsolat az analitikus és fő-

könyvi nyilvántartásokkal, határidők stb.). 

A készletbeszerzések az analitikus nyilvántartásokban nem feltétlenül jelennek 

meg. Elsősorban a kisebb, vagy/és szolgáltatást végző vállalkozások használják 

ki azt a lehetőséget, hogy a folyamatosan vezetett mennyiségi és értéknyilván-

tartást egy év végi tételes leltárral helyettesítik. A leltár alapján állapítják meg a 

fordulónapi készlet mennyiségét és értékét. A módszer csak akkor elégíti ki a 

vagyonvédelmi követelményeket, ha az ügyvezetés és a tulajdonosok év közben 

folyamatosan ismerik, és átlátják a vállalat készletgazdálkodását. Ugyanis a lel-

tár alapján megállapított anyagjellegű ráfordítás a tevékenység tényleges anyag-

szükségletén felül tartalmazza a hiányokat is. A módszer alkalmazása megfelelő 

ellenőrzés hiányában azt eredményezheti, hogy az üzleti év anyagköltsége, vagy 

az eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) csak egy, bizonyítékokkal, okmá-

nyokkal, bizonylatokkal alá nem támasztott érték. Egy egyszerű, könnyen mani-

pulálható matematikai algoritmus eredménye: 
9. táblázat 
Az üzleti év anyagköltségének, ELÁBÉ-nak a megállapítása év végi leltár alapján 

Előjel Változók Bizonylat 
+ Nyitókészlet értéke Előző évi tételes leltár 
- Zárókészlet értéke Év végi tételes leltár 
+ Készletbeszerzés értéke Szállítói számlák 
= Tárgyévi anyagfelhasználás költsége, áruértékesítés ráfordítá-

sa (ELÁBÉ) 
Nincs 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A módszer alkalmazása mellett a tényleges, valós költségekre csak az előző 

évek költséghányad, illetve árrés mutatói alapján lehet következtetni. Az ilyen 

becslés pontosságát azonban a szerkezeti, minőségi, technológiai, piaci változá-

sok jelentősen befolyásolják. Ezért jelenti ennél a nyilvántartási formánál a meg-

bízható és valós összkép bemutatásának elengedhetetlen feltételét a folyamatos 

vezetői, tulajdonosi felügyelet, vagy független szakértői vizsgálat. Sokat javít a 

készletekről gyűjtött információk pontosságán, megbízhatóságán, ha a vállalko-

zás év közben legalább a készletmozgások mennyiségét folyamatosan követi. 

Mert így legalább a tényleges anyagfelhasználás mennyisége rendelkezésre áll, 

egyértelmű jelentést, közgazdasági tartalmat kap a leltár és a főkönyvi nyilván-

tartás közötti különbség. Ez lesz a készlethiány, vagy –többlet, melyet már a ter-

melési tevékenységtől elkülönítve lehet elszámolni, és az éves beszámolóban be-

mutatni. 

Az értékben és mennyiségben folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartások 

minimális, kötelező adattartalma az A.4. Mellékletben látható. A fejlécet termé-

szetesen csak év elején, vagy a készlet első beszerzésekor kell kitölteni. Az év-

szám kiemelése az üzleti évek szétválasztása miatt ajánlott. Alacsony tételszám 

mellett több évig is használható egy karton. Ekkor a tételes adatoknál kell egyér-

telműen jelezni az egymást követő évek közti váltást. A raktár azonosító és a 

polckarton az alap- és az analitikus nyilvántartások kapcsolatát biztosítja. 

Ugyanez a funkciója a tételes adatok között az anyagmozgás bizonylat-azonosí-

tójának (raktári bevételezési bizonylat) is. Egyszerűbb ügyviteli rendszerekben 

erre a célra a szállítólevelet, vagy magát a számlát is használhatják. 

A főkönyvi nyilvántartások formája is egyrészt a költségelszámolás módjától, 

másrészt az analitikus nyilvántartások típusától függ (F.6. Melléklet). Az eddigi 

gyakorlatot itt is alkalmazva néhány példa segítségével vizsgáljuk meg a kész-

letek főkönyvi elszámolásának néhány típusát. 

11. Példa: A vállalkozás anyagkészlete év közben a táblázatban felsorolt tranz-

akciók következtében nőtt. Az alapanyag készletekről nem vezetnek nyilvántar-

tást. A készletek év végi értékét leltár alapján állapítja meg.  
Megnevezés Mennyiség (kg) Egységár (HUF/kg) Érték (HUF) Áfa (HUF) 

Nyitókészlet 1 000 1 000 1 000 000  
1. Beszerzés 5 000 950 4 750 000 1 282 500 
2. Beszerzés 6 000 1 020 6 120 000 1 652 400 
3. Beszerzés 4 000 1 050 4 200 000 1 134 000 
Zárókészlet 5 000 1 044 5 220 000  
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A nyitókészlet és a zárókészlet értékéhez nem tartozhat Áfa. A nyitókészlet álta-

lános forgalmi adóját az előző évben (a beszerzésekkel együtt), a zárókészletét 

pedig a tárgyévi 1-2-3. beszerzésnél már rendezni kellett az adóhatósággal. A 

zárókészlet értékét a FIFO elszámolás módszerével lehet kiszámítani. A leltár 

szerint a raktárban található 5 000 kilogrammból 4 000 kg az utolsó beszerzés-

ből, 1 000 kg pedig az utolsó előtti, 2. beszerzésből maradt.  

Az érték így: 

4	000	�@ ∗ 1	050����@ + 1	000	�@ ∗ 1	050
���
�@

4	000	�@ + 1	000	�@ = 5	220	000	��� 

 Az egységár pedig:  
<	..,	,,,	���
<	,,,	BC = 1	044���BC   . 

11.1.1. Gazdasági esemény: Nyitókészlet aktiválása. 

Az üzleti év első napján a mérlegszámlák megnyitásával felel meg a folytonos-

ság számviteli alapelvének a vállalkozás. A nyitó vagyon értéke nem lehet más, 

mint amivel az előző évet zárta a vállalat. Az anyagkészletek értékét az erőforrá-

sok között a B.I. Készletek csoportban kell bemutatni. A főkönyvi számla azo-

nosítója így: 2BI Alapanyag lesz. Az eszközöknél ez a nullához képest növe-

kedés (Tartozik), mellyel szemben (Követel) egy, a 4. számlaosztályban 

elhelyezett technikai számlát (4 Nyitómérleg) használhat a vállalkozás: 

Kontírozás 
Vagyon 

 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 2BI Alapanyag Nő Tartozik 211 Anyagok 1 000 000 
Tőke Forrás 4 Nyitómérleg Nő Követel 491Nyitómérleg 1 000 000 

11.1.2. Gazdasági esemény: Nyitókészlet felhasználása. 

A készletnyilvántartásnak ez a módszere azt jelenti, hogy év közben nem hasz-

nálják a készletszámlákat. Mintha a nyitás pillanatában fel is használták volna az 

összes készletet. Ez a logisztika JIT módszerének leképezése a számviteli nyil-

vántartásokban. Tehát a készlet Újév napján el is tűnik az erőforrások, eszközök 

közül. A 11.1.1. Gazdasági eseménynél a készletet a 2BI Alapanyag karakterek-

kel azonosított főkönyvi számla pozitív (Tartozik) oldalára került. Ezt most el 

kell tüntetni, a negatív oldalra (Követel) könyveléssel. Az anyagfelhasználás a 

vállalkozás teljesítményének egyik formája. Az eredményen keresztül közvetet-

ten változtatja a vállalkozás vagyonát. Az eredménykimutatás A.IV.05. Anyag-

jellegű költségek sorába kell bemutatni a vállalkozás működéséhez, ezen belül a 

termelési folyamatokban felhasznált materializált forgóeszközök értékét. Leg-
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fontosabb jellemzőjük, hogy eredeti formájukat elvesztve beépülnek a termékbe, 

szolgáltatásba. Vagy megteremtik a vállalkozás különböző termelő, szolgáltató, 

kiegészítő tevékenységének feltételeit. Az anyagköltségek között leggyakrabban 

az alap-, segéd-, üzem- csomagolóanyagok, energia, irodaszer, egy éven belül 

elhasználódó, kisértékű szerszámok felhasználását kell elszámolni. A főkönyvi 

számla azonosítójának első karaktere 5 (költségnem), hiszen a termelési folya-

mathoz kötődő teljesítményt, erőforrás felhasználást kell elszámolnunk. Így a 

főkönyvi számla teljes azonosítója: 5AIV Vásárolt anyagok költségei (5AIV 

Anyagktg.). A teljesítmény ebben az esetben költségnövekedés (Tartozik) for-

májában jelenik meg:  

Kontírozás 
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 2BI Alapanyag Csökken Követel 211 Alapanyag 1 000 000 
Teljesítmény Költség 5AIV Anyagktg. Nő Tartozik 511 Anyagktg. 1 000 000 

11.2.1. Gazdasági esemény: 1. Beszerzés nyilvántartásba vétele. 

Ez a módszer a beszerzéseknél is a JIT logisztikai módszert képezi le a számvi-

teli nyilvántartásokra. A készletek nyilvántartása helyett itt is egyből a teljesít-

mény miatti, eredményen keresztül realizálódó, közvetett vagyoncsökkenést kell 

nyilvántartásba venni. Tehát a 11.1.2. Gazdasági eseményhez hasonlóan a most 

is ki kell hagynunk a készletváltozást. Azonnal növelnünk (Tartozik) kell a költ-

ségeket az 5AIV Anyagköltség karakterekkel azonosítótt főkönyvi számlán. 

Ilyen összegnél szóba sem jöhet készpénzes beszerzés, ezért az anyag ellenőrzé-

séért kötelmet, tartozást (forrás) kell elismernünk. Jellemzően egy éven belül 

kell ezt az összeget kifizetni, ezért az éves beszámoló F.III. Rövid lejáratú köte-

lezettségei között fogjuk ezt a forrás-, tartozásnövekedést (Követel) bemutatni. 

A főkönyvi számla azonosítóját már használtuk, 4FIII Szállítók:  

Kontírozás 
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Tartozás Forrás 4FIII Szállítók Nő Követel 454 Szállítók 4 750 000 
Teljesítmény Költség 5AIV Anyagktg. Nő Tartozik 511 Anyagktg. 4 750 000 

11.2.2. Gazdasági esemény: 1. Beszerzés Áfa. 

Az erőforrás, szolgáltatás beszerzés általános forgalmi adó elszámolását már is-

merjük. Egyrészt kötelem, tartozás, forrásnövekedés (Követel) a szállítóval 

szemben (4FIII Szállítók). Másrészt kötelem, tartozás, forráscsökkenés (Tarto-

zik) a költségvetés felé, hiszen a beszerzés miatt a szállítónak fizetendő Áfa le-
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vonható az időszakban fizetendő adó összegéből. Ezt az adóelszámolás idősza-

kában a 4FIII Előzetes Áfa karakterekkel jelölt főkönyvi számlán kell rögzíteni. 

Kontírozás 
Tartozás Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Forrás 4FIII Szállítók Nő Követel 454 Szállítók 1 282 500 
Csökken Forrás 4FIII Előzetes Áfa Csökken Tartozik 466 Előzetes Áfa 1 282 500 

Ugyanezeknek a lépéseknek, módszereknek az alkalmazására van szükség a 

következő két beszerzésnél is Ezek a 11.3.1.;11.3.2.; 11.4.1.;11.4.2. sorszámú 

gazdasági események.  

11.5. Gazdasági esemény: Év végi készlet aktiválása. 

Év végén a főkönyvi nyilvántartás szerint a vállalkozás 16 000 kg, 16 070 000 

HUF értékű alapanyagot használt fel. Ezt a látszatot írja felül, oszlatja el az év 

végén elkészített leltár. A leltározók megállapították, sőt aláírásukkal teljes fele-

lősséget vállalva tanúsítják, hogy a raktárban, vagy a gyártósoron van még fel 

nem használt alapanyag. 5 000 kg, melynek értéke 5 220 000 HUF. Mit kezd-

jünk ezzel az információval? Ha a valódiság számviteli alapelvének megfelelő 

információt akar a vállalkozás megjeleníteni az éves beszámolójában, akkor kor-

rigálnia kell az elszámolt anyagköltséget. A nyilvántartástól eltérően éppen 

5 220 000 HUF-al kevesebb értékű anyagot használt fel a termelési te-

vékenységhez. Le kell faragnia (Követel) az üzleti év teljesítményét befolyásoló, 

eredményt csökkentő, 5AIV Anyagköltség (5AIV Anyagktg.) karakerekkel azo-

nosított főkönyvi számla egyenlegét. A leltár az erőforrások, a példában az alap-

anyagok valódi megszámolását jelenti. A beszerzések azonnali költségelszá-

molása miatt a nyilvántartás szerint az alapanyagok értéke nulla. A leltár szerint 

5 220 000 HUF. Tehát növelni (Tartozik) kell a 2BI Alapanyag azonosítóval 

ellátott főkönyvi számlán kimutatott összeget: 

Kontírozás 
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 2BI Alapanyag Nő Tartozik 211 Alapanyag 5 220 000 
Teljesítmény Költség 5AIV Anyagktg. Csökken Követel 511 Anyagktg. 5 220 000 
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12. Példa: Egy kereskedelmi vállalkozás feltöltötte árukészletét. A tranzakció 

paraméterei a következők voltak: 

Megnevezés Toyota alkatrészek Renault alkatrészek 

Alkatrész értéke 15 000 000+Áfa HUF 45 000 000+Áfa HUF 

Mennyiségi kedvezmény 5 % 3 % 

Szállítási költség 720.000+Áfa HUF 

A szállítást egy fuvarozó, szállítmányozó Bt-től rendelte meg a vevő. Az alkat-

részeket a raktárba bevételezték. A vállalkozás év közben készleteiről mennyi-

ségi és értéknyilvántartást vezet, tényleges beszerzési áron. A szállítási költség a 

beszerzési érték arányában történik. Először számoljuk ki a tranzakció értékada-

tait. 

Előkészítő táblázat: 

Ssz Megnevezés Me. 
Toyota 

alk. (HUF) 
Renault 

alk. (HUF) 
Számítás Áfa (HUF) 

1. Beszerzési érték HUF 15 000 000 45 000 000 Másolás  

2. Mennyiségi kedvezmény aránya % 5 3 Másolás  

3. Mennyiségi kedvezmény HUF 750 000 1 350 000 1.*2.  

4. Korrigált beszerzési ár HUF 14 250 000 43 650 000 1.-3. 26 035 500 

5. Szállítási költség aránya % 1,2 1,2 
720	000
60	000	000  

6. Szállítási költség HUF 180 000 540 000 1.*5. 194 400 

7. Bekerülési (Könyv szerinti) érték HUF 14 430 000 44 190 000 4.+6.  

A beszerzési érték mezők kitöltése csak másolást igényel. A teljesítéskor kapott 

mennyiségi kedvezmény értékének kiszámítása is megtörténhet egy egyszerű 

szorzással: 

Toyota alkatrészek: 15	000	000 ∗ 5	% = 750	000	���. 

Renault alkatrészek: 45	000	000 ∗ 3	% = 1	350	000	���. 

A korrigált beszerzési érték a mennyiségi kedvezménnyel csökkentett eredeti 

beszerzési érték. Ez a szállító számlájában az általános forgalmi adó nélküli ér-

ték. Erre kell megfizetni az általános kulccsal számított Áfa-t: 

Áfa értéke: D14	250	000 + 43	650	000E ∗ 0,27 = 26	035	000	���. 

A szállítási költség ehhez az üzlethez, ezekhez az alkatrészekhez kapcsolódik. 

Sértené a valódiság számviteli alapelvét, ha ennek ellenére nem vennénk számí-

tásba az két típushoz kapcsolódó árukészlet értékében. Simán a készlettől, ter-

meléstől független, a vállalkozás működtetéséhez szükséges általános anyagjel-

legű ráfordításként vennénk nyilvántartásba. Az ilyen számviteli megoldásnak 

az lenne a következménye, hogy a szállítási költség idő dimenziója elvesztené a 

szerepét. Mert az árukészlet értékesítésének idejétől függetlenül a szállítási rako-
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dási költség csak az üzleti év teljesítményében jelenhetne meg, mint EK/A.IV 

Anyagjellegű ráfordítás egyik eleme. Tehát akkor is a beszerzés évében csök-

kentené a vállalkozás eredményét, ha az árut csak a következő évben sikerülne 

eladni. Ezért kell az áruk beszerzési értékébe beépíteni az érdekükben felmerült, 

hozzájuk kapcsolható szállítási, rakodási költséget. Hogyan? Hibát követne el a 

vállalkozás, ha kiválasztaná valamelyik készletet és annak bekerülési értékét nö-

velné a teljes szállítási költséggel. Pontosabb, megbízhatóbb, elfogadhatóbb, ha 

valamilyen műszaki-gazdasági jellemző alapján felosztja a két márka között a 

teljes költséget. A számvitel politikájában a vállalkozás azt rögzítette, hogy be-

kerülési érték arányában osztja fel ezt a költségelemet. Az algoritmus a követke-

ző: 

Toyota alkatrészekre jutó szállítási rakodási költség: 

( /.,	,,,
*<	,,,	,,,FG<	,,,	,,,0 ∗ 15	000	000 = 180	000	���. 

Renault alkatrészekre jutó szállítási rakodási költség: 

( /.,	,,,
*<	,,,	,,,FG<	,,,	,,,0 ∗ 45	000	000 = 540	000	���. 

Az általános forgalmi adó a teljes szállítási költség alapján kell a szállítónak 

megfizetni: 720 000 * 0,27 = 194 400 HUF. 

A bekerülési érték a korrigált beszerzési érték és a szállítási költség összege. 

Kezdődhet a megvásárolt árukészlet nyilvántartásba vétele: 

12.1. Gazdasági esemény: Az eladásra vásárolt alkatrészek nyilvántartásba 

vétele korrigált beszerzési áron. 

A beszerzett anyag, áru egy normálisan működő vállalkozásnál gyorsan felhasz-

nálásra, értékesítésre kerülnek. Fogalmukból következik, hogy a transzformáció-

nak, termelésnek csak egyetlen ciklusában használhatók fel. Utána megszűnnek 

létezni. Ezért az ide tartozó erőforrások a vállalkozások számára forgóeszközök, 

és az éves beszámoló mérlegében a B.I. Készletek csoportban kell bemutatni. A 

nyilvántartásnál már a vásárlás célját is figyelembe kell venni. A vállalkozás te-

vékenységi köre: kereskedés autóalkatrészekkel. Ha ennek a tevékenység folyta-

tásához szükséges az árukészlet beszerzése, akkor ezt a főkönyvi 

nyilvántartásban is jelezni kell. Így a főkönyvi számla azonosítója 2BI Áruk, 

melyen belül a szöveg finomításával azonosítani lehet a gépkocsi márkát is (pl. 

2BI Áruk Toyota alkatrészek, 2BI Áruk Toyota, 2BI Áruk Renault alkatrészek, 

2BI Áruk Renault). Vásároltuk az alkatrészeket, tehát a készleteink mennyisége, 

értéke nőtt (Tartozik). Vásárlás típusú tranzakciókról tudjuk, hogy a va-

gyonváltozás másik síkja pénzeszköz csökkenés, vagy késleltetett fizetésnél 
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kötelem növekedés (Követel). Példánkban az utóbbi esetet kell kezelnünk. A 

szállítónak az ellenőrzés megszerzése után, legkésőbb a fizetési határidőig illik 

megfizetni az áru ellenértékét. Addig tartozunk (Követel) partnerünknek. A tar-

tozásokat az éves beszámolóban F.III. Rövid lejáratú kötelezettségként mutatjuk 

be. A főkönyvi nyilvántartásban a rövid lejárató kötelezettségek azonosítója a 

már sokszor használt 4FIII Szállítók: 

Kontírozások 

12.1.1. Gazdasági esemény: Toyota alkatrészek nyilvántartásba vétele. 
Vagyon Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 2BI Áruk (Toyota) Nő Tartozik 261 Áruk 14 250 000 
Kötelem Forrás 4FIII Szállítók Nő Követel 454 Szállítók 14 250 000 

12.1.2. Gazdasági esemény: Renault alkatrészek nyilvántartásba vétele. 
Vagyon Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 2BI Áruk (Renault) Nő Tartozik 261 Áruk 43 650 000 
Kötelem Forrás 4FIII Szállítók Nő Követel 454 Szállítók 43 650 000 

12.1.3. Gazdasági esemény: Alkatrészek beszerzésének általános forgalmi adó-

ja. 

Az erőforrás, eszköz beszerzés általános forgalmi adója most is a F.III Rövid le-

járatú kötelezettség növekedését (4FIII Szállító, Követel), és ezzel együtt F.III. 

Rövid lejáratú kötelezettség – konkrétan a költségvetéssel szembeni adókötele-

zettség – csökkenését (4FIII Előzetes Áfa, Tartozik) okozza: 

Kontírozás 
Kötelem,  
Tartozás 

Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 
(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 

Nő Forrás 4FIII Szállítók Nő Követel 454 Szállítók 26 035 500 
Csökken Forrás 4FIII Előzetes Áfa Csökken Tartozik 466 Előz.Áfa 26 035 500 

12.2. Gazdasági esemény: Szállítási költség aktiválása. 

Az árubeszerzéshez egyértelműen hozzárendelhető szállítási költséget az erőfor-

rás, eszköz bekerülési értékének növekedéseként, pozitív változásaként (Tarto-

zik) kell bemutatni és nyilvántartásba venni. Ezért a tranzakció besorolása teljes 

mértékben megegyezik a 12.1. Gazdasági eseményeknél alkalmazottal. Miért 

van szükség önálló könyvelési tételre? Mert a partner, szállító nem azonos az al-

katrészeket eladóval. Egy fuvarozással, szállítmányozással foglalkozó vállalko-

zást bíztak meg a feladattal. Más a tartozás címzettje. 
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Kontírozások 

12.2.1. Gazdasági esemény: Toyota alkatrészek szállítási költségének aktiválása. 
Vagyon Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 2BI Áruk (Toyota) Nő Tartozik 261 Áruk 180 000 
Kötelem Forrás 4FIII Szállítók Nő Követel 454 Szállítók 180 000 

12.2.2. Gazdasági esemény: Renault alkatrészek szállítási költségének aktiválá-

sa. 
Vagyon Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 2BI Áruk (Renault) Nő Tartozik 261 Áruk 540 000 
Kötelem Forrás 4FIII Szállítók Nő Követel 454 Szállítók 540 000 

12.2.3. Gazdasági esemény: Szállítási költség általános forgalmi adójának nyil-

vántartásba vétele. 

A gazdasági esemény nyilvántartásának elmélete, módszere azonos a 12.1.3. 

Gazdasági eseménynél megismerttel. Csak az összeg változik: 

Kontírozás 
 Kötelem,  
Tartozás 

Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 
(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 

Nő Forrás 4FIII Szállítók Nő Követel 454 Szállítók 194 400 
Csökken Forrás 4FIII Előzetes Áfa Csökken Tartozik 466 Előz.Áfa 194 400 

A vásárolt készletek beszerzésével összefüggő nyilvántartások hitelességét a be-

számolóban a könyvvizsgálat az alábbi kérdések alapján tudja igazolni: 

1. A bekerülési érték megállapítása megfelel a számviteli törvény és a vállalko-

zás számviteli politikájában rögzített szabályoknak? 

2. A több készletet érintő kiadásokat, kötelezettségvállalásokat figyelembe vet-

ték a bekerülési érték megállapításánál? 

3. A készletek bekerülési értéke nem tartalmaz a készlethez közvetlenül, vagy 

műszaki-gazdasági mutatókkal nem kapcsolható kiadásokat, kötelezettség-

vállalásokat? 

4. Ellenőrizte a vállalkozás év végén leltárral a vásárolt készletek mennyiségét 

és értékét? 

5. A leltározást a számviteli politikában meghatározott szabályok szerint végez-

ték? 

6. A leltár értékelése a számviteli politikában rögzített módszerekkel, paraméte-

rekkel történt, 

7. Közvetített szolgáltatások aktiválását alátámasztják-e a szerződések és a ka-

pott számlák? 
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II.21.4. Pénzügyi eszközök beszerzésének számvitele 
A pénzügyi eszközök által lefedett teret a lehető legszélesebben értelmezem. A 

fogalmi körbe tartoznak a pénzeszközök mellett az üzletrészek, és a tőkepiacról 

szóló 2001. évi CXX. törvény hatálya alá tartozó értékpapírok. Az ilyen erőfor-

rásokhoz, kötelmekhez köthető hozamokat és ráfordításokat a vállalkozás telje-

sítményét bemutató eredménykimutatás külön, az B. Pénzügyi tevékenység 

eredménye főcsoportban gyűjti össze.  

A pénzügyi eszközök közül az adott kölcsönök és a pénzeszköz lekötések szám-

viteli besorolásának fő szempontja a futamidő. Ez megegyezik a legtöbb erőfor-

rásnál, eszköznél használttal. Értékpapírokat, üzletrészeket azonban a vállalko-

zások különböző céllal vásárolhatnak. A számviteli a besoroláshoz először ezt a 

szempontot kell megismerni. A tartós jövedelemszerzési, befolyásolási, irányítá-

si céllal vásárolt pénzügyi eszközöket az A. Befektetett eszközök, a forgatási 

céllal, árfolyamnyereség elérése érdekében vásároltakat pedig a B. Forgóeszkö-

zök között kell kimutatni. 

Az A.III. Befektetett pénzügyi eszközök mérlegfőcsoportba tartozó eszközöket a 

számviteli törvény két dimenzióban csoportosítja: 
10. táblázat 
A befektetett pénzügyi eszközök csoportosítása 

Dimenziók 
Vállalkozások közti kapcsolat 

Kapcsolt vállalkozás Egyéb része-
sedési viszony 

Nincs 

Jo
gv

is
zo

n
y 

Része-
sedés 

A.III.1. Tartós részesedés kapcsolt vál-
lalkozásban 
A.III.3. Tartós jelentős tulajdoni része-
sedés 

A.III.5. Egyéb 
tartós részesedés 

 

H
it

el
vi

sz
on

y Köl-
csön 

A.III.2. Tartósan adott kölcsön kap-
csolt vállalkozásban 
A.III.4. Tartósan adott kölcsön jelentős 
tulajdoni részesedési viszonyban álló 
vállalkozásban 

A.III.6. Tartósan 
adott kölcsön e-
gyéb részesedési 
viszonyban lévő 
vállalkozásban 

A.III.7. Egyéb tar-
tósan adott kölcsön 

Érték-
papír 

  
A.III.8. Tartós hi-
telviszonyt megtes-
tesítő értékpapír 

Forrás: Saját szerkesztés 

A vállalkozások közti kapcsolat szabályait a 2017/1 azonosítóval jelölt könyvem 

III.8. Fejezete tartalmazza. A dimenzió kiemelésének egyik oka és célja a piaci 

szabályok érvényesülésének kikényszerítése az egymással tulajdonosi34 kapcso-

latban lévő vállalkozások között. A vállalatok közti kapcsolatot a mérettől 

                                                           
34 Az egy tulajdonosi körbe tartozó vállalkozások vagyonának, eredményének összevont bemutatása. 
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majdnem teljesenfüggetlenül figyelni, használni kell például az adózásban 

fontos transzferár képzésnél és adatszolgáltatásoknál is. 

A kölcsön egy másik vállalkozásnak, vagy magánszemélynek átadott pénz-

összeg. A hitelintézetnél tartósan (egy éven túl) lekötött pénzmennyiség neve le-

kötött bankbetét. További csoportosítást igényel a kölcsön és a lekötött bankbe-

tét pénzneme. A magyar fizetőeszköz mellett devizában (esetleg valutában) is 

adhatók, leköthetők. 

A B. Forgóeszközök mérlegfőcsoporton belül sok helyen találhatók pénzügyi 

eszközök. A kölcsönök a B.II. Követelések, a rövid lejáratú bankbetétek (pénz-

lekötések) a B.IV. Pénzeszközök között találhatók. A számviteli törvény a for-

gatás, rövid távú haszonszerzés céljából vásárolt részesedéseket, üzletrészeket, 

tulajdoni és hitelviszonyt kifejező értékpapírokat sorolja a B.III. Értékpapírok 

mérlegcsoportba. 
11. táblázat  
A forgatási célú értékpapírok számviteli csoportosítása 

Dimenziók 
Vállalkozások közti kapcsolat 

Kapcsolt Egyéb része-
sedési viszony 

Nincs 

Jo
gv

is
zo

n
y 

Részesedés B.III.1. Részesedés kapcsolt vállal-
kozásban 
B.III.2. Jelentős tulajdoni részese-
dés 

B.III.3. Egyéb 
részesedés 

B.III.4. Saját részvé-
nyek, üzletrészek 

Értékpapír   B.III.5. Forgatási célú, 
hitelviszonyt megtes-
tesítő értékpapír 

Forrás: Saját szerkesztés 

A korlátolt felelősségű társaságok és a részvénytársaságok alaptőkéjük egy ré-

szét visszavásárolhatják a tulajdonosoktól. Erre akkor van lehetőségük, ha a saj-

át tőke magasabb a jegyzett (alap) tőkénél, és az alapító okirat tartalmazza a tár-

saság elővásárlási, vagy saját részvény, üzletrész vásárlási jogát. A saját részvé-

nyért, üzletrészért kifizetett összeget a B.III. Értékpapírok mérlegcsoportba kell 

sorolni, hiszen a Kft-nek egy, a részvénytársaságnak két éven belül vagy el kell 

adnia, vagy be kell vonnia. 

A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat hozamuk szerint célszerű csoporto-

sítani. A diszkont értékpapírok nem kamatot fizetnek. Hozamuk a névérték és a 

kibocsátási árfolyam pozitív különbsége35. A kamatozó értékpapírok közül a fix 

kamatozásúak a teljes futamidő alatt a mindenkor aktuális tőkeértékre vetített ál-

                                                           
35 Kötvény esetében zéró kupon kötvénynek is nevezik. 
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landó kamatot fizetnek. Magas inflációt gerjesztő makrogazdasági környezetben 

alakultak ki a változó kamatozású értékpapírok. Céljuk a befektetők kamatkoc-

kázatának mérséklése. Progresszív kamatozású az értékpapír, ha kamata előre 

meghatározott, és a futamidő alatt évről évre emelkedik. Kibocsátása az infláció 

növekedését váró gazdasági környezetben számíthat sikerre. A degresszív kama-

tozású értékpapír filozófiája ellentétes a progresszívével. A kibocsátáskor meg-

állapított kamat évről évre csökken. A változó (lebegő) kamatozású értékpapír 

kamata előre nem rögzített. Mindig az aktuális piaci helyzetet, várakozásokat 

tükrözi. Az ilyen értékpapír megjelenése a pénzügyi piacon annak beismerése is 

lehet, hogy a kibocsátónak halvány fogalma sincs a várható gazdasági helyzet-

ről. 

Az adott kölcsönök legismertebb fajtái a dolgozóknak adott lakásépítési kölcsö-

nök, és a fizetési előlegek. A lekötött pénzösszegek közül pedig leggyakrabban a 

hitelintézeteknél lekötött, ügyvédnél, közjegyzőnél biztosítékként letétbe helye-

zett pénzösszeg, az óvadék, kaució fordul elő. 

A számviteli törvény szerint más eredménykimutatás-sorokban kell bemutatni a 

befektetési, illetve a forgatási céllal beszerzett, ellenőrzött pénzügyi eszközök 

teljesítményét. Hozamait, ráfordításait. A teljesítmény bemutatására használt so-

rok tartalma segít eligazodni, használni, értelmezni a pénzügyi eszközök által 

generált eredményt. 

A B.VIII.15. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek és árfolyam-

nyereség eredménykimutatás-sor fedi le a tartós jövedelemszerzési, befolyásolá-

si céllal vásárolt pénzügyi eszközökkel a teljes futamidő alatt elérhető hoza-

mokat. Az idősík miatt itt kell bemutatni azt a beszerzéskor a vételárban elis-

mert, megfizetett kamatot, mely még az előző tulajdonosnál, az eladónál kelet-

kezett. Továbbá – ha a vállalkozás az elszámolás mellett dönt – az árfolyam-

veszteséget is. Mindkét összeg csökkenti az üzleti év eredményét, hiszen a vá-

sárláskor ki kellett őket fizetni az eladónak. Benne vannak az értékpapír beszer-

zési árában. Viszont az erőforrás, eszköz bekerülési, nyilvántartási értékének 

ezek a tényezők már nem a részei, így csak teljesítményként, az eredményen ke-

resztül, közvetetten módosítják a vállalkozás vagyonának értékét. Az elszámolt 

összeggel kevesebb lesz az üzleti évben az értékpapír birtoklásával elérhető ho-

zam. 

A B.VIII.16. Egyéb kapott (járó) kamatok, és kamatjellegű bevételek között kell 

bemutatni a forgatási céllal beszerzett pénzügyi eszközök hozamait, illetve a vé-

telárban elismert kamatot. Hatása, a bemutatás elmélete és magyarázata mege-
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gyezik a B.VIII.15. eredménykimutatás sorban meg megismerttel (csökkenti az 

üzleti év eredményét). 

A B.IX.19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyam-

veszteségek eredménykimutatás-sor a B.VIII.15. Befektetett pénzügyi eszközök-

ből származó bevételek és árfolyamnyereség sor párja. Mindkettő tartalmára, ke-

zelésére ugyanazok a szabályok vonatkoznak, csak ellenkező előjellel. A pénzü-

gyi eszközök beszerzésénél a lényeg: az idősík miatt itt kell bemutatni azt a be-

szerzésekor a vételárban megfizetett árfolyam-nyereséget. Ez az összeg növeli 

az üzleti év eredményét, hiszen a vásárláskor ennyivel kevesebbet kellett fizetni 

az eladónak. Ennyivel több lesz az üzleti évben az értékpapír birtoklásával elér-

hető hozam. 

A B.IX.22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai eredménykimutatás-sorban 

kell bemutatni a B.III. Értékpapírok között nyilvántartott hitelviszonyt megteste-

sítő értékpapírok beszerzésekor a megfizetett, a bekerülési érték elemeként el 

nem számolható járulékos ráfordításokat (pl. bizományosi-, opciós díjak). 

A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beszerzésénél a vásárláskor ki-

számolt árfolyam-különbözet vagyonra gyakorolt közvetett hatása csak az ellen-

őrzés megszűnésekor (futamidő lejárta, értékpapír értékesítése) teljesül. Az időa-

rányosan az üzleti évre jutó árfolyamveszteséget a G.2. Költségek és ráfordítá-

sok passzív időbeli elhatárolása, az árfolyamnyereséget pedig a C.1. Bevételek 

aktív időbeli elhatárolása mérlegsorokon kell bemutatni.  

A pénzügyi eszközök bekerülési értékének kiszámítása nem egyszerű feladat. 

Az alkalmazott módszer, az eredmény alakulását erőteljesen befolyásoló para-

méterek skálája nagyon széles. A válogatásnál a pénzügyi eszköz típusát, éves 

beszámolóban alkalmazott, választott besorolását is szem előtt kell tartani. Bi-

zony van olyan jellemzője, eleme a bekerülési értéknek, melyet a számviteli tör-

vény a befektetett eszközök között kötelezővé tesz, de legalábbis megenged, míg 

a forgóeszközök között kifejezetten megtilt. 

A részesedések közül az A.III. Befektetett pénzügyi eszközök közé soroltak be-

szerzési értéke vásárlásnál a vételár, a járulékos díjak (pl. bizományosi és az op-

ciós díj) összegével egyenlő. Forgatási céllal vásárolt üzletrészeknél a járulékos 

díjak aktiválása nem kötelező, de lehetséges. Ha a vállalkozás úgy dönt, hogy 

ezeket nem építi be a bekerülési értékbe, továbbá valószínűsíti, hogy a pénzügyi 

eszköz értékesítésekor megtérülnek, akkor a bemutatásnál a B.IX. Pénzügyi mű-

veletek egyéb ráfordítása eredménykimutatás csoport a nyerő. Ha az értékesítés 
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nem az üzleti évben történik, akkor az ellenőrzés időszakában ezt a ráfordítást 

egészen az értékesítésig a C. Aktív időbeli elhatárolások között kell bemutatni. 

A hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapíroknál a bekerülési érték megál-

lapításához kialakított szabályozás alapjai ugyanazok, mint a részesedéseknél 

(vételár, bizományosi és opciós díjak kezelése). A nagy különbség a vételárban 

elismert kamat kezelése. A tartós és a forgatási céllal vásárolt értékpapíroknál 

sem tartalmazhatja a bekerülési érték a kibocsátástól, utolsó kamatfizetéstől a 

beszerzésig felhalmozott kamatot. A számításához használt képletek: 

H5�5�ü4é��	é��é� = Jé�54á� − Jé�54á��7�	54��K5��	�7K7� 
Vételárban elismert kamat =	LéMéNOéB∗LéMPQCQR	BSTSOPá�∗DUáRáNPáR	�áOVTS=WX�YZRáOáR	�áOVTS36ELS[OáNX	éM	\YRR]S37  

A névleges kamatláb az értékpapír kibocsátásakor meghirdetett, az utolsó ka-

matfizetéstől a vétel időpontjáig érvényes kamat. Nem a piaci-, az effektív-, 

vagy a reál-, stb. kamatok valamelyikét kell használni. 

A kibocsátás és a vásárlás között eltelt időszak nem más, mint a kibocsátástól, 

utolsó kamatfizetéstől az ellenőrzés megszerzésének időpontjáig eltelt időszak 

hossza. Ebben az időszakban az értékpapírt nem a vállalkozás ellenőrzi. Ugyan-

akkor a következő kamatfizetésnél a vállalkozás az erre az időszakra jutó kama-

tot is megkapja. A kamat pedig nem vagyon, hanem teljesítmény. Eredményt 

növelő hozam. Normális tranzakció esetén ezt az értéket a vételárban meg kell 

fizetni az előző tulajdonosnak. Annak az időszaknak a teljesítményét kell meg-

osztani az előző tulajdonossal, melynek végén a kamatot a vállalkozás kapja. A 

kamat átadása közvetetten, a bevételen, az eredményen keresztül csökkenti a 

vállalkozás vagyonát. Nem lehet erőforrás bekerülési értékének része. 

A vételár a kamaton kívül árfolyam-különbözetet is tartalmazhat. Mert az érték-

papírok piaci ára, hozama a folyamatosan változó gazdasági környezet hatására 

eltérhet, a gyakorlatban mindig el is tér a kibocsátáskor, a névleges kamatláb 

meghatározásánál várt mértéktől. Az eltérés a befektetők hozamelvárásainak 

eredője. Alapja, tartalma a gazdaság téridejének nagyon összetett, kaotikus 

állapota, változása, melyet olyan fogalmakkal lehet jelezni, mint a gazdaság 

állapotát meghatározó globális, politikai, makro-, mikro-gazdasági folyamatok, 

a befektetői kereslet, kínálat helyzete, a befektetői várakozások, vagy a kibocsá-

                                                           
36 Ha nem a kibocsátáskor vásárolja a vállalkozás az értékpapírt, akkor a kibocsátás dátuma helyett az utolsó ka-
matfizetés dátumát kell használni.   
37 A naptári év hosszát a számlálóhoz igazítva ki lehet fejezni napokban (365), hónapokban (12), vagy negyedé-
vekben (4), félévekben (2). 
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tó vállalkozás teljesítménye. A sok hozamot befolyásoló tényező közül a pénzü-

gyi szakirodalom leggyakrabban a következőket emeli ki: 

• a nemzetközi, és az országra jellemző konjunkturális helyzet, 

• az ország pénzügyi szabályozásának jellemzői, 

• a közép, és hosszú lejáratú bankhitelek érvényes kamatlába, 

• külföldi jegyzés esetén a várható árfolyam, és ennek várható változása, 

• az értékpapír kibocsátó megbízhatósága, 

• a kibocsátó vállalkozás várható jövedelmezősége, 

• a felajánlott fedezet formája. 

A számviteli törvény csak a tartós, az A.III. Befektetett pénzügyi eszközök 

között kimutatott értékpapírok másodlagos forgalmazásban történő vásárlásánál 

teszi lehetővé az árfolyam-különbözetek elszámolását. Beszerzéskor csak az üz-

leti évre jutó árfolyam-különbözetet lehet figyelembe venni. Az algoritmus: 

Árfolyam-különbözet = :^QBQNüPéRX	éNOéB=LéMéNOéB?∗_PPQ`őN]éR	X�őR]SBá`SB	\YRR]S	S]	ü]PQOX	éM�Q`�áONSPéMő	aVOSTX�ő  

Az árfolyam-különbözet előjelét a bekerülési érték és a névérték viszonya hatá-

rozza meg. A pozitív előjel azt jelenti, hogy a vételárban elismert kamat kisebb, 

mint az értékpapír aktuális piaci helyzetben várható hozama. A vétel időpontjá-

ban csak kisebb hozamot ígérő értékpapír lenne kibocsátható. A vevő 

pozícióban lévő vállalkozás számára ez veszteség, hiszen a hozamkülönbözetet 

is megfizeti a vételárban. A negatív előjel jelentése: a vételárban elismert kamat 

magasabb, mint az aktuális piaci helyzetben várható hozam. A vételárban a kö-

vetkező kamatfizetéskor biztosan megkapott hozamnál kevesebbet kellett a ve-

vőnek fizetnie.  

Az üzleti évre időarányosan jutó árfolyam-különbözeteket teljesítményként (rá-

fordításként, illetve bevételként) el lehet számolni38. A következő évek árfo-

lyam-különbözetét az értékpapír feletti ellenőrzés megszűnéséig (értékesítésig, 

futamidő lejártáig) minden évben el lehet számolni. Álláspontom szerint, ha a 

vállalkozás a vásárláskor élt az árfolyam-különbözet elszámolásának lehetőségé-

vel, akkor ezt a futamidő végéig minden évben meg kell ismételnie. 

Az ellenőrzés időszakának hossza az üzleti évben a vásárlás dátumától a mérleg-

fordulónapig eltelt időszak hossza. Napokban, hónapokban, negyedévekben, fél-

évben kifejezve. Képlettel: 

Ellenőrzési időszakának hossza az üzleti évben = Já�á�4á�	�á�bK7−c��	
�á�á�	�á�bK7 

                                                           
38 Nem kötelező! 
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A hátralévő futamidőt pedig a következő algoritmus alapján lehet kiszámítani: 

Hátralévő futamidő = d54e5�	fb�7K��ő − :3445�ő��é�	��ő��7�á�7�	ℎ	���7	7�	ü�45��	é��5�? 
Diszkont hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bekerülési értéke a kibocsátási 

árfolyam (kibocsátáskor történő vásárlásnál), vagy a vételár (a másodlagos (pia-

ci) forgalomban). Kamat-, vagy árfolyam-különbözet elszámolására a beszerzés-

nél nincs szükség és lehetőség. 

Az adott kölcsönöket folyósításnál mindig az átadott összeggel kell nyilvántar-

tásba venni. Ez a bekerülési érték. Más ország pénznemében adott kölcsön beke-

rülési értékének megállapításához használt árfolyamot a számviteli politikában 

rögzített szabályok alapján kell megválasztani. A választási lehetőségek itt is 

megegyeznek a tárgyi eszközöknél és a készleteknél leírtakkal (MNB, Számla-

vezető hitelintézet közép-, vételi-, vagy eladási árfolyama, szabadpiaci valuta-, 

országos napilap alapján számított árfolyam). Kamat, árfolyam-különbözet az 

ide tartozó vagyonelemeknél nem lehet a bekerülési érték része. 

A számviteli alapelvek közül a pénzügyi eszközök beszerzésének nyilvántartá-

sánál különösen a következőket kell szem előtt tartani: 

• Teljesség elve. Az éves beszámoló kiegészítő mellékletében az A.III.1. Tar-

tós részesedés kapcsolt vállalkozásban A.III.3. Tartós jelentős tulajdoni ré-

szesedés mérlegsorokban tartozó vagyonelemek növekedését is be kell mu-

tatni. 

• Valódiság elve. Az értékpapírok beszerzésénél a beszerzési érték összetevői-

nek kiválasztása, továbbá a kamatok, árfolyam-különbözetek elszámolásához 

szükséges indikátorok meghatározása igényli az alapelv következetes érvé-

nyesítését.  

• Egyedi értékelés elve. A pénzügyi eszközöknél lehetséges a csoportos nyil-

vántartás is. Az egy egységben az azonos időpontban, ugyanolyan paraméte-

rekkel (névérték, futamidő, sorozatszám) rendelkező pénzügyi eszközöket le-

het így nyilvántartani. 

• Időbeli elhatárolás elve. Az egy évnél hosszabb, több üzleti évet érintő fu-

tamidő miatt az árfolyam-különbözetet időarányosan meg kell osztani az 

évek között. 

• Összemérés elve. A forgóeszközök közé sorolt hitelviszonyt megtestesítő ér-

tékpapírok beszerzésénél fizetett bizományosi, és opciós díjak elszámolását 

az értékesítésig el kell halasztani. 
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• Tartalom elsődlegessége a formával szemben. A beszerzéseknél, adott köl-

csönöknél a tranzakciók valós tartalma szerint kell a számviteli nyilvántartást 

kialakítani, vezetni. Különösen fontos a pénzügyi eszköz hátralévő futamide-

jének, a beszerzés céljának pontos meghatározása. 

• Lényegesség elve. Például a forgóeszközök közé sorolt részesedések, hitelvi-

szonyt megtestesítő értékpapírok bekerülési értékénél a nem aktivált bizomá-

nyosi, vagy opciós díj elhatárolásáról hozott döntés keretében kell a lénye-

gességi küszöbértéket megvizsgálni. 

• Világosság elve. A beszámolóból és a számviteli nyilvántartásokból a vállal-

kozás befektetéseinek egyértelműen megállapíthatónak, és az érdekhordozók 

számára is megismerhetőnek kell lennie. 

A vállalkozás számviteli politikájának a pénzügyi eszközök beszerzésével kap-

csolatban rögzítenie kell: 

• Az értékpapír minősítésének, besorolásának szabályait. 

• A vállalkozások között tulajdonosi kapcsolatok kezelésének szabályait. 

• A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknál az árfolyam-különbözetek 

kezelésének módszerét. 

• A tulajdonosi viszonyt kifejező értékpapíroknál a bekerülési érték elemeit. 

• A forgatási célú értékpapíroknál a járulékos költségek bemutatásának, nyil-

vántartásának szabályait. 

• Az analitikus, és a főkönyvi nyilvántartások szabályait, és kapcsolatát. 

A pénzügyi eszközökről a vállalkozások analitikus nyilvántartást is vezetnek 

(A.5. Melléklet). Kivétel az adott kölcsönök nyilvántartása lehet, ha a kevés 

ügylet miatt alapbizonylatokkal, vagy főkönyvi számlákon is teljesíthetők az el-

várások. Vásárláskor az analitikus nyilvántartás következő adatait célszerű kitöl-

teni: 

• Azonosító adatok. A kódot a vállalkozás alakítja ki. Célja a saját információs 

rendszernek megfelelő adatstruktúrák kialakítása. A névérték rovatot az ér-

tékpapíroknál és az üzletrészeknél kell kitölteni. Kft-ben lévő részesedés ese-

tén például a törzsbetét értéke illik a mezőbe. Értékpapírkód a tőkepiaci tör-

vény alapján kibocsátott értékpapírok vásárlása esetén értelmezhető. 

• Az időpontok közül a beszerzés időpontját mindenképpen, a lejáratét pedig 

határozott futamidejű pénzügyi eszközök vásárlásakor kell kitölteni. A hatá-

rozatlan futamidejű értékpapíroknál (pl. részvények, üzletrészek) a rovatba 

esetleg a tervezett értékesítés időpontját lehet rögzíteni. Bár ennek nagy je-
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lentősége nincs, hisz az eszközfajtához nem kapcsolódik előre tervezhető tel-

jesítmény elszámolás (pl. terv szerinti értékcsökkenés).  

• Adós/kibocsátó adatai közül az azonosító adatként leggyakrabban az adó-

szám (vállalkozásoknál), illetve az adóazonosító jel (magánszemélyeknél) 

szerepel. A három mező kitöltésére csak akkor van szükség, ha a pénzügyi 

eszköz birtoklásának időtartama alatt szükséges a kapcsolattartás a partnerrel. 

• A főkönyvi azonosítók egyértelműen megmutatják a pénzügyi eszköz beso-

rolását. 

• Forgatási célú beszerzésnél az V. Gazdasági események nyilvántartása adat-

blokkban csak az értékhelyesbítés oszlopba nem lehet adatot írni. 

A főkönyvi nyilvántartás a különböző pénzügyi eszközvásárlásoknál abban 

megegyezik, hogy a pénzmozgást rögzítő számla a 3BIV Pénzeszközök számla-

csoportba tartozik. Ritkán lehet értékpapírt vásárolni az ellenérték azonnali meg-

fizetése nélkül. A kölcsönkihelyezés, szabad pénzeszköz lekötés lényege pedig 

éppen a pénzeszköz átadása. Az egyértelmű kivételek a saját üzletrészvásárlás, 

részvények jegyzése kibocsátáskor, mert ilyenkor van lehetőség vételár későbbi 

megfizetésére. A két utóbbi esetben a 3BIV Pénzeszközök helyett a 4FIII Egyéb 

rövid lejáratú kötelezettségek számlakörbe tartozó főkönyvi számlát kell hasz-

nálni. 

A főkönyvi nyilvántartás a 8. számlaosztályban, a ráfordítások közé sorolja a 

pénzügyi eszközöket. Az 5. költségnemek számlaosztályba véletlenül sem kerül-

hetnek az ilyen vagyonelemekhez tartozó teljesítmények. Mert nem a termelő, 

szolgáltató, transzformációs tevékenységekhez szükségesek.  

A főkönyvi nyilvántartás sémáit az F.7. Mellékletben foglaltam össze. Mire kell 

figyelni az egyes értékpapír típusok nyilvántartásánál? Többek között: 

� Az üzletrész, részvény beszerzés főkönyvi nyilvántartásánál a fő rendező elv, 

szempont, a besorolás.  

� Az adott kölcsönöknél, pénzeszköz lekötésnél kettő helyett már három mér-

legcsoportba sorolhatók a megvásárolt eszközök. 

� A hitelviszonyt megtestesítő, forgatási célú értékpapíroknál a vételárban elis-

mert kamatot kell csak kötelező jelleggel elszámolni az üzleti évre jutó hoza-

mot csökkentő tényezőként. Járulékos díjak, ráfordítások sorsáról a vállalko-

zás dönthet. Elszámolhatja a bekerülési érték részeként, de az üzleti év ered-

ményét terhelő ráfordításként is. Az utóbbi esetben megteheti, hogy időbeli 

elhatárolással átteszi arra az évre, amikor az értékpapír felett gyakorolt ellen-
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őrzése megszűnik39. Az árfolyam-különbözet elszámolása ebben az erőforrás, 

eszköz csoportban tilos. 

� A hitelviszonyt megtestesítő, befektetési célú értékpapíroknál a vételárban el-

ismert kamat elszámolása kötelező, a tartósnak minősített hitelviszony esetén 

az árfolyam-különbözet főkönyvi nyilvántartása pedig a vállalkozás döntésé-

től függően lehetséges. 

� Opció vásárlásakor igazodva a tranzakció jellegzetességeihez a gazdasági 

esemény időigényét is kezelni kell. Az opciós díj elszámolására a számviteli 

szakirodalom a 3BIV Pénzeszközök mellett általában a 3BII Egyéb követelé-

sek azonosítóval ellátott számlacsoportokat használja. A hiba csak az, hogy 

ezt az összeget soha nem kapja vissza a vállalkozás. Vagy értékpapír, befek-

tetett pénzügyi eszköz lesz belőle, vagy költség. Semmiképp nem követelés, 

hiszen nincs mögötte adós. Ezért tartom jobb megoldásnak, ha a tranzakció 

lezárásáig a kifizetett összeget egy elszámolási számlán40 tartja nyilván a vál-

lalkozás. Ez a helyzet megint egy hálózati ábra felépítéséért kiállt! 

A szokásokhoz ragaszkodva ismét lássunk egy egyszerű példát! 

13. Példa: A vállalkozás tartós jövedelemszerzési céllal forgalomképes vállalati 

kötvényt vásárolt. Számviteli politikájában azt a menedzseri döntést rögzítette, 

hogy az árfolyam-különbözetet elszámolja a befektetési céllal vásárolt értékpa-

pírok kezelésénél. A bekerülési érték megállapításához szükséges paraméterek: 

Megnevezés Rövidítés Me. Érték 
Kibocsátás dátuma Kib.dát  201X.03.01. 
Vásárlás dátuma Vás.dát  201X.06.01. 
Futamidő T∑ Hónap 36 
Névérték NÉ HUF 10 000 
Vételár V.ár HUF 10 370 
Névleges kamatláb k % 12 

Megoldás (Egy lehetőség a sok közül):  
A befektetési cél miatt a vételárban elismert kamat mellett a lehetőség van a pia-

ci értékviszonyok, hangulatok által generált árfolyam-különbözet kiszámítására 

bemutatására, nyilvántartására is. A vállalkozás számviteli politikájában rögzí-

tette: kiszámítja, és az értékpapír nyilvántartási, mérlegértékének meghatározá-

sánál tekintettel lesz ennek a teljesítményt, eredményt, közvetetten a vagyont be-

folyásoló tényezőnek a hatására. Így a bekerülési érték megállapításának egyik 

                                                           
39 Eladja, lejár a futamideje, stb. 
40 Főkönyvi azonosítója 1AIII, 3BIII Értékpapír elszámolási számla lehet. 



 

121 
 

módja a következő forgatókönyv következetes alkalmazása (a számított adatokra 

a félkövér karakterek figyelmeztetnek): 

1. Előkészítő táblázat 

Ssz Kötvény bekerülési értéke Rövidítés Me. Érték 
1. Névérték NÉ HUF 10 000 
2. Vételi árfolyam  % 104 
3. Vételár V.ár HUF 10 370 
4. Kibocsátás dátuma (nap.hó.év) Kiv.dát.  201X.03.01 
5. Vásárlás dátuma (nap.hó.év) Vás.dát.  201X.06.01 
6. Kibocsátástól eltelt időszak hossza t0 Hó 3 
7. Névleges kamatláb k % 12 
8. Vételárban elismert kamat Elism.k HUF 300 
9. Bekerülési érték BÉ HUF 10 070 

10. Mérlegfordulónap (nap.hó.év) MF.dát.  201X.12.31 
11. Ellenőrzés időszakának hossza az üzleti évben t1 Hó 7 
12. Teljes futamidő t∑ Hó 36 
13. Hátralévő futamidő t2 Hó 33 
14. Árfolyam-különbözet Árf.kül. HUF ≈15 

Hogyan jöttek ki ezek az adatok? 

2. Előkészítő táblázat: 

Számítások algoritmusai 
Képlet 

Eredmény 
Változókkal Adatokkal 

Vételi árfolyam g Jé�54á�hé�é��é�i g10	37010000i 103,7 % 

Kibocsátástól eltelt időszak hossza Vás.dát.-Kib.dát. 201X.06.01-201X.03.01. 3 Hó 

Vételárban elismert kamat DhÉ ∗ �E ∗ t0
12  

:10000 ∗ 0,12? ∗ 3
12  300 HUF 

Bekerülési érték V.ár-Elism.k 10 370-300 10 070 HUF 
Ellenőrzési időszak hossza az üzleti évben k�. �á�. −Já�. �á�. 201X.12.31.-201X.06.01. 7 Hó 
Hátralévő futamidő T∑- T0 36-3 33 Hó 

Árfolyam-különbözet 
DHÉ − hÉE ∗ �1

�2  
:10	070 − 10	000? ∗ 7

33  ≈15 HUF 

Az árfolyam-különbözet előjele pozitív, tehát a piac értékítélete alapján a vásár-

lás időpontjában a piaci hozamszint alacsonyabb, mint amennyi a kibocsátáskor 

volt. Most már senki nem hajlandó 12 százalékos névleges kamatlábat ígérni. 

Ezt a vállalkozásnak a vásárláskor a magasabb vételárban kellett elismernie. A 

névleges kamatlábbal számított hozam alapján indokoltnál többet kellett fizetnie 

az értékpapírért. Ez veszteség, amit csak abban a reményben érdemes vállalni, 

hogy a prompt kamatszint továbbra is tartósan alacsonyabb lesz, mint a kötvény  

névleges kamatlába. Így a vásárláskor elszenvedett veszteség majd később, a fu-

tamidő alatt az értékpapír piaci értékében, vagy a futamidő alatt kapott maga-

sabb kamatban megtérül. 
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13.1. Gazdasági esemény: Kötvény bekerülési értéke. 

A példa szerint a kötvényt befektetési céllal vásárolta a vállalkozás. Az ilyen 

célú pénzügyi eszközöket futamidejüktől függetlenül a tartós erőforrások, befek-

tetett eszközök között, pontosabban az A.III. Befektetett pénzügyi eszközök kö-

zött kell bemutatni. Minden befektetett eszköz helye az 1. számlaosztályban van, 

így a főkönyvi számla azonosítója: 1AIII Kötvények. Ez egy eszközszámla, így 

a növekedés, a Tartozik oldalon fog megjelenni. A meghatározó gyakorlatot kö-

vetve a kötvény beszerzés azonnali pénzügyi teljesítéssel történik. Csökken 

(Követel) a 3BIV Bankszla karkterekkel azonosított főkönyvi számlán bemuta-

tott vagyonérték: 

Kontírozás 
Erőforrás Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Eszköz 1AIII Kötvények Nő Tartozik 181 E.váll.ép. 10 070 
Csökken Eszköz 3BIV Bankszla Csökken Követel 384 Bankszla 10 070 

13.2. Gazdasági esemény: Vételárban elismert kamat. 

A számviteli törvény alapján az ellenőrzés első napjáig képződött kamatot tilos a 

bekerülési értékben számításba venni. Ez egy olyan teljesítmény, amit a vevő 

megfizet (Főkönyvi számla paraméterei: 3BIV Bankszla csökken, Követel) az 

eladónak. Most kiadás, ami majd az első kamatfizetésnél megtérül. Hiszen akkor 

már a vevő lesz a kedvezményezett. Mivel a kamat teljes összegét megkapja a 

kibocsátótól. Akkor majd a teljesítménynövekedés, a bevétel teljes összegét 

kasszírozhatja a vevő pozícióját elfoglaló vállalkozás. Akkor térül meg vételár-

ban elismert kamat. Csak a vásárló által ellenőrzött időszakra jutó kamatbevétel 

lehet a teljesítmény, ezért a teljes kamat összegből le kell vonni az előző, eladó 

által ellenőrzött időszakban képződött kamatot. Ez is teljesítmény, eredmény 

csökkenés, mégpedig bevételen keresztül. Bevétel mínusz előjellel (Tartozik). A 

főkönyvi számla azonosítója: 9BVIII Befektetett pénzügyi eszközökből szárma-

zó bevételek, árfolyamnyereségek (9BVIII BPüEBev.). Az összeg az 1. Előké-

szítő táblázat 8. sora alapján 300 HUF: 
Vagyon, 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3BIV Bankszla Csökken Követel 384 Bankszla 300 
Teljesítmény Bevétel 9BVIII BPüEBev. Csökken Tartozik 973 BPüEBev. 300 

13.3. Gazdasági esemény: Árfolyam-különbözet. 

A számviteli politikának megfelelően kiszámítottuk az árfolyam-különbözet üz-

leti évre jutó összegét, ami a vállalkozás teljesítményét, eredményét befolyásoló 

tényező. Előjele pozitív, tehát a árfolyamveszteséget kell elszámolnunk. A pénz-
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ügyi eszközökhöz kötődő teljesítményt az eredménykimutatás B.IX. Pénzügyi 

műveletek ráfordításai csoportban, mint pozitív változást (Tartozik) kell bemu-

tatni, nyilvántartani. A főkönyvi számla azonosítására megfelel a 8BIX Befekte-

tett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek (8BIX 

BPüERáf.) karaktersorozat. A nyilvántartásba vett összeg a teljes árfolyamvesz-

teség (10 070-10 000= 70 HUF) üzleti évre eső része. Az 1. Előkészítő táblázat 

utolsó 15. sorából: 15 HUF. A több évet érintő gazdasági eseményekből az üzle-

ti év eredményét csökkentő részt mindig a G. Passzív időbeli elhatárolások fő-

csoport segítségével tudjuk az idősíkok között mozgatni. Közvetetten, az ered-

ménykimutatásban csökkentettük az üzleti év eredményét. Ha ez időbeli elhatá-

rolással történt, akkor növelnünk (Követel) kell passzív elhatárolások összegét. 

A főkönyvi számla 4G Ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (4G RPIELH) 

karakterekkel azonosítható:  
Vagyon, 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Vagyon Forrás 4G RPILEH Nő Követel 492 RPIELH 15 
Teljesítmény Ráfordítás 8BIX BPüERáf. Nő Tartozik 872 BPüERáf. 15 

14. Példa: A vállalkozás részvény (legyen: MOL) vételi opciót vásárol a tőzs-

dén. Az opciós díj 5 000 000 HUF. A részvények értéke 200 000 000 HUF. A 

vállalat számviteli politikája alapján az opciós díjat csak akkor aktiválják, ha a 

számviteli törvény szerint kötelező. A részvényeket a vállalkozás tartós befekte-

tésnek minősíti. A tranzakció megvalósult. 

Megoldás: 
Először most is a bekerülési értéket kell kiszámítani: 

Előkészítő táblázat 

Bekerülési érték Bekerülési érték (HUF) Nem bekerülési érték (HUF) 
Névérték 200 000 000 0 
Opciós díj 5 000 000 0 
Bekerülési érték 205 000 000  

A vásárlás célja határozza meg a bekerülési érték tényezőit. Tartós jövedelem-

szerzési, befolyásolási, együtt befektetési cél esetén az opciós díjat, és az ehhez 

hasonló járulékos díjakat bekerülési érték részeként kell, kötelező állományba 

venni.  

14.1. Gazdasági esemény: Opciós díj kifizetése. 

Az opció díj kifizetése nem más, mint egy döntési lehetőség megteremtése. Az 

opció lejáratakor (európai), vagy lejáratáig (amerikai) az opció vevőjének joga 

van eldönteni, hogy az alapterméket megvásárolja-e. Csak akkor kell az opció 

vevőjének, jogosultjának megvásárolnia – amit a pénzügyi szaknyelv az opció 
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lehívásának nevez – az alapterméket, ha kedvezően alakulnak a piaci folyama-

tok, vagy a vevő vagyoni helyzete. A döntéstől függően az opciós díj vagy az 

erőforrás bekerülési értékének része, vagy az üzleti év teljesítményében, mint 

eredményt csökkentő ráfordítás lesz. Tehát az idősíkot tekintve egy későbbi idő-

pontban dől el egy mostani pénzkiadás sorsa. Ennek kezelésének számviteli 

módját már ismerjük: egy közvetítő csomópont használunk a bizonytalan hely-

zet nyilvántartására, bemutatására. A pénzügyi eszközök az éves beszámoló két 

csoportjába is tartozhatnak: A.III. Befektetett pénzügyi eszközök, B.III. Értékpa-

pírok. Melyiket válasszuk? Ha a tér dimenzióját kedveljük, akkor oda soroljuk a 

közvetítő csomópontot, ahova – megvásárlása esetén – az alaptermék is kerülni 

fog. Példánkban ez az A.III. Befektetett pénzügyi eszközök lenne. Ha az idő 

síkja kedvesebb a szívünknek, akkor – mivel az opció futamideje ritkán haladja 

meg az egy évet – az alaptermék besorolásától függetlenül mindig a B.III. Érték-

papír csoportba fogjuk sorolni ezt a technikai számlát. A példa megoldásánál az 

utóbbit használjuk.  

A közvetítő számla egy erőforrás, eszköz feletti ellenőrzés megszerzésének lehe-

tőségének, képességének megteremtését (Tartozik) jelzi. A főkönyvi számla 

azonosítója legyen: 3BIII Értékpapír elszámolási számla (3BIII ÉpElsz.). Fizet-

nünk kellett a lehetőségéért, ami pénz-áldozatot jelent. Tehát csökken (Követel) 

a rendelkezésünkre álló pénzeszköz mennyisége. A pénzeszközöket a 3BIV 

Bankszámla (3BIV Bankszla) azonosítóval ellátott főkönyvi számlán kezeljük. 

Az összeg az előkészítő táblázat második sorából, 5 000 000 HUF: 

Kontírozás 
Erőforrás Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Eszköz 3BIII ÉpElsz. Nő Tartozik 379 ÉpElsz. 5 000 000 
Csökken Eszköz 3BIV Bankszla Csökken Követel 384 Bankszla 5 000 000 

14.2. Gazdasági esemény: Opció lehívása. 

Az opció lehívása azt jelenti, hogy az alaptermék (részvény) megvásárlása mel-

lett döntött a vállalkozás. Ki kell pengetnie az alaptermék vételárát, melyet az 

opciós szerződésben vállalt. Ez a feltétele a részvény feletti ellenőrzés megszer-

zésének. Tovább apad (Követel) a vállalkozás ellenőrzése alá tartozó pénzkész-

let. A vagyonelem azonosítására most is a 2BIV Bankszámla, (3BIV Bankszla) 

karakterláncot érdemes használni.  

A 14.1 Gazdasági eseménynél egy technikai számlára telepítettük a bekerülési 

érték összegyűjtésének feladatát. Az alaptermék vételára a bekerülési érték 

része. Növelnünk (Tartozik) kell a 3BIII Értékpapír elszámolási számla (3BIII 
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ÉpElsz.) karakterekkel azonosított főkönyvi számlán nyilvántartott erőforrás 

értékét. Az összeg az előkészítő táblázat első sorából 200 000 000 HUF: 
Erőforrás Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Eszköz 3BIII ÉpElsz. Nő Tartozik 379 ÉpElsz. 200 000 000 
Csökken Eszköz 3BIV Bankszla Csökken Követel 384 Bankszla 200 000 000 

14.3. Gazdasági esemény: Részvények nyilvántartásba vétele. 

Megvan az ellenőrzés a részvények felett, így válllalkozás jelezheti, sőt jeleznie 

kell az erőforrás szerkezetében a vétel hatását. Mind a bemutatás (A.III. Befek-

tetett pénzügyi eszközök), mind a főkönyvi nyilvántartás felületén. Az utóbbi 

azonosítására választható az 1AIII Részvények karakterlánc. Mert emlékszünk, 

az opciós vásárlást befektetési céllal indította a vállalkozás. A befektetett pénz-

ügyi eszközeinek állománya nő (Tartozik). Ezzel együtt a közvetítő csomópont-

ként használt elszámolási számla (azonosítója 3BIII Értékpapír elszámolás 

számla 3BIII ÉpElsz.) elveszti funkcióját. Használatával összegyűjtöttük a 

bekerülési értéket, amit most az előbbi számlán a helyére teszünk. Mivel az 

opciós díj és a részvény vételárának kifzetése a főkönyvi számla pozitív oldalára 

került, most csökkenést (Követel) kell rögzíteni ezen az eszközszámlán. Az 

összeg a részvény összegyűjtött bekerülési értéke az előkészítő táblázat 

harmadik sorából: 205 000 000 HUF: 

Kontírozás 
Erőforrás Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Eszköz 1AIII Részvények Nő Tartozik 173 ETRész. 205 000 000 
Csökken Eszköz 3BIII ÉpElsz. Csökken Követel 379 ÉpElsz. 205 000 000 

15. Példa: A vállalkozás részvény (most legyen OTP) vételi opciót vásárol a 

tőzsdén. Az opciós díj 5 000 000 HUF. A részvények értéke 200 000 000 HUF. 

A vállalat számviteli politikája alapján az opciós díjat csak akkor aktiválják, ha a 

számviteli törvény szerint kötelező. A vásárlás forgatási célból történt. A tranz-

akció megvalósult. A részvényeket csak következő évben értékesítették. A 

számviteli politika szerint a forgatási céllal beszerzett értékpapírok járulékos ki-

adásait az értékesítés évében kell az eredmény terhére elszámolni.  

Megoldás: 
Előkészítő táblázat 

Bekerülési érték Bekerülési érték (HUF) Nem bekerülési érték (HUF) 
Névérték 200 000 000 0 
Opciós díj 0 5 000 000 
Bekerülési érték 200 000 000  
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Ha forgatási céllal vásárol értékpapírt a vállalkozás, akkor az opciós díj, és a 

hozzá hasonló járulékos díjak elszámolásánál több lehetőség közül választhat. 

Beszámíthatja a bekerülési értékbe, de az üzleti év ráfordításának is tekintheti. 

Mindjárt az opciós díj átutalásakor azonnal, vagy az alaptermék értékesítésekor. 

Az utóbbi esetben az értékesítésig időben elhatárolható az opciós díj.  

15.1. Gazdasági esemény: Opciós díj kifizetése. 

Példánkban az opciós díjat ráfordításként számolja el a vállalkozás. A 14.1 Gaz-

dasági eseményhez hasonlóan most is csökkenni fog a pénzkészletünk (3BIV 

Bankszámla, Követel). Ha az opciós díjat nem aktiválja a vállalkozás, akkor 

nincs szükség a közvetítő csomópontra. Így ez az üzleti év teljesítményének 

egyik eleme. Az adózott eredményen keresztül közvetetten elszámolt vagyon-

csökkenés. Ráfordítás növekedés (Tartozik), mégpedig B.IX. Pénzügyi művele-

tek ráfordítása. A főkönyvi számla azonosítója: 8BIX Opciós díj. Az összeg az 

előkészítő táblázat második sorából 5 000 000 HUF: 

Kontírozás: 
Vagyon, 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3BIV Bankszla Csökken Követel 384 Bankszla 5 000 000 
Teljesítmény Ráfordítás 8BIX Opciós díj Nő Tartozik 877 Opciós díj 5 000 000 

15.2. Gazdasági esemény: Opció lehívása. 

Ez a gazdasági esemény teljesen azonos is lehetne 14.2. Gazdasági eseménnyel, 

de egyszerűbben is megoldható. A bekerülési érték csak az alaptermék vételárát 

tartalmazza. Az ügyletnek nincs idődimenziója, hiszen az előbb fizetett opciós 

díjnak a lehíváskor már nincs szerepe a bekerülési érték megállapításánál. Min-

denképpen ráfordításként számolja el a vállalkozás. Ezért a lehívott opcióval a 

vállalkozás ellenőrzése alá került alaptermék azonnal aktiválható. Az aktiválás 

most is az eszközök közti nyilvántartásba vételt (Tartozik) jelenti. A forgatási 

célú részvények bemutatásának helye a B.III. Értékpapírok mérlegcsoport. A fő-

könyvi nyilvántartásban a számla azonosítható a 3BIII Forgatási célú részvé-

nyek (3BIII Forg.RV) karakterlánccal. Most is a pénzeszközök csökkenése 

(3BIV Bankszámla Követel) lesz a meghozandó áldozat. Az összeg most az 

előkészítő táblázat első, és harmadik sorából is kiolvasható: 

Kontírozás: 
Erőforrás Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Eszköz 3BIII Forg.RV Nő Tartozik 373 E.Rész. 200 000 000 
Csökken Eszköz 3BIV Bankszla Csökken Követel 384 Bankszla 200 000 000 
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15.3. Gazdasági esemény: Opciós díj elhatárolása. 

Példánkban az opciós díjat ráfordításként számolja el a vállalkozás, de csak az 

alaptermék értékesítésekor. Addig a ráfordítást időben el kell határolni. Az opci-

ós díj a 15.1. Gazdasági eseményben a 8BIX Opciós díj karakterekkel azonosí-

tott főkönyvi számlára került, mint a ráfordítás pozitív irányú (Tartozik) változá-

sa. Most innen kell eltüntetni (Követel), hiszen nem ebben az évben értékesítjük 

az alapterméket.  

Ha a számviteli politika alapján a ráfordítást nem számolhatjuk el ebben az év-

ben közvetett, adózott eredményen keresztül bekövetkező vagyoncsökkenésként, 

akkor ráfordítást viszünk át az üzleti évről a következő évekre. Az üzleti év 

eredményét ez a tett javítani fogja. Ha egy több évet érintő üzlet miatti időbeli 

elhatárolás az üzleti év eredményét javítja, akkor az C. Aktív időbeli elhatárolás. 

Ráfordítást elhatárolása miatt a főkönyvi számla azonosítója 3C Ráfordítások 

aktív időbeli elhatárolása (3C RAIElH) lesz. A közvetettel azonos irányú, hatású 

közvetlen vagyonváltozás az eszközoldalon pozitív irányú (Tartozik) változás. 

Az összeg megint 5 000 000 HUF az előkészítő táblázat második sorából: 

Kontírozás: 
Vagyon, 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3C RAIELH Nő Tartozik 392 KAIELH 5 000 000 
Teljesítmény Ráfordítás 8BIX Opciós díj Csökken Követel 877 Opciós díj 5 000 000 

16. Példa (A 14. példa kis módosítással): A vállalkozás részvény (legyen 

MOL) vételi opciót vásárol a tőzsdén. Az opciós díj 5 000 000 HUF. A részvé-

nyek értéke 200 000 000 HUF. A vállalat számviteli politikája alapján az opciós 

díjat csak akkor aktiválják, ha a számviteli törvény szerint kötelező. A részvé-

nyeket a vállalkozás tartós befektetésnek minősíti. A tranzakció nem valósul 

meg. 

Megoldás 
Az egyetlen „nem” szócska beemelése az utolsó mondata kicsit átalakítja a példa 

megoldását. Mindjárt ott kezdődnek a változások, hogy nincs szükség a bekerü-

lési érték kiszámítására, mert az alaptermék felett nem szerzi meg az ellenőrzést 

a vállalkozás. Ehhez képest a főkönyvi elszámolás változása csak apróság. 

16.1.=14.1. Gazdasági esemény: Opciós díj kifizetése. Itt nincs változás: 

Kontírozás: 
Erőforrás Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Eszköz 3BIII ÉpElsz. Nő Tartozik 379 ÉpElsz. 5 000 000 
Csökken Eszköz 3BIV Bankszla Csökken Követel 384 Bankszla 5 000 000 
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14.2. Gazdasági esemény: Opció lehívása.  és 

14.3. Gazdasági esemény: Részvények nyilvántartásba vétele. 

A piaci folyamatok, vagy a vállalkozás anyagi helyzete úgy alakult, hogy az op-

ció lehívására nem volt lehetőség, és így az alapterméket sem lehet nyilván-

tartásba venni. 

16.2. Gazdasági esemény: Opciós díj elszámolása az üzleti év eredményének ter-

hére. 

Az opciós díj ott van a közvetítő csomópontban. Valamit kezdenünk kell vele, 

hiszen ebben az állapotban egy hamis vagyon-, erőforrás-, eszköznövekedést 

mutat a főkönyvi nyilvántartásunk. Mit kell kezdeni egy olyan kiadással, mely 

nem növelte a vállalkozás vagyonát? Ez egy eredményt rontó, rossz döntés, tel-

jesítmény volt. A könyvelés sem tehát mást, szembesíti az okozott kárral a dön-

téshozókat. Ráfordítás növekedésként (Tartozik) kell elszámolni a kidobott 

pénzt. A főkönyvi számla azonosítója: 8BIX Opciós díj: 

Kontírozás: 
Vagyon, 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3BIII ÉpElsz. Csökken Követel 379 ÉpElsz. 5 000 000 
Teljesítmény Ráfordítás 8BIX Opciós díj Nő Tartozik 877 Opciós díj 5 000 000 

A ráfordítás időbeli elhatárolására nincs lehetőség, mert nincs értékesíthető alap-

termék. 

A vásárolt pénzügyi eszközök beszerzésével összefüggő nyilvántartások hite-

lességét a beszámolóban a könyvvizsgálat az alábbi vizsgálatok alapján tudja 

igazolni: 

• Az időszakban a pénzügyi eszközöknél történt állománynövekedések azono-

sítása az alapbizonylatok és a számviteli nyilvántartások összehasonlításával. 

• Besorolások vizsgálata a vállalat számviteli politikájának felhasználásával. 

• Bekerülési értékszámítás ellenőrzése. 

• A saját részvény, üzletrész megvásárlásáról szóló szerződés vizsgálata, 

összehasonlítása a számviteli nyilvántartásban rögzített adatokkal. 

• A saját részvény, üzletrész visszavásárlás bemutatása a kiegészítő mellék-

letben. 
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II.22. Az erőforrások állománynövelésének egyéb módjai 
A 15. ábra tartalmazza a vállalkozás működtetéséhez szükséges eszközök meg-

szerzésének vásárláson kívüli formáit is. Tényleges vagyonnövekedést csak az 

apport, az ajándék, és a térítés nélküli eszközátvétel okoz. A másik három forma 

az eszközszerkezet változását jelenti. Az értékelési, elszámolási sajátosságok 

miatt azonban ebben a fejezetben célszerű ezeket is bemutatni.  

Az apport fogalmát, szabályozását a II.11.1. Fejezet tartalmazza. Besorolása az 

erőforrás jellemzőitől függ. Az apportot is a beszámolónak abban a sorában kell 

bemutatni, amit vásárlásnál választottunk volna.  

Az ajándékból, hagyatékból származó eszköznövekedés a ritkán előforduló gaz-

dasági események közé tartozik a vállalkozások életében. Néha, üzletpolitikai 

célból előfordul, hogy egy vállalkozás ilyen módszerrel erősíti üzleti kapcsolata-

it. Ha már megvalósul a vagyonnövekedésnek ez a formája, akkor ajándékként, 

hagyatékként bármilyen eszköz kerülhet egy vállalkozás birtokába. 

A térítés nélküli átvétel, illetve a támogatásból finanszírozott erőforrás beszerzés 

annyiban különbözik az ajándéktól és a hagyatéktól, hogy átadója a költségvetés 

is lehet, illetve jogszabály írhatja elő.  

A csere (barter) ügyletek célja a likviditási problémák megkerülése. Elsősorban 

a készleteknél alkalmazzák. Ha egy országban rossz a fizetési fegyelem, magas 

az infláció, vagy a fejletlen pénzügyi szektor miatt hosszú a pénzkezelési idő, 

vagy magas a pénzügyi költség. Ezek közül az anomáliák közül egy is elég 

ahhoz, hogy a vállalkozók számára gazdaságosabbnak tűnjön az erőforrás be-

szerzéseknél nem pénzzel, hanem egy másik erőforrással fizetni.  

Követelés ellenében eszközátvétel akkor történik, ha a vevő nem tudja kifizetni 

tartozását, de van olyan eszköze, melyet a vállalkozás elfogad. Vagy csődegyez-

ségben a tartozás rendezésének ebben a formájában, módszerében állapodtak 

meg az érdekeltek. Esetleg a felszámolási eljárás végén a vagyonfelosztási ja-

vaslat szerint kap valamilyen eszközt követelése fejében a vállalkozás.  

A B.II. Követelések mérlegcsoporton belül ilyen módon leggyakrabban a B.II.1 

Követelések áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból (vevők) sorba sorolt vagyon-

elemeket lehet rendezni. De elméletileg nem kizárt, sőt az üzleti életben sem rit-

ka a B.II.2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben, B.II.3. Követelések 

jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben, B.II.4. 

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben, és a 

B.II.6. Egyéb követelések sorokban kimutatott követelések rendezése valami-

lyen vagyontárggyal. Például az utolsó B.II.6. Egyéb követelések sorban találha-
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tók a befektetett eszközök értékesítése miatt keletkezett, a partner által elfoga-

dott fizetési igények.  

A tulajdoni hányad csökkentése, megszüntetése miatti eszközátvétel egy leány-

vállalatban birtokolt részesedés részleges, vagy teljes kivonása, továbbá a leány-

vállalat végelszámolásának, felszámolásának befejezésekor történhet. A felszá-

molás akkor csúszik át ebbe a tőkebevonási módszerbe, ha a felszámolt vállalko-

zás vagyona teljesen fedezi a hitelezőkkel szembeni kötelezettséget, sőt még a 

tulajdonosok is visszakapnak valamennyit a befektetésükből. 

Az erőforrások felett ellenőrzés megszerzésének vásárláson kívüli formáinál a 

bekerülési értéké számítás módszere követi a módszerek változatosságát csak 

sokszínűségét. Nem is lehet ezt, csak nagyfokú rugalmassággal kezelni. 

Az apportba kapott eszköz bekerülési értéke a társasági okiratban (társasági 

szerződés, vagy annak módosítása, taggyűlési jegyzőkönyv) megállapított érté-

ken alapul. Ha a minősített ellenőrzési, biztosítási feltételeknek megfelel, akkor 

az így kapott eszköz bekerülési értékének számításánál ez lesz a kiindulópont. 

Nem számít az apportáló által vezetett nyilvántartás (könyv) szerinti, de a piaci 

érték sem. Természetesen a bekerülési érték járulékos elemeit is kezelni kell 

(B.4. Melléklet).  

A tartós hitelviszonyt kifejező értékpapíroknál apport esetén is meg kell határoz-

ni a bekerülési értékben elismert, az utolsó kamatfizetés óta felhalmozott kama-

tot. Az A.III. Befektetett pénzügyi eszközök közé soroltaknál pedig lehetséges 

az árfolyam-különbözet időbeli elhatárolása is. A számítás módszere ugyanaz, 

mint a vásárlásnál41. 

Ha az erőforrás, eszköz feletti ellenőrzést ajándék, hagyaték következtében sze-

rezte meg a vállalkozás, akkor a bekerülési értéket az eszköz piaci értéke vezérli, 

függetlenül az ajándékozó nyilvántartásától, az ajándékozási, hagyatéki okirat 

tartalmától. Ezt kell kiegészíteni a járulékos elemekkel (B.5. Melléklet). 

A le nem vonható általános forgalmi adó azért jelenik meg a bekerülési érték 

elemei között, mert az apporttal szemben az ajándékozás az általános forgalmi 

adó hatálya alá tartozik. Ha alanyi, tárgyi mentesség miatt az eszközt terhelő 

előzetes forgalmi adó visszaigénylését az általános forgalmi adóról szóló tör-

vény tiltja, akkor azt a bekerülési érték elemei között kell szerepeltetni. Ha-

sonlóan az apporthoz, az ajándékba, hagyatékba kapott üzletrészek bekerülési 

értéke is tartalmazhat kiegészítő elemeket.  

                                                           
41 Lásd az előző, II.21.4. fejezetet. 
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Az ajándékként kapott, örökölt, tartós hitelviszonyt kifejező értékpapírok beke-

rülési értékének sem része a vételárban elismert, utolsó kamatfizetés óta felhal-

mozott kamat. Az árfolyam-különbözet számításának szabályai megegyeznek a 

vásárlásnál megismertekkel. 

Ha a térítés nélküli átvételt jogszabály írja elő, akkor a bekerülési érték számítá-

sánál a jogszabályban meghatározott értéké az elsőbbség. Ennek hiányában kell 

a piaci értéket használni az eszköz bekerülési értékének kiszámításához (B.6. 

Melléklet). 

A teljes mértékben, vagy részben támogatásból finanszírozott erőforrás beszer-

zés bekerülési értéke általában ugyanazokat az elemeket, módszereket tartalmaz-

za, mint a vásárlásnál (II.21.2. Fejezet). 

A csere (barter) ügyleteknél a beszerzési árat legtöbbször rögzítik a csereszerző-

désben. Ha a szerződés nem tartalmazza az árat, akkor a nyilvántartásba vett 

eszköznél a piaci árból kell kiindulni (B.7. Melléklet). 

Követelés ellenében átvett eszköz bekerülési értékének (B.8. Melléklet) számítá-

sánál követendő alapszabályok:  

• A vevő tartozása fejében átvett erőforrás, eszköz bekerülési értéke a kiváltott 

követelés értékét veszi át, mint a kezdő értéket. Nem számít a piaci, vagy áta-

dónál kialakult nyilvántartási érték. Ezt az alapot módosítják a bekerülési ér-

tékben elszámolható egyéb tételek. 

• Csődegyezségben az átvett eszköz értékét a csődegyezségben rögzített árból 

kiindulva kell kiszámítani. 

• Felszámolási eljárás alapján kapott erőforrás, eszköz értékét biztosan rögzítik 

a felszámolási javaslatban, záró dokumentumban. Ezt lehet, kell módosítani a 

különböző, eszközhöz köthető kiadásokkal, kötelezettségvállalásokkal. A há-

rom közül ez az egy gazdasági esemény típus nem tartozik az általános for-

galmi adó hatálya alá. 

Ha a követelés rendezése hitelviszonyt megtestesítő értékpapírral történik, akkor 

a bekerülési érték meghatározásának módszere megegyezik az értékpapír vásár-

lásnál alkalmazottal (kamat, és árfolyam-különbözet elszámolás). 

A tulajdoni hányad megszüntetése miatti eszközátvétel bekerülési értékének ki-

számítását vagy az aktuális piaci érték (tőkeleszállítás, kiválás), vagy a vagyon-

felosztási javaslatban meghatározott érték (végelszámolás, felszámolás), kell in-

dítani. A bekerülési értékben a kiegészítő tételeket itt is figyelembe kell venni 

(B.9. Melléklet). Az eszköz átvétele az általános forgalmi adó szempontjából be-

szerzésnek minősül. 
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A tartós hitelviszonyt kifejező értékpapírok bekerülési értékének a megszerzés-

nek ennél a módszerénél sem része a vételárban elismert, utolsó kamatfizetés óta 

felhalmozott kamat. Az árfolyam-különbözet számításának szabályai és problé-

mái megegyeznek a vásárlásnál megismertekkel. 
12. táblázat 

Erőforrás-állománynövelés egyéb formáinál használt alapértékek összefoglalása. 

Állománynövelés módja Induló érték 
Apport Társasági szerződésben meghatározott érték 
Ajándék, hagyaték Piaci érték 
Térítés nélküli átvétel Jogszabályban, támogatási szerződésben meghatározott érték 
Csere (barter) ügylet 1. Csereszerződésben meghatározott ár. 2. Piaci érték 
Követelés ellenében kapott erőforrás Követelés értéke 
Csődegyezség Csődöt lezáró egyezségben meghatározott érték 
Felszámolási eljárás Felszámolást lezáró dokumentációban meghatározott érték 
Tulajdoni hányad leszállítása Piaci érték 
Végelszámolás Vagyonfelosztási javaslatban elfogadott érték 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az erőforrások, eszközök állománynövelésének egyéb formáinál is a vásárlásnál 

már vizsgált számviteli alapelveket kell használni. Az ismétléssel elérhető 

haszonért, meg új információk szerzése reményében vegyük át ismét a fonto-

sabb alapelveket: 

• Teljesség elve miatt egyrészt elfogadhatatlan az a szemléletet, hogy az ellen-

szolgáltatás nélkül, ingyen kapott erőforrásokat nem kell bemutatni a vállal-

kozás vagyonának részeként. Másrészt a bekerülési értéknek tartalmaznia 

kell minden, az eszközzel összefüggő kiadást, kötelezettségvállalást. 

• Valódiság elve. Megköveteli a bekerülési érték minden elemének kiszámítá-

sát. Mind a magasabban, mind az alacsonyabban megállapított bekerülési ér-

ték hamis képet mutat be a vállalkozás gazdasági potenciáljáról.  

• Óvatosság elve. Különösen a piaci érték meghatározásánál kell ezt az alapel-

vet érvényesíteni. 

• Lényegesség elve. A bekerülési érték meghatározásánál minden lényeges 

adatot fel kell használni. Az erőforrás bevonás egyéb formáiról minden lé-

nyeges információt közzé kell tenni a kiegészítő mellékletben. 

• Következetesség elve. Az egymást követő években csak nagyon indokolt e-

setben szabad megváltoztatni az értékelés, elszámolás, bemutatás módszerét. 

• Tartalom elsődlegessége a formával szemben. Az alapdokumentumok tartal-

ma, és nem az esetleg ettől eltérően használt fogalmak határozzák meg a be-

mutatás, nyilvántartás helyét, az indikátorok használatának módját. 
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A számviteli törvény csak egy általános követelményt fogalmaz meg a számvi-

teli politikával szemben. A vállalkozás rögzítse ebben a dokumentációban a kü-

lönleges ügyletek elszámolási szabályait. A gyakorlatban ez a kötelezettség azt 

jelenti, hogy a számviteli politikának mondani kell valamit: 

• a bekerülési érték tartalmáról minden lehetséges állománynövelési formánál, 

• az apport nyilvántartásának módszeréről, 

• a térítés nélkül átvett eszközök nyilvántartásáról.   

A számviteli nyilvántartás analitika részrendszerében is követni kell az állo-

mánynövelés egyéb formáinak sokszínűségét. 

Az apport számviteli nyilvántartásánál arra a PTK-ban rögzített szabályra kell 

tekintettel lenni, hogy a tulajdonosoknak, ügyvezetésnek, minősítésben részt ve-

vő szakértőknek öt évig jót kell állniuk, felelősséget kell vállalniuk az apport-

tárgy értékéért. Az A. Befektetett eszközök közé sorolt erőforrásoknál a hasznos 

élettartam végéig, de legalább öt évig emlékezni a beszerzés módjára, ha az esz-

köz feletti ellenőrzést apportálás miatt gyakorolhatja a vállalkozás. Az egy évet 

meghaladó időtartam miatt ez a feladat jól, pontosan, kényelmesen az analitikus 

nyilvántartással oldható meg. Az A.1.-A.2. Mellékletekben az információk keze-

lésének lehetőségét a „Beszerzés módja” adatblokk teremti meg. 

A térítés nélkül átvett eszközöknél a partner miatt van szükség részletes számvi-

teli nyilvántartásra. Az EU, vagy tagállami (költségvetési) támogatásból rész-

ben, vagy egészben fedezett erőforrás-, eszköz-növekedéshez a támogató szerve-

zetek általában szigorú, szintén a hasznos élettartam végéig követhető, világos, 

egyértelmű nyilvántartást írnak elő. Ennek szintén az analitikus nyilvántartással 

lehet legegyszerűbben, ésszerűbben megfelelni, de találkoztam már azzal is, 

hogy az folyósításban közreműködő szervek szerint a nyilvántartási kötelezett-

ség csak főkönyvi nyilvántartással oldható meg. A legutolsó csavarról is egyedi 

főkönyvi számla vezetését követelték. Természetesen ehhez semmi joguk nem 

volt, de ez csak a kisebbik probléma. A nagyobb bűn a vállalkozás főkönyvi 

rendszerének szétzilálása volt. 

A tulajdoni részesedés csökkenését, megszűnését a pénzügyi eszköz alrendszeré-

be illesztve kell a nyilvántartásokban szerepeltetni. A vállalkozás döntésétől füg-

gően az ilyen erőforrások lehetnek A.III. Befektetett pénzügyi eszközök, és 

B.III. Forgóeszközök is. A nyilvántartás szempontjából valójában a két besoro-

lásnak nincs jelentősége, hiszen ez nem idődimenzió. A vállalkozási tevékeny-

ség teréhez tartozik. A B. Forgóeszközök közé sorolás nem jelenti azt, hogy az 
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eszköz egy éven belül kikerül a vállalkozás ellenőrzése alól. Ha a piaci folyama-

tok, árak alakulása kedvezőtlenek, akkor a forgatási céllal beszerzett értékpapí-

rokat is több évig megtarthatja a vállalkozás. Ilyen képlékeny, bizonytalan, ru-

galmasságot igénylő helyzetben egyértelműen az analitikus nyilvántartás a leg-

jobb megoldás. Van már mintatáblázat. Az A.5.  Mellékletben a befektetés meg-

szűnésénél a 12. táblázatban felsorolt rovatokat kell kitölteni: 
13. táblázat 

Tulajdoni részesedés kivezetése az analitikus nyilvántartásból 

Adatcsoport Rovat neve Tartalom 
II. Időpontok Kivezetés Tulajdoni jogok megszűnésének idő-pontja 

V. Gazdasági 
események 

nyilvántartása 

Dátum 
Megnevezés „Befektetés megszűnése” 
Mennyiség Vált. Részesedésből eladott mennyiség 
Ellenőrzött Menny. Részesedésből megmaradt mennyiség 
Egységár Változás Eladott tulajdoni hányad egységára 
Egységár Aktuális Megmaradt tulajdoni hányad egységára 
Változás értéke Mennyiségi változás * Egységár vált. 
Értékhelyesbítés Eladásra jutó értékhelyesbítés értéke 
Könyv szer. érték Megmaradt tulajdoni hányad * Egységár  

Forrás: Saját szerkesztés 

A főkönyvi nyilvántartás ábráit az F.8. Mellékletben találják. Fájó szívvel, de le 

kell mondanom a könyvelés minden szépségének bemutatásától. A terjedelmi 

önkorlátozás miatt csak két izgalmas területet emeltem ki. Ezeket is egy-egy 

példa segítségével szemléltetem. 

17. Példa: Egy új tag vállalati kötvények apportálásával lépett be a ZRT-be. A 

kötvények paraméterei:  

Megnevezés Rövidítés Me. Érték 
Kibocsátás dátuma Kib.dát  201X.07.01. 
Apport dátuma Vás.dát  201X.10.01. 
Futamidő T∑ Hónap 48 
Névérték NÉ HUF/db 100 000 
Kötvények apport értéke V.ár HUF/db 98 000 
Névleges kamatláb k % 15 
Mennyiség Q db 1 000 

A kötvényeket a társaság befektetési célúnak minősíti. A számviteli politika sze-

rint az árfolyam-különbözetet a társaság elszámolja. 

Megoldás: 
A befektetési cél miatt a vételárban elismert kamat mellett a lehetőség van a pia-

ci értékviszonyok, hangulatok által generált árfolyam-különbözet bemutatására, 

nyilvántartására is. A vállalkozás számviteli politikájában rögzítette: kiszámítja, 
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és tekintettel lesz ennek a teljesítményt, eredményt befolyásoló tényezőnek a ha-

tására. Így a bekerülési érték megállapításának egyik módja a következő forgató-

könyv következetes alkalmazása (a számított adatokat jelöltem félkövér karakte-

rekkel): 

1. Előkészítő táblázat 
Ssz Megnevezés Rövidítés Me. Érték 

1. Névérték NÉ HUF/db 100 000 
2. Apport árfolyam  % 98 
3. Apport érték V.ár HUF/db 98 000 
4. Kibocsátás dátuma (nap.hó.év) Kiv.dát.  201X.07.01 
5. Apport dátuma (nap.hó.év) Vás.dát.  201X.10.01 
6. Kibocsátástól eltelt időszak hossza t0 Negyedév 1 
7. Névleges kamatláb k % 15 
8. Apportértékben elismert kamat Elism.k HUF/db 3 750 
9. Bekerülési érték BÉ HUF/db 94 750 

10. Mérlegfordulónap (nap.hó.év) MF.dát.  201X.12.31 
11. Ellenőrzés időszakának hossza az üzleti évben t1 Negyedév 1 
12. Teljes futamidő t∑ Negyedév 16 
13. Hátralévő futamidő t2 Negyedév 15 
14. Árfolyam-különbözet Árf.kül. HUF/db - 350  

Hogyan jöttek ki ezek az adatok? 

2. Előkészítő táblázat 
Megnevezés Képlet Eredmény 

Változókkal Adatokkal 

Apport árfolyam g Jé�54á�hé�é��é�i g 98	000100	000i 98 % 

Kibocsátástól eltelt időszak hossza Vás.dát.-Kib.dát. 201X.10.01-201X.07.01. 1 Negyedév 

Apport értékben elismert kamat DhÉ ∗ �E ∗ t0
12  

:100	000 ∗ 0,15? ∗ 1
4  3 750 HUF 

Bekerülési érték V.ár-Elism.k 98 000-3 750 94 750 HUF 
Ellenőrzési időszak hossza az üzleti évben k�. �á�. −Já�. �á�. 201X.12.31.-201X.10.01. 1 Negyedév 
Hátralévő futamidő T∑- T0 16-1 15 N.év 

Árfolyam-különbözet 
DHÉ − hÉE ∗ �1

�2  
:94	750 − 100	000? ∗ 1

15 - 350 HUF 

Az árfolyam-különbözet előjele negatív, tehát a piac értékítélete alapján a vásár-

lás időpontjában a piaci hozamszint magasabb, mint amennyi a kibocsátáskor 

volt. A kibocsátók most már 15 százalékos névleges kamatlábnál többet ígérnek. 

Ezt a vállalkozásnak a vásárláskor az alacsonyabb vételárban elismerik. A névle-

ges kamatlábbal számított hozam alapján indokoltnál kevesebbet kellett fizetnie 

az értékpapírért. Ez pillanatnyilag nyereség, ami a hátralévő futamidőben fogja 

csökkenteni az értékpapírral elérhető hozamot. Így a vásárláskor elért nyereség a 

futamidő alatt az értékpapír piaci értékében, vagy a futamidő alatt kapott alacso-

nyabb kamatban elolvad. 
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Az apportált kötvények mennyisége 1 000 darab. Tehát az egy értékpapírra ki-

számított értéket a teljes mennyiségre is ki kell számítani: 

3. Előkészítő táblázat 
Ssz Megnevezés Me. Érték 

1. Mennyiség db 1 000 
2. Apport érték egy kötvényre HUF/db 98 000 
3. Apport érték teljes mennyiségre HUF 98 000 000 
4. Apportértékben elismert kamat egy kötvényre HUF/db 3 750 
5. Apportértékben elismert kamat teljes mennyiségre HUF 3 750 000 
6. Bekerülési érték egy kötvényre HUF/db 94 750 
7. Bekerülési érték teljes mennyiségre HUF 94 750 000 
8. Üzleti évben elszámolható árfolyamnyereség egy kötvényre HUF/db 350 
9. Üzleti évben elszámolható árfolyamnyer. a teljes mennyiségre HUF 350 000  

A főkönyvi nyilvántartásnál most eltekintünk az idődimenziótól. Először a külső 

síkot érintő gazdasági eseményeket rögzítjük. Az elméleti magyarázatokat nem 

ismétlem meg. Ahol nincs lényeges változás, ott azt a zárójelben megjelölt sor-

számú gazdasági eseményeknél találják. 

17/1. Gazdasági esemény: Tőkeemelés előírása (1/1. Gazdasági esemény). 

Kontírozás:  
Vagyon Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3DII JBNFT Nő Tartozik 32-33 JBNFT 98 000 000 
Kötelem Forrás 4FIII ASzKöt. Nő Követel  479 KERLKöt. 98 000 000 

17/2. Gazdasági esemény: A cégbíróság bejegyezte a tőkeemelést. 

Kontírozás: 
Tőke, 
Kötelem 

Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 
(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 

Nő Forrás 4DI JT Nő Követel 411 JT 98 000 000 
Csökken Forrás 4FIII ASzKöt Csökken Tartozik 479 KERLKöt. 98 000 000 

A külső síkot érintő gazdasági események könyvelése után nézzük a belső síkot 
módosító gazdasági eseményeket. Ez izgalmasabb lesz. 
17/3. Gazdasági esemény: Az apportált kötvények átadása. 
Az 1/3. Gazdasági eseményből a tulajdonosokkal szembeni követelés csökkené-

sét (3DII JBFT, Követel) kellett átvenni. A 13/1. Gazdasági eseményből pedig a 

befektetési célú, hitelviszonyt kifejező értékpapírok állományának növelését 

(1AIII Kötvények, Tartozik) kell rögzíteni. Az érték pedig a felhalmozott kamat-

tal csökkentett, bekerülési érték lesz. 

Kontírozás: 
Erőforrás Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Eszköz 1AIII Kötvények Nő Tartozik 181 E.váll.ép. 94 750 000 
Csökken Eszköz 3DII JBNFT Csökken Követel 32-33 JBNFT 94 750 000 
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17.4. Gazdasági esemény: Vételárban elismert kamat elszámolása. 

A számviteli törvény alapján az ellenőrzött időszak első napjáig képződött ka-

matot tilos a bekerülési értékben számításba venni. Ez egy olyan teljesítmény, 

ami addig képződött, amíg a kötvény az apportba adó ellenőrzése alatt volt. 

Amikor a tulajdonosok megállapodtak az apportált erőforrásért adott tulajdoni 

hányad nagyságában, akkor ezt az értéket is elismerték. Tehát az apporttárgy át-

adásától ezzel a hozammal is a vállalkozás rendelkezik. Csökkenteni kell a tulaj-

donosokkal szembeni követelés nagyságát (3DII JBNFT, Követel).  

Ugyanakkor a számviteli törvény szerint ez az érték nem lehet része az erőfor-

rás, eszköz bekerülési értékének. A követelés csökkenése később, az első kamat-

fizetésnél térül meg, hiszen akkor már az apport miatt az új kötvénybirtokos lesz 

a kedvezményezett. Az ő pénzeszközeit fogja hizlalni a kapott kamat. Akkor 

majd a teljesítménynövekedés, bevétel teljes összegét kasszírozhatja a kötvényt 

ellenőrző vállalkozás. Akkor térül meg vételárban elismert kamat. Mindig csak 

az ellenőrzött időszakra jutó kamatbevétel lehet a teljesítmény, ezért a teljes ka-

mat összegből le kell vonni az előző, apportáló által ellenőrzött időszakban kép-

ződött kamatot. Ez is teljesítmény, eredmény csökkenés, mégpedig bevételen 

keresztül. Bevétel mínusz előjellel (Tartozik). A főkönyvi számla azonosítója: 

9BVIII Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyere-

ségek (9BVIII BPüEBev.): 

Kontírozás: 
Vagyon, 

Teljesítm. 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3DII JBNFT Csökken Követel 32-33 JBNFT 3 750 000 
Teljesítm. Bevétel 9BVIII BPüEBev. Csökken Tartozik 973 BPüEBev. 3 750 000 

17.5. Gazdasági esemény: Árfolyam-különbözet.(13.3. Gazdasági esemény). 

A számviteli politikának megfelelően kiszámítottuk az árfolyam-különbözet üz-

leti évre jutó összegét, ami a vállalkozás teljesítményét, eredményét befolyásoló 

tényező. Most nyilvántartásba is kell vennünk, mert így határoztunk a számviteli 

politikában. Az árfolyam-különbözet előjele negatív, tehát árfolyamnyereséget 

kell elszámolnunk. A pénzügyi eszközökhöz kötődő teljesítményt az eredmény-

kimutatás B.VIII. Pénzügyi műveletek bevételei csoportban kell a közvetett va-

gyonnövekedést (Követel) bemutatni. A főkönyvi számla azonosítója: 9BVIII 

Befektetett pénzügyi eszközök bevétele, árfolyamnyeresége (9BVIII 

BPüEBev.).  

Csak az üzleti évre jutó árfolyamnyereséget lehet és kell elszámolni. A több évet 

érintő gazdasági eseményekből az üzleti év eredményét növelő részt mindig a C. 
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Aktív időbeli elhatárolások főcsoport segítségével tudjuk az idősíkok között 

mozgatni. Közvetetten, az eredménykimutatásban növeltük az üzleti év eredmé-

nyét. Ha ez időbeli elhatárolással történt, akkor növelnünk (Tartozik) kell az 

aktív időbeli elhatárolások összegét. Az eszközszámlákon a növekedés nyilván-

tartásának helye a Tartozik oldal. A számla azonosítója 3C Bevételek aktív idő-

beli elhatárolása (3C BAIELH): 

Kontírozás: 
Vagyon, 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Vagyon Eszköz 3C BAIELH Nő Tartozik 391 BAIELH 350 000 
Teljesítmény Bevételek 9BVIII BPüEBev. Nő Követel 973 BPüEBev. 350 000 

Hogyan változik a tőkebevonás elemeinek, kapcsolatainak feltérképezését, értel-

mezését segítő 12. (hálózati) ábra? A 17.4. Gazdasági esemény ábrázolásához 

csak egy új kapcsolat felvételére van szükség a közvetítő csomópont és a belső 

sík között. A tranzakciós tér válik még egy kicsit színesebbé, teljesebbé.  

A 17.5. Gazdasági esemény már valójában nem a tőkebevonáshoz tartozó gazda-

sági, nyilvántartási feladat. Egy időben később, esetleg több alkalommal reali-

zált hozamnak az üzleti évre eső részét kell ennek az időintervallumnak a telje-

sítményeként elszámolni és bemutatni. A belső tér idődimenziójának síkjai közti 

teljesítménymozgás hatása jelenik meg, szintén a közvetítő csomópont és a bel-

ső sík között: 
     Külső síkok  Közvetítő csomópont  Belső síkok 

       Származási hely sík    (Forrásoldalon bemutatott eszköz)    Megjelenési forma sík 
                 és Teljesítmény sík 
    Források: D. Saját tőke        
         Tőke, kényszer                 Teljesít- 
            3DII JBNFT        mény sík      
                                  Eredményki-  
 Források:            mutatás:           
 D. Szabad, előző idő-           Ráfordítások   Eszközök:   
 szakban felhalmozott,    3C;4G             B, Erőforrások 
 tulajdonosi jogokat     IELH             Pénzeszközök 

nem adó saját tőke                         
           Belső kényszer               Eszközök:             
                              A;B Erőforrások    
    Források:                             Készségek   
    F. Kötelezettségek             3DIII JBNFÁ    Pénzeszközök       
       Külső tőke, kötelem            nélkül    
                                    
                                              
Forrás: Saját szerkesztés  

18. ábra 
Tőkebevonás teljes hálózata, ha az apporttárgy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír   
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18. Példa: A vállalkozás egy tehergépkocsit kapott ajándékba egyik beszállítójá-

tól. A gépkocsi piaci értéke 18 000 000 HUF. Értéke az ajándékozó vagyonleltá-

rában 14 000 000 HUF, az ajándékozási szerződésben pedig 22 000 000 HUF. 

Az ajándékozási szerződés szerint az általános forgalmi adót a vállalkozás meg-

téríti az ajándékozónak. Az üzembe helyezés egyéb költsége 1 000 000 HUF+ 

Áfa volt. 

Megoldás: 
Az ajándékba kapott erőforrások bekerülési értékének kiszámítását a piaci érték-

kel kell indítani. Figyelmen kívül kell hagyni az ajándékozó nyilvántartási árát, 

vagy az ajándékozást tanúsító okiratban megjelölt értéket is. Így a bekerülési ér-

ték példánkban 18 000 000 HUF-ról indul: 

Előkészítő táblázat: 

Sor-
szám 

Bekerülési érték elemeinek 
szétválogatása 

Bekerülési 
érték (HUF) 

Nem bekerülési 
érték (HUF) 

1. Tehergépkocsi értéke 18 000 000 0 
2. Áfa 0 4 860 000 
3. Üzembe helyezés egyéb költsége 1 000 000 0 
4. Áfa 0 270 000 
5. Összesen 19 000 000  

Lehet a bekerülési értéket összevontan aktiválni? Nem, mert az ajándék és az 

üzembe helyezés költsége a tér két különböző dimenziójához tartozik. Az utób-

bit ki kell fizetni a partnernek, akár azonos az ajándékozóval, akár nem. Az 

előbbihez viszont nem kapcsolódik pénzügyi teljesítés. Ezért külön kell aktiválni 

a bekerülési érték két elemét. 

18.1. Gazdasági esemény: Ajándék értékének aktiválása. 

Akár vásárolja, akár más formában (a példában ajándék) szerzi, kapja meg az el-

lenőrzés jogát, lehetőségét egy erőforrás felett a vállalkozás, azt mindenképp 

eszközként kell nyilvántartásba venni. A tehergépkocsi tárgyi eszköz, és azzal 

már találkoztunk, hogy megszokásból42 minden tárgyi eszközt először befejezet-

len beruházás növekedésnek (Tartozik) tekintjük (1AII Beruh. Tartozik). Eddig 

ez nem különbözik a vásárlás forgatókönyvétől.  

Az ajándék értékét viszont nem kell megfizetni. Nem kapcsolódik hozzá köte-

lem, tartozás szállítóval szembeni kötelezettség. Ez jó! A kötelem nélküli erőfor-

rás növekedés azonnali teljesítmény, gazdasági potenciál bővülést jelent. A 

teljesítmény pozitív változása eredményjavulás, mégpedig a bevételen keresztül 

(Követel). A reálfolyamatokhoz tartozik, mert a tehergépkocsi reáleszköz, de 

                                                           
42 A számviteli technikusok kedvéért: hagyománytiszteletből. 
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nem termékértékesítés szolgáltatásnyújtás. Akkor csak EK.A.III. Egyéb bevétel 

lehet. A számla azonosítója: 9AIII Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott 

támogatás, juttatás (9AIII Kap.Tám.): 

Kontírozás: 
Vagyon,Tel-

jesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Vagyon Eszköz 1AII Beruh. Nő Tartozik 161 Beruh. 18 000 000 
Teljesítmény Bevétel 9AIII Kap.Tám. Nő Követel 967 Kap.Tám. 18 000 000 

18.2. Gazdasági esemény: Ajándék általános forgalmi adójának nyilvántartásba 

vétele. 

Az apporttal szemben az ajándék átvétele az általános forgalmi adó törvény ha-

tálya alá tartozhat. Ha így van, akkor az ajándékozónak meg kell fizetnie, a meg-

ajándékozott pedig alapesetben visszaigényelheti az általános forgalmi adót. A 

tranzakció két résztvevőjét együtt kezelve nem keletkezik adókötelezettség, amit 

a vállalkozó szféra sokszor egy, a két a szereplő közti megállapodással adaptál. 

Ennek tartalma: a megajándékozott kifizeti az ajándékozónak az adóhivataltól 

visszakapott általános forgalmi adót. Példánk ezt a megoldást választotta. Az el-

számolás technikája addig azonos a már sokszor alkalmazottal, hogy az időszaki 

Áfa elszámolásban az inputfolyamatokban keletkezett, szállítónak megfizetendő 

Áfa összege levonható az outputot terhelő általános forgalmi adóból. Levonás 

negatív előjelű (Tartozik) változás. A főkönyvi számlát azonosító karakterláncot 

más sokszor használtuk: 4FIII Előz. Áfa. 

A leggyakoribb elszámolási helyzetnek, meg az ajándékozóval kötött szerződés-

nek megfelelően a költségvetésből visszakapott általános forgalmi adót ki kell 

fizetnünk jószívű partnerünknek. A pénzügyi teljesítésig ez kötelem, kötelezett-

ség növekedés (Követel). De melyik főkönyvi számlát válasszuk. A szállító, be-

ruházási szállító nem lesz jó, hiszen az erőforrás értékét nem kell kifizetni. Más 

a jogviszony, amit a számvitel azzal adaptál, hogy az ajándékozóval szembeni 

tartozást egyéb, rövid lejáratú kötelezettségek között mutatja be, és tartja nyil-

ván. A főkönyvi számla azonosítója lehet a 4FIII Különféle rövid lejáratú köte-

lezettségek (4FIII KERLKöt.) karaktersorozat: 

Kontírozás: 
Kötelem 
Tartozás 

Közgazdász, Menedzser Könyvelő Összeg 
(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 

Nő Forrás 4FIII KERLKöt. Nő Követel 479 KERLKöt. 4 860 000 
Csökken Forrás 4FIII Előz.Áfa Csökken Tartozik 466 Előz.Áfa 4 860 000 

Mi változik akkor, ha az adományozó jósága addig terjed, hogy még az általános 
forgalmi adó megtérítését sem kéri. Ezt is adománynak tekinti, és a megajándé-
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kozottnál hagyja. Ami nem változik, az a költségvetési kapcsolat. Így is, úgy is 
levonható az általános forgalmi adó a bevallási időszakban fizetendő összegből 
(4FIII Előz.Áfa Tartozik). Viszont nincs kötelezettség, tartozás. Ez megint egy 
gazdasági potenciált növelő teljesítmény lesz, tehát bevételként kell bemutatni 
és nyilvántartásba venni. A nyilvántartásnál nincs ok arra, hogy az adománynál 
használt teret, főkönyvi számlát azonosító karaktereket használjuk (9AIII Kap. 
Tám. Követel): 
Kontírozás: 

Vagyon,Tel-
jesítmény 

Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 
(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 

Vagyon Forrás 4FIII Előz.Áfa Csökken Tartozik 466 Előz.Áfa 4 860 000 
Teljesítmény Bevétel 9AIII Kap.Tám. Nő Követel 967 Kap.Tám. 4 860 000 

18.3. Gazdasági esemény: Üzembe helyezés egyéb költségeinek aktiválása. 

Egy ajándékba kapott tárgyi eszköz használata is igényelhet olyan kiadásokat, 

kötelezettségeket, melyeket nem ingyen, térítés nélkül kapja a vállalkozás. Ható-

sági díjak, műszaki felülvizsgálat, az új tulajdonos színeinek, logójának felfesté-

se, stb. Ha ezek az üzembe helyezés előtt keletkeznek, akkor részei lesznek az 

eszköz bekerülési értékének. Megint emlékeznünk kell az ásatag szokásokra: 

először 1AII Beruh. nő (Tartozik).  

Mindent azért nem kaphatunk ajándékba, ezért a bekerülési értéknek ezeket a té-

teleit előbb-utóbb ki kell fizetni. Addig a kötelem pozitív irányú (Követel) 

változása, hiszen magasabb összeggel tartozunk az üzembe helyezéshez szüksé-

ges szolgáltatásokat elvégző partnereknek: 

Kontírozás: 
Vagyon Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 1AII Beruh. Nő Tartozik 161 Beruh. 1 000 000 
Tartozás Forrás 4FIII Szállítók Nő Követel 455 BSzállítók 1 000 000 

18.4. Gazdasági esemény: Üzembe helyezés egyéb költségeinek általános forgal-

mi adója. 

Az elmélet megegyezik például a 11.2.2. gazdasági eseményben leírttal: 

Kontírozás: 
Kötelem 
Tartozás 

Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 
(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 

Nő Forrás 4FIII Szállítók Nő Követel 455 BSzállítók 270 000 
Csökken Forrás 4FIII Előzetes Áfa Csökken Tartozik 466 Előzetes Áfa 270 000 
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18.5. Gazdasági esemény: Tehergépkocsi használatba vétele. 

A gazdasági esemény elméletét megtalálják a 10.4. Gazdasági eseménynél. 

Kontírozás: 
Erőforrás Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Eszköz 1AII Műsz.jármű Nő Tartozik 132 T.r.v. járm. 19 000 000 
Csökken Eszköz 1AII Beruh. Csökken Követel 161 Beruh. 19 000 000 

18.6. Gazdasági esemény: Egyéb bevétel időbeli elhatárolása. 

Most át kell gondolnunk az idősík tartalmát. Milyen időszakra van hatása az 

ajándékba kapott erőforrásnak? Egy tehergépkocsit több éven keresztül használ-

nak a vállalkozások. A számvitel szaknyelv ezt úgy fejezi ki, hogy egy évet 

meghaladja a hasznos élettartam. Sértené az összemérés számviteli alapelvét, ha 

a használat miatti költségeket több év alatt, A szerencsésen, ügyesen, vagy a jó 

hírnevünknek, kapcsolatainknak köszönhető térítés, visszteher nélküli vagyon-

növekedést pedig egy évben számolnánk el. Közgazdasági szempontból is elfo-

gadhatóbb, ha a két idősíkot összehangoljuk. A bevételt is a hasznos élettartam 

időszakával összehangolt téridőben számoljuk el. Már tudjuk: az idősíkok közti 

mozgáshoz az időbeli elhatárolás eszközét kell használnunk. Bevételt viszünk át 

az üzleti évről a következő évekre. A bevétel csökken (Tartozik). Főkönyvi 

azonosító: 9AIII Kap. Tám. Az alacsonyabb bevétel rontja az üzleti év eredmé-

nyét, tehát az időbeli elhatárolások közül a G.3. Halasztott bevételek mérlegsor-

hoz tartozó főkönyvi számlát azonosító 4G Halasztott bevételek (4G Hal. Bev.) 

karaktersorozatot kell használnunk. A halasztott bevételek pozitív irányú válto-

zása (Követel) szükséges az üzleti év eredményének csökkentéséhez:  

Kontírozás: 
Vagyon, 

Teljesítm. 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Vagyon Forrás 4G Hal.Bev. Nő Követel 483 Hal.Bev. 18 000 000 
Teljesítm. Bevétel 9AIII Kap.Tám. Csökken Tartozik 967 Kap.Tám. 18 000 000 

És mit kell tennünk az ajándékhoz kötött általános forgalmi adóval, ha azt is 
megkapta a vállalkozás? Az utóbbit egy évnél rövidebb időn belül visszaigé-
nyeljük az adóhivataltól. Nincs vele tennivaló, mert szinkronban van a hozam és 
a pénzmozgás. Ezért nem kell sem az egészet, sem egy részét a következő évek-
re átvinni, időben elhatárolni. 
Az az igazság, hogy a téridőből nem csak az idő síkok miatt kell a bevételt idő-

ben elhatárolni. Akkor is át kell tenni a következő évre a kapott támogatás 

összegét, vagy annak egy részét, ha az ajándék, ingyenes átadott erőforrás for-

mája készlet, ami a mérlegkészítés időpontjában még a vállalkozásnál van. Az 

idősíkok felismerése ehhez kevés. A térre is szükség van, mert az ajándéknak, 
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támogatásnak nem a teljes, hanem csak a mérleg-fordulónapon még a vállalko-

zás ellenőrzése lévő hányadára eső összegét kell időben elhatárolni.  

A témakör befejezése előtt muszáj átgondolnunk az ajándéknak azt a formáját is, 

mikor az erőforrás (szinte kizárólag reálfolyamatokhoz használt befektetett esz-

köz) beszerzését részben, vagy egészben, Uniós, vagy tagállami vissza nem térí-

tendő fejlesztési célú támogatásból tudja finanszírozni a vállalkozás. Ennek 

számviteli elszámolása két módszerrel történhet. Az alkalmazható módszert saj-

nos nem a vállalkozás, hanem jogszabály dönti el. A támogatásoknak a nagyobb 

része a jövedelemalapú elszámolással kezelhető. Ez a 18. példának megfelelő 

módszer. Néhány esetben azonban a döntési lehetőséget a számvitel átengedi va-

lamelyik ágazati jogalkotónak. Magyarországon most az agrár, és a szakképzés-

hez kötött támogatások vannak ebben a kivételezett helyzetben. Ezen a két terü-

leten a támogatást meghirdető jogszabály (rendelet) határozhatja meg, hogy az 

általánosnak mondható jövedelemalapú, vagy a speciális tőkealapú elszámolást 

kell-e használni.  Az utóbbi a támogatás összegét nem teljesítménynek, mondjuk 

a jó pályázatírás eredményének tekinti, hanem közvetlen vagyonnövekedésnek. 

Ennek megfelelően egyszerűen D. Saját tőke, ezen belül 4DIII Tőketartalék 

növekedésként kell bemutatni és nyilvántartani a vissza nem térítendő fejlesztési 

célú támogatásokat. 

Eddig a két módszer között csak számvitel technikai szempontból tettünk 

különbséget. Közgazdasági szempontból is van eltérés? Akad. A jövedelem-

alapú elszámolás tekintettel van a gazdasági folyamatok téridejére. Összhangban 

hozza a tevékenységet a teljesítménnyel, hozammal. Valójában a működés, tevé-

kenység erőforrás felhasználás költségeit, ráfordításait ellensúlyozza az ajándék 

formájában kapott hozam. Mikorra az eszköz használati ideje (hasznos élettar-

tam) lejár, addigra fogy el az időben elhatárolt ajándék, adomány, támogatás. A 

tőkealapú elszámolás erre képtelen. Az ajándékba, támogatással kapott eszközt, 

sőt anyagát már többször is újrahasznosíthatták, a sikeres pályázatíró dédunoká-

ja már talán űrhajós, és a Jupiter körül repked, de a vállalkozás tőketartalékában 

még mindig ott van az évtizedekkel, talán évszázadokkal azelőtt kapott támoga-

tási összeg. Mi ennek a hatása? Biztosan van több is, de az biztos, hogy eltorzít-

ja a vállalkozás vagyoni és jövedelmi helyzetének megítélésére alkalmas muta-

tószámokat. A tőkeáttételt kedvezőbbnek, a tőkearányos nyereséget rosszabbnak 

mutatja a ténylegesnél. Van ennek értelme? Segítsenek! Én nem találok épkéz-

láb magyarázatot.    
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Az erőforrások állománynövelésének egyéb módszereivel összefüggő nyilván-

tartások hitelességét a beszámolóban a könyvvizsgálat az alábbi kérdések alap-

ján tudja igazolni: 

• A beszerzési árat a számviteli törvény szabályai szerint állapították meg? 

• Az állományba vétellel kapcsolatos járulékos tételeket aktiválták? 

• Az eszközátvételt okmányokkal alátámasztották? 

• A számviteli nyilvántartásokból megállapítható az erőforrások állománynö-

velésének formája? 

Ellenőrző kérdések 
1. Sorolja fel az erőforrás inputok fontosabb formáit. 

2. Az A.I. Immateriális javak vagyoncsoport mely elemeinél lehetséges a vá-

sárlás, mint az állománynövekedés egyik formája? 

3. Mi a különbség az A.I.5. szellemi termékek és az A.I.3. vagyoni értékű jo-

gok közé sorolt vagyonelem között? 

4. Melyek az immateriális javak beszerzési értékének legfontosabb jellemzői, 

elemei? 

5. Mi az üzleti, vagy cégérték tartalma, lényege? 

6. Milyen helyzetekben, és hogyan kell megállapítani az üzleti, vagy cégérték 

nagyságát? 

7. Ismertesse az immateriális javak analitikus nyilvántartásának szabályait és 

gyakorlatát. 

8. Ismertesse az immateriális javak főkönyvi nyilvántartásának szabályait és 

gyakorlatát. 

9. Ismertesse az immateriális javak beszerzése területén a hitelesség igazolásá-

hoz szükséges könyvvizsgálói feladatokat. 

10. Ismertesse a tárgyi eszközök számviteli csoportosítását. 

11. Milyen jellemzők alapján kell csoportosítani az ingó vagyontárgyakat? 

12. Ismertesse a felújítások kritériumait. 

13. Miért kell bizonyítékokkal alátámasztani a felújítások és a karbantartások 

szétválasztását? 

14. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a tárgyi eszközök beszerzési ér-

tékének megállapításánál? 

15. Ismertesse a tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásának szabályait és gya-

korlatát. 
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16. Ismertesse a tárgyi eszközök főkönyvi nyilvántartásának szabályait és gya-

korlatát. 

17. Ismertesse a tárgyi eszköz beszerzés területén a hitelesség igazolásához 

szükséges könyvvizsgálói feladatokat. 

18. A számviteli politikában a vállalkozásoknak milyen kérdéseket kell feltétle-

nül szabályozniuk a tárgyi eszközökkel kapcsolatban? 

19. Ismertesse a készletek számviteli csoportosításának jellemzőit. 

20. Ismertesse a készletek analitikus nyilvántartásának szabályait és gyakorlatát. 

21. Ismertesse a készletek főkönyvi nyilvántartásának szabályait és gyakorlatát. 

22. Ismertesse a készlet beszerzés területén a hitelesség igazolásához szükséges 

könyvvizsgálói feladatokat. 

23. Mutassa be a pénzügyi eszközök fajtáit, fontosabb jellemzőit. 

24. Ismertesse a pénzügyi eszközök számviteli besorolásának szempontjait. 

25. Mit kell tudni a visszavásárolt saját részvényekről, üzletrészekről? 

26. Az értékpapírok típusai milyen speciális számviteli feladatokat indukálnak? 

27. Ismertesse a pénzügyi eszközök bekerülési értékének elemeit. 

28. Foglalja össze az üzleti, vagy cégérték és a pénzügyi eszközök kapcsolatát a 

számviteli nyilvántartás szempontjából. 

29. Milyen tényezők határozzák meg a hitelviszonyt kifejező értékpapírok ho-

zamát? 

30. Milyen helyzetben, és hogyan kell kezelni a hitelviszonyt kifejező értékpapír 

beszerzésénél az árfolyam-különbözetet. 

31. Ismertesse a számviteli analitikus nyilvántartás jellemzőit a pénzügyi eszköz 

beszerzés folyamatában. 

32. Ismertesse a számviteli főkönyvi nyilvántartás jellemzőit a pénzügyi eszköz 

beszerzés folyamatában. 

33. Ismertesse a pénzügyi eszköz beszerzés területén a hitelesség igazolásához 

szükséges könyvvizsgálói feladatokat. 

34. Ismertesse az eszközbeszerzés vásárláson kívüli formáit. 

35. Az apportált eszköz beszerzési értékének meghatározásánál milyen szabá-

lyokat kell betartani? 

36. Az ajándékba, hagyatékként kapott eszköz beszerzési értékének meghatáro-

zásánál milyen szabályokat kell betartani? 

37. A térítés nélkül átvett eszköz beszerzési értékének meghatározásánál milyen 

szabályokat kell betartani? 
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38. A csereként kapott eszköz beszerzési értékének meghatározásánál milyen 

szabályokat kell betartani? 

39. A követelés ellenében átvett eszköz beszerzési értékének meghatározásánál 

milyen szabályokat kell betartani? 

40. A tulajdoni hányad ellenében kapott eszköz beszerzési értékének meghatáro-

zásánál milyen szabályokat kell betartani? 

41. Ismertesse az apport főkönyvi könyvelésének szabályait. 

42. Ismertesse az ajándékba, hagyatékként kapott eszköz főkönyvi könyvelésé-

nek szabályait. 

43. Ismertesse a térítés nélkül átvett eszköz főkönyvi könyvelésének szabályait. 

Kulcsfogalmak 
Aktív időbeli elhatárolások 

Apport 

Áruk 

Bad-will 

Diszkont értékpapír 

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 

Felújítás 

Good-will 

Göngyölegek 

Immateriális javak 

Ingatlanok 

Karbantartás 

Készletek 

Kölcsön 

Közvetített szolgáltatások 

Műszaki berendezések, gépek, járművek 

Opció 

Pénzügyi eszközök 

Szellemi termékek 

Tárgyi eszközök 

Tenyészállat 

Vagyoni értékű jogok 
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III. Transzformációk számvitele 
A forrásbevonások és az eszközbeszerzések célja a vállalkozás tevékenységéhez 

szükséges készségek, erőforrások biztosítása. Csak ezek működtetése jelent tel-

jesítményt, melyhez áldozatok, költségek és ráfordítások kellenek. Jutalma a fi-

zetőképes kereslet kielégítéséért kapott bevétel, jövedelem.  

Az erőforrások átalakítása, téridőben elkövetett mozgatása (transzformáció) nél-

kül lehetetlen a szükségletek kielégítésére alkalmas javak előállítása. A transz-

formáció számviteli szempontból is összetett, térben és időben tágan értelmezett 

kategória. A termelés mellett a térben lefedi, az erőforrások karbantartása, táro-

lása miatti, továbbá az improduktív folyamatok, funkciók, szervezetek működé-

sének fenntartásához szükséges erőforrás felhasználást is. Transzformációnak 

tekinthetjük a kereskedést is. A vállalkozás a beszerzett erőforrást átalakítás nél-

kül, másik piacon, más kiszerelésben (tér dimenzió), és/vagy másik idősíkban 

értékesíti. de a transzformáció fogalomkörébe tartozik, ha szolgáltatás végzésé-

hez használ fel reál- és humán-erőforrásokat.  

A pénzügyi eszközök transzformációjához tartoznak például a reálfolyamatok 

által generált pénzmozgások. A szállítókkal szembeni kötelezettségek kifizetése, 

vagy a vevők pénzügyi teljesítései. A lehetőségek száma ezen a területen is bő-

séges, melyekhez most is kötelező megfelelő számviteli módszert rendelni.  

Végül nem tekinthetünk el a tőke, a kötelmek, igények átalakítása, szerkezeti és 

idősíkon bekövetkező változása miatt keletkező hozamok, és ráfordítások bemu-

tatási és nyilvántartási kötelezettségétől sem.  

A birtoklás, az eszközök ellenőrzése, a források feletti rendelkezési jog megőr-

zése is ráfordításokat igényel, néha hozamokat biztosít a vállalkozásoknak. Te-

hát amikor a vállalkozás éppen nem használja erőforrásait, akkor is változhat 

ezek fizikai állapota, teljesítőképessége, piaci értéke. „… úgy gondolom, hogy a 

birtoklást is cselekvésnek kell tekinteni, ha jelentőségének teljes mélységében és 

szélességében kívánjuk megragadni. Helytelen beidegződés a birtokot valami-

lyen passzívan elfogadott dolognak, feltétlenül engedékeny objektumnak tekin-

teni, olyannak, amely amennyiben éppen birtok, részünkről többé már nem igé-

nyel semmiféle tevékenységet.” (Simmel G. 2004 364. oldal). Fizikából vett 

analógiát használva: a nem használt, erőforrásokra is hat az entrópia törvénye. A 

magára hagyott gazdasági rendszer is széthullik. Bizony energiát, pénzt kell fek-

tetni abba, hogy meglévő erőforrásaink állapotát, teljesítőképességét, használha-

tóságát megőrizzük, akkor is, ha pillanatnyilag nem is használjuk. Ez pedig tevé-
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kenység, teljesítmény, melynek nyomot kell hagynia az éves beszámolóban, és a 

számviteli nyilvántartásokban. 
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III.1. Reálfolyamatokban használt eszközök transzformációinak számvitele 
A reálfolyamatokban az erőforrások, eszközök kétféle módon vehetnek részt. 

Valamilyen tevékenység eredményeként, mint output, vagy a tevékenység felté-

teleként, mint input erőforrás. A vállalkozás léltrehozhat erőforrásokat, eszközö-

ket, de tevékenysége elképzelhetetlen ezek felhasználása nélkül. Mindkét transz-

formáció feltétlenül hatással van a vállalkozás teljesítményére, tehát minden-

képp meg kell jelennie az éves beszámolóban. 

III.11. Az immateriális javak transzformációinak számvitele 
Az immateriális javak között a mérleg A.I.1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 

sorában lehet a vállalkozás alapításával, átszervezésével kapcsolatos, – beru-

házásnak nem minősülő – a jövőben a bevételekből várhatóan megtérülő kiadá-

sokat, kötelezettségvállalásokat bemutatni. Az alapítás valójában egy a téridőben 

jól azonosítható tevékenység, tehát az ehhez szükséges ráfordítások köre meg-

bízhatóan meghatározható. A számviteli törvény az átszervezés minősítéséhez 

tartalmaz előírásokat. Átszervezésnek minősíthető: 

• A vállalkozás jelentős bővítése (pl. új telephely létesítése, vagy új tevékeny-

ség megkezdése, esetleg jelentős tőkeemelés). 

• A vállalkozás átalakítása (társasági forma megváltoztatása). 

• A vállalkozási tevékenység jelentős átszervezése (pl. új minőségbiztosítási 

rendszer bevezetése). 

Az alapítás-átszervezés értékét részletekben is lehet aktiválni. Az üzleti évben 

nyilvántartásba vehető az ilyen gazdasági esemény miatt elfogadott kötelezett-

ség, kifizetett összeg akkor is, ha az alapítás-átszervezés még nem fejeződött 

be43. A vagyonelem készültségi fok szerinti bemutatására az éves beszámoló 

mérlegében nincs lehetőség. Sőt a kiegészítő mellékletben sem kötelező a va-

gyonelem értékét ebből a szempontból részletezni. 

Az A.I.2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke mérlegsor olyan a kutatásból és gya-

korlati tapasztalatokból nyert, már létező tudásra támaszkodó rendszeres mun-

kák költségeit tartalmazhatja, melyek az árbevételben a jövőben várhatóan meg-

térülhetnek, és más eszköz értékében nem aktiválhatók. Figyelem: az alap, és 

alkalmazott kutatások miatti kötelezettségvállalások, kiadások nem növelhetik a 

vállalkozás erőforrásainak, eszközeinek értékét! A mérlegsorhoz tartozó tevé-

kenység magas forrás-, és szellemi kapacitás igénye miatt jellemzően csak az in-

nováció érzékeny ágazatokban működő multinacionális vállalatok mérlegében 

                                                           
43 Ezt a szakirodalom befejezetlen állomány aktiválásának nevezi. 
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fordul elő. A kis- és középvállalkozások ilyen tevékenység végzésére általában 

nem alkalmasak. 

Mindkét mérlegsor fontos jellemzője, hogy az ügyvezetés, vagy a tulajdonos 

dönthet az aktiválás, vagy az üzleti évben költségként történő elszámolás mel-

lett. A választásnál három tényezőt mindenképpen figyelembe kell venni. Elő-

ször az aktiválás növeli, a költségek közti elszámolás pedig csökkenti az üzleti 

év eredményét, társasági adóalapját. Tehát az aktiválás javítja a vállalkozás hi-

telképességét, de magasabb adófizetési kötelezettséggel is jár. Fordítva, a költ-

ségként történő elszámolás rontja a hitelképességet, viszont csökkenti a vállalko-

zás adóterhelését. Másodszor az alapítás-átszervezés és a kísérleti fejlesztés mi-

att aktivált összeg az eredményt növelő hatása ellenére nem teszi lehetővé maga-

sabb osztalék kifizetését. Tehát a tulajdonosok jövedelempozíciója nem javítha-

tó az ilyen vagyonelemek aktiválásával. Harmadszor most is igaz, hogy a követ-

kezetesség számviteli alapelve csak akkor érvényesül, ha az elszámolás, bemu-

tatás elveit a számviteli politikában rögzítik. A döntési szabadságot ez termé-

szetesen szintén csökkenti, mert az egyedi döntéseknél ezekre a több évre vonat-

kozó szabályokra mindig tekintettel kell lenni. 

Az alapítás-átszervezés és a kísérleti fejlesztés bekerülési értéke a saját tevé-

kenység költségei mellett tartalmazhat vásárolt erőforrások, szolgáltatások miatti 

kötelezettségvállalásokat, kiadásokat is. Mindkét irány esetében fontos, hogy a 

teljesítmények közvetlenül, vagy valamilyen műszaki-gazdasági mutatószám 

alapján bizonyíthatóan kapcsolódjanak az aktivált vagyonelemhez, és az ellenőr-

zés megszerzése előtti időszakban keletkezzenek. Tilos tárgyiasult eszközöket 

aktiválni az immateriális javak között. Az aktiválások csak bizonyíthatóan új 

technológiai eljárásokat tartalmazhatnak. Egy korszerűbb, nagyobb teljesítmé-

nyű, hatékonyabb gyártóberendezés beszerzése még nem átszervezés, vagy kí-

sérleti fejlesztés. 

A számviteli törvény és gyakorlat alapján a két vagyonelem közül az alapítás-át-

szervezés aktivált értékénél lehet biztosabban azonosítani az aktiválható kiadá-

sokat, kötelezettségvállalásokat: 

• Alakuló közgyűlés előtt vagy után, az alakulással kapcsolatban felmerült kia-

dások, kötelezettségvállalások. 

• Új technológiai folyamat kialakításának költségei (szervezési, gépáthelyezési 

költségek). 

• Minőségbiztosítási rendszer bevezetésének költségei. 
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Az átszervezés, a kísérleti fejlesztés bekerülési értékében a saját eszközök fel-

használásának mindig jelen kell lennie. A piacról beszerzett erőforrások, szol-

gáltatások ezt legfeljebb kiegészíthetik.  

Mely számviteli alapelvek hatása meghatározó az alapítás-átszervezés aktivált 

értékének és a kísérleti fejlesztés aktivált értékének bemutatásakor, nyilvántartá-

sakor? 

• Vállalkozás folytatásának elve alapján csak akkor szabad a két vagyonelemet 

aktiválni, ha a vállalkozás folytatni tudja, és akarja tevékenységét. Ha a vál-

lalkozást tulajdonosai csak rövid ideig kívánják fenntartani, akkor a két va-

gyonelem gazdasági potenciálra gyakorolt hatása nem tud kibontakozni. 

• Teljesség elve akkor érvényesül, ha a vagyonelemek aktivált értékének meg-

állapítására kialakított, a számviteli politikában rögzített szabályok olyan ke-

retet feszítenek ki, mely a külső piaci szereplőket is meggyőzi: az aktivált ér-

ték minden, az erőforráshoz, eszközhöz köthető elemet tartalmaz.  

• A valódiság elve ebben a térben is azt követeli meg a számviteltől, hogy egy-

részt az erőforrás bizonyíthatóan a vállalkozás ellenőrzése alá tartozzon, más-

részt értékét a számviteli törvény szabályainak megfelelően számítsák ki.  

• Az óvatosság elve elsősorban a hitelezők védelme érdekében hozott szabály-

ban érhető tetten. A két vagyonelem értékével csökkenteni kell a vállalkozás 

szabadon felhasználható saját tőkéjét. 

• A tartalom elsődlegessége a formával szemben számviteli alapelv betartásá-

nak kötelezettsége miatt az erőforrás használati értékét kell minden kétséget 

kizáróan bizonyítani. Az alapítás átszervezés, és a kísérleti fejlesztés aktivált 

értéke által lefedett térnek összhangban kell lennie a számviteli törvény sza-

bályaival. Például az átszervezés értékébe nem szivároghat be egy szervezeti 

változás miatt elfogadott ráfordítás. Vagy a kísérleti fejlesztés aktivált értéke 

nem tartalmazhat alapkutatással összefüggő kiadásokat, kötelezettségeket. 

• A lényegesség elve szükségessé teszi, hogy a számviteli politika meghatároz-

za azokat az értékeket, melyek meghúzzák az aktiválás határait.  

• A bruttó elszámolása elve a saját teljesítmények elszámolásának módszerét 

határozza meg. 

• A következetesség elvének betartása azt jelenti, hogy a vállalkozás ezeknél a 

vagyonelemeknél az elszámolás a módszerét nem igazíthatja az aktuális jöve-

delmi helyzetéhez, hanem a napi érdekein felülemelkedő, számviteli politiká-

jában deklarált, állandónak elfogadott szabályokat kell követnie. 
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Az alapítás-átszervezés aktivált értékéről és a kísérleti fejlesztés aktivált érté-

kéről a számviteli politikában a vállalkozóknak a következő eljárásokat, kérdé-

seket kell feltétlenül szabályozni: 

• Az alapítás-átszervezés aktiválásáról szóló döntés szabályai. 

• A kísérleti fejlesztés aktivált értéke mérlegsor tartalmának leírása. 

• Az alapítás-átszervezés bekerülési értékének számítását vezérlő szabályok. 

• A kísérleti fejlesztés bekerülési értékében aktiválható költségek, ráfordítások 

köre. 

• Az analitikus és a főkönyvi nyilvántartás kapcsolata. 

Az alapítás-átszervezés és a kísérleti fejlesztés aktivált értékének analitikus nyil-

vántartásának módszere megegyezik az immateriális javak vásárlásánál megis-

merttel (A.1. Melléklet). 

Aktiválás esetén a főkönyvi nyilvántartás fontosabb összefüggéseit az F.9. Mel-

léklet tartalmazza. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően most is nézzünk egy jel-

legzetes példát: 

19. Példa: A vállalkozás 201X. április 1-én ISO minőségbiztosítási rendszert 

vezet be. A Regisztrációs díj 3 000 000 + Áfa HUF. A gyártási folyamat átszer-

vezéséhez 7 000 000 HUF személyi jellegű ráfordításra volt szükség. A fejlesz-

téshez a vállalkozás 3 000 000 HUF uniós támogatást kapott. A megnyert pályá-

zatot engedményezéssel azonnal a minőségbiztosítási rendszer tulajdonosának 

utalták. Az ügyvezetés a hasznos élettartamot öt évben állapította meg. Marad-

ványérték nulla HUF. Az értékcsökkenés elszámolásának módja lineáris. A vál-

lalkozás a minőségbiztosítási rendszert 201X. április 1-én aktiválta. 

Megoldás: 
Előkészítő táblázat 

Bekerülési érték elemei 
Bekerülési érték 

(HUF) 
SEEAÉ 
(HUF) 

Nem bekerülési érték 
(HUF) 

Regisztrációs díj 3 000 000 0 810 000 
Személyi jellegű ráfordítás 0 7 000 000 0 
SEEAÉ 7 000 000 0 0 
Összesen 10 000 000 7 000 000  

19.1. Gazdasági esemény: Regisztrációs díj aktiválása. 

Egy minőségbiztosítási rendszert csak a szellemi tőke tulajdonosának engedé-

lyével használhatnak a vállalkozásnál. Regisztrálni kell a szerzői jog birtoko-

sánál, forgalmazójánál vezetett nyilvántartásban. Bizony ezért fizetni kell. Kü-
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lönben ezen a módon nem tudjuk bizonyítani, hogy teljesítményünk megbízha-

tóan állandó színvonalú. Termékeink, szolgáltatásaink minősége nem ingadozik. 

Tevékenységünk környezetbarát, biztonságos stb. Ez egy, a reálfolyamatokhoz 

tartozó, nem anyagi jellegű erőforrás beszerzése. A minőségbiztosításnak csak 

akkor van értelme, ha több évre szól, tehát az éves beszámolóban az A.I Imma-

teriális javak növekedéseként (Tartozik) kell bemutatni. A használható főkönyvi 

számla azonosítója lehet: 1AI Vagyoni értékű jogok (1AI VÉJ). 

A minőségbiztosítási rendszer beszerzése is általában késleltetett fizetéssel törté-

nik. A pénzügyi rendezésig az erőforrás növekedés egyben a kötelem, tartozás 

összegét is megemeli (Követel). A fizetési határidő általában egy éven belüli, 

így ezt az F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek mérlegcsoportban kell bemutatni. 

A főkönyvi számla azonosítójának a 4FIII Szállítók karaktersorozatot érdemes 

választani:  

Kontírozás: 
Vagyon 

 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 1AI VÉJ Nő Tartozik 113 VÉJ 3 000 000 
Tartozás Forrás 4FIII Szállítók Nő Követel 454 Szállítók 3 000 000 

19.2. Gazdasági esemény: Áfa. 

Most is a beszerzésekhez kapcsolódó általános forgalmi adó elszámolásának ál-

talános szabályait, elméletét kell használni (pl. 11.2.2. Gazdasági esemény): 

Kontírozás: 
Tartozás Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Forrás 4FIII Szállítók Nő Követel 454 Szállítók 810 000 
Csökken Forrás 4FIII Előzetes Áfa Csökken Tartozik 466 Előzetes Áfa 810 000 

19.3. Gazdasági esemény: Személyi jellegű ráfordítás elszámolása. 

A minőségbiztosítási rendszer bevezetéséhez általában szükség van a vállalat 

működési, logisztikai, informatikai rendszereinek kisebb-nagyobb mértékű át-

szervezésére. Ezt az alkalmazottak közreműködése nélkül általában lehetetlen 

jól megoldani. A siker így sem biztos, viszont a munkafolyamat időszakában 

először az alkalmazottak járandóságát az üzleti év teljesítményeként kötelező el-

számolni. A humán erőforrás felhasználás is teljesítmény. Az eredménykimuta-

tásban az emberi tényező felhasználása miatti kiadásokat, kötelezettségvállaláso-

kat az A.V. Személyi jellegű ráfordítások44 csoportban kell gyűjteni. Az alkal-

mazottak munkavégzését meg kell megfizetni. A munkavégzés pedig az ered-

ménykimutatás csoportban kapott elnevezés ellenére költség és nem ráfordítás. 
                                                           
44 Ebben a példában még nem részletezem a személyi jellegű ráfordításokat. 
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Így a használható főkönyvi számla azonosítója 5AV Személyi jellegű ráfordítá-

sok (5AV SzJRáf.). Az erőforrás felhasználás most is a teljesítmény költségnö-

vekedés (Tartozik) formájában valósul meg. 

 A dolgozóknak is utólag, késleltetve fizet a vállalkozás. A pénzügyi teljesítésig 

ez is éven belüli tartozás, F.III. Rövid lejáratú kötelezettség növekedés (Köve-

tel). A számla azonosítójaként a 4FIII Jövedelem elszámolási számla (4FIII 

JESzla.) karakterlánc használható: 

Kontírozás: 
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Tartozás Forrás 4FIII JESzla. Nő Követel 471 JESzla. 7 000 000 
Teljesítmény Költség 5AV SzJRáf. Nő Tartozik 54-56 SzJRáf. 7 000 000 

19.4. Gazdasági esemény: Saját teljesítmény aktiválása. 

Az előző, 19.3. Gazdasági eseménynél a humán erőforrás felhasználás költségét 

számoltuk el. A dolgozók példánk szerint ezért a jövedelemért a vállalkozás 

készségeit javító erőforrás létrehozásában vettek részt. Nem értékesíthető termé-

keket gyártottak, szolgáltatásokat végeztek. Márpedig ebben az esetben az erre 

fordított személyi jellegű ráfordításokkal szabad, illik a létrehozott erőforrás be-

kerülési értékét növelni. Ez az aktiválás. Növelni kell a vállalkozás által ellenőr-

zött erőforrás értékét (Tartozik). Az eszközhöz kapcsolódó főkönyvi számla 

azonosítóját a 19.1. Gazdasági eseményből már ismerjük: 1AI VÉJ. 

A saját előállítású eszközök aktiválása a vagyont közvetetten, a teljesítményen, 

az adózott eredményen keresztül módosítja. A költség megtérül, tehát csökken 

(Követel). Az elszámolás módszerénél a bruttó elszámolás számviteli alapelvét 

kell alkalmazni. Így őrizhető meg az eredménykimutatás információtartalma. Ez 

kell ahhoz, hogy az eredménykimutatás csoportok továbbra is teljességükben, 

mutassák be az időszakban elszámolt ráfordítások mértékét, szerkezetét. Hogyan 

lehet az aktiválás miatti megtérülést bruttó módon kezelni? Az összköltség 

eljárással készített eredménykimutásban az A.II. Aktivált saját teljesítmények 

érteke csoporttal, mely az üzemi üzleti tevékenység eredményét módosítja. A 

csoport két sora közül a befektetett eszközökhöz a saját előállítású eszközök ak-

tivált értéke tartozik. A főkönyvi számla azonosításához az 5AII Saját előállítású 

eszközök aktivált értéke (5AII SEEAÉ) karakterlánc köthető. 

Kontírozás: 
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 1AI VÉJ Nő Tartozik 113 VÉJ 7 000 000 
Teljesítmény Költség 5AII SEEAÉ Csökken Követel 582 SEEAÉ 7 000 000 
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19.5. Gazdasági esemény: Fejlesztési támogatás nyilvántartásba vétele. 

A fejlesztési támogatás összegét a vállalkozás jövedelem alapon köteles elszá-

molni. A térítés nélküli kapott fejlesztési támogatás a vállalkozás tőkéjét közve-

tetten, az adózott eredményen keresztül növeli. Az adózott eredmény emelkedé-

sét a bevétel pozitív változása (Követel) okozza. A főkönyvi számla azonosítója 

9AIII Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás (9AIII 

Kap.Tám.).  

Ha a támogatás összegét engedményezéssel közvetlenül és azonnal a szállító 

kapja meg, akkor a támogatás elszámolásával egyidőben a 4FIII Szállítók karak-

tersorozattal azonosítottfőkönyvi számlán kimutatott tartozást kell csökkenteni 

(Tartozik). 

Kontírozás: 
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Tartozás Forrás 4FIII Szállítók Csökken Tartozik 454 Szállítók 3 000 000 
Teljesítmény Költség 9AIII Kap.Tám. Nő Követel 967 Kap.Tám. 3 000 000 

19.6. Gazdasági esemény: Fejlesztési támogatás elhatárolása. 

Ha a vállalkozás a több évig használt erőforrás állományának bővítéséhez fej-

lesztési támogatást vett igénybe, akkor összhangba kell hozni a költségelszámo-

lást, és az ellenőrzés megszerzésekor elszámolt hozamot. Az üzleti évben kapott 

bevételt az idősíkon át kell csúsztatni a következő évekre. Csökkenteni kell az 

üzleti év bevételét (9AIII Kap.Tám. Tartozik). A több évi elszámoláshoz most is 

a közvetítő csomópontba tartozó 4G Halasztott bevétel (4G HBev.) karakter-

lánccal azonosított főkönyvi számlán kell pozitív változásként nyilvántartásba 

venni (Követel), hiszen a bevétel áthelyezése egy későbbi idősíkra ennek az 

üzleti évnek az eredményét csökkenteni fogja. A passzív időbeli elhatárolás 

most azt jelenti, hogy növeljük a következő években elszámolható bevételeket. 

Kontírozás: 
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Tőke Forrás 4G HBev. Nő Követel 483 HBev. 3 000 000 
Teljesítmény Költség 9AIII Kap.Tám. Csökken Tartozik 967 Kap.Tám. 3 000 000 

19.7. Gazdasági esemény: Tőkelekötés. 

A hitelezők védelmében a vállalkozások osztalékfizetésre csak a szabad ered-

ménytartalékot használhatják. Az alapítás-átszervezés, és a kísérleti fejlesztés 

aktivált értéke nem más, mint az üzleti év költségeinek, ráfordításainak áttolása 

a következő évekre, mégpedig a vállalkozás saját döntésével. Az üzleti évben az 

ilyen döntésekkel elért eredmény realizálása bizonytalan, ezért kifizetése osz-
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talékként sértené az óvatosság számviteli alapelvét. Sérülne a hitelezők bizton-

sága. A számvitel törvény ezért írja elő a szabad D.IV. Eredménytartalék csök-

kentését (Tartozik), és a D.V. Lekötött tartalék növelését (Követel). A két mér-

legcsoporthoz tartozó főkönyvi számlák azonosítója: 4DIV Eredménytartalék 

(4DIV ET), és 4DV Lekötött tartalék (4DV LT). 

Kontírozás:  
Tartozás Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Forrás 4DV LT Nő Követel 414 LT 10 000 000 
Csökken Forrás 4DIV ET Csökken Tartozik 413 ET 10 000 000 

Az immateriális javak használatának költségeit terv szerinti értékcsökkenés for-

májában számolhatják el a vállalkozások. A költségtípus általános fogalma: az 

eszközök hasznos élettartama alatt a fizikai kopás, és az eszmei avulás miatt az 

üzleti évben elszámolt költség. A hasznos élettartam hosszát az ügyvezetésnek 

kell meghatároznia, a számviteli politikában meghatározott elvek, szempontok, 

paraméterek betartásával. Az alapítás-átszervezés, és a kísérleti fejlesztés akti-

vált értékénél azonban a számviteli törvény korlátozza a vállalkozások döntési 

szabadságát. Ha a hasznos élettartam becslése, vállalhatatlanul bizonytalan, koc-

kázatos, szubjektív, akkor az alapítás-átszervezés, és a kísérleti fejlesztés akti-

vált értékét maximum 5 év alatt kell terv szerinti értékcsökkenésként elszámolni. 

Öt év múlva az alapításból, átszervezésből elért vagyonnövekedés gazdasági ha-

tása a törvényalkotó szerint megszűnik. A gyorsan változó, innováció-érzékeny 

ágazatokban nehezen lenne indokolható a hasznos élettartamot ennél hosszabbra 

saccolni. A vállalkozónak erős érvekkel, megalapozott, támadhatatlan, bomba-

biztos számításokkal kell bizonyítania, ha ezeknek az erőforrásoknak a gazdasá-

gi potenciálra gyakorolt hatását ennél hosszabb időszakra várja. Az üzleti-, vagy 

cégérték terv szerinti értékcsökkenésénél, ha a hasznos élettartam nagy bizton-

sággal nem becsülhető, akkor a vállalkozó köteles az értékcsökkenés elszámolá-

sának ezt a paraméterét 5-10 év között megállapítani. A szellemi termékeknek és 

a vagyoni értékű jogoknak a hasznos élettartamát a számviteli törvény nem 

korlátozza. A vállalkozás hatáskörébe tartozik annak megállapítása, hogy az esz-

közöket mennyi ideig tudja és akarja használni.  

A maradványérték megállapítására sincs a számviteli törvényben tételes szabá-

lyozás. A vállalkozások gyakorlatában az immateriális javak eszközcsoportba 

tartozó vagyonelemek várható piaci értéke a hasznos élettartam végén ritkán éri 

el a lényegességi küszöbértéket. Ha egyáltalán lehetőség van a megállapítására.  
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A terv szerinti értékcsökkenés módszerének kiválasztása is a vállalkozás ügyve-

zetésének hatáskörébe tartozik. Az előző kötetben (Kiss Árpád 2017/1) bemuta-

tott módszerek közül egyértelműen a lineáris módszer a favorit. A számviteli 

törvény egy tételes szabályt, választási lehetőséget ír elő a terv szerinti érték-

csökkenésre. Ha az immateriális jószág egyedi beszerzési értéke nem haladja 

meg a százezer forintot, akkor a birtokbavételkor a bekerülési értéket el lehet 

számolni egy összegben (100 százalékos leírási kulcs). 

Az értékcsökkenés kiszámításának időarányos módszeréhez szükséges adatok 

összegyűjtése, csoportosítása meglehetősen kaotikus bokorra emlékeztet. Az át-

tekinthetőséget, a használhatóságot jelentősen javíthatja, ha megalkotunk egy 

minden elemet felvonultató forgatókönyvet. Utána a konkrét feladatokhoz ezek-

ből válogatva, az összefüggéseket következetesen használva már jelentősen 

csökkenthetjük a hiba kockázatát: 
14. táblázat 
Terv szerinti értékcsökkenés kiszámításának forgatókönyve 

Sor Megnevezés Me. Érték Módszer 
1. Bruttó érték HUF   
2. Maradványérték HUF   
3. Elszámolható terv szerinti értékcsökkenés maximuma HUF  1.−2. 
4. Leírási módszer    
5. Hasznos élettartam (év) Év   
6. Hasznos élettartam első éve Évszám   
7. Üzleti év Évszám   

8. 
Hasznos élettartamból az üzleti év első napjáig eltelt évek 
száma 

Év  7.−6. 
9. Terv szerinti écs. számított leírási kulcsa az üzleti évben %  Módszerfüggő 

10. 
Lineáris értékcsökkenés leírási kulcsának átalakításához 
degresszív, vagy progresszív leírássá használt szorzószám 

   

11. Terv szerinti écs. tényleges leírási kulcsa az üzleti évben %  9.∗ 10 
12. Terv szerinti értékcsökkenés alapja HUF  Módszerfüggő 
13. Éves terv szerinti értékcsökkenés HUF  Módszerfüggő 
14. Ellenőrzés időszakának kezdete az üzleti évben Dátum   
15. Ellenőrzés időszakának vége az üzleti évben Dátum   

16. Ellenőrzés időszakának hossza az üzleti évben 

Nap 
Negyedév 
Félév 
Év 

 15.−14. 

17. Üzleti év hossza 

365 
4 
2 
1 

  

18. Üzleti évben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés HUF  
13.∗ 16.
16.  

19. Támogatás teljes összege HUF   

20. Támogatás aránya  %  
19.
1.  

21. Üzleti évben elszámolható támogatás  HUF  18.∗ 20. 
22. Lekötött tartalék feloldás HUF  22. 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A számviteli elszámolásoknak ebben a terében is találkozhatunk a kriptaszámvi-

tel elavult fontoskodásával. Ha az eszköz használatba vétele nem év elején törté-

nik, és az időarányos értékcsökkenési módszeren belül valamilyen nem lineáris 

megoldást választanak, akkor elvileg az üzleti évtől eltérő amortizációs évvel 

kellene számolni. Még a számviteli technikusok között is lámpással kell keresni 

az erre vetemedő mazochistákat. 

A számviteli alapelvek hatásának, érvényesítésének is van néhány sajátossága az 

immateriális javak használatának területén: 

• Teljesség elve: Minden immateriális jószágnál, az üzleti évben ellenőrzött 

időszak teljes hosszára el kell számolni a terv szerinti értékcsökkenést. 

• Valódiság elve: A terv szerinti értékcsökkenés paramétereinek kialakításánál 

az eszköz egyedi jellemzőit, a gazdasági folyamatokat folyamatosan figye-

lembe kell venni. A megbízható valós gazdasági összkép bemutatása csak ak-

kor elképzelhető, ha az eszközök nettó értéke és az üzleti évben mért teljesít-

ménye az időszakban megvalósult gazdasági folyamatokat írta le. 

• Óvatosság elve: Ennél az alapelvnél a számviteli törvény tételesen utal az 

eszközhasználat miatti költségelszámolásra: A terv szerinti értékcsökkenést 

akkor is el kell számolni, ha ennek következtében a vállalkozás eredményé-

nek előjele az üzleti évben negatív lesz (veszteség). 

• Egyedi értékelés elve: A terv szerinti értékcsökkenést alapszabályként eszkö-

zönként kell megállapítani, elszámolni és nyilvántartani. 

• Lényegesség elve: A maradványérték megállapításánál van szerepe ennek a 

számviteli alapelvnek. A számviteli politikában rögzíteni kell, hogy milyen 

összeg, arányszám alatt tekint el a vállalkozás az eszköz maradványértékétől. 

• Bruttó elszámolás elve: Az eszközök analitikus, és főkönyvi nyilvántartásá-

ban is biztosítani kell a bruttó érték és a halmozott terv szerinti értékcsökke-

nés önálló mozgásának követését. 

• Világosság elve: Olyan nyilvántartást kell vezetni az immateriális javakról, 

illetve úgy kell az értékváltozásokat az éves beszámolóban bemutatni, hogy 

abból a piaci érdekhordozók is megismerhessék, megérthessék az eszközcso-

port értékének változását.  

• Következetesség elve: A terv szerinti értékcsökkenés kialakított módszerein, 

paraméterein csak nagyon indokolt esetben szabad változtatni. 

• Folytonosság elve: Az előző év záró, és az üzleti év nyitó adatainak minden 

elemükben (bruttó és nettó érték, halmozott értékcsökk.) meg kell egyezniük. 
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Az immateriális javak használattal összefüggő költségeinek nyilvántartásáról, 

bemutatásáról a számviteli politikában a vállalkozóknak a következő eljárásokat, 

kérdéseket kell feltétlenül szabályozni: 

• A terv szerinti értékcsökkenés elszámolás paraméterei. 

• A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága. 

• Az analitikus és a főkönyvi nyilvántartás kapcsolata. 

Az analitikus nyilvántartásokban (A.1. Melléklet) a terv szerinti értékcsökkenés 

elszámolás indikátorait az eszköz birtokba vételekor kell kitölteni. Az V. Gazda-

sági események nyilvántartása adatblokkban a következő mezőkbe kell új adato-

kat írni: 
15. táblázat 
Immateriális javak analitikus nyilvántartásában a használat miatt változó rovatok 

Rovat neve Rovat tartalma 
Dátum Az értékcsökkenés főkönyvi elszámolásának időpontja. Általá-

ban az időszak (hónap, negyedév, év) utolsó napja. 
Megnevezés A gazdasági esemény leírása. Például 201X. I. negyedévi terv 

szerinti értékcsökkenés. 
Halmozott Bruttó érték  Megegyezik az előző sor adatával. 
Terv szerinti értékcsök-
kenés változás 

Az elszámolás időszakban a terv szerinti értékcsökkenés össze-
ge. 

Halmozott terv szerinti 
értékcsökkenés 

Az eddig eltelt hasznos élettartam alatt elszámolt értékcsökkenés 
összege. 

Könyv szerinti érték + Bruttó érték  
- Halmozott terv szerinti értékcsökkenés 
- Halmozott terven felüli értékcsökkenés 
+ Halmozott értékhelyesbítés 

Támogatás és visszaírás Az elszámolási időszakban visszaírt támogatás összege 
Forrás: Saját szerkesztés 

A terv szerinti értékcsökkenés főkönyvi elszámolásának számlaösszefüggései az 

F.9. Mellékletben láthatók. A kontírozás, nyilvántartásba vétel előtt általában a 

használat költségeinek meghatározásához szükséges értékeléseket kell elvégez-

ni. Legritkább esetben úszhatjuk meg ezt a terv szerinti értékcsökkenés kiszámí-

tásával. Éppen az A.I. Immateriális javak mérlegcsoportban vannak olyan va-

gyonelemek, melyek aktiválása csökkenti a szabadon felhasználható saját tőké-

jét a vállalkozásnak. A döntési szabadság korlátozása a használattal összefüggő 

költségelszámolás ütemében oldható fel.  

Számottevő azoknak a gazdálkodóknak a száma, melyek sikeresen pályáznak 

fejlesztési támogatásra. Mert sajnos a magyar vállalkozások többségének haté-

konysága olyan gyenge, hogy térítésmentes tőkejuttatás mankója nélkül képtelen 
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a külső források bevonásához szükséges feltételeket teljesíteni. A vissza nem té-

rítendő fejlesztési támogatás összege szintén a használat költségeinek ütemében 

fogja növelni a vállalkozás bevételét. 

A 19. példában átszervezés értékét aktiváltuk. Tehát lesz lekötött tőke felszaba-
dítás. Támogatást is szereztünk. A G. Halasztott bevétel egy része be fog számí-
tani az üzleti év bevételébe. Essünk neki!  
Előkészítő táblázat 

Sor Terv szerinti értékcsökkenés Me. Érték Módszer 
1. Bruttó érték HUF 10 000 000  
2. Maradványérték HUF 0  
3. Elszámolható terv szerinti értékcsökkenés maximuma HUF 10 000 000 1.−2. 
4. Leírási módszer  Lineáris  
5. Hasznos élettartam (év) Év 5  

6. 
Terv szerinti écs. tényleges leírási kulcsa az üzleti 
évben 

% 20 
100
5.  

7. Terv szerinti értékcsökkenés alapja HUF 10 000 000 3. 
8. Éves terv szerinti értékcsökkenés HUF 2 000 000 7.∗ 11. 
9. Ellenőrzés időszakának kezdete az üzleti évben Dátum 201X.04.01.  

10. Ellenőrzés időszakának vége az üzleti évben Dátum 201X.12.31.  

11. Ellenőrzés időszakának hossza az üzleti évben Negyedév 3 
10.−9.
365  

12. Üzleti év hossza Negyedév 4  

13. Üzleti évben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés HUF 1 500 000 
8.∗ 11.
12.  

14. Támogatás teljes összege HUF 3 000 000  

15. Támogatás aránya  % 30 
14.
1.  

16. Üzleti évben elszámolható támogatás  HUF 450 000 13.∗ 15. 
17. Lekötött tartalék feloldás HUF 1 500 000 13. 

19.8. Gazdasági esemény: Éves terv szerinti értékcsökkenés elszámolása. 

A terv szerinti értékcsökkenés a befektetett eszközök használatát kifejező telje-

sítmény. A használat következtében ezek az erőforrások értékük egy, a beszer-

zéskor megállapított indikátorok segítségével kiszámított részét átadják a kibo-

csátott termékeknek, szolgáltatásoknak, vállalkozás által létrehozott erőforrások-

nak. Tehát egyik felületen az erőforrások értéke csökken. A világosság, és a 

bruttó elszámolás számviteli alapelvei kikényszerítik, hogy a befektetett eszkö-

zök közé sorolt erőforrások használat miatti csökkenését egy önálló, kontraaktív 

számlán gyűjtsék a vállalkozások. Az ilyen számlák jellemzője: önálló entitások, 

de értékük csak a bruttó értéket tartalmazó főkönyvi számlával együtt értelmez-

hető. Az utóbbi az értékteremtő folyamat beszerzési, transzformációs és birtok-

lási szakaszában az eszköz értékének pozitív, az első pedig a negatív (Követel) 

változásait gyűjti össze. Példánkban a főkönyvi számla azonosítójának az 1AI 

Immateriális javak halmozott terv szerinti értékcsökkenése (1AI IJHTSzÉCs) 

karaktersorozatot célszerű választani. 
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Az erőforrások, köztük a reálfolyamatokhoz használt befektetett eszközök hasz-

nálata szükségszerűen hatással van a vállalkozás teljesítményére. Az eszköz ér-

tékének csökkenése a másik, teljesítmény felületen a költségek, ráfordítások ma-

gasabb (Tartozik) összegében fog megjelenni. A költségeket a számvitel eszköz-

jellegű számlákon rögzíti, így a pozitív változás helye a számla Tartozik oldala. 

A reálfolyamatokhoz használt eszközök terv szerinti értékcsökkenésének bemu-

tatására az összköltség eljárással készített eredménykimutatásban az A.VI. Ér-

tékcsökkenés csoport szolgál. Költség, így a főkönyvi számla azonosítója az 

5AVI Terv szerinti értékcsökkenési leírás (5AVI TSzÉCsL) karakterlánc lehet. 

Kontírozás: 
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 1AI IJHTSzÉCs Csökken Követel 119 IJHTSzÉCs 1 500 000 
Teljesítmény Költség 5AVI TSzÉCsL Nő Tartozik 571 TSzÉCsL 1 500 000 

 19.9. Gazdasági esemény: Tőke-felszabadítás. 

 Az alapítás-átszervezés és a kísérleti fejlesztés aktiválásakor a lekötött tartalék-

ba átvezetett összegből az eszközök terv szerinti értékcsökkenésével azonos 

összeget vissza kell könyvelni az eredménytartalékba. Tehát meg kell fordítani a 

19.7. Gazdasági eseményt. Most a D.IV. Eredménytartalék változik pozitív (Kö-

vetel), a D.V. Lekötött tartalék pedig negatív (Tartozik) irányba. 

Kontírozás:  
Tartozás Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Forrás 4DIV ET Nő Követel 413 ET 1 500 000 
Csökken Forrás 4DV LT Csökken Tartozik 414 LT 1 500 000 

19.10. Gazdasági esemény: Üzleti évben elszámolható támogatás nyilvántartás-

ba vétele. 

A teljesen, vagy részben vissza nem térítendő fejlesztési támogatásból finanszí-

rozott, reálfolyamatokban használt befektetett eszközök használatának ered-

ményt csökkentő hatása kettéhasad. Vagyoni síkon az erőforrás értéke a teljes 

összeggel lesz kevesebb. Ezt már rögzítettük a 19.8. Gazdasági eseménynél. A 

teljesítmény felületén azonban az eredmény visszaesést okozó hatás mellett van 

egy ellentétes, eredményt növelő impulzus is. A költségelszámolás ugyanaz, 

mint az előbb hivatkozott 19.8. Gazdasági eseménynél: a vagyon a tőke felüle-

ten is az erőforrással azonos összeggel lesz kevesebb. Azonban a tranzakció tő-

kére gyakorolt hatása ennél bonyolultabb. A közvetett, eredményen keresztül ki-

fejtett hatás kisebb lesz. Ezt még kiegészíti az tőke átrendeződése az idősíkok 

között. Az erőforrás létrehozása időpontjában a későbbi időszakra delegált bevé-
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tel egy része, pontosan az értékcsökkenés elszámolással azonos részaránya az 

üzleti év eredményét fogja növelni. Tehát erre az idősíkra kell visszahozni egy 

eddig későbbi évek bevételének minősített összeget.  

Emlékszünk még, hogy a megítélt támogatást hogyan vettük nyilvántartásba? A 

19.5. Gazdasági eseménynek az a része, mikor csökkentettük a szállítóval szem-

beni kötelezettségünket most érdektelen. A vissza nem térítendő fejlesztési tá-

mogatást jövedelem-alapú elszámolás módszerével, a 9AIII Visszafizetési köte-

lezettség nélkül kapott támogatás, juttatás (9AIII Kap.Tám.) azonosítóval jelölt 

számla Követel oldalára könyveltük. Mivel a fejlesztési támogatásból egy több 

évig használt befektetett eszköz feletti ellenőrzést sikerült megszereznünk, ezért 

ezt a támogatást egyből át is vittük az idődimenzió későbbi síkjaira (19.6. Gaz-

dasági esemény). Most ezt az utóbbi műveletet kell korrigálnunk, hiszen az erő-

forrás hasznát45 már ennek az évnek egy részében is élvezzük. Ez egyszerű! 

Csak meg kell fordítani a 19.6. Gazdasági esemény könyvelési tételét. A vagyo-

ni felületen a 4G Halasztott bevétel (4G HBev.) csökkentését (Tartozik) ki kell 

egészíteni a teljesítmény síkon az egyéb bevétel pozitív irányú változásával 

(Követel). Az összeget az előkészítő táblázat 16. sorában számítottuk ki. 

Kontírozás:  
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Tőke Forrás 4G HBev. Csökken Tartozik 483 HBev. 450 000 
Teljesítmény Bevétel 9AIII Kap.Tám. Nő Követel 967 Kap.Tám. 450 000 

Az immateriális javak transzformációjával összefüggő nyilvántartások hitelessé-

gét a beszámolóban a könyvvizsgálat az alábbi eljárásokkal, kérdésekkel tudja 

igazolni: 

• Az eszközöknél a hasznos élettartamot reálisan, a szerződéssel összhangban, 

és a számviteli törvény előírásainak megfelelően állapították meg? 

• A társaság minden immateriális jószágot nyilvántart? 

• Az alapítás-átszervezés, és a kísérleti fejlesztés létezését és jogszerűségét alá-

támasztják hiteles dokumentumok? 

• Az alapkutatás és az alkalmazott kutatás költségeit nem aktiválták? 

• Az alapítás-átszervezés és a kísérleti fejlesztés aktivált értékét átvezették a le-

kötött tartalékba? 

• Az alapítás-átszervezés és a kísérleti fejlesztés miatt elszámolt lekötött tarta-

lékot csökkentették a terv szerinti értékcsökkenés értékével? 

                                                           
45 (minőségi szempontból úgy be vagyunk biztosítva, hogy NA!) 
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III.12. A reálfolyamatokhoz használt anyagi eszközök előállításának szám-
vitele 
A reálfolyamatokhoz használt anyagi erőforrások az éves beszámoló mérlegének 

két csoportjában is megtalálhatók. A több évig működtetett eszközöket az A.II. 

Tárgyi eszközök, az egy termelési ciklusban használtakat pedig a B.I. Készletek 

csoportban kell bemutatni. A besorolás kettőssége az értékeléskor, sőt a nyilván-

tartásban sem okoz túl nagy eltérést a két vagyoncsoportba sorolt eszközök elő-

állításának kezelésénél. Ugyanazok a módszerek, ugyanazon szempontok hasz-

nálhatók a befektetett, és a forgóeszközök között is. Ezért egy alfejezetben is-

merjük meg a transzformációnak ezt a két terét.    

A tárgyi eszközök saját előállítása sokkal gyakoribb transzformációs folyamat, 

mint azt először gondolnánk. Nem csak a saját dolgozók közreműködésével épí-

tett ingatlanok tartoznak ide. Nem kell a valóságtól elrugaszkodva azt gondolni, 

hogy a vállalatok részt vesznek, mondjuk a gépjárművek előállításában, felújítá-

sában. Ez a 21. században már valóban életidegen, elavult elképzelés. Viszont 

továbbra is jelentős a speciális szerszám előállítás, melynek keretében a végter-

mék gyártásához használt sablonokat, formákat nagyon sokszor a vállalkozások 

számára még mindig vonzó alternatíva saját szervezeti egységben előállítani. Ez 

a fajta tevékenység rendkívül gyakori az autóiparban és az ide beszállító ipar-

ágaknál, ami azért meglehetősen meghatározó ágazat több ország gazdaságában 

is. És hogy a tradíciókról sem feledkezzünk meg, a biológiai eszközöket, termé-

keket előállító ágazatokban, főleg a mezőgazdaságban a termelési folyamat 

fenntartása sokszor lehetetlen a tenyésztési tevékenység nélkül. Az ivadékok, 

utódok létrehozása, nevelése pedig éppen az eszközök saját előállításának kö-

rébe tartozik.  

Milyen erőforrás csoportokban lehetséges a reálfolyamatokhoz használt anyagi 

eszközök saját előállítása? Az A.II. Tárgyi eszközök mérlegcsoport minden ele-

mében lehetséges ezzel a módszerrel növelni a vagyon értékét. A B.I. Készletek 

csoport szerkezetének megalkotásánál az egyik szempont éppen a vásárolt és a 

saját előállítású erőforrások, eszközök szétválasztása volt. Az utóbbi csoportba 

sorolt erőforrásokra főleg a vertikálisan tagolt transzformációs folyamat perma-

nens ismétléséhez van szüksége a vállalkozásnak. Mint már tudjuk, a termelés 

nem más, mint a rendelkezésre álló erőforrások egy részének felhasználása más 

erőforrásokon végrehajtott változtatásokhoz, új javak, vagy szolgáltatások létre-

hozása céljából. Az új javakat az üzemgazdasági szaknyelv gyártmánynak – a 
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termelés végső eredménye, a létrehozott új jószág – nevezi. Az éves beszámoló 

mérlege ezt a fogalmat a készültségi fok szerint részletezi. A B.I.2. Befejezetlen 

termelés és félkész termékek mérlegsorból a befejezetlen termelés a mérleg for-

dulónapján a termelés valamelyik fázisában, a munkapadon, a gyártósoron, a 

termőföldön stb. található készlet. Értékesítése nem jellemző, ezért értéke leg-

többször az elvégzett munkaműveletekben felhasznált anyagi és nem anyagi erő-

források összegeként meghatározott önköltség. A félkész termékek olyan készle-

tek, amelyek a vállalkozásnál már legalább egy teljes munkafolyamaton keresz-

tül mentek, a mérleg fordulónapján raktárban vannak, de az értékesítés előtt a 

transzformációs folyamatnak legalább még egy szakaszában megmunkálásra, át-

alakításra kerülnek. A vásárolt készletektől a már elvégzett munkafolyamat, a 

befejezetlen termeléstől a helyük, a késztermékektől pedig a várható felhaszná-

lási mód különbözteti meg. A B.I.4. Késztermékek értékesítésre kész állapotban 

a raktárban tárolt termékek. A fogyasztói kiszerelésen és a csomagoláson kívül 

más munkaműveletet a vállalkozásnál már nem végeznek rajtuk. A B.I.3. Nö-

vendék, hízó és egyéb állatok mérlegsorban a tenyésztésbe vétel előtti korban 

lévő, és a súlygyarapodásért tartott állatokat kell sorolni. 

A bekerülési érték megállapításánál a saját előállítású erőforrások vagyonértéké-

nek meghatározására a vállalatoknak ki kell alakítaniuk, és számviteli politiká-

jukban rögzíteniük kell a költségszámítás szabályait. A költségszámítás szerves 

kapcsolatban van a számvitellel. Napjainkban gyakran már más szervezet hatás-, 

és felelősségi körébe (általában a kontrolling) tartozik, de a számvitellel most is 

mind az input, mind az output térben információt kell cserélnie. A gyártmányok, 

szolgáltatások önköltségének megállapításához szükséges adatok összegyűjtése 

(output) egyelőre a számvitel feladata. Ugyanakkor a saját előállítású eszközök, 

a befejezetlen, a félkész és a késztermékek könyv szerinti értékének, vagy az ér-

tékesített készletek, szolgáltatások ráfordításainak megállapításához nélkülözhe-

tetlen a termékszintű önköltségszámítás (input oldal). Ennek eredménye lesz az 

az érték, amit a vállalat éves beszámolójában, mint a saját termelésű készletek 

vagyonértékeként mutat be a piaci szereplőknek. Az előállítási költség számítá-

sának elveit a számviteli törvény alapján kell a számviteli politikában meghatá-

rozni.  

Milyen fogalmak fedik le a termékek előállítási, bekerülési értékének kiszámítá-

sához használt információáramlások, módszerek komplex rendszerét? Az ön-

költség általános fogalma: a termékek, nyújtott szolgáltatások előállításához fel-
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használt erőforrások, kötelezettségvállalások pénzben kifejezett értéke. Az erő-

forrás felhasználás azonban összetett, bonyolult folyamat, melyet a számviteli 

fogalmakkal is követni kell. Ezért az önköltség kategóriáját három részre bont-

juk. A közvetlen önköltség csak a termékre közvetlenül elszámolható költsége-

ket tartalmazza. A szűkített önköltségbe már beleszámítjuk a több termék, tevé-

kenység érdekében felmerült közvetlen költségekből a termék bekerülési értéké-

be beépített összegeket is46. Például a termékeket előállító gépek amortizációját, 

a dolgozók bérét, a több termékhez felhasznált anyagköltséget. A gyártmányok 

közötti felosztásukhoz egyértelmű, vitathatatlan, a számviteli politikában rögzí-

tett műszaki-gazdasági mutatószámok használhatók. A teljes önköltség a termé-

kekre felosztott termeléssel, gyártmánnyal összefüggő közvetett költségeket47 is 

tartalmazza. Az önköltségnek ezt az utolsó elemét több kutató üzemi általános 

költségként azonosítja. Például ide tartozhat az üzemvezető, üzemi adminisztrá-

tor bére, a gyártócsarnok értékcsökkenése, karbantartásának költsége, továbbá az 

üzemen belüli logisztikai tevékenység költsége. 

A módszerek sokszínűsége megint visszavezethető a gazdálkodási folyamatok 

jellemzőire. Egyfajta kibocsátáshoz többnyire sokféle input kell. Vagy fordítva, 

Az is gyakran előfordul, hogy egy erőforrásból a transzformáció végére többféle 

output lesz. Az inputok között is lehetséges technológiai és gazdasági kapcsolat. 

Az értékteremtő folyamat vertikalitása miatt szintén keletkeznek az önköltség-

számításnál is megoldandó feladatok.  

Mindenképpen a számvitel javára írható, hogy a vállalkozások a számviteli tör-

vény alapján több módszer közül választhatnak. A legjobb, legmegbízhatóbb 

megoldás most is a tényleges költségek ráfordítások összegyűjtése és aktiválása, 

melynek a 20. század végén két különböző filozófiájú, de több ponton kapcsoló-

dó rendszere alakult ki: 
16. táblázat 
A job és a process costing rendszerek összehasonlítása 

Vizsgálati szempont Job costing Process costing 

Reálfolyamat sajátos-
sága 

Minden termék, tevékeny-
ség, vevő egyedi 

Hasonló termékek tömeggyártása. Azonos 
feldolgozási mód, vagy erőforrásigény 

Költséggyűjtés módja Munkához rendelten Folyamatokhoz rendelten 

Önköltség meghatáro-
zás módja 

Egyedi Az összköltség volumenre vetítésének mód-
szerével történik (átlagköltség) 

Költségviselők száma Sok, önálló Kevesebb, és általában nem önálló 

Forrás: Bosnyák János – Gyenge Magdolna – Pavlik Lívia – Székács Péterné (2010) alapján saját szerkesztés. 

                                                           
46 Nevük a számviteli törvényben: „a termék előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban lévő költségek”. 
47 Számviteli törvény szerint ezek „a termékre megfelelő mutatók, jellemzők segítségével felosztható költségek”. 
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A job costing rendszert az egyedi, egymástól független termékek, tranzakciók 

önköltségének megállapításánál lehet eredményesen használni. Jellemzően az 

egyes projektek költségeit munkaszámok alapján gyűjtik össze. Az önköltség-

számítás nehezen standardizálható. A feladatok többsége jellemzően nagy krea-

tivitást igényel a vállalat számviteli és kontrolling szervezetétől. A módszer pon-

tosan mutatja a gazdasági információmenedzsment változásának irányát. A 

számvitel teret veszít. Nem csak azért, mert a job costing alig kapcsolódik a fő-

könyvi könyveléshez, hanem azért is, mert az analitikus nyilvántartást is lenyúl-

ja egy másik információs alrendszer. Legtöbbször a kontrolling, de a többi adat-

gyűjtési tér (pl. logisztika, gyártásirányítás) is versenyben van. 

A process costing a tevékenységek ismétlődését kihasználva nagyobb egységek-

re, hosszabb időszakokra végezheti el az önköltség kiszámítását. Az önköltség-

számítás folyamata könnyebben standardizálható. A számviteli és kontrolling 

szervezetek közül inkább az elsőnek a megbízható, pontos szigorúan ellenőrzött 

munkájára van szükség. Megbízható, pontos, ellenőrzött. Ezek a jelzők is jelzik: 

a következő évtizedekben felgyorsuló automatizálás, digitalizáció következtében 

a kriptaszámvitel itt biztosan gyorsan, totálisan teret fog veszíteni.  

Az önköltségszámítás mindkét rendszere ugyanabból a módszertani kínálatból 

választhat. Csak a költségek tartalma, és a kalkuláció tárgya nem azonos.  

A feladat is hasonló a két rendszernél. Egyrészt fel kell osztania a több output-

hoz tartozó erőforrás felhasználás közvetlen költségeit a gyártmányokra, nyújtott 

szolgáltatásokra. A módszerek csoportját a szakirodalom osztókalkulációnak ne-

vezi. Másrészt a termékek, nyújtott szolgáltatások önköltségébe elszámolható 

üzemi költségeket is fel kell osztani az outputok között. Az utóbbi feladat meg-

oldására alkalmazható módszerek szakirodalmi gyűjtőfogalma a pótlékoló kal-

kuláció. 

III.12.1. A vagyonérték megállapításának egyszerűsített módszerei 

A vállalkozások a számviteli törvény alapján több egyszerűsítő módszer közül 

választhatnak az önköltség megállapításánál.  

Ezek közül a tervezett előállítási költség felett eljárt az idő. Az információs tech-

nológia szédítően gyors fejlődése miatt már nincs haszna annak, ha év közben 

nem kell a tényleges költségekkel foglalkozni.  

Saját termelésű készletek egyszerűsített értékelési eljárása 2001-től az egyszerű-

sített éves beszámolót készítő vállalkozások számára teszi lehetővé, hogy a saját 

termelésű készletek közvetlen önköltségét utókalkuláció helyett az eladási árból 
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vezessék le. Milyen adatok kellenek a vagyonérték kiszámításához? Először is-

merni, és a piaci szereplők számára bizonyító erővel dokumentálni kell a saját 

termelésű készlet várható eladási árát. Erre legalkalmasabb természetesen egy 

hiteles, jogi eljárásban perdöntő szerződés. Ráfordítás síkon szemérmesen indult 

ez az egyszerűsítés! A 2001-ben elfogadott számviteli törvény szerint az eladási 

árat csökkenteni kellett a mérési időpont – általában a mérleg-fordulónap – után 

várhatóan felmerülő termelési, értékesítési költségekkel. Olyanokkal, melyek a 

teljes önköltségbe tartozhatnak. A vállalkozás ezután megbecsülhette a készlet-

értékesítés várható hozamát, mellyel szintén csökkenteni kellett az eladási árat. 

Rövid időn belül vérszemet kapott a jogszabályalkotó. A 2003-tól hatályos egy-

szerűsítés alapján már a még várhatóan felmerülő költségek, és az elérhető hoza-

mok tételes kimutatására sincs szükség. Elég a teljes várható önköltségi becslés 

és a készültségi fok szorzataként meghatározni a saját termelésű készletek mér-

legértékét. Hogyan csinálja ezt a módszert alkalmazó vállalkozások 99 százalé-

ka? 

20. Példa: Egy személygépkocsiba épített lámpákat gyártó Kft az OPEL Szent-

gotthárd Autóipari Kft-vel kötött szerződése alapján 201X+1. március 31-ig a 

10 000 db lámpatestet köteles a vevőnek leszállítani. A lámpatestek szerződés 

szerinti eladási ára 15 000 HUF/db. A 201X. december 31. mérleg-fordulónapra 

készített leltár alapján a lámpatestek várható teljes önköltsége 12 000 HUF/db, 

készültségi foka 75 százalék. Mennyi a késztermék mérlegértéke? 

Megoldás: 

Sor Megnevezés Számítás Me. Érték 
1. Eladási egységár Másolás HUF/db 15 000 
2. Várható teljes egységönköltség Másolás HUF/db 12 000 
3. Készültségi fok Másolás % 75 
4. Teljes önköltség mérleg-fordulónapon 2.*3. HUF/db 9 000 
5. Mennyiség Másolás db 10 000 
6. Késztermék mérlegértéke 4.*5. HUF 90 000 000 

A közvetlen és az üzemi általános költségek felosztására is alkalmazható a nor-

ma szerinti (standard) kalkuláció módszertana. Ez a végletekig leegyszerűsített, 

de még elfogadható módszer azoknál a gyártmányoknál, alkalmazható, melyek 

gyártási eljárása, anyagösszetétele, árviszonyai középtávon is állandóak. Ha 

ezek a feltételek valóban fennállnak, akkor az elkészült tárgyi eszközök értéke 

megbízhatóan megállapítható tényleges utókalkuláció nélkül is. A választott 

módszert, az alkalmazott paramétereket, a bekerülési érték megállapításának 

gyakoriságát természetesen a számviteli politikában, az értékelési szabályzatban 
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kötelező rögzíteni. Változtatására is csak nagyon indokolt esetben, vagy akkor 

van lehetőség, ha egy fejlettebb, pontosabb, megbízhatóbb kalkulációra cserélik. 

Alkalmazására ismét nézzünk egy egyszerű példát. 

21. Példa: Egy vállalkozás egyik saját előállítású szerszámcsoportjának (kész-

termékgyártáshoz használt sablonok) értékét normatív kalkuláció módszerével 

állapítja meg. Az időszakban a közvetlen anyagköltség 10 000 000 HUF, a köz-

vetlen bérköltség 8 000 000 HUF volt. A számviteli politika szerint szerszámok 

gyártása miatt felmerült anyagjellegű üzemi költség az anyagköltség 6 százalé-

ka, a személyi jellegű üzemi költség pedig a bérköltség 2 százaléka. Mennyi lesz 

a termékcsoport bekerülési értéke (teljes önköltsége)? 

Megoldás: 
Az vitathatatlan, hogy a saját előállítású eszközök bekerülési értékének a közvet-

len anyagköltséget, és a közvetlen bérköltséget tartalmaznia kell. Mivel csak egy 

gyártmánycsoport előállítási költségét kell megállapítani, a szűkített önköltség 

megegyezik a közvetlen költségekkel. A valódiság, és a teljesség számviteli 

alapelvei azt is megkövetelik, hogy az eszközhöz közvetlenül hozzákapcsolható 

gyártási, üzemi általános költségek is megjelenjenek a költségek között. Ezek 

alakítják át a közvetlen (esetünkben szűkített) önköltséget teljes önköltséggé. 

Milyen műszaki-gazdasági mutatókat lehet felhasználni a probléma megoldásá-

ra? Használható lenne a mennyiség. Egyetlen sablon előállítási értékébe milyen 

összegű üzemi anyagjellegű ráfordítás (mondjuk logisztikai költség), illetve sze-

mélyi jellegű ráfordítás (például az üzemi adminisztrátor bére) építhető be. A 

példában nem ezt, hanem a közvetlen önköltséget választottam indikátorként. A 

vállalkozások többségénél leggyakrabban ezt a megoldást találjuk. Több okból 

is. Először a mennyiség önmagában pontatlanabb, több számviteli alapelvet sér-

tő megoldáshoz vezet, mert nincs tekintettel az erőforrások értékarányaira. Má-

sodszor az érték az egymástól nagyon eltérő, nem összeadható erőforrások kö-

zös nevezője lehet. Harmadszor az érték akkor is használható, ha az eszközök 

változását a vállalkozás mennyiségben nem követi folyamatosan. 

Sor Megnevezés Me. Érték Számítás 
1. Közvetlen anyagköltség HUF 10 000 000 Másolás 
2. Közvetlen bérköltség HUF 8 000 000 Másolás 
3. Közvetlen költség összesen HUF 18 000 000 1.+2. 
4. Paraméter az üzemi anyagjellegű ráf. elszámoláshoz % 6 Másolás 
5.  Elszámolt üzemi anyagjellegű ráfordítás HUF 600 000 1.*4. 
6. Paraméter az üzemi személyi jell. ráf. elszámoláshoz % 2 Másolás 
7. Elszámolt üzemi személyi jellegű ráfordítás HUF 160 000 2.*6. 
8. Bekerülési érték (előállítási érték, szűkített önköltség) HUF 18 760 000 3.+5.+7. 
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III.12.2. Osztókalkulációk 
Az osztókalkuláció a több termék, nyújtott szolgáltatás előállítása érdekében fel-

merült közvetlen költségek felosztásának módszere. A vállalkozás tevékenysé-

gének bonyolultsága, illetve a mérési időpontokban a készletképződés lehető-

sége alapján a módszerek a következőképpen csoportosíthatók: 
17. táblázat 
Az osztókalkuláció típusai 

                 Ismérv 
Termelés 

Befejezetlen termelés a mérési időpontokban 
Nem lehetséges Lehetséges 

Nem vertikális egylépcsős kétlépcsős 
Vertikális egylépcsős/kétlépcsős többlépcsős 

Egyenértékszámos osztókalkuláció 
Forrás: Saját szerkesztés 

Az egylépcsős osztókalkuláció alkalmazása nem vertikális termelési struktúra 

mellett nagyon egyszerű. A termék, nyújtott szolgáltatás érdekében felmerült 

költségeket össze kell adni, és a kibocsátás teljes mennyiségével el kell osztani: 

3@l�é@�ö��ö4��é@	:�? = n�ő��7�	ö���5�	54��áK	4�	�ö4��é@5:						:∑c?
n�ő��7��	���	
�á�á�	�54e5�	K5��l��é@5:	:∑q? 

Mi lesz a haszna az egységönköltség kiszámításának? Például ennek felhaszná-

lásával meg lehet megállapítani a részmennyiségek értékesítésének költségét, 

vagy a mérleg-fordulónapi raktárkészlet értékét. Ismét egy példa megoldása lát-

szik legalkalmasabbnak a módszer megismeréséhez. 

22. Példa: A MAGYAR ŐSFORRÁS Kft az ásványvíz kitermelés koncessziós 

joga alapján a MAGYAR ÉLETVÍZ nevű ásványvíz kitermelésével, foglalko-

zik. 201X. április havi költségei a következők: 

Megnevezés Me. Érték 
Kitermeléshez használt eszközök havi bérleti díja HUF 2 500 000 
Közvetlen havi bérköltség HUF 2 000 000 
Havonta kitermelt ásványvíz mennyisége l 50 000 

Megoldás: 
22.1. Az időszakban kitermelt ásványvíz egységköltsége egylépcsős osztókalku-

lációval: 

� = ∑c: 2	500	000	��� + 2	000	000	���∑q: 50	000	4 = 90	���/4 
Az egylépcsős osztókalkuláció akkor is használható, ha a termelés és az értéke-

sítés mennyisége nem azonos (van például technológiai veszteség), de a vertiká-

lis transzformációs folyamat közben a szakaszhatárok nem pufferek. Ott nem 

keletkezhet készlet. További feltétel, hogy a transzformációs folyamat output ol-
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dalán csak egy termék jelenhet meg. Ilyenkor a viszonyítási alapot feltétlenül új-

ra kell gondolni. A termelés mennyisége helyett a raktárra vett, vagy értékesített 

késztermék mennyiségével kell számolni. Ebben a szituációban a technológiai 

veszteségek általában nem különíthetők el a többi közvetlen költségtől. A 22. 

Példa téridejét az új feltételeknek megfelelően kicsit átalakítva: 

A MAGYAR ŐSFORRÁS Kft termeli ki, palackozza a MAGYAR ÉLETVÍZ 

nevű ásványvizet. A ZRT költségei a következők: 

Megnevezés Me. Érték 
Kitermeléshez használt eszközök havi bérleti díja HUF 2 500 000 
Közvetlen havi bérköltség HUF 2 000 000 
Palack előállítás anyagköltsége egy hónapban HUF 1 200 000 
Havonta kitermelt ásványvíz mennyisége l 50 000 
Havonta palackozott ásványvíz mennyisége l 40 000 

Megoldás: 
22.2. Az időszakban kitermelt ásványvíz egységköltsége egylépcsős osztókalku-

lációval: 

� = ∑c: 2	500	000	��� + 2	000	000	��� + 1	200	000	���∑q: 40	000	4 = 142,27	���/4 
A 10 000 liter technológiai veszteség, amit az egységönköltség számításánál fi-

gyelmen kívül kell hagyni. Ami nincs, az nem kaphat értéket. 

A kétlépcsős osztókalkulációt két esetben kell alkalmazni. Vagy akkor, ha a mé-

rési időpontokban még mindig nem keletkezhet készlet, de a vertikális transzfor-

máció folyamata legalább kettő output gyártmányt produkál. Például, ha az ás-

ványvíz gyártó vállalkozásnál a kitermelt, és a palackozott vízmennyiség kü-

lönbsége nem technológiai veszteség, hanem palackozás nélküli értékesítés. Te-

hát a példa előző változatát még két információval egészítjük ki: 

Megnevezés Me. Érték 
Kitermeléshez használt eszközök havi bérleti díja HUF 2 500 000 
Közvetlen havi bérköltség HUF 2 000 000 
Palack előállítás anyagköltsége egy hónapban HUF 1 200 000 
Havonta kitermelt ásványvíz mennyisége l 50 000 
Havonta palackozott ásványvíz mennyisége l 40 000 
Havonta palackozás nélkül értékesített víz mennyisége l 10 000 

Még arra az információra is szükségünk van, hogy a közvetlen bérköltséget mi-

lyen indikátor alapján kell felosztani? Ebben a példában ez most legyen az 

értékesített mennyiség. 
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Megoldás: 
Mielőtt fellépnénk az önköltségszámítás első lépcsőfokára, osszuk fel a bérkölt-

séget az outputok között: 

s747
�	�á�	�é4�ü4�	é��é�5�í�é��5	eb�ó	�é� = 10	000	450	000	4 ∗ 2	000	000	��� = 400	000	��� 

s747
�	�	��	�í�	é��é�5�í�é��5	eb�ó	�é� = 50	000	4 − 10	000	450	000	4 ∗ 2	000	000	��� = 1	600	000	��� 
22.3.1. Első lépcső: az időszakban kitermelt ásványvíz egységönköltsége: 

� = ∑c: 2	500	000 + 400	000∑q: 50	000 = 58,00	���/4 
Ez lesz a palackozás nélkül értékesített víz egységönköltsége is, melyet az érté-

kesített mennyiséggel megszorozva megkapjuk az ilyen kiszerelésben értékesí-

tett víz teljes önköltségét: 58,00 HUF/l * 10 000 l = 580 000 HUF. 

22.3.2. Második lépcső: Palackozott ásványvíz egységönköltsége: 

� = ���5�K54�	á��á�l�í�	:�? + ∑c: 1	200	000 + 1	000	000 + 1	600	000∑q: 40	000 = 58 + 95 = 153	���/4 
Tehát a palackozott víz teljes költsége az egységönköltség és az ilyen kiszerés-

ben ellenőrzött vagyontárgy, erőforrás mennyiségének szorzata lesz. Számokkal: 

153 HUF/l*40 000 l=6 120 000 HUF. 

Akkor is javasolt a kétlépcsős osztókalkuláció használata, ha a mérési időpont-

ban a termelésben egynél több fajta erőforrásból találunk készletet a termelési 

folyamatban. A termelés technikai okok miatt nem vertikális. Sem a valóságban, 

sem virtuális módon nem bontható szakaszokra. Olyan, mint egy fekete doboz. 

Ismerjük az inputokat, és az outputokat, de ami éppen a gyártósoron van, azt egy 

egységes, átláthatatlan masszának látjuk. Mit jelent ez a gyakorlatban? 

23. Példa: A MAGYAR ÜDÍTŐITAL ZRT termelési jelentése 201X. év I. ne-

gyedévében a következő adatokat tartalmazza: 

Megnevezés Me. Érték 
Víz mennyisége a palackozó sor elején l 40 000 
Palackozó sornak átadott palackok száma db 20 000 
Készletre vett palackozott víz l 30 000 
Palack egységönköltsége HUF/db 15 
Kitermelt víz közvetlen önköltsége HUF 3 600 000 
Közvetlen bérköltség HUF 2 000 000 

Feltételezzük, hogy nincs technológiai veszteség, és palackozás nélküli vízérté-

kesítés. A mérési időpontban a készletre nem vett palackozott víz (késztermék) 

mennyisége feletti víz a gyártósoron található befejezetlen termelés.  
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Megoldás: 
23.1.1. Lépcső: Most a gyártósor elejét elfoglaló erőforrások közvetlen egység-

önköltségét kell kiszámítani. Most még a teljes palackmennyiséggel kell számol-

ni: 

� = ∑c: 3	600	000	��� + (20	000	�� ∗ 15
���
�� 0

∑q: 40	000	4 = 97,50	���/4 
23.2.2. Lépcső: A gyártósor végén a palackozott víz közvetlen egységönkölt-

sége: 

� = ∑c: (97,50
���
4 ∗ 30	000	40 + 2	000	000	���
∑q: 30	000	4 = 164,17	���/4 

Ezután már kiszámítható a késztermék és a befejezetlen termelés értéke (BTÉ) 

is. Az utóbbi megállapításához szükségünk lesz az 1 liter vízhez felhasznált pa-

lack előállítási költségére. Ha 30 000 liter víz palackozásához 20 000 db palack-

ra van szükség, akkor az egy liter vízhez felhasznált palack .,	,,,	��),	,,,	P =
.
)
��
P  palack 

kell, melyből egy liter víz palackozásához felhasznált palack értéke: 

(15 ����� 0 ∗
.	��
)	P = 10

���
P  . 

cé���5�Ké�	�é��45�é��é�5 = 164,17���4 ∗ 30	000	4 = 4	925	000	��� 

HdÉ = 3	600	000	��� + g30	000	4 ∗ 10���4 i + 2	000	000	��� − 4	925	000	��� = 975	000	��� 

Kiszámítható a befejezetlen termelés egységönköltsége is: � = >/<	,,,	���
*,	,,,	P = 97,50	 ���P . 

Az utolsó sor ellenőrzésre is használható, hiszen közgazdasági szempontból nem 

indokolható az inputok és a befejezetlen egységönköltségének eltérése akkor, ha 

a transzformációs folyamat nem osztható szakaszokra. 

Az osztókalkulációk harmadik változatát, a többlépcsős osztókalkulációt akkor 

kell alkalmazni, ha a gyártási technológia vertikális, és a különböző termelési fá-

zisokban a mérési időpontokban képződhetnek készletek. A vertikalitás a költ-

ségstruktúrát is átrendezheti, mert ez a költségfelosztási módszer a termékre fel-

osztható gyártási általános – először költséghelyekre elszámolt –, illetve – ha a 

termelési folyamatot a létrehozott erőforrás egy részének értékesítése zárja le – a 

késztermékhez egyértelműen hozzárendelhető forgalmazási költségeket is tudja 

kezelni. A módszer bemutatására megint nézzünk egy egyszerű példát. Most 

már keményebb terekre merészkedünk. Víz helyett jöjjön egy kis kő! Amit 

persze kivájhat a vízcsepp. 
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24. Példa: Egy mészkő kitermeléssel és őrléssel foglalkozó vállalkozás 201X. 

évi termelési, és költségadatai a következők: 

Megnevezés Me. Érték 
Mészkő kitermelés mennyisége m3 6 000 
Mészkő kitermelés közvetlen önköltsége HUF 7 200 000 
Őrölt mészkő mennyisége m3 4 000 
Mészkő őrlés közvetlen önköltsége HUF 2 800 000 
Értékesített mennyiség m3 3 000 
Mészkőgyártás üzemi általános költsége HUF 1 500 000 
Őrölt mészkő logisztikai költsége HUF 1 050 000 

A gyártási általános költséget fel kell osztani a készletek és az értékesítés között. 

Technológiai veszteség nincs. A mészkő és az őrölt mészkő mennyisége közti 

különbséget készletként tartják nyilván. 

Megoldás: 
A számítás egy lehetséges forgatókönyve: 

Előkészítő táblázat 
Sor Megnevezés Me. Számítási 

módszer 
Érték 

1. Kitermelt mészkő (félkész termék) mennyisége m3  6 000 
2. Kitermelt mészkő (félkész termék) közvetlen önköltsége HUF  7 200 000 

3. Félkész termék közvetlen egységönköltsége HUF/m3 
2.
1. 1 200 

4. Őrölt mészkő (késztermék) termelés mennyisége m3  4 000 
5. Mészkő őrlés közvetlen önköltsége HUF  2 800 000 

6. Mészkő őrlés közvetlen egységönköltsége HUF/m3 
5.
4. 700 

7. Félkész-termék készlet mennyisége m3 1.−4. 2 000 
8. Félkész termék készlet közvetlen önköltsége HUF 3.∗ 7. 2 400 000 
9. Értékesített késztermék mennyisége m3  3 000 

10. Késztermék készlet mennyisége m3 4.−9. 1 000 
11. Késztermék készlet közvetlen egységönköltsége HUF/m3 3.+6. 1 900 
12. Késztermék készlet közvetlen önköltsége HUF 10.∗ 11. 1 900 000 
13. Gyártási általános költség HUF  1 500 000 

14. Gyártási általános egységköltség HUF/m3 
13.
1. +4. 150 

15. Félkész termék készletre jutó gyártási általános költség HUF 7.∗ 14.∗ 1 300 000 
16. Késztermék készletre jutó gyártási általános költség HUF 10.∗ 14.∗ 2 300 000 
17. Késztermék értékesítésre jutó gyártási általános költség HUF 9.∗ 14.∗ 2 900 000 
19. Félkész termék készlet szűkített egységönköltsége HUF/m3 3.+14. 1 350 
20. Késztermékek szűkített egységönköltsége HUF/m3 11.+:14.∗ 2? 2 200 
21. Forgalmazási költség HUF  1 050 000 
22. Forgalmazási egységönköltség HUF/m3 21.

9.  
350 

23. Késztermék értékesítés teljes egységönköltsége HUF/m3 20.+22. 2 550 
24. Késztermék értékesítés teljes önköltsége HUF 9.∗ 23. 7 650 000 
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Néhány megjegyzés a munkatáblához:  

1. A többlépcsős osztókalkulációban a termelési folyamat szakaszait követve 

kell a költségeket hozzárendelni a termelési és készlet mennyiségekhez. Fela-

dat a szükített önköltség felosztása a vagyon (késztermék és félkész termék 

készlet), illetve értékesített késztermék között. Felosztásról van szó, tehát a 

részek összege nem lehet nagyobb, mint a számviteli nyilvántartásokból a 

teljes vertikumra megállapítatható 12 550 000 HUF-nál.  

2. A termelés fázisainak megfelelően a félkész-termék készlet mennyisége a ki-

termelt mészkő (félkész termék), illetve az őrölt mészkő (késztermék) kü-

lönbségével egyenlő (6 000 m3-4 000 m3=2 000 m3). Értéke pedig a mészkő 

kitermelés mennyiségének, és egységárának szorzata: (2 000m3*1 200Ft/m3).  

3. A késztermék készlet mennyisége az őrölt mészkő termelés és értékesítés kü-

lönbsége. Egységára pedig a félkész termék és a mészkő őrlés egységárának 

összege (1 200 Ft/m3 + 700 Ft/ m3 =1 900 Ft/m3).  

4. A gyártási általános költség felosztásánál a termelési szakaszok száma is fon-

tos. A termelés vertikalitását ebben a költségszámítási fázisban figyelmen kí-

vül kell hagyni. Az összes mennyiség tehát 10 000 m3 (6 000 m3 + 4 000 m3). 

Hiszen a gyártási általános költség nagysága a termelés egészével van kap-

csolatban, nem valamelyik fázisával. A halmozódás miatt a gyártási általános 

költséget annyiszor kell figyelembe venni, ahány fázison az éppen kalkulált 

gyártmány végigment. A félkész termék előállításához egy fázisra, a kiterme-

lésre volt szükség, tehát a gyártási általános egységönköltségnek csak egy-

szeres szorzója lehet. A késztermék két termelési fázison, a kitermelésen és 

az őrlésen ment keresztül, így a gyártási általános költség felosztásához két-

szeres szorzó jár. Függetlenül attól, hogy a késztermék raktárba, vagy értéke-

sítésre kerül.  

Az egyenértékszámos osztókalkulációt olyan termékek önköltségének meghatá-

rozásánál kell használni, amelyeknél, a mennyiségek nem összegezhetők, de a 

késztermék egy termelési folyamat eredménye. Vagy a termelési folyamat out-

putja többféle termék is lehet. 

A módszer alfája és ómegája az egyenértékszám. A termék valamely fő költség-

eleméhez kötött műszaki jellemző, amely kifejezi a termék viszonyát a folyamat 

legjellemzőbb termékéhez, a vezértermékhez. Ennek egyenértékszámát érdemes 

mindig egy egységnek választani. A tevékenység jellemzőitől függően egylép-

csős egyenértékszámos osztókalkuláció alkalmazható, ha a termelés teljes verti-

kuma egy vezértermékkel kezelhető. Ha a termelési tevékenység összetettebb, 
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akkor a különböző költségtényezőket eltérő egyenértékszámokkal kell jelle-

mezni (többlépcsős egyenértékszámos osztókalkuláció). A valódiság számviteli 

alapelvének érvényesítéséhez szükség lehet arra, hogy a vállalkozás más és más 

egyenértékszámokat válasszon a közvetlen anyag, a közvetlen bér, vagy éppen a 

gyártási általános költségek felosztására. Emlékeztetőül, ha a gyártási általános 

költségeket is felosztjuk a termékekre, akkor már nem közvetlen, hanem szűkí-

tett önköltséggel dolgozunk! 

A módszer bemutatására legalkalmasabb eszköz megint egy, a lépéseket sorba 

rendező példa:   

25. Példa: Egy vállalkozás egyik termékcsoportja három termékből áll. Az el-

számolási időszakban a termékcsoport előállításához 5 256 000 HUF közvetlen 

költségre volt szükség. A termékek mennyisége, illetve egyenértékszáma pedig 

a következőképpen alakult: 

Termék Mennyiség (to) Egyenértékszám 
A termék 4 000 1,2 
B termék 10 000 1,0 
C termék 16 000 0,9 

25.1. lépés:  Az egyes termékek mennyiségének kifejezése a vezértermékben: 

Termék Mennyiség (to) Képlet Mennyiség vezértermékben (to) 

A termék 4 000 4 000*1,2 4 800 

B termék 10 000 10 000*1,0 10 000 

C termék 16 000 16 000*0,9 14 400 

Összesen   29 200 

25.2. lépés: A vezértermék közvetlen egységönköltségének meghatározása. Mi-

vel célunk a közvetlen önköltség felosztása termékekre, ezért az egyenértékszám 

segítségével kiszámított mennyiségeket kell használnunk. Mert ezekkel hoztuk 

egy nevezőre, tettük összehasonlíthatóvá az egyes termékeket.  

J5�é��5�Ké�	5@l�é@ö���@. = Ö���5�	�ö��5�45�	�ö4��é@
ö���5�	K5��l��é@	�5�é��5�Ké��5�	��f5e5��5 =

5	256	000
29	200 = 180����	  

25.3. lépés: Az egyes termékek közvetlen egységönköltségének kiszámítása. Az 

„A”, és a „C” termék egységönköltségének vezértermékhez viszonyított arányát 

az egyenértékszámok adják. Így a másik két termék egységönköltsége rendre a 

vezértermék egységönköltségének és az egyenértékszámnak a szorzata: 

Termék Képlet Közvetlen egységönköltség (HUF/to) 

A termék 180*1,2 216 

B termék 180*1,0 180 

C termék 180*0,9 162 
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25.4. lépés: Az egyes termékek közvetlen önköltségének kiszámítása. Nem kell 

mást tenni, mint a harmadik lépésben kiszámított egységönköltségeket megszo-

rozni a termékek valódi mennyiségével: 

Termék Mennyiség (to) Egységönköltség HUF/to Érték (HUF) 

A termék 4 000 216 864 000 

B termék 10 000 180 1 800 000 

C termék 16 000 162 2 592 000 

Összesen   5 256 000 

A többlépcsős egyenértékszámos osztókalkulációnál ugyanezeket a lépéseket 

kell elvégezni, de annyiszor, ahány költségfajtát fel kell osztani.  

A reálfolyamatok jelentős részében a kibocsátott termékek száma egynél sokkal 

több. A főtermékek körében is gyakori sokféleség mellett a technológiai folya-

matok, és a piaci igények alapján az outputokból több csoport képezhető. Példá-

ul ikertermékek, melléktermékek, hulladékok.  

Ikertermékeknek minősíthetők az egy értékteremtő folyamatban létrehozott, de 

nem azonos fogyasztói igények kielégítésére alkalmas termékek. Néhány iparág-

ból a 18. táblázatban összegyűjtöttem a legjellemzőbb ikertermékeket: 
18. táblázat 
Jellemző ikertermékek néhány ágazatban 

Iparág Ikertermékek 
Kőolaj finomítás nyersolajból gázolaj, vagy különböző oktánszámú benzinek, kenőolajok 
Vegyipar levegőből folyékony oxigén és nitrogén 
Szénbányászat kőszén, koksz, gázok, benzol 
Növénytermesztés étkezési búza, vetőmag, takarmánybúza 
Állattenyésztés tej-borjúszaporulat, bárány-gyapjú-tej 
Húsipar húsok az állatok testtája szerint 

Forrás: Saját szerkesztés 

Melléktermékeknek nevezik a termelési folyamatban szükségszerűen keletkezett 

olyan termékeket, melyek hasznosíthatósága, értékesíthetősége korlátozott, de 

nem lehetetlen. Ezért létezésük hozamot is jelenthet a vállalkozás számára. A 

legjellemzőbb melléktermék néhány iparágban: 
19. táblázat 
Jellemző melléktermékek néhány ágazatban 

Iparág Melléktermékek 
Kőolaj finomítás pakura 
Szénbányászat szénpor 
Növénytermesztés szalma, kukorica kóró 
Gyümölcstermelés, Erdészet rőzse 
Állattenyésztés istállótrágya 
Húsipar bél, vér, véreshús 
Tejipar savó 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Ha a melléktermék környezetkárosító hatása miatt újabb költségeket okoz a vál-

lalatnak, és értékesítése is lehetetlen, akkor neve: hulladék. A hulladék további 

kezeléséhez, tárolásához, megsemmisítéséhez szükséges teljesítménnyel, ráfor-

dítással akkor lehet, kell a főtermék, ikertermékek értékét növelni, ha egyértel-

műen, meggyőző műszaki, gazdasági mutatók alapján hozzájuk kapcsolható. Ha 

ezt még a vállalkozás sem hiszi el, akkor bizony a vállalkozás üzleti évi eredmé-

nyét kell csökkenteni a hulladék értékével. 

A kapcsolódó termékek önköltsége egyrészt hatással van a főtermékek önköltsé-

gére. Másrészt értékük megállapítása az eddig megismert osztókalkulációs mód-

szerekkel nem mindig lehetséges. Hiszen előfordulhat, hogy nincs köztük olyan 

műszaki, gazdasági mutatószámokkal kifejezhető kapcsolat, amely az elosztás 

alapjaként használható lenne, pedig többnyire ugyanannak az értékteremtő fo-

lyamatnak, ugyanannak az erőforrás felhasználásnak az eredményei. Ezért a 

számviteli gyakorlatban új módszerek kialakítására volt szükség. Itt az újabb bi-

zonyíték, hogy a közgazdaságtudomány nélküli számvitel pontos elnevezése: 

kriptaszámvitel. Alkalmatlan küldetésének betöltésére. A 20. század közepén ki-

dolgozott, és elterjesztett módszerek többségének tanúsága szerint a számvitel 

akkor még ismerte, használta, a közgazdaságtudomány főáramának kategóriáit, 

filozófiáját: 

• A feláldozott haszon alapján készített kalkulációk. 

• A kapcsolódó termékek kezelése miatt felmerült ráfordításokkal korrigált ela-

dási ár a kapcsolódó termék önköltsége. 

• A főtermék és a melléktermék beltartalmi értékének aránya alapján is megha-

tározható a termékkör minden elemének önköltsége. Például mennyi emészt-

hető fehérjét, kalóriát, energiát tartalmaznak az ikertermékek, vagy a mellék-

termékek? 

• Eladási (piaci) ár arányos költségfelosztás. 

• Helyettesítő termék ára alapján. Mennyiért lenne beszerezhető például a mű-

bél a természetes bél kiváltására. 

• Maradványérték alapján akkor lehet a melléktermékek értékét megállapítani, 

ha a termelési folyamatban egy főtermék mellett egy, vagy több piaci árral 

rendelkező melléktermék keletkezik. 

A lehetőségek teljes tárházának részletes bemutatásáról terjedelmi korlátok miatt 

le kell mondanom. Két érdekes, gyakran alkalmazott módszert mutatok be egy-

szerű példák segítségével. Az első legyen a kapcsolódó termékek kezelése miatt 

felmerült ráfordításokkal korrigált eladási árak módszere. 
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26. Példa: Egy mezőgazdasági Kft búzatermelésének közvetlen költsége az 

üzleti évben 154 600 000 HUF. Termékstruktúrája és ennek értékviszonyai pe-

dig a következők: 

Termékek Mennyiség 
(to) 

Eladási ár 
(Ft/to) 

Szétválasztás 
költsége (Ft/to) 

Őszi búza 5 000 40 000 2 500 
Szalma 500 6 000 1 000 
Pelyva 300 8 500 1 500 

Megoldás: 
A szalma és a pelyva a gabonatermelés melléktermékei. Felhasználhatók az ál-

lattenyésztésben, tehát értékesítésük sem lehetetlen. 

26.1. lépés: Milyen egységönköltséggel és közvetlen költséggel vegyük figye-

lembe a melléktermékeket? A főtermék, őszi búza önköltségének megállapításá-

hoz nincs más, közvetlenül felhasználható információnk. Csak az eladási ár és a 

betakarítás után, az értékesítés érdekében felmerült költségeket használhatjuk. 

Az eladási ár már a szétválasztott, értékesítésre előkészített termékek indikátora. 

Ezért a szétválasztási költséggel csökkenteni kell az eladási árat, hiszen ellenke-

ző esetben az utóbbit kétszer vennénk figyelembe. Egy, az értékteremtő folya-

mat terében jól elhelyezhető költségelemet terítenénk szét a teljes folyamaton. 

Ezt nem tehetjük meg, mert megsértenénk a valódiság számviteli alapelvét. 

Melléktermékek önköltségének kiszámítása: 

Melléktermék Egységönköltség 
(HUF/to) 

Melléktermék önköltsége 
(HUF) 

Szalma 6 000 - 1 000 = 5 000 500 * 5 000 = 2 500 000  
Pelyva 8 500 – 1 500 = 7 000 300 * 7 000 = 2 100 000 
Összesen  4 600 000 

26.2. Lépés: Főtermék közvetlen egységönköltsége és önköltsége. A mellékter-

mékek tehát az összes közvetlen költségből 4 600 000 forintot vittek el. Így a fő-

termék közvetlen egységönköltsége: 
154	600	000 − 4	600	000

5	000 + 2	500 = 32	500����	  

A melléktermékekre elszámolt összeggel csökkenteni kellett az összes közvetlen 

önköltséget. Az egy tonnára jutó összeget az őszi búza mennyiségével történt 

osztás eredménye adja. Ezt növelni kell a főterméket terhelő szétválasztási költ-

séggel, hiszen most nem az értékesítési árból, hanem az ellenkező irányból, a 

közvetlen önköltségből számolunk, ami nem tartalmazza az értékesíthetőség ér-

dekében elvégzett tevékenységek költségeit.  

A főtermék közvetlen önköltsége pedig: (32	500���OY 0 ∗ 5	000	�	 = 162	500	000	���.  
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Egyszerűsíti a megoldást, ha az ikertermékeknek, vagy a melléktermékeknek 

van aktív piaca, és a vállalkozás rendszeresen értékesíteni tudja ezeket. A piaci 

árarányos pótlékszámítás lényegesen egyszerűbb a kapcsolódó termékek kezelé-

se miatt felmerült ráfordításokkal korrigált eladási árak használata (26. példa). 

27. Példa: Egy juhtenyésztéssel foglalkozó vállalkozásnál az üzleti évben három 

féle ikertermék keletkezik. A termékstruktúra jellemzői a következők: 

Termékek Me. Mennyiség Eladási ár HUF/Me. Árbevétel HUF 
Tej liter 80 000 300 24 000 000 
Szaporulat kg 60 000 200 12 000 000 
Gyapjú kg 50 000 160 8 000 000 
Összesen    44 000 000 

Kiegészítő információ: 

Az időszakban elszámolt szűkített önköltség 26 400 000 HUF. 

Megoldás: 

Természetesen a termékek nem adhatók össze. Még az azonos mértékegységben 

mért szaporulat (előállat), és gyapjú összegének sincs semmi értelme.  

27.1. lépés: A költség felosztásához ki kell számítani egy, a költség/bevétel vi-

szonyát tükröző, termékek közötti arányszámot: .;	G,,	,,,	���GG	,,,	,,,	��� = 0,6. 100 HUF ár-

bevétel eléréséhez. 60 HUF szűkített önköltség áldozatra van szükség. 

27.2. lépés: Az ikertermékek szűkített egységönköltségének kiszámítása. 

Termék 
Szűkített egységönköltség Szűkített önköltség 

Képlet Érték Képlet Összeg (HUF) 

Tej 300 HUF/l * 0,6 180 HUF/l 80 000 l * 180 HUF/l 14 400 000 

Szaporulat 200 HUF/kg * 0,6 120 HUF/kg 60 000 kg * 120 HUF/kg 7 200 000 

Gyapjú 160 HUF/kg * 0,6 96 HUF/kg 50 000 * 96 HUF/kg 4 800 000 

Összesen    26 400 000 

A vállalkozásoknak sokszor kell szembesülniük egyes termékeiknél a megbízha-

tó piaci értékítélet hiányával. Vagy az is gyakran előfordul, hogy a gazdálkodó 

szervezet nem akarja piacra vinni valamelyik ikerterméket, mellékterméket, ha-

nem saját maga használja fel a saját értékteremtő folyamatának egy másik téri-

dejében. Ekkor akár a valódiság számviteli alapelvét is sértheti a piaci ár alkal-

mazása. Helyette a feláldozott haszon elve, vagy a termékek beltartalmi értéke 

alapján végezhető el a kalkuláció. A III.15. fejezetben kidolgozott példánál  ezt a 

módszert választottam a főkönyvi nyilvántartás szépségeinek demonstrálására, 

ezért az értékelés lépéseit is ott találják meg.  
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III.12.3. Pótlékoló kalkulációk 
A pótlékoló kalkuláció a közvetett költségek felosztásának módszere. Akkor al-

kalmazható, ha a vállalkozás heterogén termékstruktúrát állít elő, többféle gyár-

tástechnológiával, és több üzemben. Alkalmazásához csak két paraméter szüksé-

ges. A vetítési alap általában természetes mértékegységben meghatározott mérő-

szám (költségjellemző), amellyel az általános költség alakulása a legjellemzőbb 

módon összefügg, és egy meghatározott költségfunkció alakulását döntően be-

folyásolja. A pótlékkulcs (költségráta) a vetítési alap egységére jutó felosztandó 

költség. Számítási algoritmusa: 

só�4é��b4
�	:s? = �54	���7��ő	�ö4��é@:						:∑c?J5��é��	747v:	:∑q?  

A költségráta kialakításánál a vállalkozások általában a következő szempontokat 

veszik figyelembe: 

• költséghelyek (elsődleges költséghelyek, másodlagos költséghelyek, cost-

centerek), 

• költségfajták (költségnemek), 

• költségfelosztás módszerei (egylépcsős, többlépcsős), 

• költséggyűjtés módja (tervezett, tényleges költségek). 

A módszerek közül az egylépcsős pótlékoló kalkuláció egy üzem költségeit, egy 

vetítési alap segítségével teríti szét az üzemben előállított termékek között. Elő-

nye a gyorsaság és az egyszerűség. Hátránya a pontatlanság. Főleg ha összetet-

tebb a termék, és a költségstruktúra. Csak akkor alkalmazható, ha a gyártási el-

járás, a gyártáshoz használt erőforrások, valamint a termékek homogének. 

28. Példa: Egy üzemben kétféle termék készül. Az „A” termékhez 4 000, a „B” 

termék termeléséhez 12 000 gépórát (gó) használtak fel az egyik gépsoron. A 

gépsor működtetésével összefüggő költségek: 

Megnevezés Me. Érték 
Kenő és üzemanyag HUF 4 200 000 
Személyi jellegű ráfordítások HUF 2 400 000 
Ingatlan és műszaki berendezések értékcsökkenése HUF 3 200 000 
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Megoldás: 
28.1. először a pótlékkulcsot kell kiszámítani: 

s = 4	200	000	��� + 2	400	000	��� + 3	200	000	���4	000	@ó + 12	000	@ó = 612,5	���/@ó 
28.2. Az egyes termékekhez szükséges géphasználat költsége: 

„A” termékre jutó gépköltség: 612,5 HUF/gó* 4 000 gó = 2 450 000 HUF. 

„B” termékre jutó gépköltség:  612,5 HUF/gó* 12 000 gó = 7 350 000 HUF. 

A többlépcsős kalkuláció több vetítési alappal, és pótlékkulccsal dolgozik. Min-

den költséghelyhez és költségfunkcióhoz önálló költségrátának kell tartoznia. 

Akkor célszerű alkalmazni, ha egy termék több üzemben készül, és a költség-

helyeken eltérő költségjellemzők, illetve különböző fajtájú, mennyiségű, minő-

ségű erőforrásra van szükség. Jól sejtik, ez érezhetően bonyolultabbá teszi a 

számítás menetét.  

29. Példa: Egy vállalat egyik üzemében 201X. év I. negyedévében az elszámolt 

gyártási általános költség 18 000 000 HUF volt, melyből a 12 000 000 HUF a 

géphasználattal (műszaki-gazdasági mutató: gépóra), 6 000 000 HUF a humán 

erőforrással (indikátor: munkaóra) hozható összefüggésbe. Az üzemben két ter-

mék készül: 

Termék Mennyiség 
 (db) 

Gépóra szükséglet 
 (gó/db) 

Munkaidő szükséglet  
(mó/db) 

A termék 2 000 5 10 
B termék 5 000 2 20 

Megoldás: 
Most is ugyanúgy kell eljárnunk, mint az pótlékoló kalkuláció egylépcsős válto-

zatánál. Csak kétszer kell a forgatókönyvet végigmenni. Egyszer a géphasználat, 

majd a humán erőforrás költségeit kell a termékekhez rendelni. Végül össze kell 

adni a kétféle erőforrás felhasználás költségét, és már készen is vagyunk. 

29.1. Pótlékkulcsok kiszámítása: 

s:@évℎ7���á47�? = 12	000	000	���	
:5	@ó/�� ∗ 2	000	��? + :2	@ó/�� ∗ 5	000	��? = 600	���/@ó 

s:Kb��7ó�7? = 6	000	000	���	
:10	Kó/�� ∗ 2	000	��? + :20	Kó/�� ∗ 5	000	��? = 50	���/Kó 
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29.2. Most már egy szorzással kiszámítható az egyes termékekhez szüksége gép-

használat költsége: 

Sor Megnevezés 
Géphasználat Humán erőforrás Összesen 

Érték Me. Érték Me. Érték Me. 
 A termék       

1. Pótlékkulcs 600 HUF/gó 50 HUF/mó   
2. Erőforrás felhasználás 5 gó 10 mó   
3. Egységönköltség (1.*2.) 3 000 HUF/db 500 HUF/db 3 500 HUF/db 
4. Mennyiség     2 000 db 
5. Teljes önköltség (3.*4.)     7 000 000 HUF 

 B termék       
6. Pótlékkulcs 600 HUF/gó 50 HUF/mó   
7. Erőforrás felhasználás 2 gó 20 mó   
8. Egységönköltség (6.*7.) 1 200 HUF/db 1 000 HUF/db 2 200 HUF/db 
9. Mennyiség     5 000 db 

10. Teljes önköltség (8.*9.)     11 000 000 HUF 
11. Ellenőrzés (5.+10.)     18 000 000 HUF 

18 000 000 HUF közvetett költség felosztását kellett elvégeznünk két termékre, 

két költségfunkció alapján. Ez azt jelenti, hogy a felosztás után az egyes termék-

re elszámolt költség összegének meg kell egyeznie a felosztani kívánt összeggel. 

Ezt ellenőrzi a költségfelosztó táblázat 11. sora. Az A és B termékre felosztott 

közvetett költség összege éppen 18 000 000 HUF, tehát a feladatot jól oldottuk 

meg. A két termék vagyonértéke éppen akkora közvetett, üzemi, gyártási költ-

séget tartalmaz, amennyit a számviteli politika alapján a Kft elszámolhatott. 

A pótlékoló kalkuláció hagyományos módszerei a közvetett költségeket mennyi-

ség, vagy értékarányosan osztják fel. Ez csak akkor elfogadható, ha a felosztható 

közvetlen költségek aránya az összes költségen belül alacsony, szinte elhanya-

golható. A termékekre felosztható gyártási, és üzemi költségek magasabb aránya 

már felveti a keletkezésük okára vonatkozó kérdést. Nagyon valószínű, hogy az 

okok itt nem egyeznek a termelés mennyiségét, és a szűkített önköltség szerke-

zetét alakító gazdasági, műszaki tényezőkkel. Ha mégis, akkor ezek a költségek 

is elszámolhatók lennének a szűkített önköltségben. Így nem lenne szükség pót-

lékoló kalkulációra.  

A tény ezzel szemben az, hogy a közvetett, de termékekre megbízhatóan feloszt-

ható költségek aránya az utóbbi években rohamosan nő. Az okok közül csak a 

legfontosabbakat kiemelve: 

• A globalizáció sokféle következménye közül elég csak a versenyképesség és 

a marketing összefüggését kiemelni. Köztudott, hogy a marketing az eladás 

és nem a termelés költségeit növeli. 

• Az automatizáció hatására a gépköltség, gépfelügyelet költségaránya nő a 

közvetlen anyag- és bérköltséggel szemben. 
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• Az innováció hatására a termékek életciklusa egyre rövidebb lesz. Már csak 

ezért is magasabb lesz a termékek önköltségében a fejlesztési költségek ará-

nya. És akkor még nem is említettük ezek növekedését abszolút értékben. 

• A logisztikai szemléletmód és technikák szintén szükségszerű, megkerülhe-

tetlen, kényszerű alkalmazása következtében a termékek önköltségében egyre 

nagyobb tételt jelent a termelés-előkészítés, -támogatás és a környezetgazdál-

kodás költsége. 

• A sikeres vállalatoknak új, korszerű menedzsment technikákat kell alkalmaz-

niuk. A stratégiai szemléletet, módszereket. A funkcionális operatív irányí-

tást felváltó, az értékteremtő folyamat rendszerében gondolkodó vezetést. 

• A fenti tényezők kezelhetőségét pedig az információ-technológia (IT) roha-

mos fejlődése tette lehetővé. Ennek bevezetése, folyamatos fejlesztése szin-

tén egyre jelentősebb tétel a vállalkozások költségszerkezetében.  

Az új gazdálkodási feltételekhez az üzemgazdasági számvitel a tevékenység 

alapú (folyamat) költségszámítás módszerének48 átvételével, asszimilációjával 

válaszolt49. Lényege, hogy az erőforrások igénybevételének költségét a folyama-

tok lebonyolításához szükséges jellemzők, paraméterek alapján kell meghatároz-

ni.  

A módszer alkalmazása során minden felmerült, és felosztható általános költség-

nek meg kell vizsgálni az okát. Ennek alapján lehet a költséghelyek költségeit 

felosztani a termékekre. Szemben a hagyományos pótlékoló kalkuláció termék-

dominanciájával. Emlékszünk: ott a felosztást a termék mennyisége, közvetlen, 

vagy szűkített önköltsége vezérelte. 

Nézzük a tevékenység alapú költségszámítás optimális forgatókönyvét: 

1. lépés: Homogén költségcsoportok és költségfunkciók kialakítása. A vállalko-

zás általában az alábbi csoportokkal tudja elérni a legpontosabb költségfelosz-

tást: 

1. logisztika, 

2. allokáció (erőforrás elosztás), 

3. minőségvizsgálat, 

4. információmenedzsment, 

5. termelésirányítás, termelésütemezés, 

6. karbantartás, 

7. üzemi adminisztráció. 

                                                           
48 Angolul: Activity Based Cosing. Németül: Processkostenrechnung. 
49 A kidolgozás elsősorban a kontrolling érdeme. 
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2. lépés: A költségfunkcióhoz a legjellemzőbb költségjellemzők, indikátorok 

hozzárendelése.  

3. lépés: Pótlékkulcsok számítása. 

A pótlékkulcsokat minden egyes tevékenység központra ki kell számítani, az 

egyszerű pótlékszámításnál megismert módon: 

só�4é��b4
�	:s? = d5�é�5�l�é@�ö�v	��	ö���5�	�ö4��é@5:						:∑c?
d5�é�5�l�é@5�	e5445K�ő	�7�b�á4�á�	ö���5�5�:	:∑h? 

A képlet nagyon hasonlít hagyományos pótlékszámításnál használthoz. Ez azon-

ban csak felszíni, látszat azonosság. Mert ugyan a hagyományos pótlékolást is el 

lehet végezni a naturális indikátorok alapján, de arra a termék mennyiségének is 

van hatása. A kiegyensúlyozott mutatószámoknál ezt kötelező elkerülni. 

4. lépés: Tevékenységre, termékekre jutó közvetlen költség kiszámítása: s ∗ h. 

Nézzük meg egy példán keresztül, hogy hogyan lehet ezt a forgatókönyvet tarta-

lommal megtölteni. 

30. Példa: Egy üzemben négy terméket állítanak elő. Az üzemben elszámolt fel-

osztható általános költség 2 250 000 000 HUF. A termékekről a következő 

adatok állnak rendelkezésre: 

Megnevezés Me. „A” 
termék 

„B” 
termék 

„C” 
termék 

Összesen 

Közvetlen anyagköltség HUF 300 000 000 110 000 000 1 000 000 000 1 410 000 000 

Közvetlen bérköltség HUF 600 000 000 160 000 000 875 000 000 1 635 000 000 

Közvetlen bérek járulékai HUF 300 000 000 80 000 000 437 500 000 817 500 000 

Munkaóra felhasználás mó 600 000 190 000 710 000 1 500 000 

Gépállítások száma  db 80 35 85 200 

Alkatrészek száma db 200 200 400 800 

Termelt mennyiség db 200 000 50 000 250 000 - 

Az üzemi általános költségek felosztásánál az üzemi költségek felét munkaórák 

arányában a másik felét pedig a két költségfunkció (termelés ütemezése és az 

üzemi adminisztráció) alapján számított vetítési alapok segítségével kell felosz-

tani. A termelés ütemezés mért költsége 625 000 000 HUF forint, a felosztás 

alapja a gépátállítások száma. Az üzemi adminisztráció költsége 500 000 000 

HUF forint, a felosztás alapja a termékek alkatrészszükséglete. 
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Megoldás: 
1. lépés: A vállalkozás vezetése, a kontrolling szervezet szabályozta a költség-

csoportokat: humán erőforrás, illetve a gyártási tevékenységből a gép kalibrálása 

(gépállítások száma) és a gépkarbantartás anyagszükséglete. Egyik sem köthető 

közvetlenül a termékekhez! 

2. lépés: A humán erőforrás felhasználást munkaórával, a műszaki gépek hasz-

nálatát a tevékenység, és az alkatrészek darabszámával jellemzi a vállalkozás. 

3. lépés: a három pótlékkulcs kiszámítása. 
Sor Jellemzők Humán erőforrás Termelésütemezés Alkatrészszükséglet 

1. Általános költség (HUF) 1 125 000 000 625 000 000 500 000 000 
2. Indikátor 1 500 000 mó 200 db 800 db 
3. Pótékkulcs (1./2.) 750 HUF/mó 3 125 000 HUF/db 625 000 HUF/db 

A humán erőforrás alapján felosztott üzemi általános költség a példa (vállalko-

zás döntése!) alapján az összes üzemi általános költség fele: 
2	250	000	000

2 = 1	125	000	000 
A táblázat első két sorának többi mezőjébe írt adat a példában szerepel. Egysze-

rűen be kell másolni. a pótlékkulcs pedig a két előző mező hányadosa. 

4. lépés: termékekre jutó felosztott üzemi általános költség kiszámítása. 
Sor  A termék B termék C termék Összesen 
Üzemi általános költség felosztása humán erőforrás alapján 

1. Indikátor (munkaóra: Me:mó) 600 000 190 000 710 000 1 500 000 
2. Pótlékkulcs (HUF/mó) 750 
3. Feloszt. üzemi ált. ktg. (1.*2.) 450 000 000 142 500 000 532 500 000 1 125 000 000 

Üzemi általános költség felosztása gépállítások alapján 
4. Indikátor (gépállítás: Me:db) 80 35 85 200 
5. Pótlékkulcs (HUF/db) 3 125 000 
6. Feloszt. üzemi ált. ktg. (4.*5.) 250 000 000 109 375 000 265 625 000 625 000 000 

Üzemi általános költség felosztása alkatrész felhasználás alapján 
7. Indikátor (db) 200 200 400 200 
8. Pótlékkulcs (HUF/db) 625 000 
9. Feloszt. üzemi ált. ktg. (7.*8.) 125 000 000 125 000 000 250 000 000 500 000 000 

10. Feloszt. üzemi ált.ktg. ∑ (HUF) 825 000 000  376 875 000 1 048 125 000 2 250 000 000 

11. Közvetlen anyagköltség (HUF) 300 000 000 110 000 000 1 000 000 000 1 410 000 000 

12. Közvetlen bérköltség (HUF) 600 000 000 160 000 000 875 000 000 1 635 000 000 

13. Közvetlen bérek jár. (HUF) 300 000 000 80 000 000 437 500 000 817 500 000 

14. Termékek teljes önktg-e (HUF) 2 025 000 000 726 875 000 3 360 625 000 6 112 500 000 

Úgy érzem nem lesz haszontalan, ha még egyszer összefoglalom, hangsúlyozom 

a reálfolyamatokhoz használt saját előállítású anyagi erőforrások előállítási érté-

kének megállapítására vonatkozó szabályokat, gyakorlatot. Kényes, érzékeny, 

veszélyes területe ez a vállalatok információmenedzsmentjének. Ráadásul ezen a 

gazdasági téren sokszor egymással is ütköző szempontok, érdekek, szabályok 
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mozgatják a gazdasági folyamatok szereplőit. Ami a tervezés, a kontrolling 

szempontjából egyértelműen a gyártmányok előállítási költségének része, azt a 

számviteli szabályozás sokszor kitiltja ebből a térből. Például vitathatatlan a 

kontrollernek az az álláspontja, hogy a termék-marketing a termék teljes önkölt-

ségének része. Mit mond erről – az IFRS szabályaival összhangban – a számvi-

teli törvény 51. §. (4). bekezdése? „Értékesítési költségeket és az előállítással 

közvetlen kapcsolatba nem hozható igazgatási és egyéb általános költségeket – 

az eszközértékelés alapjául szolgáló – közvetlen önköltség nem tartalmazhat.” 

Tehát a marketing ráfordítások semmilyen körülmények között nem jelenhetnek 

meg a gyártmányok teljes önköltségében, aktivált értékében. Ha a vállalkozásnál 

a kontrolling ezt a termékekhez kapcsolja, akkor ki kell alakítani és folyamato-

san működtetni kell egy ezzel párhuzamos üzemgazdasági számviteli rendszert 

is. 

A törvényhely „előállítással közvetlenül kapcsolatba nem hozható igazgatási és 

egyéb általános költségek” tartalmának megállapítása is kimondottan ingová-

nyos területe a készletek értékelésének. A vállalkozásnak meggyőzően, támad-

hatatlan érvekkel igazolnia kell, hogy a termék előállítási értékébe beépített rá-

fordítás valóban a termékhez köthető. Nem általános igazgatási, egyéb költség. 

Mert ezen a felületen nagy csábításnak kell ellenállnia a vállalkozásoknak. Sok-

szor kell a számviteli szolgáltatóknak, adótanácsadóknak kemény küzdelmet 

vívniuk a magukat mindenhatónak képzelő félművelt, beképzelt tulajdonosok-

kal, menedzserekkel a szabályos kalkulációkért, hiteles nyilvántartásokért, pénz-

ügyi kimutatásokért. Könnyű eltéríteni, a téridőben a rövidtávú érdekeknek, 

kényszereknek megfelelően mozgatni a vagyonértéket, és az üzleti év eredmé-

nyét. Soha nem fogom elfelejteni azt a szituációt, ami egy mezőgazdasági 

szövetkezet éves beszámolóját elfogadó taggyűlésén történt. Rossz évet zártak. 

Minden körülmény rosszul alakult. Az eső nem akkor esett, amikor kellett volna. 

A növényeknek nem akkor kellett a víz, a betakarítást viszont akadályozta. A 

termelés mennyisége nagyon messze volt előző évek átlagától. Az egyébként is 

nyomott értékesítési árat a vevőjük mindenféle minőségi mennyiségi kifogás 

alapján tovább csökkentette. El is akadt a beszámolót tartó elnök lélegzete, mi-

kor a sorscsapások impulzív ecsetelése közben szeme a beszámolóra, annak is az 

eredménysorára tévedt. Nem volt kimagasló a nyereség, de szégyenkezni sem 

kellett miatta. 

A zavart az előadásban alig lehetett észrevenni. Az elnök előadókészségénél 

csak a közgazdasági vénája, tudása, gyakorlata volt jobb. Egyébként agrármér-
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nök volt. A számvitel technikájához, a kriptaszámvitelhez nem értett, de a gaz-

dasági folyamatok, a beszámoló adatainak tartalmát, lényegét összefüggéseit na-

gyon jól értette.  Nagy biztonsággal navigált, manőverezett a beszámoló adatten-

gerében. Egyből tudta, hogy hol kell kutakodni, ha meg akarja értetni, fel akarja 

oldani, a rossznak érzett teljesítmény, és az elfogadható eredmény közti ellent-

mondást. Legkézenfekvőbb magyarázat a készletek, ezen belül is a saját terme-

lésű készletek értékének változásában rejlett. A vásárolt készlet az eredmény 

szempontjából irreleváns, hiszen a téridő első szintjén vagy egy másik erőforrás, 

a pénzeszközök állományát csökkenti (készpénzes beszerzés), vagy a tőkeolda-

lon a kötelmeket, adósságot növeli (késleltetett fizetéssel beszerzett vásárolt 

készlet). A saját termelésű készletek értékének növekedése ellenben az adózott 

eredmény értékét is megemeli. Hiszen az üzleti év teljesítményének eredmé-

nyeként létrehozott, készletekbe befektetett energia az értékesítés bevétele mel-

lett a vállalkozás készségeinek, gazdasági potenciáljának, erőforrásainak, eszkö-

zeinek magasabb értékében is megtérülhet. A költségmegtérülés pedig növeli a 

vállalkozás eredményét. Természetesen az eredménynövekedésnek ennél a típu-

sánál nagyobb a bizonytalanság, mint az értékesítésnél. A fizikai, gazdasági kör-

nyezet kedvezőtlen alakulása könnyen lenullázhatja az előző év erőfeszítéseit. 

Ezért az elnök a saját termelésű készletek növelésével elért eredményt „csinált” 

eredménynek nevezte50. Ennek alapján szóba sem jöhet például nyereségrészese-

dés fizetésére.  

A számviteli alapelvek alkalmazásának jellemzői a saját előállítású tárgyi eszkö-

zök létesítésénél majdnem ugyanazok, mint az immateriális javaknál: 

• Teljesség elve: a saját gyártmányok aktivált értékének megállapítására kiala-

kított, a számviteli politikában rögzített szabályok olyan keretet feszítenek ki, 

mely a külső piaci szereplőket is meggyőzi: az aktivált érték minden, az erő-

forráshoz, eszközhöz köthető elemet tartalmaz.  

• Valódiság elve: ebben a térben is megkövetelhető a számviteltől, hogy egy-

részt az erőforrás bizonyíthatóan a vállalkozás ellenőrzése alá tartozzon, más-

részt értékét a számviteli törvény szabályainak megfelelően számítsák ki.  

• Tartalom elsődlegessége a formával szemben: az erőforrás használati értékét 

kell minden kétséget kizáróan bizonyítani. Az aktivált erőforrások értéke ál-

tal lefedett térnek összhangban kell lennie a számviteli törvény szabályaival.  

                                                           
50 Ma talán az ilyen fel nem használható eredményt virtuálisnak neveznénk.    



 

188 
 

• Lényegesség elve: a számviteli politikában meg kell húzni azokat az értékha-

tárokat, melyek átlépése esetén aktiválni kell az erőforrást.  

• Bruttó elszámolása elve: a saját teljesítmények elszámolásának módszerét ha-

tározza meg. 

• Következetesség elve: a vállalkozás tárgyi eszközöknél sem igazíthatja az el-

számolás a módszerét az aktuális jövedelmi helyzetéhez, hanem a napi érde-

kein felülemelkedő, számviteli politikájában deklarált, állandónak elfogadott 

szabályokat kell követnie. 

A reálfolyamatokhoz használt anyagi erőforrások előállításának nyilvántartásá-

hoz, bemutatásához a számviteli politikában a vállalkozóknak a következő eljá-

rásokat, kérdéseket kell feltétlenül szabályozni: 

• Az erőforrás előállítás nyilvántartásának szabályai. 

• A saját előállítású tárgyi eszközök bekerülési értékének számítását vezérlő 

szabályok.  

• A saját előállítású készleteknél az önköltségszámítás módszere. 

• A saját termelésű készletek főkönyvi elszámolásánál alkalmazott módszer. 

• A normatív kalkulációnál a szabályzatokban egyértelműen színt kell vallani. 

A költségek mekkora körét, milyen fajtáit figyelik a tényadatok alapján? Ki 

kell jelölni a műszaki-gazdasági mutatók segítségével felosztott költségek 

körét is. Meg természetesen az alkalmazott műszaki-gazdasági indikátorok 

jellemzőit, kiválasztásuk okát is ismertetni kell. 

• Az analitikus és a főkönyvi nyilvántartás kapcsolatát. 

A saját előállítású tárgyi eszközök aktivált értékének analitikus nyilvántartásá-

nak módszere megegyezik az immateriális javak vásárlásánál megismerttel (A.2. 

Melléklet). A saját termelésű készletek analitikus nyilvántartása megegyezik a 

vásárolt készletek beszerzésénél ismertetettel (A.4. Melléklet).  

Aktiválás esetén a főkönyvi nyilvántartás fontosabb összefüggéseit a befektetett 

eszközök között bemutatott erőforráscsoportnál az F.10. Melléklet tartalmazza. 

Az immateriális javaktól eltérően a tárgyi eszközöknél már nem szokatlan, ha az 

Eredménykimutatás A.II. Aktivált saját teljesítmények értéke csoportjában  az 

A.II.04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke (SEEAÉ) sor mellett az 

A.II.03. Saját termelésű készletek állományváltozása (STKÁV) sor értéke is vál-

tozik. Természetesen csak akkor, ha a tárgyi eszköz előállításhoz saját termelésű 

készletet is felhasznál a vállalkozás, és év közben a forgóeszközök közé tartozó 
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saját termelésű készletekről legalább mennyiségi, vagy legalább a tárgyi eszköz 

előállításhoz felhasznált saját termelésű készletek felhasználásáról mennyiségi 

és érték-nyilvántartást vezet. A magyarázatokat a ’III.15. Példa a reál-

folyamatokhoz használt anyagi eszközök főkönyvi elszámolásához’ című alfe-

jezetben bemutatott 32. példa megoldása tartalmazza. 

A módszer biztosítja a saját teljesítmények értékének differenciált, a reálfolya-

matokhoz igazodó megjelenítését az eredménykimutatásban. A saját előállítású 

készletek felhasználása miatti készletcsökkenés eredményt csökkentő hatása az 

5AII Saját termelésű készletek állományváltozása (5AII STKÁV) karakterso-

rozattal azonosított főkönyvi számlán nyilvántartott költségek értékét növeli 

(Tartozik). Az eszköz előállítás, aktiválás most is költségmegtérülés, tehát csök-

kenti az időszakban elszámolt költségeket (Követel). Azonban a megtérülés már 

nem készlet, hanem tárgyi eszköz, így az 5AII Saját előállítású eszközök aktivált 

értékek (5AII SEEAÉ) karakterekkel azonosított főkönyvi számlát kell hasz-

nálni. A két számlán nem feltétlenül kell azonos összegnek megjelennie. Az 

5AII SEEAÉ számla negatív (Követel) változásában a saját előállítású eszköz 

teljes értéke megjelenik. A tárgyi eszköz előállításhoz felhasznált saját termelésű 

készletek mellett a költségként elszámolt vásárolt anyag, a humán erőforrás fel-

használás értéke, de még a reálfolyamatokhoz használt befektetett eszközök 

használata miatt elszámolt terv szerinti értékcsökkenés is. Az 5AII STKÁV 

számlán pedig csak az eszköz előállításához felhasznált saját termelésű készletek 

értéke fog megjelenni. A felhasználás most is költségnövekedés (Tartozik). 

A saját előállítású tárgyi eszközök számviteli elszámolásának másik sajátossága 

az általános forgalmi adó kezelése. Az eszköz saját előállításakor a vállalkozás-

nak adóbevallási kötelezettsége keletkezik. Az eszköz értéke után fizetendő, és 

visszaigényelhető adót is meg kell állapítani. Ugyanabban az összegben, és 

ugyanarra a napra. 

Végül csak ismétlésként a kriptaszámvitel ebben a térben is makacsul ragaszko-

dik elavult szokásához. A valóságtól, reálfolyamatoktól függetlenül a saját előál-

lítású tárgyi eszközöket is a készültségi fok szempontjából először befejezetlen 

beruházásként kell nyilvántartani. 

A saját termelésű készletek létrehozásának főkönyvi nyilvántartása (F.11. Mel-

léklet) mindig a vagyonban, az erőforrásokban növekedést, a teljesítmények kö-

zött pedig költségmegtérülést, tehát az eredménynövekedést generál. A vagyon-

növekedés (Tartozk) nyilvántartására használt 2BI Befejezetlen termelés, Fél-

kész termékek, Növendék, hízó és egyéb állatok, Késztermékek (2BI Bef. Term. 
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Félk. Term. NHEÁll. Készterm.) karaktersorozatokkal azonosított főkönyvi 

számlák alkalmasak. A megtérült költség az alacsonyabb (Követel) költséget 

jelent, melynek tere az 5AII Saját termelésű készletek állományváltozása (5AII 

STKÁV) karakterekkel azonosított főkönyvi számla. Ha a vállalkozás év végi 

leltár alapján állapítja meg a saját termelésű készletek aktivált értékét, akkor ez 

tartalmazza az üzleti év termelése mellett az értékesítés, és a saját termelésű 

készletek felhasználásának hatását is.  

A reálfolyamatokban használt anyagi erőforrások előállításával összefüggő nyil-

vántartások hitelességét a beszámolóban a könyvvizsgálat a következő módsze-

rek, kérdések segítségével tudja igazolni: 

• A vállalkozás számviteli politikája tartalmazza a saját előállítású tárgyi esz-

közök előállítási értékének megállapításánál alkalmazott módszerek leírását, 

paramétereit? 

• A saját előállítású tárgyi eszközök előállítási értékének megállapítása megfe-

lel a számviteli politikában meghatározott szabályoknak? 

• A saját termelésű készletek előállítási értékének megállapításának feltétel-

rendszerét a vállalkozás rögzítette a számviteli politikájában? 

• A saját termelésű készletek előállítási értékének megállapításához a vállalko-

zás által választott módszer megfelel a vállalkozás sajátosságainak (vállalko-

zás méretének, a saját termelésű készletek súlyának a vállalkozás gazdasági 

potenciájában, a termelés folyamat jellemzőinek, bonyolultságának stb.)? 

• A saját előállítású erőforrások előállítási értékének megállapításánál követke-

zetesen alkalmazták a számviteli politikában rögzített módszereket? 
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III.13. Tárgyi eszközök használatának számvitele 
A tárgyi eszközök használata miatti költségeket a vállalkozások terv szerinti ér-

tékcsökkenés formájában számolják el. Az értékelésnél három indikátor jellem-

zőit kell meghatározni, a belső szabályzatokban rögzíteni, és következetesen al-

kalmazni.  

A terv szerinti értékcsökkenés paraméterei közül a hasznos élettartamot a vállal-

kozás ügyvezetésének kell meghatároznia. Korlátot a számviteli törvény nem 

tartalmaz. Az általános szabály ennél az eszközcsoportnál is érvényes: a befekte-

tett eszközök közé csak olyan tárgyi eszköz tartozhat, melynek várható használa-

ti időtartama több egy évnél. A műszaki berendezések hasznos élettartamának 

hosszát a valódi gazdálkodást folytató, a nemzetközi számviteli standardokról 

multinacionális anyavállalatuk miatt már valamit halló vállalkozások gyakran 

annak a kibocsátásának a térideje alapján határozzák meg, melyhez az eszközt 

használni kívánják. Ha a terméket várhatóan öt évig lehet értékesíteni, akkor a 

hozzá beszerzett előállított eszköz hasznos élettartama is ilyen hosszú lesz. A 

magyar vállalkozások többsége ezt a szemléletet nem is érti. Az már haladás 

lenne, ha legalább az ellenőrzött tárgyi eszközök fizikai, gazdasági jellemzőinek 

lenne meghatározó szerepe a használat idejének megállapításánál. A használat 

választott intenzitása mellett mennyi ideig lehet biztonságosan, hatékonyan 

használni az eszközt? Az innováció, technikai fejlődés következtében milyen 

gyorsan avul el az erőforrás? Sajnos még ez a szemlélet sem vált uralkodóvá 

Magyarországon. Hazánkban legtöbbször még mindig a társasági adó törvény a 

szentírás. A számviteli technikusok, a kriptaszámvitel bürokratái szerint a tör-

vényhozók rendelkeznek a legpontosabb, legidőszerűbb információkkal a leg-

több tárgyi eszközök hasznos élettartamának meghatározásához.    

A határozatlan ideig használható, birtokolható vagyonelemeknél a vállalkozás-

nak meg kell vizsgálnia a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának szüksé-

gességét, lehetőségét. Ezt a költségelemet csak akkor szabad elszámolni, ha a 

hasznos élettartam alatt az eszköz fizikailag elhasználódik, elavul, esetleg a 

használati jog időtartama folyamatosan, évről-évre csökken. Másodszor a hasz-

nos élettartam végén a maradványérték nagy valószínűséggel kisebb lesz a beke-

rülési értéknél. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, akkor az erőforrás csak a 

hozam növelésével hat a vállalkozás teljesítményére. Például egy építési telek 

értéke attól csak több lesz, ha egy korszerű üzemet építenek rá. Feltéve, hogy 

óvakodnak a környezet szennyezéstől. Ilyenkor nincs ok értékcsökkenés miatti 

költség elszámolására.  
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A maradványérték megállapításának szempontjai, módszerei előző kötetben 

(Kiss Árpád 2017/1) foglaltam össze. Az értékkategória alapvetően az idődi-

menzióban értelmezhető. A hasznos élettartam kezdetének és befejezésének idő-

pontjában mért, prognosztizált értékek viszonyánál a reálértékeket kell összeha-

sonlítani. Az infláció hatását legtöbbször a jelenérték-számítás módszerével kell 

kezelni. A csoportba sorolt erőforrások között több olyan is található, melynek 

maradványértéke magasabb, mint a bekerülési érték (pl. földterület, műalkotá-

sok). Az ilyen eszközöknél lehetetlen terv szerinti értékcsökkenést elszámolni, 

hiszen a hasznos élettartam alatt nem csökken az értékük. A másik véglet, ha a 

maradványérték nulla, vagy nem éri el a vállalkozás ügyvezetése által meghatá-

rozott, a számviteli politikában rögzített lényegességi küszöbértéket. A helyzet 

például olyan eszközöknél állhat elő, melyek fizikailag gyorsan kopnak (pl. 

szerszámok), speciális jellegük miatt nincs másodlagos piacuk (pl. egyedi gyár-

tósorok), ingatlanba beépítve töltik be funkciójukat (pl. épületek fűtési, szellőzé-

si rendszere), Ebben az esetben a teljes bekerülési érték amortizálható. 

A terv szerinti értékcsökkenés módszerei közül is a vállalkozás ügyvezetésének 

kell választania. A számviteli törvény csak a kisértékű51 eszközöknél biztosítja 

tételes szabályozással az egyösszegű leírás lehetőségét. A többi eszköznél az fi-

zikai és piaci körülményeket, és a használat jellemzőit figyelembe véve kell kia-

lakítani az értékcsökkenés elszámolásának ütemét meghatározó módszert. A ma-

gyar vállalkozások többsége természetesen most is a kisebb ellenállás irányába 

mozdul. Minden egyéb megfontolást mellőzve a társasági adótörvényben (TA) 

található kulcsokat alkalmazza, mindenhol ahol lehet: 
20. táblázat 
Terv szerinti értékcsökkenés kulcsok a társasági és osztalékadó törvényben 

Eszközcsoport Amortizációs 
kulcs (%) 

Épületek 2-6 
Építmények 2-25 
Gépek, berendezések 14,5 
Járművek 20 
Számítástechnikai, ügyviteltechnikai eszközök, mérőműszerek 33 

Forrás: Saját szerkesztés 

A társasági adótörvény csak a lineáris leírási módszert ismeri. Az épületeknél, 

építményeknél a határok megadására az építési technológiák, a felhasznált anya-

gok eltérő műszaki jellemzői miatt kényszerült a jogalkotó. Egy hagyományos. 

téglaépítésű ingatlan több évig, nem ritkán évszázadokig használható. Egy 

                                                           
51 Százezer HUF egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök. 
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könnyűszerkezetes építmény (pl. raktár, kerítés) életkora ritkán haladja meg a 

húsz, huszonöt évet. Gyorsabban épül, kevésbé stabil, kisebb védelmet nyújt a 

benne tárolt, használt erőforrásoknak. Az adótörvény szerinti értékcsökkenéstől 

a vállalkozás eltérhet. Sőt elvileg el is kell térnie, ha az értékteremtő folyamat 

jellemzői ezt szükségessé teszik, vagy az eszköznél maradványértéket kellett 

meghatározni.  

A társasági adó törvény nevesíti azokat a tárgyi eszköz típusokat, ahol elfogadja 

a vállalkozás által kialakított amortizációs kulcsokat: 

• ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, 

• koncessziós szerződés teljesítésének keretében létrehozott tárgyi eszközök, 

• ipari parkban létesített közművek, 

• kizárólag alap-, és alkalmazott kutatáshoz, kísérleti fejlesztéshez használt tár-

gyi eszközök, 

• a kisértékű (százezer forint bekerülési érték alatti) tárgyi eszközök, 

• legfeljebb kétszázezer forint bekerülési értékű, és a TA törvényben a 33 szá-

zalékos leírási kulcs alá sorolt tárgyi eszközök. 

Milyen filozófia olvasható ki a felsorolásból? Hol meri elengedni a vállalkozá-

sok kezét a Nagy Testvér? A szempontok között vannak kis kockázatú területek. 

A vagyoni értékű jogoknál a szerződések jellemzően határozott időre szólnak, és 

nehéz olyan okokat találni, melyek alapján ettől eltérő hasznos élettartamot álla-

píthat meg a vállalkozás. Az ilyen vagyonelemek értékcsökkenése független a 

teljesítménytől, a kibocsátás mennyiségétől (nem változó, hanem állandó, fix 

költség). Ezért kicsi annak veszélye annak, hogy a vállalkozás nem időarányos, 

lineáris leírási módszert választ. A vagyoni értékű jog a szerződés lejártakor 

megszűnik, így a maradványérték is általában nulla. A koncessziós szerződé-

seknél pedig a bürokratikus szabályozás üresíti ki a döntés szabadság terét. 

Az okok következő csoportjából gazdaságpolitikai prioritások olvashatók ki. Az 

ipari parkban létesített közművek amortizációjának meghatározásánál az ipari 

parkok támogatása jelenik meg. Természetesen itt is csak annyi történt, hogy a 

vállalkozás működésének időszakához igazítható a közművek hasznos élettarta-

ma. A kutatás, a kísérleti fejlesztés pedig támogatottnak mondott tere a gazdasá-

gi tevékenységeknek. Talán ezért nem tartalmaz az értékcsökkenés szabályozása 

jogi korlátokat.  
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A kisértékű (százezer forint bekerülési érték alatti) tárgyi eszközöknél52 a szám-

viteli törvény lehetővé teszi az egyösszegű értékcsökkenés elszámolást. Értsük 

jól a lehetőséget! Nem azt jelenti, hogy az ilyen eszközök csak egy évig használ-

ja a vállalkozás. A hasznos élettartamát egy évben állapítja meg. Az az erőfor-

rás, melynek várható használati ideje kevesebb, mint egy év, nem lehet tárgyi 

eszköz. Az forgóeszköz, készlet. Az egyösszegű elszámolást az indokolja, hogy 

az alacsony bekerülési érték miatt a költség-haszon összevetésének számvitel 

alapelvét lehet, kell alkalmazni. Több évre elosztva olyan kevéssé módosítja az 

ilyen eszközök értékcsökkenése a vállalkozás teljesítményét, eredményét, mely 

nincs arányban a nyilvántartás plussz költségeivel, terheivel.  

Úgy látszik, a törvényalkotók is hallottak valamit a 4. ipari forradalomról (ipar 

4.0), az információs társadalomról. Észre kellett venniük, hogy az információ-, 

és kommunikáció-technikai eszközök egyre gyorsabban avulnak. Nekik is fel-

tűnt: az okostelefonra csak két év hűségidőt kell vállalni. Biztató, hogy ez a fel-

ismerés a TA törvényben is megjelent. Figyelem: Nincs lehetőség az egyösszegű 

értékcsökkenés elszámolásra. Csak az történt, hogy az ilyen eszközöknél elis-

mert három éves hasznos élettartam egy, és két év közé rövidítését a társasági 

adótörvény is elfogadja. Tehát az ilyen tárgyi eszközöknél a vállalkozás által 

megállapított hasznos élettartamnak összhangban kell lenni a valóban várható 

használati idővel. 

A vállalkozás vagyonának ebben a terében találkozhatunk az értékcsökkenés el-

számolási módszerének egy újabb csoportjával, az eszköz igénybevett teljesít-

ményén alapuló költségelszámolással. A módszer input adatai és algoritmusai 

jelentősen eltérnek a III.11. Fejezetben megismert forgatókönyvben alkalmazot-

tól. Az értékcsökkenés alapja ennél a módszernél is ugyanaz, a bruttó érték és a 

maradványérték különbözete. A teljes teljesítményt (ami jellemzően a gépeknél 

üzemóra, esetleg gyártmányszám, a gépjárműveknél futásteljesítmény) a vállal-

kozás a tervezett hasznos élettartam egészére, vagy üzleti évekre is meghatároz-

hatja. Ebben az esetben a teljes futásteljesítményt a tervezett hasznos élettartam 

és az üzleti év tervezett teljesítményének valamilyen kombinációja fogja megad-

ni. A könyvben bemutatott táblázat azt a változatot preferálja, mikor a vállalko-

zás ügyvezetése a hasznos élettartam mindegyik évére ugyanakkora teljesít-

ményt tervez. Így az összes tervezett teljesítmény a hasznos élettartam és az üz-

leti évre tervezett teljesítmény szorzata lesz. A táblázat természetesen jól hasz-

                                                           
52 Ez a lehetőség megadatott az immateriális javak csoportba sorolt vagyoni értékű jogoknál, szellemi termékek-
nél is.  
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nálható abban az esetben is, ha a tervezett teljesítmény a hasznos élettartam egé-

szére vonatkozik.  
21. táblázat 
Teljesítményarányos értékcsökkenés elszámolás módszere 

Sor Terv szerinti értékcsökkenés kiszámítása Me. Érték Melléksz. 
1. Bruttó érték HUF   
2. Maradványérték HUF   
3. Elszámolható terv szerinti értékcsökkenés maximuma HUF  1.−2. 
4. Leírási módszer    
5. Hasznos élettartam (év) Év   
6. Éves tervezett teljesítmény km, gó, db.   
7. Összes teljesítmény km, gó, db.  5.∗ 6. 
8. Éves leírási kulcs HUF/(km, gó, 

db.) 
 3.

7. 
9. Tényleges teljesítmény az üzleti évben km, gó, db.   

10. Üzleti évben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés HUF  8.∗ 9. 
11. Támogatás teljes összege HUF   

12. Támogatás aránya  %  
11.
1.  

13. Üzleti évben elszámolható támogatás  HUF  11.∗ 12. 
Forrás: Saját szerkesztés 

A számviteli alapelvek hatásának, érvényesítésének sajátosságai, jellemzői a 

saját előállítású erőforrásoknál nagyon hasonlítanak az immateriális javaknál 

megismertekhez: 

• Teljesség elve: Minden tárgyi eszköznél, az üzleti évben ellenőrzött időszak 

teljes hosszára el kell számolni a terv szerinti értékcsökkenést. 

• Valódiság elve: A terv szerinti értékcsökkenés paramétereinek kialakításánál 

az eszköz egyedi jellemzőit, a gazdasági folyamatokat folyamatosan figye-

lembe kell venni.  

• Óvatosság elve: A terv szerinti értékcsökkenést akkor is el kell számolni, ha 

ennek következtében a vállalkozás eredményének előjele az üzleti évben ne-

gatív (veszteség). 

• Következetesség elve: A terv szerinti értékcsökkenés kialakított módszerein, 

paraméterein csak nagyon indokolt esetben szabad változtatni. 

• Egyedi értékelés elve: A terv szerinti értékcsökkenést alapszabályként eszkö-

zönként kell megállapítani, elszámolni és nyilvántartani. 

• Költség-haszon összemérésének elve: A százezer HUF értékhatár alatti tárgyi 

eszközöknél az egyösszegű értékcsökkenés választása a valódi hasznos élet-

tartamtól függetlenül. 

• Folytonosság elve: Az üzleti évet nyitó adatoknak részleteiben (bruttó érték, 

halmozott értékcsökkenés. nettó érték) meg kell egyeznie az előző évet záró 

adatokkal. 
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A számviteli politikában a vállalkozásnak a tárgyi eszközök transzformációiból 

a használattal kapcsolatban a következő információkat kell feltétlenül szabályoz-

nia: 

• A terv szerinti értékcsökkenés paramétereinek meghatározásánál követett 

szabályokat, alkalmazott módszereket. 

• a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának gyakoriságát. 

• a TA és a számviteli törvény szerinti értékcsökkenés elszámolás különbségé-

nek kezelési módját. 

• az analitikus és a főkönyvi nyilvántartások kapcsolatát. 

A tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásában (A.2. Melléklet) a terv szerinti 

értékcsökkenés kezeléséhez szükséges IV. Értékcsökkenés elszámolás paramé-

terei adatblokkot az eszköz birtokba kerülésekor, elkészültekor kell kitölteni. Az 

V. Gazdasági események nyilvántartása adatblokkban a következő mezőket kell 

kitölteni: 
22. táblázat 
Tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásában a használat miatt változó rovatok 

Rovat neve Rovat tartalma 
Dátum Az értékcsökkenés főkönyvi elszámolásának időpontja. 
Megnevezés A gazdasági esemény leírása. Pl. I. negyedévi terv szer. écs. 
Halmozott Bruttó érték  Megegyezik az előző sor adatával. 
Terv szerinti értékcsök-
kenés változás 

Az elszámolás időszakban a terv szerinti értékcsökkenés össze-
ge. 

Halmozott terv szerinti 
értékcsökkenés 

Az eddig eltelt hasznos élettartam alatt elszámolt értékcsökkenés 
összege. 

Könyv szerinti érték + Bruttó érték  
- Halmozott terv szerinti értékcsökkenés 
- Halmozott terven felüli értékcsökkenés 
+ Halmozott értékhelyesbítés 

Támogatás és visszaírás Az elszámolási időszakban visszaírt támogatás összege 
Forrás: Saját szerkesztés 

Az értékcsökkenés kétféle (számviteli és adózási) szabályozása miatt az éves be-

számolóhoz használt analitika mellett az adóbevallások kitöltéséhez, igazolásá-

hoz szükséges nyilvántartásokat is vezetnie kell a vállalkozásoknak. Ezt vagy az 

A.2. Melléklet V. adatcsoportjában bemutatott táblázat kiegészítésével, vagy egy 

párhuzamos, a TA törvény igényeit kielégítő tárgyi eszköz analitikával tudja 

megoldani a vállalkozás. 

A tárgyi eszközök használatát kezelő főkönyvi nyilvántartás alig tér el az imma-

teriális javaknál megismerttől (F.10. Melléklet). Az legszembetűnőbb különb-
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ség, hogy a tőkeműveletekre (szabad eredménytartalék csökkentésére, és a lekö-

tött tartalék megszüntetésére) általában nincs szükség. A 19.8. Gazdasági ese-

ménytől csak annyiban tér el, hogy itt az 1AI Immateriális javak halmozott terv 

szerinti értékcsökkenése (1AI IJHTSzÉCs) karaktersorozat helyett ezt a karak-

terláncot lehet használni: 1AII Tárgyi eszközök halmozott terv szerinti érték-

csökkenése (1AII TEHTSzÉCs). 

A térítés nélkül átvett, vissza nem térítendő támogatásban (rész)finanszírozott  

bevétel-megközelítés módszerével nyilvántartásba vett eszközöknél az időszak-

ban elszámolt értékcsökkenéssel azonos összeget ennél az eszközcsoportnál is 

vissza kell írni az időbeli elhatárolásokból. 

A tárgyi eszközök használatával összefüggő nyilvántartások hitelességét a be-

számolóban a könyvvizsgálat a következő módszerek, kérdések segítségével 

tudja igazolni: 

• A terv szerinti értékcsökkenési leírás elemzése eszközcsoportonként, leírási 

módszerenként. 

• a TA és a számviteli törvény szerint alkalmazott leírási kulcsok kapcsolatá-

nak elemzése. 

III.14. A készletek felhasználásának számvitele 
A készlet felhasználások tárgyai saját előállítású készletek mellett vásároltak is 

lehetnek. Az utóbbiak közül az éves beszámoló B.I.1. Anyagok sorában össze-

gyűjtött erőforrások vehetnek részt ebben a tranzakció típusban. A vásárolt kész-

letek másik fajtája (B.I.5. Áruk) specifikuma, hogy átalakítás nélkül, változatlan 

formában futnak át a vállalkozás által uralt téridőn. A saját előállítású készletek 

közül a B.I.2 Befejezetlen termelés és félkész termékek, a B.I.3. Növendék, hízó 

és egyéb állatok mérlegsorokba sorolt erőforrások lehetnek tárgyai a vállalkozás 

termelési, transzformációs tevékenységének. 

A készlet felhasználások értékelésénél is több módszer közül választhatnak a 

vállalkozások. A módszerek elvei, tartalma, technikája azonos a vásárolt és a sa-

ját termelésű készletek felhasználásánál is. Csak az elnevezés, illetve a később 

vizsgált főkönyvi könyvelés tere lesz más. A vásárolt készleteknél beszerzési ár-

nak (Besz. Ár), beszerzési értéknek (B. Érték) nevezzük a mozgások pénzben ki-

fejezett értékét. A saját termelésű készleteknél az értékkategóriákat rendre az 

előállítás egységönköltsége (EÖnktg), illetve az előállítás önköltsége (Önktg) 

fogalmakkal fedi le a számviteli szaknyelv. Mivel a készletfelhasználás értékelé-
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sénél alkalmazható módszertan tartalmában, technikájában nincs eltérés a vásá-

rolt és a saját előállítású készletek között, ezért a kettőt együtt tárgyaljuk. A 

fogalmak közül pedig a vásárolt készletekhez tartozókat használjuk. Kéretik 

Besz. Ár alatt EÖnkt-et, továbbá a B. Érték alatt Önktg-et is érteni.   

Miből keletkezik a készletfelhasználások értékelésénél a megoldandó probléma? 

Legtöbbször a reál-, és az információs folyamatokban sem volt oldható53 meg – 

vagy ha igen, akkor csak elfogadhatatlanul magas költséggel – a nagy mennyi-

ségben használt készletek beszerzésének, előállításának tételes, egyértelmű 

összekapcsolása a felhasználással. Az erőforrás felhasználásáig több beszerzés is 

történhet, és az biztosan nem volt megállapítható, hogy a téridőben mikor, 

melyik beszerzésből származó készletet használják fel, értékesítik.  

A számviteli szabályozás csak olyan megoldást fogad el, amelyik megfelel a 

számviteli alapelveknek. Különösen az óvatosság alapelvének. Ezen a felületen 

ez abban a követelményben jelenik meg, hogy a zárókészlet értéke semmilyen 

körülmények között nem lehet magasabb, a beszerzések súlyozott egységáránál, 

vagy az utolsó beszerzési árnál. Saját termelésű készleteknél pedig a készletre 

vett befejezetlen termelés, félkész termék súlyozott egységönköltsége, vagy az 

utolsó előállítás egységönköltsége a felső korlát. Ezeket az elveket, követelmé-

nyeket, szempontokat kötelező szem előtt tartani a készletek felhasználásának 

értékelésében, nyilvántartásában. 

Az előző (III.12.) fejezetben megismert egyszerűsített értékelési módszerek 

készlet felhasználások értékelésének síkján is elavultak. Már nagyítóval sem le-

het olyan vállalkozást találni, ahol a vásárolt készletek felhasználásánál elszá-

molóárat, a saját termelésű készleteknél pedig a tervezett előállítási költséget 

használnak. A norma szerinti (standard) kalkuláció már az egyszerűsített mód-

szerek közé is beviszi a tényleges beszerzési ár, előállítási érték szemléletét.  

Amivel részletesen foglalkoznunk kell, azok a tényleges beszerzési árra, előállí-

tási egységönköltségre alapozott módszerek. Két nagy csoportjuk van. Egyik a 

statisztikától kölcsönzött átlagszámítás. A másik az értékteremtő folyamatok 

idődimenziójának tulajdonít meghatározó jelentőséget. 

 

                                                           
53 A logisztika technikai feltételei, automatizáltsága, digitalizációja miatt a 4. ipari forradalomban igazából már 
ez a probléma is megszűnt. 
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A statisztikából ismert átlagszámítási módszerek közül a készletfelhasználások 

értékéléséhez használható folyamatos átlagszámítás, az időszakonkénti átlag-

számítás, év végi átlagszámítás, végül a csúsztatott (csúszó) átlagszámítás. 

A folyamatos átlagszámítással kialakított egységköltség a felhasználásig meg-

történt minden beszerzést értékel. Függetlenül attól, hogy volt-e már felhaszná-

lás a vásárolt készletből: 

H5��. á� = :q, ∗ s, + ∑ qXX̀w* ∗ sX?
q, + ∑ qXX̀w*

 

Jelmagyarázat: 
Q0: Záró-mennyiség az előző üzleti év végén. 

P0: Előző üzleti év végi záró-mennyiség egységára. 

∑Qi: Felhasználásig vásárolt, előállított készlet mennyisége tranzakción-

ként. 

∑Pi: Felhasználásig vásárolt, előállított készlet beszerzési, előállítási egy-

ségértéke tranzakciónként. 

Év végi átlagszámításnál ugyanúgy, mint a folyamatos átlagszámításnál az üzleti 

év minden beszerzése hat az egységárra. Itt is figyelmen kívül kell hagyni a fel-

használások miatti készletcsökkenéseket. A különbség a két módszer között 

annyi, hogy az utóbbit csak év végén végzik el a leltár alapján. 

Az időszakonkénti (időszakos) átlagszámítás képlete ugyanaz, mint a folyama-

tos átlagszámításé. A felhasznált adatok tartalma tér el kicsit: 

Jelmagyarázat: 

Q0: Előző időszaki záró-mennyiség. 

P0: Előző időszaki záró-mennyiség önköltsége. 

∑Qi: A mérési időszakban, a felhasználásig vásárolt, előállított készlet 

mennyisége tranzakciónként. 

∑Pi: A mérési időszakban a felhasználásig vásárolt, előállított készlet be-

szerzési, előállítási egységértéke tranzakciónként. 

Mi az eltérés lényege? Az üzleti év felhasználásig eltelt időszakát szakaszokra 

bontják, tördelik. Mondjuk azért, mert negyedévente megbízható riportot, beszá-

molót várnak a tulajdonosok. Ezért az előző időszak zárása most az üzleti éven 

belüli időpontot, dátumot jelent, nem az üzleti év legelső napját.    

Csúszó átlag alapján a vállalkozás csak a felhasználás előtti beszerzések egy ré-

szét használja. Mondjuk, a számviteli politikájában rögzíti, hogy a felhasználás 

előtti öt beszerzés átlagára, egységönköltsége alapján számítja ki a felhasznált 
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készlet értékét. Vagy a felhasználás előtti harminc nap beszerzési adataival dol-

gozik. Ennek megfelelően kicsit át kell alakítani a képletet is.  

H5��. á� = :∑ qXX̀w`=B ∗ sX?
∑ qXX̀w`=B

 

Jelmagyarázat: 

n: Utolsó tranzakció sorszáma. 

k: A figyelembe vett tranzakciók száma. 

Qi: A mérési időszakban, a felhasználásig vásárolt, előállított készlet 

mennyisége tranzakciónként. 

∑Pi: A mérési időszakban a felhasználásig vásárolt, előállított készlet 

beszerzési, előállítási egységértéke tranzakciónként. 

Mitől speciális ez a módszer? Először nincs nyitó érték. Másodszor az utolsó 

tranzakciótól visszaszámítva annyi gazdasági esemény paramétereit szabad fel-

használni, amennyit a vállalkozás a számviteli politikájában rögzített. A mód-

szer előnye, hogy a legrégebbi tranzakciók nem befolyásolják az értékadatot. 

Tehát akkor érdemes az átlagszámításnak ezt a módszerét választani, ha a vállal-

kozásnál biztosan rövid a készletezési idő (gyors a készletek forgási sebessége). 

Az értékteremtő folyamatok idődimenziójának meghatározó jelentőségét érvé-

nyesítő módszerek közül már csak a FIFO módszerrel érdemes foglalkozni. A 

többit a szabályozás, és a gyakorlat feleslegesnek ítélte. 

A FIFO módszer (first in first out) módszer alapfeltételezése: először mindig a 

legkorábban beszerzett készletet használják fel teljesen. Addig nem nyúlnak az 

időben később történt beszerzésekhez, míg az időben azt megelőzőek el nem 

fogynak. Természetesen az a legjobb, ha a vállalkozás képes ezt a logisztikai 

alapelvet a valódi készletmozgásoknál is teljesíteni. Megvan hozzá a tere, a szer-

vezettsége, a szigorú ellenőrzési rendszere. Ha ez nincs, akkor a számviteli sza-

bályozás elfogadja az elv virtuális alkalmazását. is. A feltételezés szerint a vál-

lalkozás rendelkezik olyan logisztikai rendszerrel, ami lehetővé teszi a külön-

böző időpontban beszerzett, előállított készletek térbeli elkülönítését. Ez a felté-

tele annak, hogy a készletnövekedést és csökkenést az idődimenzió szerint is 

szinkronizálja, összehangolja. A módszer előnye: a készlet záró nyilvántartási 

értékében az utolsó beszerzések árai nagyobb súllyal szerepelnek. Hátránya: 

olyan készletnyilvántartást igényel, melyből megállapítható az egyes beszer-

zések mennyisége, egységára és a még készleten lévő mennyisége. Nézzünk me-

gint egy példát. 
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31. Példa: A vállalkozás év közben az alapanyag készletekről mennyiségi és 

értéknyilvántartást vezet. Az időszak készletmozgásait a táblázat tartalmazza. A 

sorszámok egyben sorrendet is jelentik a téridőben. Ki kell számítani a felhasz-

nált alapanyagok értékét és a készletértéket minden lehetséges módszerrel (át-

lagok, és a FIFO). A csúszó átlagnál a felhasználás előtti két beszerzést szabad 

használni. 

Megnevezés Mennyiség (kg) Besz.Ár (HUF/kg) B.Érték (HUF) 
Nyitókészlet 1 000 1 000 1 000 000 
1. Beszerzés 5 000 950 4 750 000 
1. Felhasználás 3 000 ? ? 
2. Beszerzés 6 000 1 020 6 120 000 
2. Felhasználás 5 000 ? ? 
3. Beszerzés 4 000 1 050 4 200 000 
4. Beszerzés 7 000 1 100 7 700 000 
3. Felhasználás 12 000 ? ? 
Zárókészlet ? ? ? 

Megoldás: 
A megoldás egy lehetséges forgatókönyvét táblázatokban mutatom be. Az érde-

kes kérdés a számítás algoritmusa mellett mindig az, hogy az adott módszer 

mellett betartható-e az óvatosság és a valódiság számviteli alapelve. 

Megnevezés 
A. Folyamatos átlagszámítás 

Számítás módja Érték 
1. Felhasználás 
Mennyiség (kg)  3 000 

Besz. Ár (HUF/kg) 
1	000 ∗ 1	000 + 5	000 ∗ 950

1	000 + 5	000  958 

B. Érték (HUF) 3 000*958 2 875 000 

2. Felhasználás 
Mennyiség (kg)  5 000 
Besz. Ár (HUF/kg) 1	000 ∗ 1	000 + 5	000 ∗ 950 + 6	000 ∗ 1	020

1	000 + 5	000 + 6	000  989 

B. Érték (HUF) 5 000*989 4 945 833 

3. Felhasználás 
Mennyiség (kg)  12 000 

Besz. Ár (HUF/kg) 
1	000 ∗ 1	000 + 5	000 ∗ 950 + 6	000 ∗ 1	020 + 4	000 ∗ 1	050 + 7	000 ∗ 1	100

1	000 + 5	000 + 6	000 + 4	000 + 7	000  1 033 

B. Érték (HUF) 12 000*1 033 12 401 739 

Zárókészlet 
Mennyiség (kg) 1	000 + 5	000 − 3	000 + 6	000 − 5	000 + 4	000 + 7	000 − 12	000 3 000 
B. Érték (HUF) Ö���5�	�5��5��é�	:23	770	000? − Ö���5�	f54ℎ7���á4á�	:20	222	572? 3 547 428 

Besz. Ár (HUF/kg) 
3	547	428
3	000  1 182 

A folyamatos átlagszámítás téridejét a felhasználás vezérli. A felhasználáskor 

keletkezik értékelési (egységár, egységönköltség, érték számítási) feladat. Ez 

nem állandó naptári, hanem a transzformációs folyamat által determinált idő-

pont, időszak. Legnagyobb figyelmet az egységár kiszámítása igényli. Az egyes 
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felhasználásoknál minden, a konkrét felhasználást megelőző készletnövekedést 

be kell vonni az értékelés folyamatába. Ezért nő felhasználásról felhasználásra 

az egységár számítás képletének számlálójában és nevezőjében az adatok száma. 

Az első felhasználást kettő, a másodikat három, a harmadikat öt beszerzés, állo-

mánynövelés előzte meg. A felhasználások értékét az egységadat meghatározá-

sánál tilos használni, hiszen az nem befolyásolja a készletek bekerülési értékét. 

Sőt a készletcsökkenések beépítése az egységárba a kétszeres számbavétel miatt 

torzítja a vagyon és a teljesítmény értékét is. A módszer folyamatosan növekvő 

bekerülési egységértékek mellett a készletértéket fel-, a felhasználást pedig leér-

tékeli. Ez néhány gazdasági szituációban sértheti az óvatosság számviteli alapel-

vét.  

Van-e jobb megoldás? A lustaság néha tényleg fél egészség. Ha év közben nem, 

csak év végén kalkuláljuk a készletfelhasználások értékét, akkor látszólag két 

szempontból is jobban járunk. Egyrészt olcsóbb, mert kevesebb számviteli tech-

nikusra van szükség, másrészt automatikusan szabályosan járunk el. Lássuk az 

év végi átlagszámítás forgatókönyvét és hatását! 

Megnevezés 
B. Év végi átlagszámítás 

Számítás módja Érték 
Besz. Ár (HUF/kg) x	yyy ∗ x	yyy + z	yyy ∗ {zy + |	yyy ∗ x	y}y + ~	yyy ∗ x	yzy + �	yyy ∗ x	xyy

x	yyy + z	yyy + |	yyy + ~	yyy + �	yyy  
1 033 

1. Felhasználás 
Mennyiség (kg)  3 000 
B.Érték (HUF) 3 000*1 033 3 100 435 

2. Felhasználás 
Mennyiség (kg)  5 000 
B.Érték (HUF) 5 000*1 033 5 167 391 

3. Felhasználás 
Mennyiség (kg)  12 000 
B. Érték (HUF) 12 000*1 033 12 401 739 

Zárókészlet 
Mennyiség (kg) 1	000 + 5	000 − 3	000 + 6	000 − 5	000 + 4	000 + 7	000 − 12	000 3 000 
B. Érték (HUF) Ö���5�	�5��5��é�	:23	770	000? − Ö���5�	f54ℎ7���á4á�	:20	669	565? 3 100 435 

Besz. Ár (HUF/kg) 
3	100	435
3	000  1 033 

Az egyszerűsítés hatására a példa által feltételezett gazdasági szituációban lát-

szólag biztosabban érvényesíthető az óvatosság számviteli alapelve. Mert a 

módszer egyszerűen nem veszt tudomást a készletnövekedések üzleti éven belüli 

értékváltozásairól. Év végén, már minden információ birtokában egységes beke-

rülési árat, előállítási egységönköltséget használ, így elegánsan megoldja a prob-

lémát. Biztos, hogy nem mászik, torzul el sem a készletérték, sem a felhasználás 

ráfordítása. Hogy ezzel torzítjuk a vagyon és a teljesítmény értékét? Csak formai 

szempontból, nagy információveszteség árán teljesítjük valódiság, és az óvatos-

ság számviteli alapelvét? Hát, semmi sincs ingyen. Az ilyen módszert alkalmazó 
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vállalkozások a törvényességet, szabályosságot sokkal fontosabbnak tartják, 

mint a pontos, használható, valós gazdasági viszonyokat, tényeket visszaadó in-

formációkat. A tulajdonosok, menedzserek majd más alrendszerekből összesze-

dik a jó döntésekhez szükséges információkat. Így gondolkozik egy, a kripta-

számvitel emlőin nevelkedett számviteli technikus.  

Természetesen kísérletezhetünk más megoldással is. Például az időszakos átlag-

számítással, a nyilvántartások üzleti éven belül többszöri lezárásával: 

Megnevezés 
C. Időszakos átlagszámítás 

Számítás módja Érték 
1. Felhasználás 
Mennyiség (kg)  3 000 
Besz. Ár (HUF/kg) 1	000 ∗ 1	000 + 5	000 ∗ 950

1	000 + 5	000  958 

B.Érték (HUF) 3 000*958 2 875 000 

2. Felhasználás 
Felhasználás (kg)  5 000 
Időszak nyitó készlet (kg) 1	000 + 5	000 − 3	000 3 000 

Besz.Ár (HUF/kg) 
3	000 ∗ 958 + 6	000 ∗ 1	020
3	000 + 5	000 + 6	000  999 

B.Érték (HUF) 5 000*999 4 996 667 

3. Felhasználás 
Mennyiség (kg)  12 000 
Időszak nyitó készlet (kg) 3	000 + 6	000 − 5	000 4 000 

Besz.Ár (HUF/kg) 
4	000 ∗ 999 + 4	000 ∗ 1	050 + 7	000 ∗ 1	100
1	000 + 5	000 + 6	000 + 4	000 + 7	000  1 060 

B.Érték (HUF) 12 000*1 060 12 717 867 

Zárókészlet 
Mennyiség (kg) 1	000 + 5	000 − 3	000 + 6	000 − 5	000 + 4	000 + 7	000 − 12	000 3 000 
B.Érték (HUF) Ö���5�	�5��5��é�	:23	770	000? − Ö���5�	f54ℎ7���á4á�	:20	589	533? 3 180 467 
Besz.Ár (HUF/kg) 3	180	467

3	000  1 060 

Az üzleti évek időszakokra osztását nem feltétlenül a számvitel elszámolások 

kényszerítik ki. Optimális esetben a tulajdonosok, vezetők információigénye áll 

mögötte. Ha már előre rögzített, üzleti évnél rövidebb időszakonként kell jelen-

tést, riportot, beszámolót készíteni, akkor célszerű ehhez igazítani a készletelszá-

molást is. Az már csak hab a tortán, hogy ezzel pontosabb, megbízhatóbb, az 

óvatosság és a valódiság számviteli alapelvének jobban megfelelő nyilvántartást 

vezethetünk, értékelést készíthetünk a vállalkozás készleteiről. Az ok egyszerű. 

Az időszakok elején meglévő készletnek már csak az egységára csökkenti a ré-

gebbi beszerzések hatását a felhasználás és a zárókészlet értékére. A módszer sa-

játossága pedig csak annyi, hogy az egységár számításához az időszak elején 

meglévő készletmennyiséghez (időszaki nyitó mennyiség) rendelünk egy átlagos 

egységértéket. Az utóbbi nem lehet más, mint az előző időszaki készletfelhasz-

nálások egységára, egységönköltsége.  
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Tovább csökkenthetjük a múlt, a régebbi tranzakciók értéktorzító hatását a 

csúsztatott átlagszámítás módszerével: 

Megnevezés 
D. Csúsztatott átlagszámítás 

Számítás módja Érték 
1. Felhasználás 
Mennyiség (kg)  3 000 
Besz.Ár (HUF/kg) 1	000 ∗ 1	000 + 5	000 ∗ 950

1	000 + 5	000  958 

B.Érték (HUF) 3 000*958 2 875 000 

2. Felhasználás 
Mennyiség (kg)  5 000 
Besz.Ár (HUF/kg) 5	000 ∗ 950 + 6	000 ∗ 1	020

5	000 + 6	000  988 

B.Érték (HUF) 5 000*988 4 940 909 

3. Felhasználás 
Mennyiség (kg)  12 000 
Besz.Ár (HUF/kg) 4	000 ∗ 1	050 + 7	000 ∗ 1	100

4	000 + 7	000  1 082 

B.Érték (HUF) 12 000*1 082 12 981 818 

Zárókészlet 
Mennyiség (kg) 1	000 + 5	000 − 3	000 + 6	000 − 5	000 + 4	000 + 7	000 − 12	000 3 000 
B.Érték (HUF) Ö���5�	�5��5��é�	:23	770	000? − Ö���5�	f54ℎ7���á4á�	:20	797	727? 2 972 273 
Besz.Ár (HUF/kg) 2	972	273

3	000  991 

A példa szerint a vállalat számviteli politikájában azt rögzítette, hogy a csúszta-

tott átlag számításánál a felhasználást megelőző két tranzakcióból számítja az 

egységadatot. Emelkedő tendenciájú árak esetén ez a teljesítményeken belül a 

költségeket fel-, a vagyont, a készletet leértékeli. Hiszen az alacsonyabb áru 

készletnövekedéseket gyorsan el kell felejteni a felhasználások értékének számí-

tásánál. A módszer alapja az a feltételezés, hogy a vállalkozás készletei gyorsan 

felhasználásra kerülnek. Nem érzi nagyobb biztonságban magát attól az ügyve-

zetés, ha már január elsején beszerzi (vásárolt készleteknél), előállítja (befejezet-

len termelést, félkész termékeket) a majd csak a szilveszter napi termelésben fel-

használt készleteket.  

A FIFO módszer bemutatásához használjuk fel a mátrixformákat54. A módszer 

lényege, hogy a beszerzések és a felhasználások idejét legalább virtuálisan 

szinkronizálni kell. Az első lépésben csak mennyiségeket (kg) kell kialakítani: 
Beszerzések 1. Felhasználás 2. Felhasználás 3. Felhasználás Beszerzés össz. Záró 
Nyitó 1 000 0 0 1 000 0 
1. Beszerzés 2 000 3 000 0 5 000 0 
2. Beszerzés 0 2 000 4 000 6 000 0 
3. Beszerzés 0 0 4 000 4 000 0 
4. Beszerzés 0 0 4 000 7 000 3 000 
Felhasználás össz. 3 000 5 000 12 000 

  

                                                           
54

 Az 1. Mellékletben bemutatok egy másik megoldást is. 
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A nyitó készlet teljes mennyiségére szükség volt már az első felhasználásnál, sőt 

ezt 2 000 kg-al ki kellett egészíteni az 1. Beszerzésből. A második anyagfelhasz-

náláshoz az 1. Beszerzésből megmaradt 3 000 kg-ra, a 2. Beszerzésből pedig to-

vábbi 2 000 kg-ra volt szükség. A 3. Felhasználáshoz felhasznált alapanyag há-

rom beszerzésből állt össze. A 2. Beszerzés maradékából (4 000 kg), a teljes 3. 

Beszerzésből (4 000 kg), és még a 4. Beszerzéshez is hozzá kellett nyúlni (4 000 

kg). A felhasználások után a mérleg-fordulónapon csak az utolsó beszerzésből 

maradt meg készlet, 3 000 kg. 

A beszerzett és a felhasznált mennyiségek összekötése, szinkronizálása után kö-

vetkezhet az értékelés. Ehhez a beszerzési ár vektorral kell megszorozni a be-

szerzések mennyiségét: 
Besz.

Ár 
Beszerzések 

Felhasználások (HUF) Besz. össz. 
(HUF) 

Záró 
(HUF) 1.  2. 3. 

1 000 Nyitó 1 000 000 0 0 1 000 000 0 
950 1. Beszerzés 1 900 000 2 850 000 0 4 750 000 0 

1 020 2. Beszerzés 0 2 040 000 4 080 000 6 120 000 0 
1 050 3. Beszerzés 0 0 4 200 000 4 200 000 0 
1 100 4. Beszerzés 0 0 4 400 000 7 700 000 3 300 000 
1 000 Felhasználás összesen 2 900 000 4 890 000 12 680 000   

 Egységönköltség (HUF/kg) 967 978 1 057  1 100 

Első ránézésre is látszik, hogy az ilyen téridőben (növekvő reálteljesítmény, in-

flációs áralakulás) mellett a FIFO módszer a teljesítményt (felhasználás) le, a 

vagyont (zárókészlet) a lehető, és elfogadható mértékig felértékeli. 

A deflációs környezetben végzett számításokkal55 kiegészítve foglaljuk össze a 

készletfelhasználások értékelésének tapasztalatait: 

Megnevezés 
Átlagszámítással (HUF/kg) FIFO 

(HUF/kg) Folyamatos Év végi Időszakos Csúszó 

Inflációs környezetben 

Zárókészlet 1 182 1 033 1 060 991 1 100 

Utolsó beszerzés 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 

Felhasználás átlag 1 011 1 033 1029 1 040 1 024 

Beszerzési átlagár 1 033 1 033 1033 1 033 1 033 

Deflációs környezetben 

Zárókészlet 896 1 005 1 077 1 053 950 

Utolsó beszerzés 950 950 950 950 950 

Felhasználás átlaga 1 022 1 005 994 998 1 014 

Beszerzési átlagár 1 005 1 005 1 005 1 005 1 005 

 

                                                           
55 A deflációs környezetet úgy állítottam elő, hogy az egységárak időrendjét megfordítottam. 
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Rögzítsünk néhány sarokpontot az eredmények értékeléséhez! Először, a makro-

gazdasági környezetben gyakoribb az árak emelkedése, mint csökkenése. Ezért 

nagyobb „bűn” az, ha inflációs környezetben nem működik jól a módszer. Má-

sodszor, a vagyon és a teljesítmény értékelése közül az első a fontosabb. Ezért 

szigorúbb követelmény, hogy a zárókészlet ne haladja meg az utolsó beszerzé-

sek, vagy a beszerzések átlagának értékét. A vagyon értékélésénél kell feltétle-

nül eleget tenni az óvatosság, és a valódiság számviteli alapelvének. Nem hasz-

nálható olyan módszer, mely év végén felértékeli a vállalkozás vagyonát. Végül 

a teljesítmény, ezen belül a felhasználás értékelésénél jó, ha a módszer nem teszi 

lehetővé a beszerzési értékek átlagánál magasabb teljesítmény, költség elszámo-

lását. Ez az utolsó, leglágyabb feltétel, hiszen az átlagok itt szakadnak el legjob-

ban a gazdasági téridő elemeitől. A folyamatos átlagszámítás módszerének rossz 

teljesítményét többek között az is indokolhatja, hogy az év végi átlag képzésé-

ben olyan beszerzések is beleszámítanak, melyek létezése már az első felhaszná-

lásoknál megszűnt. A sarokpontok alapján a módszerek alkalmazhatósági sor-

rendje a következő: 
23. táblázat 
Készletértékelési módszerek rangsora 

Minősítés Módszer 
Legjobb FIFO 
Jó Időszakos, és év végi átlagszámítás 
Megfelelő Csúszó átlagszámítás 
Elfogadható Folyamatos átlagszámítás 

Forrás: Saját szerkesztés 

Természetesen ez a rangsor csak a számvitel szempontjaira van tekintettel. 

Mennyire felel meg a módszer a számviteli szabályoknak, különösen a számvi-

teli alapelveknek. Nem foglalkozik a felhasználók igényeivel, szempontjaival. 

Az év végi átlagszámítás módszerénél már említettem, hogy ha a számvitel nem 

csak a köldökét nézi, akkor ennek a módszernek a megítélése sokkal rosszabb. 

Hiszen olyan információs veszteséget okoz, mely rossz hatással van a számvitel 

elfogadottságára. Arra ösztönzi a felhasználókat, köztük a menedzsereket, hogy 

a számvitel mellett, helyett egy, a döntések előkészítésére alkalmas információs 

rendszert építsenek ki. A számviteli szolgáltatóktól ez nem más, mint az öngyil-

kosság egyik formája.  
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A számviteli alapelvek hatásának, érvényesítésének legfontosabb sajátosságai, 

jellemzői a készletek felhasználásának a következők: 

• Teljesség elve: A készletfelhasználások értéke tartalmazzon minden, a vállal-

kozás számviteli politikájában előírt költséget. 

• Valódiság elve: Az értékelés szabályozásánál, gyakorlatában meggyőzően 

igazolni kell a költségek és a készletfelhasználások közötti kapcsolatot.  

• Óvatosság elve: A készletfelhasználások értékelésénél olyan módszert, eljá-

rást kell alkalmazni, mely kizárja a vagyon felértékelésének még a lehetősé-

gét is. 

• Egyedi értékelés elve: Még akkor is szigorú követelmény a készletnöveke-

désre jellemző téridő jellemzőinek követése, érvényesítése a készlet felhasz-

nálásoknál, ha csak egy készletet ellenőriz, használ a vállalkozás. A különbö-

ző beszerzésekből, előállítási szakaszokból származó, általában eltérő beke-

rülési értékű készletek felhasználásának értéke a készletnövekedés függvénye 

kell, hogy legyen! 

• Világosság elve: A készlet felhasználásoknál használt kalkulációs módszerek 

olyan formában kell a számviteli politikában bemutatni, illetve alkalmazásu-

kat olyan módon kell dokumentálni, hogy az a piaci szereplők, a vállalkozás-

tól független számviteli szolgáltatók számára is érthető, ellenőrizhető legyen. 

• Következetesség elve: A számviteli politikában rögzített módszert nem sza-

bad az operatív jövedelmezőségi szempontoknak alárendelni. 

A számviteli politikájában a vállalkozásnak a készletek felhasználásával kapcso-

latban a következő információkat kell feltétlenül szabályoznia: 

• A vásárolt, és a saját előállítású készlet felhasználások értékelésénél alkalma-

zott módszerek. 

• A vásárolt, és a saját előállítású készlet felhasználások analitikus elszámolá-

sánál alkalmazott módszerek. 

• A vásárolt és a saját előállítású készlet felhasználások analitikus és főkönyvi 

nyilvántartása közti kapcsolat. 
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Az analitikus nyilvántartásban – ha vezet ilyet a vállalkozás – az A.4. Melléklet 

IV. Forgalmi adatok adatblokkjából a következő rovatokat kell kitölteni a kész-

letfelhasználásnál: 

• dátum,  

• bizonylat azonosító (általában raktár-kivételezési jegy, vagy szállítólevél), 

• csökkenés (mennyiség, egységár, érték), 

• aktuális (mennyiség, érték). 

A készletfelhasználás főkönyvi nyilvántartásának módszereit, fontosabb össze-

függéseit az F.11. Melléklet tartalmazza. A magyarázatokat a ’III.15. Példa a re-

álfolyamatokhoz használt anyagi eszközök főkönyvi elszámolásához’ című alfe-

jezetben bemutatott 32. példa megoldása tartalmazza. 

Az értékvesztés képzésének szabályait a birtoklásról szóló IV.2. Fejezetben fo-

gom megmutatni. Itt elég annyit tudatosítani, hogy a felhasználás miatti készlet-

érték csökkenést korrigálni kell az addig elszámolt értékvesztés arányos össze-

gével. 

A készletek felhasználásának nyilvántartásánál az egyszerűsített értékelési eljá-

rásokat mindig, a norma szerinti kalkulációkat néha akkor alkalmazzák a vállal-

kozások, ha év közben nem vezetnek mennyiségben és értékben analitikus nyil-

vántartást. A főkönyvi nyilvántartás legegyszerűbb módszere ilyenkor, ha a nyi-

tókészlet értékét a főkönyvi számlák nyitása után a vállalkozás elszámolja költ-

ségként. Mérleg-fordulónapon a leltár alapján pedig a készletértéket a 2. számla-

osztály számláin aktiválni kell. A módszer a vásárolt és a saját termelésű készle-

teknél is alkalmazható. 

A készletek transzformációival összefüggő nyilvántartások hitelességét a beszá-

molóban a könyvvizsgálat a következő kérdések, módszerek alapján tudja iga-

zolni: 

• A saját termelésű készletek állományváltozása egyezik a mérlegben és az 

eredménykimutatásban? 

• Történt-e a készletértékben, a forgási mutatókban, az egyéb arányszámokban 

lényeges változás az előző évhez képest? Különösen a folyamatos készlet-

nyilvántartást nem vezető vállalkozásoknál fontos ez a kérdés. 

• A folyamatosan vezetett készletnyilvántartásban a transzformációk egységá-

rát a választott értékelési módszer szerint választották meg? 
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III.15. Példa a III.12-III.14. Fejezetekhez 
A reálfolyamatokhoz használt anyagi eszközök transzformációinak főkönyvi el-

számolásának bemutatásához egy biológiai eszközök előállításával, használatát 

tartalmazó példát választottam. Ez a főkönyvi könyvelés legbonyolultabb fela-

datai közé tartozik, viszont komplexitása miatt kiválóan alkalmas az összefüggé-

sek illusztrálására. 

32. Példa: Egy Kft tehenészeti telepén 201X. április 1-én született borjak át-

lagsúlya 40 kg. Az ivararány: 60 százalék nőivarú, 40 százalék hímivarú egyed. 

Az önköltség megállapításához szükséges adatok: 

Megnevezés Me. Érték 
Összes közvetlen költség a vemhesség alatt HUF 29 822 000 
Tejtermelés mennyisége liter (l) 450 000 
Borjú élőtömeg összesen kg 4 000 
Trágya mennyisége (melléktermék) tonna (to) 700 
Trágya elszámolási egységára HUF/tonna 620 
Fő és ikertermék kapcsolatának indikátora liter (tej)/kg (élőtömeg) 8 

Az itatásos és növendék borjak tartásának 15 hónapja alatt elért átlagos súlygya-

rapodás 300 kg/egyed volt. Az időszakban felmerült költségek: 

Költség 
Érték (HUF) 

Itatásos borjak Növendékmarhák 
Itatásos és növendék istálló értékcsökkenése 200 000 800 000 
Takarmányköltség (vásárolt) 800 000 11 200 000 
Takarmányköltség (saját termelésű) 1 000 000 4 500 000 
Gyógyszer, vitamin költség 1 000 000 800 000 
Bérköltség 3 000 000 9 000 000 
Szociális hozzájárulási adó (Szocho adó) 700 000 1 800 000 
Állatorvosi költség 1 200 000 800 000 
Összes költség 7 900 000 28 900 000 

A növendék üszők 90 százalékánál volt sikeres a megtermékenyítés (vemhesi-

tés), melynek költsége 500 000 HUF volt. Az általános forgalmi adó elszámolá-

sával ebben a példában nem foglalkozunk. 
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Megoldás: 
Csak első olvasásra ijesztő a feladat. Ha lépésről lépésre haladunk a téridőben, 

akkor minden gazdasági esemény megoldásához rendelkezésünkre áll a szüksé-

ges készség, ismeret.  

32.1. Gazdasági esemény: Ikertermék önköltségének kiszámítása, és nyilvántar-

tásba vétele.  

A vemhesség időszakában három termékre kell felosztani a tevékenységgel 

összefüggő közvetlen költséget. A tejre, mint főtermékre. Az új életet hordozó 

szaporulatra. Ez egy ikertermék. Végül a saját célra is felhasználható, vagy érté-

kesíthető istállótrágyára. Milyen módszereket válasszunk az előző, III.12. Feje-

zetben megismertek közül? 

A főtermékkel csak az értékelés, önköltség megállapítás folyamatában kell fog-

lalkoznunk. Egyrészt termelése, értékesítése a vemhesség teljes időszakában fo-

lyamatos volt, tehát nem az időszak végén jelent értékelési, nyilvántartási fela-

datot. Sőt a születés előtt már nincs is tejtermelés. Másrészt a tej nehezen raktá-

rozható, így értékesítését a szolgáltatásokhoz hasonlóan kell elszámolni56. A 

termelőknél nem jellemző a főtermék készletre vétele. 

Az ikerterméknél az egyenértékszámos osztókalkuláció használható. Az ágazat 

mérete, nemzetgazdasági jelentősége, vállalati demográfiája, technológiája je-

lentősen változott. Erről a számvitel nem nagyon akar tudomást venni, így mód-

szerei, a használt indikátorok értékei nagyon elszakadtak a gazdasági valóságtól. 

Már az előző évszázad 60-as éveiben, 4 000 liter/év tej átlaghozam mellett is 

úgy számoltak, hogy 1 kg élősúly előállításához 8 liter tejre van szükség. Ma 

8 000 liter/év átlaghozam mellett jövedelmező a tejtermelés, de a számviteli 

szak-, és kézikönyvekben még mindig ezt az arányszámot találjuk. Ezt a szent 

tehenet mi sem vágjuk le. Inkább kitérünk a kriptaszámvitel erőszakos törtetésé-

nek útjából.   

A melléktermék (istállótrágya) is folyamatosan képződik a vemhesség alatt, te-

hát a főtermékhez hasonlóan a nyilvántartásba vétele szintén nem az utódok szü-

letésének időpontjához köthető számviteli feladat. A 620 Ft/to ár lehet például 

eladási ár, tehát nincs akadálya a piaci árarányos módszer használatának. 
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 A módszert az V.11. Fejezetben ismertetem. 
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Előkészítő táblázat: 

Lépés Megnevezés Képlet Me. Érték 

1. Melléktermék (trágya) önköltsége 700 to * 620 Ft/to HUF 434 000 

2. Fő- (tej) és ikertermék (szaporulat) önktg. 29 822 000-434 000 HUF 29 388 000 

3. Vezértermék (főtermék: tej) menny.  liter 450 000 

4. Ikerterm. menny. vezértermékben kif. 8 liter/kg*4 000 kg liter 32 000 

5. Fő- és ikertermék menny. vezértermékben 450 000 + 32 000 liter 482 000 

6. 
Fő- és ikertermék egységönköltsége 

29	388	000
482	000  HUF/l 60,97 

7. Szaporulat egységönköltsége 60,97 HUF/l * 8 l/kg HUF/kg 487,76 

8. Ikertermék (szaporulat) önköltsége 4 000 kg * 487,76 HUF/kg HUF 1 951 500 

9. Főtermék (tej) önköltsége 450 000 l * 60,97 Ft/l HUF 27 436 500 

A szaporulatot szülő anyaállatokat a vállalkozás ellenőrzi, tehát azok az aranyos 

borjak a vállalkozás saját teljesítményének eredményei, vagyontárgyai. A saját 

teljesítményt az éves beszámoló eredménykimutatásában az A.II. Aktivált saját 

teljesítmények (ASTÉ) csoportban kell bemutatni. A most született egyedek 

még csecsemők. Majd csak 15 hónapos korukban dől el, hogy alkalmasak lesz-

nek-e tenyésztésre, tejtermelésre. Majd akkor lehet őket a tenyészállatok között 

nyilvántartani. Addig a vagyonelemek közül a B.I. Készletek csoportban kell 

bemutatni. Ez egyben meghatározza az A.II. ASTÉ csoporton belüli helyüket is: 

A.II.03. Saját termelésű készletek állományváltozása (STKÁV). A főkönyvi 

könyvelésben az eredménykimutatás sorhoz tartozó azonosító 5AII Saját 

termelésű készletek állományváltozása (5AII STKÁV) karaktersoroza. Az új 

élet saját teljesítményként közvetetten, költségmegtérülés formájában növeli a 

vállalkozás vagyonát. A költségmegtérülés csökkenti az időszakban elszámolt 

költségek összegét (Követel).  

A közvetlen vagyonváltozás nyilvántartására a vállalkozások általában a 2BI 

Itatásos borjak (2BI It.Borjak) karaktersorozattal azonosított főkönyvi számlát 

használják. Az istállóban tomboló, hangoskodó, a gazda szívét melengető te-

remtmények növelik (Tartozik) a vállalkozás gazdasági potenciálját: 

Kontírozás:  
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 2BI It.Borjak Nő Tartozik 241 It.Borjak 1 951 500 
Teljesítmény Költség 5AII STKÁV Csökken Követel 581 STKÁV 1 951 500 
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32.2. Gazdasági esemény: Borjúnevelés. 

A következő néhány hónapban a vállalkozás energiájának nagy részét az újszü-

löttek fejlődéséhez szükséges erőforrások biztosítása köti le. Ez teljesítmény, 

erőforrás felhasználás, kötelezettségvállalás. A növendék időszakot az élettani 

sajátosságok miatt két részre kell bontani. Az első a „csecsemőkor”, melynek 

egyik sajátossága, hogy magasabb a saját termelésű takarmány (tej) felhaszná-

lás. Az erőforrás felhasználás ebben az esetben is teljesítményt jelent, mégpedig 

költségnövekedést (Tartozik). A közvetlen vagyonváltozás besorolását, nyilván-

tartását a felhasznált vagyonelem helye, tulajdonsága határozza meg. Lehet erő-

forrás csökkenés (Tartozik), vagy kötelem-, kötelezettség vállalás. A példába a 

teljesítményeket az elszámolás változátainak céljából válogattam ki. Közel sem 

fedik le a szarvasmarha-növendékek nevelésének minden költségét, transzfor-

mációját. 

32.2.1 Gazdasági esemény: Itatásos borjú istálló értékcsökkenése. 

Az újszülött borjakat élőhelye a tenyésztésbe vételig egy elkülönített tér. Az el-

különítés miatt egyértelműen meghatározható az épület használat miatti érték-

csökkenése, a csecsemőkorban. A világosság számviteli alapelvének betartása 

érdekében terv szerinti halmozott értékcsökkenés egy a bruttó értéket tartalmazó 

állományi számlától elválasztott, kontraaktív számlán célszerű nyilvántartani. 

Azonosítója lehet az 1AII Ingatlanok halmozott terv szerinti értékcsökkenése 

(1AII IHTSzÉCs) karakterlánc. A vagyon, erőforrás, eszköz értéke csökken 

(Követel).  

Az üzleti év teljesítményét módosító, költséget növelő (Tartozik) éves érték-

csökkenésnek pedig önálló csoportja van az eredménykimutatásban. Azonosítá-

sára megfelelőek lesznek az 5AVI Terv szerinti értékcsökkenési leírás (5AVI 

TSzÉCsL) karakterek. 

Kontírozás: 
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 1AII IHTSzÉCs Csökken Követel 129 IHTSzÉCs 200 000 
Teljesítmény Költség 5AVI TSzÉCsL Nő Tartozik 571 TSzÉCsL 200 000 
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32.2.2. Gazdasági esemény: Vásárolt takarmány felhasználás. 

Azt a változatot használjuk, mely szerint a vásárolt takarmányokat a vállalkozás 

raktározza, és év közben mennyiségi és értéknyilvántartást is vezet. Ebben a téri-

dőben a készletfelhasználás erőforrás csökkenést (Követel), és költségnöveke-

dést (Tartozik) jelent. 

Kontírozás: 
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 2BI Alapanyag Csökken Követel 211 Alapanyag 800 000 
Teljesítmény Költség 5AIV Anyagktg. Nő Tartozik 511 Anyagktg. 800 000 

32.2.3. Gazdasági esemény: Saját termelésű takarmány felhasználás. 

A saját termelésű takarmányokat a vállalkozás a készleteken belül a B.I.4. Kész-

termékek mérlegsorban mutatja be. A főkönyvi számla azonosítója 2BI Készter-

mékek (2BI Készterm.) karaktersorozat. A felhasználás csökkenti az itt nyilván-

tartott erőforrás mennyiségét és értékét (Követel). A teljesítmény is eltér a vásá-

rolt készletektől. Saját előállítású erőforrás, forgóeszköz felhasználása az 

A.II.03. Saját termelésű készletek állományváltozása eredménykimutatás sorban 

fog megjelenni.  A főkönyvi nyilvántartásban használt azonosítót is ismerjük 

már: 5AII Saját termelésű készletek állományváltozása (5AII STKÁV). Az erő-

forrás felhasználás következtében nő a költségek összege (Tartozik). 

Kontírozás: 
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 2BI Készterm. Csökken Követel 25 Készterm. 1 000 000 
Teljesítmény Költség 5AII STKÁV Nő Tartozik 581 STKÁV 1 000 000 

32.2.4. Gazdasági esemény: Gyógyszer, vitamin felhasználás. 

A gyógyszereket, és vitaminokat a vállalkozások általában nem raktározzák. Ak-

kor vásárolják meg, amikor szükség van rájuk, ezért itt az erőforrás helyett a va-

gyon másik felülete a tőke, kötelem, kötelezettség fog változni. A kifizetésig tar-

tozás, rövid lejáratú kötelezettség keletkezését, növekedését (Követel) kell nyil-

vántartani a 4FIII Szállítók számlán. A teljesítmény nyilvántartására használt 

számla azonosítója, változása lehet ugyanaz, mint a 31.1.2. Gazdasági esemény-

nél. 

Kontírozás: 
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Tartozás Forrás 4FIII Szállítók Nő Követel 454 Szállítók 1 000 000 
Teljesítmény Költség 5AIV Anyagktg. Nő Tartozik 511 Anyagktg. 1 000 000 
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32.2.5. Gazdasági esemény: Bérköltség elszámolása. 

Az előző gazdasági eseményektől csak a tér dimenziója tér el. A humán erőfor-

rás nem raktározható, ezért a hozzá kapcsolható költség a kifizetésig a kötelmet, 

a tartozást, a rövid lejáratú kötelezettséget növeli. A vállalkozás partneree ebben 

a térben a saját alkalmazottai, ezért a pozitív változást (Követel) a 4FIII Jövede-

lem elszámolási számlán (4FIII JESzla.) karaktersorozattal azonosított főkönyvi 

számlán kell nyilvántartásba venni. Az erőforrás tartalma miatt az eredményki-

mutatásban is egy másik csoportot kell keresni a költségváltozás bemutatására: 

A.V. Személyi jellegű ráfordítások. A költségnövekedés (Tartozik) nyilvántartá-

sára használt főkönyvi számla azonosítója pedig az 5AV Bérköltség (5AV 

Bérktg.) lesz. 

Kontírozás: 
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Tartozás Forrás 4FIII JESzla. Nő Követel 471 JESzla. 3 000 000 
Teljesítmény Költség 5AV Bérktg. Nő Tartozik 541 Bérktg. 3 000 000 

32.2.6. Gazdasági esemény: Szociális hozzájárulási adó elszámolása. 

A beszámoló, és főkönyvi nyilvántartás csoportszintjén sem különbözik az elő-

ző, 31.1.5. Gazdasági eseménytől. Tartozás, rövid lejáratú kötelezettség nő (Kö-

vetel). A személyi jellegű ráfordítás szintén több lesz (Tartozik). Csak a főköny-

vi számlák azonosító karakterei térnek el: 4FIII Költségvetési befizetési 

kötelezettségek (4FIII KBKöt.), és 5AV Szociális hozzájárulási adó (5AV 

Szocho adó):  

Kontírozás: 
Vagyon 

Teljesítm. 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Tartozás Forrás 4FIII KBköt. Nő Követel 463 KBKöt. 700 000 
Teljesítm. Költség 5AV Szocho adó Nő Tartozik 561 Szocho adó 700 000 

32.2.7. Gazdasági esemény: Állatorvosi költségek elszámolása. 

Az állatorvos egy szolgáltatást nyújt a vállalkozásnak. Alkalmazzuk megint a 

késleltetett fizetés módszerét. Ennek megfelelően a kifizetésig egy szállítóval 

szembeni tartozás, rövid lejáratú kötelezettség nő (Követel). A főkönyvi számla 

azonosítója: 4FIII Szállítók. A szolgáltatás közvetetten, az eredményen, ezen be-

lül is a költségek növekedésén keresztül csökkenti a vállalkozás vagyonát, mert 

a szolgáltatás igénybevétel mindig egy másik, külső piaci szereplő teljesítmé-

nyének felhasználását jelenti. Mi vesszük igénybe, tehát az üzleti évben a vállal-

kozásunknál kell költségnövekedésként (Tartozik) elszámolni. A főkönyvi 
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számla azonosítója lehet például: 5AIV Igénybevett egészségügyi, állategész-

ségügyi, környezetvédelmi szolgáltatások (5AIV Eü.Kv.Sz.). 

Kontírozás: 
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Tartozás Forrás 4FIII Szállítók Nő Követel 454 Szállítók 1 200 000 
Teljesítmény Költség 5AIV Eü.Kv.Sz. Nő Tartozik 521 Eü.Kv.Sz. 1 200 000 

32.3. Gazdasági esemény: Itatásos borjak tartási költségeinek aktiválása. 

Elszámoltuk azokat a teljesítményeket, melyek az itatásos borjútartás téridejéhez 

tartoztak. A nyilvántartás jelenlegi állapotában ezek a költségek az üzleti év 

eredményét csökkentik. Megfelel ez a valódiság számviteli alapelvének? Nem, 

hiszen az erőfeszítéseket egy vagyontárgy megőrzése, fejlődése, érdekében hoz-

tuk. Meg is jelenik ez a borjak súlygyarapodásában, növekedésében. Akkor ez 

közvetlen vagyonnövekedés. Reálfolyamatokhoz használt erőforrás előállítás. 

Tehát egyrészt közvetlenül növelni (Tartozik) kell a 2BI Itatásos borjak (2BI 

It.Borjak) karakterekkel azonosított főkönyvi számlán kimutatott értéket. Más-

részt a vagyon közvetett változásaként költségmegtérülés formájában csökken-

teni (Követel) kell az üzleti év eredményét rontó költségeket. Mivel a vagyone-

lemet a készletek közé soroltuk, erre a célra csak az 5AII Saját termelésű 

készletek állományváltozása (5AII STKÁV) karakterekkel azonosított főkönyvi 

számla használható fel. Az érték pedig az itatásos borjak tartásával, nevelésével 

közvetlenül kapcsolatba hozható összes költség, 7 900 000 HUF. 

Kontírozás: 
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 2BI It.Borjak Nő Tartozik 241 It.Borjak 7 900 000 
Teljesítmény Költség 5AII STKÁV Csökken Követel 581 STKÁV 7 900 000 

32.4. Gazdasági esemény: Borjúállomány átminősítése. 

A borjak téridejében egy fordulópont. Csecsemőkorból (itatásos borjak), gyerek, 

serdülő korba (növendékek) kell lépniük. Változnak tartásuk, élelmezésük 

körülményei, követelményei, eredményei57. Ezt a változást a számviteli 

nyilvántartásnak is tükröznie kell. A változás a reálfolyamat és a számvitel 

szempontjából sem jelent nagy, vagy bonyolult feladatot. Egyik istállóból egy 

másikba kell áthelyezni az állományt. Egyik készletcsoportból egy másikba 

kerülnek át a növendék állatok. Az érték pedig a 2BI Itatásos borjak számlán 

                                                           
57

 A transzformációt az állattenyésztők korosbításnak nevezik. 
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kimutatott vagyonérték az előkészítő táblázat 8. sorának adatát kell hozzáadni a 

példában megadott előző, 32.3. Gazdasági eseményben már használt értéket: 

1	951	500 + 7	900	00 = 9	851	500	���. 

Ez az értéket kell eltűntetni (Követel) a 2BI Itatásos borjak (2BI It.Borjak) 

főkönyvi számláról, melynek egyenlege így nulla lesz. Természetesen ez az 

érték fog megjelenni (Tartozik) a 2BI Növendék állatok (2BI NövÁll.) 

karakterekkel azonosított főkönyvi számlán. 

Kontírozás: 
 Erőforrás Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Eszköz 2BI Növ.Áll. Nő Tartozik 242 NövÁll. 9 851 500 
Csökken Eszköz 2BI It.Borjak Csökken Követel 241 It.Borjak 9 851 500 

32.5. Gazdasági esemény: Borjúnevelés. 

A növendék időszak második szakasza a növendékmarhák nevelése. Más költ-

ségszerkezetben, de megismétlődnek az első szakasz teljesítményei.  

Kontírozások: 

32.5.1 Gazdasági esemény: Növendék istálló értékcsökkenése. 
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 1AII IHTSzÉCs Csökken Követel 129 IHTSzÉCs 800 000 
Teljesítmény Költség 5AVI TSzÉCsL Nő Tartozik 571 TSzÉCsL 800 000 

32.5.2. Gazdasági esemény: Vásárolt takarmány felhasználás. 
Vagyon 

Teljesítm. 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 2BI Alapanyag Csökken Követel 211 Alapanyag 11 200 000 
Teljesítm. Költség 5AIV Anyagktg. Nő Tartozik 511 Anyagktg. 11 200 000 

32.5.3. Gazdasági esemény: Saját termelésű takarmány felhasználás. 
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 2BI Készterm. Csökken Követel 25 Készterm. 4 500 000 
Teljesítmény Költség 5AII STKÁV Nő Tartozik 581 STKÁV 4 500 000 

32.5.4. Gazdasági esemény: Gyógyszer, vitamin felhasználás. 
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Tartozás Forrás 4FIII Szállítók Nő Követel 454 Szállítók 800 000 
Teljesítmény Költség 5AIV Anyagktg. Nő Tartozik 511 Anyagktg. 800 000 

32.5.5. Gazdasági esemény: Bérköltség elszámolása. 
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Tartozás Forrás 4FIII JESzla. Nő Követel 471 JESzla. 9 000 000 
Teljesítmény Költség 5AV Bérktg. Nő Tartozik 541 Bérktg. 9 000 000 
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32.5.6. Gazdasági esemény: Szociális hozzájárulási adó elszámolása. 
Vagyon 

Teljesítm. 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Tartozás Forrás 4FIII KBköt. Nő Követel 463 KBKöt. 1 800 000 
Teljesítm. Költség 5AV Szocho adó Nő Tartozik 561 Szocho ad 1 800 000 

32.5.7. Gazdasági esemény: Állatorvosi költségek elszámolása. 
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Tartozás Forrás 4FIII Szállítók Nő Követel 454 Szállítók 800 000 
Teljesítmény Költség 5AIV Eü.Kv.Sz. Nő Tartozik 521 Eü.Kv.Sz. 800 000 

32.5.8. Gazdasági esemény: A növendékállatok értékváltozásának aktiválása. 
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 2BI Növ.Áll. Nő Tartozik 242 Növ.Áll. 28 900 000 
Teljesítmény Költség 5AII STKÁV Csökken Követel 581 STKÁV 28 900 000 

Itt a téridő második fordulópontja. Elérték a felnőttkort a szarvasmarhák. A szét-

választás alapja most az egyedek neme szerinti történik. Mert tejtermelésre, te-

nyésztésre 4. ipari forradalom ide, információs forradalom oda, a tejtermeléssel 

foglalkozó vállalkozások a nőivarú egyedeket használják. 

Hogy is néz ki példánkban az ivararány? A nőívarú egyedek (tehenek) aránya 

60, a hímivarúaké (bikák) 40 százalék. Csak ilyen arányban szabad megosztani a 

növendékállat nevelés összes közvetlen költségét: 
��K��7�ú	5@l5�5�	�ö��5�45�	�ö4��é@5 = 28	900	000 ∗ 0,4 = 11	560	000	��� 

hő��7�ú	5@l5�5�	�ö��5�45�	�ö4��é@5 = 28	900	000 ∗ 0,6 = 17	340	000	��� 

32.6. Gazdasági esemény: A hímivarú növendék állatok átsorolása a hízóállatok 

közé.  

A hímivarú egyedek csak a készletek terében kerülnek át egy másik helyre. Az 

új helyet általában a számvitel a 2BI Hízóállatok karaktersorozattal azonosítja. 

A 11 560 000 HUF ennek a vagyoncsoportnak az értékét növeli (Tartozik), A 

2BI Növendék állatok (2BI Növ.Áll.) főkönyvi számlán kimutatott vagyonérték 

pedig ennyivel kevesebb (Követel) lesz: 
Erőforrás Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Eszköz 2BI Hízóállatok Nő Tartozik 243 Hízóállatok 11 560 000 
Csökken Eszköz 2BI Növ.Áll. Csökken Követel 242 NövÁll. 11 560 000 

32.7. Gazdasági esemény: A nőivarú egyedek kivezetése a készletekből.  

A nőivarú egyedek elhelyezése létezésük, ellenőrzésük új fizikai terében hason-

lóan egyszerű, mint a másik nemhez tartozóknál volt. Csak átkerülnek egy má-

sik istállóba. A számvitel azonban ezt a térváltást (átsorolás, átminősítés) csak 

több lépésben tudja követni. A többletfeladatot a nyilvántartási főcsoport váltás 
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okozza. Forgóeszközből tárgyi eszköz lesz. A forgóeszközök közül el kell tün-

tetni a tenyésztésre, tejtermelésre alkalmas biológiai erőforrásokat, eszközöket. 

Az átsorolás előtt a vagyonelem nyilvántartására a 2BI Növendékállatok (2BI 

Növ.Áll.) főkönyvi számlát kellett használni. Pozitív vagyonérték helye a Tarto-

zik oldal volt. Most ez a vagyonelem megszűnik (Követel). A tehenek nálunk 

születtek, mi neveltük őket, tehát ez a vállalkozás saját teljesítménye. Ha meg-

szűnnek, mint készletek létezni, akkor az ehhez a vagyoncsoporthoz tartozó saját 

teljesítményt sem ismerhetjük el a vállalkozás eredményében. Csökkentenünk 

kell az üzleti év eredményét kifejező adózott eredményt. A saját termelésű kész-

letek vagyonváltozása miatti teljesítmények bemutatásának helye az eredmény-

kimutatásban az A.II.03. Saját termelésű készletek állományváltozása sor. A fő-

könyvi nyilvántartásra pedig az 5AII Saját termelésű készletek állományváltozá-

sa (5AII STKÁV) karakterlánccal azonosított főkönyvi számlát használjuk. A 

készletcsökkenés erőforrás felhasználás, ami most is költségnövekedés (Tarto-

zik).  
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 2BI Növ.Áll. Csökken Követel 242 Növ.Áll. 17 340 000 
Teljesítmény Költség 5AII STKÁV Nő Tartozik 581 STKÁV 17 340 000 

32.8. Gazdasági esemény: A nőivarú egyedek nyilvántartásba vétele a tárgyi 

eszköz között. 

A tenyésztésre, leválasztható termékek termelésére alkalmas biológiai erőforrá-

sokat a használat idődimenziójától függetlenül a számviteli törvény, és az IFRS 

szerint is az A.II. Tárgyi eszközök között kell bemutatni. A megtermékenyítés 

előtt az üszőket itt kell nyilvántartásba venni. Ebben a térben van létjogosultsága 

a befejezetlen állomány önálló bemutatásának nyilvántartásának az 1AII Befeje-

zetlen beruházások (1AII Beruh.) karakterekkel azonosított főkönyvi számlának. 

Mert a megtermékenyítés még nem történt meg. Új vagyonelem, erőforrás, esz-

köz felett kell az ellenőrzés megszerzésének tényét rögzíteni (Tartozik). A reál-

folyamatokban használt saját előállítású eszközök értékében nyilvántartásba 

vett, aktivált értéket közvetett vagyonváltozásként, teljesítményként az 5AII Sa-

ját előállítású eszközök aktivált értéke (5AII SEEAÉ) karaktersorozattal azono-

sított főkönyvi számlán, mint költségmegtérülést (Követel) kell elszámolnunk. 

Az érték ugyanannyi, mint a 37.7. Gazdasági eseménynél volt. 
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 1AII Beruh. Nő Tartozik 161 Beruh. 17 340 000 
Teljesítmény Költség 5AII SEEAÉ Csökken Követel 582 SEEAÉ 17 340 000 
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32.9. Gazdasági esemény: Megtermékenyítés aktiválása. 

A lehetőség immár adott a tenyészállatok rendeltetésszerű használatára. Jöhet a 

mindent eldöntő lépés, a megtermékenyítés. Melyik egyed lesz alkalmas a te-

nyésztésre? Csak ezekből lehet majd tenyészállat. A gyakorlatban ezt mindenhol 

mesterséges megtermékenyítés módszerével végzik. Így biztonságosabb, és ha-

tékonyabb. A megfelelő tenyészanyagot erre szakosodott vállalkozások készítik 

és általában a mesterséges megtermékenyítés műveletét is ők végzik. Tehát szol-

gáltatást, egy másik vállalkozás teljesítményét kell igénybe vennünk. A pénzü-

gyi teljesítésig most is a tartozás, kötelezettség nő (Követel) a 4FIII Szállítókkal 

szemben. A szolgáltatás értéke most azonban közvetlenül növeli (Tartozik) erő-

forrásaink, konkrétan a befejezetlen tárgyi eszközök értékét. Mint tudjuk a te-

nyésztésbe vételig az erőforráshoz tartozó értékváltozásokat az 1AII Beruházá-

sok (1AII Beruh.) azonosítóval használt főkönyvi számlán kell nyilvántartanunk. 

Értéke a példa szerint 500 000 HUF: 

Vagyon 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 1AII Beruh. Nő Tartozik 161 Beruh. 500 000 
Tartozás Forrás 4FIII Szállítók Nő Követel 454 Szállítók 500 000 

A megtermékenyítés az egyedek 90 százalékánál volt sikeres. A teljes állomány-

nak ekkora részéből lesz használható tenyészállat. Fel kell osztanunk a tenyész-

tésbe vétel érdekében felmerült közvetlen költséget használatba vehető, és nem 

vehető részre: 
�7���á47��7	�5��	�5�lé��á447�	�	é��é�5 = D17	340	000 + 500	000E ∗ 0,9 = 16	056	000	���. 
�7���á47��7	�5K	�5��	á44. é��é�5 = D17	340	000 + 500	000 − 16	056	000E = 1	840	000	���. 
Kezdjük az utóbbival. Ha egy vagyontárgy nem alkalmas a befektetett eszkö-

zöktől elvárt készségek teljesítésére, teljesítményre, akkor azt tilos használatba 

venni. A biológiai eszközöknél ebben az esetben általában a forgóeszközök kö-

zött lehet folytatni az erőforrások transzformációs folyamatát. Tehát meg kell 

fordítani a 32.6. és a 321.7. Gazdasági eseményeket. Természetesen az összeg 

nagyon más lesz. Egyrészt lényeges kisebb összeget kell mozgatni, mert a meg-

termékenyítés csak az állomány töredékénél volt sikertelen. Másrészt vemhesí-

tés költségével növelni kell a készletek közé átsorolt állomány értékét is. 

32.10. Gazdasági esemény: A nőivarú egyedek kivezetése a tárgyi eszközök kö-

zül (32.8. Gazdasági esemény megfordítása). 
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 1AII Beruh. Csökken Követel 161 Beruh. 1 840 000 
Teljesítmény Költség 5AII SEEAÉ Nő Tartozik 582 SEEAÉ 1 840 000 
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32.11. Gazdasági esemény: A nőivarú egyedek nyilvántartásba vétele a készletek 

között (32.7. Gazdasági esemény megfordítása).  
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 2BI Növ.Áll. Nő Tartozik 242 Növ.Áll. 1 840 000 
Teljesítmény Költség 5AII STKÁV Csökken Követel 581 STKÁV 1 840 000 

32.12. Gazdasági esemény: A vemhesüsző állomány használatba vétele. 

A fennmaradó állomány már tenyészállat. Változtatni kell az erőforrás készült-

ségi fokán, használhatósági állapotán, státuszán. 16 056 000 HUF-al csökkenteni 

(Követel) kell a 1AII Befejezetlen beruházások (1AII Beruh.), ugyanakkor nö-

velni (Tartozik) kell a 1AII Tenyészállatok (1AII Tenyészáll) karaktersorozatok-

kal azonosított főkönyvi számlákon kimutatott vagyonértéket.  
Erőfor-

rás 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Eszköz 1AII Tényészáll. Nő Tartozik 151 Tenyészáll. 16 056 000 
Csökken Eszköz 1AII Beruh. Csökken Követel 161 Beruh. 16 056 000 

A hosszú, összetett feladat után az összefüggések felismerésének elősegítése ér-

dekében nézzük a tenyészállat létrehozásának hálózati ábráját. 
     Külső síkok Közvetítő    Belső síkok 

       Származási hely sík csomópont       Megjelenési forma sík  Teljesítmény sík 
 
              1AII INGHTSzÉCs       5AVI TSzÉCsL               
    4FIII Rövid lejáratú köt. 

Szállítók 
JESzla.                  5AIV AJRáf. 
KBköt.                   Anyagktg. 
Szocho adó          2BI Alapanyagok      Ig.vett Szolg. 
                  

 
                  5AV SzJRáf. 

    Bérktg. 
      2BI Készterm.     Szocho adó 

 
 

                       5AII STKÁV 
       2BI NHEÁll. 

It.Borjak     
                 Növ.Áll. 
       Hizóállatok 
 

1AII Beruh.     5AII SEEAÉ  
                                    
                        1AII Tenyészállatok                      
Forrás: Saját szerkesztés  

19. ábra 
Tenyészállat előállítás hálózati ábrája 
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III.16. Az igénybevett szolgáltatások számvitele 
A vállalkozásoknak tevékenységükhöz az aktiválható eszközök mellett szolgál-

tatásokat, a vállalkozás számára értékkel bíró, más piaci szereplőtől megvásárol-

ható munkavégzést, vagy jogosultságot58 is igénybe kell venniük. A gazdasági, 

szociológiai szakirodalom elsősorban a fogyasztó szempontjából vizsgálja, cso-

portosítja a szolgáltatásokat. A számviteli törvény a vállalkozások számára eb-

ben a térben egy nagyon leegyszerűsített világképet kínál. A vállalkozás vagyo-

naként a mérlegben igénybe vett szolgáltatás nem mutatható ki. Kivétel: a mér-

leg-fordulónapig a vevő felé nem teljesített szolgáltatáshoz felhasznált, az alvál-

lalkozótól elfogadott teljesítmény növeli a B.I.5. Áruk mérlegsor értékét. Telje-

sítményként az éves beszámoló eredménykimutatásában az A.IV. Anyagjellegű 

ráfordítások csoportba kell besorolni az igénybe vett, felhasznált szolgáltatáso-

kat. A hubon belüli osztályozásnál a kézzelfoghatóság (fizikai jelleg) az egyik 

szempont. Az ennek alapján rendezett szolgáltatások helye az eredménykimuta-

tásban: A.IV.06. Igénybe vett szolgáltatások, A közvetített szolgáltatások pedig 

az eredménykimutatás A.IV.09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke so-

rában találhatók. Az A.IV.07. Egyéb szolgáltatások sorba a szolgáltató ágazati, 

közszolgáltató jellege (a pénzügyi szolgáltatók és az állami monopóliumok érde-

melnek megkülönböztetett figyelmet) a besorolás szempontja.  

Az A.IV.06. Igénybe vett szolgáltatások eredménykimutatás sor elemei közül az 

anyagjellegű szolgáltatások legfontosabb jellemzője, hogy a teljesítés következ-

tében a vállalkozásnál valamilyen anyagáramlás lesz tapasztalható. Vagy a szol-

gáltatást igénybevevő által ellenőrzött reáleszköz a tevékenység tárgya. Vagy 

legalább egy nem ellenőrzött vagyontárgy használati jogát adja át a szolgáltató:  
24. táblázat 
Az anyagjellegű szolgáltatások fontosabb csoportjai 

Szolgáltatás neve Anyagi tartalom, és a szolgáltatás formája 
Energiaszolgáltatások áram, hő, víz, gáz, stb. 

Szállítási, rakodási költségek 
Ellenőrzött vagyontárgyak mozgatása a vállalkozás és a külső terek 
között 

Anyagmozgatási költségek Ellenőrzött vagyontárgyak mozgatása a vállalkozás belső tereiben 
Karbantartási költségek Ellenőrzött, reálfolyamatokhoz használt befektetett eszközök 
Operatív lízing, bérleti díjak Nem ellenőrzött reáleszközök használati joga 
Bérmunka költségei Ellenőrzött saját termelésű készletek 
Csomagolási költségek Ellenőrzött vagyontárgyak előkészítése szállításra, értékesítésre 
Bizományosi díj Ellenőrzött készletek értékesítése 

Forrás: Saját szerkesztés 

                                                           
58 Lást Wikipédia. 
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A nem anyagjellegű költségek nem kapcsolhatók közvetlenül reáleszközökhöz. 

A számviteli törvény alkotója ilyennek találja például a postai és távközlési szol-

gáltatásokat, az utazás szervezésének költségeit, a hirdetési költségeket, a rek-

lámköltségeket, a marketing költségeket, az üzletszerzési költségeket, és végül, 

de nem utolsó sorban a könyvviteli szolgáltatások költségeit. 

Az A.IV.07. Egyéb szolgáltatások közé tartoznak az üzleti évet terhelő, a va-

gyontárgyak, eszközök értékében figyelembe nem vehető, az üzleti tevékenység-

gel összefüggő, anyagköltségnek, vagy anyag-, és nem anyagjellegű szolgálta-

tásnak nem minősíthető ráfordítások. A számvitli törvény szabályai, és a vállal-

kozások gyakorlata szerint az eredménykimutatás sorban a pénzügyi szolgálta-

tóknak (hitelintézetek, biztosító társaságok, brókercégek), és az államigazgatás 

szerveinek fizetett díjakat kell bemutatni. Ebben a sorban található például a 

bankköltség, a befektetési társaságoknak fizetett közvetítői díjak, jutalékok, a 

biztosítási díjak, a hatósági igazgatási költségek, az illetékek, a közjegyzői díjak, 

a környezetvédelmi termékdíjak, a késztermék értékesítése előtt megfizetett fo-

gyasztási és jövedéki adó, az egyéb hatósági szolgáltatások ellenértéke. Fontos 

szabály: Az egyéb szolgáltatások közé a pénzügyi szolgáltatással, és nem a 

pénzügyi eszközökkel kapcsolatos ráfordítások tartoznak! 

Az igénybevett szolgáltatások értékelése alapjában véve egyszerű feladat. Egy 

külső féllel kötött szóbeli, vagy írásbeli megállapodás alapján, az elfogadott, 

igazolt, ellenőrzött szolgáltatásról kiállított számla általános forgalmi adó nélkü-

li értéke egyértelműen meghatározza az igénybe vett teljesítmény értékét. Az 

egyszerűség azonban most is visszaüthet. Először, a szolgáltatások teljesítése, 

valódisága sokszor nehezen bizonyítható, ellenőrizhető. Másodszor, a vállalati 

hálózatok tagjai, a magánszemély tulajdonos személye, vagy hozzájuk kötődő, 

ellenőrzésük alatt álló, érdekeltségi körükbe tartozó szervezet, illetve a vállalko-

zás között létrejött, szolgáltatás tárgyú megállapodások közgazdasági paraméte-

rei nem mindig felelnek meg a piaci viszonyoknak. A gazdasági tevékenységnek 

ebben a téridejében a nehezen ellenőrizhető tartalom, a gyors lefolyású, reálfo-

lyamatokhoz nem köthető tevékenység miatt nagy a kísértés a valóságban nem 

is teljesített szolgáltatások számlázására, kifizetésére és elszámolására az üzleti 

év költségei között. Még mindig gyakori a tulajdonos kivételesen magas összeg-

gel honorált – mert rendkívül hasznos – piackutatási gazdasági, műszaki, szerve-

zői, marketing stb. tevékenysége. Mindez természetesen nem más, mint a közve-

tett vagyonváltozás síkján, az adózott eredmény csökkentésével megvalósított 
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szemérmetlen vagyonkivonás. A piaci szereplők nem sokat tehetnek ellene. A 

költségvetési érdekek érvényesítésére, konkrétan az adóbevételek védelmére 

viszont meglehetősen hatékony eszközöket használ az állam. Például a transz-

ferár szabályozást, a kettőszázezer HUF érték feletti szerződésekre az írásbeli 

szerződéskötés kötelező előírását, a szétválaszthatatlan üzleti és a magáncélú 

szolgáltatás igénybevétel miatti általános forgalmi adó levonás, visszaigénylés 

teljes, vagy részleges tilalmát, stb.. 

A számviteli alapelvek hatásának, érvényesítésének jellemzőit a szolgáltatások 

létezésével, valódiságával összefüggésben érdemes értelmezni: 

• Teljesség elve: A vállalkozás által igénybe vett minden szolgáltatásnak, a 

vállalkozás teljesítményére gyakorolt összes hatását nyilván kell tartani, és be 

kell mutatni az éves beszámoló eredménykimutatásában. 

• Valódiság elve: Csak a valóban teljesített, a vállalkozás működéséhez szük-

séges szolgáltatások értékével lehet az üzleti év eredményét csökkenteni. 

• Óvatosság elve: A szolgáltatások értékének kialakításánál, elszámolásánál ti-

los semmibe venni a piaci értékviszonyokat. 

• Időbeli elhatárolás elve: Az adóelszámolástól függetlenül a szolgáltatások ér-

tékének csak azt a részét lehet és kell az üzleti év teljesítményei között elszá-

molni, nyilvántartani, amelyik az üzleti évben teljesült. 

• Tartalom elsődlegessége a formával szemben: A szolgáltatás valóban a vál-

lalkozástól független partnertől származzon. Például mindig nagyon gyanú-

sak a hatóságok, az ellenőrzési jogosítványokkal rendelkező szervezetek, au-

ditorok, számviteli szolgáltatók szemében a közreműködésre kötelezett tulaj-

donosok, alkalmazottak szolgáltatásai.  

• Világosság elve: A kettőszázezer forintnál nagyobb értékű szerződésekre elő-

írt kötelezően írásban kötött szerződés előírása 

A számviteli politikájában a vállalkozásnak a szolgáltatások igénybevételével 

kapcsolatban a következő információkat kell feltétlenül szabályoznia: 

• A döntési jogosultság paramétereit a szolgáltatások megrendelésénél. 

• A vállalkozásnál transzferár szabályzatában a szolgáltatások árazásánál alkal-

mazott elveket, módszereket. 

• A szolgáltatások teljesítésének igazolására használt módszereket, bizonyla-

tokat. 
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A szolgáltatások alapbizonylatai különlegesek. Elsősorban szolgáltatófüggőek. 

A kisebb értékeknél jellemző a készpénzes fizetés, pénztárbizonylatok alapján. 

A reálgazdasági ágazatokban működő piaci szereplők, és a biztosító társaságok 

általában késleltetett fizetési határidejű számlát állítanak ki az elvégzett tevé-

kenységükről, nyújtott jogosultságról. Így a vállalkozásnál szállítókkal szembeni 

kötelezettség keletkezik. A hitelintézetek is kötelesek a számlavezetés és az 

egyéb banki szolgáltatások miatt számlát kiállítani. A pénzügyi teljesítés formá-

ja azonban jellemezően inkasszó (a bank a vállalkozás számlájáról időszakon-

ként leemeli a követelését). Az államigazgatási szerveknek és a közjegyzőknek 

általában a szolgáltatással egy-időben kell megfizetni a szolgáltatási díjat. 

A szolgáltatásoknak általában nincs analitikus nyilvántartása, mert ez nem va-

gyonelem (eszköz, vagy forrás). 

A szolgáltatások főkönyvi elszámolásánál egyrészt a teljesítmény, másrészt a 

szolgáltató besorolására kell odafigyelni. Az elszámolás jellemzőit összefoglaló 

ábrákat az F.12. sz. Mellékletből ismerhetik meg.  

A szolgáltatásoknak is van olyan eleme, amelyiknél eltér a főkönyvi nyilvántar-

tás és a bemutatás szemlélete, szabálya. A közvetített szolgáltatásokhoz felhasz-

nált alvállalkozói teljesítményeket a 8. Ráfordítások számlaosztályban kell el-

számolni, de az eredménykimutatásban az A.IV.09. Eladott (közvetített) szolgál-

tatások sorban kell bemutatni.  

Sajátossá teszi a főkönyvi elszámolás módszerét a szolgáltatások sokszor folya-

matos jellege. A napi 24 órán, évi 365 napon keresztül folyamatosan használ-

ható, igénybe vehető szolgáltatás teljesítési idejének megállapítása a számvitel 

és az adóelszámolás téridejének összehangolása nem magától értetődő, rutinsze-

rűen megoldható feladat. Az előbbi folyamatos, az utóbbi pedig diszkrét idősza-

kokkal, időpontokkal dolgozik. Az adótörvény a folyamatosan igénybe vehető 

szolgáltatásoknál (folyamatos szolgáltatások) a számlában meghatározott fizeté-

si határidőhöz, a pénzügyi teljesítés határidejéhez köti a teljesítés időpontját. A 

gazdasági eseményt mindenképpen egy beszámolási időszakba erőszakolja be. 

Ez a vállalkozásoknál év végén elkerülhetetlenül új elszámolási, nyilvántartási 

feladatot generál. Mert az üzleti év decemberében meg kell oldani a valódiság, a 

teljesség, az időbeli elhatárolás számviteli alapelveinek, és egyben az általános 

forgalmi adó törvény előírásainak egyaránt megfelelő nyilvántartást. Egy példa 

segítségével világosabban láthatjuk a problémát és a lehetséges megoldásokat. 
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33. Példa: A vállalkozás megkapta az elektromos energia fogyasztás számláját. 

A számla összege 180 000 HUF+Áfa. A teljesítési időszak 201X. november 20- 

201X. december 20. A fizetési határidő 201X+1. január 15. 

1. Megoldás. 
33.1.1. Üzleti évet terhelő elektromos energia szolgáltatási díjának elszámolása. 

Mi is igazából a probléma? Van egy számlánk, ami egyszerre egy üzleti évben 

igénybe vett szolgáltatás értékét, és egy üzleti évet követő évre vonatkozó köte-

lezettséget tartalmaz. Az idődimenzió duplikációját egyértelműen az adótörvény 

okozza, hiszen az általános forgalmi adó teljesítési idejét, bevallási időszakát, 

visszaigénylési lehetőségét áthelyezte a következő évre. A számviteli számára ez 

azt jelenti, hogy a szolgáltatás formáját öltő teljesítményt, a közvetett vagyon-

csökkenést, a költséget mindenképpen az üzleti évben kell elszámolni. A tarto-

zás, kötelezettség keletkezési ideje, és fizetési határideje viszont a bizonylat 

adatai alapján egyértelműen a következő év tranzakciói közé tartozik. Ehhez ha-

sonló helyzetek megoldására már ismerjük a módszert. A több évet érintő gazda-

sági események üzleti évre gyakorolt hatását időbeli elhatárolásként kell az üz-

leti év közvetlen vagyonváltozásában bemutatni. A következő évi bizonylat 

alapján nyilvántartásba vett költség az üzleti év eredményét csökkenti, tehát a G. 

Passzív időbeli elhatárolás pozitív irányú (Követel) változását kell választani. 

Azonosító száma: 4G Ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (4G RPIELH). 

Az üzleti évre előrehozott időbeli elhatárolás nőtt (Követel). A vállalkozás va-

gyonának közvetett, adózott eredményt módosító változása a költségek növeke-

déseként (Tartozik) fejti ki hatását. A fejezet besorolással foglalkozó bekezdései 

alapján az 5AIV Igénybe vett szolgáltatások (5AIV IgVSzolg.) karakterlánccal 

azonosítható főkönyvi számlát kell használnunk. 

Kontírozás: 
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösít
és 

Irányítószám 

Tőke Forrás 4G RPIELH Nő Követel 482 RPIELH 180 000 
Teljesítmény Költség 5AIV IgVSzolg. Nő Tartozik 529 IgVSzolg 180 000 

Ennél a megoldásnál az üzleti évben már nincs más könyvelési feladat. 
2. Megoldás. 
A számviteli szakirodalom egy másik megoldást választott, és tett szinte kötele-
zővé. Náluk a kötelezettség megjelenítése, bemutatása a közvetlen vagyonválto-
zás okai között kapott elsőbbséget. A módszer filozófiája szerint, ha a teljesít-
mény az üzleti évhez tartozik, akkor a kötelmet is ebben az időszakban kell nyil-
vántartani, bemutatni. Még annak árán is, hogy egy olyan követelést, vagyonnö-
vekedést is valósnak láttatunk, melyhez nem tartozik partner. A költségvetést az 
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adósságáról majd csak a következő évben szabad értesíteni. A vállalkozás általá-
nos forgalmi adó visszaigénylési jogosultsága a törvény szerint csak a következő 
évi adóbevallásban érvényesíthető.  
33.2.1. Üzleti évet terhelő elektromos energia szolgáltatási díjának elszámolása. 
Az energiaszolgáltatás díjának a vagyont közvetetten, adózott eredményen ke-
resztül csökkentő felülete ugyanaz, mint a 33.1.1. megoldásban. Az 5AIV 
Igénybe vett szolgáltatások (5AIV Ig.vettSzolg.) karakterekkel ellátott főkönyvi 
számlán kell a költségnövekedést (Tartozik) nyilvántartani. A vagyon közvetlen 
változását viszont már, mint a szolgáltatóval szemben keletkezett (Követel) 
tartozást kell bemutatni a 4FIII Szállítók karaktersorozattal azonosított számlán. 
Kontírozás: 

Vagyon 
Teljesítmény 

Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 
(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 

Tartozás Forrás 4FIII Szállítók Nő Követel 454 Szállítók 180 000 
Teljesítmény Költség 5AIV IgVSzolg. Nő Tartozik 529 IgVSzolg 180 000 

33.2.1. Általános forgalmi adó elszámolása. 
Az input folyamatok által generált általános forgalmi adó elszámolás módját az 
adónem közvetett, hozzáadott érték típusú adó jellege vezérli. A beszerzést kísé-
rő általános forgalmi adó – ha nem végső fogyasztás, hanem üzleti tevékenység-
hez beszerzett áruk, igénybe vett szolgáltatások miatt keletkezett – az üzleti part-
ner jogos követelése a vállalkozással szemben. Egy későbbi időpontig, a fizetési 
határidőig meg kell fizetni. Nő (Követel) a tartozásként kimutatott összeg a 
4FIII Szállítók azonosítóval használt főkönyvi számlán. Ebben a megoldásban 
még nincs semmi különleges. Ez a normál eset, melyben csökkenthető (Tarto-
zik) a költségvetéssel szembeni tartozás. Azonosítója: 4FIII Előzetesen felszá-
mított Áfa (4FIII Előz. Áfa). Ez valójában, tartalmát tekintve nem más, mint kö-
vetelés, mely tartozás csökkenés formáját ölti. Azonban az üzleti évben már nem 
lehet érvényesíteni a levonási jogot. Az adóbevallásban az értékesítést terhelő 
adóösszegből majd csak a következő évben lehet levonni a szállító felé tarto-
zásként az üzleti évben elfogadott összeget. A folyamatos szolgáltatásoknál a 
probléma csak annyi, hogy ez a követelés az üzleti évben nem jelenhet meg az 
éves beszámolóban bemutatott vagyon értékében. Nem használható a 4FIII 
Előzetesen felszámított általános forgalmi adó főkönyvi számla, mert arra az 
időszakra a költségvetés nem fogadja el a vállalkozásnak ezt a kötelem, tartozás 
csökkenését. Helyette jobb híján egy közgazdasági tartalom, azonosítható adós 
nélküli 3BII Általános forgalmi adó elszámolási számlát (3BII Áfa elsz.). 
használják a számviteli technikusok. Összeg: 180 000 *0,27= 48 600 HUF.   
Kontírozás: 

Vagyon 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3BII Áfa elsz. Nő Követel 369 Áfa elsz. 48 600 
Tartozás Forrás 4FIII Szállítók Nő Követel 454 Szállítók 48 600 
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A szolgáltatások elszámolásának hitelességét a beszámolóban a könyvvizsgálat 

a következő eljárások, kérdések alapján tudja igazolni: 

• Az év során a kétszázezer HUF-ot együttesen meghaladó szolgáltatások min-

tavételre alapozott vizsgálata. A vizsgálat fő szempontja: a szolgáltatás 

igénybevétele megfelel-e az ésszerű gazdálkodás követelményének? 

• Megtörtént a rendszeresen ismétlődő szolgáltatások teljes-körű elszámolása? 

• Az alkalmazott árak és a könyvelt tételek ellenőrzése. 

• A szerződések és a számlák összehasonlítása. 

III.17. Humán erőforrások használatának számvitele 
A gazdaság jelenlegi működési rendszerében egyelőre nincs, és nagy valószínű-

séggel még a 4. ipari forradalom viharos évtizedeiben sem lesz meghatározó 

számú olyan vállalkozás, mely humán erőforrás nélkül működni tudna. A fizikai 

munkavégzéssel kezdődően a szellemi kapacitások igénybevételével bezáróan 

sokféle formában, módszerrel biztosítják a vállalatok a működésükhöz szüksé-

ges emberi erőkifejtést, gyakorlatot, és tudást. A kiszervezések, a munkaerő köl-

csönzés például ezt az erőforrást szolgáltatássá változtathatják, oldva ezzel a 

közvetlen foglalkoztatás különböző formáira oly jellemző szoros kapcsolatot, 

felügyeletet a vállalkozás és a munkavállaló között.  

A vállalkozás, és a humán erőforrások közti kapcsolatot munkaügyi és adózási 

szempontból a kifizetés jogcíme és a kifizető jogállása szerint kell csoportosíta-

nia. Ehhez nem abszolút mértékben, de alkalmazkodik a számviteli törvény sze-

rinti besorolás is az A.V. Erdeménykimutatás csoportban: 
25. táblázat 
A humán erőforrások számviteli csoportosítása 

Jogállás A.V.11. Személyi jellegű egyéb 
kifizetések 

A.V.10. Bérköltség 

Munkáltató Munkaviszonyban állóknak fizetett bé-
ren kívüli juttatások 

Kereset 
Munkavégzéshez kötött egyéb kifi-
zetések Kifizető Egyéb jogviszonyban állóknak  

Forrás: Saját szerkesztés 

A kereset tartalmát a statisztikai besorolások határozzák meg. Ide tartoznak: 

• az alapbérek és a törzsbérek (idő-, teljesítmény-bér, természetben fiz. bérek), 

• bérpótlékok (pl. műszak-, nyelv-, túlóra-, veszélyességi-pótlék), 

• kiegészítő fizetések (fizetett szabadság, tanulmányi szabadság, fizetett ün-

nepnap, 13. havi munkabér, sztrájk idejére fizetett bér), 

• egyéb bérek (pl. felmondási időre járó bér, megbízási díjak), 

• prémiumok, jutalmak. 
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Az A.V.10. Bérköltség sorba tartoznak a nem munkaviszony alapján a vállalko-

zástól, mint kifizetőtől magánszemélyeknek kifizetett összegek is. Például a vá-

lasztott testületi tagok tiszteletdíja, az eseti, vagy alkalmi megbízási díjak külső 

szakértőknek, és az ösztöndíjak. 

Az A.V.11. Személyi jellegű egyéb kifizetések csoportosítása a kifizetés típusa, 

illetve a magánszeméllyel kötött jogviszony alapján: 
26. táblázat 
Személyi jellegű egyéb kifizetések csoportosítása 

       Jöv. típus 
Jogcím 

Bérjellegű 
kifizetések 

Költségtérítés Nem bérjellegű 
juttatások 

Adók Egyéb 

Munkavállaló 
Végkielégítés  Jubileumi jutalom   
• Betegszabad-

ság díja 
• Munkáltatót 

terhelő 
táppénz 

• Megváltozott 
munkaképes-
ségű személy 
kereset kie-
gészítése 

• Lakásépítéshez 
nyújtott vissza 
nem térítendő tá-
mogatás  

• Napidíj 
• Étkezési költségté-

rítés 
• Munkába járással 

kapcsolatos költ-
ségtérítés 

• Különélési pótlék 
• Lakhatási támoga-

tás, költségtérítés 
 

• Tárgyjutalom 
• Szociális költsé-

gek 
• Magánszemély 

kötelezettségválla-
lásának megtéríté-
se 

• Magánszemély ja-
vára kötött, a mun-
kaadó által fizetett 
biztosítási díj 

• Önkéntes pénztá-
rakba fizetett mun-
káltatói tagdíj hoz-
zájárulás 

• Munkáltatót 
terhelő személyi 
jövedelemadó 

• Természetbeni 
juttatások sze-
mélyi jövede-
lemadója 

 

Tag, 
tulajdonos, 

tisztségviselő 

Egyéb magán-
személy 

• Szerzői jogdíj 
• Idénymunkát 

végzők 
díjazása 

• Egyéb termé-
szetbeni 
munkajöve-
delmek 

• Étkezési költségté-
rítés 

• Munkába járással 
kapcsolatos költ-
ségtérítés 

• Különélési pótlék 
• Lakhatási költség-

térítés 

  

Üzleti partner    Reprezentáció 

Forrás: Saját szerkesztés 

A személyi jellegű ráfordítások csoport harmadik sora az A.V.12. Bérjárulékok. 

Itt kell a vállalkozásoknak bemutatni az előző két sor alapján a munkáltatót 

terhelő, költségvetésnem megfizetendő adókat és járulékokat.  

A humán erőforrások közterheinek kezelése a vállalkozásoknál két különböző, 

bár az elszámolás szempontjából összefüggő adminisztrációs feladatot jelent. 

Egyrészt adatot kell szolgáltatniuk a társadalombiztosítás59 alrendszereinek a 

természetes személyek szociális, egészségügyi ellátás jogának, mértékének meg-

állapításához. Másrészt közre kell működnie a természetes személyek adókö-

telezettségének teljesítésében.  

A vállalkozás a humán erőforrások közterheinek teljesítése közben, mint foglal-

koztató köteles az adókötelezettségét teljesíteni. Mindenki, a természetes 
                                                           
59 A társadalombiztosítás az ország állampolgáraira és a törvényben tételesen meghatározott más természetes 
személyekre kiterjesztett kockázatközösség. 
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személytől a New York-i tőzsdén jegyzett NyRt-ig, foglalkoztatói státuszba 

kerülhet, ha biztosítottat foglalkoztat. Biztosított a társadalombiztosítási ellátásra 

jogosító befizetést teljesítő természetes személy. A Biztosított jogviszony meg-

határozása a gazdasági szabályozás egyik legbonyolultabb területe. A jogszabály 

tételes szabályozással próbálja követni a gazdasági élet sokszínűségét. Kevés 

sikerrel. A teljesség igénye nélkül íme azok a jogviszonyok, melyek után a 

könyv megírásának időpontjábam a biztosítottaknak, vagy helyettük a foglal-

koztató vállalkozásnak biztosítási ellátásra jogosító befizetést kell teljesítenie: 

• A teljes, és részmunkaidőben, munkaviszonyban foglalkoztatottak.  

• A szövetkezeti tagok - ide nem értve az iskolaszövetkezet nappali rendszerű 

oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató tagját -, ha a szö-

vetkezet tevékenységében munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogvi-

szony keretében személyesen közreműködik.  

• A tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló.  

• A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő társas vállalkozó.  

• A díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében 

(bedolgozói-, megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minő-

sülő vállalkozási jogviszonyban) személyesen munkát végző személy - a kü-

lön törvényben meghatározott közérdekű önkéntes tevékenységet végző sze-

mély kivételével -, amennyiben az e tevékenységéből származó, tárgyhavi já-

rulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, illető-

leg naptári napokra annak harmincad részét. 

• Az előző bekezdésbe tartozókon túl, munkavégzésre irányuló egyéb jogvi-

szony keretében munkát végző személynek kell tekinteni azt is, aki: 

o gazdálkodó szervezet választott tisztségviselője,  

o gazdasági társaság társas vállalkozónak nem minősülő vezető tisztség-

viselője,  

o szövetkezet vezető tisztségviselője,  

o és mindhárom esetben a járulékalapot képező jövedelemnek minősülő 

tiszteletdíja (díjazása) eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg 

naptári napokra annak harmincad részét. 

• Az a természetes személy, aki a munkát külföldi foglalkoztatója számára az 

ország területén kívül végzi, és a szociális biztonsági rendszerek koordinálá-

sáról szóló közösségi rendelet alapján az országban is biztosított. 

A vállalkozások az adózási terhek csökkentése érdekében megfontolják a tevé-

kenységek elvégzésének jogi formáját is. Összehasonlítják a munkaviszony és a 
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polgári jogviszony alapján történő humán erőforrás felhasználás adóvonzatát. A 

kérdés, amire választ keresnek: A munkaviszonyban foglalkoztatás adóterhe mi-

lyen viszonyban van a tevékenység kiszervezésének közterheivel? Mondani sem 

kell, hogy az adóhivatal, ezzel tökéletes ellentétben, a központi költségvetés be-

vételeinek védelme érdekében az adóterhelés maximalizálásában érdekelt. Ezért 

a szerződések és a munkavégzés jellegének vizsgálata alapján a szerződések for-

mája helyett azok tartalma alapján minősíti a vállalkozás munkavégzést, szol-

gáltatás igénybevételt tartalmazó szerződéseit. Már van tételes jogi szabályozás 

is. Ha az alábbi feltételek közül legalább kettő teljesül, akkor a megbízó nem 

lesz foglalkoztató: 

1. A megbízott a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte. 

2. A megbízott üzleti évben elért bevételeinek legalább 50 százaléka nem a 

megbízótól származik (több megbízónak végzi a tevékenységet). 

3. A megbízó nem adhatott utasítást a tevékenység végzésének módjára. 

4. A tevékenységet a megbízott telephelyén kell végezni. 

5. A tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket nem a megbízó biztosítja. 

6. A tevékenység végzésének ügyrendjét, ütemezését a megbízott határozza 

meg. 

7. A szerződés teljesítése valamilyen eredmény eléréséhez kötött. 

A társadalombiztosítási rendszer keretében működtetett közteherviselés érdeké-

ben a törvény a biztosítottakat és a foglalkoztatókat mindazon adataik rendsze-

res, vagy eseti közlésére kötelezi, amelyek a társadalombiztosítási járulék-, és 

hozzájárulás-fizetési kötelezettségeik megállapításához, teljesítéséhez, ellenőr-

zéséhez, kikényszerítéséhez szükségesek. A könyv születésének időszakában a 

vállalkozások a következő, a humán erőforrásokhoz köthető közterhekkel talál-

kozhattak: 
27. táblázat 
A humán erőforrásokhoz kapcsolódó közterhek 

Foglalkoztatót terhelő Biztosítottat terhelő 
Szociális hozzájárulási adó (Szocho adó) Nyugdíjjárulék (Ny.jár.) 
Szakképzési hozzájárulás (Szhj.) Egészségügyi járulék (Eü.jár) 
Rehabilitációs hozzájárulás (Rehab hj.)  
Egészségügyi hozzájárulás (Eho)  
Táppénz hozzájárulás (Táppénz hj.)  
Egészségügyi szolgáltatási járulék (Eü.szolg.jár.)  
Korkedvezmény-biztosítási járulék  (Korkedv.jár.)  

Személyi jövedelemadó (Szja) 
Forrás: Saját szerkesztés 
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A humán erőforrások értékelése a számvitelben szorosan kötődik a most áttekin-

tett besorolási feladatokhoz. Melyik kötelezettségvállalás, kiadás minősíthető 

személyhez kötött teljesítménynek, erőforrás felhasználásnak? Az A.V.10. Bér-

költség, és az A.V.11. Személyi jellegű egyéb kifizetések értékének meghatáro-

zásánál a szerződés, a munkaidő nyilvántartás, a teljesítmény-, és teljesítés iga-

zolások alapján minden kétséget kizáró módon kell bizonyítani, hogy a teljesít-

mény valós, és értékelése is szabályos.  

Az A.V.12. Bérjárulékok eredménykimutatás sorhoz tartozó ráfordítások, kifize-

tések megállapítása sokkal nehezebb feladat, mint amelyet az előző két sor érté-

kelésénél meg kell oldani a vállalkozásoknak. Az egyes közterhek kiszámításá-

nak, fontos, bonyolult, szerteágazó szabályrendszerével, módszerével ebben a 

könyvben nem foglalkozom. Ez a számvitel egy, a megérdemeltnél, indokoltnál 

lényegesen kisebb figyelemre méltatott alrendszerének, az adószámvitelnek a 

tárgya.  

A humán erőforrások számviteli nyilvántartásánál, bemutatásánál a számviteli 

alapelvek közül a következőket kell feltétlenül szem előtt tartani: 

• Teljesség elve: Az alapelv betartásának legfontosabb területei a foglalkozta-

tottak számának, teljesítményének hiteles nyilvántartása, a vállalkozás saját 

és kötelezően átvállalt adókötelezettségeihez a számviteli adatszolgáltatások 

teljesítése. 

• Valódiság elve: A személyi jellegű és az anyagjellegű ráfordítások tartalom 

szerinti szétválasztása.  

• Óvatosság elve: A járulékok körét, összegét a jogszabályok alapján kell ki-

számítani, bevallani, megfizetni. 

• Tartalom elsődlegessége a formával szemben: A szerződéseket tartalmuk 

alapján kell az eredménykimutatás csoportjaiba besorolni. 

• Bruttó elszámolás elve: A humán erőforráshoz köthető kötelezettségvállalá-

soknál, kiadásoknál a bruttó összeget, a levonásokat, és a kifizetett összeget 

is nyilván kell tartani. Az eredménykimutatásban a teljes összeget, a mérleg-

ben pedig a nettó összegeket címzettek szerint kell bemutatni. 

• Világosság elve: A jövedelem-elszámolások bizonylatait, analitikus, főköny-

vi nyilvántartásait olyan formában kell vezetni, hogy azokból a természetes 

személyek jövedelmei, adókötelezettségei, ellátási jogosultságainak megálla-

pításához szükséges indikátorok akár évtizedekkel később is megállapítható-

ak, igazolható legyen. 
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A vállalkozások számviteli politikájában a humán erőforrások nyilvántartásával, 

bemutatásával kapcsolatban indokolt legalább a következő területeken hozott 

döntéseket, szabályokat rögzíteni: 

• Az alkalmazott állománycsoportok és a besorolás szempontjai. 

• A vállalatnál használt bérezési rendszerek típusai, alkalmazási köre. 

• A béren kívüli juttatások területei, formája. 

• A bérek elszámolásának módja, helye. 

• Vezetői, dolgozói részvény, üzletrész juttatás paraméterei. 

A humán erőforrásoknál az analitikus nyilvántartás fő szempontjait az adózás és 

a társadalombiztosítás követelményei jelentik. Az egyének teljes életpályáját át-

fogó adatokat a vállalkozások mellett, az államháztartás szervei is gyűjtik. A 

vállalkozásnál az egyeztetés, az ellenőrzés feltételeit kell feltétlenül megteremte-

ni. 

A humán erőforrások téridejében főkönyvi nyilvántartás (F.13. sz. Melléklet) 

feladata kettős. Egyrészt be kell mutatni a humán erőforrással kapcsolatos ráfor-

dításokat az eredménykimutatásban a költségek között (5. számlaosztály). Más-

részt a kötelezettségeket jogosultak szerint részletezve kell a mérlegben megjele-

níteni. Az időszakban elszámolt bruttó bérből a magánszemélyen kívül a költ-

ségvetés (adóelőleg, adó, magánszemélyt terhelő járulékok) is mindig kihasít 

egy nem is kis részt. De a bruttó bérből részesedhetnek az eltartottak (tartásdí-

jak), de bármelyik piaci szereplő is (pl. hiteltörlesztések, magánszemélyt terhelő 

kártérítések, bírságok). Mivel a munkáltató, kifizető vállalkozás is adhat a ma-

gánszemélynek kölcsönt, az alkalmazott, megbízott kárt is okozhat a munkavég-

zés közben, a bruttó bérből a vállalat megállapodás, vagy bírósági határozat 

alapján levonhatja a kifizetendő személyi juttatás egy részét.  

34. Példa: Közkedvelt Viktor számviteli segédmunkás 201X. április havi kere-

setéről az alábbi információkkal rendelkezünk: 

Megnevezés Érték (HUF) 
Előre felvett bér 120 000 
Átutalt tartásdíj 80 000 
Bruttó bér 600 000 
Szocho adó 120 000 
Nyugdíjjárulék 96 000 
Eü járulék 84 000 
Személyi jövedelemadó 90 000 
Lakásépítési kölcsön törlesztése 60 000 
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Megoldás: 
34.1 Előre felvett bér kifizetése. 

A magánszemélynek véletlenül már a fizetés napja előtt kiszáradt a házi kasszá-

ja. Ezért kért és kapott a munkáltatójától a következő havi fizetéséből előleget. 

A vállalkozás szempontjából ez minden szempontból erőforrás, eszköz. Egyrészt 

erőforrás, pénzeszköz csökkenés (Követel), másrészt egy igény, követelés növe-

kedés (Tartozik) a dolgozóval szemben. Az első azonosítója 3BIV Pénztár, a 

másodiké pedig 3BII Munkavállalóknak folyósított előlegek (3BII Munkv. E.): 

 Kontírozás: 
Erőforrás Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Eszköz 3BII Munkv. E. Nő Tartozik 3611 Munkv. E. 120 000 
Csökken Eszköz 3BIV Pénztár Csökken Követel 381 Pénztár 120 000 

34.2. Tartásdíj átutalása. 

Viktornak két gyermeke született, mielőtt kiderült a házasságáról, hogy nem mű-

ködőképes. A bíróság ítélete alapján a gyerekek neveléséhez havonta 80 000 

forinttal is hozzá kell járulnia. Ezt minden hónap 20-ig át kell utalni, melyet a 

bíróság határozata alapján a munkáltató teljesít. Mivel a bér kifizetése csak a kö-

vetkező hónapban, májusban fog megtörténni, addig az átutalt összeget a vállal-

kozás előlegként kezeli. Tehát a könyvelés módja, teljesen azonos a 34.1. gazda-

sági eseménynél megismerttel. Esetleg az igény, követelés azonosítója változik. 

Legyen a főkönyvi számla azonosítója 3BII Előírt tartozások (3BIII Előírt tart.): 

 Kontírozás: 
Erőforrás Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Eszköz 3BII Előírt tart. Nő Tartozik 3612 Előírt tart. 80 000 
Csökken Eszköz 3BIV Pénztár Csökken Követel 381 Pénztár 80 000 

34.3. Bruttó bér elszámolása. 

A vállalkozás a munkaszerződés, és az áprilisi jelenléti ív alapján megállapította, 

hogy a dolgozó 600 000 HUF bérre jogosult. Ez tevékenységének, teljesítmé-

nyének munkáltató által is elismert ellenértéke. A vállalkozás szempontjából ez 

a humán erőforrás használatának költsége, tehát az 5AV Bérköltség (5AV 

Bérktg.) karakterlánccal azonosított főkönyvi számlán kell egy pozitív irányú 

változást (Tartozik) rögzíteni. A bér kifizetése a téridőben egy másik esemény. 

Nem ez az összeg kerül kifizetésre, és nem is a teljesítmény hónapjában. A dol-

gozó nem a bruttó, hanem a nettó bért kapja meg, és csak a következő hónap el-

ső napjaiban (nagyon kedvelt a 10-i fizetés). Addig az összeget a vállalkozás kö-

telemként, adósságként ismeri el, és kötelezettség növekedésként (Követel) tart-
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ja nyilván. A humán erőforrás használata miatti tartozásokra a vállalkozások ál-

talában a 4FIII Jövedelem elszámolási számla (4FIII JESzla.) karaktersorozatot 

használják: 

Kontírozás: 
Vagyon  

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Tartozás Forrás 4FIII JESzla. Nő Követel 471 JESzla. 600 000 
Teljesítmény Költség 5AV Bérktg. Nő Tartozik 541 Bérktg. 600 000 

34.4. Szociális hozzájárulási adó elszámolása.  

A humán erőforrás felhasználása következtében ugyanúgy elhasználódik, mint 

az anyagi erőforrások. Megújításában, fejlesztésében az árutermelő termelési 

mód mai szakaszában meghatározó szerepe van a közös fogyasztásnak, a szoli-

daritásnak. Természetesen ez sincs ingyen. Finanszírozásában a munkáltatókra 

is jelentős teher hárul. A humán erőforrások felhasználásához, teljesítményéhez, 

értékéhez köthető közterhek, az alaphoz hasonlóan a vállalkozásnál szintén a hu-

mán erőforrás felhasználás plusz költsége (Tartozik). Példánkban azonosítója 

5AV Szociális hozzájárulási adó (5AV Szocho adó). A befizetésre az elszámo-

lást követő hónap 12. napjáig ad haladékot a költségvetés. Addig ez növelni fog-

ja a vállalkozás kötelmeinek, forrásainak, tartozásának összegét (Követel), azo-

nosítója pedig lehet 4FIII Költségvetési befizetési kötelezettségek (4FIII 

KBKöt.) karaktersorozat: 

Kontírozás: 
Vagyon  

Teljesítmény 
Közgazdász, Menedzser Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Tartozás Forrás 4FIII KBKöt. Nő Követel 463 KBKöt. 120 000 
Teljesítmény Költség 5AV Szocho adó Nő Tartozik 561 Szocho adó 120 000 

34.5. Munkáltatót terhelő közterhek elszámolása. 

A humán erőforrás megújításának, fejlesztésére finanszírozására a természetes 

személyeknek is áldozniuk kell. Bruttó bérük egy jelentékeny részére a költség-

vetés ezzel az ürüggyel teszi rá a kezét. Itt még megmaradtak a címkék. Azt a 

látszatot keltik, hogy tudható, ellenőrizhető, számon kérhető, hogy az állampol-

gár bruttó jövedelmének mekkora részével köteles részt venni a nyugdíjak 

(nyugdíjjárulék), az egészségügyi ellátás (egészségbiztosítási járulék) finanszí-

rozásában. A befizetéseknek természetesen van olyan része is, mellyel az állam 

nyíltan szabadon garázdálkodhat (személyi jövedelemadó). 

A munkavállaló és a költségvetés kapcsolatának ebben a terében a vállalkozás-

nak közvetítő szerepe van. Köteles a bruttó bérből levonni, és a költségvetésbe 

befizetni a nála foglalkoztatott biztosított járulékait és személyi jövedelemadó-
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ját. Ez nem az ő teljesítménye. Nem érinti a vállalkozás üzleti évben elért ered-

ményét. Ezt a bruttó bér elszámolásával már elintézte. Annyit viszont feltétlenül 

meg kell tennie, hogy megváltoztatja az adósság kedvezményezettjét. A közter-

hek összegével csökkentenie (Tartozik) kell a foglalkoztatottal szembeni tartozá-

sát a 4FIII Jövedelem elszámolási (4FIII JESzla.) karakterlánccal azonosított fő-

könyvi számlán. Ezzel együtt növelni (Követel) kell a költségvetéssel szembeni 

tartozás összegét. Az elszámolás elve, technikája ugyanaz. A számvitel gyakor-

lata a befizetések jogcímei szerint alakítja ki, részletezi a költségvetéssel szem-

beni tartozásokat kötelezettségeket. A szociális ellátás járulékainak nyilvántartá-

sára általában egy azonosítót használ: 4FIII Költségvetési befizetési kötelezett-

ségek (4FIII KBKöt.) Megint szembesülhetünk a kriptaszámvitel köldöknézésé-

vel. A kifizető számára közömbös a levonás célja, jogcíme. Mi az indok? Volt 

olyan időszak, mikor a nyugdíjbiztosítás, és az egészségbiztosítás egy szervezet 

volt. Azt már nem vették észre az „oktatási célú” számlatükör javaslatot összeál-

lítók, hogy a vállalkozásoknak a társadalombiztosítás szervezeteinek legmasszí-

vabb integrációs időszakában is két külön számlára kellett teljesíteniük a nyug-

díjjárulék, és az egészségbiztosítási járulék befizetéseket. A közgazdasági, szoci-

álpolitikai valóságra fittyet hányó számviteli szokásjognak megfelelő, formájuk-

ban azonos, tartalmukban nagyon különböző könyvelési tételek így néznek ki: 

Kontírozás: Nyugdíjjárulék tartozás előírása. 
Kötelem,  
Tartozás 

Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 
(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 

Nő Forrás 4FIII KBKöt. Nő Követel 463 KBKöt. 96 000 
Csökken Forrás 4FIII JESzla. Csökken Tartozik 471 JESzla. 96 000 

 Kontírozás: Egészségbiztosítás járulék tartozás előírása. 
Kötelem,  
Tartozás 

Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 
(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 

Nő Forrás 4FIII KBKöt. Nő Követel 463 KBKöt. 84 000 
Csökken Forrás 4FIII JESzla. Csökken Tartozik 471 JESzla. 84 000 

A személyi jövedelemadó levonás adó jellege már a kriptaszámvitelben is elég 

az önálló azonosítóhoz: 

Kontírozás:Személyi jövedelemadó tartozás előírása. 
Kötelem,  
Tartozás 

Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 
(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 

Nő Forrás 4FIII Szja elsz. Nő Követel 462 Szja elsz. 90 000 
Csökken Forrás 4FIII JESzla. Csökken Tartozik 471 JESzla. 90 000 

Ezek a könyvelési tételek minden vállalkozásnál, minden bérfizetési időszak kö-

telező, mindig ismétlődő feladatai. A következő blokk már csak válogatás. A 

természetes személyek sok polgári-, vagy magánszeméllyel kerülhetnek olyan 

kapcsolatba, melynek pénzügyi felülete is van. A teljesítés biztonságát nagymér-
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tékben növeli, ha a pénzügyi teljesítést a foglalkoztatóra bízzák. Ezért gyakori a 

következő blokkban bemutatotthoz hasonló megoldás a gazdasági gyakorlatban.   

34.6. Lakásépítési kölcsön törlesztése. 

A vállalkozásoknak joga van alkalmazottaik lakáshoz jutását hosszú futamidejű, 

a piacinál sokkal kedvezőbb kamatozású, (horribile dictu!) kamatmentes köl-

csönnel segíteni. Egyetlen feltétel: a tranzakcióban kötelező egy pénzintézetet is 

bevonni. A kölcsön tárgyából következik az egy évnél hosszabb futamidő. Ezért 

ezt a követelést a vállalkozás az A.III. Befektetett pénzügyi eszközök mérleg-

csoportban mutatja be. Kivéve a kölcsön egy éven belül esedékes részét. A nyil-

vántartás helye pedig a törlesztés ütemétől függetlenül általában mindig az 1AIII 

Egyéb tartósan adott kölcsön (1AIII ETAK) karakterlánccal azonosított főköny-

vi számla. A törlesztés következtében kevesebb (Követel) lesz a dolgozónak 

adott kölcsön összege. A visszafizetett összeggel a vállalkozás csökkenti (Tarto-

zik) a dolgozónak a havi bérből a kifizetés előtt a tartozások, források között ki-

mutatott összeget. A főkönyvi számla azonosítója 4FIII Jövedelem elszámolási 

számla (4FIII JESzla.). 

Kontírozás: 

Vagyon 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 1AIII ETAK Csökken Követel 179 ETAK 60 000 
Tartozás Forrás 4FIII JESzla. Csökken Tartozik 471 JESzla. 60 000 

34.7. Átutalt tartásdíj miatti követelés rendezése. 

A 34.2. gazdasági eseményben a vállalkozás előre, az elszámolás hónapjában át-

utalta dolgozója helyett a bírósági ítéletnek megfelelő tartásdíjat. Eljött a pilla-

nat, mikor ezt beszedheti a dolgozójától. Csökkentheti (Tartozik) a dolgozójával 

szemben a 4FIII Jövedelem elszámolási számla (4III JESzla.) karaktersorozattal 

azonosított főkönyvi számlán nyilvántartott tartozását. Ennek fejében most meg-

szűnik (Követel) a tartásdíj átutalás miatt keletkezett követelés a dolgozóval 

szemben. A főkönyvi számla azonosítója 3BII Előírt tartozás (3BII Előírt tart.): 

Kontírozás: 

Vagyon 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3BII Előírt tart. Csökken Követel 3612 Előírt tart. 80 000 
Tartozás Forrás 4FIII JESzla. Csökken Tartozik 471 JESzla. 80 000 

34.8. Előre felvett bér levonása. 

A 34.1. gazdasági eseményben a dolgozó kérésére a vállalkozás előre kifizette a 

dolgozónak a havi nettó keresetének egy részét. A havi bér elszámolásakor erről 

nem szabad elfelejtkezni. Ennyivel kisebb a bérből még megfizetendő tartozása 
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(Tartozik) a vállalkozásnak a dolgozó felé. Az azonosító most is 4FIII Jövede-

lem elszámolási számla (4FIII JESzla.). Utalás helyett a vállalkozás elismeri, 

megszűnik (Követel) a dolgozóval szembeni követelése. Az azonosító: 3BII 

Munkavállalóknak folyósított előlegek (3BII Munkv.E.): 

Kontírozás: 

Vagyon 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösít
és 

Irányítószám 

Erőforrás Eszköz 3BII Munkav. E. Csökken Követel 3611 Munkav. E. 120 000 
Tartozás Forrás 4FIII JESzla. Csökken Tartozik 471 JESzla. 120 000 

34.9. Nettó bér átutalása. 

A források, tartozások között a gazdasági események rögzítése után már valóban 

csak a dolgozónak kifizethető összeg található: 

Előkészítő táblázat: 
Megnevezés Érték (HUF) 

Bruttó bér + 600 000 
Előre felvett bér - 120 000 
Átutalt tartásdíj -   80 000 
Nyugdíjjárulék -   96 000 
Eü járulék -   84 000 
Személyi jövedelemadó -   90 000 
Lakásépítési kölcsön törlesztése -   60 000 
Tartozás összege +   70 000 

Ez az összeget kell kifizetni a dolgozónak az elszámolási időszakot követő hó-

napban. Egy tartozás kifizetésének következménye a kötelem magszűnése (Tar-

tozik). Azonosító karakterek: 4FIII Jövedelem elszámolási számla (4FIII 

JESzla.). Fizetni szó jelentése: pénz átadás a tranzakció másik szereplőjének. A 

mai gyakorlatnak megfelelően a bér átutalását feltételezzük. Csökkenni (Köve-

tel) fog a 3BIV Bankszámla (3BIV Bankszla.) karakterlánccal azonosított fő-

könyvi számlán nyilvántartott pénzkészlet:   

Kontírozás: 

Vagyon 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3BIV Bankszla. Csökken Követel 384 Bankszla. 70 000 
Tartozás Forrás 4FIII JESzla. Csökken Tartozik 471 JESzla. 70 000 
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A humán erőforrások használatával összefüggő számviteli elszámolások hiteles-

ségét a beszámolóban a könyvvizsgálat a következő eljárások, kérdések alapján 

tudja igazolni: 

• A létszám, a bruttó bér és az átlagbér elemzése. 

• Az eredménykimutatásban a személyi jellegű ráfordítások elszámolása meg-

felel-e a teljesség elvének? 

• A vállalkozó által megfizetett személyi jellegű kifizetéseket terhelő közter-

hek besorolása megfelel a számviteli törvény előírásainak? 

• A vezető költségviselők javadalmazása összhangban van a munkaszerződé-

sekkel, tulajdonosi határozatokkal? 

Ellenőrző kérdések 
1. Ismertesse az alapítás-átszervezés aktivált értéke mérlegsor tartalmát, jellem-

zőit. 

2. Ismertesse a kísérleti fejlesztés aktivált értéke mérlegsor tartalmát, jellemzőit. 

3. Milyen elemekből állhat össze az alapítás-átszervezés aktivált értéke? 

4. Milyen elemekből állhat össze a kísérleti fejlesztés aktivált értéke? 

5. Az immateriális javak használatához milyen ráfordítás elszámolás kapcsoló-

dik, és ennek melyek a legfontosabb jellemzői? 

6. Milyen szabályok vonatkoznak az immateriális javaknál terv szerinti érték-

csökkenés paramtéreire a számviteli törvényben? 

7. Az analitikus nyilvántartásokban milyen adatokat kell rögzíteni az immateri-

ális javak használatánál? 

8. Ismertesse az immateriális javak értékcsökkenése főkönyvi elszámolásának 

szabályait. 

9. Ismertesse az immateriális javak transzformációjával összefüggő könyvvizs-

gálói eljárásokat. 

10. Ismertesse a job costing önköltségszámítás jellemzőit. 
11. Ismertesse a process costing önköltségszámítás jellemzőit. 
12. Ismertesse az osztókalkulációk típusait. 
13. Ismertesse az egyszerű osztókalkulációk fontosabb jellemzőit. 
14. Ismertesse a kétlépcsős osztókalkuláció alkalmazásának feltételeit. 
15. Ismertesse a kétlépcsős osztókalkuláció jellemzőit. 
16. Ismertesse a többlépcsős osztókalkuláció alkalmazásának feltételeit. 
17. Ismertesse a többlépcsős osztókalkuláció jellemzőit. 
18. Mi a pótlékoló kalkuláció szerepe az önköltségszámításban? 
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19. Ismertesse az egylépcsős pótlékoló kalkuláció forgatókönyvét. 
20. Ismertesse a többlépcsős pótlékoló kalkuláció forgatókönyvét. 
21. Miért van szükség a tevékenység alapú költségszámításra? 
22. Ismertesse a tevékenység alapú költségszámítás lehetséges lépéseit. 
23. Mikor kell alkalmazni az egyenértékszámos osztókalkulációt?  

24. Milyen jellemzői vannak a saját előállítású tárgyi eszközök számviteli elszá-

molásának? 

25. Ismertesse a tárgyi eszköz előállítás számviteli elszámolásának fontosabb jel-

lemzőit. 

26. A tárgyi eszközök használatához milyen ráfordítás elszámolás kapcsolódik, 

és ennek melyek a legfontosabb jellemzői? 

27. Milyen szabályok vonatkoznak a tárgyi eszközöknél terv szerinti értékcsök-

kenés paramtéreire a számviteli törvényben? 

28. Az analitikus nyilvántartásokban milyen adatokat kell rögzíteni a tárgyi esz-

közök használatánál? 

29. Ismertesse a tárgyi eszközök értékcsökkenése főkönyvi elszámolásának sza-

bályait. 

30. Ismertesse a tárgyi eszközök transzformációjával összefüggő könyvvizsgálói 

eljárásokat. 

31. Milyen szempontok alapján csoportosítja a gyártmányokat az éves beszámo-

ló? 

32. Ismertesse a saját termelésű készletek értékének megállapításánál alkalmaz-

ható módszerek jellemzőit. 

33. Ismertesse az analitikus nyilvántartás nélküli készletelszámolás jellemzőit. 

34. Az analitikus nyilvántartásokban milyen adatokat kell rögzíteni a készletek 

transzformációiról? 

35. Ismertesse a készlet transzformációk főkönyvi elszámolásának szabályait. 

36. Ismertesse a készletek transzformációjával összefüggő könyvvizsgálói eljárá-

sokat. 

37. Milyen szempontok figyelembevételével csoportosítja a számvitel a szolgál-

tatásokat? 

38. Ismertesse az anyagjellegű ráfordítások fontosabb elemeit. 

39. Ismertesse a nem anyagjellegű ráfordítások fontosabb jellemzőit. 

40. Ismertesse az egyéb szolgáltatások fontosabb jellemzőit. 

41. Milyen nyilvántartások használata célszerű a szolgáltatások számviteli nyil-

vántartásánál? 
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42. Ismertesse a szolgáltatások transzformációjával összefüggő könyvvizsgálói 

eljárásokat. 

43. A humán erőforrások számvitelének kialakításánál milyen szempontokat kell 

figyelembe venni? 

44. Ismertesse a személyi jellegű kifizetések csoportosításának szempontjait. 

45. Mit tartalmaz a bérjárulékok sor az eredménykimutatásban? 

46. Az analitikus nyilvántartásokban milyen adatokat kell rögzíteni a humán erő-

források transzformációiról? 

47. Melyek a humán erőforrás-transzformációk főkönyvi elszámolásának szabá-

lyai? 

48. Ismertesse a humán erőforrások transzformációjával összefüggő könyvvizs-

gálói eljárásokat. 

Kulcsfogalmak 
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 

2. Befejezetlen termelés 

3. Félkész termékek 

4. Gyártmány 

5. Hulladék 

6. Igénybe vett szolgáltatások 

7. Ikertermékek 

8. Kereset 

9. Késztermékek 

10. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 

11. Közvetlen önköltség 

12. Melléktermékek 

13. Osztókalkuláció 

14. Önköltség 

15. Önköltségszámítás 

16. Pótlékoló kalkuláció 

17. Szűkített önköltség 

18. Teljes önköltség 

19. Termelés 

20. Vezértermék  
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III.2. Pénzügyi eszközöket érintő transzformációk számvitele 
A vállalati gazdálkodás egyik rendszeres és fontos eleme – a likviditásmenedzs-

ment részeként – a pénzügyi eszközök használata. A szállítókat, hitelezőket 

rendszeresen, lehetőleg határidőre ki kell fizetni, és a tevékenység finanszírozá-

sához is elengedhetetlen a vevőkkel szembeni követelések behajtása, hogy csak 

a legjellemzőbb mozgásokat említsük. Természetesen nem szabad megfeledkez-

ni a hitelek, kölcsönök, tulajdon és hitelviszonyt kifejező értékpapírok hozamai-

ról és ráfordításairól sem. 

III.21. A Pénzeszköz mérlegcsoporton belüli transzformációk 
A pénzeszközöket a vállalkozások két helyen kezelik. A készpénzforgalom (ér-

mék és bankjegyek) helye a pénztár. A mérleg B.IV.1. Pénztárak, csekkek sorá-

ban kell nyilvántartani a készpénzkészletet, és a pénzhelyettesítő, kímélő eszkö-

zöket. A csekk a vállalkozások gyakorlatában a bankban beváltható készpénzt 

helyettesítő eszköz. Kötelező tartalma: 

• a „csekk” elnevezés az okirat szövegében, a kiállítás nyelvén, 

• a pénzösszeg kifizetésére szóló feltétlen meghagyás, 

• a fizetésre kötelezett hitelintézet neve, 

• a fizetési hely megjelölése, 

• a csekk kiállítási napjának, és helyének megjelölése, 

• a kibocsátó aláírása. 

A B.IV.2. Bankbetétek első megközelítésben a vállalkozásnak, a számlavezető 

bankjával szembeni pénzkövetelése. Csak azonnal hozzáférhető, vagy egy évnél 

rövidebb futamidejű pénzeszköz lekötések tartozhatnak a pénzeszközök közé. A 

nem hitelintézetnek, egy évnél rövidebb időre átadott pénzösszeg a számviteli 

besorolás szerint már nem pénzeszköz, hanem követelés.  

A B.IV. Pénzeszközök mérlegcsoportban kell bemutatni a távolról hozzáférést 

biztosító, illetve az elektronikus pénzeszközök (pl. bankkártyák), fedezeti szám-

láin tartott pénzmennyiséget. A vállalkozások saját elhatározása alapján, vagy 

törvényben előírt kötelezettség miatt az elszámolási betétszámlájukról elkülönít-

hetnek pénzösszeget. Az tőkepiaci törvény a kötvénykibocsátásból származó be-

fizetések, a támogatások folyósításának szabályait rögzítő jogszabályok pedig a 

fejlesztések saját forrásainak elkülönítését írhatják elő. Az elkülönített bankbeté-

tek szintén a B.IV.2. Bankbetétek mérlegsorban találhatók. 

Már az előző évszázad utolsó negyedében Magyarországon is megjelentek azok 

a banki termékek, melyeknél elválhat egymástól a vagyon bemutatásának és fő-
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könyvi nyilvántartásának tere. A változatos formában kínált, igénybevehető rulí-

rozó, folyószámla hitelek már antik pénzügyi termékeknek tekinthetők. A 21. 

századi termékek, újítások a távolról hozzáférést biztosító fizetési eszközök, az 

elektronikus pénzeszközök, és a cash-pool (csoportos számlavezetés) elszámolá-

si rendszerek. Az első kettő hatására elhalványul a készpénz, és a bankszámla-

pénz közti különbség, és ez a változás előbb, vagy utóbb elkerülhetetlenül meg 

fog jelenni a számviteli nyilvántartásokban és a pénzügyi kimutatásokban is. 

A rulírozó-, és a folyószámla-hiteleket a gazdasági szakzsargon – a közös jel-

lemzőkre fókuszáló csőlátás következtében – sokszor azonos banki terméknek 

tekinti. Mindkettő egy rugalmas hitelkeret, melyet a vállalkozás saját igényei, 

belátása szerint vehet igénybe és törleszthet. Mindkettő az átmeneti likviditási 

problémák megoldására, rövid távú pénzhiány áthidalására alkalmas. A visszafi-

zetett, törlesztett hitelkeret mindkettőnél azonnal, a visszafizetés pillanatában új-

ra felhasználhatóvá válik. A pénzintézetek fogalomhasználatában egyetlen kü-

lönbség van a két, rövid távú, bankszámlákhoz kötött hiteltermék között. A rulí-

rozó hitel törlesztése a vállalkozás döntésétől függ. Ha pénz érkezik a bank-

számlára, akkor automatikusan nem csökken a felvett rulírozó hitel összege. 

Csak akkor, ha a vállalkozás a hitel visszafizetése mellett dönt. Ha a vállalkozás 

lemond erről a döntési jogáról, és a beérkezett pénzösszegekkel a számlavezető 

bank automatikusan csökkenti a hitel összegét, akkor azt a pénzügyi, banki gya-

korlatban általában folyószámla hitelnek nevezik. 

A cash-pool rendszerek nem szólnak másról, mint az egy cégcsoporthoz tartozó 

vállalkozások közös számlavezetéséről egy pénzügyi szolgáltatónál. Így egyesít-

hető a cégcsoport gazdasági potenciálja, likviditása. Szükség esetén a csoportos 

számlavezetésbe bevont vállalkozások mentesíthetők a külső, általában drágább, 

költségesebb külső finanszírozás kényszerétől. 

Hova sorolható be a vállalkozás pénzeszközökben megjelenő vagyona a mérleg 

fordulónapján, ha rendelkezik rugalmas hiteltermékkel, illetve a részt vesz egy 

csoportos számlavezetésben: 
28. táblázat 
Rugalmas hiteltermékek és a cash-pool egyenlegek besorolása mérleg fordulónapon 

Besorolás 
Rulírozó 

hitel 
Folyószámla 

hitel 
Cash-pool egyenleg 

Erőforrás: B.IV. Pénzeszközök    

Erőforrás: B.II. Követelések 
  Hitelező pozíció, 

pozitív pénzeszköz 
Tőke, Tartozás: F.III.02.  Rövid lej. hitelek Adós pozíció, negatív pénzeszköz 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A pénzeszközök csoportosításának egy másik síkja a pénznem. HUF konvertibi-

litása, a pénzpiacok napjainkban már kötelező liberális szabályozása, a pénzügyi 

technika rohamos fejlődése következtében Magyarországon is minden vállalko-

zás, sőt a magánszemélyek számára is adott lehetőség a pénzkészlet más ország 

pénzében történő felhalmozása, forgatása. Mindenki, minden korlátozás nélkül 

rendelkezhet valutával, devizaszámlával. Akár több fajtával, több országban is. 

Csak az áttekinthető, világos nyilvántartásról kell gondoskodni. 

A pénzeszközök értékelése az ország pénznemében vezetett bankszámlákon, és 

a pénztárakban egyszerű. A pénzmozgásokat a tényleges összegben kell nyilván-

tartani.  

A devizaszámlák használatánál viszont a számviteli törvénynek, a teljesség, a 

valódiság, és az óvatosság számviteli alapelvének a bekerülési ár vezérelt elszá-

molás felel meg: 
29.1. táblázat 
Deviza transzformációk elszámolásánál használt árfolyamok 

Gazdasági esemény 
Árfolyam típusa Árf. 

kül. Deviza számla Valuta pénztár HUF számla 
Devizavásárlás HUF-ért Napi eladási árfolyam  Napi eladási árf. nincs 
Valuta pénztárból befizetés deviza 
számlára 

Napi választott árfo-
lyam 

Valuta nyilván-
tartási értéke 

 

van 

Átváltás devizák között 
Új deviza: Napi választott árfolyam 
Átváltott: deviza nyilvántartási értéke 

 

HUF felvétele deviza számláról 
Deviza nyilvántartási 
értéke 

 Napi vételi 
árfolyam 

Valuta felvétele deviza számláról 
Deviza nyilvántartási 
értéke 

Napi választott 
árfolyam 

 

Deviza lekötése  

Lekötött deviza: Na-
pi választott árfolyam 
Folyószámla: Deviza 
nyilvántartási értéke 

  

Forrás: Saját szerkesztés 

29.2. táblázat 
Valuta transzformációk elszámolásánál használt árfolyamok 

Gazdasági esemény 
Árfolyam típusa Árf. 

kül. Deviza számla Valuta pénztár HUF számla 
Valutavásárlás HUF-ért  Napi eladási árfolyam nincs 
Valuta pénztárból befizetés deviza 
számlára 

Napi választott árfo-
lyam 

Valuta nyilván-
tartási értéke 

 

van 
Átváltás valuták között 

Új valuta: Napi választott árfolyam 
Átváltott: Valuta nyilvántartási értéke 

 

Valuta beváltás HUF-ra 
 Valuta nyilván-

tartási értéke 
Napi vételi 
árfolyam 

Valuta felvétele deviza számláról 
Deviza nyilvántartási 
értéke Napi választott 

árfolyam 

 

Valuta befizetése valutaszámlára   Nincs 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Kezdjük az árfolyamokkal. A négy árfolyam két csoportba rendezhető. Az első 

páros közös ismérve, hogy a tranzakcióban részt vevő pénzintézet hirdeti meg és 

alkalmazza az ügylet napján. Mégpedig abban az esetben, ha a bank váltja át a 

devizát, valutát a magyar fizetőeszközre. Az elnevezés is a bank szempontját, 

pozícióját tükrözi. Az eladási árfolyamon a bank eladja, a vételin a bank vásárol-

ja a külföldi fizetőeszközt.  

A másik csoportba tartozó árfolyamok jobban függnek a vállalkozás döntésétől, 

pénzmozgásainak téridejétől. Ennek oka is egyértelmű: a HUF nem kap tényle-

ges, valóságos szerepet a tranzakcióban. Csak a nyilvántartáshoz, bemutatáshoz 

kell a vállalkozásnak HUF értéken kifejezni a más ország fizetőeszközében el-

lenőrzött vagyonának értékét. A napi választott árfolyamokra ugyanazok a sza-

bályok vonatkoznak, mint a devizában, valutában kifejezett kötelezettségekre 

(II.12. Fejezet): a nem forintban ellenőrzött pénzeszközök értékelésénél a tranz-

akció napjához köthető, az ügyvezetés döntését tükröző, a számviteli politikában 

meghatározott szabályoknak megfelelő árfolyamot kell használni. A hatályos 

számviteli törvény szerint ennél a vagyonelemnél, erőforrásnál is a már ismert 

palettáról lehet választani:  

1. a választott pénzintézet60 vételi és eladási árfolyamának átlaga,  

2. a gazdasági esemény napján érvényes MNB által közzétett devizaárfolyam, 

3. ha az előbbiek egyike sem biztosít megbízható és valós összképet, akkor a 

választott pénzintézet vételi, vagy eladási árfolyama, 

4. ha nincs az előbbiek szerinti árfolyam, akkor a szabadpiaci valuta árfolyam, 

ha ez sincs, akkor országos napilapban közzétett árfolyamokkal számított ár-

folyam. 

A napi választott árfolyam használatára akkor van szükség, ha a tranzakció hatá-

sára a deviza, valuta mennyisége nő az ellenőrzés terében. Ellenkező esetben, ha 

az ellenőrzött külföldi fizetőeszköz mennyisége csökken, akkor ezt az erőforrás 

nyilvántartási árfolyamán, értékén lehet és kell értékelni. Ehhez a készletek 

csökkenésénél már megismert módszerek (III.14. Fejezet) közül lehet most is 

választani (statisztikai átlagok, FIFO módszer).   

A cash-pool elszámolások felvetnek speciális, egyelőre még kidolgozatlan, nem 

eléggé egzaktan megválaszolt kérdéseket. Például a vállalkozói csoportnak a 

csoportosan vezetett számla vezetéséről kötött szerződésében kell-e rendelkeznie 

a banki költségek elosztásáról, csoporton belüli hitelezés kamatairól? A banki 

költségek feloszthatók forgalom, az igénybe vett, vagy az adott kölcsön arányá-
                                                           
60

 Általában a számlavezető hitelintézet. 
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ban? Kötelező-e kamatot alkalmazni a csoporton belüli hiteleknél? A kamat köt-

hető valamilyen piaci mutatóhoz? A nyilvános adatok használatára kárhoztatott 

piaci szereplők, de még a számviteli szolgáltatók is kiszolgáltatott helyzetben 

vannak. A világosság számviteli alapelvének érvényesítése a számvitelnek eb-

ben a terében nem egyszerű feladat. 

A pénzeszközök nyilvántartásánál, bemutatásánál a számviteli alapelvek közül a 

következőket kell feltétlenül szem előtt tartani: 

• Teljesség elve: A vállalkozás minden pénzeszközéről folyamatos nyilvántar-

tást kell vezetni. Hozamaiknak és ráfordításaiknak a vállalkozás vagyonára, 

illetve az üzleti év teljesítményére kifejtett hatását akkor is be kell mutatni, 

ha ezek a mérleg fordulónapja, és a mérlegkészítés időpontja között keletkez-

tek, váltak ismertté.   

• Valódiság elve: A vállalkozás vagyonának értéke csak az ellenőrzött pénz-

eszközök mennyiségét tartalmazhatja. A pénzeszközök értékeléséhez olyan 

módszert kell választani és használni, mely a valutáknál és a devizáknál is 

garantálja a piaci értékviszonyok mozgásainak követését. 

• Óvatosság elve: A vállalkozások kötelessége közreműködés a pénzmosás, és 

a terrorizmus finanszírozásának megakadályozásában.  

• Egyedi értékelés elve: A vállalkozásnak pénzeszközeit pénznemenként és 

bankszámlánként kell nyilvántartania. 

A vállalkozások számviteli politikájának egyik alrendszere, a pénzkezelési sza-

bályzat (Kiss Á. 2017/2) a pénzeszközökről szól. Ezen felül a főszabályok kö-

zött mindenképpen szabályozni kell a deviza, valuta elszámolásoknál használt 

árfolyamokról szóló választást, a pénzkészlet csökkenésénél alkalmazott elszá-

molási módszert. 

A pénztár analitikus és főkönyvi nyilvántartását is úgy kell kialakítani, hogy a 

készpénzkészlet valutanemenként megállapítható legyen. Az analitikus nyilván-

tartás (A.6. Melléklet) minden vállalkozás számára megkerülhetetlen. A számvi-

teli törvény kötelezővé teszi a készpénzkészlet maximumának meghatározását a 

pénzkezelési szabályzatban. Ha a vállalkozás saját belső szabályozását nem tart-

ja be, akkor az adóhatóság mulasztási bírságot szabhat ki. 

A forintban vezetett bankszámlák analitikus nyilvántartása a vállalkozások több-

ségénél nem jellemző. A devizaszámlák bonyolultabb térideje ellenben szüksé-
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gessé teszi ennél a vagyonelemnél az analitikus nyilvántartás vezetését. A feltét-

lenül szükséges adattartalmat és szerkezetet az A.9.  Melléklet mutatja be. 

A kriptaszámvitel pénzeszközök transzformációjánál főkönyvi nyilvántartások-

ban alkalmazott módszereit az F.12 Mellékletben foglaltam össze. A számviteli 

technikusok nem képesek megszabadulni a több évtizede feleslegessé vált tech-

nikai, átvezetési számláktól. Meghallva az idők szavát a továbbiakban – ahol le-

hetséges – a főkönyvi könyvelés tartalmának ismertetésénél már nem használom 

ezeket a közgazdasági szempontból kiürült főkönyvi számlákat. A gyakorlatban 

már semmi nem indokolja, hogy a 3BIV Bankszámla és a 3BIV Pénztár közé 

benyomjunk egy funkcióját vesztett átvezetési számlát. Hiszen például a pénzt 

felvevő ügyvezető, főkönyvelő még ki sem lépett a bank ajtóján, mikor a 

vállalati irodájában a pénztáros, könyvelő már látja az elektronikus felületen a 

pénz felvételének megtörténtét. Ha a számviteli tevékenységet a vállalkozás ki-

helyezte egy könyvelő irodához, akkor pedig ráadásként az adóbevallások üte-

méhez igazított bizonylat feldolgozás teszi feleslegessé az átvezetési számla 

használatát.  

A különböző pénznemeket mozgató transzformációknál viszont a technikai 

számlák még most is segíthetik a világosság számviteli alapelvének betartását. 

Ebben a téridőben továbbra is kezelni kell a deviza, valuta feletti ellenőrzés 

megszerzése és megszüntetése közti időszak árfolyamváltozásait. Ráadásul a 

tranzakcióban felhasznált pénzeszközök értékére a piaci árfolyamok mellett a 

beszerzések térideje is hatással van. A felhasznált pénzeszközhöz általában kü-

lönböző időpontokban, eltérő árfolyamokon juthat hozzá a vállalkozás. Nézzük 

a folyamatokat ismét egy példa segítségével: 

35. Példa: A vállalkozás devizaszámlájáról 2 000 CHF-et vett fel egyik alkal-

mazottjának külföldi kiküldetésére. A devizaszámlán a felvétel időpontjáig az 

alábbi pénzmozgások történtek: 

Megnevezés CHF 
HUF/CHF 

Választott Bank vételi Bank eladási 
Nyitó 800 210 200 210 
1. Befizetés HUF pénztárból 1 000 225 220 230 
Felvétel HUF-ban 600 238 231 245 
2. Befizetés HUF Bankszámláról 500 245 240 250 
3. Befizetés HUF Bankszámláról 1 800 276 267 285 
Felvétel valutában 2 000 286 279 295 
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Megoldás: 
Első lépés a devizakészlet csökkenésekhez szükséges deviza nyilvántartási érté-

kek kiszámítása. Ez más lesz, mint a táblázatban megadott érték, hiszen most 

még nem tudjuk, hogy melyik befizetés fedezi a deviza mennyiség aktuális 

csökkenését. Ebben a térben teljesen közömbös, hogy pénzmozgásban melyik 

ország fizetőeszköze vesz részt. Valutában, vagy HUF-ban visszük ki a bankból 

a pénzt. Az erőforrás csökkenés értékének kiszámításához a példa szerint a FIFO 

módszert kell használnunk. A megoldáshoz most is kitűnően használhatóak a 

III.14. Fejezetben már jó szolgáltatot tett táblázatok. Először most a deviza csök-

kenés forrásait kell elhelyeznünk a tranzakció téridejében (Mértékegység: CHF): 

1. Előkészítő táblázat  
Beszerzések Felvétel 

HUF-ban 
Felvétel 

valutában 
Beszerzés 
összesen 

Záró 

Nyitó 600 200 800 0 
1. Befizetés HUF pénztárból 0 1 000 1 000 0 
2. Befizetés HUF bankszámláról 0 500 500 0 
3. Befizetés HUF bankszámláról 0 300 1 800 1 500 
Felhasználás össz. 600 2 000 

  
Elhelyeztük a deviza, valuta, HUF mennyiségek változását a téridőben. A HUF 

értékek meghatározásához az eladási árfolyamok (HUF/CHF) vektorával kell 

megszoroznunk a deviza csökkenéshez tartozó befizetések most már azonosított 

mennyiségeit. Miért a banki eladási árfolyamokkal? Mert anno ezen az árfolya-

mon jutottunk hozzá a deviza feletti ellenőrzés jogához. A bank diktál, a vállal-

kozás alkalmazkodik! 

2. Előkészítő táblázat 

HUF/CHF 
(eladási) 

Beszerzések 
Felhasználások (HUF) 

Besz. össz. 
(HUF) 

Záró 
(HUF) Felvétel 

HUF-ban 
Felvétel 

valutában 
210 Nyitó 126 000 42 000 168 000 0 
230 1. Befizetés HUF pénztárból 0 230 000 230 000 0 
250 2. Befizetés HUF bankszámláról 0 125 000 125 000 0 
285 3. Befizetés HUF bankszámláról 0 85 500 513 000 427 500 

 Felhasználás össz. 126 000 482 500   

Most már rendelkezünk minden, a tranzakciók főkönyvi nyilvántartásához szük-

séges információval. Kezdhetjük a gazdasági események rögzítését a főkönyvi 

nyilvántartásban. 

35.1 Gazdasági esemény: Nyitó devizakészlet állományba vétele. 

Az üzleti év első napján a mérlegszámlák megnyitásával felel meg a vállalkozás 

a folytonosság számviteli alapelvének. Egyik vagyontárgy nyitó értéke sem lehet 

más az üzleti év első napján, – általában január elsején – mint ami az előző év 

utolsó, záró napján – rendre december 31-én – volt. A vállalkozás deviza formá-
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jában ellenőrzött erőforrását a B.IV. Pénzeszközök mérlegcsoportban kell bemu-

tatni az éves beszámolóban. A főkönyvi számla azonosítója így: 3BIV Deviza-

számla (3BIV Devizaszla.) lehet. Az eszközöknél ez a nullához képest növeke-

dés (Tartozik), mellyel szemben egy, a 4. számlaosztályban elhelyezett technikai 

számlát (4 Nyitómérleg) használ a vállalkozások többsége. Az érték az előző 

évek pénzmozgásainak lenyomata, így az üzleti évben ez egy adottság. A növe-

kedések és a csökkenések hatására a 210 HUF/CHF nyilvántartási árfolyam ala-

kult ki az előző években, melyet a deviza mennyiségével megszorozva kapjuk a 

második előkészítő táblázatban található összeget, a 168 000 HUF-ot. 

Kontírozás: 
Vagyon 

 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3BIV Devizaszla. Nő Tartozik 386 Devizaszla. 168 000 
Tőke Forrás 4 Nyitómérleg Nő Követel 491Nyitómérleg 168 000 

35.2. Gazdasági esemény: 1. Befizetés a devizaszámlára. 

A devizaszámlán ellenőrzött vagyon növelésének (Tartozik) több módja van. 

Lehet, hogy a 3BIV Bankszámláról (3BIV Bankszla) származik a devizának 

megfelelő HUF összeg. Ennyivel csökkenni fog (Követel) a vállalkozás ellenőr-

zése alatt álló HUF mennyiség. Egy másik valutát is átválthat a példánk szerint 

svájci frankra. Ekkor egy másik deviza mennyisége lesz kevesebb (Követel). A 

két számla azonosítója ebben az esetben ugyanaz lenne, ezért célszerű kicsit mó-

dosítani az azonosításra használt karakterláncot: 3BIV Devizaszámla (3BIV De-

vizaszla.) helyett mondjuk egyszerűen 3BIV CHF elszámlolási számla (3BIV 

CHF szla.) Készpénzben befizetett HUF esetén is lehet a devizaszámlát megje-

lölni a befizetés céljának. Ebben az esetben a pénztárban ellenőrzött bankjegyek, 

érmék mennyisége lesz kevesebb (Követel). A már ismert azonosító: 3BIV 

Pénztár. De az sem ritka esemény, hogy a vállalkozás valutát fizet be a deviza-

számlájára. A csökkenés (Követel) terének azonosítására ekkor a 3BIV Valuta-

pénztár (3BIV VPénztár) karaktersorozat használata is megfelelő. Példánkban az 

első befizetéshez, CHF vásárláshoz a HUF pénztárból vettük a szükséges össze-

get. A tranzakció értékének meghatározásához is egyértelmű támpontot jelent a 

bankok napi eladási árfolyama. Ennyiért tudjuk megvenni a devizát a magyar fi-

zetőeszközért. Példánkban a vásárlásának időpontjában a svájci frank banki 

eladási árfolyama 230 HUF/CHF volt, igy az 1 000 CHF feletti ellenőrzés 

megszerzéséhez 1	000	��� ∗ 230������ = 230	000 HUF-ról kellett lemondanunk.  
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Kontírozás: 
Erőforrás Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Eszköz 3BIV Devizaszla. Nő Tartozik 386 Devizaszla. 230 000 
Csökken Eszköz 3BIV Pénztár Csökken Követel 381 Pénztár 230 000 

35.3. Gazdasági esemény: HUF felvétele devizaszámláról. 

A vállalkozásnak készpénzre van szüksége, mégpedig a magyar fizetőeszköz-

ben. Ha a forintban vezetett bankszámlán nincs elég ellenőrzött, azonnal elérhe-

tő összeg, akkor megszerezheti ezt úgy is, hogy a devizaszámlán meglévő össze-

get csökkenti (Követel), váltja át forintra. Értékelés nélkül ez egy egyszerű, 

számvitelben könnyen kezelhető gazdasági eseménynek tűnik: Csökken a 3BIV 

Devizaszámla (3BIV Devizaszla.), és nő a 3BIV Pénztár számla karakterlánccal 

azonosított főkönyvi számlán ellenőrzött vagyon. De mennyivel? Az utóbbihoz, 

a pénztárban történt változás értékeléséhez van egyértelmű, pontos informá-

ciónk.  HUF felvétele a devizaszámláról azt jelenti, hogy a bank megvásárolja a 

tranzakcióig ellenőrzésünk alatt álló svájci frankot. Ezt minden esetben a saját, 

az adott napra közzétett vételi árfolyamán teszi. Tehát a HUF pénztárunkba az 

ennek megfelelő összegű pénzmennyiség növekedést (Tartozik) fogjuk tapasz-

talni. A HUF pénztár azonosítója 3BIV Pénztár. A példánk szerinti összeg pe-

dig: 

600	��� ∗ 231������ = 138	600	���. 

A vagyonváltozás másik tere is egyértelműen azonosíthatónak látszik. A 3BIV 

Devizaszámla (3BIV Devizaszla.) karaktersorral azonosított főkönyvi számlán 

fog csökkenni (Követel) a vagyonunk. És milyen árfolyamot válasszuk a deviza 

mennyiségének csökkentéséhez? A FIFO módszer mellett döntöttünk, tehát a 

legrégebben ellenőrzésünk alatt lévő devizától kell először megválnunk. Ennél a 

tranzakciónál ez még egyszerű, mert a nyitó devizakészletünk bőven fedezi a 

felvett 600 CHF=126 000 HUF összeget.  

Mit jelent az, ha ugyanabban a tranzakcióban a vállalkozás két vagyoneleme el-

térő értékkel változik? Vagy hibáztunk, vagy dolgozik a téridő. Esetünkben sze-

rencsére, persze nem véletlenül az utóbbival állunk szemben. A régebben vásá-

rolt deviza árfolyama az ellenőrzés ideje alatt változott. A változás közvetetten, 

a teljesítményen keresztül növelheti (árfolyamnyereség), és csökkentheti (árfo-

lyamveszteség) is a vállalkozás vagyonát, mert a birtoklás kockázat vállalását je-

lenti. Ezt pedig a piac „beárazza”, ami vállalkozás teljesítményében, tehát köz-

vetett vagyonváltozásában jelenik meg. A valamikor, az üzleti év előtt beszer-

zett, az év első napján 210 HUF/CHF árfolyamon nyilvántartott devizát most 
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231 HUF/CHF árfolyamon válthattuk forintra. Ez nyereség, hiszen a beváltáskor 

több HUF-ot kaptunk, mint amennyit a vételkor költöttünk: 

138	600	��� − 126	000	��� = 12	600	���. 
Hogyan vegyük ezt nyilvántartásba? Az áttekinthetőség, a világosság számviteli 

alapelvének teljesítése érdekében a számvitel gyakorlata itt egy technikai szám-

lát használ a téridő hatásainak kezelésére. Azonosítója általában: 3BIV Deviza, 

valuta árkülönbözet számla (3BIV DÁK). Ehhez a technikai számlához rendel-

hetjük azt a feladatot, hogy a valódi vagyonszámlákhoz kapcsolva megjelenítse 

a tranzakció vagyonra közvetetten, a teljesítményen, eredményen keresztül kifej-

tett hatását. Így a devizából forintot a számvitel három lépésben lehet csinálni.  

Kontírozás: 

35.3.1. Gazdasági esemény: Devizaszámlán ellenőrzött vagyon csökkenése. 
Erőforrás Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Eszköz 3BIV DÁK Nő Tartozik 3891 DÁK 126 000 
Csökken Eszköz 3BIV Devizaszla. Csökken Követel 386 Devizaszla. 126 000 

35.3.2. Gazdasági esemény: Felvett HUF összeg nyilvántartásba vétele. 
Erőforrás Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Eszköz 3BIV Pénztár Nő Tartozik 381 Pénztár 138 600 
Csökken Eszköz 3BIV DÁK Csökken Követel 3891 DÁK 138 600 

Közvetetten, a teljesítményen keresztül következik be a vagyonváltozás. Az 

adózott eredmény változását is nyilvántartásba kell venni. Árfolyamnyereséget 

állapítottunk meg, tehát az eredményváltozás iránya pozitív, nyereség. Melyik 

eredménykimutatás főcsoportot, válasszuk? A transzformáció hordozója az erő-

források között a pénzeszközök között található. Így kétség sem férhet hozzá: A 

tranzakció a B. Pénzügyi műveletek eredményét fogja növelni. Az ilyen irányú 

változások oka általában vagy a bevétel növekedés, vagy költség, ráfordítás 

csökkenése, megtérülése. Az árfolyamkülönbözet elszámolásánál a számviteli 

törvény a nettó elszámolás elvének alkalmazását írja elő, ezért a B.VIII. Pénzü-

gyi műveletek bevételei csoporthoz kell főkönyvi számlát keresni. Használjuk az 

azonosításra a 9BVIII Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség (9BVIII 

Átv.Árf.ny.) karakterláncot:   

35.3.3. Gazdasági esemény: Árfolyamkülönbözet elszámolása. 
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3BIV DÁK Nő Tartozik 3891 DÁK 12 600 
Teljesítmény Bevétel 9BVIII Átv.Árf.ny. Nő Követel 9BVIII Átv.Árf.ny. 12 600 
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Nem kell hozzá nagy fantázia, hogy elképzeljük: a digitalizált világban erre a 
technikai számlára sem lesz szükség. A megfelelő paraméterek beállításával az 
árfolyamkülönbözet megállapításának rutinfeladata egy piacképes könyvelő 
szoftverben ma már alapkövetelmény. A három lépés kettőre csökkenthető: 
Kontírozás: 
35.3.a. Gazdasági esemény: Felvett összeg besorolásának módosítása. 

Erőforrás Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 
(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 

Nő Eszköz 3BIV Pénztár Nő Tartozik 381 Pénztár 138 600 
Csökken Eszköz 3BIV Devizaszla. Csökken Követel 386 Devizaszla.  138 600 

35.3.3. Gazdasági esemény: Árfolyamkülönbözet elszámolása. 
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3BIV Devizaszla. Nő Tartozik 386 Devizaszla. 12 600 
Teljesítmény Bevétel 9BVIII Átv.Árf.ny. Nő Követel 9BVIII Átv.Árf.ny. 12 600 

35.4-5. Gazdasági esemény: 2-3. befizetés HUF bankszámláról. 

Megint devizát vásárolunk! Mint a 35.2. Gazdasági eseményben. A pénztár, és a 

HUF bankszámla bevonását tartalmazó két tranzakció közötti különbség alig ve-

hető észre. A pénztár helyett most a forintban vezetett bankszámlán ellenőrzött, 

bármikor rendelkezésünkre álló erőforrásunk csökken (Követel). Eddig csak be-

sorolás, és azonosító változás történik. A 3BIV Pénztár helyett a 3BIV Bank-

számla (3BIV Bankszla) karakterláncot kell használni.  És az értékelésben van 

különbség? Nincs. Most is a bank napi eladási árfolyamának használatával meg-

állapított svájci frank mennyiséggel fog nőni (Tartozik) a devizaszámlán (azono-

sító: 3BIV Devizaszla.) rendelkezésre álló eszköz értéke. Természetesen más, a 

svájci frank mennyisége, és bank napi eladási árfolyam szorzataként kiszámított 

összeggel:  

Értékelés és kontírozás: 
2. befizetés: 500	��� ∗ 250������ = 125	000	��� 

Erőforrás Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 
(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 

Nő Eszköz 3BIV Devizaszla. Nő Tartozik 386 Devizaszla. 125 000 
Csökken Eszköz 3BIV Bankszla. Csökken Követel 384 Bankszla. 125 000 

3. Befizetés: 1	800	��� ∗ 285������ = 513	000	��� 

Erőforrás Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 
(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 

Nő Eszköz 3BIV Devizaszla. Nő Tartozik 386 Devizaszla. 513 000 
Csökken Eszköz 3BIV Bankszla. Csökken Követel 384 Bankszla. 513 000 

35.6. Gazdasági esemény: Valuta felvétele devizaszámláról. 

A vállalkozás készpénzre van szüksége, mégpedig a svájci frankban. Ennek leg-

egyszerűbb módja, ha ez az összeget az azonos fizetőeszközben vezetett bank-

számlájáról veszi igénybe. Következmény: kevesebb lesz a devizában, több a 
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valutában ellenőrzött erőforrás. Csökken (Követel) a 3BIV Devizaszámla, és nő 

(Tartozik) a 3BIV Valutapénztár (3BIV VPénztár) karakterláncokkal azonosított 

vagyonelem. Az értékelés módszere csak egy kicsit tér el a 35.3 gazdasági 

eseményben megismerttől. Ott a forintra váltás miatt nem volt választási lehe-

tőség. A bank napi vételi árfolyamát kellett használni, hiszen a bank ennyiért 

volt hajlandó megvásárolni tőlünk a devizát. Most nincs ilyen átváltás. Nem a 

bankból kihozott HUF növeli a készpénz mennyiségét. Milyen árfolyamot hasz-

náljunk? A számviteli törvény erre az esetre írja elő a vállalkozás számviteli po-

litikájában meghatározott választott árfolyamot. Példánk szerint 2 000 CHF új 

valuta forintértékét így kell kiszámítani: 2	000	��� ∗ 286 ������ = 572	000	���. 

Kontírozás: 

35.6.1. Gazdasági esemény: Felvett valuta nyilvántartásba vétele. 
Erőforrás Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Eszköz 3BIV V.Pénztár Nő Tartozik 382 Pénztár 572 000 
Csökken Eszköz 3BIV DÁK Csökken Követel 3891 DÁK 572 000 

A vagyonváltozás másik terében az érték megállapításához használható elmélet 

és módszer teljesen azonos a 35.3. Gazdasági eseménynél már megismerttel. 

Csak az összeg lesz más. Szintén a táblázatból: 482 500 HUF. 

35.6.2. Gazdasági esemény: Devizaszámlán ellenőrzött vagyon csökkenése. 
Erőforrás Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Eszköz 3BIV DÁK Nő Tartozik 3891 DÁK 482 500 
Csökken Eszköz 3BIV Devizaszla. Csökken Követel 386 Devizaszla. 482 500 

A tranzakció ismét tartalmaz közvetett vagyonváltozást. A pénz értékének válto-

zása a téridőben ismét növelte a vállalkozás vagyonát. Az elszámolás módja 

nem, csak az összeg változik: 572	000	��� − 482	500	��� = 89	500	���. 

Kontírozás: 
35.6.3. Gazdasági esemény: Árfolyamkülönbözet elszámolása. 

Vagyon 
Teljesítmény 

Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 
(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 

Erőforrás Eszköz 3BIV DÁK Nő Tartozik 3891 DÁK 89 500 
Teljesítmény Bevétel 9BVIII Átv.Árf.ny. Nő Követel 976 Átv.Árf.ny. 89 500 

 

 

 



 

253 
 

A B.IV. Pénzeszközök csoporton belüli transzformációk nyilvántartásának hite-

lességét a beszámolóban a könyvvizsgálat az alábbi eljárások, kérdések haszná-

latával tudja igazolni: 

• Pénzeszközök változásának áttekintése az előző évhez viszonyítva. 

• A Pénztári záró pénzkészletek meghaladják-e a számvitel törvény szerinti 

maximumot? 

• Fordulónapi pénztárjelentés ellenőrzése az üzleti év utolsó és a következő év 

első időszakának pénztárbizonylatai alapján. 

• A mérlegfordulónapi, és a következő évi nyitó főkönyvi számlaegyenlegek e-

gyeztetése az alapbizonylatokkal. 

• A készpénz be- és kifizetések módja, bizonylatolása, hitelesítése megfelel-e a 

számviteli politikában rögzített szabályoknak? 

• Tételes vizsgálat az átlagos értéket lényegesen meghaladó készpénz be- és 

kifizetéseknél. 

• Jól alkalmazta az árfolyamokat a vállalkozás? 

III.22. A reálfolyamatokból származó követelések, kötelezettségek transz-
formációi 
A reálfolyamatok generálta követelések és kötelezettségek fogalmában az egyik 

közös elem a másodlagos (származtatott) keletkezés. Mindegyik egy már meg-

valósult tranzakció következménye. A követelést értékesítés, erőforrás átadás, a 

kötelezettséget erőforrás beszerzés, külső tőke bevonása előzi meg.  
30. táblázat 
Példák a követelések és kötelezettségek kapcsolatára a piaci szereplőkkel 

Piaci szereplő 
Kapcsolat alapja 

Követelések Kötelezettségek 
Vevők • áru, szolgáltatás értékesítés 

• adott kölcsön 
• vevőtől kapott előleg 
• kapott kölcsön 

Szállítók • szállítónak adott előleg 
• adott kölcsön 

• árubeszerzés, szolgáltatás igénybevétel 
• kapott kölcsön 

Hitelintézetek 
 

• szolgáltatás igénybevétel 
• felvett hitelek 

Befektetők • jegyzett, be nem fizetett tőke 
• áru, szolgáltatásértékesítés 
• adott kölcsön 

• cégbíróságon be nem jegyzett tőke 
• árubeszerzés, szolgáltatás igénybevétel 
• kapott kölcsön 

Költségvetés • kapott támogatások 
• adó visszatérítések 

• adó-, járulék-kötelezettség 
• szolgáltatás igénybevétel 

Munkavállalók 
Tisztségviselők 
Magánszemélyek 

• áru, szolgáltatás értékesítés 
• adott kölcsön 
• kártérítési igények 

• bértartozások 
• árubeszerzés, szolgáltatás igénybevétel 
• kapott kölcsönök 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A vállalkozások üzleti kapcsolatában nem számít különleges eseménynek, ha a 

tranzakció egyik résztvevője a előfinanszírozással – valójában kölcsönnel – ola-

jozza a piaci tranzakciókat, helyezi át a kockázatát a reálfolyamatokról a pénz-

ügyi folyamatok terébe. Ezek a szállítóknak adott, vagy a vevőktől kapott előle-

gek61. Az elsőnél a vállalkozásnak erőforrása, követelése keletkezik, melyet a 

szállító a szerződés szerinti teljesítéssel, vagy a részére előlegbe átadott pénz-

összeg visszafizetésével rendezhet. Besorolása az éves beszámolóban a tranzak-

ció céljához igazodik: 
31. táblázat 
A szállítónak adott előlegek számviteli besorolása 

Tranzakció célja Mérleg besorolás 
Immateriális javak beszerzése A.I.6. Immateriális javakra adott előlegek 
Tárgyi eszköz beszerzése A.II.6. Beruházásra adott előlegek 
Készletek beszerzésre B.I.6. Készletekre adott előlegek 

Forrás: Saját szerkesztés 

A főkönyvi nyilvántartás beszámolóba sorolástól eltérően az erőforrás általános 

tartalmát emeli ki, és mint követelést kezeli. 

A követelések és kötelezettségek értékelésénél a meghatározó transzformáció-

nak a pénzügyi teljesítések számítanak. A devizában, valutában megvalósult 

pénzmozgások értékelési feladatot is generálnak. Az ilyen követelések és kötele-

zettségek transzformációinál például az előző, III.21. Fejezetben megismert el-

veket kell követni, módszereket lehet alkalmazni. A HUF számlára érkezett, 

vagy innen indított pénzügyi teljesítésekhez a bank végzi a két pénznem közötti 

átváltást (konverziót). A vállalkozás a banki alapbizonylatból értesül a deviza és 

a HUF összegekről. Ha a pénzügyi teljesítésében valamelyik devizaszámla, vagy 

valutapénztár vesz részt, akkor a követelésnél a vállalkozás ügyvezetésének a 

számviteli politikában ki kell választania az alkalmazott árfolyamot (a gazdasági 

esemény napján érvényes MNB, hitelintézeti közép, hitelintézeti vételi, vagy el-

adási árfolyam stb.).  

Kötelezettségnél a számviteli politika kötelező tartalma a deviza, valuta felhasz-

nálásnál alkalmazott módszerek (átlagok, FIFO stb.) közti választás.  

Alapjában, logikájában, módszerében az előlegeknél is a követeléseknél, köte-

zettségeknél megismert módszereket kell követni. A különbség csak annyi, hogy 

ezeknél a tranzakcióknél a téridő fordítva működik. A pénzügyi teljesítés mege-

lőzi a reálfolyamatokat, a tranzakciók anyagi megvalósulását.  

                                                           
61 A vevőktől kapott előlegek tartalma valójában tőkebevonás. Ezért foglalkoztam vele a II.12. Fejezetben.  



 

255 
 

Az általános forgalmi adó szempontjából az előlegeket az alapügylettel össz-

hangban kell értékelni. Ha az alapfolyamat az adó hatálya alá tartozik, akkor az 

előleg is. 

A követelések és kötelezettségek transzformációjának másik gyakori formája a 

kompenzáció. Lényege, hogy az üzleti partnerek az egymással szemben fennálló 

követeléseiket és kötelezettségeiket összevezetéssel, pénz átutalása nélkül rende-

zik. Feltétel, hogy mindegyik félnek legyen követelése és kötelezettsége is. A 

kompenzációs megállapodás csak akkor legális és törvényes, ha írásban rögzítik 

legalább a kompenzáció időpontját, a partnerek egyértelmű azonosító, a kom-

penzációba bevont követelések és kötelezettségek egyedi azonosító adatait. 

Az alaptranzakció időpontjában (követelés, kötelezettség létrejöttekor), és a 

pénzügyi teljesítéskor érvényes árfolyam eltérése miatt árfolyamkülönbözet ke-

letkezhet.  Ha a HUF erősebb a pénzügyi teljesítéskor, akkor a követelésnél ár-

folyamveszteséget (ugyanazért a deviza mennyiségért kevesebb forintot kap a 

vállalkozás), a kötelezettségnél árfolyamnyereséget (kevesebb magyar fizetőesz-

közt kell adni ugyanazért a deviza mennyiségért) kell elszámolni. A HUF gyen-

gülésekor fordítva, a követelésnél árfolyamnyereség, a kötelezettségeknél árfo-

lyamveszteség keletkezik. Az eredménykimutatásban az árfolyamnyereséget a 

B.VIII.17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei, az árfolyamveszteséget pedig a 

B.IX.21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai sorokban kell besorolni, és 

bemutatni. 

A követelések és a kötelezettségek transzformációinál a számviteli alapelvek kö-

zül a következőket kell feltétlenül szem előtt tartani: 

• Teljesség elve. Az üzleti év vagyonára közvetlenül és közvetetten ható köve-

teléseket és a kötelezettségeket akkor is be kell mutatni, ha azok a mérleg 

fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között váltak ismertté.  

• Valódiság elve. Csak a vevők által elfogadott követeléseket, és a bizonyítot-

tan a vállalkozási tevékenységhez köthető kötelezettségeket lehet a követelé-

sek és a kötelezettségek között bemutatni. 

• Óvatosság elve. A követelések értéke nem lehet magasabb a vevők által elfo-

gadott összegnél. Nem lehet követelésként kimutatni a vevők tartozását, ha a 

minden évben elkészített minősítés eredménye szerint a partner nem tudja, 

nem akarja a követelés összegét teljes egészében megfizetni. 
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• Összemérés elve. A követeléseket és a kötelezettségeket a teljesítésük alapján 

pénzügyi teljesítésük időpontjától függetlenül kell az üzleti év vagyonában 

számításba venni. 

• Egyedi értékelés elve. A követeléseket és a kötelezettségeket partnerenként 

és ügyletenként kell értékelni. 

• Időbeli elhatárolás elve. A több évet érintő követelések, kötelezettségek telje-

sítményre gyakorolt hatását az évek között időarányosan el kell osztani. 

• Tartalom elsődlegessége a formával szemben. A követelések és a kötelezett-

ségek nyilvántartásának, bemutatásának értékelésének a szerződések, tranz-

akciók tartalmát kell követnie.  

• Költség-haszon összevetésének elve. A vállalkozás a számviteli politikájában 

meghatározhatja azokat a küszöbértékeket, melyek alatt nem foglalkozik a 

követelések és kötelezettségek értékelésével, pénzügyi teljesítésével. 

• Bruttó elszámolás elve. Az egy partnerrel szemben fennálló követeléseket és 

kötelezettségeket tilos egyoldalúan összevezetni. A kompenzáció csak a két 

fél írásos megállapodása alapján történhet. 

• Következetesség elve. A követések, kötelezettségek besorolásának, nyilván-

tartásának, értékelésének elveit a számviteli politikában kell meghatározni, 

melyet tilos a napi gazdálkodási, jövedelmi érdekek alapján változtatni. 

A vállalkozás számviteli politikájának tartalmára már utaltam a követelések, kö-

telezettségek besorolásánál, az értékelésénél és a számviteli alapelvek követésé-

nek szabályainál. Ezek alapján a vállalkozások számviteli politikájában minden-

képpen foglalkozni kell: 

• A szállítóknak adott előlegek besorolásának, nyilvántartásának elvei. 

• Az devizában létrejött követelések, kötelezettségek értékeléséhez kiválasztott 

árfolyamok. 

• A devizában nyilvántartott követelések, kötelezettségek csökkenésénél alkal-

mazott értékelés módszere. 

• Annak szabályozása, hogy mi tekinthető a vállalkozási tevékenységhez köt-

hető kötelezettségnek, teljesítménynek. 

• A követelések és a kötelezettségek nyilvántartásának módszere, tere, különö-

sen az analitikák és a főkönyvi számlák kapcsolatára. 

• Az értékvesztések, kis összegű követelések, kötelezettségek értékhatára. 

• A követések, kötelezettségek besorolásának, nyilvántartásának, értékelésének 

elvei. 
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Követelések, kötelezettségek tranzakcióinak analitikája elsősorban a vállalkozás 

adósainak, kiemelten a vevőinek és szállítóinak számától függ. Kevés vásárló-

nak, nem sok számlát kibocsátó, illetve kevés szállítóval, szolgátatóval kapcso-

latot tartó vállalkozásoknál elképzelhető a partnerek főkönyvi számlákon történő 

nyilvántartása is. Ebben az esetben sem nélkülözhető az adósok tartozásainak 

részletes, legalább a számla áfával növelt összegét, a számla esedékességét tar-

talmazó nyilvántartása, de ezt ilyen szituációban nem a számviteli, hanem az ér-

tékesítési, logisztikai tevékenységet végző szervezet vezeti. A követelés létezé-

sének bizonyítása nem ez, hanem a partnerekkel egyeztetett leltár.  

Az egyéb követeléseket, kötelezettségeket a vállalkozások többsége csak a fő-

könyvi számlákon kezeli. Leggyakoribb kivétel a dolgozókkal szembeni követe-

lés, melynél gyakran van szükség a kölcsönök, levonások, bérelőlegek, bértarto-

zások természetes személyenkénti nyilvántartására. 

Az előlegek analitikus nyilvántartására csak ritkán van szükség. A vállalkozások 

többségénél az információszolgáltatás igényeinek megfelel a főkönyvi számlák 

partner, és előleg célja szerinti részletezése. 

A reálfolyamatok miatt keletkezett követelések és kötelezettségek főkönyvi nyil-

vántartásának alapösszefüggéseit az F.15. Mellékletben foglaltam össze. Az 

adaptív számvitel szemléletének megértéséhez pedig ismét nézzünk egy példát. 

36.Példa: A malomipari tevékenységet folytató Amerikai Nagybácsi Zrt. (AN 

Zrt.) 201X. október 10-én termeltetési szerződést kötött a Búzát Ősszel Vetünk 

Kft-vel (BŐV Kft). A szerződés feltételei a következők: 

1. BŐV Kft vállalja: 

a. Betartja az AN Zrt. által meghatározott technológiai minőségbiztosítási 

feltételeket. 

b. A termeléshez szükséges anyagok értékét az átvételt követő 10 napon 

belül megfizeti. 

c. 201X+1. augusztus 15-ig átad az AN Zrt-nek 15 000 tonna (to) I. 

osztályú étkezési búzát.  

2. AN Zrt. vállalja: 

a. 201X. október 20-ig előlegként átutalja a megállapodás szerinti teljes 

vételárat. 

b. 201X. október 31-ig átadja a 15 000 tonna termeléséhez szükséges ve-

tőmagot, melynek értéke 850 000 USD.  

3. A felek az étkezési búza 140 USD/to + Áfa egységárában állapodtak meg. 
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4. A felek a szerződést teljesítettnek fogadják el, ha a BŐV Kft által leszállított 

termény mennyisége eléri a 14 500 tonnát. A mennyiségi különbözet értékét 

a BŐV Kft a szerződés teljesítését követő 20 napon belül visszafizeti az AN 

Zrt-nek. 

1. Egyéb információk:  
a. Az üzletben alkalmazott USD elszámolás ellenére a pénzmozgások 

HUF számlákról, és magyar fizetőeszközzel történnek. 

b. Az általános forgalmi adó kiszámításánál az adóalapnál alkalmazott ár-

folyamot kell használni. 

c. Az előleg tartalmazza az általános forgalmi adót, melynek összege ma-

gasabb a vállalkozások számviteli politikájában rögzített lényegességi 

küszöbértéknél. 

Megoldás: 
A tranzakció mindkét szereplőjénél megoldjuk a feladatot. Azt, hogy éppen me-

lyik vállalkozás téridejében bóklászunk azt a rövidített nevükkel jelöljük. És 

most adjuk át az irányítást a tranzakció téridejének! 

36.1.AN Zrt.1. Gazdasági esemény: Előleg átutalása. Árfolyam: 286 HUF/USD. 

Az AN Zrt. a szerződés megkötését követően az értékteremtő folyamat pénzügyi 

síkján, az előleg átutalásával hozza mozgásba az üzlet téridejét. Számlavezető 

bankját utasítja: A HUF bankszámláján ellenőrzött vagyonából váltson át 

15	000	�	 ∗ 140 ���OY = 2	100	000	���-nek megfelelő magyar fizetőeszközt. Ezt a 

bank a saját napi eladási árfolyamán fogja megtenni. Tehát a B.IV. Bankbetétek 

vagyoncsoporban ellenőrzött vagyon mennyisége fog csökkenni (Követel). Az 

összeg kiszámításának módja: 

2	100	000	��� ∗ 286 ������ = 600	600	000	���. 

A bankban ellenőrzött vagyon nyilvántartására most is a 3BIV Bankszámla 

(3BIV Bankszla.) karaktersort kell használni.  

A folyószámláról átutalt összeg egy, a téridő másik síkjában, a következő évben 

beteljesedő üzlet első jele. Addig az átutalt HUF sorsa bizonytalan. Az mindene-

setre biztos, hogy a Zrt. partnerétől ezért vár, követel valamit. Vagy az átutalt 

összeg visszafizetését, vagy a szerződésben vállalt erőforrás, étkezési búza át-

adását. A cél a kettő közül természetesen az utóbbi: A malomban feldolgozható 

alapanyag feletti ellenőrzés megszerzésének kockázata csökkenthető az előleg 

átutalásával. Az AN Zrt. nem lesz túl boldogok, ha csak az előleg összegét kapja 

vissza, hiszen akkor a Zrt. saját teljesítményének alapja veszne oda. Romlana a 

piaci pozíciója, hitelessége. Közvetetten az eredményen keresztül azonnal va-
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gyonvesztést kellene elviselnie. Tehát alapvető érdeke az üzlet reálfolyamatai-

nak maradéktalan sikere. A számvitel adaptivitásának örömteli, sajnos meglehe-

tősen ritka jele, hogy elfogadja ezt az igényt a vagyon, erőforrás szerkezetének 

bemutatásánál.  A szállítóknak adott előleg az éves beszámoló mérlegében nem 

egyszerűen követelés. Az előleg folyósításának célja határozza meg a helyét 

pénzügyi kimutatásban (31. táblázat). A besorolás ilyen módszerével azt is érez-

teti a számvitel, hogy az előleg átadasával keletkezett követelés likviditása 

rosszabb, mintha mondjuk egyszerűen pénzkölcsönzés állna mögötte. Persze a 

kriptaszámvitel itt is körömszakadtáig ragaszkodik pozícióihoz. A nyilvántartás-

ban a szállítónak adott előleget továbbra is követelés növekedésként (Tartozik) 

kell kezelni. Így a főkönyvi számla azonosítójának karaktersorozata ezt a kettős-

séget tükrözi: 3BI. Készletekre adott előlegek (3BI KAElőleg).  

Kontírozás: 
Erőforrás 

 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Eszköz 3BI KAElőleg Nő Tartozik 353 KAElőleg 600 600 000 
Csökken Eszköz 3BIV Bankszla. Csökken Követel 384 Bankszla. 600 600 000 

A bemutatás és a nyilvántartás tudathasadásos állapota, no meg a téridő két síkja 

közti közvetítés feladata, továbbá az üzlet megvalósulásának bizonytalansága, 

több lehetséges kimenetele miatt a hálózati sémán (20. ábra) a számviteli nyil-

vántartásnak ez a tere csak közvetítő csomópont lehet. A kapcsolat pedig írányí-

tott, hiszen az átutalás csak akkor volt lehetséges, ha az előleg összegével a 

pénzeszközök csomópontban már rendelkezett az AN Zrt. 

36.1.AN Zrt.2. Gazdasági esemény: Szállítónak adott előleg általános forgalmi 

adójának nyilvántartásba vétele.  

Az általános forgalmi adó törvény az előleget bevonja az Áfa hatálya alá. Annak 

ellenére, hogy ez valójában pénzügyi teljesítés, vagy kölcsönügylet, mely alape-

setben általános forgalmi adó törvény hatályán kívüli tranzakció. Ezzel a döntés-

sel szétzilálja, bocsánat: csak egy újabb kivétellel erősíti a számvitel szabály-

rendszerét, belső logikáját. Mert mi is történik valójában? Az árubeszerzés 

alapeseténél a szállító az általános forgalmi adó összegére is jogosult. Az AN 

Zrt-nek, mint vevőnek jogszerűnek kell elismernie ezt az igényt. A reál-, és a 

pénzügyi folyamatok végén az általános forgalmi adó is a szállító (BŐV Kft) 

elismert igénye, követelése a vevőjével (AN Zrt) szemben. Az előleg elfogadá-

sánál ez a viszony fordul meg. A vevő (AN Zrt.) foglalja el az hitelező, a szállító 

(BŐV Kft) az adós, vevő pozícióját az adókötelezettség téridejében. A hitelező 

által átutalt összeg az általános forgalmi adót is tartalmazza. Nyilvántartásba is 
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vettük a 36.1. AN Zrt.1. gazdasági eseménynél. Ez azonban nem elég! Az adó-

törvény miatt költségvetéssel is el kell számolnunk ezzel az összeggel. Az adott, 

kifizetett előleg beszerzésnek minősítésével a vállalkozásnak általános forgalmi 

adó visszaigénylési, levonási lehetősége keletkezik a költségvetéssel szemben. 

Most is ugyanazt kell tennünk, mint eddig már számtalanszor. A levonható álta-

lános forgalmi adó összegével csökkenthetjük az időszakban az értékesítés által 

indukált fizetendő adót. Csökkenthetjük (Tartozik) a költségvetéssel szembeni 

kötelezettség összegét. Az azonosításra használható karakterlánc most is a 4FIII 

Előzetesen felszámított általános forgalmi adó (4FIII Előz. Áfa) lesz. Eddig 

egyértelmű! De hogyan tovább? A bankszámla és a szállítóval szembeni 

követelések változása nagyon helyesen, már tartalmazza az általános forgalmi 

adó összegét is., melyet majd az alapügylettel, a termékbeszerzéshez kapcsolód-

va kell rendezni az adóhatósággal. Ennek egy része lesz az előlegnél bevallott, 

levont előzetesen felszámított általános forgalmi adó. Előre hozott kötelezettség 

csökkenés, melyet a tranzakció befejezésekor majd le kell vonnunk a teljes 

visszaigényelhető általános forgalmi adóból (Követel). De majd csak akkor! Jö-

vőre a tranzakció végelszámolásánál. Addig nem nagyon tudunk mást tenni, 

mint egy technikai számlát, a 4FIII Előleg általános forgalmi adó elszámolási 

számla (4FIII El.Áfa elsz.) használjuk a nyilvántartáshoz. A technikai számla 

funkciója most is a tranzakció téridejének kezelése. A törvény szerint az átutalt 

összegnek tartalmaznia kell az általános forgalmi adót is. Így a számítás mód-

szere és eredménye:  

600	600	000	��� − (;,,	;,,	,,,	���*,./ 0 = 127	686	614	���. 

Kontírozás: Előleg általános forgalmi adójának nyilvántartásba vétele. 
Kötelem
Tartozás 

Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 
(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 

Nő Forrás 4FIII El. Áfa elsz.  Nő Követel 479 KERLKöt. 127 686 614 
Csökken Forrás 4FIII Előz. Áfa Csökken Tartozik 466 Előz. Áfa 127 686 614 

Az általános forgalmi adó törvény miatt a téridőben összetettebb, bonyolultabb 

lett a szállítónak adott előleg elszámolása. Egy új partner, a költségvetés lépett 

be a folyamatba, aki az időben is széthúzta követelések, kötelezettségek teljesí-

tését. Ezért kell a téridő kezelésében egy új közvetítő csomópontot használni 

(20. ábra). A kapcsolat nem irányított, hiszen nincs sem reál- sem pénzügyi elő-

feltétele az általános forgalmi adó elszámolásának.  
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36.1.AN Zrt.3. Gazdasági esemény: Nem az üzleti évet terhelő kötelezettség 

megszüntetése. 

A 36.2.AN Zrt.1. Gazdasági esemény elszámolásával a szállítónak adott előleg 

adótörvény miatt keletkezett problémáját még korántsem oldottuk meg. Csak el-

odáztuk, odébb taszítottuk a térben. Most van egy olyan kötelezettség, melynek 

nincs címzettje, kedvezményezettje. Az üzleti év végéig nem terheli a vállalko-

zást. A költségvetés majd csak az alapüzlet lezárásakor fogja igényként érvénye-

síteni. Ha az előleg átutalása és a termék, vagy szolgáltatás értékesítés megtörté-

nik egy üzleti évben, akkor ezzel a problémával nem kell foglalkozni. Azonban 

ha az előleg fizetése a teljesítést megelőző üzleti évben történik, akkor meg kell 

fontolni, hogy a 4FIII Előleg általános forgalmi adó elszámolási számla (4FIII 

EÁfa elsz.) karakterlánccal jelölt főkönyvi számlán nyilvántartott összeg bemu-

tatható-e az éves pénzügyi kimutatásban. Akkor maradhat, ha értéke kisebb, 

mint a számviteli politikában meghatározott lényegességi küszöbérték. Ha na-

gyobb, akkor az üzleti évben nem létező tartozások, adósságok kezelésére alkal-

mas számviteli technikát, módszert kell elővenni. Év végén a most nem érvé-

nyes kötelezettség csökkenés közvetett vagyonváltozást okoz. A kötelezettség és 

az eredmény közti összefüggés szabálya a fordított arányosság. Ha a kötelezett-

ség csökken, akkor a vagyon, az eredményen keresztül közvetetten nőni fog. En-

nek konkrét elszámolási módja ebben az esetben a bevétel növelése (Követel). 

Az üzleti év eredménye egy, a belső sík egyik alrendszeréhez, a teljesítmény sík-

hoz tartozó csomópont, nyilvántartási hely, az A.III. Egyéb bevételen keresztül 

fog nőni. Tartalmához legközelebb a 9AIII Elengedett kötelezettségek értéke 

(9AIII Eleng.Köt.) karaktersor áll. Összege ugyanaz, mint a 36.2.AN Zrt.1. 

Gazdasági eseménynél: 

600	600	000	��� − (;,,	;,,	,,,	���*,./ 0 = 127	686	614	���. 

Kontírozás:  
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Tartozás Forrás 4FIII EÁfa elsz. Csökken Tartozik 479 KERLKöt. 127 686 614 
Teljesítmény Bevétel 9AIII Eleng. Köt. Nő Követel 9682 Eleng.Köt. 127 686 614 

A hálózati ábrába (20. ábra) mindez a közvetítő sík és a teljesítmény közötti irá-

nyított kapcsolatként építhető be. A kapcsolat kiindulópontja a vagyon, tartozás, 

forrás csomópont, hiszen célunk ennek eltüntetése az üzleti év vagyonából. 
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36.1.AN Zrt.4. Gazdasági esemény: Elengedett kötelezettség miatti teljesítmény 

elhatárolása. 

Ha a vállalkozás teljesítményét, eredményét is érintő tranzakció több évet érint, 

akkor azt is meg kell vizsgálni, hogy a teljesítmény az érintett időszakok közül 

melyikben, milyen mértékű és irányú közvetett vagyonváltozást okozott. Ha az 

üzleti évben kellett elszámolni, de a realizálása, tényleges elszámolása részben, 

vagy egészben a következő évekre esik, akkor hatásától meg kell tisztítani ezt az 

üzleti évet. Ehhez a számvitel az időbeli elhatárolás módszerét használja. Ha a 

művelet hatására az üzleti év eredménye nő, akkor a C. Aktív időbeli elhatáro-

lás, ha csökken, akkor a G. Passzív időbeli elhatárolás használható.  

A 36.2.AN Zrt.2. Gazdasági eseményben olyan bevételt kellett elszámolni, mely 

a következő évben meg fog szűnni. Az alapüzlet teljesítése után, majd a kö-

vetkező évben kell csökkenteni az előleg átutalása miatt bevallott, és levont 

általános forgalmi adó összeggel a valóban visszaigényelhető adót. Ennek fé-

nyében egyértelmű, hogy az előző, 36.1.AN Zrt.5. Gazdasági eseményben rögzí-

tett egyéb bevételnek semmi köze az üzleti év eredményéhez. Át kell pakolni a 

következő évre. Bevétel átvitele az üzleti év idősíkjáról a következő évre csök-

kenti az üzleti év bevételét (Tartozik). Akkor az eredményét is, ezért az időbeli 

elhatárolások közül a G. Passzív időbeli elhatárolást kell választani. Ez a vagyon 

tőke, forrás felületén jelent növekedést (Követel). Az azonosító szám pedig a 4G 

Bevételek passzív időbeli elhatárolása (4G BPIELH) karakterlánc lesz. Az 

összeg ugyanaz, mint az előző két gazdasági eseménynél: 127	686	614	���. 

Kontírozás:  
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg (HUF) 

Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Tőke Forrás 4G BPIElH Nő Követel 481 BPIELH 127 686 614 
Teljesítmény Bevétel 9AIII Eleng. Köt. Csökken Tartozik 9682 Eleng.Köt. 127 686 614 

A hálózati kapcsolatokban (20. ábra) ez a művelet az idősíkok között használha-

tó közvetítő csomópont és a bevétel között hoz létre egy irányított kapcsolatot. 

A kapcsolat kiindulópontja a teljesítmény csomópont, hiszen célunk ennek el-

tüntetése az üzleti év eredményéből. 

Az előleg átutalásával kapcsolatban a hitelező, előleget adó AN Zrt-nél több 

számviteli feladat nincs.  
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A kedvezményezett BŐV Kft-nél az előleg nyilvántartásához szükséges számvi-

teli feladatok, lépések elméletét nagyrészt összefoglaltam, bemutattam a III.12. 

Fejezetben összeállított, megoldott 7. Feladatban. Itt most ezeket nem ismétlem 

meg. A könyvelési tételek bemutatása mellett, csak azokra a jellegzetességekre 

hívom fel olvasóim figyelmét, melyek eltérnek az ott megismerttől.  

36.2.BŐV Kft. 1. Gazdasági esemény: Vevőtől kapott előleg aktiválása. Árfo-

lyam: 278 HUF/USD. 

Az előleg a kedvezményezettnél olyan, mintha rövid lejáratú kölcsönt kapna egy 

másik vállalkozástól. A teljesítés formái között ott van a megkapott összeg 

visszafizetésének opciója is. Ezért az előleg aktiválása, nyilvántartásba vétele a 

már ismert módon történhet. Az előleg összege megjelenik (Tartozik) a kedvez-

ményezett bankszámláján, melynek azonosító karakterlánca lehet: 3BIV Bank-

számla (3BIV Bankszla.). Az erőforrás növelésének ára, áldozata az egy éven 

belüli visszafizetési kötelezettség vállalása. Ez tartozás, rövid lejáratú kötele-

zettség növekedés (Követel), mely a 4FIII Vevőktől kapott előlegek (4FIII Elő-

leg vevő) karakter sorozattal azonosítható. A BŐV Kft-nél is a HUF-ban veze-

tett számlán fog megjelenni az előleg összege, tehát a USD-t át kell váltani 

forintra. A számlavezető bank megveszi a Kft-től a 2 100 000 USD-t, tehát a 

278 HUF/USD viszonyszám a banknak az ügylet napjára meghirdetett vételi ár-

folyamát jelenti: 

2	100	000	��� ∗ 278 ������ = 583	800	000	���. 

 Kontírozás:  
Vagyon Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforr. Eszköz 3BIV Bankszla. Nő Tartozik 384 Bankszla. 583 800 000 
Tartozás Forrás 4FIII Előleg vevő Nő Követel 453 Előleg vevő 583 800 000 

36.2.BŐV Kft.2. Gazdasági esemény: Vevőtől kapott előleg általános forgalmi 
adójának nyilvántartásba vétele.  

Az Áfa összege: 583	800	000	��� − (<+)	+,,	,,,	���*,./ 0 = 124	114	960	���	. 
Kontírozás:  

Adós-
ság 

Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 
(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 

Nő Forrás 4FIII Fiz. Áfa Nő Követel 467 Fiz.Áfa 124 114 960 
Csökk. Forrás 4FIII EÁfa Csökken Tartozik 479 KülERLKöt. 124 114 960 
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36.2.BŐV Kft.3. Gazdasági esemény: Üzleti évben nem ellenőrzött követelés 

megszüntetése. 

Kontírozás:  
Vagyon 

Telj. 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Tőke Forrás 4FIII Áfa Nő Követel 479 KERLKöt. 124 114 960 
Teljesítm. Ráford 8AVII Köv.Év. Nő Tartozik 8662 Köv.Év. 124 114 960 

36.2.BŐV Kft. 4. Gazdasági esemény: Értékvesztés időbeli elhatárolása. 
Vagyon 

Teljesítm. 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3C RAIELH Nő Tartozik 392 KAIElH 124 114 960 
Teljesítm. Ráford. 8AVII Köv.Év. Csökken Követel 8662 Köv.Év. 124 114 960 

36.3.AN Zrt.1. Gazdasági esemény: A Zrt. leszállította, és leszámlázta a búza ve-

tőmagot. Árfolyam: 290 HUF/USD. 

A vetőmag átadása a partnernek az eladónál az értékteremtő folyamat output 

szakaszához tartozó tranzakció. Egy áru-, gyártmányértékesítés. Alapeset a kés-

leltetett fizetés, ezért a pénzügyi rendezésig ez egy, a partner által elfogadott 

igényt, követelést jelent az eladónál. Nő a vállalkozás erőforrásainak állománya 

(Tartozik), konkrétan a B.II. Követelések eszközcsoportban kimutatott ellenőr-

zött eszközeinek mennyisége. A partnert szokásosan „vevők”-nek nevezzük, így 

a főkönyvi számla azonosítására nagyon megfelel a 3BII Vevők karakterlánc.  

Az áru-, gyártmány értékesítés az eladó teljesítménye, hiszen árutermelő gazda-

ságokban ez a művelet a társadalmi szükséglet, a fizetőképes kereslet kielégíté-

sének megjelenési formája. A teljesítmény ebben az esetben növeli (Követel) a 

vállalkozás vagyonát, mégpedig közvetetten, a teljesítményen, az adózott ered-

ményen, az üzleti év bevételén keresztül. Az áruértékesítésből, szolgáltatásnyúj-

tásból származó bevételeket az éves beszámolóban az A.I. Nettó árbevétel cso-

portban kell bemutatni. Azonosítására a 9AI Nettó árbevétel (9AI NÁRB) ka-

raktersort célszerű használni62. A bevétel értékét a szerződésben megállapított 

850 000 USD és a 290 HUF/USD árfolyamból kell megállapítani. Az árfolyam 

most a Zrt. által választott árfolyam, hiszen egyelőre nem történt meg a deviza 

forintosítása. Így a bevétel összege: 850	000	��� ∗ 290 ������ = 246	500	000	���. 

Kontírozás: 
Vagyon 

Teljesítm. 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3BII Vevők Nő Tartozik 311 Vevők 246 500 000 
Teljesítmény Bevétel 9AI NÁRB Nő Követel 911 NÁRB 246 500 000 

                                                           
62

 Az áru, gyártmányértékesítés másik terével, a költségoldallal most nem foglalkozunk. 
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Az értékesítés bevétele a hálózati ábrán (20. ábra) a belső síkon belül a vagyoni 

sík és a teljesítmény sík közötti, kapcsolattal ábrázolható. Nem irányított kap-

csolat, hiszen a vagyon, vevők, illetve a teljesítmény, bevétel változása egyrészt 

időben együtt történik, másrészt egyik csomóponban sincs a téridőben előzmé-

nye. 

36.3.AN Zrt.2. Gazdasági esemény: Értékesítés általános forgalmi adójának el-

számolása. 

A belföldi értékesítés általános forgalmi adó köteles tranzakció. Egyik felületén 

a vevő az általános forgalmi adóval növelt összeget köteles elismerni, és megfi-

zetni. A patner a számla kifizetéséig ennyivel lesz kénytelen több adósságot 

elismerni, amit a vállalkozás a vevővel szemben, mint az elismert igény pozitív 

irányú változását (Tartozik) veheti számba, tarthat nyilván, mutathat be. Ezért az 

értékesítés miatt keletkezett általános forgalmi adó is követelés a vevővel szem-

ben. Az adóalaphoz hasonlóan az adó összegét is a 3BII Vevők karakterlánccal 

azonosított főkönyvi számlán kell nyilvántartani a megfizetés időpontjáig.  

Az általános forgalmi adó elszámolásának másik felülete azt jelzi, hogy ezt az 

összeget az eladó nem tarthatja meg. Erre az összegre a költségvetés tart igényt. 

A bevallás és a megfizetés időpontjáig az értékesítést végző vállalkozásnak ezt 

rövid lejáratú kötelezettség növekedésként (Követel) kell a nyilvántartania. Azo-

nosításra a 4FIII Fizetendő általános forgalmi adó (4FIII Fiz. Áfa) karaktersoro-

zat használható. 

Az összeg kiszámításához most is a már ismert képlet használható: 

Áfa összege: 246	500	000	��� − (.G;	<,,	,,,	���*,./ 0 ≈ 52	405	512	���. 

Kontírozás: 
Vagyon Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3BII Vevők Nő Tartozik 311 Vevők 52 405 512 
Tartozás Forrás 4FIII Fiz. Áfa Nő Követel 467  Fiz. Áfa 52 405 512 

Az értékesítés által generált általános forgalmi adó kötelezettség a vagyoni külső 

és belső síkok közötti kapcsolattal jellemezhető (20. ábra). Nem irányított a kap-

csolat, mert a követelés és a kötelezettség is egyidőben, előzmény nélkül kelet-

kezik az erőforrások és a tőke síkhoz tartozó csomóponton egyaránt. 

36.4.BŐV Kft.1. Gazdasági esemény: A Kft aktiválta a búza vetőmagot. Árfo-

lyam: 275 HUF/USD. 

A vetőmag fogadása, aktiválása, átvétele a Kft-nél, mint vevőnél az értékteremtő 

folyamat input szakaszához tartozó tranzakció. Egy készletbeszerzés, és – egyéb 
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információ hiányában – készletre vétel. A vetőmagot egy növénytermesztő vál-

lalkozás az alapfolyamataiban használja fel, így alapanyagnak kell minősíteni. A 

II.21.3. Fejezet ennek a tranzakciónak a különböző változatairól szólt. Az ott 

megismert módszerek közül alkalmazzuk az alapesetet. A vállalkozás alapanya-

gairól év közben mennyiségi és értéknyilvántartást vezet tényleges beszerzési ér-

téken. Ebben a szisztémában az erőforrások közül a B.I. Készletek (Tartozik), il-

letve a kényszerek, tartozások oldalán az F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek 

fog változni, nőni (Követel) a készletbeszerzés hatására. A két csomópont azo-

nosítója pedig 2BI Alapanyagok, illetve 4FIII Szállítók szokott lenni. 

Az anyagbeszerzés értékét a szerződésben megállapított 850 000 USD és a 275 

HUF/USD árfolyamból kell megállapítani. Az árfolyam most a Kft által válasz-

tott árfolyam, hiszen egyelőre nem történt meg a deviza forintosítása. Így a be-

vétel összege: 

850	000	��� ∗ 275 ������ = 233	750	000	���. 

Kontírozás: 
Vagyon Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3BI Alapanyag Nő Tartozik 211 Alapanyag 233 750 000 
Tartozás Forrás 4FIII Szállítók Nő Követel 454 Szállítók 233 750 000 

Az alapanyag beszerzés a hálózati ábrán (21. ábra) a vagyoni sík két típusa a 

külső és belső vagyoni sík közötti, kapcsolattal ábrázolható. Nem irányított kap-

csolat, hiszen a vagyon, erőforrás, készletek, illetve a tőke, tartozás, rövid lejára-

tú kötelezettségek változása egyrészt időben egyszerre történik, másrészt egyik 

csomópontban sincs a téridőben előzménye. 

36.4.BŐV Kft.2. Gazdasági esemény: Vetőmag beszerzés Áfa elszámolása. 

A beszerzések általános forgalmi adóját a II. Fejezet több alfejezetéből ismerjük. 

A szállítóval (azonosító: 4FIII Szállítók) szembeni tartozást meg kell emelni 

(Követel) az általános forgalmi adó összegével. Ugyanennyivel csökkenthető 

(Tartozik) lesz az adóbevallási időszakban a költségvetés felé fennálló általános 

forgalmi adó tartozás. Ennek a nyilvántartási helyét a 4FIII Előzetesen felszámí-

tott általános forgalmi adó (4FIII Előz. Áfa) karakterlánccal szoktuk azonosítani. 

A gazdasági esemény összegéhez használt képlet is már a könyökünkön jöhet ki: 

Áfa összege: 233	750	000	��� − (.))	/<,	,,,	���*,./ 0 ≈ 49	694	882	���. 

Kontírozás: 
Tőke 

Tartozás 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Forrás 4FIII Szállítók Nő Követel 454 Szállítók 49 694 882 
Csökken Forrás 4FIII Előz. Áfa Csökken Tartozik 466 Előz. Áfa 49 694 882 
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Az alapanyag beszerzéshez kötött előzetesen felszámított forgalmi adó a beszá-

moló csoportok szintjéig használt csomópontok miatt a külső vagyoni sík egyik 

elemén belüli kapcsolat, mely egy hurokkal jelezhető a hálózati ábrán (21. ábra). 

Ez információ veszteség, hisz elfedi a partnerek közti különbséget. A kapcsolat 

nem irányított, hiszen a szállítóval szembeni kötelezettség és az általános forgal-

mi adó levonási jogosultság egy idősíkban, a tér mindkét elemében egyszerre 

keletkezik. 

A reáleszköz, erőforrás eladása, beszerzése ezzel a tranzakció mindkét szerep-

lőjénél a helyére került. Az általános forgalmi adóval növelt összeget mutatja ki 

az eladó is (követelésként), és a vevő is (tartozásként). Hogy a két összeg nem 

azonos? Ez csak és kizárólag annak következménye, hogy az értékteremtő folya-

mat téridején belül a reálfolyamatok és a pénzügyi folyomatok elválnak egymás-

tól és önálló életet élnek. A különbséghez nincs is feltétlenül szükség eltérésre 

az idő dimenzióban. Elég, ha a gazdasági folyamatok a tér több síkjában zajla-

nak, ami esetünkben azt jelenti, hogy a partnerek, illetve számlavezető pénzügyi 

szolgáltatóik nem azonos árfolyamokat használnak. 

36.5.AN Zrt.1. Gazdasági esemény: A vetőmagról kiállított számla általános for-

galmi adó nélküli értékének pénzügyi teljesítése az eladónál. Árfolyam: 292 

HUF/USD. 

Az előleg elszámolásának azt a módját választottuk, amelyben egyértelműen lát-

szik: A előre fizetés tartalma kölcsönnyújtás. Ha ez a kölcsön szabad felhaszná-

lású, akkor az utána következő reál és pénzügyi folyamatok nyilvántartása már a 

szokásos módon történhet. A vevőtől átutalt összeg a vállalkozás bankszámlájá-

ra (azonosító 3BIV Bankszla.) érkezik meg, az itt ellenőrzött erőforrásokat nö-

veli (Tartozik). A pénzmennyiség pozitív változásának „áldozata” a vevővel 

(azonosító 3BII Vevő) szemben nyilvántartott követelés csökkenése (Követel).  

A vetőmag vevője első körben 850 000 USD-t fog utalni. Mennyi ennek a HUF 

értéke? Mivel az utalás a vállalkozás HUF számlájára érkezik az átváltást a bank 

fogja megtenni. Megveszi ezt a 850 000 USD-t, tehát a 292 HUF/USD árfolyam 

a bank napi, prompt deviza vételi árfolyama. Így az utalás összege HUF-ban ki-

fejezve: 850	000	��� ∗ 292 ������ = 248	200	000	���. 

Kontírozás: 
Erőforrás Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Eszköz 3BIV Bankszla Nő Tartozik 384 Bankszla 248 200 000 
Csökken Eszköz 3BII Vevők Csökken Követel 311 Vevők 248 200 000 
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36.5.AN Zrt.2. Gazdasági esemény: A vetőmagról kiállított számla általános for-

galmi adójának pénzügyi teljesítése az eladónál.  

A vevőnek nem csak az általános forgalmi adó nélküli összeget kell megfizetnie. 

Tartozása ennél éppen az Áfa összegével több. A gazdasági esemény nyilvántar-

tása az összeg kivételével teljesen megegyezik az előző pontban megismerttel. 

Összege pedig az adótörvény szellemét és betűjét követve: 

Áfa összege: 248	200	000	��� − (.G+	.,,	,,,	���*,./ 0 ≈ 52	766	929	���. 

Kontírozás: 
Erőforrás Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Eszköz 3BIV Bankszla Nő Tartozik 384 Bankszla 52 766 929 
Csökken Eszköz 3BII Vevők Csökken Követel 311 Vevők 52 766 929 

A vevő pénzügyi teljesítését a hálózati ábrán (20. ábra) a belső vagyoni sík két 

csomóponjta közti kapcsolattal tudjuk tudatosítani. A kapcsolat irányított, hiszen 

a vevő tartozása vezérli. Összege a vevővel szembeni követelés összege. A fize-

tési határidőt a vevő a szerződésben vállalta, de ettől a tényleges pénzügyi telje-

sítésnél eltérhet. Természetesen ennek anyagi (késedelmi kamat, behajtási költ-

ségátalány, kötbér, stb.) és bizalmi következményei lehetnek. 

36.5.AN Zrt.3. Gazdasági esemény: Árfolyamkülönbözet elszámolása az eladó-

nál.  

Az AN Zrt. főkönyvi nyilvántartása szerint mekkora összeggel tartozott a vevő? 

A vetőmag feletti ellenőrzés időpontjában érvényes választott deviza nyilvántar-

tási árfolyammal (290 HUF/USD) számított, általános forgalmi adóval növelt 

összeggel: 246	500	000	��� + 52	405	512	��� = 298	905	512	���. 

Mekkora az átutalt összeg HUF-ban kifejezve? A banknak a pénzügyi teljesítés 

napjára meghirdetett deviza vételi árfolyamával (292 HUF/USD) számított, Áfa-

val növelt összege: 248	200	000	��� + 52	766	929	��� = 300	966	929	���. A kü-

lönbözet: 300	966	929	�� − 298	905	512	��� = 2	061	417	���. Ez nem más, mint 

a HUF és a példában az USD átváltási arányának változása miatti árfolyamkü-

lönbözet. Kialakulásának okai nagyon sokrétűek. Szerepe van benne több, mak-

ro-, mikrogazdasági, pénzpiaci, gazdaságpolitikai folyamatnak, döntésnek. 

Ugyanakkor hatással van a vállalkozás vagyonára is, melyet az ennek nyilván-

tartására hivatott számvitel sem hagyhat figyelmen kívül. Hogyan változott az 

árfolyam mozgásának hatására a vállalkozás vagyona? A 850 000 USD a vető-

mag eladásának pillanatában 2 061 417 HUF-al kevesebbet ért, mint mikor a 

partner megfizette tartozását. Ennyivel több forintot adott a bank a 850 000 

USD-ért, mint amennyit kért érte az eladás pillanatában. Ez nyereség! A vagyon 
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pozitív és közvetett, teljesítményen, adózott eredményen keresztül megvalósult 

változása. Ezért ez az árfolyamnyereség az üzleti év adózott eredményének nö-

vekedéseként (Követel), bevételként könyvelhető, vehető nyilvántartásba. Mivel 

pénzeszköz értékváltozása áll a háttérben, ezért ez az éves beszámoló eredmény-

kimutatásában a B.VIII.17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei sorban kell be-

mutatni. A főkönyvi nyilvántartáshoz 9BVIII Átváltási, értékeléskori árfolyam-

nyereség (9BVIII Átv.Árf.ny.) karakterlánc használható. 

Az előbb bemutatott közvetett változási forma mellett természetesen a vagyon-

nak most is kell közvetlenül is változnia. A valóságban van még rendezetlen 

összeg a vevővel szemben? Nincs. És a nyilvántartásban? A nyilvántartás jelen-

legi állapotában úgy néz ki, mintha a vállalkozás tartozna az árfolyamkülönbö-

zettel a vevőnek. Ez csak látszat, hiszen a pénzügyi teljesítés deviza alapon ép-

pen annyi volt, mint a követés, 850 000 USD. A forintban kimutatott vagyont is 

ezzel kell összhangba hozni. Ezért a teljesítmény, bevétel változással szemben 

kell ezt a vevővel szemben látszólag fennálló tartozást megszüntetni. A tartozás 

megszüntetéséről, már tudjuk, hogy közvetlenül, azonnal, feltétlenül növeli a 

vállalkozás vagyonát. Mivel ez a virtuális tartozás a negatív követelésként jelent 

meg a főkönyvi nyilvántartásban, ezért megszüntetni az erőforrás növelésével 

(Tartozik) kell. Helyének azonosítására pedig természetesen a 3BII Vevők ka-

raktersorozatot kell használni. 

Kontírozás: 
Vagyon 

Teljesítm. 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3BII Vevők Nő Tartozik 311 Vevők 2 061 417 
Teljesítm. Bevétel 9BVIII Átv.Árf.ny. Nő Követel 976 Átv.Árf.ny. 2 061 417 

Az árfolyamkülönbözet elszámolását a hálózati ábrán (20. ábra) a két belső – a 

vagyoni és a teljesítmény – sík két csomóponjta közti kapcsolat mutatja. A vevő 

virtuális követelése a kiindulópont, ezért irányított kapcsolatot kell felismer-

nünk.  

36.6.BŐV Kft.1. Gazdasági esemény: A vetőmag beszerzését kísérő számla álta-

lános forgalmi adó nélküli értékének pénzügyi teljesítése a vevőnél. Árfolyam: 

280 HUF/USD. 

A vevő a tartozását a HUF bankszámlájáról (azonosító 3BIV Bankszla.) fizeti 

ki, az itt ellenőrzött erőforrások mennyiségét csökkenti (Követel). A ellenőrzött 

pénzösszeg negatív változásának „jutalma” a szállítóval (azonosító 4FIII Szál-

lító) szemben elismert, nyilvántartott kötelezettség csökkenése (Tartozik).  
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Az első körben 850 000 USD-t kellett utalni. Mennyi ennek a HUF értéke? Mi-

vel az utalás a vállalkozás HUF számlájáról indítják, ezért az átváltást a bank 

fogja megtenni. Mégpedig eladja ezt a 850 000 USD-t, tehát a 280 HUF/USD 

árfolyam a bank napi, prompt deviza eladási árfolyama. Így az utalás összege 

HUF-ban kifejezve: 850	000	��� ∗ 280 ������ = 238	000	000	���. 

Kontírozás: 
Vagyon Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3BIV Bankszla Csökken Követel 384 Bankszla 238 000 000 
Tartozás Forrás 4FIII Szállítók Csökken Tartozik 454 Szállítók 238 000 000 

36.6.BŐV. Kft.2. Gazdasági esemény: A vetőmag beszerzését kísérő számla álta-

lános forgalmi adójának pénzügyi teljesítése a vevőnél.  

A vevőnek nem csak az általános forgalmi adó nélküli összeget kell átutalnia. 

Tartozása ennél éppen az Áfa összegével több. A gazdasági esemény nyilvántar-

tása az összeg kivételével teljesen megegyezik az előző pontban megismerttel. 

Összege pedig az adótörvény szellemét és betűjét követve: 

Áfa összege: 238	000	000	��� − (.)+	,,,	,,,	���*,./ 0 ≈ 50	598	425	���. 

Kontírozás: 
Vagyon Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3BIV Bankszla Csökken Követel 384 Bankszla 50 598 425 
Tartozás Forrás 4FIII Szállítók Csökken Tartozik 454 Szállítók 50 598 425 

A szállítói kötelezettség pénzügyi teljesítését a hálózati ábrán (21. ábra) a két va-

gyoni sík csomóponjtai közti kapcsolattal tudjuk tudatosítani. A kapcsolat irá-

nyított, hiszen a szállító tartozása vezérli. Összege a szállítóval szembeni tarto-

zás összege. A fizetési határidőt a vevő a szerződésben vállalta, de ettől a tényle-

ges pénzügyi teljesítésnél eltérhet. Természetesen ennek anyagi (késedelmi ka-

mat behajtási költségátalány, kötbér, stb.) és bizalmi következményei lehetnek. 

36.6.BŐV Kft.3. Gazdasági esemény: Árfolyamkülönbözet elszámolása a vevő-

nél.  

Az BŐV Kft. főkönyvi nyilvántartása szerint mekkora összeggel tartozott a ve-

vőjének? A vetőmag feletti ellenőrzés időpontjában érvényes deviza nyilvántar-

tási árfolyammal (275 HUF/USD) számított, általános forgalmi adóval növelt 

összeggel: 233	750	000	��� + 49	694	882	��� = 283	444	882	���. 

Mekkora összeget utalt? A pénzügyi teljesítés napjának bank által meghirdetett 

deviza eladási árfolyammal (280 HUF/USD) számított, általános forgalmi adó-

val növelt összeget: 238	000	000	��� + 50	598	425	��� = 288	598	425	���. A kü-
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lönbözet 283	444	882	�� − 288	598	425	��� = −5	153	543	���. Ez nem más, 

mint a HUF és esetünkben az USD átváltási arányának változása miatti árfo-

lyamkülönbözet. Kialakulásának okai ugyanazok, mint a 36.6.AN Zrt. Gazdasá-

gi eseménynél felsoroltak. Ugyanúgy hatással van a vevő vagyonára, mint amit 

az eladónál tapasztaltunk, és amit a számvitel a vevőnél sem hagyhat figyelmen 

kívül. Hogyan változott az árfolyam mozgásának hatására a vállalkozás vagyo-

na? A 850 000 USD a vetőmag eladásának pillanatában 5 153 543 HUF-al keve-

sebbet ért, mint amikor a Kft rendezte, átutalta a tartozását. A tartozás megfize-

téséhez ennyivel több HUF-ot kellett adnia a banknak a 850 000 USD-ért. Ez 

veszteség! A vagyon negatív és közvetett, teljesítményen keresztül megvalósult 

változása. Ezért ezt az árfolyamveszteséget az üzleti év adózott eredményének 

csökkenéseként (Tartozik), mint ráfordítást vehetjük nyilvántartásba. Mivel 

pénzeszköz értékváltozása áll a háttérben, ezért ez az éves beszámoló eredmény-

kimutatásában a B.IX.21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai sorban kell be-

mutatni. A főkönyvi nyilvántartáshoz 8BIX Árfolyamveszteség (8BIX Árf. 

veszt.) karakterlánc haszálható. 

Az előbb bemutatott közvetett változási forma mellett természetesen a vagyon-

nak most is kell közvetlenül is változnia. A valóságban van még rendezetlen 

összeg a szállítóval szemben? Nincs. És a nyilvántartásban? A nyilvántartás je-

lenlegi állapotában úgy néz ki, mintha a vállalkozás éppen az árfolyamkülönbö-

zettel többet fizetett volna, mint amennyi a tartozása volt. Ez csak látszat, hiszen 

a pénzügyi teljesítés deviza alapon éppen annyi volt, mint a kötelezettség. A 

HUF-ban kimutatott vagyont is ezzel kell összhangba hozni. Ezért a teljesít-

mény, ráfordítás változással szemben kell ezt a szállítóval szembeni virtuális túl-

fizetést megszüntetni. A követelés megszüntetéséről, már tudjuk, hogy közvetle-

nül, azonnal, feltétlenül csökkenti a vállalkozás vagyonát. Mivel ez a virtuális 

igény a negatív kötelezettségként jelent meg a főkönyvi nyilvántartásban, ezért 

megszüntetni az tartozás növelésével (Követel) kell. Helyének azonosítására pe-

dig természetesen a 4FIII Szállítók karaktersorozatot kell használni. 

Kontírozás: 
Vagyon 

Teljesítm. 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Forrás 4FIII Szállítók Nő Követel 454 Szállítók 5 153 543 
Teljesítm. Ráfordítás 8BIX Árf. veszt. Nő Tartozik 877 E.árf.veszt. 5 153 543 

Az árfolyamkülönbözet elszámolását a hálózati ábrán (21. ábra) a külső vagyoni 

és a teljesítmény sík két csomóponjta közti kapcsolat mutatja. A szállítóval 

szembeni virtuális kötelezettség a kiindulópont, mert ezt kell eltüntetnünk a 
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nyilvántartásunkból ahhoz, hogy visszatérjünk a valóság mezejére. Ezért a szál-

lítóktól induló, a teljesítmények közül a ráfordításokhoz érkező irányított kap-

csolatot kell ábrázolnunk. 

36.7.AN Zrt. Az időszak általános forgalmi adójának elszámolása, pénzügyi 

teljesítése. 

Tegyünk úgy, mintha a szállítónak adott előleg kifizetése, és a vetőmag értékesí-

tése ugyanabban az általános forgalmi adó bevallási időszakban történne. A pél-

dában kövessük el azt az egyszerűsítést is, hogy a bevallási időszakban csak ez 

az egy általános forgalmi adó körbe tartozó gazdasági esemény volt. A vállalko-

zásnak ebben az esetben meg kell állítapítania, egymással szembe kell állítania 

az időszak fizetendő és a levonható általános forgalmi adóját. Az elsőbe a ve-

tőmag értékesítéshez kapcsolódó 52 405 512 HUF tartozik a 36.3.AN Zrt.2. 

Gazdasági eseményből. Ez a bevallási időszakban a vállalkozás kötelezettsége a 

költségvetéssel szemben. A másodikként említett levonható Áfa pedig a szállító-

nak adott előleg összegéből számított általános forgalmi adóval lesz egyenlő. 

Ennyivel csökkentheti a vállalkozás a bevallási időszakban a költségvetésnek fi-

zetendő Áfa összegét. Mennyi is ez a fizetendő összeg? A 36.1.AN Zrt.1. Gaz-

dasági esemény alapján 127 686 614 HUF. Mivel a bevallási időszakban több a 

levonható, mint a fizetendő általános forgalmi adó, ezért a vállalkozás adó 

visszaigénylő pozícióba került. Az adókötelezettségek közül a bevallás most 

nem teremt számviteli feladatokat. Azokat már el kellett végezni a reálfolyama-

tok dokumentálásánál. Ebben az időszakban csak a pénzügyi teljesítést kell a 

számviteli nyilvántartásokban is kezelni. Ha az általános forgalmi adó visszai-

génylés módja az adókiutalás, akkor az adóhatóság az összeget a vállalkozás 

bankszámlájára fogja átutalni. A bankszámlán ellenőrzött vagyon, erőforrás, 

pénzkészlet lesz magasabb (Tartozik). A bankszámla azonosításához természete-

sen most a 3BIV Bankszámla (3BIV Bankszla) karaktersort kell használni.  

A magasabb pénzkészlet ebben az esetben a költségvetéssel szembeni követelés 

csökkenésével (Követel) járt együtt. A hozzáadott érték típusú adóból, az ide 

tartozó általános forgalmi adóból eredő követeléseket a számviteli nyilvántartá-

sokban kötelezettség csökkenésként szokás nyilvántartani. Ezért a költségvetés-

sel szembeni követelés pénzügyi teljesítés miatti negatív irányú megjelenítésére 

is egy tőke, forrás számlát kell használni. Mivel a követelés formája negatív 

(Tartozik) kötelezettség is lehet, ezért az ilyen típusú vagyonelemek megszünte-

tésének számviteli módja a kötelezettség növelése, hiszen logikus: az adóvissza-

igénylés pénzügyi teljesülésének hatására több lesz a kötelezettség.  Az adóköte-
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lezettségnek ez nem a bevallás, hanem a pénzügyi teljesítés eleme. Ezért az azo-

nosításra használt karakterlánc is más lesz: 4FIII Általános forgalmi adó pénz-

ügyi teljesítése (4FIII Áfa pü. telj.).  

Kiutalt Áfa: 52	405	512	��� − 127	686	614	��� = −75 281	102	���. 

Kontírozás: 
Vagyon Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3BIV Bankszla Nő Tartozik 384 Bankszla 75 281 102 
Tartozás Forrás 4FIII Áfa pü. telj. Nő Követel 468 Áfa pü. telj. 75 281 102 

36.8.BŐV Kft. Az időszak általános forgalmi adójának elszámolása, pénzügyi 

teljesítése. 

Az egyszerűsítő feltételek most is legyenek azonosak a 36.7.AN Zrt. Gazdasági 

eseménynél kialakítottal. A BŐV Kft-nek is meg kell állapítania, egymással 

szembe kell állítania az időszak fizetendő és a levonható általános forgalmi adó-

ját. Az elsőbe a vevőtől kapott előleghez kapcsolódó 124 114 960 HUF tartozik 

a 36.2.BŐV Kft.2. Gazdasági eseményből. Ez a bevallási időszakban a vállalko-

zás kötelezettsége a költségvetéssel szemben. A másodikként említett levonható 

általános forgalmi adó pedig a vetőmag beszerzésért kísérő számlában található 

Áfa összeggel lesz egyenlő. Ennyivel, a 36.4.BŐV Kft.2. Gazdasági esemény 

alapján 49 694 882 HUF-al csökkentheti a vállalkozás a bevallási időszakban a 

költségvetésnek fizetendő általános forgalmi adó összegét. Mivel a bevallási 

időszakban több a fizetendő, mint a levonható Áfa, ezért a vállalkozás adófizető, 

kötelezett pozícióba került. Az AN Zrt-hez hasonlóan a BŐV Kft-nek is csak a 

pénzügyi teljesítést kell a számviteli nyilvántartásokban kezelni. A fizetendő 

adót a bevallással együtt mindig meg kell fizetni. A bankszámlán ellenőrzött va-

gyon, erőforrás, pénzkészlet lesz kevesebb (Követel). A bankszámlát azonosító 

karakterlánc most is: 3BIV Bankszámla (3BIV Bankszla).  

A pénzkészlet csökkenésével együtt a költségvetéssel szembeni követelés is 

kevesebb (Tartozik) lesz. Az adókötelezettségnek ez a BŐV Kft-nél is pénzügyi 

teljesítés eleme. Ezért az azonosításra használt karakterlánc is más lesz: 4FIII 

Általános forgalmi adó pénzügyi teljesítése (4FIII Áfa pü. telj.).  

Befizetett Áfa: 124	114	960	��� − 49	694	882	��� = 74 420	078	���. 

Kontírozás: 
Vagyon Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3BIV Bankszla Csökken Követel 384 Bankszla 74 420 078 
Tartozás Forrás 4FIII Áfa pü. telj. Csökken Tartozik 468 Áfa pü.telj 74 420 078 
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36.9.BŐV Kft. Gazdasági esemény: Vetőmag felhasználás.  

Még az üzleti évben, ősszel a Kft. megkezdte azokat a transzformációkat, me-

lyek szükségesek a szerződésben vállalt kötelezettsége, a 15 000 tonna étkezési 

búza termeléséhez és értékesítéséhez. A talaj előkészítése után elvetette a búza 

vetőmagot. Ez erőforrás felhasználás egyik síkon az ellenőrzött eszköz, készlet, 

alapanyag (főkönyvi azonosító 2BI Alapanyagok) csökkenésével (Követel) jár. 

Közvetlen vagyonváltozás. A másik síkon erőforrás felhasználás, tehát teljesít-

mény, mégpedig a költség, anyagköltség (azonosító 5AIV Anyagktg.) növeke-

dés (Tartozik) formájában. Költség, mert az erőforrást a termelés érdekében 

használtuk fel. Értéke a készlet nyilvántartási értéke: 233 750 000 HUF.   

Kontírozás: 
Vagyon 

Teljesítm 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 2BI Alapanyag Csökken Követel 211 Alapanyag 233 750 000 
Teljesítm Költség 5AIV Anyagktg. Nő Tartozik 511 Anyagktg. 233 750 000 

Az alapanyag felhasználás elszámolását a hálózati ábrán (21. ábra) a belső – a 

vagyoni és a teljesítmény – síkok két csomóponjta közti kapcsolat mutatja. Az 

alapanyag készlet a kiindulópont, hiszen a felhasználás előtt vásárlással, saját 

előállítással a vállalkozásnak meg kellett szereznie az alapanyag feletti ellenőr-

zést. Ezért irányított kapcsolatot kifejező nyilat kell használnunk.  

36.10.BŐV Kft.1. Gazdasági esemény: Mezei leltár aktiválása.  

A Kft. év végén, az üzleti év mérlegfordulónapján erőforrásként, a következő 

években kihasználható gazdasági potenciálként köteles aktiválni az üzleti évben 

elvégzett, de még értékesítésre nem érett, alacsonyabb készültségi fokon ellen-

őrzött vagyontárgyainak értékét. Ezt a növénytermesztésben mezei leltárnak ne-

vezik, mely jellemzően a következő évi növénytermesztéshez szükséges transz-

formációk (talajelőkészítések, vetések, stb.) értékét fogja át. A földterület, és az 

abban rejtőző, még alig látható „élet” állapotának értékét kell megállapítani. 

Rejtelmeinek, kockázatainak tárgyalásától most eltekintve a példában a vetőmag 

értékét egészítsük ki 260 000 000 HUF-ra. Ez lesz a mezei leltár aktivált értéke. 

Az aktiválás most is egy ellenőrzött vagyontárgy nyilvántartásba vételét jelenti 

az erőforrások, eszközök között. A mezei leltár a termelés téridejében az erőfor-

rás felhasználás és a késztermék értékesítés közötti állapota a készleteknek. Mi-

vel raktárba szállítani nem lehet, ezért befejezetlen termelésként mutatható be, 

és tartható nyilván. Az üzleti év teljesítményének hatására pozitív irányba válto-
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zott (Tartozik) a készlet, a befejezetlen termelés értéke. A nyilvántartáshoz hasz-

nálható azonosító karakterlánc a 2BI Befejezetlen termelés (2BI Bef. Term.).  

A mérleg fordulónapján megállapított befejezetlen termelés értékében jócskán 

benne van a vállalkozás saját teljesítménye is. Ezért közvetett vagyonváltozás 

számbavételére, nyilvántartására az eredménykimutatásban az A.II. Aktivált sa-

ját teljesítmények értéke csoport egyik elemét kell használni. A csoport két 

elemből áll, melyek közül a nyerő az A.II.01. Saját termelésű készletek állo-

mányváltozása. Azonosítására a főkönyvi nyilvántartásban az 5AII Saját terme-

lésű készletek állományváltozása (5AII STKÁV) karaktersor lesz a legmegfele-

lőbb. Mivel a költségmegtérüléssel nőtt a vállalkozás társadalmi szükséglet, fi-

zetőképes kereslet kielégítésére alkalmas gazdasági potenciálja, vagyona, erőfor-

rása, ezért ez a teljesítmények között az üzleti év eredményét növeli. Az erőfor-

rás, készlet aktiválása nem bevétel, hanem költségcsökkenés, költségmegtérülés 

(Követel).  

Kontírozás: 
Vagyon 

Teljesítm 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 2BI Bef. Term. Nő Tartozik 231 Bef.Term. 260 000 000 
Teljesítm Költség 5AII STKÁV Csökken Követel 581 STKÁV 260 000 000 

A mezei leltár aktiválását a hálózati ábrán (21. ábra) a belső – a vagyoni és a 

teljesítmény – síkok két csomóponjta közti kapcsolat mutatja. Teljesítmény, te-

hát a költségmegtérülés a kiindulópont, hiszen a megtérülés előfeltétel, hogy 

megtörténjen az erőforrás felhasználás, ami először költségnövekedést jelentett.  

36.10.BŐV Kft.2. Gazdasági esemény: Mezei leltár felhasználása.  

A Kft. a következő évben biztosan változtatni fog a készletének készültségi fo-

kán. A befejezetlen termelésként nyilvántartott mezei leltárból a termelési tevé-

kenység, a biológiai folyamatok hatására késztermék, étkezési búza lesz. Ezért a 

befejezetlen termelés formája, a teljesítmény készültségi foka megváltozik. Ez 

pedig az értékteremtő folyamatok normális, szokásos medrében nem más, mint a 

befejezetlen termelés felhasználása. Eltűnik (Követel) a befejezetlen termelés ér-

téke. Az azonosításra használt karakterlánc most is 2BI Befejezetlen termelés 

(2BI Bef. Term.) A termelés most is a Kft saját tevékenysége. Az erőforrás fel-

használás a termelés folyamatában most is teljesítmény, mégpedig költségnöve-

kedés (Tartozik) formájában. A közvetett vagyonváltozás tere és azonosítója a 

saját tevékenységnél most is az 5AII Saját termelésű készletek állományváltozá-

sa. (5AII STKÁV) A befejezetlen termelést az aktiválás értékén, 260 000 000 

forinton kell felhasználni. 
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Kontírozás: 
Vagyon 

Teljesítm 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 2BI Bef. Term. Csökken Követel 231 Bef.Term. 260 000 000 
Teljesítm Költség 5AII STKÁV Nő Tartozik 581 STKÁV 260 000 000 

A mezei leltár felhasználását a hálózati ábrán (21. ábra) a belső – a vagyoni és a 

teljesítmény – síkok két csomóponjta közti kapcsolat mutatja. Az erőforrás, a 

készlet, a befejezetlen termelés a kiindulópont, hiszen csak azt az erőforrást le-

het felhasználni, amit a vállalkozás ellenőriz. Ezért irányított kapcsolatot kifeje-

ző nyilat kell használnunk.  

A tranzakció téridejében elérkeztünk az értékesítéshez. Sok feladatunk lesz. 

Nem csak a két szereplő miatt, hanem azért is, mert az előleg elszámolás során 

nyitvahagyott kérdéseket is megnyugtatóan le kell zárni. Azonban mielőtt bele-

vágnánk, először aktiváljuk az elkészült készterméket. 

36.10.BŐV Kft.3. Gazdasági esemény: Elkészült késztermék aktiválása. 

A késztermék aktiválása, tehát nyilvántartásba vétele, mint a vállalkozás ellenőr-

zött vagyonának növekedése, csak a készültségi fokban különbözik a befejezet-

len termelés aktiválásától (36.9.BŐV Kft. Gazdasági esemény). Ugyanúgy az 

erőforrások, ezen belül a készletek értéke nő (Tartozik). Az eltérést csak a ké-

szültségi fok okoz. Most befejezetlen termelés helyett a késztermékek vagyonér-

téke változik. A gazdasági esemény terének azonosítására a 2BI Késztermékek 

(2BI Készterm.) karaktersorozat használható. 

A közvetett vagyonváltozás most is a teljesítmény 5AII Saját termelésű készle-

tek állományváltozása (5AII STKÁV) terében fog történni. Az adózott ered-

mény növekedés most is a költségmegtérülés (Követel) ruhájába bújt. 

Az összeg a befejezetlen termelés felhasználásán túl tartalmazza az üzleti év első 

napjától az értékesítésig a termékre közvetlenül, vagy műszaki, gazdasági muta-

tók felhasználásával elszámolt teljesítményt, költséget. Ennek részletes tárgyalá-

sától most is eltekintek. Minden költség eszámolása után a késztermék étkezési 

búza érteke legyen kerek 500 000 000 HUF. 

Kontírozás: 
Vagyon 

Teljesítm. 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 2BI Készterm. Nő Tartozik 251 Készterm. 500 000 000 
Teljesítm. Költség 5AII STKÁV Csökken Követel 581 STKÁV 500 000 000 

A hálózati ábrán (21. ábra) ilyen kapcsolatot már találunk. Ez a gazdasági ese-

mény a két belső sík között az A.II. Aktivált saját teljesítményekből a B.I. Kész-

letek csomópontba irányított kapcsolathoz tartozik. 
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Készen állunk a késztermék értékesítésére, melynek adminisztrációs felülete, 

alapbizonylának, az értékesítés teljes összegét tartalmazó végszámlának kiállítá-

sa. 

36.11.BŐV Kft.1. Gazdasági esemény: A Kft. leszállított, és leszámlázott 14 600 

tonna I. osztályú étkezési búzát. Árfolyam: 300 HUF/USD. 

A gazdasági esemény bemutatásának, nyilvántartásának elmélete, módszere 

megegyezik a 36.3.AN Zrt.1. Gazdasági eseménynél megismerttel.  

A bevétel értékét a teljesítés és szerződés téridejének paraméterei alapján kell ki-

számítani. A Kft. 14 600 tonna étkezési búzát adott át. A szerződésben kikötött 

ár 140 USD/to volt. A reálvagyon feletti ellenőrzés átadásának időpontjában az 

eladó (Kft.) által válaszott árfolyam 300 HUF/USD volt. Így a bevétel összege: 

14	600	�	 ∗ 140 ���OY ∗ 300
���
��� = 613	200	000	���. 

Kontírozás: 
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3BII Vevők Nő Tartozik 311 Vevők 613 200 000 
Teljesítmény Bevétel 9AI NÁRB Nő Követel 911 NÁRB 613 200 000 

Az értékesítés bevétele a hálózati ábrán (21. ábra) a belső síkon belül a vagyoni 

sík és a teljesítmény sík közötti, kapcsolattal ábrázolható. Nem irányított kap-

csolat, hiszen a vagyon, vevők, illetve a teljesítmény, bevétel változása egyrészt 

időben együtt történik, másrészt a gazdasági eseménynek egyik csomóponban 

sincs a téridőben előzménye. 

36.11.BŐV Kft.2. Gazdasági esemény: Értékesítés általános forgalmi adójának 

elszámolása. 

A gazdasági esemény főkönyvi nyilvántartásának elmélete azonos a 36.3.AN 

Zrt.2. Gazdasági eseménynél bemutatottal.  

Az általános forgalmi adó számításához most nem az Áfa-val növelt, hanem az 

adó nélküli összeget ismerjük. Ezért plusz feladatot jelent a számla devizában 

kifejezett, általános forgalmi adóval növelt összegének kiszámítása. A három ér-

tékadat így a következő: 

Végszámla Áfa nélküli összege devizában: 14	600	�	 ∗ 140 ���OY = 2	044	000	���. 

Áfa-val összege devizában: 2	044	000	��� ∗ 0,27 = 551	880	���. 

Végszámla Áfa-val növelt összege devizában: 

2	044	000	��� + 551	880	��� = 2	595	880	���. 

Végszámla Áfa tartalma forintban: 613	200	000	��� ∗ 0,27 = 165	564	000	���. 
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Végszámla Áfa-val növelet összege forintban:  

613	200	000	��� + 165	564	000	��� = 778	764	000	���. 
Kontírozás: 

Vagyon Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 
(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 

Erőforrás Eszköz 3BII Vevők Nő Tartozik 311 Vevők 165 564 000 
Tartozás Forrás 4FIII Fiz. Áfa Nő Követel 467  Fiz. Áfa 165 564 000 

Az értékesítés által generált általános forgalmi adó kötelezettség a vagyoni külső 

és belső síkok közötti kapcsolattal jellemezhető (21. ábra). Nem irányított a kap-

csolat, mert a követelés és a kötelezettség is egyidőben, előzmény nélkül kelet-

kezik az erőforrások és a tőke síkhoz tartozó csomópontban egyaránt. 

36.11. BŐV Kft.3. Gazdasági esemény: Értékesítés költségének elszámolása. 

A késztermék értékesítésnek most is van egy második felülete. A vagyon növe-

kedése most sem lehetséges áldozat nélkül. Ez ebben az esetben az erőforrás, 

készlet csökkenése (Követel), mint közvetlen vagyonváltozás, illetve az erőfor-

rás felhasználás miatti költségnövekedés (Tartozik), mint közvetett vagyonválto-

zás az eredményen, költségen keresztül. Késztermék értékesítés miatt az azono-

sító most is a 2BI Késztemékek (2BI Készterm.) karakterlánc az erőforrásoknál. 

A teljesítmény besorolása pedig a saját teljesítmény felhasználása miatt az 5AII 

Saját termelésű készletek állományváltozása. Az érték pedig megegyezik a kész-

termék aktiválás értékével, 500 000 000 forinttal.  

Kontírozás: 
Vagyon 

Teljesítm. 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 2BI Készterm. Csökken Követel 251 Készterm. 500 000 000 
Teljesítm. Költség 5AII STKÁV Nő Tartozik 581 STKÁV 500 000 000 

A hálózati ábrán (21. ábra) ilyen kapcsolat már volt: A mezei leltár felhasználá-

sa. A készletből az aktivált saját teljesítmények értéke dobozba mutató irányított 

kapcsolat. 

36.12.AN Zrt.1. Gazdasági esemény: A Zrt. aktiválta a megvásárolt étkezési bú-

zát, mint alapanyagot. Árfolyam: 286 HUF/USD. 

A gazdasági esemény elmélete és technikája a 36.4.BŐV Kft.1. Gazdasági ese-

mény klónja. Az anyagbeszerzés értékét pedig a 36.11.BŐV Kft.1. Gazdasági 

eseménynél is alkalmazott képlettel lehet kiszámítani. Az étkezési búza értékesí-

tett mennisége, a szerződésben kialkudott értékesítési ár ugyanaz. Az árfolyam 

eltér, mert most nem a Kft, hanem a Zrt. választja meg az árfolyamot, hiszen a 

gazdasági eseményhez még pénmozgás sem tartozik. Így termésetesen a 
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fizetőeszközök közti átváltásra sincs szükség.  Tehát a Zrt-nek kell a számviteli 

politikája alapján megválasztani az alkalmazott árfolyamot: 

Aktivált alapanyag értéke= 14	600	�	 ∗ 140 ���OY ∗ 286
���
��� = 584	584	000	��� 

Kontírozás: 
Vagyon Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatá
s 

Ködösítés Irányítószám 

Erőforrás Eszköz 3BI Alapanyag Nő Tartozik 211 Alapanyag 584 584 000 
Tartozás Forrás 4FIII Szállítók Nő Követel 454 Szállítók 584 584 000 

Az alapanyag beszerzés a hálózati ábrán (20. ábra) a vagyoni sík két típusa a 

külső és belső vagyoni sík közötti, kapcsolattal ábrázolható. Nem irányított kap-

csolat, hiszen a vagyon, erőforrás, készletek, illetve a tőke, tartozás, rövid lejára-

tú kötelezettségek változása egyrészt időben egyszerre történik, másrészt egyik 

csomópontban sincs a téridőben előzménye. 

36.12.AN Zrt.2. Gazdasági esemény: Étkezési búza beszerzés Áfa elszámolása. 

A gazdasági esemény elmélete azonos a 36.6.BŐV. Kft.2. Gazdasági esemény-

nél bemutatottal.  

Az általános forgalmi adó számításához most nem az Áfa-val növelt, hanem az 

adó nélküli összeget ismerjük. A végszámla devizában kifejezett értékei ugyana-

zok, mint a 36.11. BŐV Kft.2. Gazdasági eseményben:  

Végszámla Áfa nélküli összege devizában: 14	600	�	 ∗ 140 ���OY = 2	044	000	���. 

Áfa-val összege devizában: 2	044	000	��� ∗ 0,27 = 551	880	���. 

Végszámla Áfa-val növelt összege devizában: 

2	044	000	��� + 551	880	��� = 2	595	880	���. 

A HUF értékek a Zrt. eltérő választott árfolyama miatt már mások lesznek: 

Végszámla Áfa tartalma forintban: 584	584	000	��� ∗ 0,27 = 157	837	680	���. 

Végszámla Áfa-val növelet összege forintban:  

584	584	000	��� + 157	837	680	��� = 742	421	680	���. 
Kontírozás: 

Tőke 
Tartozás 

Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 
(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 

Nő Forrás 4FIII Szállítók Nő Követel 454 Szállítók 157 837 680 
Csökken Forrás 4FIII Előz. Áfa Csökken Tartozik 466 Előz. Áfa 157 837 680 

Az alapanyag beszerzéshez kötött előzetesen felszámított forgalmi adó a beszá-

moló csoportok szintjéig használt csomópontok miatt a külső vagyoni sík egyik 

elemén belüli kapcsolattal, egy hurokkal jelezhető a hálózati ábrán (20. ábra). Ez 

információ veszteség, hisz elfedi a partnerek közti különbséget. 
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Ezzel befejeződött az értékteremtő folyamatnak az a része, melynek középpont-

jában a reáleszközök változása, mozgása állt. Le kell zárni a pénzügyi és a telje-

sítményfolyamatokat is. 

Mi is történt eddig? 

Előkészítő táblázat: 

Megnevezés USD 
HUF Áfa-val növelt összeg Ebből: Áfa (HUF) 

AN Zrt. BŐV Kft. AN Zrt. BŐV Kft. 
Előleg 2 100 000  600 600 000 583 800 000 127 686 614 124 114 960 
Végszámla 2 595 880 742 421 680 778 764 000 157 837 680 165 564 000 
Eltérés 495 880 141 821 680 194 964 000 30 151 066 41 449 040 
Tartozás kifizetése 495 880 141 325 800 146 284 600   
Árfolyamkülönbözet  495 880 48 679 400   
Előleg átvezetése 2 100 000 600 600 000 583 800 000 127 686 614 124 114 960 

Ez elég ijesztően néz ki! A deviza téridejében a szerződésben kikötöttnél keve-

sebb étkezési búza leszállítása ellenére a BŐV Kft-nek az értékesítésnél még de-

viza alapon is van jogos, szerződés szerinti igénye az AN Zrt-vel, mint vevővel 

szemben. Ennek egyetlen oka, hogy az előlegnél a partnerek általában Áfa nél-

küli összegben állapodnak meg. Pénzügyi, kölcsön folyamatban gondolkodnak. 

A tárgyaló menedzserek számára – teljesen érthetően – lényegtelen az adótör-

vény, az általános forgalmi adó elszámolásának módja. A jogszabály életidegen, 

közgazdasági szempontból tartalmatlan, érthetetlen, bürokratikus előírásainak a 

vállalkozások gyűlölt, nemszeretem, ezért a végletekig leegyszerűsített admi-

nisztrációs technikával tesznek eleget. A pénzügyi folyamatban viszont a vég-

számla általános forgalmi adót tartalmazó összegét kell kezelni, figyelembe ven-

ni. Ezért szerepel a végszámlánál már devizában is az általános forgalmi adóval 

növelt összeg.  

A számvitel ilyen helyzetben két lépésben tudja a végszámla pénzügyi rendezé-

sét megoldani. Legyen az első lépés a még fennálló 495 880 USD-re rugó tar-

tozás kifizetése.  

36.13.AN Zrt.1. Gazdasági esemény: A vevő átutalja az étkezési búzáról kiállí-

tott számla ellenértékét. Árfolyam: 285 HUF/USD. 

A gazdasági esemény számviteli elszámolásának elmélete, módszere megegye-

zik a 36.6.BŐV Kft.1. Gazdasági eseménynél már megismerttel. Mi lesz a 

495 880 USD HUF értéke? Mivel az utalás a vállalkozás HUF számlájáról indít-

ják, ezért az átváltást a bank fogja megtenni. Mégpedig eladja ezt a 495 880 

USD-t, tehát a 285 HUF/USD árfolyam a bank napi, prompt deviza eladási árfo-

lyama. Így az utalás összege forintban kifejezve: 

495	880	��� ∗ 285 ������ = 141	325	800	���. 
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Kontírozás: 
Vagyon Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3BIV Bankszla Csökken Követel 384 Bankszla 141 325 800 
Tartozás Forrás 4FIII Szállítók Csökken Tartozik 454 Szállítók 141 325 800 

A gazdasági esemény hálózati ábrán (20. ábra) az étkezési búza vevőjénél is lét-

rejön egy kapcsolat a két vagyoni sík között. A külső síkon a rövid lejáratú köte-

lezettség, a belső síkon a pénzeszközök csomópontban ellenőrzött, kimutatott 

vagyon lesz kevesebb. Mindkét csomópontban van a gazdasági eseménynek 

előzménye – a szállítónál egy tartozás, a pénzeszközöknél pedig a meglévő 

pénzkészlet – ezért ez a kapcsolat csak nem irányított lehet. 

36.13.AN Zrt.2. Gazdasági esemény: Árfolyamkülönbözet elszámolása az étkezé-

si búza vevőjénél.  

A gazdasági esemény számviteli elszámolásának elmélete megegyezik a 

36.6.BŐV Kft.3. Gazdasági eseménynél már megismerttel. 

Az An. Zrt. főkönyvi nyilvántartása szerint mekkora összeggel tartozott a vevő-

jének? Az étkezés búza feletti ellenőrzés megszerzésének időpontjában érvényes 

deviza választott árfolyam 286 HUF/USD volt. Az előleg átutalásánál szintén ez 

volt az árfolyam, míg a pénzügyi teljesítésnél 285 HUF-ot adtak egy USD-ért. 

Ez azt jelenti, hogy a banktól minden dollárt a számla elfogadásának idő-

pontjában lehetségesnél egy forinttal olcsóbban tudtunk megvenni. Ez a közve-

tett vagyonváltozás, adózott eredmény szempontjából jó dolog. Árfolyamnyere-

ség képződött, melynek összege: 

2	100	000 ∗ (286������ − 286
���
���0 + 495	880	��� ∗ (286

���
��� − 285

���
���0 = 495	800	���. 

Az árfolyamnyereség főkönyvi elszámolás módszere 36.7.BŐV Kft.3. Gazdasá-

gi eseménytől azért tér el, mert most nem árfolyamveszteség, hanem árfolyam-

nyereség változtatja közvetlenül, a szállítói kötelezettség csökkentésén (Tarto-

zik) és közvetetten az eredmény, a pénzügyi bevételek növelésén (Követel) ke-

resztül a vállalkozás vagyonát: 

Kontírozás: 
Vagyon 

Teljesítm. 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Forrás 4FIII Szállítók Csökken Tartozik 454 Szállítók 495 800 
Teljesítm. Bevétel 9BVIII Átv.Árf.ny. Nő Követel 976 Átv.Árf.ny. 495 800 

Az árfolyamkülönbözet elszámolását a hálózati ábrán (20. ábra) a külső vagyoni 

és a teljesítmény sík csomópontjai közti kapcsolat mutatja. A szállítóval szem-

beni virtuális kötelezettség a kiindulópont, mert ezt kell eltüntetnünk a nyil-

vántartásunkból ahhoz, hogy visszatérjünk a valóság mezejére. Ezért a szállí-
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tóktól induló, a teljesítmények közül a ráfordításokhoz érkező irányított kapcso-

latot kell ábrázolnunk. 

36.13.AN Zrt.3. Gazdasági esemény: Előleg átvezetése az étkezési búza vásárló-

jánál.  

Az AN Zrt. főkönyvi nyilvántartása szerint éppen annyi tartozása van a BŐV 

Kft felé, mint amennyi kölcsönt adott neki az előző évben. 2 100 000 USD, ami 

a nyilvántartási árfolyamon 600 600 000 HUF. Ha a tartozás és az adott kölcsön, 

követelés összege megegyezik, akkor nem szükséges a pénzügyi teljesítésbe a 

pénzügyi szolgáltatót is bevonni. Egyszerűen meg kell szüntetni (Követel) a 

kölcsönből, szállítónak készletre adott előlegből származó követelést. Mégpedig 

a kötelezettség teljesítésének elismerésével (Tartozik), hiszen a BŐV Kft., mint 

szállító a reálfolyamatban teljesítette vállalt kötelezettségét. Leszállította a vál-

lalt étkezési búza mennyiséget. Nincs szükség a majdnem egy évvel ezelőtt 

használt, történelmi árfolyam és érték megváltoztatására: 

Kontírozás: 

Vagyon 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3BI KAElőleg Csökken Követel 353 KAElőleg 600 600 000 
Tartozás Forrás 4FIII Szállítók Csökken Tartozik 454 Szállítók 600 600 000 

A hálózat ábrán (20. ábra) már van ennek a gazdasági eseménynek megfelelő 

nem irányított kapcsolat a külső vagyoni és a közvetítő csomópont között. 

Áttérhetünk a szállító BŐV Kft. pénzügyi folyamataira. A lépések logikája, el-

mélete hasonló, csak a téridőben elfoglalt másik pozíció miatt kell a besorolá-

sokon, és természetesen az értékeken változtatni. 

36.14.BŐV Kft.1. Gazdasági esemény: A vevő kifizette az eladó BŐV Kft. étkezé-

si búzáról kiállított számlát Árfolyam: 295 HUF/USD. 

A gazdasági esemény számviteli elszámolásának elmélete, módszere megegye-

zik a 36.5.AN Zrt.1-2. Gazdasági eseményeknél már megismerttel. Mi lesz a 

495 880 USD HUF értéke? Mivel az utalás a vállalkozás HUF számlára érkezik, 

ezért az átváltást a bank fogja megtenni. Mégpedig megveszi ezt a 495 880 

USD-t, tehát a 295 HUF/USD árfolyam a bank napi, prompt deviza vételi árfo-

lyama. Így az utalás összege forintban kifejezve: 

495	880	��� ∗ 295 ������ = 146	284	600	���. 

Kontírozás: 
Erőforrás Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Eszköz 3BIV Bankszla Nő Tartozik 384 Bankszla 146 284 600 
Csökken Eszköz 3BII Vevők Csökken Követel 311 Vevők 146 284 600 
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A vevő pénzügyi teljesítését a hálózati ábrán (21. ábra) a belső vagyoni sík két 

csomóponjta közti kapcsolattal tudjuk tudatosítani. A kapcsolat irányított, hiszen 

a vevő tartozása vezérli. Összege a vevővel szembeni követelés összege. A fize-

tési határidőt a vevő a szerződésben vállalta, de ettől a tényleges pénzügyi telje-

sítésnél eltérhet. Természetesen ennek anyagi (késedelmi kamat behajtási költ-

ségátalány, kötbér, stb.) és bizalmi következményei lehetnek. 

36.14.BŐV Kft.2. Gazdasági esemény: Árfolyamkülönbözet elszámolása a szállí-

tónál.  

A gazdasági esemény számviteli elszámolásának elmélete megegyezik a 

36.5.AN Zrt.3.  Gazdasági eseménynél már megismerttel. 

A BŐV Kft. főkönyvi nyilvántartása szerint mekkora összeggel tartozott az ét-

kezési búzát megvásárló AN Zrt? Az étkezés búza feletti ellenőrzés átadásának 

időpontjában érvényes deviza választott árfolyam 300 HUF/USD volt. Az előle-

get 278 HUF/USD, a végszámlát pedig 295 HUF/USD árfolyammal kellett fo-

rintosítani. Tehát mindkét esetben árfolyamnyereség képződött. Az összevont 

összeg pedig:  

2	100	000 ∗ (300������ − 278
���
���0 + 495	880	��� ∗ (300

���
��� − 295

���
���0 = 48	679	400	���. 

Az árfolyamnyereség főkönyvi elszámolás módszere megegyezik 36.6.AN 

Kft.3. Gazdasági esemény elszámolásával:  

Kontírozás: 
Vagyon 

Teljesítm. 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3BII Vevők Nő Tartozik 384 Bankszla 48 679 400 
Teljesítm. Bevétel 9BVIII Átv.Árf.ny. Nő Követel 976 Átv.Árf.ny. 48 679 400 

Az árfolyamkülönbözet elszámolását a hálózati ábrán (21. ábra) a külső vagyoni 

és a teljesítmény sík két csomóponjta közti kapcsolat mutatja. A vevővel szem-

beni virtuális igény a kiindulópont, mert ezt kell eltüntetnünk a nyilvántartá-

sunkból ahhoz, hogy visszatérjünk a valóság mezejére. Ezért a vevőtől induló, a 

teljesítmények közül a pénzügyi műveletek bevételéhez érkező irányított kap-

csolatot kell ábrázolnunk. 

36.14.BŐV Kft.3. Gazdasági esemény: Előleg átvezetése az étkezési búza eladó-

jánál.  

Az BŐV Kft. főkönyvi nyilvántartása szerint a végszámla pénzügyi rendezése 

(36.14.BŐV Kft.1. Gazdasági esemény) után éppen annyi követelése van a kész-

termék értékesítésből az AN Zrt, felé, mint amennyi kölcsönt kapott tőle az elő-

ző évben. 2 100 000 USD, ami a nyilvántartási árfolyamon 583 800 000 HUF. 

Meg kell szüntetni (Tartozik) a kölcsönből, a vevőtől kapott előlegből származó 
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kötelezettséget, tartozást. Mégpedig a követelésünk jogtalanná válásának, telje-

sítettségének elismerésével (Követel), hiszen az AN Zrt. mint vevő már jó előre 

megfizette a szerződés szerinti tartozását. Az érték az előleg aktiválásánál hasz-

nált, majdnem egy évvel ezelőtti, történelmi, nyilvántartási árfolyam lesz: 

Kontírozás: 

Vagyon 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3BI Vevők Csökken Követel 311 Vevők 583 800 000 
Tartozás Forrás 4FIII El. Vevő Csökken Tartozik 453 Előleg vevő 583 800 000 

A hálózati ábrán (21. ábra) már van ennek a gazdasági eseménynek megfelelő 

nem irányított kapcsolat a külső vagyoni és a közvetítő csomópont között. 

Már csak egy feladatunk van a tranzakció mindkét szereplőjénél. Az általános 

forgalmi adó elszámolás véglegesítése, lezárása. Mindkét vállalkozásnál az elő-

leg átutalásánál elvégzett lépéseket kell megfordítanunk. Mert az előleg elszá-

molásának végén azt kell látnunk, hogy milyen összeggel növeljük, illetve csök-

kenthetjük a költégvetéssel szembeni általános forgalmi adó tartozást. Kezdjük 

az AN Zrt-vel. 

36.15.AN Zrt.1. Gazdasági esemény: Elengedett kötelezettség miatti teljesítmény 

elhatárolásának megszüntetése. 

A 36.1.AN Zrt.3. Gazdasági eseményt kell megfordítanunk: 

Kontírozás:  
Vagyon 

Telj. 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Tőke Forrás 4G BPIElH Csökken Tartozik 481 BPIELH 127 686 614 
Telj. Bevétel 9AIII Eleng. Köt. Nő Követel 9682 El. Köt. 127 686 614 

A hálózati kapcsolatokban (20. ábra) sem történik más, mint megfordul a kap-

csolat iránya az idősíkok között használható közvetítő csomópont és a bevétel 

között. 

36.15.AN Zrt.2. Gazdasági esemény: Kötelezettség elengedésből származó bevé-

tel megszüntetése. 

A 36.1.AN Zrt.2. Gazdasági eseményt kell megfordítanunk: 

Kontírozás:  
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Vagyon Forrás 4FIII El.Áfa elsz. Nő Követel 479 KERLKöt. 127 686 614 
Teljesítmény Bevétel 9AIII Eleng. Köt. Csökken Tartozik 9682 Eleng.Köt. 127 686 614 

A hálózati ábrába (20. ábra) most is meg kell fordítani a közvetítő sík és a 

teljesítmény közötti irányított kapcsolatot. A kapcsolat kiindulópontja a teljesít-
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mény, a pénzügyi műveletek bevételei csomópont, hiszen a szerződés lezárása-

kor már elszámolható lesz az adóhatósággal. 

36.15.AN Zrt.3. Gazdasági esemény: Költségvetéssel szembeni kötelezettség 

nyilvántartásba vétele.  

A szállítónak adott előleg elszámolásánál az adótörvény miatt a vállalkozás 

visszaigényelhette az általános forgalmi adót. Most, az üzlet lezárásakor, a vég-

számla a teljes levonható Áfa összeget tartalmazza. Korrigálni, csökkenteni kell 

ezt az összeget a már levont általános forgalmi adóval. Ha ezt nem tenné, akkor 

a vállalkozás kétszer igényelné vissza ugyanazt az adót, ami az álmoskönyvek, 

meg az adózás rendjéről szóló jogszabály szerint nagyon rosszat jelent. A 

36.2.AN Zrt.1. Gazdasági eseményt kell megfordítanunk: 

Kontírozás: Előleg általános forgalmi adójának nyilvántartásba vétele. 
Kötelem
Tartozás 

Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 
(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 

Nő Forrás 4FIII Előz. Áfa Nő Követel 466 Előz. Áfa 127 686 614 
Csökken Forrás 4FIII El.Áfa elsz.  Csökken Tartozik 479 KERLKöt. 127 686 614 

Ez az összefüggést a 20. ábra a közvetítő csomópontból a külső sík eleméhez 

vezető, irányított kapcsolattal jelzi. 

Az AN Zrt-vel kapcsolatos elszámolások végén nézzük a hálózat ábrát: 
     Külső síkok Közvetítő     Belső síkok 
     Vagyoni sík csomópont  Belső vagyoni sík  Teljesítmény sík 

       Származási hely sík              Megjelenési forma sík Eredménykimu- 
 Forrás sík     Eszköz sík  tatás sík  
 
    F.III. Rövid lejáratú köt.        B.IV. Pénzesz-   A.I. 

 Fizetendő Áfa        közök     Nettó árbevétel 
 Szállítók       B.I. 
 Előzetes Áfa            Készletek 

          KAElőleg      
            Alapanyagok      
               B.lI. 
      Követelések       

         Vevők     
F.III.         B.VIII         

   Rövid lej. Köt.           Pénzügyi műv.bev. 
   Előleg Áfa elsz.    Átváltás árf.kül. 

     
                  A.III.  
           G. PIELH     Egyéb bevétel 
              BPIELH    Elengedett köt. 

                        
Forrás: Saját szerkesztés  

20. ábra 
Szállítónak adott előlegek transzformációinak hálózati ábrája 
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Következhet az általános forgalmi adó elszámolás lezárása a BŐV Kft-nél. 

36.16.BŐV Kft. 1. Gazdasági esemény: Értékvesztés időbeli elhatárolásának 

megszüntetése. 

A 36.2.BŐV Kft.3. Gazdasági eseményt kell megfordítanunk: 
Vagyon 

Teljesítm 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3C RAIELH Csökk

en 
Követel 392 KAIElH 

124 114 960 

Teljesítm Ráfordítás 8AVII Köv.Év. Nő Tartozik 8662 Köv.Év. 124 114 960 

A hálózati ábrán (21. ábra) is megfordul a közvetítő, és a teljesítmény csomó-

pont közti kapcsolat iránya. A téridő kezelésére használt időbeli elhatárolásból 

kell ismét ráfordítást elszámolnunk. 

36.16.BŐV Kft.2. Gazdasági esemény: Követelés értékvesztésének visszaírása. 

A 36.2.BŐV Kft.2. Gazdasági eseményt kell megfordítanunk: 

Kontírozás: Üzleti évben nem ellenőrzött követelés megszüntetése. 
Vagy. 
Telj. 

Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 
(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 

Tőke Forrás 4FIII El.Áfa elsz. Csökken Tartozik 479 KülERLKöt. 124 114 960 
Telj. Ráford 8AVII Köv.Év. Csökken Követel 8662 Köv.Év. 124 114 960 

A hálózati ábrán (21. ábra) is megfordul a közvetítő, és a teljesítmény csomó-

pont közti kapcsolat iránya. A követelés értékvesztését kell megszüntetni, hogy 

ismét megjelenjen a főkönyvi nyilvántartásban az általános forgalmi adó kötele-

zettség csökkenése. 

36.16.BŐV Kft.3. Gazdasági esemény: Költségvetéssel szembeni követelés, 
kötelezettség csökkenés nyilvántartásba vétele.  
A vevőtől kapott előleg elszámolásánál az adótörvény miatt fizetendő általános 

forgalmi adó keletkezett. Most, az üzlet lezárásakor, a végszámla a teljes fize-

tendő Áfa összeget tartalmazza. Korrigálni, csökkenteni kell ezt az összeget a 

már bevallott, és megfizetett általános forgalmi adóval. Ha ezt nem tesszük meg, 

akkor a vállalkozás kétszer vallaná be, és fizetné meg ugyanazt az adót, ami nem 

vallana felelős gazdálkodásra, gondos, profi menedzseri viselkedésre. A 36.3. 

BŐV Kft.1. Gazdasági eseményt kell megfordítanunk: 

Kontírozás: Előleg általános forgalmi adójának nyilvántartásba vétele. 
Tar-
tozás 

Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 
(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 

Nő Forrás 4FIII Fiz. Áfa Csökken Tartozik 467 Fiz.Áfa 124 114 960 
Csökk Forrás 4FIII El.Áfa elsz. Nő Követel 479 KülERLKöt. 124 114 960 
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Ez az összefüggést a 21. ábra a közvetítő csomópontból a külső sík eleméhez 

vezető, irányított kapcsolattal jelzi. 

A példa megoldását befejeztük. Már csak a vevőtől kapott előleg elszámolásá-

nak összefoglalási van hátra egy hálózati ábrán: 
 
     Külső síkok Közvetítő     Belső síkok 
     Vagyoni sík csomópont  Belső vagyoni sík  Teljesítmény sík 

       Származási hely sík              Megjelenési forma sík Eredménykimu- 
 Forrás sík     Eszköz sík  tatás sík  
  
               A.II.  
              ASTÉ 
              STKÁV 
       
           B.I.    A.IV.  

Készletek      Anyagjell.ráf. 
      Anyagkészlet      Anyagköltség 
      Befejezetlen termelés 
      Késztermék 
 
 
       B.II.    A.I. 
       Követelések     Nettó árbevétel 
       Vevők 
 
    F.III     
    Rövid lejáratú köt.                      B.IV.                    A.VII. 

Fizetendő Áfa          Pénzeszközök        Egyéb ráfordítások 
Szállítók          Bankszámla         Köv. értékveszt. 
 
 
                        

            F.III.       B.VIII. 
     Vevőktől kapott előleg               Pénzügyi. műv. bev. 

       Előleg Áfa elszám.                  Árfolyamnyereség 
       Fizetendő Áfa  
                  

           BIX. 
              Pénzügyi műv. ráf 

        C.                    Árfolyamveszteség 
   AIELH             
   RAIELH    
       

Forrás: Saját szerkesztés  
21. ábra 

Vevőtől kapott előlegek transzformációinak hálózati ábrája 
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III.22.1. A követelések, kötelezettségek transzformációjának harmadik 
szintje 
Az előző fejezet gondolatmenetének egyik keretfeltétele a vállalkozások optimá-

lis, teljes, feltétel nélküli fizetőkészsége és fizetőképessége volt. Ez sajnos olyan 

állapot, melyet legjobb esetben is csak közelít, de soha nem ér el a vállalkozások 

gyakorlata. A környezeti feltéletek mellett ebben annak az érthető, de el nem fo-

gadható gazdasági racionalitásnak is szerepe van, mely szerint valós teljesít-

mény nélkül is növeli a vállalkozás eredményét, így közvetetten a vagyonát, ha 

nincs anyagi áldozata a fizetési határidőn túli pénzügyi teljesítésnek. Ingyen hi-

telnyújtásra, finanszírozásra lehet így kényszeríteni a piaci partnereket. Követ-

kezmény: a ki nem fizetett, vagy késedelmesen fizetett tartozások miatt a hitele-

zőnél gyorsan likvidációs problémák alakulnak ki. 

A vállalkozások a vevők késedelmes fizetése miatt keletkezett likvidációs prob-

lémáik megakadályozására több eszközt is bevethetnek. Először a vállalkozás 

felszólíthatja vevőjét, adósát a kötelezettsége teljesítésére. Ez a módszer akkor 

igazán hatásos, ha a partner csak adminisztrációs hiba miatt nem fizetett. Vagy 

olyan üzleti, személyes kapcsolatban vannak a vállalkozások, illetve a menedzs-

mentek, melyet egyik fél sem akar a fizetés halogatásával mérgezni. A kö-

vetkező, még mindig a saját gazdasági potenciál használatát jelentő megoldás az 

ügyvédi felszólítás. Talán annyival hatásosabb az elsőnél, hogy ez már jelzi: a 

hitelező nem retten vissza a fizetés kikényszerítésének jogi útjától, módjától 

sem. Végső esetben hajlandó bíróságon érvényesíteni jogos igényét. Ha a vállal-

kozás az eddigi eszközök sikertelensége után még mindig nem akar más piaci 

szereplőket bevonni a fizetés kikényszerítésébe, akkor a fizetési határidő lejárta 

után a bíróságtól is kérheti annak megállapítását, kimondását, hogy követelése 

jogszerű és behajtható. Ennek birtokában a behajtásba bevonhat egy bejegyzett 

végrehajtót, akinek joga van a meg nem fizetett adósság értékének megfelelő va-

gyontárgyakat lefoglalni. Ha a végrehajtó sem tudja kikényszeríteni a tartozás 

megfizetését, akkor a hitelező elindítjhatja a felszámolási eljárást. 

A hitelező több szereplőssé is teheti a játékot. Megbízhat behajtásra szakosodott 

vállalkozásokat, akik jutalék fejében eredményesebbek a vevők fizetésre ösztön-

zésében. Figyelem! A behajtásra szakosodott vállalkozások eszköztára korláto-

zottabb, és más is, mint a bejegyzett végrehajtóké. Az utóbbiak hatósági jogosít-

ványokkal rendelkeznek. A behajtásra szakosodott vállalkozásoknak ilyen nincs. 

Csak gyakorlatuk a fizetésre kényszerítés terén, mellyel azért sokkal hatásosab-

bak tudnak lenni a nem fizetőkkel szemben, mint mondjuk egy mezőgazdasági 
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vállalkozás. Ez a tranzakció számviteli szempontból csak egy újabb szolgáltatás 

igénybevétel. Jellemzőit a III.16. Fejezet tartalmazza. A tranzakció lezárásáig az 

eredeti követelés téridejében semmi sem változik. A jogosult (szállító, hitelező), 

a kötelezett (vevő, adós) ugyanaz marad. Általában csak egy új tranzakció, téri-

dő keletkezik. A jogosult bevon egy új szereplőt, akit megbíz az adóssal szem-

beni képviseletével. Sikeres behajtásnál a vállalkozásnak át kell utalnia a megbí-

zottjának a számlájára a szerződés alapján számlázott jutalékot, amit a megbízó 

az A.VII. Egyéb ráfordítások között mutathat be az éves beszámoló eredményki-

mutatásában. A követelés behajtásának kockázata továbbra is teljes egészében a 

jogosultat terheli. A tevékenység az általános forgalmi adó hatálya alá tartozik. 

A követelés-behajtás gyorsításának másik módszere a faktoring. Ez egy komp-

lex pénzügyi szolgáltatás, melynek során a követelés megvásárlója (Faktor) lép 

a vállalkozás helyébe a vevővel szemben. A Faktor haszna (faktordíj) a követe-

lés összege és a vételára közti különbözet. A kockázat ennél a megoldásnál a 

szerződésben meghatározott időre átkerül az eredeti jogosulttól a Faktorhoz, de 

a behajtás sikertelensége esetén újra visszakerülhet az eredeti jogosulthoz. Pénz-

ügyi tevékenység, ezért egyrészt nem tartozik az Áfa törvény hatálya alá, más-

részt ellenértéke az értékteremtő folyamatokon belül nem a reál-, hanem a pénz-

ügyi alrendszerhez, a B.VIII.17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei, illetve a 

B.IX.21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai közé tartozik.   

2013-tól az új Polgári Törvénykönyv (Ptk) kötelező jogintézményként bevezette 

a behajtási költségátalányt. Rövid időn belül bizonyossá vált, elsőre olyan 

szabályokat sikerült alkotn, melyek gyakorlati alkalmazása lehetetlen. Teljesen 

életidegen az a megoldás, hogy az adós a hitelező igénybejelentésétől függetle-

nül köteles legyen minden késedelmes fizetés után egységesen 40 EUR-nak 

megfelelő HUF összeggel csökkenteni az üzleti év eredményét. Ezért 2016-től 

egy új törvénnyel javítottak a jogintézmény gyakorlati alkalmazhatóságán. Ettől 

az időponttól már csak akkor kell az eredményt közvetetten, az A.VII. Egyéb rá-

fordítás növelésével csökkenteni, ha igényét a hitelező egy éven belül bejelentet-

te. 

A követelések, kötelezettségek pénzügyi termékek határidőn túli törlesztése, az 

utóbbiak hozamának késedelmes fizetése is fájó anyagi következményekkel jár-

hat. Ha a vállalkozás pénztartozását késve fizeti meg, akkor késedelmi kamatot 

köteles fizetni. Ezt a kötelezettséget jogszabály kötelezően írja elő, ezért nem 

feltétele, hogy a partnerek szerződésbe foglalják. Természetesen a jogosult elte-

kinthet ettől a követeléstől. A késedelmi kamatot, mint hozamot csak a pénzügyi 
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teljesítéskor lehet a számviteli nyilvántartásban rögzíteni. Ha a vállalkozást ter-

heli ez a kötelezettség a fizetési kötelezettsége késedelmes teljesítése miatt, ak-

kor a partnertől kapott okirat alapján, a pénzügyi teljesítéstől függetlenül ráfor-

dításként el kell számolnia, a törvényesen megállapított összeget. Ez felel meg 

az óvatosság számviteli alapelvének. 

Nagyon régen létezett még egy értékpapír, a váltó, amelynek egyik funkciója az 

adós kényszerítése volt kötelezettsége teljesítésére. A pénzügyi innovációk miatt 

vagy 20 éve ez a forma teljesen elavult. Ma már az üzleti életben majdnem telje-

sen kizárt, hogy a vállalkozások, vagy akár a természetes személyek váltóval ta-

lálkozzanak.   

A követelések, kötelezettségek transzformációjának harmadik szintjéhez tartozó 

tranzakcióknál az értékelési feladatok két elemre bonthatók. Egyik az eredeti kö-

vetelés, kötelezettség értékelése, mely a vagyon birtoklásának folyamataihoz il-

leszkedik jobban. A követelés behajtására adott megbízás ebben a tekintetben 

nem okoz újabb feladatot. A vállalkozás majd csak a behajtást végző szolgáltató 

partnerének sikerétől függő megbízási díjat fogja kifizetni a megkapott szállítói 

számla alapján.  

A faktorálásnál a követelést eladja a vállalkozás egy pénzügyi szolgáltatónak. 

Ezért az alaptermék értékelésének feladata sem terheli egészen addig, míg ki 

nem derül, hogy a pénzügyi szolgáltató is kudarcot vallott. De ez már egy másik 

történet. 

A behajtási költségátalányt, mint jogosult a vállalkozás csak akkor veheti szám-

ba a vagyonának közvetlen, és közvetett változásaként, ha partnerével a jogvesz-

tő, egy éves határidő belül közölte igényét, és a partner megfizette ezt az össze-

get. Ha a vállalkozás, mint kötelezett értesül az őt terhelő behajtási költségáta-

lányról, akkor azt köteles elfogadni, és a pénzügyi teljesítéstől függetlenül köz-

vetett vagyoncsökkenésként nyilvántartásba venni és bemutatni. Értéke 40 EUR, 

az árfolyam pedig a fizetési késedelem első napján érvényes MNB deviza kö-

zépárfolyam. 

A késedelmi kamat törvényben meghatározott mértéke a vállalkozási szektorban 

a fizetési határidő időpontja előtt fél évvel érvényes jegybanki alapkamat + 7 

százalék. A szerződő felek ettől a szerződésben természetesen eltérhetnek. Szá-

mításának képlete: 

d7��	�á�	ö���5@5 ∗ �é`]üC�X	OQP�QRíOéR	`S[�S=�X]QOéRX	\SOáNX�ő);< ∗ cé�5�54K�	�7K7�	%. 
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A követelések, kötelezettségek transzformációjának harmadik szintjénél a szám-

viteli alapelvek közül a következőket kell feltétlenül szem előtt tartani: 

• Teljesség elve: A vállalkozásnál a szállítók, hitelezők által minden bejelen-

tett, jogszerű behajtási költségátalányt, késedelmi kamatot nyilvántartásba 

kell venni a rövid lejáratú kötelezettségek között. 

• Óvatosság elve: A vállalkozás által érvényesíthető, kapott behajtási költségá-

talánnyal, késedelmi kamattal csak akkor szabad a vállalkozás vagyonát köz-

vetetten növelni, ha azt az adós kifizette. 

• Bruttó elszámolás elve: A követelés és a kötelezettség értékét, és a harmadik 

szinthez tartozó eszközök miatt elfogadott, kifezetetett ráfordításokat egy-

mástól függetlenül kell az éves beszámolóban bemutatni.  

A vállalkozás számviteli politikájában ugyanúgy kell a követelés és kötelezettsé-

gek transzformációjának harmadik szintjéhez tartozó eszközök használatát sza-

bályozni, mint többi követelést és kötelezettséget (III.16. Fejezet). 

A követelések és kötelezettségek transzformációjának harmadik szintjéhez tarto-

zó módszerek főkönyvi elszámolásának jellemzői az F.16. Mellékletben bemuta-

tott ábrából jól megismerhetők. Itt nézzünk ismét egy egyszerű példát. 

37. Példa: A Feldühített Kft. (megbízó) megbízta a Nagykredenc Bt-t (megbí-

zott) egyik, 50 000 000 HUF értékű lejárt követelésének behajtásával. A megál-

lapodás szerint a megbízás teljesítésének feltétele, hogy az adós tartozásának 

legalább a 80 százalékát fizesse ki, 60 napon belül. Ebben az esetben a megbí-

zott sikerdíja a kifizetett összeg 5 százaléka. A szerződés megkötését követő 30. 

napon az adóstól megérkezett 45 000 0000 HUF a vállalkozás bankszámlájára. 

A megbízó elfogadta, és kifizette a megbízott sikerdíjat tartalmazó számláját. 

Megoldás: 
37.1. Gazdasági esemény: Az adós által átutalt összeg nyilvántartásba vétele. 

A pénzügyi teljesítés következtében most is a megbízó pénzeszközeinek értéke 

nő (Tartozik). A bankszámla azonosítója most is a 3BIV Bankszámla (3BIV 

Bankszla.) karakterlánc. A pénzeszközök állományának növekedése következté-

ben a vevővel, adóssal szembeni igény, követelés lesz a kevesebb (Követel). Az 

azonosító karakterlánc most is 3BII Vevők. Az összeg 45 000 000 HUF: 

Kontírozás:  

Tartozás 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Eszköz 3BIV Bankszla. Nő Tartozik 384 Bankszla. 45 000 000 
Csökken Eszköz 3BII Vevők Csökken Követel 311 Vevők 45 000 000 
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37.2. Gazdasági esemény: Hitelezési veszteség elszámolása. 

Az adós nem fizetett ki az adósságból 5 000 000 HUF-ot. Az adós minősítése 

alapján a vállalkozásnak megállapította, hogy ez az összeget soha nem fogja 

megkapni. Le kell írnia hitelezési veszteségként. A vagyon közvetlen változása 

ebben az esetben az erőforrások közül a B.II. Követelések csökkenésében (Kö-

vetel) ölt testet. A főkönyvi nyilvántartás azonosítására megint a 3BII Vevők ka-

raktersort kell használni. A közvetett, az üzleti év veszteségén keresztül elszen-

vedett vagyonváltozás bemutatásának helyét pedig az erőforrás besorolása ha-

tározza meg. Mivel a reálfolyamatokhoz kötődő követelés értéke változik, és a 

vagyon értékváltozása nem kapcsolódhat a termelési, szolgáltatási folyamatok-

hoz, az eredmény változása csak az A.VII. Egyéb ráfordítások növekedésének 

(Tartozik) lehet a következménye. A főkönyvi nyilvántartás azonosítására egy új 

karakterlánc kialakítása szükséges. Az értévesztés véglegességének egyértelmű 

jelzésére, a számviteli gyakorlathoz alkalmazkodva használjuk a 8AVII Hitele-

zési veszteség (8AVII Hitel.veszt.) karakterláncot. Az összeg pedig:  

50	000	000	��� − 45	000	000	��� = 5	000	000	���. 
Kontírozás:  

Vagyon 
Teljesítm. 

Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 
(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószá

m 
Erőforrás Eszköz BII Vevők Csökken Követel 311 Vevők 5 000 000 
Teljesítm. Ráfordítás 8AVII Hitel.veszt. Nő Tartozik 869 KERáf. 5 000 000 

37.3. Gazdasági esemény: Behajtással megbízott szolgáltató vállalási díjának 

nyilvántartásba vétele. 

A behajtással megbízott szolgáltató sikerdíjának elszámolása teljesen megegye-

zik a III.16. Fejezetben megismert módszerrel. A vállalkozás egyrészt teljesített-

nek ismeri el a szolgáltatást. Kötelme keletkezik a szolgáltatóval szemben, me-

lyet a pénzügyi teljesítésig a tartozások, rövid lejáratú kötelezettségek növekedé-

seként (Követel) tart nyilván. Az azonosításra használható karakterlánc most is a 

már megszokott 4FIII Szállítók. 

A szolgáltatás igénybevétel most is közvetett vagyoncsökkentéssel járó gazda-

sági esemény. Minden igénybe vett szolgáltatás díja az A.IV. Anyagjellegű rá-

fordításokat növeli (Tartozik). Az azonosításra használható karakterláncnak pe-

dig az 5AIV Igénybe vett szolgáltatások (5AIV Ig.VSzolg.).  

Az összeg pedig: 45	000	000	��� ∗ 0,05 = 2	250	000	���. 
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Kontírozás:  
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Tartozás Forrás 4FIII Szállítók Nő Követel 454 Szállítók 2 250 000 
Teljesítmény Költség 5AIV Ig.VSzolg Nő Tartozik 529 Ig.VSzolg 2 250 000 

37.4. Gazdasági esemény: Megbízási díj általános forgalmi adójának nyilván-

tartásba vétele. 

Szolgáltatás igénybevételhez most is levonható általános forgalmi adó tartozik. 

Ennek összege növeli (Követel) a szállítóval szembeni kötelezettséget. Azono-

sító karatkerlánc: 4FIII Szállítók. Ugyanakkor a szállítóval szembeni tartozás-

ként elismert összeggel csökkenthető (Tartozik) az időszakban a költségvetésbe 

fizetendő általános forgalmi adó nagysága. Most is a 4FIII Előzetesen felszámí-

tott általános forgalmi adó (4FIII Előz. Áfa) karakterlánc használható.  

Az összeg: 2	250	000	��� ∗ 0,27 = 607	500	���. 

Kontírozás:  
Kötelem 
Tartozás 

Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 
(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 

Nő Forrás 4FIII Szállítók Nő Követel 454 Szállítók 607 500 
Csökken Forrás 4FIII Előz. Áfa Csökken Tartozik 466 Előz. Áfa 607 500 

37.5. Gazdasági esemény: Sikerdíj pénzügyi teljesítése. 

A pénzügyi teljesítés most is pénzeszköz csökkenést (Követel) a 3BIV Bank-

számlán (3BIV Bankszla.) karakterekkel azonosított főkönyvi számla. Ugyan-

akkor kevesebb (Tartozik) lesz a 4FIII Szállítók főkönyvi számlán kimutatott 

tartozásunk is. Az összeg az általános forgalmi adóval növelt összeg: 

2	250	000	��� + 670	500	��� = 2	920	500	���. 
Kontírozás:  

Vagyon 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3BIV Bankszla. Csökken Követel 384 Bankszla 2 920 500 
Tartozás Forrás 4FIII Szállítók Csökken Tartozik 454 Szállítók 2 920 500 
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Az követeléseket és a kötelezettségeket átfogó transzformációk számviteli nyil-

vántartásának hitelességét a beszámolóban a könyvvizsgálat az alábbi eljárások, 

kérdések használatával tudja igazolni: 

• A vállalkozás betartotta az adótörvényekben, a számviteli törvényben és a sa-

ját számviteli politikájában a pénzeszközök kezelésére kialakított szabályo-

kat? 

• A kapott behajtási költségátalány és a késedelmi kamat csak a pénzügyi telje-

sítéseket tartalmazza?  

• A fizetendő behajtási költségátalány és késedelmi kamat tartalmazza a ki 

nem fizetett, de a partnerek által benyújtott össszegeket is? 

• Jól állapították meg a kapott késedelmi kamatszámításnál használt paraméte-

reket? 

• Az adott előlegeket a számviteli törvény előírásai szerinti sorolták be? 

• Az előlegek elszámolása rendszeresen, elfogadható időn belül történik? 

• A devizában adott, vagy kapott előlegek elszámolása megfelel a számviteli 

politikában meghatározott szabályoknak? 
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III.23. Pénzügyi termékek hozamai és ráfordításai 
A vállalkozásoknál a pénzügyi termékek miatt is keletkezhetnek hozamok és rá-

fordítások is. A kölcsönadott, hosszabb-rövidebb időre lekötött pénzeszközök 

után az adósok a tranzakciók többségében kamatot fizetnek. A vállalkozás hitelt, 

vagy kölcsönt csak kamatfizetés vállalása ellenében kap. 

A vállalkozások vagyonának ebben a téridejében két szabályt kell betartani. Az 

első: a pénzügyi termékek hozamait és ráfordításait a pénzügyi teljesítéskor kell 

elszámolni. Az erőforrások között követelésként, a kötelmek részeként kötele-

zettségként nem jelenhetnek meg. A második: az üzleti évre jutó hozamokat és 

ráfordításokat időbeli elhatárolással akkor is el kell számolni, ha a pénzügyi tel-

jesítés csak a következő évben történik. 

A pénzügyi eszközök kamatait a mérlegbesorolástól függően kell az eredmény-

kimutatástban bemutatni. A befektetett pénzügyi eszközök után kapott kamatok 

helye a B.VIII.15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai és árfolyamnyeresége 

sor. A forgóeszközök közé sorolt értékpapírok, pénzeszközök, követelések ka-

matai a B.VIII.16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek sor-

ban számolhatók el.  

A mérlegbesorolástól függetlenül az üzletrészekre, tulajdonviszonyt megtestesí-

tő értékpapírokra kapott osztalékot a B.VIII.13. Kapott (járó) osztalék, részese-

dés eredménykimutatás sorban kell bemutatni. Ha az osztalékfizetésről szóló 

döntés előbb történik, mint a jogosult vállalkozás mérlegkészítési időpontja, ak-

kor az osztalékot kapó gazdasági társaságnak a C.1. Bevételek aktív időbeli el-

határolása mérleg, és a B.VIII.1. Kapott (járó) osztalék, részesedés eredményki-

mutatás sort kell használnia az éves beszámolóban. A mérlegkészítés időpontja 

után hozott döntésnél az osztalék a tulajdonos vállalkozás üzleti évről készített 

beszámolójában nem szerepelhet. 

A fizetett kamatok helye a mérlegbesorolástól függetlenül a B.IX.20. Fizetendő 

kamatok és kamatjellegű ráfordítások eredménykimutatás sor. 

A pénzügyi termékek hozamainak és ráfordításaiank értékelését nagymértékben 

leegyszerűsíti a pénzforgalmi szemlélet alkalmazása. A pénzforgalmi számlákon 

megjelent össszeggel kell közvetetten és közvetlenül is változtatni a vállalkozás 

vagyonát. A devizában, valutában kapott hozamok, ráfordítások sem hoznak új-

donságot. Ugyanazokat az elveket, gyakorlatot, módszereket kell követni, mint 

például a pénzeszközöknél (III.21. Fejezet).  
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Az egyetlen szempont, amit itt talán feltétlenül ki kell emelni, meg kell ismételni 

az az idő dimenzióból következik. Nagyon ritkán, mondhatni csak kivételként 

fordul elő, hogy az üzleti év megegyezik az értékpapírok hozamfizetésének téri-

dejével. A normálállalapot az, ha a hozam, illetve a ráfordítás több év vagyonát 

érinti közvetlenül és közvetetten. Ezért ebben a téridőben meghatározó szerepe 

van az eredmény változás megfelelő elhelyezésének. 

A vállalkozás az üzleti évben elért eredményét az időbeli elhatárolás, és az 

összemérés számviteli alapelveiben rögzített elvárásoknak megfelelően a több 

évet érintő gazdasági események miatt módosítani köteles. Az ilyen gazdasági 

események értékéből csak az üzleti évre jutó összeget számolhatja el. A módosí-

tás technikája az időbeli elhatárolás. 

Az időbeli elhatárolás főcsoportok a mérleg mindkét oldalán csak sorok szerint 

részletezettek. Az eszközoldalon a C.1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 

olyan, a vállalkozásnak járó nettó árbevételt, egyéb bevételt, kapott kamatot tar-

talmaz, mely a mérleg fordulónapja után esedékes, de részben, vagy egészben a 

beszámolóval lezárt üzleti évet illeti. A C.2. Költségek és ráfordítások aktív idő-

beli elhatárolása mérlegsor tartalma: a beszámolóval lezárt üzleti év fordulónap-

ja előtt felmerült olyan összeg, amely költségként, vagy ráfordításként csak a 

következő évben számolható el. Itt kell kimutatni azt a különbözetet is, amely 

olyan kötelezettségvállalásból keletkezik, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb 

a kapott összegnél (pl. kötvénykibocsátás). A C.3. Halasztott ráfordítások mér-

legsor egyrészt a tartozás átvállalásokból még ki nem fizetett összeget, másrészt 

a beruházáshoz, vagyoni értékű jog beszerzéshez kapcsolódó nem realizált árfo-

lyamveszteséget tartalmazhatja. A tartozásátvállalás költségelszámolásának üte-

mét a pénzügyi kifizetésekkel lehet összehangolni. A beruházás, és a vagyoni ér-

tékű jog beszerzés gazdasági hatása is egy évnél hosszabb. A miattuk képzett 

halasztott ráfordítás elszámolásának lehetősége a beszerzéshez felvett devizahi-

tel visszafizetésénél keletkező árfolyamveszteséget igazítja a pénzügyi teljesítés-

hez. Az aktív időbeli elhatárolások értékelésénél a gazdasági események bizony-

latokon rögzített teljes értékét vagy időarányosan, vagy az időbeli elhatárolást 

kiváltó vagyonelem bevétel, költség elszámolásának ütemében kell elosztani az 

egyes üzleti évek között. 

A C. Aktív időbeli elhatárolással azonos elveket követ, képet mutat a G. Passzív 

időbeli elhatárolások mérlegfőcsoport is. A G.1. Bevételek passzív időbeli elha-

tárolása mérlegsor segít azoknak a bevételeknek, hozamoknak a kezelésében, 

idősíkok közti mozgatásában, melyek az üzleti évben már ismertté váltak, eset-
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leg megtörtént a pénzügyi teljesítésük, de részben, vagy egészben a következő 

év, évek teljesítményéhez tartoznak. Legegyszerűbb, és leggyakrabban előfor-

duló példa: a bérlő előre kifizeti az irodaház következő üzleti évi bérleti díját. 

Az összeg a bérbeadó bankszámláján már az üzleti évben megjelenik, de a telje-

sítmény az irodaház hasznosítása csak a következő évben valósul meg.  

A G.2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának tartalma: A mér-

leg fordulónapja után elszámolt, vagy ki is fizetett költség, amely részben, vagy 

teljes egészében a beszámolóval lezárt üzleti évet terheli. Például: 

• a tárgyévi, de a bérlő által csak a következő évben számlázott bérleti díj, 

• a mérleg fordulónapja után jóváhagyott prémium, jutalom, 

• a mérlegkészítés időpontjáig megismert, a tárgyidőszakot terhelő fizetendő 

bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, 

• felvett hitelek, kibocsátott kötvények következő évi kamatfizetéséből az idő-

arányosan az üzleti évet terhelő rész. 

A G.3. Halasztott bevételek többek között a tartósan, több évig használt erőfor-

rások, tehát a befektetett eszközök több üzleti évre elosztott hozamait kell bemu-

tatni. Ez a mérleghely szolgál többek között a fejlesztési célra kapott támogatá-

sokból keletkezett tőke és az ebből létrehozott erőforrás felhasználás, hasznosí-

tás költségelszámolásának összehangolására. 

A passzív időbeli elhatárolások értékelésénél a gazdasági események bizonylato-

kon rögzített teljes értékét vagy időarányosan, vagy az időbeli elhatárolást kivál-

tó vagyonelem bevétel, költség elszámolásának ütemében kell elosztani az egyes 

üzleti évek között. 

A pénzügyi termékek hozamainak és ráfordításainak bemutatásánál, nyilvántar-

tásánál a számviteli alapelvek közül a következőket kell mindenképpen követni: 

• Teljesség elve. A pénzügyi termékek hozamainak és ráfordításainak számvi-

teli elszámolásánál csak részben érvényesül a teljesség számviteli alapelve. A 

teljes hozamot nem szabad követelésként kimutatni. 

• Valódiság elve. Csak arra az időszakra szabad a pénzügyi eszközök hozamait 

és ráfordításait elszámolni, amikor a vállalkozás valóban ellenőrizte őket. 

• Óvatosság elve. A ráfordításokat akkor is el kell számolni, ha ennek követ-

keztében nem teljesülnek a vállalkozás jövedelmezőségével szemben támasz-

tott tulajdonosi, menedzseri elvárások. 

• Összemérés elve. A kapott és fizetett hozamokat, ráfordításokat összhangba 

kell hozni a vagyonelem feletti ellenőrzés, használat téridejével. 
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• Egyedi értékelés elve. A hozamok, ráfordítások elszámolásának, bemutatásá-

nak kapcsolódnia kell ahhoz az egyedi vagyontárgyhoz, melynek ellenőrzése 

miatt keletkezett. 

• Időbeli elhatárolás elve. A kapott és a fizetett kamatokat is fel kell osztani 

azok között az üzleti évek között, melyeket érint a kamat elszámolás idősza-

ka.  

• Világosság elve. A nyilvántartásokból egyértelműen azonosíthatónak kell 

lennie a pénzügyi eszközöknek, továbbá a hozam, és a ráfordítás elszámolási 

időszakának.  

A vállalkozás számviteli politikájában a pénzügyi eszközök használatához, 

transzformációjával összefüggésben igazából nincs szükség kardinális szabályok 

rögzítésére, sorsfordító döntések meghozatalára. A lényegi kérdések már az in-

put folyamatoknál eldőltek (II.12. és II.21.4. Fejezetek).  

A pénzügyi termékek hozamait és ráfordításait a vállalkozások általában meg-

oldják a főkönyvi nyilvántartásokban. A nem pénzügyi ágazatban működő gaz-

dálkodó szervezetek így is tökéletesen meg tudnak felelni a világosság számvitel 

alapelvének. 

A passzív időbeli elhatárolások a vállalkozások többségénél nem teszik szüksé-

gessé analitikus nyilvántartások vezetését. Az adminisztrációs és információs 

igények teljesítésére tökéletesen megfelelnek az alapbizonylatok és a főkönyvi 

nyilvántartások. 

A pénzügyi termékek hozamainak és ráfordításainak főkönyvi nyilvántartásának 

összefüggéseit az F.17. Melléklet tartalmazza. Elsősorban a téridő kezelésének 

megértéséhez nézzünk egy egyszerű példát az értékpapírok hozamelszámolásá-

ra. 

38. Példa: Egy, a vállalkozás által ellenőrzött diszkont értékpapírról a következő 

adatokat ismerjük: 

Megnevezés Me. Érték 
Névérték HUF 1 000 000 
Vételár HUF 988 000 
Vásárlás időpontja Dátum 201X.10.01. 
Lejárat időpontja Dátum 201X+1.09.30. 
Beszerzés célja  Forgatási 
Birtoklás tervezett ideje  Lejáratig 
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Megoldás: 
Számítsuk ki először az értékpapír üzleti évben és lejáratkor elszámolható hoza-

mát. 

Előkészítő táblázat: 

Ssz. Megnevezés Me. Érték 
Számítás 

módja 
1. Névérték HUF 1 000 000 Másolás 
2. Vételár HUF 988 000 Másolás 
3. Vásárlás időpontja Dátum 201X.10.01. Másolás 
4. Lejárat időpontja Dátum 201X+1.09.30. Másolás 
5. Mérleg fordulónap Dátum 201X.12.31.  
6. Értékpapír futamideje Negyedév 4  
7. Ellenőrzési időszak hossza az üzleti évben Negyedév 1 5.−3. 
8. Értékpapír teljes hozama HUF 12 000 1.−2. 
9. Értékpapír hozama az üzleti évben HUF 3 000 

8.
6. ∗ 7. 

A mérleg-fordulónap a vállalkozások döntő többségénél megegyezik a naptári 

év utolsó napjával. Az idődimenzióban mértékegységként a napoknál már egy-

szerűbb negyedévet használhatjuk, hiszen a beszerzés (vásárlás) dátuma az utol-

só, negyedik negyedév első napja volt. Továbbá a teljes futamidő egy teljes év, 

ami egyértelműen, maradék nélkül osztható negyedévekre. A teljes hozam a vál-

lalkozást illeti, mivel az ügyvezetés a terveinek, elképzelésének megfelelően le-

járatáig megtartotta, és akkor beváltotta az értékpapírt. A diszkont értékpapírok 

hozama a névérték és a kibocsátási árfolyam (vételár) különbsége. A „diszkont 

áron venni” kifejezés, éppen a névérték alatti beszerzést jelent. A kamat helyett 

a vételi és a beváltási (forgatásnál eladási) árfolyam különbsége az értékpapír 

hozama. 

Az értékelés elvégzése után következhet a főkönyvi nyilvántartást. 

38.1. Gazdasági esemény: Diszkont értékpapír aktiválása. 

A besorolásnál, és a nyilvántartásnál most is a II.21.4. Fejezetben már ismertett 

elveket, módszereket kell használni. Az erőforrást forgatási céllal vásároltuk, így 

a B.III. Értékpapírok mérlegcsoportba tartozó vagyon értékét fogja növelni (Tar-

tozik). A diszkont értékpapírok főkönyvi azonosítására használható a 3BIII For-

gatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (3BIII D.Értékpap.) karakter-

sor.  

Az új pénzügyi eszköz feletti ellenőrzéshez ki kell fizetni az értékpapír vételárát. 

Fizetni a pénzügyi szolgáltatóknak jellemzően bankszámláról kell. Tehát áldo-

zatként a bankszámlán lévő pénzkészlet mennyisége fog csökkenni (Követel). A 

bankszámla főkönyvi azonosítója most a 3BIV Bankszámla (3BIV Bankszla.) 

karakterlánc. A gazdasági esemény összege a vételár lesz. 
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Kontírozás:  

Erőforrás 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Eszköz 3BIII F.D.Értékp. Nő Tartozik 376 F.D.Értékp. 988 000 
Csökken Eszköz 3BIV Bankszla. Csökken Követel 384  Bankszla. 988 000 

38.2. Gazdasági esemény: Üzleti év hozamának elszámolása. 

A diszkont értékpapírt október 1-től, tehát az év negyedévei közül az utolsóban 

ellenőrzi a vállalkozás. A pénzügyi eszköz ebben az időszakban is „dolgozik”, 

nem csak a beváltás évében, időpontjában. A kibocsátó erre az időszakra is köte-

les hozamot fizetni. Másik szemszögből megfogalmazva, az értékpapír hozama 

a teljes futamidő, egy év, és nem csak a beváltás évére eső időben jön létre. 

Ezért erre az időszakra is el kell számolni az értékpapír hozamát. 

A hozam az értékpapír teljesítménye, ami közvetetten, az adózott eredményen 

változásán keresztül módosítja a vállalkozás vagyonát. A hozamok az ered-

ményre a bevételek növelésén (Követel) fejtik ki hatásukat. Pénzügyi eszköz el-

lenőrzése miatt élvezheti kedvező hatását a vállalkozás, tehát ezt a teljesítményt 

a B.VIII. Pénzügyi műveletek bevételei mérlegcsoportban kell bemutatni. Azo-

nosító karaktersorozat: 9BVIII Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű be-

vételek (9BVIII Kap. Kam.). 

A diszkont értékpapír hozama majd csak a futamidő végén lesz realitás. Addig a 

kibocsátónak nincs sem hozam, sem tőke visszafizetési kötelezettsége. A pénzü-

gyi eszközök hozamai ezért nem mutathatók be vállalkozás reál és pénzügyi erő-

forrásai között az üzleti évben. Majd csak egy másik idődimenzióban, a követ-

kező évben, években. Ilyen helyzetekre találta ki a számvitel az időbeli elhatáro-

lás eszközét. Ezzel a módszerrel téridő másik síkjából, a jövőből vissza lehet 

csempészni a hozamokat erre az időszakra. Az elszámolt hozam pozitív hatást 

gyakorol az üzleti év eredményére, ezért az erőforrások növekedéseként (Tarto-

zik) lehet számba venni a vagyonváltozás közvetlen formáját. Az erőforrás olda-

lon erre a 3C Bevételek aktív időbeli elhatárolása (3C BAIELH) karaktersorozat 

használható. Az összeg a táblázat utolsó sorában található: 

Kontírozás:  
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3C BAIELH Nő Tartozik 391 BAIELH 3 000 
Teljesítmény Bevétel 9BVIII Kap.Kam. Nő Követel 974 Kap.Kam. 3 000 
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38.2. Gazdasági esemény: Üzleti év hozamának levonása a teljes hozamból. 

A 38.1. Gazdasági esemény volt az üzleti évben az utolsó a diszkont értékpapír 

elszámolásával kapcsolatban. Mi látható most a vállalkozás beszámolójában, és 

főkönyvi elszámolásában? Az, hogy a diszkont értékpapír ellenőrzésének hatá-

sára a 201X. év vagyona 3 000 HUF-al nőtt közvetetten, a pénzügyi műveletek 

eredményén keresztül. Az értékpapír beváltásánál, következő év szeptember 30-

án mennyiért fogja beváltani a diszkont értékpapírt a kibocsátó? A diszkont ér-

tékpapír névértékéért, 1 000 000 HUF-ért. Mekkora hozamot tartalmaz a névér-

ték? A teljeset, 12 000 HUF-ot, amiből 3 000 HUF-ot a vállalkozás már az előző 

évben elszámolt, leadózott, felhasznált az új erőforrások beszerzésére, stb.. Te-

hát a következő évre a hozamból csak a 12	000	��� − 3	000	��� = 9	000	��� 

maradhat, ha a vállalkozás el akarja kerülni a bevétel kétszeri elszámolásával 

megvalósított mérleghamisítást. Ennek számviteli módszere a következő: a 

201X+1. évben pénzügyi teljesítéskor megkapott teljes hozamot (12 000 HUF) 

csökkenteni (Tartozik) kell a 201X. évben már elszámolt hozam összegével 

(3 000 HUF).  

A közvetett vagyonváltozás mellett, azzal egyidőben az aktív időbeli elhatárolás 

is betölti szerepét, tehát ennek is el kell tűnnie (Követel) a vállalkozás 

vagyonértékéből. Tehát egyszerűen az üzleti évet követő év elején az előző 

könyvelési tétel fordítottjával, inverzével kell indítani a diszkont értékpapír 

főkönyvi elszámolását. Így eltűnik annak veszélye, hogy a diszkont értékpapír 

hozamának egy része mindkét érintett üzleti év teljesítményében megjelenjen. 

Kontírozás:  
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3C BAIELH Csökken Követel 391 BAIELH 3 000 
Teljesítmény Bevétel 9BVIII Kap. Kam Csökken Tartozik 974 Kap.Kam 3 000 

 38.3.1.Gazdasági esemény: Hozam elszámolása a diszkont értékpapír bevál-

tásakor. 

A diszkont értékpapír futamidejének lejártakor (201X+1. szeptember 30.) a va-

gyontárgyat éppen ellenőrző vállalkozás számára megnyílik a teljes hozam pénz-

ügyi realizálásának, megszerzésének lehetősége. Ez egyrészt közvetlen vagyon-

növekedést (Tartozik) jelent a B.IV. Pénzeszközök mérlegcsoportban. A fő-

könyvi számla azonosítója most is a 3BIV Bankszámla (3BIV Bankszla.) karak-

terlánc. A pénzügyi eszköz hozama a vagyont közvetetten is növeli (Követel), a 

B.VIII. Pénzügyi műveletek bevételei eredménykimutatás csoportban. Az azo-

nosító karakterlánc most sem lehet más, mint a 9BVIII Kapott kamatok és ka-
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matjellegű bevételek (9BVIII Kap. Kam). Az összeg pedig a teljes hozam: 

12 000 HUF a táblázat 8. sorából: 

Kontírozás:  
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3BIV Bankszla. Nő Tartozik 384 Bankszla. 12 000 
Teljesítmény Bevétel 9BVIII Kap. Kam. Nő Követel 974 Kap. Kam 12 000 

38.3.1.Gazdasági esemény: Tőke elszámolása a diszkont értékpapír beváltása-

kor. 

A diszkont értékpapír futamidejének lejártakor (201X+1. szeptember 30.) a va-

gyontárgyat ellenőrző vállalkozás nem csak a hozamra tarthat igényt, hanem a 

tőke összegére is. A tőke ebben az esetben megegyezik az értékpapírért kifizetett 

összeggel a táblázat 2. sorából (988 000 HUF). Természetesen most a pénzmoz-

gás iránya éppen a fordítottja a vásárlásnál használtnak. Nő (Tartozik) a pénz-

mennyiség a bankszámlán, és csökken (Követel) a forgatási célú értékpapírok 

értéke. 

 Kontírozás:  

Erőforrás 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Eszköz 3BIV Bankszla. Nő Tartozik 384 Bankszla. 988 000 
Csökken Eszköz 3BIII F.D.Értékp. Csökken Követel 376 F.D.Értékp. 988 000 

A pénzügyi termékek hozamainak és ráfordításainak, illetve az időbeli elhatáro-

lások elszámolásának szabályszerűségét a könyvvizsgálat a következő kérdések, 

alapján, eljárások felhasználásával vizsgálja: 

• A vállalkozás a pénzügyi eszközök besorolásának megfelelően mutatja be 

éves beszámolójában az ide tartozó ellenőrzött vagyontárgyak hozamait és 

ráfordításait? 

• Elszámolták az üzleti évre jutó hozamokat és ráfordításokat? 

• A hozamok és ráfordítások meghatározásának paramétereit a valóságnak 

megfelelően állapították meg? 

• Feloldották az előző évi időbeli elhatárolásokat? 

• Az időbeli elhatárolások megfelelnek a szerződéseknek, és a gazdasági reál-

folyamatoknak? 

• Az időbeli elhatárolásokat a számviteli törvénynek megfelelően sorolták be? 
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Ellenőrző kérdések 
1. Ismertesse a csekk kötelező tartalmát. 

2. Ismertesse a pénztárak analitikus nyilvántartásának jellemzőit. 

3. Ismertesse a B.IV.2. Bankbetétek mérlegsor tartalmát és jellemzőit. 

4. Milyen okokból kell, vagy lehet a vállalkozások pénzeszközeiből elkülöní-

teni? 

5. Milyen szabályok vonatkoznak a pénzeszközök analitikus nyilvántartására? 

6. Ismertesse a különböző országok devizáinak, valutáinak átváltásánál alkal-

mazható értékelési szabályokat. 

7. Ismertesse a különböző országok devizáinak, valutáinak átváltásának főköny-

vi elszámolását. 

8. Mi az adott és kapott előlegek célja a gazdasági eseményeknél? 

9. Hogyan csoportosítja a számvitel a kapott és az adott előlegeket? 

10. Ismertesse az előlegek számviteli nyilvántartásának fontosabb szabályait. 

11. Ismertesse az előlegek elszámolásánál a hitelesség igazolásához szükséges 

könyvvizsgálói feladatokat. 

12.  Melyek a követelések és a kötelezettségek közös vonásai? 

13. Milyen árfolyamok használhatók a követelések, kötelezettségek pénzügyi tel-

jesítésénél? 

14. Ismertesse a követelések főkönyvi könyvelésének fontosabb jellemzőit. 

15. Ismertesse a kötelezettségek főkönyvi könyvelésének fontosabb jellemzőit. 

16. Mi a kompenzáció lényege, és főkönyvi elszámolásának módja? 

17. Ismertesse a pénzügyi termékek hozamainak és ráfordításainak típusait, fon-

tosabb jellemzőit. 

18. Melyek a pénzügyi termékek hozamainak és ráfordításainak főkönyvi elszá-

molásának szabályai, módszerei? 

19. Milyen eszközöket használhat a vállalkozás a követelés behajtásának gyorsí-

tására? 

20. Mi a faktoring lényege, és főkönyvi elszámolásának módja? 

21. Mi a behajtási költségátalány és főkönyvi elszámolásaának módja? 
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Kulcsfogalmak 
Bankbetét 

Behajtási költségátalány 

Csekk 

Deviza 

Faktoring 

Késedelmi kamat 

Pénztár 

Szállítóknak adott előleg 

Valuta 

Vevőtől kapott előleg 
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III.3. Saját források transzformációi 
A vállalkozások működése szükségszerűen a visszatérítési kötelezettség nélküli 

tőkejuttatások, a saját források téridejében, értékében, összetételében is jelentős 

változásokat okoz. A hitelezők védelmének fontos területe a tulajdonosok túl-

zott, a vállalkozás működését veszélyeztető tőkekivonásának megakadályozása 

akár adminisztratív eszközökkel is. Az idő kezelése pedig a következő években 

felmerülő, illetve a több évet érintő költségek, kötelezettségek számviteli elszá-

molási feladatait generálja a vállalkozásoknál. 

III.31. A hitelezők védelme a saját tőke transzformációkban 
A hitelezők védelmének lényege: a tulajdonosok számára le kell zárni azokat a 

csatornákat, melyeken keresztül elvonhatják, csökkenthetik a hitelezők jogos, a 

vállalkozás által is elismert, bíróság előtt is érvényesíthető igényeinek kielégíté-

séhez szükséges fedezetet. A tulajdonosok kreativitásnak hazudott pofátlanságá-

nak, gátlástalanságának a jogi szabályozás két felületen is igyekszik gátat szab-

ni. 

A PTK harmadik könyve szerint, ha egy társaság saját tőkéje tartósan kisebb a 

társasági formára kötelezően előírt alaptőkénél, és a tulajdonosok három hóna-

pon belül nem gondoskodnak a szükséges tőkefeltöltésről, akkor a társaságnak 

át kell alakulnia olyan gazdálkodó szervezetté, melyben az alaptőkére vonatkozó 

előírás kisebb, mint a vállalkozás aktuális saját tőkéje. Tartósnak a két egymást 

követő évben érvényes helyzet minősül. A visszteher nélküli tőkejuttatást pedig 

a mérleg D. Saját tőke főcsoportja tartalmazza. A D.I. Jegyzett tőke minimum 

összegét a Polgári törvénykönyv (Ptk) csak a tőkeegyesítő társaságoknál írja elő: 

32. táblázat 
A jegyzett, alapítói tőke minimuma a tőkeegyesítő társaságoknál 

Társasági forma Név rövidítés HUF 

Korlátolt felelősségű Társaság  Kft 3 000 000 

Zártkörűen működő Részvénytársaság ZRT 5 000 000 

Nyilvánosan működő Részvénytársaság NyRT 20 000 000 

Forrás: Saját szerkesztés 

Szintén a hitelezők érdekeinek védelmét szolgálja az a szabály is, hogy ha a vál-

lalkozás saját tőkéje a hatályos alapító okiratban előírt, cégbíróságon bejegyzett 

alaptőkéjének részvénytársaságnál a kétharmadára, Kft-nél a felére csökken, ak-

kor össze kell hívni a társaság legfőbb szervét a szükséges intézkedések megho-

zása érdekében. A tulajdonosok a külső tőkebevonási formákat (II.11. Fejezet) 

leszámítva is több transzformációs technika közül választhatnak. A jegyzett tőke 

leszállítás összegével a D.III. Tőketartalék (D.III. TT, vagy az D.IV. Eredmény-
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tartalék (D.IV. ET), de még közvetlenül – de csak a D.I. Jegyzett tőke (4D.I. JT) 

10 százalékáig – a D.V. Lekötött tartalék (D.V. LT) értéke is növelhető.  

A hitelezők érdekének második védelmi vonala az osztalékfizetés szabályozása. 

Egyik védvonal a tőkekorlát. Az osztalékfizetés következtében a szabad felhasz-

nálású D. Saját tőke nem lehet kevesebb, mint a D.I. Jegyzett tőke.  

Melyek a nem szabad felhasználású saját tőke elemek? Az első ilyen a D.I. 

Jegyzett tőke. A cégbíróságon bejegyzett tőke nem fizethető ki osztalékként. A 

D.II. Jegyzett be nem fizetett tőke (D.II. JBNFT) mérlegcsoport előjele kötele-

zően mínusz, tehát ez már csökkentette a D. Saját tőke összegét. Még egyszer 

nem kell, szabad levonni. A következő nem szabad felhasználású saját tőke elem 

a D.V. Lekötött tartalék (D.V. LT). A mérlegcsoport célja éppen a szabad fel-

használású saját tőke összegének csökkentése. Milyen okok teszik kötelezővé a 

saját tőke egy részének lekötését? 

33. táblázat 
A lekötött tartalék képzés jogcímei 

Ssz. Megnevezés Honnan? 
1. Fel nem osztható szövetkezeti vagyon Tőketartalék 

2. 
Más jogszabály, vagy saját elhatározás alapján lekötött, kötele-
zettségek fedezetét jelentő tartalék 

Tőketartalék 

3. 
Jogszabály alapján tőketartalékba helyezett összegeknek az a ré-
sze, amely jogszabály, szerződés, megállapodás feltételeinek 
nem teljesítése esetén részben, vagy egészben vissza kell fizetni 

Tőketartalék 

4. 
Visszavásárolt saját üzletrészek, részvények, visszaváltható 
részvények bekerülési (visszavásárlási) értéke 

Eredménytartalék 

5. 
Átalakulás esetén a jogutódnál a vagyon felértékelése miatt még 
fizetendő társasági adó 

Eredménytartalék 

6. 
Alapítás-átszervezés aktivált értékéből az értékcsökkenéssel 
együtt még le nem írt összeg 

Eredménytartalék 

7. 
Kísérleti fejlesztés aktivált értékéből az értékcsökkenéssel e-
gyütt még le nem írt összeg 

Eredménytartalék 

8. 
Beruházási céllal felvett devizahitelek és devizakötvény-kibo-
csátások nem realizált, elhatárolt árfolyamvesztesége, és az erre 
képzett egyéb céltartalék 

Eredménytartalék 

9. 
Lekötendő tőketartalék, ha arra a tőketartalék nem nyújt fede-
zetet 

Eredménytartalék 

10. 
Leányvállalat részére már megszavazott, de még nem teljesített 
pótbefizetés összege 

Eredménytartalék 

11. 
Más jogszabály alapján, vagy saját elhatározásból lekötött, köte-
lezettségek fedezetét biztosít, vagy a vállalkozás saját céljait 
szolgáló tartalék 

Eredménytartalék 

12. Tőketartalék javára elszámolt tőkeleszállítás értéke Tőketartalék 
13. Eredménytartalék javára elszámolt tőkeleszállítás értéke Eredménytartalék 
14. Lekötött tartalék javára elszámolt tőkeleszállítás értéke Jegyzett tőke 

Forrás: Saját szerkesztés 
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Az eredménytartalékból a saját elhatározásból lekötött tartalékba átvezetés (33. 

táblázat 11. sora) oka lehet például a jegyzett tőke felemelése szabad tőke-, vagy 

eredménytartalékból. De ide tartozik a fejlesztési tartalék képzése is. A vállalko-

zások minden üzleti évben dönthetnek arról, hogy az adózás előtti nyereség 

feléig – ha ez több mint 500 millió HUF, akkor csak 500 millió forintig – fej-

lesztési tartalékot képeznek. Az összeggel a képzés évében a társasági adó (TA) 

alapja csökkenthető. Ez a tartalék a lekötés évét követő négy évben adózási 

szankció nélkül, a megvalósított beruházások bekerülési értékével arányosan 

szüntethető meg, oldható fel. Az igénybe vett adókedvezményt pedig az elszá-

molt amortizáció ütemében kell visszaadni a költségvetésnek. Tehát a fejlesztési 

tartalék a közvetett vagyonváltozás, a teljesítmény, az adózott eredmény téride-

jében valójában csak egy előrehozott amortizáció, értékcsökkenés.  

A D.III. Tőketartalék csoportba sorolt ázsió szintén nem szabad felhasználású 

tőkeelem, annak ellenére, hogy értékét nem kell a D.V. Lekötött tartalék cso-

portba átvezetni.  

Végül tartalma miatt a D.VI. Értékelési tartalék (D.VI. ÉT) mérlegcsoportba 

összegyűjtött saját tőke sem használható a vállalkozás transzformációs folyama-

taiban. Érthető a piaci szereplők bizalmatlansága, hiszen alapja, oka a befektetett 

eszközök felértékelése volt. Ilyen könnyedén, egy erőforrás felértékelésével 

márpedig senki se növelhesse se az osztalék alapját, se az összegét. 

Most már összeállíthatjuk az osztalék fizetés tőkekorlátjának képletét: 
Osztalékfizeteés tőkekorlátja=�. �d − D�. n. �d + �. nnn. dd	:á���ó? + �. J. �d + �. Jn. ÉdE ≥ �. n. 
A D.V. Lekötött tartalék a saját tőke transzformációktól függetlenül is változhat. 

Ha a polgári törvénykönyv és a társaság alapító okirata lehetővé teszi, akkor a 

pótbefizetések összegét azonnal ennek a saját tőke elemnek, és természetesen a 

pénzeszközöknek a növekedéseként kell bemutatni, nyilvántartásba venni. 

Az osztalékfizetés korlátozásának második védvonala az osztalék maximális 

összegének szabályozása. Az osztalékfizetés után az összesített, szabadon fel-

használható eredmény összegének pozitívnak kell maradnia. Megint egy új foga-

lom: szabadon felhasználható eredmény. Honnan, az éves beszámoló melyik 

elemeiből állhat össze ez a szabadon felhasználható eredmény? A mérlegben be-

mutatott vagyonban ezek is a D. Saját tőke főcsoportban keresendők. Pontosab-

ban, az eredményági vagyonváltozást összegyűjtő saját tőke csoportok értéke 

adja meg az osztalék maximumát. Két ilyen csoportunk van. Az alapítástól az 

üzleti év első napjáig felhalmozott adózott eredmény helye a D.IV. Eredmény-

tartalék (D.IV. ET), és az üzleti év teljesítményét minősítő D.VII. Adózott 
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eredmény (D.VII. ADER). A számviteli törvény még egy elemmel kiegészíti ezt 

az összeget. Mégpedig a mérleg-fordulónap és a mérlegkészítés időpontja kö-

zött, tehát az üzleti évet követő évben megkapott, az eredménykimutatás 

B.VIII.13. Kapott (járó) osztalék, részesedés sorában bemutatott kapott járó osz-

talékkal. 

Szerintem ez a szabályozás rossz, hiszen a III.23. Fejezetben leírtak alapján ezt 

az összeget már tartalmazza a D.VII. Adózott eredmény mérlegsor. Tehát a kifi-

zethető osztalék maximumában ez az összeg mintha kétszer szerepelne.   

Egy képletben összefoglalva a maximálisan fizethető osztalék így számítható ki: 
c�f��5�ℎ5�ő		���74é�	K7��KbK7 = k3.�. nJ. 3d +k3.�. Jnn. ��3� + 3c.H. Jnnn. 13. 

Van kettő, az osztalék fizetés mértékét korlátozó értékünk. Melyik élvez elsőbb-

séget? Rossz hírem van a befektetésük után hozamra számító tulajdonosoknak! 

Mindig a kisebb érték fogja meghatározni a maximálisan kifizethető osztalék 

összegét. Egy kis korrekcióra azonban még van lehetőség. A vállalkozásoknak 

joga van a szabad felhasználású tőketartalék átcsoportosítására az eredménytar-

talékba. Ez a döntés azonban ritka a vállalkozások életében. Amikor előfordul, 

akkor általában az előző évek vesztesége miatti negatív eredménytartalék kom-

penzálására használják ezt a lehetőséget a gazdasági társaságok.   

A saját tőke transzformációknál a számviteli alapelvek közül a következőket kell 

feltétlenül szem előtt tartani: 

• Vállalkozás folytatásának elve. A saját tőke csökkenés okainak vizsgálatánál, 

bemutatásánál kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a vállalkozás tudja, 

és akarja-e folytatni tevékenységét. 

• Teljesség elve. A saját tőke transzformációinál minden korlátozó tényezőt, 

tranzakciót érvényesíteni kell. 

• Óvatosság elve. A saját tőke mérlegfőcsoporton belül az átcsoportosításokat 

akkor is meg kell csinálni, ha ennek következtében lehetetlenné válik az osz-

talékfizetés, vagy a saját tőke szabad felhasználása. 

• Összemérés elve. A lekötött tartalék képzés összegének meg kell egyeznie a 

kapcsolódó vagyonelemek értékváltozásával.  

• Egyedi értékelés elve. A saját tőké főcsoporton belüli átcsoportosítások szük-

ségességét tételenként kell vizsgálni.  

• Világosság elve. Az éves beszámoló kiegészítő mellékletében a saját tőke 

mozgástáblájában be kell mutatni a saját tőke minden, az üzleti évben történt 

változását. 
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A vállalkozás számviteli politikájában feltétlenül szabályozni kell a saját tőkén 

belüli átrendezések sorrendjét, módját. Ha a tulajdonosok kívánják egy állandó 

osztalékfizetési filozófia, politika használatát, akkor ennek is helye van a vállal-

kozás számvitelét navigáló dokumentumban. 

A vállalkozások a saját tőke transzformációk követésére, bemutatására nagyon 

ritkán használnak analitikákat. Általában tökéletesen kielégíthetők az informáci-

ós igények, adminisztrációs kötelezettségek a főkönyvi számlák megfelelő rész-

letezésével.  

A főkönyvi nyilvántartásban (F.18. Melléklet) a D.I. Jegyzett tőke transzformá-

ciókat csak a cégbírósági bejegyzéssel együtt szabad rögzíteni. A taggyűlési ha-

tározat főkönyvi könyvelése nem indokolt, hiszen ekkor még pénzmozgás nem 

történik, és kötelezettség sem keletkezik. A D.V. LT nyilvántartásában a �.���.�.�� 

arány rendezése miatt szükségessé vált tőkeleszállítást elkülönítetten kell kimu-

tatni. A saját tőke transzformációkra is nézzünk két egyszerű példát! 

39. Példa: Egy Kft alapítói tőkéje 3 500 000 HUF. Jegyzett, be nem fizetett tő-

két a vállalkozás vagyona nem tartalmaz. Az előző években felhalmozott veszte-

ségek hatására a saját tőke az üzleti év első napján 2 000 000 HUF volt. A lekö-

tött tartalék egyenlege 1 800 000 HUF, a tőketartalék pedig 1 500 000 HUF. Az 

üzleti év adózott eredménye 500 000 HUF. Értékelési tartalékot a vállalkozás 

nem képzett. A számviteli politika szerint a saját tőke összetételének kötelező 

korrekciójánál a jegyzett tőkéből először lekötött tartalékot kell képezni. 

Megoldás: 
A feladatot a saját tőke rendezéséhez szükséges transzformáció feltételének 

kiszámításával érdemes kezdeni. 

1. Előkészítő táblázat:  

Ssz Saját tőke rendezés előkészítése ME. 
Üzleti év 

első napján 
Üzleti év 

utolsó napján 
Számí-

tás 
1. D. Saját tőke HUF 1 000 000  1 600 000  Másolás 

2. D.I. Jegyzett tőke HUF 3 500 000  3 500 000  Másolás 

3. D.II. jegyzett, be nem fizetett tőke HUF 0  0  Másolás 

4. D.III. Tőketartalék HUF 1 500 000  1 500 000  Másolás 

5. D.IV. Eredménytartalék HUF - 5 800 000 -5 800 000  Másolás 

6. D.V. Lekötött tartalék HUF 1 800 000  1 800 000  Másolás 

7. D.VI. Értékelési tartalék HUF 0 0  Másolás 

8. D.VII. Adózott eredmény HUF 0  600 000  Másolás 

9. Saját tőke, jegyzett tőke arány % 29 46 
1.
2. 
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A tőkerendezés szükségességének megállapításához előírt kétévi adatot egy üz-

leti év nyilvántartásából, és éves beszámolójából is meg lehet állapítani. A va-

gyont jellemző stock, állományi adatokról lévén szó a nyitó az első, a záró pedig 

a második év adatsorának felel meg. Ennek alapján a Kft bizony köteles rendez-

ni a tőkeösszetételét, hiszen a saját tőke értéke egyik időszakban sem érte el a 

cégbíróságon bejegyzett tőke felét. Mi lesz a tőkerendezés módja? A fejezet té-

mája miatt nem új tőkebevonás, nem is tőkeleszállítás, hanem a szabad saját tő-

ke felhasználása. Milyen összeggel célszerű átrendezni a vállalkozás saját tőké-

jét? Ahhoz, hogy a vállalkozás megfeleljen a második tőkekövetelménynek is, 

és továbbra is Kft formában működhessen, a jegyzett tőke nem lehet kevesebb 

3 000 000 forintnál. Ezzel azonban a társaság még csak megkapaszkodni tudott 

a szakadék szélén. A saját tőke transzformációval ebben a szituációban ennyit 

tud tenni.  

A számviteli politikában rögzített szabály szerint a tőkerendezést a D.V. Lekö-

tött tartalékkal szemben kell kezdeni. Ennek a transzformációnak az összege 

nem lehet több a D.I. JT 10 százalékánál: 3	500	000	��� ∗ 0,1 = 350	000	���. 

A kontírozásnál a jegyzett tőke leszállításával (Tartozik) szemben a lekötött tar-

talék növelése áll (Követel). Az azonosító karakterláncok pedig 4DI Jegyzett tő-

ke (4DI JT), illetve: 4DV Lekötött tartalék (4DV LT): 

Kontírozás:  

Tőke 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Forrás 4DV LT Nő Követel 414 LT 350 000 
Csökken Forrás 4DI JT Csökken Tartozik 411 JT 350 000 

A tranzakció után így néz ki a Kft. saját tőkéjének szerkezete (HUF): 

 Megnevezés Üzleti év 1. napján Üzleti év utolsó napján Tőkerendezés után 
D. ST 1 000 000  1 600 000  1 600 000 
D.I. JT 3 500 000  3 500 000  3 150 000 
D.II. JBNFT 0  0  0 
D.III. TT 1 500 000  1 500 000  1 500 000 
D.IV. ET - 5 800 000 - 5 800 000  - 5 800 000 
D.V. LT 1 800 000  1 800 000  2 150 000 
D.VI. ÉT 0 0  0 
D.VII. ADER 0  600 000  600 000 
ST/JT (%) 29 46 51 

A tranzakció hatására természetesen a saját tőkének a nagysága nem, csak a 

szerkezete változott. A transzformációval a Kft. a következő két évre tudta biz-

tosítani a polgári törvénykönyvben meghatározott minimális tőkét és tőkeszerke-

zetet. Ha tovább akar ezen az úton haladni, akkor a jegyzett tőke további, 
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150 000 HUF-os leszállításával további kettő százalékkal javíthatja a saját tőke 

összetételét. Miért érdemes ezt megtenni? Talán a piaci szereplők bizalmát 

könnyebb megőrizni akkor, ha a vállalkozás tulajdonosai ilyen veszteségek mel-

lett a tulajdonosi jogokat adó vagyonelemet a törvényben előírt minimumra 

csökkentik. Két tőkeelem növelése is lehetséges, ha ezt a szempontot is fontos-

nak tartják a vállalkozás tulajdonosai. 

A jegyzett tőke leszállítása (Tartozik) történhet az eredménytartalék növelésével 

(Követel). A transzformáció üzenete: a tulajdonosok fenn kívánják tartani, maxi-

malizálni akarják az osztalékfizetés lehetőségét, hiszen erre a célra közvetlenül 

az eredménytartalék használható fel. Az összeg: 

3	150	000	��� − 3	000	000	��� = 150	000	���. 

Kontírozás:  

Tőke 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Forrás 4DIV ET Nő Követel 413 ET 150 000 
Csökken Forrás 4DI JT Csökken Tartozik 411 JT 150 000 

Az eredménytartalékra kihegyezett tranzakció után így néz ki a Kft. saját tőkéjé-

nek szerkezete (HUF): 

 Megnevezés Üzleti év 1. napján Üzleti év utolsó napján Tőkerendezés után 
D. ST 1 000 000  1 600 000  1 600 000 
D.I. JT 3 500 000  3 500 000  3 000 000 
D.II. JBNFT 0  0  0 
D.III. TT 1 500 000  1 500 000  1 500 000 
D.IV. ET - 5 800 000 - 5 800 000  - 5 650 000 
D.V. LT 1 800 000  1 800 000  2 150 000 
D.VI. ÉT 0 0  0 
D.VII. ADER 0  600 000  600 000 
ST/JT (%) 29 46 53 

A jegyzett tőke leszállítása (Tartozik) történhet a Tőketartalék növelésével (Kö-

vetel) is. A transzformáció üzenete: a tulajdonosok hosszú távon bíznak a Kft 

életképességében, melyhez többek között azzal is hozzá kívánnak járulni, hogy 

lemondanak az osztalékfizetés feltételeinek tágításától. Ugyanis erre a célra a tő-

ketartalék közvetlenül nem használható fel. Az összeg: 

3	150	000	��� − 3	000	000	��� = 150	000	���. 

Kontírozás:  

Tőke 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Forrás 4DIII TT Nő Követel 412 TT 150 000 
Csökken Forrás 4DI JT Csökken Tartozik 411 JT 150 000 
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A tőketartalékra kihegyezett tranzakció után így néz ki a Kft. saját tőkéjének 

szerkezete (HUF): 

 Megnevezés Üzleti év 1. napján Üzleti év utolsó napján Tőkerendezés után 
D. ST 1 000 000  1 600 000  1 600 000 
D.I. JT 3 500 000  3 500 000  3 000 000 
D.II. JBNFT 0  0  0 
D.III. TT 1 500 000  1 500 000  1 650 000 
D.IV. ET - 5 800 000 - 5 800 000  - 5 800 000 
D.V. LT 1 800 000  1 800 000  2 150 000 
D.VI. ÉT 0 0  0 
D.VII. ADER 0  600 000  600 000 
ST/JT (%) 29 46 53 

40. Példa: A vállalkozás saját tőkéjének adatai év végén a következők: 
Megnevezés Érték 

D.I. Jegyzett tőke 8 000 000 
D.II. Jegyzett, be nem fizetett tőke 1 000 000 
D.III. Tőketartalék 2 500 000 
D.IV. Eredménytartalék 1 300 000 
D.V. Lekötött tartalék 1 800 000 
D.VI. Értékelési tartalék 0 
D.VII. Adózott eredmény 400 000 

Megoldás: 
1. Előkészítő táblázat 

D. Saját tőke 13 000 000 
D.I. Jegyzett tőke 8 000 000 
D.II. Jegyzett be nem fizetett tőke (-) 1 000 000 
D.III. Tőketartalék 2 500 000 
D.IV. Eredménytartalék 1 300 000 
D.V. Lekötött tartalék 1 800 000 
D.VI. Értékelési tartalék 0 
D.VII. Adózott eredmény 400 000  

2. Előkészítő táblázat (Me: HUF): 
Osztalékfizetés tőkekorlátja 3 200 000  Osztalék maximuma 1 700 000  
D. Saját tőke 13 000 000 D.IV. ET 1 300 000 
D.V. Lekötött tartalék 1 800 000 D.VII. ADER 400 000 
D.VI. Értékelési tartalék 0 B.VIII.13. Kapott osztalék 0 
D.I. Jegyzett tőke 8 000 000   

A két szempont közül most a kifizethető osztalék maximuma a kisebb, így a vál-

lalkozás maximum 1 700 000 HUF osztalékot fizethet tulajdonosainak. Most 

már csak a kifizetés útján kell végigmennünk. 
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40.1. Gazdasági esemény: Az adózott eredmény átvezetése eredménytartalékba. 

Az osztalékot a vállalkozások tőkealapon kötelesek elszámolni. Ez most is azt 

jelenti, hogy nem az üzleti év teljesítménye számít, hanem a vállalkozás alapítá-

sától az osztalék kifizetés évének kezdetéig felhalmozott eredmény. A számvite-

li nyilvántartás, és az éves beszámoló mindig az előző év végi állapotnak felel 

meg. Az előző évi adózott eredmény összege még a D.VII. Adózott eredmény 

mérlegcsoportban, főkönyvi számlán van. Ahhoz, hogy helyreálljon a kapcsolat 

az üzleti év teljesítménye és vagyona között, az előző évi adózott eredményt arc-

hiválni kell. Át kell vezetni a D.IV. Eredménytartalékba.  

Az előző évi eredmény nyereség volt. Tőke oldalon növelte a vállalkozás vagyo-

nát. Ezért eltüntetése vagyoncsökkentést (Tartozik) tesz szüségessé. A főkönyvi 

számla azonosítására a 4DVII Adózott eredmény (4DVII ADER) karakterláncot 

kell használni. Az előző évi teljesítmény hatására az alapításkor felhalmozott 

eredményt tartalmazó tőkeszámlára pozitív (Követel) változást kell rögzíteni. A 

számlát azonosító karaktersorozat 4DIV Eredménytartalék (4DIV ET). Az 

összeg az adózott eredmény számla egyenlege: 400 000 HUF. 

Kontírozás:  

Tőke 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Forrás 4DIV ET Nő Követel 413 ET 400 000 
Csökken Forrás 4DVII ADER Csökken Tartozik 416 ADER 400 000 

40.2. Gazdasági esemény: Osztalék előírása. 

A vállalkozások gazdasági gyakorlata alapján, és a kifizetésre vonatkozó infor-

máció hiányában az osztaléknál is a késleltetett fizetést kell feltételezni. A Kft 

tulajdonosai, mondjuk az évi rendes, kötelező taggyűlésen úgy döntöttek, hogy 

elmennek a falig. Kifizetnek minden osztalékot, ami a jogszabályok alapján le-

hetséges. A vállalkozás ilyen színvonalú teljesítményéhez elég a működő tőkéje. 

Különben is hamarosan be kell fizetni a jegyzett, be nem fizetett tőkét is. 

Az osztalék tőkealapú elszámolása miatt kellett az előző, 40.1. Gazdasági ese-

ményben egyesíteni az eredményági tőkeképzés téridejét. Most már az összes 

eredményt az eredménytartalék vagyoncsoportban találjuk. Az osztalék ezt fogja 

csökkenteni (Tartozik). Az azonosító karakterláncot is már sokszor használtuk 

ebben a példában is: 4DIV Eredménytartalék (4DIV ET). 

Az osztalék előírása nem különbözik a többi tartozás, kötelezettség vállalásától. 

Illik egy éven belül kifizetni, ezért a pénzügyi rendezésig a tartozások, rövid le-

játatú kötelezettségek összegét növeli (Követel). Így a tulajdonosok a pénzügyi 

teljesítésig a vállalkozás hitelezőivé váltak. Ennek megfelelően kell a vagyon 
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nyilvántartására szolgáló karakterláncot kiválasztani: 4FIII Alapítókkal szem-

beni kötelezettségek (4FIII ASzKöt.). 

Az összeg a maximálisan kifizethető osztalékkal egyezik meg: 1 700 000 HUF. 

Kontírozás:  

Tőke 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Nő Forrás 4FIII ASzKöt. Nő Követel 479 KERLKöt. 1 700 000 
Csökken Forrás 4DIV ET Csökken Tartozik 413 ET 1 700 000 

40.3. Gazdasági esemény: Osztalék kifizetése. 

Az osztalék a 40.2. Gazdasági esemény után a vállalkozásnak egy egyszerű tar-

tozása, kötelezettsége, melynek megszüntetéséhez (Tartozik) az eddigi gyakor-

latnak megfelelően most is pénzeszköz feláldozására (Követel) van szükség. Az 

azonosító karakterláncok is adottak: 4FIII Alapítókkal szembeni kötelezettség 

(4FIII ASzKöt.) és 3BIV Bankszámla (3BIV Bankszla.). 

Kontírozás:  

Vagyon 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3BIV Bankszla. Csökken Követel 384 Bankszla. 1 700 000 
Tartozás Forrás 4FIII ASzKöt. Csökken Tartozik 479 KERLKöt. 1 700 000 

A hitelezők védelméhez a könyvvizsgálatnak is hozzá kell járulnia. A kritikus 

tőkeszerkezeti helyzetek kialakulása esetén a könyvvizsgálónak első körben a 

tulajdonosokat kell tájékoztatni, és figyelmeztetni a döntési kényszer kialakulá-

sáról. Második körben, ha a tulajdonosok nem teszik meg a tőke rendezéséhez 

feltétlenül szükséges lépéseket, akkor a törvényességi felügyeletet ellátó cégbí-

róságot köteles értesíteni. A könyvvizsgálat a saját tőke transzformációinak sza-

bályszerűségét a következő kérdések, eljárások alapján ellenőrzi: 

• A vállalkozás további működése a közeljövőben megfelel a vállalkozás foly-

tatása számviteli alapelvének? 

• A vállalkozás saját tőkéjének összetétele megfelel a polgári törvénykönyv, és 

a számviteli törvény szabályainak? 

• Az osztalékfizetésnél a vállalkozás betartotta a tőkekorlátot és a maximális 

osztalék felső határát? 

• A jegyzett tőke leszállítása megfelel a jogszabályi előírásoknak? 

• A lekötött tartalék tartalmazza-e az alapítás, átszervezés, a kísérleti fejlesztés 

aktivált értékéből a még le nem írt összeget? 

• A fejlesztési tartalék képzése és visszaírása a jogszabályoknak és az ügyveze-

tés döntésének megfelelően történt-e? 
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III.32. Az üzleti év eredményének egyéb transzformációi 
Az üzleti év teljesítményét, és ennek közvetítésével a vállalkozás vagyonának 

változásának speciális esetei közül kettővel foglalkozunk. Az egyik a teljesítmé-

nyek mozgatása a gazdálkodás idődimenziói között. A feladat olyan várható, bi-

zonytalan nagyságú, idejű gazdasági események kezelése, melyek forrása, erede-

te az üzleti évhez köthető. A másik a teljesítményt mérő eredmény elosztása a 

piaci szereplők által uralt térben. 

III.32.1. Céltartalék képzés és felhasználás számvitele 
A vállalkozásoknak az adózás előtti eredményből céltartalékot kell képezniük 

olyan jövőbeni kötelezettségekre, és ráfordításokra, melyek biztosan felmerül-

nek, de a keletkezés időpontja, vagy pontos összege nem ismert. A számviteli 

törvény alapján az éves beszámolóban három sorba kell csoportosítani a céltar-

talékokat. 

Az E.1. Céltartalékok várható kötelezettségekre mérlegsorban kell bemutatnia az 

olyan múltbeli, illetve folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, 

várhatóan felmerülő fizetési kötelezettségekre félretett, tartalékolt összeget, 

amelyek a mérleg fordulónapján valószínűleg, vagy bizonyosan fennállnak, de 

nagyságuk, vagy esedékességük időpontja még bizonytalan, továbbá a vállalko-

zás más módon még nem biztosította finanszírozásuk forrását. A képzés leg-

gyakrabban előforduló okai a garanciális kötelezettségek, a korengedményes 

nyugdíj miatti kötelezettség, a várható végkielégítések, a környezetvédelmi kö-

telezettségek, a függő kötelezettségek (pl. le nem zárt peres ügyek), és végül biz-

tos jövőbeni kötelezettségek (pl. határidős adásvételi ügyletek). A biztos jövőbe-

ni kötelezettségek a mérleg fordulónapján már fennállnak, de a szerződés teljesí-

tése még nem történt meg, ezért az üzleti évről készített számviteli elszámolá-

sokban és az éves beszámolóban még nem szerepelhetnek. 

Az E.2. Céltartalékok jövőbeni költségekre mérlegsorban lehet kimutatni az 

olyan, a jövőben várható, jelentős, és időszakonként ismétlődő költségekre kép-

zett összeget, amelyek feltételezhetően, vagy bizonyosan felmerülnek, de nagy-

ságuk, vagy felmerülésük időpontja a mérlegkészítéskor még bizonytalan, és 

nem sorolhatók a passzív időbeli elhatárolások közé. Tilos céltartalékot képezni 

a szokásos üzleti tevékenység rendszeresen, és folyamatosan felmerülő költsé-

geire. A vállalkozások leggyakrabban a tervszerű karbantartás, tervezett átszer-

vezés, környezetvédelemmel kapcsolatos, nem jogszabályok alapján felmerülő 

költségekre képeznek ilyen céltartalékot. 
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Az E.3. Egyéb céltartalékok mérlegsorban kell bemutatni a beruházáshoz, va-

gyoni értékű joghoz kapcsolódó, devizában fennálló hiteltartozások, illetve devi-

zakötvény kibocsátásból származó tartozás év végi értékelésekor keletkező, nem 

realizált, elhatárolt (elhalasztott) árfolyamveszteség miatt tartalékolt összeget. 

Nem kell egyéb céltartalékot képezni, ha a vállalkozás devizaszámláján van fe-

dezete a devizatartozásnak. Az egyéb céltartalék év végi egyenlegének meg kell 

egyeznie a halasztott ráfordításként elhatárolt összegnek az eltelt és a hátralévő 

futamidő arányában elosztott értékével. Az E.3. Egyéb céltartalékot a halasztott 

ráfordítással együtt, azzal azonos ütemben kell megszüntetni. A céltartalék érté-

kének megállapításánál a mérlegfordulónap, és a mérlegkészítés időpontja kö-

zött megismert információkat is fel kell használni.  

A céltartalékhoz köthető transzformációknál meghatározó jelentősége van az 

óvatosság számviteli alapelvének. A jövőbeni kötelezettségek, költségek becslé-

sénél a legrosszabb forgatókönyvet kell figyelembe venni.  

Az értékelés állandóságát (következetesség számviteli alapelve) a céltartalék 

képzésnél alkalmazott elvek, technikák számviteli politikában történő szabályo-

zásával biztosíthatja a vállalkozás. 

A céltartalékok analitikus nyilvántartása a vállalkozásoknál nem jellemző, hi-

szen nem éli túl a képzését követő év első napját. Ugyanakkor az alapbizonyla-

tok rendkívül fontosak, hiszen a vagyoncsoport értékét részletes számításokkal 

kell bizonyítani. 

A céltartalék főkönyvi nyilvántartásánál az üzleti év és a feloldási kötelezettség 

miatt a következő év könyvelési feladatait is ismerni kell (F.19. Melléklet). A 

céltartalék számviteli képzésénél a költségeket, ráfordításokat a téridőben az üz-

leti évre hozzák előre. A következő években valószínűleg bekövetkező közvetett 

vagyoncsökkenést, teljesítményt már az üzleti év eredményébe be kell számí-

tani, hiszen a téridőben végzett tevékenységek jövőbeli bizonytalanságának 

eredményt rontó hatását akarjuk a téridőnek abban a síkjában kezelni, ahol az ok 

keletkezett. A kötelezettség konkrét terét, formáját, például a hiba nagyságát, a 

szükséges garanciális javítás költségeinek nagyságát, formáját, összetételét nem 

ismerjük. Csak annyit tudunk, hogy a reálfolyamatokhoz tartoznak. Ezekből már 

egyértelmű, az üzleti év téridejében a képzett céltartalék nem lehet más, mint az 

eredménykimutatás A.VII. Egyéb ráfordítások csoportjában kimutatott pozitív 
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(Tartozik) változás. Az azonosításhoz a 8AVII Céltartalék képzése (8AVII 

Képz. Célt.) karaktersorozat használható.  

A közvetlen vagyonváltozást ebben az esetben a vagyon tőke felületén kell be-

mutatni, nyilvántartani. Mert egy másik téridőben realizálódó kötelmet, kötele-

zettséget vállalt a vállalkozás. Ezt pedig a számvitel kötelemként, kötelezettség-

ként, a vagyon származási helyeként kezeli. Saját, vagy idegen tőke? Nézőpont 

kérdése. Ha a származási helyet nézzük, akkor D. Saját tőke, hiszen az üzleti év 

adózás előtti eredményéből teszi félre a vállalkozás. Ha a célját nézzük, akkor 

külső tőke, hiszen a téridő egy következő szakaszában várható kötelezettségek, 

költségek fedezetére kellett tartalékolni ezt az összeget. Ezt a kettősséget, ellent-

mondást a számvitel egy új vagyon, mérleg főcsoport az E. Céltartalékok létre-

hozásával (Követel) oldotta fel. Azonosítója nem lehet más, mint a 4E. Céltarta-

lékok (4E Céltart.) karakterlánc. 

A céltartalék képzés célja az üzleti év adózott eredményének átcsoportosítása 

volt. Ez megtörtént, tehát a következő év téridejében a vagyonnak ez az eleme 

funkcióját veszti. Meg kell szüntetni (Tartozik). A közvetlen vagyonváltozás te-

re egyértelmű: 4E Céltartalékok (4E Céltart.). Hogyan kezelhető a közvetett va-

gyonváltozás? A téridőnek ebben az állapotában a vállalkozás nem tudja ponto-

san, hogy milyen költségeket, ráfordításokat kell fedezni a segítségével. Hiány-

zik a költségmegtérülés elszámolásának feltétele. Nem marad más választás, a 

költségek fedezetéhez (Követel) az AIII Egyéb bevételek eredménykimutatás 

csoportot kell használni. Az azonosításhoz a 9AIII Feloldott céltartalék (9AIII 

Felold.Célt.) karakterlánc használható.  

A céltartalék számviteli kezelésének törvényességét, valódiságát a könyvvizsgá-

lat a következő kérdések alapján, eljárásokkal tudja igazolni: 

• Megtörtént az előző évben képzett céltartalék feloldása? 

• Az alapbizonylatok, szerződések alapján szükséges a céltartalék képzésére? 

• A vállalkozás tervei, működése alapján valószínűsíthető-e céltartalék képzé-

sére okot adó fenntartási, átszervezési, környezetvédelmi tevékenység? 

• Az ügyvédi nyilatkozatok alapján van-e olyan peres ügy, melyre céltartalékot 

kell képeznie a vállalkozásnak? 

• A mérlegfordulónap utáni események ellenőrzése abból a szempontból, hogy 

történt-e olyan tranzakció, amely alátámasztja a céltartalék képzés mértékét, 

vagy amely miatt a céltartalék képzést módosítani kell. 

• A vállalkozás a TA bevallásába beállította-e a képzett céltartalékot adóalap 

növelő, a céltartalék feloldását pedig adóalap csökkentő tételként? 



 

318 
 

III.32.2. Az üzleti évben elért eredmény elosztásának számvitele 
A vállalkozás az üzleti évi teljesítményének eredménye az eredménykimutatás 

C. Adózás előtti eredménye (C. ADEER) főcsoportból ismerhető meg. Mi a sor-

sa ennek a teljesítményt jellemző indikátornak? Megkezdődik a felosztása. Elő-

ször az első hatalmi, döntési pozícióban lévő tulajdonos, az állam hasít ki belőle 

egy darabot. A költségvetés a vállalkozást terhelő jövedelemtípusú adókkal63, a 

törvény erejével sajátítja ki a részét. A vállalkozások számára szerencsésebb idő-

szakokban egy, máskor több adónemet is használnak a jövedelmek központosí-

tására. A társasági adót (TA) a vállalkozások önadózás módszerével, az üzleti 

évet követő év május 31-ig kötelesek megállapítani és bevallani. Év közben az 

előző év társasági adó kötelezettsége alapján a kisebb vállalkozásoknak negyed-

évente, a nagyobbaknak havonta adóelőleget kell fizetniük. December 20-ig pe-

dig a vállalkozások nagy többségének a befizetett előleget ki kell egészíteni az 

üzleti év várható eredménye alapján megállapított társasági adókötelezettség 90 

százalékára. Ez a feltöltési kötelezettség. 

A társasági adó kötelezettség térideje az adó szabályozása miatt nagyon összetett 

a vállalkozásoknál. Negyedéves adóbevallási és előlegfizetési kötelezettségnél a 

számviteli események már az üzleti évet megelőző év május 31-én megkezdőd-

nek, és egészen az üzleti évet követő év május 31-ig tartanak. A téridő által kije-

lölt lépésekkel tekintsük át a 2017. évi társasági adó számviteli kezelésének állo-

másait! Az üzleti évet megelőző év (2016) május 31-én kell a vállalkozásoknak 

elkészíteni a megelőző év (2015) társasági adóbevallását, mely már az üzleti év-

hez tartozó adóelőlegeket is tartalmazza. Az üzleti év első adóelőlegét január 20-

ig, a másodikat április 20-ig kell megfizetni, Összege mind a kétszer a 2015. évi 

társasági adó negyedrésze.  A téridő következő (negyedik) állomása az üzleti év 

(2017) május 31-én egy adóbevallás. Milyen időszakra? Hát ekkor az üzleti év 

előtti év (2016) társasági adóbevallását kell elkészíteni, bevallani, és a még be 

nem fizetett összeget befizetni. Ez a pénzügyi teljesítés a 2017. társasági adó 

szempontjából közömbös. A bevallásnak a következő adóelőleg fizetések össze-

gére van hatással. Július és október 20-án az üzleti évet megelőző év (2016) 

társasági adó összegének a negyedrészét kell a 2017. évi társasági adó előlege-

ként befizetni. A téridő következő (hetedik) csomópontja a feltöltési kötelezett-

ség december 20-án. Ekkor a négy (január, április, július október 20.) előleget ki 

kell egészíteni a teljes 2017. évi társasági adó várható összegének legalább a 90 

                                                           
63

 Több ilyen típusú adó terheli, akár egyszere is a vállalkozásokat. A továbbiakban a könyv csak a társasági 
adóval (rövidítve TA) foglalkozik. 
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százalékára. Ha ennél kevesebbet fizet be a vállalkozás, akkor mulasztási bírság-

ként a különbözet 20 százalékát kell befizetni az adóhivatalnak. A következő két 

csomópont (2018. január, és április 20.) már az üzleti évet követő év (2018) 

téridejébe tartozik. Az üzleti év téridejét a 2017. évi társasági adóbevallás elké-

szítése, a még fennálló társasági adótartozás befizetése zárja, 2018. május 31-én. 

Talán egy példa segítségével talán érthetőbb lesz a folyamat. 

41. Példa: A vállalkozás 201X-1. évi társasági adó fizetési kötelezettsége 

4 000 000 HUF volt. 201X. január és április 20-án is 800 000 HUF társasági 

adóelőleget fizetett be. A társaság negyedéves társasági adó előlegfizetésre köte-

lezett. Az üzleti év teljesítménye alapján az adózás előtti eredménye 52 000 000 

HUF. Az adóalap módosítás adatai: növelő tételek összege 7 000 000 HUF, 

csökkentő tételek összege: 9 000 000 HUF. A társasági adó mértéke 10 százalék. 

A vállalkozás 500 000 HUF adókedvezményt vehet igénybe. Társasági adó fel-

töltési kötelezettségét a társaság határidőben teljesítette.  

Megoldás: 
Előkészítő táblázat: 

Lépés sz. Társasági adó térideje Me. Érték Számítás 
264. Előleg befizetés 201X. év január 20. HUF 800 000 Másolás 

3. Előleg befizetés 201X. év április 20. HUF 800 000  Másolás 

4. 201X-1. évi társasági adó összege HUF 4 000 000 Másolás 

5. Befizetés 201X. év július 20. HUF 1 000 000  
3.
4  

6. Befizetés 201X. év október 20. HUF 1 000 000  
3.
4  

7. Összesen befizetett társasági adó előleg HUF 3 600 000  2.+3.+5.+6. 
8. Adózás előtti eredmény 201X. év HUF 52 000 000 Másolás 

9. Adóalap növelő tényezők összege 201X. év. HUF 7 000 000 Másolás 

10. Adóalap csökkentő tényezők összege 201X. év. HUF 9 000 000 Másolás 

11. Módosított adóalap 201X. év. HUF 50 000 000  8.+9.−10. 
12. Társasági adó kulcsa 201X. év. % 10 Másolás 

13. Számított társasági adó 201X. év. HUF 5 000 000 11.∗ 12. 
14. Adókedvezmény 201X. év. HUF 500 000 Másolás 

15. Tényleges társasági adó előírása HUF 4 500 000 13.−14. 
16. 201X. dec. 20. feltöltés mértéke % 90 Másolás 

17. 201X. XII. 20-ig befizetendő TA elvárt összege HUF 4 050 000 15.∗ 16. 
18. Feltöltési kötelezettség (201X. december 20.) HUF 450 000  17.−7. 
19. 201X+1. V. 31-ig befizetett 201X. évi TA előleg HUF 4 050 000 7.+18. 
20. 201X+1. május 31-én fizetendő társasági adó HUF 450 000 15.−19. 

                                                           
64 A lépésszám kettessel kezdődik, mert az első lépésnek – a 201X-2. évi adóbevallás elkészítését 201X-1- év 

május 31-én – csak az eredményeit használjuk. 
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A társasági adó elszámolásánál a vállalkozásoknak a számviteli alapelvek közül 

a következőket kell feltétlenül szem előtt tartani: 

• Teljesség elve. Az adózás előtti eredmény, és az adózott eredmény megálla-

pításánál minden bevételt, költséget, ráfordítást, adóalap és adó korrekciós 

tényezőt számba kell venni.  

• Valódiság elve. Csak a bizonyíthatóan a vállalkozási tevékenységhez köthető 

költségeket, és ráfordításokat szabad az adózás előtti eredménybe beszámíta-

ni. 

• Óvatosság elve. Lehetséges, hogy a társasági adót akkor is be kell vallani, és 

meg kell fizetni, ha a vállalkozás teljesítményének eredménye az üzleti évben 

veszteség volt. 

• Összemérés elve. A téridő egységes, összehangolt kezelésével biztosítani kell 

a hozamok és a költségek közti kapcsolatot. 

• Időbeli elhatárolás elve. Az üzleti év téridejéhez köthető hozamokat, költsé-

geket, ráfordításokat felmerülésük, megismerésük időpontjától függetelenül 

el kell számolni az adózás előtti eredmény megállapításánál. 

• Tartalom elsődlegessége a formával szemben. A tranzakciókat valós tartal-

muk alapján kell kezelni az adózás előtti eredmény megállapításánál. 

• Világosság elve. A társasági adó alapját módosító tételeket, és az adókedvez-

ményeket a kiegészítő mellékletben nyilvánosságra kell hozni. 

A társasági adó megállapításának, bevallásának, megfizetésének szabályait a tör-

vény nagyon részletesen előírja. Ezért a vállalkozások a számviteli politikában 

ezt a területet nagyon ritkán szabályozzák. 

A társasági adó megállapításában az analitikus nyilvántartások elvesztették sze-

repüket, jelentőségüket. A megállapítás módját, a hitelességet, a szabályosságot 

a vállalkozások általában csak az alapbizonylatokkal bizonyítják. Az adókö-

telezettség nyilvántartására pedig bőven elégséges a főkönyvi nyilvántartás. 

A társasági adó főkönyvi elszámolásának egyik lehetséges, leggyakoribb for-

máját az F.40. Mellékletben találják.  

A társasági adó előírása a vállalkozás teljesítményét, eredményét érintő transz-

formáció. A C. Adózás előtti eredményt, egy ráfordítás növekedés (Tartozik) 

fogja csökkenteni. A transzformáció eredményeként kapjuk a D. Adózott ered-

ményt (D. ADER). A társasági adó nyilvántartására a 8DX társasági adókötele-

zettség (8DX TA Köt.) karaktersorozat használható. A társasági adó nyilvántar-
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tásba vételének és pénzügyi teljesítésének térideje nem azonos, ezért a pénzügyi 

rendezésig ez is egy kötelem-, tartozás-növekedés (Követel) a vállalkozásnál. 

Az év közben teljesített adóelőleg fizetések, feltöltési kötelezettségek, és az adó 

végső pénzügyi teljesítésének főkönyvi könyveléséhez a vállalkozások a B.IV. 

Pénzeszközök mérlegcsoportban található 3BIV Bankszámla (3BIV Bankszla.) 

karakterláncra hallgató számlát használják. A fizetés az erőforrás, eszköz csök-

kenésével (Követel) jár. A vagyon erőforrás felületén történő csökkenése követ-

keztében most is kisebb (Tartozik) lesz a vagyon a tőke, tartozás, forrás, F.III. 

Rövid lejáratú kötelezettség síkon nyilvántartott, bemutatott érték. Azonosításá-

ra használható a 4FIII TA elszámolási számla (4FIII TA Elsz.) karaktersorozat. 

A havi előlegfizetésre kötelezett vállalkozások között gyakrabban fordul elő, 

hogy külön számlán vezetik a TA kötelezettséget, és a TA pénzügyi rendezését. 

Az utóbbi kontrapasszív számla. A második megoldás előnye az átláthatóbb, vi-

lágosabb TA elszámolás, és bemutatás. A főkönyvi számlákról így közvetlenül 

leolvasható az üzleti év eredményét terhelő adó összege, és – ettől elkülönítetten 

– a TA pénzügyi teljesítésének helyzete. Én most csak az első, egyszerűbb 

módszerrel mutatom be a kontírozást a 41. példa adatait felhasználva.  

41.2. Gazdasági esemény: Előleg befizetés 201X. év január 20. 

Vagyon 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 3BIV Bankszla. Csökken Követel 384 Bankszla. 800 000 
Tartozás Forrás 4FIII TA elsz. Csökken Tartozik 461 TA Elsz. 800 000 

41.15. Gazdasági esemény: Társasági adó előírása. 
Vagyon 

Teljesítmény 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Tartozás Forrás 4FIII TA Elsz. Nő Követel 461 TA Elsz. 4 500 000 
Teljesítmény Ráfordítás 8DX TA Köt. Nő Tartozik 891 TA Köt. 4 500 000 

Az adózott eredmény elosztása már a tulajdonosok hatásköre. Elszámolása, nyil-

vántartása tőkealapon történik, melyet a III.31. Fejezetben megtalálnak. 

A TA elszámolás és az adózott eredmény felosztás törvényességét a könyvvizs-

gálat a következő kérdések alapján, eljárások használatával vizsgálja: 

• A társasági adóbevallás adatainak valódisága. 

• Társasági adóalap módosító tételek elszámolása megfelel-e a törvényeknek? 

• A társasági adókedvezmények elszámolása megfelel-e a törvényeknek? 

• Az adóelőlegfizetés és a kötelező feltöltés megtörtént-e, és megfelel-e az 

adóévre érvényes törvényeknek? 
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Ellenőrző kérdések: 
1. A jogszabályok milyen előírásokkal védik a hitelezőket? 

2. Ismertesse a többi saját tőkecsoport javára végzett jegyzett tőke leszállítás 

jellemzőit. 

3. Mi a lekötött tartalék mérlegcsoport tartalma és funkciója a kettős könyvvitel 

rendszerében? 

4. Ismertesse az osztalékfizetés szabályozásának jellemzőit. 

5. Milyen vagyonelemekhez kapcsolódik lekötött tartalék képzési kötelezett-

ség? 

6. Ismertesse a saját tőke transzformációk elszámolásánál a hitelesség igazolá-

sához szükséges könyvvizsgálói feladatokat. 

7. Mi a céltartalék képzés oka és jellemzője a vállalkozásoknál? 

8. Milyen kötelezettségekre kell céltartalékot képeznie a vállalkozásoknak? 

9. Milyen költségekre képezhetnek céltartalékot a vállalkozások? 

10. Ismertesse a céltartalékképzés számviteli nyilvántartásának jellemzőit. 

11. Ismertesse a céltartalékok elszámolásánál a hitelesség igazolásához szüksé-

ges könyvvizsgálói feladatokat. 

12. Ismertesse a vállalkozásokat terhelő jövedelemtípusú adók jellemzőit és 

számviteli nyilvántartását. 

13. Ismertesse a vállalkozások jövedelemtípusú adóinak elszámolásánál a hite-

lesség igazolásához szükséges könyvvizsgálói feladatokat. 

Kulcsfogalmak 
Biztos jövőbeni kötelezettség 

Céltartalék jövőbeni költségekre 

Céltartalék várható kötelezettségekre 

Egyéb céltartalékok 

Fejlesztési tartalék 

Halasztott bevételek 

Halasztott ráfordítások 

Költségek, ráfordítások aktívi időbeli elhatárolása 

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 

Szabad felhasználású eredménytartalék 

Szabad felhasználású tőketartalék 

Társasági és osztalékadó 
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IV. Eszközök és források birtoklásával összefüggő számviteli feladatok 
Az értékteremtő folyamat transzformációs szakaszának másik felülete a vállal-

kozás működése közben elkerülhetetlenül kialakuló holtidők, transzformáció-hi-

ányos időszakok felismerése, elfogadása, kezelése. „… úgy gondolom, hogy a 

birtoklást is cselekvésnek kell tekinteni, ha jelentőségének teljes mélységében és 

szélességében kívánjuk megragadni. Helytelen beidegződés a birtokot valami-

lyen passzívan elfogadott dolognak, feltétlenül engedékeny objektumnak tekin-

teni, olyannak, amely amennyiben éppen birtok, részünkről többé már nem igé-

nyel semmiféle tevékenységet.” (Simmel G. 2004 364. oldal). Igen, az éppen 

nem használt vagyonelemek értéke is változhat a reál és a piaci folyamatok téri-

dejében mindig jelent lévő változások hatására. Nagyon jó, hogy a számviteli 

szabályozás ezek kezelésére részletes követelményeket, elveket, választási 

lehetőségeket (pl. terven felüli értékcsökkenés, értékvesztés, értékhelyesbítés) 

alakított ki.  

Az értékteremtő folyamat birtoklás szakaszának és a számviteli alapelvek kap-

csolata a különböző vagyoncsoportoknál nagyrészt azonos: 

• Teljesség elve. A vagyonelemek értékvesztésének és értékhelyesbítésének 

megállapításánál minden, a mérlegkészités időpontjáig ismertté vált informá-

ciót fel kell használni. 

• Valódiság elve. Az értékmódosítások okainak bizonyíthatónak kell lenniük. 

• Óvatosság elve. A vagyonelemek értékvesztését akkor is el kell számolni, ha 

ennek következtében sérül a tulajdonosok, menedzserek rövid távú jövede-

lem érdekeltsége. 

• Egyedi értékelés elve. Az értékvesztéseket és az értékhelyesbítéseket va-

gyontárgyanként lehet elszámolni. 

• Lényegesség elve. Az értékvesztések és értékhelyesbítések akkor számolha-

tók el, ha magasabbak a számviteli politikában meghatározott lényegességi 

küszöbéértéknél. 

• Világosság elve. Az értékvesztések és az értékehelyesbítések változásait az 

éves beszámoló kiegészítő mellékletének egyik mozgástáblájában be kell 

mutatni. Ez a számvitel alapelv az egyszerűbb beszámolókban nem érvényes. 

A vállalkozások számviteli politikájukban minden erőrforrás csoportnál az ér-

tékteremtő folyamat téridejének birtoklás szakaszában az értékmódosításhoz 

szükséges paramétereket (viszonyítási alap, lényegességi küszöbérték, számítási 

módszer, elszámolás módja) kötelesek rögzíteni.   
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IV.1. Reálfolyamatokhoz használt befektetett eszközök birtoklása miatti ér-
tékváltozások 
A reálfolyamatokhoz használt befektetett eszközöket a számvitel az éves beszá-

moló mérlegében az A.I. Immateriális javak (IM) és az A.II. Tárgyi eszközök 

(TE) csoportokba sorolja. Mindkét csoportnál a használatba vételkor előre nem 

látható gazdasági események, piaci folyamatok miatti közvetett vagyonvesztést 

a terven felüli értékcsökkenés elszámolásával kell érvényesíteni. 
34. táblázat 
A terven felüli értékcsökkenés elszámolás hatóköre és okai 

Okok 

A.I.2. 
K+F ak-
tivált ér-

téke 

A.I.3.  
Vagyoni 

értékű jo-
gok 

A.I.4. 
Szellemi 
termé-

kek 

A.I.5. Üz-
leti vagy 
cégérték 

A.II.1.-4. 
Használatba 
vett tárgyi 
eszközök 

A.II.5. 
Beruházá-
sok, Felú-

jítások 

Hiány 
Nem 
lehet 

Nem lehet LEHET Nem lehet LEHET LEHET 

Káresemény 
Nem 
lehet 

Nem lehet LEHET Nem lehet LEHET LEHET 

Megsemmisülés LEHET Nem lehet LEHET Nem lehet LEHET LEHET 
Tevékenység változás LEHET LEHET LEHET Nem lehet LEHET LEHET 
Feleslegessé vált esz-
köz 

Nem 
lehet 

LEHET LEHET Nem lehet LEHET LEHET 

Szerződés módosulás 
Nem 
lehet 

LEHET 
Nem 
lehet 

Nem lehet Nem lehet Nem lehet 

Könyv szer. érték> Pia-
ci érték 

Nem 
lehet 

LEHET 
Nem 
lehet 

Nem lehet LEHET Nem lehet 

Elvárt jövőbeni haszon 
nem teljesül 

Nem 
lehet 

Nem lehet 
Nem 
lehet 

LEHET 
Nem lehet 

Nem lehet 

Forrás: Saját szerkesztés 

A terven felüli értékcsökkenés elszámolásának meghatározó szerepe van a 

könyv szerinti és a piaci érték viszonyának. Ha az erőforrás könyv szerinti érté-

ke az üzleti évben elszámolt terven felüli és terv szerinti értékcsökkenés után is 

magasabb, mint a nettó értéke, akkor célszerű független értékbecsléssel bizonyí-

tani az üzleti évben elszámolni kívánt terven felüli értékcsökkenés indokoltsá-

gát. A piaci értékfolyamatoknál különösen fontos, hogy csak tartós és jelentős 

változást szabad terven felüli értékcsökkenésként elszámolni. A számviteli szo-

kásjog alapján az egy évnél hosszabb ideig érvényesülő piaci ármozgásokat, ten-

denciákat kell tartósnak minősíteni. A jelentős változáshoz szükséges lényeges-

ségi küszöbérték paramétereit pedig a vállalkozásnak kell a számviteli politiká-

jában meghatározni. Feltétlenül szükséges a számítás viszonyítási alapjának és a 

változás mértékének a pontos rögzítése. A viszonyítási alap lehet például az esz-

köz bruttó, nettó, könyv szerinti, vagy piaci értéke. A változás mértéke pedig 

százalékban, vagy abszolút értékben is megadható. 
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A terven felüli értékcsökkenés nem költség. Semmi köze előállított eszközök, 

termékekhez, gyártámányokhoz, nyújtott szolgáltatásokhoz. Az üzleti évben 

elszámolt értékét az eredménykimutatás az A.VII. Egyéb ráfordítások csoport-

jában kell bemutatni. 

A terven felüli értékcsökkenés a piaci árviszonyok, bizonyos esetekben az általá-

nos gazdasági körülmények megváltozásának hatására visszaírható. A visszaírt 

összeg következtében azonban az eszköz könyv szerinti értéke semmiképp sem 

növekedhet nagyobb mértékben, mint a téridő előző szakaszaiban felhalmozott 

terven felüli értékcsökkenés. A visszaírt összeget az eredménykimutatás az 

A.III. Egyéb bevételek csoportjába kell besorolni. 

A terven felüli értékcsökkenés elszámolásának okai között több olyan is találha-

tó, amelyek megtérülhetnek. A káresemények miatti értékcsökkenés kockázatát 

a vállalkozás biztosítás megkötésével, és a díj fizetésével csökkentheti. A kár 

bekövetkeztekor ebben az esetben a biztosító megtéríti a terven felüli értékcsök-

kenésként elszámolt kárnak a biztosítási szerződésben meghatározott részét. A 

biztosítótól kapott összeget szintén az A.III. Egyéb bevételek eredménykimuta-

tás csoportba kell besorolni és bemutatni. 

Ha a hiány, vagy a káresemény okozója ismert, akkor a vállalkozásnak joga van 

kártérítést kérni. A szándékos károkozás miatti minden károkozó kártérítési fele-

lősség a törvény szerint korlátlan. A munkavállaló gondatlan károkozása miatt a 

vállalkozás maximum a dolgozó 4-8 havi átlagkeresetének megfelelő kártérítés-

re kötelezhető. A károkozó által elfogadott, pláne megfizetett kártérítéseket szin-

tén az A.III. Egyéb bevételek között kell bemutatni. Az eszközök között a 

pénzügyi teljesítésig a B.III.5. Egyéb követelés csoportban kell a károkozó által 

elismert, vagy a bíróságon már megítélt, megnyert kártérítési igényeket előírni. 

A kártérítéspénzügyi teljesítésének hatására természetesen a B.IV. Pénzeszkö-

zök csoportban kimutatott vagyon nő. A dolgozókkal szembeni kártérítési igényt 

az F.III.7. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek csökkentésével is rendezheti a 

munkavállaló. 

A vállalkozások az immateriális javak közül a vagyoni értékű jogoknál, és a 

szellemi termékeknél, valamint a használatba vett tárgyi eszközöknél értékhe-

lyesbítést számolhat el, ha az eszköz piaci értéke tartósan és jelentősen megha-

ladja az eszköz könyv szerinti értékét. Az értékhelyesbítést is vissza kell írni, ha 

elszámolásának feltételei megszűntek. Az értékhelyesbítés képzését és visszaírá-

sát is tőke alapon kell elszámolni, és a beszámolóban bemutatni. A módszer lé-

nyege: a vagyon felértékelése, majd leértékelése nem befolyásolja az üzleti év e-
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redményét. Csak az erőforrások, eszközök között az A.I.7. Immateriális javak 

értékhelyesbítése, vagy az A.II.7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése, a tőke, for-

rás oldalon pedig a D.VI. Értékelési tartalék mérlegcsoportokban bemutatott va-

gyon összege változik. 

Az értékhelyesbítés elszámolhatóságára, nagyságára az eszköz könyv szerinti ér-

tékének szerkezete is hat. Megállapításánál az eszköz könyv szerinti értéke min-

dig a nettó értékkel=H�b��ó	é��é� − �74K	�	��	�5��	��5�����	é��é�
�ö��5�é� egye-

zik meg. Ha a vállalkozás az erőforrásnál az üzleti évet megelőző évben már 

számolt el terven felüli értékcsökkenést, akkor az értékhelyesbítés csak ennek 

visszaírása után vehető nyilvántartásba. Tehát az eszköz könyv szerinti értéke 

egy téridőben nem tartalmazhat terven felüli értékcsökkenést és értékhelyesbí-

tést.  

Az értékhelyesbítés képzésénél, és visszaírásánál is bizonyítani kell, hogy való-

ban a piaci viszonyok alakulása tette szükségessé az erőforrás értékének módosí-

tását. Ezért az értékhelyesbítés elszámolásának feltétele egyrészt a könyvvizsgá-

lói hitelesítés, másrészt a független szakértővel évente elvégeztetett vagyonérté-

kelés. Növelni kell az értékhelyesbítés összegét, ha a tárgyévben az eszköz piaci 

értéke jelentősen tovább emelkedett. A csökkentés akkor kötelező, ha a piaci ár 

az előző évben elfogadotthoz képest jelentősen visszaesett. Ha a piaci érték már 

a nettó értéket sem éri el, akkor kell az értékhelyesbítés visszaírása után még ter-

ven felüli értékcsökkenést is el kell számolni.  

Az analitikus nyilvántartásokban (A.1. és A.2.  Mellékletek) a terven felüli ér-

tékcsökkenés elszámolásánál, visszaírásánál az V. Gazdasági események nyil-

vántartása adatblokkban a dátum, a megnevezés, és a terven felüli értékcsökke-

nés rovatokba kell az alapbizonylatok alapján az információkat rögzíteni. A ter-

ven felüli értékcsökkenés hatására a könyv szerinti érték is változni fog. 

A terven felüli értékcsökkenés alapbizonylata általában a reálfolyamatok meg-

történtét igazoló, és értékhatását alátámasztó okirat. A piaci értékváltozások mi-

atti terven felüli értékcsökkenés elszámolásakor pedig az árak alakulását kell do-

kumentálni. 

Az értékhelyesbítést a vállalkozásoknak eszközönként (egyedi értékelés számvi-

teli alapelve) kell nyilvántartani az analitikus nyilvántartásokban. Erre a célra is 

megfelelnek az A.1. és az A.2. Mellékletekben bemutatott egyedi eszközkarto-

nok. Az értékhelyesbítés elszámolása és visszaírása az V. Gazdasági események 
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nyilvántartása adatblokkban a dátum, megnevezés, értékhelyesbítés, és követ-

kezményként a könyv szerinti érték rovatokat érinti. 

A főkönyvi könyvelésben (F.21. Melléklet) a halmozott terven felüli értékcsök-

kenést a vállalkozások egy kontraaktív számlán tartják nyilván. Így egyrészt a 

főkönyvi kivonat több, és könnyebben áttekinthető információt tartalmaz az im-

materiális javak és a tárgyi eszközök értékéről. Másrészt a terven felüli érték-

csökkenés elszámolásának és visszaírásának önálló számlán megvalósított gyűj-

tésével, és elkülönítésével mindig tudható az adott időpontban érvényes értéke. 

Itt egy újabb példa. Felismerik a kriptaszámvitel hatását? Ugye már a digitalizá-

ció mai szintjén is könnyű elképzelni azt a nyilvántartást, mely az analikából ké-

pes kezelni a birtoklás miatti számviteli feladatokat. 

42. Példa: 201X. december 31-én a KRŐZUS Kft. egyik gyártósorának bruttó 

értéke 450 000 000 HUF, halmozott terv szerinti értékcsökkenése 180 000 000 

HUF, értékhelyesbítése pedig 150 000 000 HUF. A legutolsó független vagyon-

értékelő értékbecslés szerint az eszköz piaci értéke a mérlegfordulónapon 

250 000 000 HUF. A vállalkozás számviteli politikájában az eszközcsoportnál 

az értékhelyesbítés lényegességi küszöbértékét a nettó érték 15 százalékában, a 

terven felüli értékcsökkenést pedig az aktuális könyv szerinti érték 5 százaléká-

ban határozta meg. 

Megoldás: 
Előkészítő táblázat 

Ssz. Az értékhelyesbítés, és a terven felüli écs kiszámítása Me. Érték Módszer 
1. Bruttó érték HUF 450 000 000 Másolás 
2. Halmozott terv szerinti értékcsökkenés  HUF 180 000 000 Másolás 
3. Nettó érték HUF 270 000 000 1.−2. 
4. Halmozott (előző években elszámolt) értékhelyesbítés HUF 150 000 000 Másolás 
5. Halmozott (előző években elsz.) terven felüli értékcsökkenés HUF 0 Másolás 
6. Könyv szerinti érték az értékelés előtt HUF 420 000 000 3.+4.−5 
7. Eszköz értéke az értékbecslés alapján (piaci érték) HUF 250 000 000 Másolás 
8. Értékhelyesbítés módosítás szükséges összege HUF - 170 000 000 7.−6. 
9. Értékhelyesbítés lényegességi küszöbértéke % 15 Másolás 

10. Értékhelyesbítés lényegességi küszöbértékének abszolút ért. HUF 40 500 000 3.∗ 9. 
11. Elszámolandó értékhelyesbítés az üzleti évben HUF 0 Magyarázat a 

táblázat alatt 12. Visszaírandó értékhelyesbítés az üzleti évben HUF 150 000 000 
13. Könyv szerinti érték az értékhelyesbítés módosítás után HUF 270 000 000 6.+11.−12. 
14. Terven felüli értékcsökkenés módosítás szükséges összege HUF 20 000 000 13.−7. 
15. Terven felüli értékcsökkenés lényegességi küszöbértéke % 5 Másolás 

16. 
Terven felüli értékcsökkenés lényegességi küszübértékének 
abszolút értéke  

HUF 13 500 000 13.∗ 15. 
17. Elszámolandó terven felüli értékcsökkenés az üzleti évben HUF 20 000 000 Magyarázat a 

táblázat alatt 18. Visszaírandó terven felüli értékcsökkenés az üzleti évben HUF 0 
19. Könyv szerinti érték az üzleti évi értékelés után HUF 250 000 000 13.−17.+18. 
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Az elszámolás alapjához a példában két értéket választottam a 3. és a 13. sorból. 

Több lehetőség is van. A vállalkozás számviteli politikájában a lényegesség ér-

tékének meghatározásához az előző kettő helyett választhatja a bruttó értéket (1. 

sor), a könyv szerinti értéket (6. sor), a piaci értéket (7. sor). A valódiság szám-

viteli alapelvének laza értelmezésére utal65, ha a vállalkozás nem a vizsgálat tár-

gyát adó eszköz értékékének valamelyik indikátorához köti a lényegességi kü-

szöbértéket, hanem mondjuk a vállalkozás vagyonának könyv szerinti értékéhez 

(mérlegfőösszeg). A másik véglet, mikor a menedzsmentből az érzelmi intelli-

genciának (empátia) még a nyomai is hiányoznak, és a lényegességi küszöbérték 

megállapításának alapjául az új könyv szerinti értéket (19. sor) jelöli ki. 

A mínusz előjel a 8. sorban jelzi, hogy a feladat, az előző években elszámolt ér-

tékhelyesbítés visszaírása. A 11. és a 12. sorok közül egyikbe mindenképpen, de 

lehet, hogy mindkettőbe nullát kell írni. Mindkét sorban nullával találkozunk, ha 

a 8. és a 10. sorba írt abszolút (előjeltől független) össszegek különbsége nem 

pozitív szám. Ha a 8. sor elője negatív, akkor a 12. sorba, ha pozitív, akkor a 11. 

sorba kerül pozitív szám. Mekkora lesz az érték? Megint két szám abszolút érté-

két kell összehasonlítani: a 4. és a 8. sorban található értékek közül a kisebbik 

fogja az üzleti évben az addigi értékhelyesbítést változtatni. Figyelem! A 11. 

vagy a 12. sorba írt pozitív számnak feltétlenül nagyobbnak kell lennie a 10. sor-

ban található lényegességi küszöbértéknél. 

A terven felüli értékcsökkenés értékének megállapításánál – a táblázatban a 13. 

sortól – is ezt a forgatókönyvet érdemes követni. A mínusz előjel a 14. sorban 

jelzi, hogy a feladat az előző években elszámolt terven felüli értékcsökkenés 

összegének csökkentése. A 17. és a 18. sorok közül egyikbe mindenképpen, de 

lehet, hogy mindkettőbe nullát kell írni. Mindkét sorban nullával találkozunk, ha 

a 14. és a 16. sorba írt abszolút (előjeltől független) össszegek különbsége nem 

pozitív szám. Ha a 14. sor elője negatív, akkor a 18. sorba, ha pozitív, akkor a 

17. sorba kerül pozitív szám. Mekkora lesz az érték? Most egyszerűbb a dol-

gunk. A terven felüli értékcsökkenés módosítás szükséges összege fogja növel-

ni, vagy csökkenteni az előző évekből hozott adatot. Figyelem! A 17. vagy a 18. 

sorba írt pozitív számnak feltétlenül nagyobbnak kell lennie a 16. sorban találha-

tó lényegességi küszöbértéknél. 

Mi van akkor, ha az üzleti évet megelőző években az eszközt a termeléstől füg-

getlen reálfolyamatok, vagy/és a piaci értékítélet hatására nem fel-, hanem leér-

tékelni kellett. A vállalkozás menedzsmentjének tudomásul kellett vennie: az 
                                                           
65 Természetesen most is az adminisztrációs terhek csökkentésének nevezett ámokfutás jegyében. 
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eszköz piaci értéke alacsonyabb, hozamtermelő képessége rosszabb, mint amit a 

könyv szerinti érték kifejez. Ez a helyzet azt jelenti, hogy az üzleti év elején a 

könyv szerinti érték kisebb a nettó értéknél is, és a piaci értéknél is. Az érték-

vesztés tartós és jelentős. Meghaladja a lényegességi küszöbértéket. Az éves be-

számolóban az értékhelyesbítés sorban nulla található. A mérlegből az eszköz 

nettó értéke helyett a könyv szerinti értéket lehet megismerni, mely a bruttó ér-

ték, és a halmozott terv szerinti értékcsökkenés mellett az előző években felhal-

mozott terven felüli értékcsökkenést is tartalmazza. Ha a vállalkozás gazdasági 

potenciáljára kiváncsi piaci szereplőnek, elemzőnek szerencséje van, akkor az 

éves beszámoló kiegészítő mellékletében megtalálhatja a mérlegérték tényezőit. 

Hogyan alakítja át ez a szituáció az előző táblázatot?  
Ssz. A terven felüli écs, és az értékhelyesbítés kiszámítása Me. Érték Módszer 

1. Bruttó érték HUF  Másolás 
2. Halmozott terv szerinti értékcsökkenés  HUF  Másolás 
3. Nettó érték HUF  1.−2. 
4. Halmozott (előző években elszámolt) értékhelyesbítés HUF  Másolás 
5. Halmozott (előző években elsz.) terven felüli értékcsökkenés HUF  Másolás 
6. Könyv szerinti érték az értékelés előtt HUF  3.+4.−5 
7. Eszköz értéke az értékbecslés alapján (piaci érték) HUF  Másolás 
8. Terven felüli értékcsökkenés módosítás szükséges összege HUF  7.−6. 
9. Terven felüli értékcsökkenés lényegességi küszöbértéke %  Másolás 

10. Terven felüli értékcsökkenés lényegességi küszübértékének 
abszolút értéke  

HUF 
 6.∗ 9. 

11. Elszámolandó terven felüli értékcsökkenés az üzleti évben HUF  Magyarázat a 
táblázat alatt 12. Visszaírandó terven felüli értékcsökkenés az üzleti évben HUF  

13. Könyv szerinti érték a terven felül écs. módosítás után HUF  6.−11.+12. 
14. Értékhelyesbítés módosítás szükséges összege HUF  7.−13. 
15. Értékhelyesbítés lényegességi küszöbértéke %  Másolás 
16. Értékhelyesbítés lényegességi küszöbértékének abszolút ért. HUF  3.∗ 15. 
17. Elszámolandó értékhelyesbítés az üzleti évben HUF  Magyarázat a 

táblázat alatt 18. Visszaírandó értékhelyesbítés az üzleti évben HUF  
19. Könyv szerinti érték az üzleti évi értékelés után HUF  13.−17.+18.

A táblázat 8. sortól változik. Nem kell mást tenni, csak felcserélni az értékhe-

lyesbítés és a terven felüli értékcsökkenés elszámolásának sorrendjét. 

Visszatérve a 42. példához, nézzük a változások főkönyvi nyilvántartásának, el-

számolásának feladatait, módját. Két könyvelési tétellel lehet adaptálni a reál, 

vagy pénzügyi folyamatok hatását. 

42.1. Gazdasági esemény: Értékhelyesbítés visszaírása. 

 Az eszköz piaci értéke nagyobb összeggel csökkent, mint amennyivel az előző 

években növelhettük a vagyonértéket. A számviteli törvény, és a nemzetközi 

számviteli standardok szerint is az erőforrások értékének növelése tőkealapon, 

közvetlen vagyonváltozás formájában történhetett. Az értékhelyesbítés elszámo-

lásakor nőtt  az A.II. Tárgyi eszközök erőforrás-, eszközcsoport, – hiszen a gyár-
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tósort ebben a mérlegcsoportban kell nyilvántartani – és a D.VI. Értékelési tar-

talék, tőke-, tőkecsoport értéke is. Most ezt kell megszüntetni. Erőforrás (Köve-

tel) és a tőke (Tartozik) felületen is csökkenteni kell a vagyonértéket. A mérleg-

csoportokhoz szükséges nyilvántartásokban az erőforrásoknál az 1AII Tárgyi 

eszközök értékhelyesbítése (1AII TEÉh.), a tőkeelemek között a 4DVI Ér-

tékelési tartalék (4DVI ÉT) azonosítók használhatók. A tranzakció értéke pedig 

a táblázat 12. sorából pontosan 150 000 000 HUF, hiszen az előző években ér-

tékhelyesbítés formájában ennyivel növeltük a gyártósor értékék. A piac értékí-

télete alapján hiába csökken az erőforrás értéke 170 000 000 HUF-al, nem lehet 

a képzettnél több értékhelyesbítést megszüntetni, visszaírni: 

Kontírozás: 

Vagyon 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforrás Eszköz 1AII TEÉh. Csökken Követel 137 TEÉh. 150 000 000 
Tőke Forrás 4DVI ÉT Csökken Tartozik 415 ÉT 150 000 000 

42.2. Gazdasági esemény: Terven felüli értékcsökkenés elszámolása. 

A terven felüli értékcsökkenést teljesítmény alapon, közvetlen és közvetett va-

gyoncsökkenésként kell elszámolni. Közvetlenül az erőforrások, tárgyi eszközök 

értéke csökken (Követel). Csak az azonosító karakterlánc lesz más: 1AII Tárgyi 

eszközök halmozott terven felüli értékcsökkenése (1AII TEHTFÉCs). A teljesít-

mény oldalon a közvetett vagyoncsökkenés oka ráfordítás növekedés (Tartozik), 

hiszen a terven felüli értékcsökkenés nem köthető a termelési tevékenységhez, a 

termék, szolgáltatás kibocsátáshoz. Az azonosító pedig a 8AVII Terven felüli ér-

tékcsökkenés (8AVII TFÉCs) karakterlánc lehet. Az érték a táblázat 17. sorából 

20 000 000 HUF: 

Kontírozás: 
Vagyon 

Telj. 
Adaptív számvitel Kriptaszámvitel Összeg 

(HUF) Típus Besorolás Hatás Ködösítés Irányítószám 
Erőforr. Eszköz 1AII TEHTFÉCs Csökken Követel 138 TEHTFÉCs 20 000 000 
Telj. Ráford 8AVII TETFÉCs Nő Tartozik 8664 TFÉCs 20 000 000 

A terven felüli értékcsökkenés és az értékhelyesbítés elszámolásának szabály-

szerűségét a könyvvizsgálat a következő eljárások felhasználásával vizsgálja: 

• Vannak-e a vállalkozásnál olyan immateriális javak, tárgyi eszközök, melyek 

piaci értéke tartósan a könyv szerinti érték alá csökkent, és ezekre a mérleg 

fordulónapjával számoltak-e el terven felüli értékcsökkenést? 

• Ha a fordulónapi értékeléskor a terven felüli értékcsökkenés okai nem, vagy 

csak részben állnak fenn, akkor a korábban elszámolt terven felüli értékcsök-

kenést legfeljebb az elszámolt mértékig visszaírták-e? 
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• Terven felüli értékcsökkenés elszámolása esetén indokolt-e az eszköz várható 

élettartamának, maradványértékének újbóli meghatározása? 

• Az értékhelyesbítés alapjául szolgáló értékelés, becslés minősítése. 

• Ha a már az előző évben is volt értékhelyesbítés, akkor megtörtént-e ennek 

aktualizálása? 

• Az értékhelyesbítés összege megegyezik-e a saját tőke, valamint az értékelési 

tartalék sorokban kimutatott összeggel? 

IV.2. Készletek birtoklásával összefüggő számviteli feladatok 
A készletek birtoklása három felületen hat a vállalkozás teljesítményére. Az 

egyik az erőforrás anyagi jellegével függ össze. A birtoklás, ellenőrzés alatt a 

téridő minden dimenziója befolyásolja az erőforrás értékét. A tevékenységtől 

függetlenül az eszközök mennyisége és értéke a reál66, a pénzügyi67, vagy az in-

formációs68 (nyilvántartási) folyamatok miatt változhat. Figyelem! Az értékmó-

dosítás csak leértékelés, vagy ennek megszüntetése lehet. A készletek felértéke-

lését a számviteli szabályozás minden rendszere (IFRS, magyar számviteli tör-

vény) tiltja. A piaci értékviszonyok, vagy a reálgazdasági helyzet készletek érté-

kének növekedését kiváltó változását csak az elszámolt értékvesztés visszaírásá-

val lehet kezelni. Ez értékkorlát is. A visszaírásának összege nem haladhatja 

meg az előző évek értékvesztéseinek halmozott összegét. Értékvesztés visszaí-

rással nem lehet mértéktelenül növelni a vagyon értékét! 

A vásárolt készleteknél értékvesztést kell elszámolni, ha: 

• a vásárolt készletek könyv szerinti értéke tartósan és lényegesen alacsonyabb 

a piaci értéknél, 

• a vásárolt készletek nem felelnek meg az eredeti rendeltetésüknek, mert pél-

dául megrongálódtak, 

• a készlet a vállalkozás tevékenysége szempontjából feleslegessé vált (pl. te-

vékenységi kör, vagy termékszerkezet váltás), 

• a készlet értékesítésének lehetősége bizonytalanná vált. 

• A készlet nem áll a vállalkozás ellenőrzése alatt. 

                                                           
66 A termelési folyamat visszahatásaként: a vállalkozás tevékenységének változása leértékelheti a már ellenőrzött 
készleteket. 
67

 A piaci ár tartós, és lényeges csökkenése indokolhatja a készletek nyilvántartási értékének leszállítását. 
68

 Az általában a mérleg fordulónaphoz kapcsolódó ellenőrzéseknél a vártnál, nyilvántartottnál kevesebb (hiány), 
vagy több (többlet) készletetet is felfedezhet az ellenőrző szervezet. 
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A saját termelésű készleteknél az értékvesztés elszámolásának szükségessége 

mögött is hasonló okok állnak. Csak a fogalmakat kell az készlettípushoz igazí-

tani. Így a saját termelésű készleteknél értékvesztést kell elszámolni, ha: 

• a mérlegkészítésnél ismert értékesítési ár lényegesen alacsonyabb, mint a 

könyv szerinti érték, 

• a készlet minősége nem felel meg a szabványban, szerződésekben előírt kö-

vetelményeknek, 

• a termék megrongálódott, 

• értékesíthetősége bizonytalanná vált. 

A hiány és a többlet a vállalkozás tényleges, és számviteli nyilvántartás szerinti 

készletének mennyiségben mérhető különbsége. Megállapításához feltétlenül 

szükséges a leltározás. A hiány és az értékvesztés közti alapvető különbség, 

hogy az előbbi semmilyen körülmények között nem írható vissza. 

Az éves beszámoló mérlegében mindhárom értékváltozást a B.II. Készletek mér-

legfőcsoporton belül az ellenőrzött erőforrás célját, származási helyét, készültsé-

gi fokát, kifejező sorban kell bemutatni. Közvetett vagyonváltozás bemutatásá-

nak tere az eredménykimutatásban a hiány és az értékvesztés esetén az A.VII. 

Egyéb ráfordítás, a többletnél, értékvesztés visszaírásánál pedig a A.III. Egyéb 

bevételek csoport. Az értékvesztés és a hiány eredményt csökkentő hatása szin-

tén a IV.1. Fejezetben összegyűjtött az eszközökkel, módszerekkel mérsékelhe-

tő.  

A hiány és a többlet értékének megállapításánál a leltárfelvétel alapján a nyil-

vántartott, és a tényleges mennyiség különbségét kell értékelni. A módszernek a 

vállalkozásnál alkalmazott elszámolási módhoz kell alkalmazkodnia. Ha a vál-

lalkozás év közben nem vezet mennyiségi és értéknyilvántartást, akkor hiányt, 

vagy többletet nem tud kimutatni. A veszteségek és a többletek beépülnek az üz-

leti év A.IV. Anyagjellegű ráfordításaiba. Ezt a homályt már az is oszlatja, ha 

legalább mennyiségi nyilvántartást vezet a vállalkozás. Ugyanis így már a kész-

letváltozáson belül szétválasztható a transzformációs, és a birtoklási folyamatok 

hatása.  

Ha a vállalkozás év közben nem vezet értéknyilvántartást a készleteiről, akkor 

az értékteremtő folyamat birtoklás szakaszában csak a reálfolyamatok hatása kö-

vethető. A piaci értékítéletet követő téridő nem értelmezhető. Nincs szükség a 

nyilvántartási és a piaci érték viszonyának figyelésére, elemzésére, hiszen a mé-

rés időpontjában, a mérleg fordulónapon az utolsó beszerzési árakat (vásárolt 
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készletek), vagy előállítási költségeket (saját termelésű készletek) kell a vállal-

kozásnak használnia. 

Az értékvesztés nagyságának megállapításánál a lényegesség számviteli politi-

kában rögzített határa mellett figyelembe kell venni a készletnyilvántartás vállal-

kozásnál alkalmazott módszerét. A módszerek, lépések kísértetiesen hasonlíta-

nak a IV.1. Fejezetben megismertekhez. Csak az értékhelyesbítés tiltása miatt 

sokkal egyszerűbbek. A legrészletesebb, legalaposabb, legpontosabb készlet-

nyilvántartási módszernél az értékelés elemei a következők lehetnek: 
35. táblázat 
Készletek értékvesztésének kiszámítása. Van mennyiségi és értéknyilvántartás.  

Sorsz. Me Módszer Vásárolt készlet Saját termelésű készlet 
1. HUF Másolás Beszerzési érték Előállítási érték 
2. HUF Másolás Halmozott értékvesztés az üzleti év előtt 
3. HUF 1.−2. Készlet könyv szerinti értéke 
4. HUF Másolás Készlet piaci, használati értéke 
5. HUF 4.−3. Értékvesztés módosítás szükséges összege 
6. % Másolás Értékvesztés lényegességi küszöbértéke 
7. HUF 3. �7@l	1.∗ 6. Értékvesztés lényegességi küszöbértékének abszolút értéke 
8. HUF Magyarázat a 

táblázat alatt 
Elszámolandó értékvesztés az üzleti évben 

9. HUF Értékvesztés visszaírás az üzleti évben 
11. HUF 3.−8. Készlet könyv szerinti értéke az üzleti évi értékelés után 

Forrás: Saját szerkesztés 

A mínusz előjel csak az 5. sorban fordulhat elő. Ezzel jelezhető, hogy a feladat 

az előző években elszámolt értékvesztés visszaírása. A 8. és a 9. sorok közül 

egyikbe mindenképpen, de lehet, hogy mindkettőbe nullát kell írni. Mindkét 

sorban nullával találkozunk, ha az 5. és a 7. sorba írt abszolút (előjeltől függet-

len) össszegek különbsége nem pozitív szám. A reál-, piaci-, vagy információs 

folyamatok hatására szükséges értékvesztés elszámolás, vagy visszaírás értéke 

kisebb a vállalkozás számviteli politikájában rögzített lényegességi küszöbérték-

nél. A költség, haszon összemérésének számviteli alapelve alapján ebben az 

esetben nem kell a készlet értékét módosítani. Ha az 5. sor elője negatív, akkor a 

9. sorba, ha pozitív, akkor a 8. sorba kerül pozitív szám. Mekkora lesz az érték? 

Ha a 8. sorba kell adatot írni, akkor az biztosan megegyezik az 5. sor értékével. 

A 9. sor kitöltéséhez megint két szám abszolút értékét kell összehasonlítani: a 2. 

és az 5. sorban található értékek közül a kisebbik fogja az üzleti évben az addig 

elszámolt értékvesztést változtatni. Figyelem! A 8. vagy a 9. sorba írt pozitív 

számnak feltétlenül nagyobbnak kell lennie a 6. sorban található lényegességi 

küszöbértéknél. 
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Az értékvesztés, a hiány és a többlet analitikus nyilvántartása az A.4. Melléklet 

IV. Forgalmi adatok blokkjában a dátum, a bizonylat azonosító, a csökkenés és 

az aktuális érték mezőket érintheti. Az értékvesztés visszaírásánál pedig a dá-

tum, bizonylat azonosító, a növekedés és az aktuális érték mezők használhatók. 

A naturális mértékegységet tartalmazó mezőket természetesen az értékvesztés 

egyik mozgásiránya sem érinti. 

A főkönyvi nyilvántartás (F.22. Melléklet) jellemezőit az határozza meg, hogy a 

birtoklás folyamatában a készletek minden változása közvetlenül és közvetetten, 

a teljesítményen keresztül is módosítja a vállalkozás vagyonának értékét. A köz-

vetlen vagyonváltozást az éves beszámoló mérlege sem mutatja be egy önálló 

sorban. Ezért a készletek mérlegcsoporthoz tartozó sorokból már a készlet 

könyv szerinti mérlegértékét ismerhetik meg a piaci szereplők. 

A készleteknél az értékvesztések, hiányok, többletek elszámolásának szabály-

szerűségét a könyvvizsgálat a következő kérdések alapján, eljárások felhasználá-

sával vizsgálja: 

• Az előző évben elszámolt értékvesztések érvényességének vizsgálata. 

• Az üzleti évben elszámolt értékvesztés kalkulációjának vizsgálata, a vállalko-

zás számviteli politikája alapján. 

• Helyes volt a piaci árak megállapítása? 

• Vannak a vállalkozásnak jelentős nagyságrendű, lassan mozgó, elfekvő, hi-

bás, vagy más okból csökkent értékű készletei, melyekre értékvesztést kelle-

ne elszámolni? 

• Az elfekvő készletek feltárása érdekében annak vizsgálata, hogy a raktáron 

lévő anyagkészlet hány napi felhasználásnak, az áruk, a saját termelésű kész-

letek hány napi értékesítésnek felelnek meg. 

• Történt-e olyan változás a termelésben, értékesítésben a vállalkozásnál, 

amely hatással van a készletek felhasználására, és amit az értékvesztés becs-

lésénél figyelembe kell venni? 
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IV.3. Követelések, kötelezettségek birtoklásával összefüggő feladatok 
A vállalkozásoknak a követeléseik értékelésénél is az óvatosság és a valódiság 

számviteli alapelvét kell érvényesíteniük. A vagyonelemek között nem lehet 

olyan értéket kimutatni, melynek pénzügyi teljesítése bizonytalan. A követelé-

sek minősítése valójában a vevők pénzügyi helyzetének, viselkedésének vizsgá-

lata nélkül nem lehet teljes: 
 
 Nem             Fizetési határidő 
                        mérlegkészítés előtti? 
  
           Igen                
 
             

Igen   Pénzügyi teljesítés megtörtént        
                   a mérlegfordulónapig?       Nem      
       
      Nem    Kétséges a követelés  Nem      Behajthatatlan    

    pénzügyi rendezése?        a követelés? 
   

                           
        Igen         Igen 

 
Az adós minden tartozásánál            Az adós minden tartozásának 
értékvesztést kell elszámolni            a könyv szerinti értéke nulla 

   
 
   Nem kell az adós tartozásainak értékét módosítani     
 
Forrás: Saját szerkesztés 

22. ábra 
Vevők értékelésének, minősítésének folyamata 

A számviteli törvény szerint a követelés behajthatatlan, ha a nincs rá fedezet a 

következő okok, információk valamelyike miatt: 

• a végrehajtó értesítése alapján, 

• a felszámoló írásbeli nyilatkozata alapján, 

• a felszámolási eljárás végén a vagyonfelosztási javaslat szerint, 

• csődegyezség keretében a vállalkozás elfogadta, hogy az adós nem fizeti ki a 

követelést, 

• a vevő igazoltan nem lelhető fel, 

• a behajtás költségei nincsenek arányban a követelés összegével, tehát a sike-

res behajtás költségei magasabbak, mint az elérhető hozam (költség-haszon 

összemérés számviteli alapelve), 

• bíróság előtt a követelést nem lehet érvényesíteni. 
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A vállalkozás vagyona nem tartalmazhat behajthatatlan követelést, ezért ilyen 

vagyonelem a mérlegben nem mutatható ki. 

A számviteli törvény szerint a követelésekre akkor kell értékvesztést elszámolni, 

ha az adós minősítése alapján a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló 

információk alapján a követelés könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen ma-

gasabb, mint a várhatóan megtérülő összeg. Az értékvesztést vissza kell írni, ha 

az adós újabb (frissebb) minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő 

összege jelentősen meghaladja a követelés könyv szerinti értékét. A jelentős 

összeg küszöbértékét a vállalkozásnak a számviteli politikájában kell rögzítenie. 

A követelések értékvesztése, és a behajthatatlan követelések miatt az eredmény 

terhére leírt összeg is az éves beszámoló mérlegében a B.II. Követelések értékét 

csökkenti (közvetlen vagyoncsökkenés). A vagyon közvetett csökkenését – az 

üzleti évben elért üzemi (üzleti) tevékenység eredmnye kevesebb lesz az ered-

ménykimutatásban – az A.VII. Egyéb ráfordítások csoport magasabb értéke 

okozza.  

A vállalkozásoknak év végén is értékelnie kell a devizában, valutában nyilván-

tartott összes vagyonát. Az erőforrásokat, és a kötelmeket, kötelezettségeket is. 

Az értékelést összevontan kell elvégezni. A különböző vagyonelemek egyenként 

kiszámított értékváltozását összesítve, kommulálva kell a beszámolóban bemu-

tatni. Ha az értékelésbe bevont vagyon összevont piaci értéke lényegesen, és tar-

tósan eltér a köny szerinti értéktől, akkor már nem összevontan, hanem elemen-

ként kell átértékelni a vagyonelemeket. Az értékelésnél a következő forgató-

könyvet célszerű követni: 
  

Eszközök és források összevont               Nem     Nincs árfolyam  
könyv szerinti értéke ≠ Piaci érték       különbözet 
 
 
           Igen 

 
        
   Átértékelés:                 Igen                      Nem Átértékelés: 
   Eszközök: felértékelés         Nyereség?  Eszközök: le 
   Források: leértékelés      Források: fel 

     B.VIII.         B.IX 
   Pénzügyi műveletek      Pénzügyi műveletek 
   egyéb bevételei       egyéb ráfordításai 
 
Forrás: Saját szerkesztés 

23. ábra 
A devizában, valutában nyilvántartott vagyonelemek év végi értékelésének forgatókönyve 
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Az árfolyamnyereséget a téridőben is a helyére kell tenni. Amíg a tényleges ho-

zam nem kerül – akár részletekben, akár az erőforrás feletti ellenőrzés elveszté-

sekor, feladásakor – a vállalkozás ellenőrzése alá, addig ez a virtuális hozam 

csak a G.3. Halasztott bevételek között mutatható be.  

A vállalkozás tulajdonában lévő pénzügyi eszközök, követelések, és az elfoga-

dott, elismert kötelezettségek több üzleti évet is érinthetnek. A számviteli tör-

vény a követelések és kötelezettségek besorolásánál a valódiság számviteli alap-

elvét az átsorolás előírásával is biztosítja. Az egy évnél hosszabb futamidejű 

pénzügyi eszközök, hitelek, egyéb kötelezettségek üzleti évet követő évben ese-

dékes törlesztőrészletét a vállalkozások az éves beszámolójuk mérlegében köte-

lesek átsorolni a forgóeszközök, illetve a rövid lejáratú kötelezettségek közé. A 

számviteli törvény csak a bemutatásnál írja elő a kötelező átsorolást. A főkönyvi 

nyilvántartásokban csak megengedett a módosítás. A likviditásmenedzsment in-

formációigényének a főkönyvi könyvelés nélküli átsorolás is tökéletesen megfe-

lel. Egy térben, egy analitikus nyilvántartásban látható a partnerrel szembeni kö-

telezettség, és követelés. Hátránya, hogy a mérleg, és a főkönyvi kivonat közti 

kapcsolat, egyeztetés bonyolultabbá válik. A számviteli technikusok jobban sze-

retik, ha a téridő változásának hatása a főkönyvi nyilvántartásokból is kiolvasha-

tó. Egyik elfogadható indok: a besorolástól függő értékelési módszereknek – el-

sősorban a hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknál – jobban megfelel az átso-

rolások átvezetése a főkönyvi nyilvántartásokon is. Az A.III. Befektetett pénzü-

gyi eszközök, valamint az F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegcsopor-

tokból az átsorolást igénylő eseteket a következő táblázat tartalmazza: 
36. táblázat 
Követelések és kötelezettségek átsorolásának fontosabb esetei 

Mit? Hova? 
A hitelviszonyt kifejező értékpapír futamideje a mérlegfordulóna-
pot követő évben lejár 

B.III. Értékpapírok 

A kölcsönadott pénzeszköz törlesztőrészlet a mérlegfordulónapot 
követő egy éven belül esedékes 

B.II. Követelések 

Hosszú lejáratú bankbetét lekötési ideje a mérlegfordulónapot 
követő egy éven belül lejár 

B.IV. Pénzeszközök 

Kötvénykibocsátás miatti kötelezettség a mérlegfordulónapot kö-
vető egy éven belül esedékes 

F.III.1.Rövid lejáratú 
kölcsönök 

Hosszú lejáratú hitelek törlesztőrészlete a mérlegfordulónapot 
követő évben esedékes 

F.III.2. Rövid lejára-
tú hitelek 

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök törlesztőrészlete a mérlegfordu-
lónapot követő évben esedékes F.III.1.Rövid lejáratú 

kölcsönök 
Lízingtartozás törlesztőrészlete a következő évben esedékes 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A követelések birtoklásával összefüggő értékelési feladatok nagyon hasonlíta-

nak a IV.2. Fejezetben megismerthez. Így a 35. táblázat átdolgozásával könnyen 

megállapíthatók ezeknek a vagyonelemeknek az értékelésénél használható for-

gatókönyv elemei, lépései. A felértéktelés most sem lehetséges. Tehát nincs ér-

tékhelyesbítés, csak értékvesztés és értékvesztés visszaírása. A kötelezettségek 

nem reáleszközök, így a hiány és a többlet fogalmak is értelmezhetetlenek ebben 

a téridőben. 

37. táblázat 
Követelések értékvesztésének kiszámítása.  

Sorsz. Követelés Me Módszer 
1. Nyilvánartási érték az ellenőrzés megszerzésekor HUF Másolás 
2. Halmozott értékvesztés az üzleti év előtt HUF Másolás 
3. Követelés könyv szerinti értéke HUF 1.−2. 
4. Követelés piaci értéke HUF Másolás 
5. Értékvesztés módosítás szükséges összege HUF 4.−3. 
6. Értékvesztés lényegességi küszöbértéke % Másolás 
7. Értékvesztés lényegességi küszöbértékének abszolút értéke HUF 3.∗ 6. 
8. Elszámolandó értékvesztés az üzleti évben HUF Magyarázat a 

táblázat alatt 9. Értékvesztés visszaírás az üzleti évben HUF 
11. Követelés könyv szerinti értéke az üzleti évi értékelés után HUF 3.−8. 

Forrás: Saját szerkesztés 

A mínusz előjel csak az 5. sorban fordulhat elő. Ezzel jelezhető, hogy a makro-

gazdasági és piaci folyamatok, az adósok gazdasági helyzetének kedvező irányú 

változása miatt lehetőség van az előző években elszámolt értékvesztés visszaírá-

sára. A 8. és a 9. sorok közül egyikbe mindenképpen, de lehet, hogy mindkettő-

be nullát kell írni. Mindkét sorban nullának kell kerülnie, ha az 5. és a 7. sorba 

írt abszolút (előjeltől független) össszegek különbsége negatív szám, vagy nulla. 

Ennek jelentése: az erőforrás, eszköz értékének változása kisebb a vállalkozás 

számviteli politikájában rögzített lényegességi küszöbértéknél. A költség, ha-

szon összemérésének számviteli alapelve alapján ebben az esetben nem kell a 

követelés értékét módosítani.  

Az értékteremető folyamat mindhárom alrendszerében – reál-, piaci-, vagy infor-

mációs folyamatok – történt változás lehet olyan mértékű, ami kiválthatja, köte-

lezővé teheti értékvesztés létrehozását, elszámolását, vagy megszüntetését, 

visszaírását. Ekkor az 5. és a 7. sor abszolút összegeinek különbsége pozitív 

szám. Ha az 5. sor elője negatív, akkor a 9. sorba, ha pozitív, akkor a 8. sorba 

kerül pozitív szám. Mekkora lesz az érték? Ha a 8. sorba kell adatot írni, akkor 

ennek feltétlenül meg kell egyeznie az 5. sor értékével. A 9. sor kitöltéséhez me-

gint két szám abszolút értékét kell összehasonlítani: a 2. és az 5. sorban található 

értékek közül a kisebbik fogja az üzleti évben az addig elszámolt értékvesztést 
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változtatni. Figyelem! A 8. vagy a 9. sorba írt pozitív számnak feltétlenül na-

gyobbnak kell lennie a 6. sorban található lényegességi küszöbértéknél. 

A követelések és a kötelezettségek értékelésénél a számviteli politikában rögzí-

teni kell: 

• az értékvesztés kiszámításánál használni kívánt indikátorokat,  

• a viszonyítási alapokat, 

• a lényegességi küszöbértékeket, 

• a követelések lejárati idő szerinti csoportosításánál (korosbítás) alkalmazott 

időhatárokat,  

• a korosbítás egyes csoportjaiban elszámolt értékvesztés mértékét, 

• a követelés behajtásánál alkalmazott módszereket, intézkedéseket, 

• azt a mértéket, ami alatt a vállalkozás nem tesz lépéseket a követelés behajtá-

sa érdekében (költség, haszon összemérésének elve).  

Az analitikus nyilvántartásokban a behajthatatlan követelések már nem szerepel-

hetnek. Az adós minősítését alátámasztó alapbizonylatok, bizonyító erejű doku-

mentumok alapján az analitikus nyilvántartásokból az adóssal szembeni összes 

követelést részben, vagy egészben törölni kell.  

Az értékvesztés elszámolásának alapja is az adósminősítés. Ugyanakkor egyedi 

döntést igényel, hogy a le nem járt követeléseknél szükség van-e az értékvesztés 

elszámolására. Az analitikus nyilvántartásokban az értékvesztést és ennek 

visszaírását általában önálló mezőben tartják nyilván a vállalkozások. 

A főkönyvi nyilvántartásban (F.23. Melléklet) a behajthatatlan követeléssel a 

nyilvántartásra használt eszközszámlán lehet közvetlenül csökkenteni (Követel) 

az erőforrás értékét.  

Értékvesztésnél a nagyobb bizonytalanság – amit a visszaírási lehetőség is kife-

jez – miatt célszerű egy új teret nyitni. A közvetlen vagyonváltozás tere a 3BII 

Követelések értékvesztése (3BII KövÉv.) karakterlánccal azonosított helyesbítő 

főkönyvi számla. Ezen célszerű nyilvántartani az erőforrás értékét módosító le-

írásokat (csökkenés), és visszaírásokat (növekdés).  

A behajthatatlan követelés és az értékvesztés miatti közvetett vagyonváltozás 

megjelenítésére az eredménykimutatásban az A.VII. Egyéb ráfordítások csopor-

tot kell használni. Az információs igények, illetve az adóterhek eltérése miatt a 

behajthatatlan követelések üzleti évben elszámolt összegét általában a 8AVII Hi-

telezési veszteség (8AVII Hitel.veszt.), az értékvesztés összegét pedig 8AVII 
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Követelések elszámolt értékvesztése (8AVII KövEÉ) karaktersorozattal azono-

síthatják a vállalkozások. Az értékvesztés visszaírása az eredménykimutatásban 

az A.III. Egyéb bevételek között történik. A javasolt karakterlánc: 9AIII Követe-

lések visszaírt értékvesztése (9AIII Köv.Vi.Év.)  

A behajthatatlan követelések, és a kötelezettségek értékvesztésének elszámolá-

sánál a szabályszerűséget a könyvvizsgálat a következő kérdések alapján, eljárá-

sok felhasználásával vizsgálja: 

• A vállalkozás elvégezte a követelések, kötelezettségek idő szerinti csoporto-

sítását (korosbítás)? 

• Értékvesztett tételek nyitó, záró, és változás adatait tartalmazó mozgástábla 

összeállítása, vizsgálata. 

• Az előző időszakokban képzett értékvesztések visszaírásának vizsgálata. 

• A vállalkozásnál alkalmazott értékvesztés számítás módszere összhangban 

van a számviteli politikával? 

• A határidőn túli követelések tételes, vagy mintavételen alapuló vizsgálata. 

• A képzett értékvesztés összege, tartalma összhangban van az ügyvédi levél-

lel69? 

  

                                                           
69 Az ügyvédi levél a vállalkozás ügyvédjének nyilatkozata a cég peres ügyeiről, ezek várható kimeneteléről. 
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IV.4. Pénzügyi eszközök birtoklásának számvitele 
A vállalkozás tulajdonában lévő pénzügyi eszközök besorolásának, értékelésé-

nek jellemzői közül kettőt kell kiemelni. Egyik a pénzügyi eszköz típusa, másik 

a piaci érték alakulásának értelmezése. 

A pénzügyi eszközöket a beszerzés, az ellenőrzés célja szándéka szerint csopor-

tosítják a vállalkozások. A befolyásolás, tartós jövedelemszerzés érdekében el-

lenőrzötteket az A.III. Befektetett pénzügyi eszközök, a forgatási szándékából 

birtokoltakat a B.III. Értékpapírok mérlegcsoportban kell bemutatni. Az éves be-

számolóban az értékhelyesbítést az A.III.9. Befektetett pénzügyi eszközök érték-

helyesbítése sorban kell elhelyezni. 

A közvetett vagyonváltozás bemutatására az eredménykimutatásban B.IX.21. 

Részesedések, értékpapírok tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése 

sort kell egységesen használni. Mi van akkor, ha az üzleti évben összesítve több 

volt a visszaírt, mint az elszámolt értékvesztés? Akkor bizony ennek a sornak 

negatív előjele lesz, és a ráfordítások csökkenésén, megtérülésén keresztül növe-

li az üzleti év teljesítményét, eredményét.  

Értékhelyesbítés csak az A.III. Befektetett pénzügyi eszközök közé sorolt tartós 

részesedéseknél számolható el. Erre a tranzakcióra tőkealapú elszámolást ír elő a 

számviteli törvény, tehát az erőforrással, eszközzel együtt a tőkeoldalon, a D.VI. 

Értékelési tartalék csoport változik. 

Részesedéseknél értékvesztést kell elszámolni, ha a piaci érték tartósan és jelen-

tősen a könyv szerinti érték alatt marad, függetlenül attól, hogy a részesedést a 

vállalkozás a befektetett, vagy a forgóeszközök közé sorolta. A piaci értéket a 

mérlegkészítés időpontjában ismert információk alapján kell meghatározni. Tar-

tós a változás, ha egy évnél hosszabbnak minősíthető az ármozgás trendje. A lé-

nyegesség tartalma is megegyezik a többi vagyonelemnél megismerttel. A vál-

lalkozás ügyvezetésének a számviteli politikában rögzített döntése alapján kell 

minősíteni az értékváltozást. A viszonyítási alap lehet a beszerzési érték, a 

könyv szerinti érték, a pénzügyi eszköz névértéke is. 

A részesedés típusa szerint is változnak a piaci érték meghatározásánál alkal-

mazható módszerek. Részvényeknél a felhalmozott osztalékkal csökkentett tőzs-

dei, tőzsdén nem jegyzett részvényeknél a tőzsdén kívüli árfolyam alapján kell a 

piaci értéket meghatározni. Korlátozottan forgalomképes piaci részesedéseknél 

(ZRT részvények, törzsbetétek, részjegyek, vagyoni betétek) a gazdasági társa-

ság saját tőkéjéből a befektetés arányos rész lesz az értékelés egyik paramétere. 
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Az egy évnél hosszabb lejáratú értékpapíroknál értékvesztést kell elszámolni, ha 

a felhalmozott kamatot nem tartalmazó piaci érték tartósan és jelentősen a könyv 

szerinti érték alatt marad. Függetlenül attól, hogy a vállalkozás az értékpapírt az 

A.III. Befektetett pénzügyi eszközök, vagy a B.III. Értékpapírok közé sorolta. A 

piaci értéket ezeknél a vagyonelemeknél is a mérlegkészítéskor ismert informá-

ciók alapján kell meghatározni. A piaci érték meghatározásánál indokolt, aján-

lott, hasznos figyelembe venni: 

• Az értékpapír utolsó kamatfizetése, vagy kibocsátása óta felhalmozott kamat-

tal csökkentett tőzsdei, vagy tőzsdén kívüli árfolyamát, és változásának tartós 

tendenciáját. 

• Az értékpapír kibocsátójának tartós piaci megítélését. A vizsgálat célja: a ki-

bocsátó a lejáratkor, a beváltáskor diszkont értékpapírnál a névértéket, kama-

tozó értékpapírnál a névértéket és az utolsó kamatfizetés óta felhalmozott ka-

matot várhatóan milyen arányban lesz képes megfizetni. 

Az adott kölcsön értékelésnél a III.23. Fejezetben megismerteket kell használni. 

Az értékvesztés a pénzügyi eszközöknél is visszaírható. Az értékpapíroknál az 

elszámolt értékvesztés maximum az eredeti bekerülési értékig írható vissza. Ha a 

mérlegkészítéskor ismert piaci, illetve az értékvesztés elszámolásakor alkalma-

zott módszer szerint számított érték jelentősen és tartósan magasabb, mint a 

könyv szerinti érték. A visszaírás felső korlátja az eredeti bekerülési érték, vagy 

a névérték. 

A pénzügyi eszközök birtoklásának értékeléséhez szükséges ismereteket is cél-

szerű, hasznos lehet táblázatokban összefoglalni. A IV.1. és a IV.2. Fejezetben 

már megtapasztalthoz hasonlóan most is más forgatókönyvre van szükség a tar-

tós (38. és 39. táblázat), és a forgatási céllal (40. táblázat) ellenőrzött, birtokolt 

vagyontárgyak esetén. Az eltérés oka ismét az értékelési lehetőségek különbsége 

a két vagyoncsoport között. Az A.III. Befektetett pénzügyi eszközök mérlegcso-

porton belül a tulajdonosi jogokat adó részesedéseknél a piaci viszonyok válto-

zása felértékelést, értékhelyesbítést is lehetővé tesz, ha az erőforrás, eszköz piaci 

értéke tartósan és lényegesen magasabb a könyv szerinti értéknél. Figyelem, ez 

csak lehetőség! A döntés a vállalkozás ügyvezetésének kezében van. Ellenkező 

irányú tartós és lényeges piaci értékváltozásnál pedig a leértékelés, értékvesztés 

elszámolása kötelező. A IV.1. Fejezetben megismert terven felüli értékcsökke-

nés fogalom helyett minden pénzügyi eszköznél az értékvesztés fogalmat kell 

használni. Az értékhelyesbítés és az értékvesztés viszonyára a már megismert 

szabályok vonatkoznak. Az erőforrás vagy felértékelt, vagy leértékelt lehet, te-
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hát egy eszköz könyv szerinti, mérlegértéke egy időpontban vagy értékhelyesbí-

tést, vagy értékvesztést tartalmazhat. A kettőt együtt soha. A gazdasági helyzet 

változásának megfelelően mindkét értékmódosítás visszaírható.  

38. táblázat 
Felértékelt befektetési célú értékpapírok értékelése az üzleti évben 

Ssz. Az értékhelyesbítés, és az értékvesztés kiszámítása Me. Előjel Módszer 
1. Bekerülési érték HUF + Másolás 
2. Halmozott (előző években elszámolt) értékhelyesbítés HUF + Másolás 
3. Halmozott (előző években elszámolt) értékvesztés HUF + Másolás 
4. Könyv szerinti érték az értékelés előtt HUF + 1.+2.−3 
5. Eszköz értéke az értékbecslés alapján (piaci érték) HUF + Másolás 
6. Értékhelyesbítés módosítás szükséges összege HUF ± 5.−4. 
7. Értékhelyesbítés lényegességi küszöbértéke % + Másolás 
8. Értékhelyesbítés lényegességi küszöbértékének abszolút 

értéke 
HUF + 1.∗ 7. 

9. Elszámolandó értékhelyesbítés az üzleti évben HUF + Magyarázat a 
táblázat alatt 10. Visszaírandó értékhelyesbítés az üzleti évben HUF + 

11. Könyv szerinti érték az értékhelyesbítés módosítás után HUF + 4.+9.−10. 
12. Értékvesztés módosítás szükséges összege HUF ± 11.−5. 
13. Értékvesztés lényegességi küszöbértéke % + Másolás 

14. 
Értékvesztés lényegességi küszübértékének abszolút 
értéke  

HUF + 1.∗ 13. 
15. Elszámolandó értékvesztés HUF + Magyarázat a 

táblázat alatt 16. Visszaírandó értékvesztés HUF + 
17. Könyv szerinti érték az üzleti évi értékelés után HUF + 11.−15.+16. 

Forrás: Saját szerkesztés 

A 8. és 14. sor számításánál az alap nem csak a bekerülési érték lehet az 1. sor-

ból. A vállalkozás számviteli politikájában a lényegesség értékének meghatáro-

zásához választhatja a könyv szerinti értéket (4. sor), a piaci értéket (5. sor). A 

valódiság számviteli alapelvének laza értelmezésére utal70, ha a vállalkozás nem 

az éppen értékelt eszköz valamelyik indikátorához köti a lényegességi küszöbér-

téket, hanem mondjuk a vállalkozás teljes vagyonának könyv szerinti értékéhez 

(mérlegfőösszeg). A másik véglet, mikor a menedzsmentnek a számviteli szol-

gáltató irányába tanúsított viselkedéséből az érzelmi intelligenciának (empátia) 

még a nyomai is hiányoznak, mert a lényegességi küszöböérték megállapításá-

nak alapjául az új könyv szerinti értéket (17. sor) jelöli ki. A piaci érték választá-

sánál a mérlegkészítés időpontjában érvényes árfolyamra van szükség. 

A mínusz előjel lehetősége a 6. sorban jelzi, hogy a feladat az előző években el-

számolt értékhelyesbítés visszaírása. A 9. és a 10. sorok közül egyikbe minden-

képpen, de lehet, hogy mindkettőbe kerülhet nulla. Akkor lesz mind a két helyen 

nulla az érték, ha a 6. és a 8. sorba írt abszolút (előjeltől független) össszegek 

                                                           
70 Természetesen most is az adminisztrációs terhek csökkentésének nevezett ámokfutás jegyében. 
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különbsége nem pozitív szám. Ha a 8. sor elője negatív, akkor a 10. sorba, ha 

pozitív, akkor a 9. sorba kerül pozitív szám. Mekkora lesz az érték? Megint két 

szám abszolút értékét kell összehasonlítani: a 2. és a 6. sorban található értékek 

közül a kisebbik fogja az üzleti évben az addigi értékhelyesbítést változtatni. Fi-

gyelem! Az értékek kötelező relációja: 9. vagy a 10. sor > 8. sor. 

Az értékvesztés felülvizsgálatánál – a táblázatban a 11. sortól – is ezt a forgató-

könyvet érdemes követni. A mínusz előjel a 12. sorban jelzi, hogy a feladat az 

előző években már elszámolt értékvesztés összegének növelése. A 15. és a 16. 

sorok közül egyikbe mindenképpen, de lehet, hogy mindkettőbe nullát kell írni. 

Mindkét sorban nullával találkozunk, ha a 12. és a 14. sorba írt abszolút össze-

gek különbsége nem pozitív szám. Ha a 12. sor elője negatív, akkor a 16. sorba, 

ha pozitív, akkor a 15. sorba kerül pozitív szám. Mekkora lesz az érték? Most 

egyszerűbb a dolgunk. Az értékvesztés módosítás szükséges összege fogja nö-

velni, vagy csökkenteni az előző évekből hozott adatot. Figyelem! Kötelező re-

láció: 15. vagy a 16. sor írt pozitív szám > 14. sor.  

Mi van akkor, ha az üzleti évet megelőző években az erőforrást a piaci értékíté-

let hatására nem fel-, hanem leértékelni kellett. Az éves beszámolóban az érték-

helyesbítés sorban nulla található. Ezért a mérlegből az eszköz bekerülési értéke 

helyett a könyv szerinti értéket lehet megismerni, mely a bruttó érték mellett az 

előző években felhalmozott értékvesztést tartalmazza. Az új feltételek kezelésére 

alkalmas táblázat: 
39. táblázat 
Leértékelt befektetési célú értékpapírok értékelése az üzleti évben 

Ssz. Az értékvesztés, és az értékhelyesbítés kiszámítása Me. Előjel Módszer 

1. Bekerülési érték HUF + Másolás 
2. Halmozott (előző években elszámolt) értékhelyesbítés HUF + Másolás 
3. Halmozott (előző években elszámolt) értékvesztés HUF + Másolás 
4. Könyv szerinti érték az értékelés előtt HUF + 1.+2.−3 
5. Eszköz értéke az értékbecslés alapján (piaci érték) HUF + Másolás 
6. Értékvesztés módosítás szükséges összege HUF ± 5.−4. 
7. Értékvesztés lényegességi küszöbértéke % + Másolás 
8. Értékvesztés lényegességi küszübértékének abszolút értéke  HUF + 1.∗ 7. 
9. Elszámolandó értékvesztés az üzleti évben HUF + Magyarázat a 

táblázat alatt 10. Visszaírandó értékvesztés az üzleti évben HUF + 

11. Könyv szerinti érték az értékvesztés módosítás után HUF + 4.−9.+10. 
12. Értékhelyesbítés módosítás szükséges összege HUF ± 11.−5. 
13. Értékhelyesbítés lényegességi küszöbértéke % + Másolás 
14. Értékhelyesbítés lényegességi küszöbértékének abszolút ért. HUF + 1.∗ 13. 
15. Elszámolandó értékhelyesbítés az üzleti évben HUF + Magyarázat a 

táblázat alatt 16. Visszaírandó értékhelyesbítés az üzleti évben HUF + 

17. Könyv szerinti érték az üzleti évi értékelés után HUF + 11.−15.+16. 
Forrás: Saját szerkesztés 
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A forgatási célú, B.III. Értékpapírok mérlegcsoportba sorolt pénzügyi eszközök 

birtoklásának téridejében egyszerűbb az értékelés: 

40. táblázat 
Leértékelt forgatási célú értékpapírok értékelése az üzleti évben 

Ssz. Az értékvesztés kiszámítása Me. Előjel Módszer 
1. Bekerülési érték HUF + Másolás 
2. Halmozott (előző években elszámolt) értékvesztés HUF + Másolás 
3. Könyv szerinti érték az értékelés előtt HUF + 1.−2. 
4. Eszköz értéke az értékbecslés alapján (piaci érték) HUF + Másolás 
5. Értékvesztés módosítás szükséges összege HUF ± 3.−4. 
6. Értékvesztés lényegességi küszöbértéke % + Másolás 

7. 
Értékvesztés lényegességi küszübértékének abszolút 
értéke  

HUF + 1.∗ 6. 
8. Elszámolandó értékvesztés HUF + Magyarázat a 

táblázat alatt 9. Visszaírandó értékvesztés HUF + 
10. Könyv szerinti érték az üzleti évi értékelés után HUF + 3.−8.+9. 

Forrás: Saját szerkesztés 

A mínusz előjel csak az 5. sorban fordulhat elő. Ezzel jelezhető, hogy a feladat 

az előző években elszámolt értékvesztés visszaírása. A 8. és a 9. sorok közül 

egyikbe mindenképpen, de lehet, hogy mindkettőbe nullát kell írni. Mindkét sor-

ban nullával találkozunk, ha az 5. és a 7. sorba írt abszolút (előjeltől független) 

össszegek különbsége nem pozitív szám. A reál-, piaci-, vagy információs folya-

matok hatására szükséges értékvesztés elszámolás, vagy visszaírás értéke kisebb 

a vállalkozás számviteli politikájában rögzített lényegességi küszöbértéknél. A 

költség, haszon összemérésének számviteli alapelve alapján ebben az esetben 

nem kell a pénzügyi eszköz értékét módosítani. Ha az 5. sor elője negatív, akkor 

a 9. sorba, ha pozitív, akkor a 8. sorba kerül pozitív szám. Mekkora lesz az ér-

ték? Ha a 8. sorba kell adatot írni, akkor az biztosan megegyezik az 5. sor érté-

kével. A 9. sor kitöltéséhez megint két szám abszolút értékét kell összehasonlí-

tani: a 2. és az 5. sorban található értékek közül a kisebbik fogja az üzleti évben 

az addig elszámolt értékvesztést változtatni. Figyelem! A 8. vagy a 9. sorba írt 

pozitív számnak feltétlenül nagyobbnak kell lennie a 6. sorban található lénye-

gességi küszöbértéknél. 

A pénzügyi eszközök értékelésénél a számviteli politikában az értékvesztés ki-

számításánál használni kívánt indikátorokat, a viszonyítási alapokat, a lénye-

gességi küszöbértékeket kell rögzíteni. 

A pénzügyi eszközök értékvesztésének és értékhelyesbítésének analitikus nyil-

vántartására jól használható az A.5.  Mellékletben bemutatott „pénzügyi eszkö-

zök egyedi nyilvántartó karton” nyomtatvány. Az V. Gazdasági események nyil-
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vántartása adatblokkban a dátum, a megnevezés, az értékvesztés, és az értékhe-

lyesbítés rovatokat kell kitölteni. A könyv szerinti érték adatát az előzőek függ-

vényében kell módosítani: az előző sorban található adatot képzéskor, elszámo-

láskor csökkenti, visszaíráskor növeli az értékvesztés változása. Az értékhelyes-

bítés hatása fordított. Az elszámolt értékhelyesbítést hozzá kell adni, a visszaí-

rást pedig le kell vonni a változás előtti könyv szerinti értékből. 

A főkönyvi nyilvántartás összefüggéseinek szemléltetésére kiválóan használható 

az adaptív számvitel filozófiájáról, követeleményeiről tudó, ezeknek is megfele-

lő nagyon speciális kapcsolatokat szemléltető hálózati ábra: 
Külső vagyoni sík      Belső sík 
      Vagyoni   Teljesítmény 
 
D.VI. Értékelési tartalék   A.III.1. 
 
      A.III.2 
 
      A.III.3 
 
      A.III.4. 
 
      A.III.5.   B.IX.21 
 
      A.III.6. 
 
      A.III.7 
 
      A.III.8. 
 
      B.III.1. 
 
      B.III.2. 
 
      B.III.5. 

24. ábra 
A pénzügyi eszközök birtoklás főkönyvi nyilvántartásának hálózati ábrája 

A főkönyvi nyilvántartásukban (F.24. Melléklet) az értékvesztést, és az értékhe-

lyesbítést is általában mérlegsorokhoz kötött kiegészítő számlákon tartják nyil-

ván a vállalkozások, a B.III. Befektetett pénzügyi eszközök, illetve az A.III. Ér-

tékpapírok mérlegcsoportokban. Az első mérlegcsoport többségében, a második-

nak pedig az egészében csak értékvesztés elszámolása lehetséges. A besorolástól 

függően a főkönyvi kiegészítő számla az 1. vagy a 3. számlaosztályba tartozhat. 

Így az erőforrás változások nyilvántartására az 1AIII Befektetett pénzügyi esz-
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közök értékvesztése (1AIII BPüEÉv), illetve a 3BIII Értékpapírok értékvesztése 

(3BIII ÉpÉv) karakterláncok használhatók.  

Az értékvesztésnek, mint teljesítménynek a vagyonra kifejtett közvetett hatása a 

8BIX Részesedések értékpapírok, tartós kölcsönök bankbetétek értékvesztése 

(8BIX RÉpÉv) karakterlánccal azonosítható.  

Az értékhelyesbítésre tőkealapú elszámolást ír elő a számviteli törvény, tehát az 

A.III Befektetett pénzügyi eszközökkel együtt a mérleg forrásoldalán a D.VI. 

Értékelési tartalék csoport változik. Ennél a tranzakciónál a két mérlegcsoport 

azonosítására az 1AIII Részesedések értékhelyesbítése (1AIII RÉh.), illetve a 

4DVI Értékelési tartalék (4DVI ÉT) karaktersorok használhatók. 

A pénzügyi eszközök értékvesztésének, értékhelyesbítésének elszámolásánál a 

szabályszerűséget a könyvvizsgálat a következő kérdések alapján, eljárások fel-

használásával vizsgálja: 

• A leányvállalatok éves beszámolójának értékelése. 

• A tőzsdén jegyzett értékpapírok piaci és könyv szerinti árfolyamának össze-

hasonlítása. 

• Az adott kölcsönökre szükséges-e értékvesztést elszámolni? 

• A részesedések, értékhelyesbítések nyilvántartásánál a vállalkozás betartotta 

a jogszabályokat? 

• az értékvesztés visszaírásakor a számviteli törvénnyel, és a vállalat számviteli 

politikájával összhangban jártak el? 

Ellenőrző kérdések 
1. Ismertesse a vagyon birtoklásával összefüggő számviteli feladatok típusait. 

2. Milyen vagyonelemeknél, és milyen okok miatt számolható el terven felüli 

értékcsökkenés? 

3. A terven felüli értékcsökkenés megállapítására milyen szabályok vonatkoz-

nak? 

4. Milyen vagyonelemeknél, és milyen okok miatt számolható el értékhelyesbí-

tés? 

5. Az értékhelyesbítés megállapítására milyen szabályok vonatkoznak? 

6. Ismertesse a terven felüli értékcsökkenés, és az értékhelyesbítés elszámolásá-

nál a hitelesség igazolásához szükséges könyvvizsgálói feladatokat. 

7. Foglalja össze, hogy a készletek birtoklása miatt milyen számviteli feladatai 

vannak a vállalkozásoknak: 
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8. Ismertesse az értékvesztés számításának elszámolásának szabályait a készle-

teknél. 

9. Ismertesse a hiány és a többlet számviteli elszámolásának szabályait. 

10. Ismertesse a készletek értékvesztésének, az értékvesztés visszaírásának, a hi-

ány és többlet elszámolásánál a hitelesség igazolásához szükséges könyvvizs-

gálói feladatokat. 

11. Ismertesse a behajthatatlan követelés jellemzőit. 

12. Mikor kell a vállalkozásoknak értékvesztést elszámolni a követeléseknél? 

13. Ismertesse a követelések értékvesztésének és a behajthatatlan követelések 

számviteli elszámolásának jellemzőit. 

14. Ismertesse a követelések értékvesztésének elszámolásánál a hitelesség igazo-

lásához szükséges könyvvizsgálói feladatokat. 

15. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a pénzügyi eszközök értékvesz-

tésének megállapításánál? 

16. Ismertesse a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknál az értékvesztés, 

az értékvesztés visszaírás, az értékhelyesbítés, az értékhelyesbítés visszaírás 

értékelésének, és főkönyvi elszámolásának szabályait. 

17. Ismertesse a pénzügyi eszközök értékvesztésének, értékhelyesbítésének el-

számolásánál a hitelesség igazolásához szükséges könyvvizsgálói feladato-

kat. 

Kulcsfogalmak 
1. Behajthatatlan követelés 

2. Értékhelyesbítés 

3. Hiány 

4. Készletek értékvesztése 

5. Követelések értékvesztése 

6. Részesedések piaci értéke 

7. Terven felüli értékcsökkenés 

8. Többlet 
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V. Kibocsátások számvitele 
Az értékteremtő folyamat vállalkozáshoz köthető utolsó szakasza a kibocsátás 

(output). Ezzel a teljesítménnyel fejeződik be, válik teljessé az erőforrás-körfor-

gás ciklusa. A közgazdasági elmélet szerint csökkenti a vállalkozás kockázatát, 

ha a következő körforgás csak a pénzügyi teljesítés után indul. 

A kibocsátás formái közül az értékteremtő folyamat szempontjából a következő-

ket kell kiemelni:  

 
Forrás: Saját szerkesztés 

25. ábra 
Erőforrás kibocsátás típusai 

V.1. Az értékesítés számvitele 
A kibocsátás közvetetten is befolyásolja a vállalkozás vagyonát. Ezért vagyonra 

gyakorolt hatása a vállalkozások éves beszámolójának eredménykimutatásában 

is meg kell, hogy jelenjen. Mégpedig a teljesítmények szerkezete által determi-

nált csoportosításban (3. ábra). Az értékesítés egyik síkján a közvetett vagyon-

növelést okozó teljesítmény a bevétel formáját ölti. A folyamatban részt vevő 

erőforrások alapján három bevétel csoportot kell megkülönböztetni. A társadal-

mi szükséglet, fizetőképes kereslet kielégítése céljából elkövetett teljesítményt, 

elért hozamot, bevételt nettó árbevételnek nevezi a számvitel. A reálfolyamatok-

ban használt erőforrások mennyiségének, értékének változása által generált be-

vételek neve – ugye milyen meglepő! – egyéb bevétel. Az ellenőrzött pénzügyi 

eszköz értékesítés bevételeinek elnevezésétől sem fog tátva maradni az olvasó 

szája. Ezek a pénzügyi műveletek bevételeit hízlalják. 

A vagyon közvetett növelése a teljesítményen, eredményen, bevételen keresztül 

természetesen nem lehetséges áldozat nélkül. Ezt az áldozatot – a szolgáltatás-

nyújtás kivételével – a teljesítmény elszámolásban is be kell mutatni. Nincs in-

Bevételek, hozamok

Értékesítés
Apportba adás

Ajándékozás, Térítés 
nélküli átadás

Csere (barterügylet)

Eszköz átadás 
kötelezettség fejében

Tulajdoni hányad 
megszünése miatti átadás



 

350 
 

gyenebéd, és ezt a számviteli nyilvántartás és kommunikáció is követi. Az out-

put, kibocsátási folyamatokban mindig vizsgálni kell a kibocsátás másik, a va-

gyont közvetetten csökkentő síkját is. A téridőben a hozamhoz milyen erőforrás- 

teljesítmény-áldozatot, költséget, ráfordítást kellett vállalni, elviselni. A számvi-

teli elszámolás, bemutatás csak akkor lesz korrekt, akkor képes megfelelni a va-

lódiság és a teljesség követelményének, ha mindkét felületet kezeli. 

A valódiság és a teljesség követelményéről egyből eszünkbe kell jutnia a szám-

viteli alapelveknek. Hogyan érvényesülnek ezek az értékesítés téridejében? 

• Vállalkozás folytatásának elve. A vállalkozás képes, és meg is akar felelni a 

kibocsátási folyamatok miatt általában jogszabályokon alapuló jótállási, kör-

nyezetvédelmi kötelezettségeinek. 

• Teljesség elve. A vállalkozásnak minden értékesítés hozamát és ráfordítását 

számba kell vennie, be kell mutatnia a közvetlen és közvetett vagyonváltozás 

elemei között. 

• Valódiság elve. Csak a vevők, adósok által elfogadott hozamok, és az ezek-

hez közvetlenül, vagy műszaki-gazdasági mutatók alapján kapcsolható ráfor-

dítások jelenhetnek meg az output folyamatok hatásaként. 

• Óvatosság elve. Csak azok a bevételek számítanak bele a vagyonváltozásba, 

melyeket a vevők ki is akarnak, és tudnak fizetni. 

• Összemérés elve. A hozamok és a ráfordítások közötti összhangot a téridő 

minden síkján meg kell teremteni, és fenn kell tartani. Csak azokat a ráfordí-

tásokat szabad – azokat viszont maradéktalanul kötelező – elszámolni, me-

lyek térben és időben is bizonyíthatóan a kibocsátás miatt csökkentették a 

vállalkozás vagyonát. 

• Egyedi értékelés elve. Az értékesítés bevételeit és ráfordításait tranzakción-

ként kell számba venni. 

• Időbeli elhatárolás elve. A több évet érintő hozamokat és ezek ráfordításait az 

érintett időszakok között időarányosan el kell osztani. 

• Tartalom elsődlegessége a formával szemben. A bevételeket, a ráfordításokat 

akkor is el kell számolni a közvetett vagyonváltozások között, ha ezeket rö-

vid távú érdekei miatt a vállalkozás nem értékesítésnek, kibocsátásnak neve-

zi. 

• Világosság elve. A kibocsátásokat kísérő dokumentációt az elévülési idő vé-

géig olyan formában, helyen kell megőrizni, hogy a tranzakciók paraméterei, 

szereplői, tartalma könnyen azonosíthatók, ellenőrizhetők legyenek. 
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V.11. Termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás számvitele 
Az áruértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból származó bevételeket a számviteli 

törvény szerint az éves beszámoló eredménykimutatásának A.I. Nettó árbevétel 

(A.I. NÁRB) csoportjában kell kimutatni. A nettó árbevételnek tartalmaznia 

kell: 

1. Az értékesített vásárolt és saját termelésű készletek kiszámlázott, általános 

forgalmi adó nélküli értékét. 

2. A teljesített szolgáltatások kiszámlázott, általános forgalmi adó nélküli érté-

két. 

3. Az árkiegészítéseket. 

4. A számlázáskor, és az utólag felszámított felárakat. 

5. Az eladási árat növelő korrekciókat. 

6. A lízingbe vevőnek átadott eszköz számlázott, általános forgalmi adó nélküli 

ellenértékét. 

7. A részletfizetéssel, halasztott fizetéssel eladott termék számlázott, általános 

forgalmi adó nélküli ellenértékét. 

8. A kötelezettségek teljesítésére csereszerződés keretében átadott vásárolt, 

vagy saját termelésű készletek, nyújtott szolgáltatások számlázott, megálla-

podás, csereszerződés szerinti értékét a készlet átadás-átvétel, a szolgáltatás-

nyújtás időpontjában. 

9. Az értékesített göngyöleg betétdíjának számlázott, általános forgalmi adó 

nélküli értékét. 

10. A reálfolyamatokban használt befektetett eszközök használati, üzemeltetési, 

kezelési jogának átengedéséért kapott ellenértéket. 

11. A kivont vagyoni betétek ellenében átadott vásárolt, és saját termelésű kész-

letek számlázott ellenértékét, ha a jegyzett tőke leszállítása tőkekivonást is 

jelent. 

Nem szabad nettó árbevételként elszámolni a fizetendő általános forgalmi adót, 

és az értékesítést kísérő számlában adott engedményt. Az általános forgalmi adó 

nem része a vállalkozás teljesítményének. Közvetett adó, tehát az eladó áthárít-

hatja a vevőre. Az adóviselő a vevő, az adóalany az eladó lesz. Ezt azt jelenti, 

hogy az adókötelezettség elemeit a jogszabály az eladóhoz telepíti, viszont az 

adó nem őt, hanem a vevőt terheli. Márpedig egy kötelemet, tartozást akkor le-

het teljesítményként, közvetett vagyoncsökkenésként elszámolni, ha a transzfor-

mációk sorának legvégén a címzett, a vállalkozás áll. Hozzáadott érték típusú 

adó, tehát a vevőt is csak akkor terheli, ha ő a végső fogyasztó. 
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Az értékesítés nettó árbevételét csökkentő tételek megint egy táblázatban össze-

foglalva lesznek jobban áttekinthetők, érthetők: 

40. táblázat 
Nettó árbevételt csökkentő tételek 

Megnevezés Elszámolás 
időpontja 

Érték 

Az értékesített termékhez, anyaghoz, nyújtott szol-
gáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó, utólag, helyes-
bítő számlában adott kedvezmény 

Alapügylet telje-
sítés időpontja 

Számla szerint 

Szavatossági jogok miatt a vevő igénybejelentése 
alapján adott kedvezmény 

Igénybejelentés 
időpontja 

Igénybejelentés értéke 

Helyesbítő számlával visszavett áru, késztermék, be-
tétdíjas göngyöleg 

Visszavétel idő-
pontja 

Számla szerint 

Értékesítést követően használt, majd visszavett 
(visszlízingelt) termékek 

Visszavétel idő-
pontja 

Piaci ár, de maximum 
az eredeti eladási ár 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az A.I. Nettó árbevétel eredménykimutatás csoport két sort tartalmaz. Az 

A.I.01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele sorban kell bemutatni a belföldi ve-

vőnek értékesített vásárolt és saját termelésű készletek, teljesített szolgáltatás 

számlázott összegét. A számviteli törvény a vevő terének, lokális jellemzőinek 

minősítése alapján választja szét a belföldi- és az exportértékesítést. Így belföl-

dinek minősül az a természetes, vagy jogi személy, akinek lakóhelye, vagy szék-

helye, ezek hiányában szokásos tartózkodási helye, illetve állandó telephelye 

Magyarország államhatárán belül van. Belföldinek számít például a vámszabad, 

vagy tranzitterületen működő vállalkozás. Külföldinek minősül a természetes, 

vagy jogi személy, ha a nála érvényesíthető lokális jellemző71 az államhatáron 

kívül van. A külföldi vevőnek számlázott nettó árbevételt az eredménykimuta-

tásban az A.I.02. Export értékesítés nettó árbevétele sorban kell bemutatni. A 

számviteli besorolásnál nem szempont sem a számlában használt pénznem, sem 

az általános forgalmi adó tartalom. Belföldi vevőnek is lehet devizában számláz-

ni. Devizában kiállított számla is tartalmazhat általános forgalmi adót. 

Az értékesítéshez késleltetett és azonnali pénzmozgás is tartozhat. Az utóbbit a 

gazdasági köznyelv készpénzes értékesítésnek nevezi. A teljesítmény hatásaként 

a közvetett vagyonváltozással együtt ilyenkor a vagyon elemei közül közvetle-

nül a B.IV.1. Pénztár, csekkek mérlegsor értéke változik. A tranzakció értékében 

ebben a esetben is lehet általános forgalmi adó, melyet a pénzkészlet növekedé-

seként, és a költségvetéssel szembeni tartozásként kell elszámolni. Az ilyen ter-

hek futamideje általában rövidebb egy évnél, továbbá a mérleg tőke, forrás olda-

                                                           
71 Székhely, szokásos tartózkodási hely, állandó telephely. 
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lán nincs önálló sora. Így már egyértelmű: az F.III.9. Egyéb rövid lejáratú köte-

lezettségek sorban van a helye ennek a kötelemnek, tartozásnak.  

A termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás miatt keletkező követelést a mérleg 

B.II.1 Követelések áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból (vevők) sorban kell 

bemutatni. A sor legfontosabb jellemzői: 

• A követelés alapja áruértékesítés, vagy szolgáltatásnyújtás. 

• A vevőkkel szembeni követelés az általános forgalmi adóval növelt összeget 

tartalmazza. 

• A követelések lehetnek határidőn belüliek, vagy lejártak, 

• A vevő és az eladó között nem lehet tulajdonosi kapcsolat. Ha van, akkor az 

értékesítésből, szolgáltatásnyújtásból keletkezett követelést a kapcsolat jelle-

gétől függően a B.II.2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben, B.II.3. 

Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással 

szemben, vagy a B.II.4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vál-

lalkozással szemben mérlegsorok valamelyikében kell bemutatni. 

• A követeléseket célszerű devizák szerint csoportosítva is nyilvántartani. 

Ha az értékesítés tárgya reáleszköz, vagy tovább számlázott szolgáltatás, akkor 

ennek költségeit is be kell sorolni az éves beszámoló eredménykimutatásába. A 

bemutatás terét a reáleszköz jellemzői határozzák meg. Az értékesítés ráfordítá-

sa máshol található az eredménykimutatásban, ha vásárolt készletetet változatlan 

formában, vagy a transzformációs folyamat gyártmányát, outputját értékesíti a 

vállalkozás (41. táblázat). A vállalkozás által nyújtott szolgáltatásnak a ráfordí-

tásai nem képezik a kibocsátási folyamatok számvitel elszámolásának tárgyát. 

41. táblázat 
Az értékesítés költségeinek megjelenése az eredménykimutatásban 

Értékesítés tartalma Besorolás az eredménykimutatásban 
Eladási céllal vásárolt készletek A.IV.08. Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) 
Továbbszámlázott szolgáltatások A.IV.09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 
Saját termelésű készletek A.II.03 Saját termelésű készletek állományvált. (STKÁV) 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az áruértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból keletkezett árbevétel értékelésénél 

az alkalmazott devizanemnek is van szerepe. Annak ellenére, hogy az értékesítés 

nettó árbevétele nem változhat a számla és a kifizetés devizanemének függvé-

nyében. Az árfolyamváltozás miatti többletbevétel, vagy bevétel kiesés nem le-

het része a nettó árbevételnek. A teljesítés és a pénzügyi rendezés időpontjában 

érvényes árfolyam miatti különbözetet a B.VIII. Pénzügyi műveletek hoza-
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maként, vagy ráfordításaként (B.IX.) kell elszámolni. A devizakövetelés, valuta-

bevétel forint értékének kiszámításánál most is a már ismert 2+2 lehetőség közül 

választhat a vállalkozás: 

1. a gazdasági esemény napján érvényes MNB árfolyam, 

2. a választott hitelintézet vételi és eladási árfolyamának átlaga, 

3. ha az előbbiek egyike sem biztosít megbízható és valós összképet, akkor a 

választott hitelintézet vételi, vagy eladási árfolyama, 

4. ha nincs az előbbiek szerinti árfolyam, akkor a szabadpiaci valuta árfolyam, 

ha ez sincs, akkor az országos napilapokban közzétett adatokból kell az árfo-

lyamot meghatározni. 

Az értékesítés ráfordításának megállapításánál a III.14. Fejezetben bemutatott 

módszerek közül választhatnak a vállalkozások. Attól függetlenül, hogy vásá-

rolt, vagy saját termelésű készlet az értékesítés tárgya. Természetesen csak ak-

kor kell a ráfordítás felülettel foglalkozni, ha a vállalkozás év közben vezet 

mennyiségi és értéknyilvántartást. Egyszerűsített nyilvántartási módszereknél az 

output eseményekhez nem kell hozzárendelni a ráfordításokat.   

Az output folyamatok összetettsége, jelentősége miatt a vállalkozás számviteli 

politikájában célszerű szabályozni a vállalat szervezeti egységeinek feladatait, 

hatásköreit, és az együttműködés módját. Ugyanis az értékesítéssel összefüggő 

nyilvántartásokat, információkat több szervezet (értékesítési, pénzügyi, számvi-

teli kontrolling stb.) párhuzamosan gyűjti, készíti és használja.  

Az áruértékesítés, szolgáltatásnyújtás analitikus nyilvántartása is tükrözi a szám-

viteli politikánál vázolt összetettséget. A számvitel számára a következő adatok 

nélkülözhetetlenek a nyilvántartási, beszámolási, kommunikációs feladatok tel-

jesítéséhez:  

• számla száma, 

• vevő azonosító adatai (neve, címe, néha az adószáma), 

• Idő kezeléséhez a teljesítés határideje, számla kiállításának dátuma fizetési 

határidő, pénzügyi teljesítés időpontja, 

• pénznem, és az árfolyamok (teljesítéskor, pénzügyi rendezéskor), 

• általános forgalmi adó kulcsok, és az egyes kulcsokhoz tartozó adalap és adó 

összege, 

• számla összege. 
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Az árbevétel főkönyvi nyilvántartására használt főkönyvi számlák szerkezetének 

kialakításánál a vállalkozások általában a következő szempontokat érvényesítik: 

• a társaság alapító okiratában rögzített tevékenységek, 

• gazdaságföldrajzi jellemzők, 

• támogatott exportárbevételekhez kapcsolódó közvetlen költségek önálló be-

mutatásának szükségessége, 

• a bevétel kapcsolt, és nem kapcsolt vállalkozások szerinti részletezése. 

Az F.25. Mellékletben az értékesítés leggyakrabban előforduló forgatókönyvei 

találhatók. A kilenc gazdasági esemény elszámoláshoz használt nyolc különböző 

könyvelési tétel lefedéséhez csak hét kapcsolatra volt szükség az értékesítés fő-

könyvi elszámolásának terében. Ezt célszerű a pénzügyi teljesítés, rendezés kap-

csolataival kiegészíteni. A hálózati ábra kiválóan alkalmas a kapcsolatok átte-

kinthető, érthető bemutatására: 
Külső vagyoni sík      Belső sík 
     Vagyoni    Teljesítmény 
 
  F.III. Rövid lejáratú köt.  B.I Készletek    A.III. ASTÉ 
           Fizetendő Áfa         Áruk             STKÁV 
 Előzetes Áfa               Közvetített szolgáltatások 
           Késztermékek   
 
     B.II.  Követelések      A.IV. AJRÁF 
              Vevők      ELÁBÉ             

ELKSzÉ 
 
     B.IV. Pénzeszközök 

          Bankszámla   A.I. NÁRB 
               Pénztár    
Forrás: Saját szerkesztés 

26. ábra 
Az értékesítés főkönyvi elszámolásának hálózata 

A két belső sík közti első, irányított kapcsolat, a B.I. Késztermékek (azonosító: 

2BI Késztemékek) és az A.II. Saját termelésű készletek állományváltozása (azo-

nosító: 5AII Saját termelésű készletek állományváltozása, 5AII STKÁV) cso-

mópontok között az értékesítés miatt elszenvedett közvetlen vagyoncsökkenés 

(Követel), és a ráfordítás növekedés (Tartozik) következményeként a vagyon 

közvetett csökkenését szemlélteti. Irányított a kapcsolat, hisz a készterméket az 

értékesítés előtt ellenőriznie kell a vállalkozásnak.  

A két csomópont közti nem irányított kapcsolat akkor keletkezik, ha az értékesí-

tés egy része, vagy egésze meghiúsul. Hibás teljesítés miatt a vevő jogosan 

visszaküldi a már átadott készterméket, mely megérkezik a vállalkozás raktárá-
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ba. Ez közvetlen vagyonnövekedés (Tartozik). A közvetett vagyonnövekedés, 

mégpedig költségmegtérülés, az értékesítésnél elszámolt költség csökkentése 

(Követel) formájában. 

Ugyanez a két kapcsolat a vásárolt készletek eladásánál is előforduhat. Áruérté-

kesítésnél is a készletek állománya csökken (Követel). Ekkor az azonosításra 

használható karakterlánc: 2BI Áruk. Mivel az árut változatlan formában, transz-

formáció nélkül adja el a vállalkozás, az értékesítés miatti az eredmény csökke-

nés (Tartozik) formája nem költség, hanem ráfordítás. Az azonosításra használ-

ható karakterlánc pedig 8AIV Eladott áruk beszerzési értéke (8AIV ELÁBÉ). 

Megint elválik egymástól az éves beszámoló szerinti bemutatás, és a főkönyvi 

nyilvántartás. A kapcsolat típusa ebben a térben is irányított kapcsolat. 

A kapcsolatot szemléltető nyíl a közvetített, továbbszámlázott szolgáltatások 

ráfordítás felületének hálózatba emelése miatt tartozik a vastagabbak közé. A 

kapcsolat tere más, hiszen a közvetített, továbbszámlázott szolgáltatások terében 

a közvetett vagyonváltozást az éves beszámoló eredménykimutatásának másik 

sorában kell bemutatni. A közvetlen vagyonváltozásnál a közvetített szolgáltatá-

sok, és az áruk tere megegyezik. 

A visszáru ráfordításának elszámolását szemléltető nem irányított kapcsolatban 

a ráfordítás és a készletváltozás tere, változási iránya ugyanúgy megfordul, mint 

a saját termelésű készleteknél. 

A fordított irányú kapcsolat az A.IV ELÁBÉ és a 2BI Áruk között akkor jön lét-

re, ha a vállalkozás a továbbértékesítés céljából vásárolt készleteiről év közben 

nem vezet nyilvántartást. Ilyen helyzetben az értékesítés bevétele és ráfordítása 

közötti összhangot a mérési időpontban, mérleg-fordulónapon a raktári készlet 

aktiválásával (Tartozik), és természetesen az év közben elszámolt ráfordítás 

csökkentésével (Követel) lehet megteremteni.   

A B.II. Vevők, és az A.I. Nettó árbevétel csomópontok közötti kapcsolat az érté-

kesítés bevételi felületén alakul ki. Az értékesítés hatására közvetlen vagyonvál-

tozás keletkezik (Tartozik) a vevővel szemben. A közvetett vagyonváltozás en-

nél a gazdasági eseménynél a bevétel növekedés (Követel) formáját ölti magára. 

Az azonosító karakterláncok 3BII Vevők, illetve 9AI Nettó árbevétel (9AI 

NÁRB). A kapcsolat nem irányított, hiszen a közvetlen és közvetett vagyonvál-

tozás térideje ugyanaz. 

A kapcsolatot jelölő vonal vastagsága itt is jelzi: a két csomópont között nem 

csak eredményt növelő kapcsolat alakulhat ki. Rossz teljesítés következtében a 

vállalkozás kénytelen elfogadni a vevő reklamációját. Lemondani a bevételről 
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(Tartozik), és a követelésről (Követel). A „lemondás” tartalma tehát: közvetlen 

és közvetett vagyoncsökkenés.  

A pénzeszközök és a nettó árbevétel közti kapcsolat szintén az értékesítés bevé-

teli felületén hat. Az előzőhöz viszonyítva a különbség annyi, hogy most nem 

követelés, hanem azonnali pénzeszköz növekedés (Tartozik) formáját ölti a köz-

vetlen vagyonváltozás. A közvetlenül változó vagyonelem azonosítására a 3BIV 

Pénztár karakterlánc használható. A közvetett vagyonváltozás tere teljesen meg-

egyezik a késleltetett értékesítésnél használttal (9AI NÁRB, Követel).  

A vagyon belső síkjához tartozó csomópontok közti kapcsolat a hálózat kiter-

jesztése, komplexebbé tétele. Az értékesítési folyamat optimális lezárását a vevő 

pénzügyi teljesítése jelenti. Az értékesítéssel megszerzett fizetési igény realizá-

lása következtében a vállalkozás ellenőrzött pénzeszköze nő (Tartozik). Ennek 

áldozata a vevő által elismert fizetési igény csökkenése (Követel). A vagyon 

mennyisége nem, csak összetétele változik, mivel a belső vagyoni sík két eleme 

érintett a gazdasági eseményben. A kapcsolat irányított, hiszen a vevő nem fogja 

kifizetni a vállalkozás olyan igényét, melynek jogosságát nem ismerte el. Tehát 

a fizetés előtt a vevővel szembeni követelésnek léteznie kell.  

A következő kapcsolat a külső és a belső vagyoni sík B.IV. Pénzeszközök cso-

mópontja között található. A termék és szolgáltatás készpénzes értékesítése az 

esetek döntő többségében az általános forgalmi adó hatálya alá tartozó tranzak-

ció. Tulajdonképpen erre találták ki ezt a fajta adót. Az adónem tulajdonságai 

miatt egyrészt ennyivel több (Tartozik) lesz a vállalkozás ellenőrzése alá tartozó 

pénzmennyiség a pénztárban (azonosítója 3BIV Pénztár). A vásárlónak az áru 

szolgáltatás értékén felül az általános forgalmi adót is meg kellett fizetnie. 

Ahogy mindenkinek, ha például buktát vásárol reggelire a kedvenc kisboltjában. 

Ugyanakkor az eladó az általános forgalmi adó vevőtől megkapott összegét nem 

tarthatja meg. Az adókat – köztük az általános forgalmi adót is – törvényben 

meghatározott időszakonként kell bevallani és befizetni az adóhatóságnak. A 

megfizetés időpontjáig ez a vállalkozás tartozása az adóhivatallal szemben (azo-

nosító karakterlánc: 4FIII Fizetendő Áfa, 4FIII Fiz. Áfa). Ez egy közvetlen va-

gyonnövekedés, hiszen mind az erőforrások, eszközök, mind a tartozások, rövid 

lejáratú kötelezettségek értéke magasabb lett a tranzakció következtében. 

Még egy kapcsolat nem kapta meg a kötelező figyelmet. Ez is a külső és a belső 

vagyoni sík között található. Az üzleti kapcsolatokban a termék- és a szolgálta-

tásértékesítés jellemzően nem készpénzes, hanem késleltett fizetéssel történik. A 
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két fél szerződősében rögzített határidőig kell a vevőnek teljesítenie fizetési kö-

telezettségét, benne az általános forgalmi adó összegét is. Ami a vevőnél, adós-

nál fizetési kötelezettség, tartozás, az az eladónál jogos fizetési igény, követelés. 

Ezért a késleltetett fizetéseknél a belső síkon nem a pénzeszközök, hanem a B.II. 

Vevők csomópontban ellenőrzött vagyon lesz a magasabb (Tartozik) az általá-

nos forgalmi adó összegével is. Az eladó az általános forgalmi adó vevő által el-

fogadott jogos igényként, követelésként nyilvántartott összegét sem tarthatja 

meg. A pénzügyi teljesítéstől függetlenül ez is a költségvetés bevétele lesz. A 

vagyonnövekedés tartozás felülete, a kötelezettség (Követel) most is a 4FIII Fi-

zetendő Áfa (4FIII Fiz. Áfa) karakterlánccal azonosítható. 

A külső sík F.III. Kötelezettség, és vagyon belső síkjából a B.II. Követelés cso-

mópontok közti kapcsolatot jelző vonal megint a vastagabbak közé tartozik. Te-

hát a kapcsolat olyan tranzakciót is tartalmaz, ami csökkenti a vállalkozás va-

gyonát. A visszáru, vagy az utólag, a számla kiállítása után adott kedvezmény 

következtében mind az erőforrás, a vevővel szembeni követelés (azonosító: 3BII 

Vevők), mind a tartozás, költségvetéssel szembeni kötelezettség (azonosító: 

4FIII Előzetes Áfa, 4FIII Előz. Áfa) csökken. Nem a fizetendő általános forgal-

mi adóból kell levonni ezt az összeget, hiszen ez egy másik tranzakció. Más a 

téridő. Más a mennyiség, az érték és az idősík. 

Ha a vállalkozás saját maga végezte a szolgáltatást, akkor az értékesítés bevételi 

oldala megegyezik az áru, vagy a késztermék értékesítés elszámolásával. A rá-

fordítás oldal könyvelésére pedig nincs szükség, mert a számvitel szabályozása, 

és gyakorlata tiltja a saját szolgáltatások aktiválását. Megint beköszön a kripta-

számvitel. Magával hozva avítt szemléletét a 19. századból. Az információs tár-

sadalomban az adaptív számvitel térhódítása ezt az elavult gyakorlatot is szám-

űzni fogja a történelem szemétdombjára. 

A nettó árbevétel elszámolásának szabályszerűségét a könyvvizsgálat a követ-

kező kérdések alapján, eljárások felhasználásával vizsgálja: 

• Árbevétel nagyságának, szerkezetének összehasonlítása az előző évivel, vagy 

a tervezettel. 

• Az árfolyamok kiválasztásánál betartották a vállalkozás számviteli politiká-

ját? 

• A könyvelt árbevétel egyezik az Áfa bevallásban megadottal? 

• Az árbevételt a teljesítés évében számolták el? 

• Az árbevétel alapján számított, fizetett költségek vizsgálata. 
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V.12. A reálfolyamatokban használt erőforrások kivezetése, értékesítése 
A vállalkozások a reálfolyamatokhoz használt eszközeiket előbb-utóbb kivonják 

a használatból. Az értékteremtő folyamatban már felesleges, elavult eszközöket 

selejtezéssel kell kivezetni az analitikus és a főkönyvi nyilvántartásból. A már 

nem használt és nyilvántartásból törölt vagyontárgyakat legrosszabb esetben 

megsemmisítik72, vagy ha lehetséges hulladékként értékesítik. A vállalkozás 

számára természetesen az a legkedvezőbb, ha az eszközt a kivezetés után műkö-

dőképes állapotban tudja értékesíteni. Nem vesznek részt a kibocsátás folyama-

tában azok az eszközök, melyeknek a hasznos élettartama befejeződött, de a vál-

lalkozás ennek ellenére tovább használja őket. 

A vállalkozásnak minden, az A.I. Immateriális javak, A.II. Tárgyi eszközök, va-

lamint a B.I. Készletek csoportba sorolt eszközt ki kell vezetnie, ha a használatot 

befejezte, vagy a készlet a felhasználásra alkalmatlan állapotba került. Az ered-

ménykimutatásban a kivezetett eszközök könyv szerinti értékét az A.VII. Egyéb 

ráfordítások csoportban (befektetett eszközöknél terven felüli értékcsökkenést, 

készleteknél selejtezést) kell elszámolni.  

A gazdasági eseményhez kapcsolódó bármilyen értékesítésből keletkező bevétel 

helye az A.III. Egyéb bevételek között van. Ha az értékesítés halasztott fizetés-

sel történik, akkor a mérlegben a B.II.5. Egyéb követelések közé kell sorolni a 

kiállított számlában megjelenő összeget. Ha a partner kapcsolt vállalkozás, ak-

kor a B.II.2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben, a B.II.3. Követelések 

jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással, vagy a B.II.4. Kö-

vetelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben sorokat 

kell használni. 

A reálfolyamatokhoz használt erőforrások kivezetett értéke az eszköz könyv sze-

rinti értékével egyezik meg. A kapcsolódó közvetett vagyonváltozás (bevétel) 

értékélésének szabályai, módszerei megegyeznek az előző, V.11. Fejezetben le-

írtakkal.  

A kivezetett eszköz analitikus nyilvántartását meg kell szüntetni. A gyakorlatban 

ez a további adatrögzítés technikai úton történő ellehetetlenítését (pl. „a karton 

lezárt” felirattal, vagy és az adatállomány, rekord módosításának letiltását, a 

„csak olvasásra” engedélyezett megnyitást) és az egyedi nyilvántartó karton arc-

hiválását jelenti. 

                                                           
72

 A megsemmisítés többletköltséggel is járhat. 
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A reálfolyamatokban tartósan használt erőforrások kivezetésének két módszere 

ismert, és használt a főkönyvi nyilvántartásban (F.26. Melléklet). Az egyik a 

bruttó elszámolás számviteli alapelvét preferálja (a. változat). A könyv szerinti 

érték minden teljesítménnyel összefüggő elemét (bruttó érték, halmozott terv 

szerinti értékcsökkenés, halmozott terven felüli értékcsökkenés) egyenként szá-

molják el az 8AVII Egyéb ráfordítások között. A bruttó érték kivezetése va-

gyoncsökkenést (Követel) jelent. A közvetlen vagyoncsökkenés helye az erőfor-

rások, immateriális javak (azonosító: 1AI Immateriális javak, 1AI IM. javak), 

vagy tárgyi eszközök73 (azonosító: 1AII Tárgyi eszközök, 1AII TE). A közve-

tett, teljesítményen, eredményen átfutó vagyoncsökkenés formája pedig ráfordí-

tás növekedés (Tartozik). Azonosítható a 8AVII Terven felüli értékcsökkenés 

(8AVII TFÉCs) karaktersorral. Költség nem lehet, hiszen éppen a termelés felté-

teleit szűkíti a tranzakció.  

A könyv szerinti érték másik két eleme a hasznos élettartam eddig eltelt idősza-

kában a termelés, az ettől független egyéb reál-, vagy a piaci folyamatok miatt 

elszenvedett értékcsökkenések végeredménye. Az elszámolás időpontjában erő-

forrás, vagyon csökkenés volt, tehát az eszköz kivezetésekor ezt a vagyonvesz-

tést kell megszüntetni (Tartozik). Az azonosító karakterlánc tárgyi eszköz eseté-

ben 1AII Tárgyi eszközök halmozott terv szerinti értékcsökkenése (1AII 

TETSzÉCs). Továbbá, ha az üzleti évet, kivezetést megelőző időszakban a piaci 

folyamatoknak, vagy a termeléstől független reálfolyamatoknak is volt értéket 

csökkentő hatása, akkor a halmozott terven felüli értékcsökkenés vagyonra 

kifejtett hatását is meg kell szüntetni. A karakterláncnak alkalmas lesz az 1AII 

Tárgyi eszközök halmozott terven felüli értékcsökkenése (1AII TEHTFÉCs). 

A második módszer a nettó elszámolást preferálja. Az eszköz könyv szerinti ér-

tékének elemeit kell összegyűjteni, általában a bruttó érték kezelésére használt 

főkönyvi számlán (azonosító: 1AII Tárgyi eszközök, 1AII TE). Most is a hasz-

nos élettartam kivezetésig eltelt teljes hossza alatt elszenvedett, tervezett, és te-

vékenységtől független értékcsökkenéseket (Követel) egy térbe sűrítése a fela-

dat. Az értékcsökkenés megszüntetése értéknövekedést (Tartozik) okoz az erő-

forrásoknak, eszközöknek ebben a terében. A két számla azonosítására megint a 

1AII Tárgyi eszközök halmozott terv szerinti értékcsökkenése (1AII 

TETSzÉCs), és a 1AII Tárgyi eszközök halmozott terven felüli értékcsökkenés 

(1AII TEHTFÉCs) karakterláncot lehet használni.  
                                                           
73 A továbbiakban csak a tárgyi eszközök azonosítókat használjuk. Az immateriális javaknál csak az erőforrás 
azonosítója lesz más. 
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A két technikai művelet után a tárgyi eszköz könyv szerinti értékének ez a része 

az 1AII Tárgyi eszközök (1AII TE) karaktersorral azonosított főkönyvi számlán 

lesz megtalálható. Az összevont, „nettósított” vagyonérték vagy nulla, vagy po-

zitív (Tartozik) lehet. A kivezetésre csak az utóbbi esetben van szükség. A 

kivezetés most is közvetett vagyoncsökkenés (Követel), hiszen a vállalkozás 

szükségből, vagy gazdaságossági, hatékonysági megfontolásból lemond gazda-

sági potenciáljának, társadalmi szükséglet kielégítő képességének egy részéről. 

Az eredmény a vállalkozás transzformációs folyamatától független, tehát a rá-

fordítás növekedése (Tartozik) miatt lesz alacsonyabb. A ráfordítás azonosításá-

ra most is a 8AVII Terven felüli értékcsökkenés (8AVII TFÉCs) karakterfolyam 

használható.  

A több évig használt erőforrások, befektetett eszközök könyv szerinti értékének 

utolsó eleme az értékhelyesbítés. Ha az eszköz feletti ellenőrzés megszűnik, ak-

kor ennek is el kell tűnnie. A kivezetés a tőkealapú elszámolásban történhet. Va-

gyoncsökkenés, melyet tőkealapon az erőforrás felületen is (Követel), és a tőke 

terében is (Tartozik) negatív változásként kell elszámolni. Az azonosításhoz 

most is tökéletesen megfelelnek az 1AII Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 

(1AII TEÉhelyesb.) és a 4DVI Értékelési tartalék (4DVI ÉT) karakterláncok.     

Ha az eszközt a vállalkozás értékesíteni tudta, akkor a főkönyvi elszámolás kie-

gészül a bevétel elszámolásával. Ez is teljesítmény, mely azonban tárgyában 

eltér a termékértékesítéstől szolgáltatásnyújtástól. Ezért a bevételi oldalon a köz-

vetett vagyonnövekedés (Követel) tere az A.III. Egyéb bevétel lesz, melyhez az 

összemérés számviteli alapelve alapján a vagyon közvetlen növekedéseként 

(Tartozik) a követelések között sem a vevőket, hanem az egyéb bevételeket kell 

kiválasztani. Az azonosító karakterláncok a 3BII Egyéb követelések (3BII 

EKöv.), illetve a 9AIII Egyéb bevételek (9AIII EBev.) lehetnek. Ez az értékesí-

tés is az általános forgalmi adó hatálya alá tartozik, tehát az A.III. Egyéb követe-

lés az Áfa összegével nő (Tartozik). Az adókötelezettség rendezéséig magasabb 

(Követel) lesz a költségvetéssel szembeni kötelezettség. Az utóbbi a 4FIII Fize-

tendő Áfa (4FIII Fiz. Áfa) karakterlánccal azonosítható. 

A felesleges, eladhatatlan áruk selejtezése a közvetlen vagyonváltozásban a 

készletek értékét csökkenti (Követel) (F.27. Melléklet). A selejtezés ismét a vál-

lalkozás gazdasági potenciáljának, teljesítőképességének elvesztését jelenti, ami 

a közvetett vagyonváltozás terében a ráfordítások magasabb értékében (Tarto-

zik) jelenik meg. Ha az előző években a piaci, vagy reálfolyamatok miatt érték-
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vesztést kellett elszámolni, akkor azt a selejtezésnél meg kell szüntetni. Érték-

vesztés megszüntetése a vagyonváltozás közvetlen (Tartozik) és közvetett (Kö-

vetel) síkján is növekedést jelent. Az azonosítás karaktárláncai: 2BI Áruk, 2BI 

Vásárolt készletek értékvesztése (2BI VKÉv) az erőforrások, illetve 8AVII 

Egyéb ráfordítások (8AVII ERáf.) a teljesítmények síkján. Az elszámolás lehet-

séges bruttó és nettó módszerrel is. 

Ha a vállalkozás a termelési, szolgáltatásnyújtási tevékenységhez vásárolt anya-

got értékesít, akkor a költségelszámolásból kiolvashatónak kell lennie a vásár-

láskori szándék megváltoztatása (F.27. Melléklet). Az anyagot a számviteli el-

mélet szerint ebben az esetben át kellene minősíteni áruvá. Az adminisztrációt a 

vállalkozások egyszerűsítették. Az átsorolást a gyakorlatban nem végzik el, de 

az értékesítés költségelszámolásánál az eladott anyag könyv szerinti értéke, mint 

ráfordítás növekedés (Tartozik) csökkenti közvetetten a vállalkozás vagyonát. 

Az azonosító karakterlánc ugyanaz, mint az áruértékesítésnél: 8AVII Eladott 

áruk beszerzési értéke (8AVII ELÁBÉ). Az értékesítés bevételi oldalán pedig az 

áruértékesítés, szolgáltatásnyújtás már ismert módszerét kell követni.  
42. táblázat 
Lépések vásárolt anyagkészlet kibocsátás egyszerűbb főkönyvi nyilvántartásában 

Könyvelés tartalma Vagyonnövekedés Vagyoncsökkenés 
Bekerülési érték kivezetése 8AVII ELÁBÉ 2BI Alapanyagok 
Értékvesztés kivezetése 2BI VKÉv 8AVII ELÁBÉ 
Értékesítés bevétele 3BII Egyéb követelések; 

9AIII Egyéb bevételek 
 

Általásos forgalmi adó 3BII Egyéb követelések; 
4FIII Fizetendő Áfa 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

A reálfolyamatokhoz használt erőforrásoknál a kivezetések elszámolásának sza-

bályszerűségét a könyvvizsgálat a következő kérdések alapján, eljárások felhasz-

nálásával tudja minősíteni: 

• A kiselejtezett, reálfolyamatokban használt befektetett eszközökre elszámol-

ták az üzleti évet terhelő terv szerinti, és terven felüli értékcsökkenést? 

• A kiselejtezett, vásárolt és a saját termelésű készletek könyv szerinti értékét 

elszámolták egyéb ráfordításként? 

• Ha az eszközt kapcsolt vállalkozásnak értékesítették, akkor követték a transz-

ferár szabályozás előírásait? 

• Történtek-e olyan változások a termelésben, a vállalkozás tevékenységében, 

amely hatással van a készletek szükségességére? 
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V.13. Pénzügyi eszközök értékesítése, beváltása 
A pénzügyi eszközök output folyamatai közül az értékesítés körébe az értékpa-

pírok forgatása, és – a határozott idejű, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok-

nál – beváltása tartozik. Mindkét esetben az értékpapír által kifejezett tőkét (név-

értéket, kibocsátási árfolyamot, vételárat), hozamát és árfolyam-különbözetét is 

kezelni kell a számviteli nyilvántartásban. 

Az értékpapírok értékesítésének hozamait a számviteli törvény alapján, nettó 

módon kell a beszámolóban bemutatni. Az eredménykimutatás B. Pénzügyi mű-

veletek eredménye főcsoportban csak a tranzakció eredménye (nyeresége, vagy 

vesztesége) jelenik meg: 
43. táblázat 
Pénzügyi eszközök eredményének megjelenése az eredménykimutatásban az értékpapír 
beváltásakor, értékesítésekor 

Értékpapír besorolása a 
mérlegben 

Árfolyamnyereség Árfolyamveszteség Kapott kamat 

A.III.1 Tartósan adott ré-
szesedés kapcsolt vál-
lalkozásban B.VIII.14. Részese-

désekből származó 
bevételek, árfolyam-
nyereségek  

B.IX.18. Részese-
désekből származó 
ráfordítások, árfo-
lyamveszteségek 

 
A.III.2. Tartós jelentős 
tulajdoni részesedés 
A.III.5. Egyéb tartós ré-
szesedés 

 

A.III.8. Tartós hitelvi-
szonyt megtestesítő érték-
papír 

B.VIII.15. Befekte-
tett pénzügyi eszkö-
zökből (értékpapí-
rokból, kölcsönök-
ből) származó bevé-
telek árfolyamnyere-
ségek 

B.IX.19. Befekte-
tett pénzügyi esz-
közökből (értékpa-
pírokból, kölcsö-
nökből) származó 
ráfordítások, árfo-
lyamveszteségek 

B.VIII.15. Befektetett 
pénzügyi eszközökből 
(értékpapírokból, köl-
csönökből) származó 
bevételek árfolyam-
nyereségek 

B.III.1. Részesedés 
kapcsolt vállalkozásban 

B.VIII.17. Pénzügyi 
műveletek egyéb be-
vételei 

B.IX.22. Pénzügyi 
műveletek egyéb 
ráfordításai 

 

B.III.2. Egyéb részesedés  
B.III. Forgatási célú hi-
telviszonyt megtestesítő 
értékpapír 

 
B.IX.20. Fizetendő 
(fiz.) kamatok ka-
matjell. ráford. 

B.VIII.16. Egyéb ka-
pott (járó) kamatok és 
kamatjellegű bevételek 

Forrás: Saját szerkesztés 

A pénzügyi eszközök értékesítésekor az értékelési feladat a bevétel összetevői-

nek szétválasztása. Az értékelésnél elvégzendő feladat sem más, mint az eladott, 

beváltott, a vállalkozás ellenőrzése alól kikerülő értékpapír ellenértékében a köz-

vetlen és közvetett vagyonváltozás összegének szétválasztása. Az előbbi az erő-

forrás, eszköz térben jelent szerkezeti változást, átcsoportosítást, az utóbbi pedig 

a vállalkozás eredményét módosítja. Az árfolyam-különbözet és a kamat megkü-

lönböztetésére csak a befektetési céllal ellenőrzött, hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapíroknál van szükség. 
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44. táblázat 
A pénzügyi eszközök bevételének szétválasztása értékesítéskor, beváltáskor 

     Pü-i eszk 
Bev.elem 

Tulajdonvisz. ki-
f. értékp. rész. 

Hitelviszonyt kifejező értékpapírok Befektetés
i jegyek Értékesítés Beváltás 

Bevétel Eladási ár 
Eladási ár az értékesíté-
sig elismert kamat nél-
kül 

Névérték 
Nettó esz-
közérték 

Tőke 
könyv szerinti ér-
ték 

Névérték 
Diszkontált 
névérték 

Könyv sze-
rinti érték 

Kamat  hé�é��é� ∗ c74 ∗ :H5�á4�á�	�7ve7 − 01.01?
365   

Árfolyam-kü-
lönbözet H5�é�54 − dő�5 − c7K7� 

Forrás: Saját szerkesztés 

A futamidő közben is törlesztő értékpapíroknál természetesen minden egyes tő-

ketörlesztésnél el kell végezni a szétválasztást. Ha a kamatfizetés időszaka több 

üzleti évet érint, akkor a kamat összegét időarányosan el kell osztani az érintett 

évek között. Közvetett vagyoncsökkenésként az értékpapír könyv szerinti érté-

két lehet elszámolni.   

A kivezetetett pénzügyi eszközök analitikus nyilvántartását meg kell szüntetni. 

A módszer itt is a további adatrögzítés technikai ellehetetlenítését és az egyedi 

nyilvántartó karton (pl. A.5. Melléklet) archiválását jelenti. 

A főkönyvi nyilvántartásban (F.28. Melléklet) a hozam nettó elszámolása az ér-

tékpapírok eladásánál, beváltásánál a kriptaszámvitel egy technikai számlát 

használ. Javaslatok az azonosító karakterláncokra: az 1AIII Befektetett pénzügyi 

eszköz elszámolási számla (1AIII BPüEElsz.), illetve a 3BIII Értékpapír elszá-

molási számla (3BIII ÉpElsz.).  
45. táblázat 
Lépések a pénzügyi eszköz kibocsátás főkönyvi elszámolásában 

Lépés száma Könyvelés tartalma Vagyonnövekedés Vagyoncsökkenés 
Első Értékvesztés visszavezetése 1AIII BPüEÉV 1AIII BPüEElsz. 
Második Bekerülési érték kivezetése 1AIII BPüEElsz. 1AIII ETRész. 
Harmadik Értékesítés bevétele 3BIV Bankszla 1AIII BPüEElsz. 

Negyedik 
Árfolyamnyereség 1AIII BPüEElsz. 9BVIII BPüEBev. 
Árfolyamveszteség 8BIX BPüERáf. 1AIII BPüEElsz. 

Ötödik 
Értékhelyesbítés visszaírása  1AIII BPüEÉH; 

4DVI ÉT 
Forrás: Saját szerkesztés 

Az output folyamatok téridejét természetesen befolyásolják az értékteremtő fo-

lyamat input, transzformációs és birtoklási szakaszának eseményei értékváltozá-
                                                           
74 K: Névleges kamatláb 
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sai. Ezért most itt az alkalom, hogy összefüggéseiben, az eddigi ismeretek feli-

dézésével (elővéve a II.21. Fejezetből a 13. Példát), és kiegészítésével, a teljes 

folyamaton végighaladva átláthatóvá, teljessé tegyük a pénzügyi eszköz elszá-

molását.  

43. Példa: A vállalkozás beváltja a tartós jövedelemszerzési céllal vásárolt, for-

galomképes vállalati kötvényét vásárolt. A bekerülési érték megállapításához 

szükséges paraméterek: 

Megnevezés Rövidítés Me. Érték 
Kibocsátás dátuma Kib.dát  201X.03.01. 
Vásárlás dátuma Vás.dát  201X.06.01. 
Futamidő T∑ Hónap 36 
Névérték NÉ HUF 10 000 
Vételár V.ár HUF 10 370 
Névleges kamatláb k % 12 

Emlékeztetőül, de a magyarázatokat nem megismételve a beszerzéskor a vállal-

kozás vagyona így változott: 

1. Előkészítő táblázat: 

Bekerülési érték és árfolyamkülönbözet Rövidítés Me. Érték 
Névérték NÉ HUF 10 000 
Vételi árfolyam  % ≈104 
Vételár V.ár HUF 10 370 
Kibocsátás dátuma (nap.hó.év) Kiv.dát.  201X.03.01 
Vásárlás dátuma (nap.hó.év) Vás.dát.  201X.06.01 
Kibocsátástól eltelt időszak hossza t0 Hónap 3 
Névleges kamatláb k % 12 
Vételárban elismert kamat Elism.k HUF 300 
Bekerülési érték BÉ HUF 10 070 
Mérlegfordulónap (nap.hó.év) MF.dát.  201X.12.31 
Ellenőrzés időszakának hossza az üzleti évben t1 Hónap 7 
Teljes futamidő t∑ Hónap 36 
Hátralévő futamidő t2 Hónap 33 
Árfolyam-különbözet (Veszteség) Árf.kül. HUF ≈15 

2. Előkészítőt táblázat: 

Számítás módszere 
Képlet 

Eredmény 
Változókkal Adatokkal 

Vételi árfolyam g Jé�54á�hé�é��é�i g10	37010	000i 103,7 % 

Kibocsátástól eltelt időszak hossza Vás.dát.-Kib.dát. 201X.06.01-201X.03.01. 3 Hó 

Vételárban elismert kamat DhÉ ∗ �E ∗ t0
12  

:10	000 ∗ 0,12? ∗ 3
12  300 HUF 

Bekerülési érték V.ár-Elism.k 10 370-300 10 070 HUF 
Ellenőrzési időszak hossza az üzleti évben k�. �á�. −Já�. �á�. 201X.12.31.-201X.06.01. 7 Hó 
Hátralévő futamidő T∑- T0 36-3 33 Hó 

Árfolyam-különbözet (veszteség) 
DHÉ − hÉE ∗ �1

�2  
:10	070 − 10	000? ∗ 7

33  ≈15 HUF 
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A kötvény futamideje alatti tranzakciók a kamatfizetések voltak. Közvetlen va-

gyonváltozásként a kamat a vállalkozás bankszámlájára (azonosító karakterlánc: 

3BIV Bankszámla (3BIV Bankszla) érkezik (Tartozik). A közvetett vagyonnö-

vekedést (Követel) a 43. táblázat alapján a 9BVIII Befektetett pénzügyi eszkö-

zökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek árfolyamnyereségek 

(9BVIII BPüEBev.) karakterlánccal azonosított térbe kell elhelyezni. Az érték 

pedig: 

3. Előkészítő táblázat: 

Időszak Számítás Érték (HUF) 
201X. év II. félév 10	000	��� ∗ 12%

2  600 

201X+1. év 10	000	��� ∗ 12% 
1 200 

201X+2. év. 10	000	��� ∗ 12 1 200 
201X+3. I. félév 10	000	��� ∗ 12%

2  600 

Emlékezzünk! Az első sor 600 HUF-jából 300 HUF a vételárban elismert kamat. 

Tehát az ellenőrzésnek abban a legelső időszakában a vállalkozás közvetett va-

gyonváltozása csak 600	��� − 300	��� = 300	��� nyereség volt. 

Az értéketeremtő folyamat birtoklás szakaszában nem változott az értékpapír 

értéke. Jöhet a kibocsátás értékesítési formája, amit a futamidő végén beváltás-

nak nevez a pénzügyi szaknyelv. Megint az értékteremtő folyamat input szaka-

szában megnyitott téridő lezárásával kell kezdeni, most már értékadatokkal kie-

gészítve. Így lehetőség lesz a példából hiányzó gazdasági események bemutatá-

sára is. 

Könyvelés tartalma Vagyonnövekedés Vagyoncsökkenés Érték (HUF) 
Bekerülési érték kivezetése 1AIII BPüEElsz. 1AIII BHv.Ép. 10 070 
Értékvesztés visszavezetése 1AIII BPüEÉV 1AIII BPüEElsz. 0 
Értékesítés bevétele (Tőke) 3BIV Bankszla 1AIII BPüEElsz. 10 000 
Értékesítés bevétele (Kamat) 3BIV Bankszla 9BVIII BPüEBev. 600 
Árfolyamveszteség feloldása 
beváltáskor 

8BIX BPüERáf. 4G PIELH;  15 

Vételkor képzett árfolyamnyereség 
feloldása 

 
3C AIELH 
9BVIII BPüEBev. 

0 

Árfolyam-veszteség beváltáskor 8BIX BPüERáf. 1AIII BPüEElsz. 70 
Árfolyam-nyereség beváltáskor 9BVIII BPüEBev. 1AIII BPüEElsz. 0 

A pénzügyi eszközök eladásánál, beváltásánál a számviteli elszámolás szabály-

szerűségét a könyvvizsgálat az A.III. Befektetett pénzügyi eszközök, és a B.III. 

Értékpapírok között nyilvántartott részesedések, hitelviszonyt megtestesítő ér-

tékpapírok a hozam szétválasztásának, dokumentálását és módszerét vizsgálja, 

minősíti a számviteli törvény és a számviteli politika alapján. 
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V.2. Az output egyéb formáinak számvitele 
Az outputok egyéb formáinál alkalmazott számviteli szabályok, gyakorlat (25. 

ábra) csak a hozamok és ráfordítások besorolásában térnek el az értékesítésnél 

megismertektől. Két csoport különíthető el. Az egyiket erőforrások, eszközök 

igényt, követelést nem eredményező átadása, a másikat inkább a tőke (forrás) 

változás vezérli. 

Az eszközvezérelt, és a tőkevezérelt kibocsátások néhány vizsgálati szempont-

ból alig mutatnak különbségeket. Így a számviteli politika, és az analitikus 

nyilvántartás közös bemutatása nem jár lényeges információvesztéssel.  

A vállalkozások számviteli politikájukban általában sem az eszköz-, sem a tőke-

vezérelt kibocsátásokról nem emlékeznek meg. Speciális, ugyanakkor az érték-

teremtő folyamat előző szakaszaiból ”összeollózva” szabályozható tevékenység 

ez. Nincs ok, lehetőség az általánostól eltérő elvek, módszerek, szabályok alkal-

mazására. 

Az analitikus nyilvántartás feladatai a kibocsátások egyéb formáinál csak össze-

tettségük miatt különböznek a vagyon tételes, részletes nyilvántartásának eddig 

alkalmazott elveitől, módszereitől. Az átadott erőforrások csökkenésének doku-

mentálására most is a transzformációnál, birtoklásnál, értékesítésnél használt 

okiratokat, bizonylatokat, módszereket használják a vállalkozások. A kapott tu-

lajdonrész, részesedés tételes nyilvántartásának jellemzői sem különböznek a 

pénzügyi eszközök beszerzésénél, inputjánál alkalmazottól.  

V.21. Eszközvezérelt kibocsátások számvitele 
Azoknál az output folyamatoknál, ahol az értékesítés helyett valamilyen más 

technikát használnak a vállalkozások az értékelés paramétereinél található lénye-

ges eltérés. A besorolás, a nyilvántartás, az elvek és a szabályok általában azo-

nosak az értékesítésnél és a beszerzésnél megismertekkel. A különbség optimá-

lis esetben csak az összetettebb, az értékteremtő folyamat több szakaszát érintő 

feladatból származik. Legtöbb ilyen kibocsátás együtt jár az input, transzformá-

ciós, birtoklási folyamatok közül legalább eggyel.  

Az eszközvezérelt kibocsátások közül az apportba adott eszköz elszámolásának 

két felülete van. Egyik a bevételi oldalt helyettesítő tulajdonrész egy másik vál-

lalkozásban. Bejegyzésig az átadott apport értékét csak a B.II.5. Egyéb követelé-

sek között szabad kimutatni. Innen a cégbírósági bejegyzés után lehet az A.III.1. 

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban, az A.III.3. Tartós jelentős tulajdoni 
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részesedés, az A.III.2. Egyéb tartós részesedés, a B.III.1. Részesedés kapcsolt 

vállalkozásban, a B.III.2. Egyéb tartós részesedés mérlegsorok valamelyikébe 

átvezetni. A döntés egyrészt az üzletrész feletti ellenőrzés megszerzése mögött 

álló szándéktól (befektetési, vagy forgatási cél), másrészt a számviteli törvény 

vállalkozási csoportokra vonatkozó szabályaitól függ. Az apport nem tartozik az 

általános forgalmi adó hatálya alá. 

Az átadott erőforrás, eszköz értékével természetesen abban a térben csökken a 

vállalkozás vagyona, ahol az átadott eszközt a vállalkozás nyilvántartotta, bemu-

tatta.  

A teljesítmény, a közvetett vagyonváltozás a két érték különbözetével egyenlő. 

Elhelyezését az eredménykimutatásban a számviteli törvény ilyen bonyolultan 

szabályozza: 
46. táblázat 
Apportálás közvetett hatása a vagyonra 

Átadott 
erőforrás 

Kapott üzletrész értéke >  Appor-
tált erőforrás könyv szerinti értéke 

Kapott üzletrész értéke <  Appor-
tált rőforrás könyv szerinti értéke 

Reálfolyamatban 
használt erőforrás 

A.III Egyéb bevétel A.VII. Egyéb ráfordítás 

Befektetetési cél-
lal ellenőrzött ré-
szesedések 

B.VIII.14. Részesedésekből szárma-
zó bevételek, árfolyamnyereségek  

B.IX.18. Részesedésekből származó 
ráfordítások, árfolyamveszteségek 

Befektetési céllal 
ellenőrzött hitel-
viszonyt kifejező 
értékpapírok  

B.VIII.15. Befektetett pénzügyi esz-
közökből (értékpapírokból, kölcsö-
nökből) származó bevételek árfo-
lyamnyereségek 

B.IX.19. Befektetett pénzügyi eszkö-
zökből (értékpapírokból, kölcsönök-
ből) származó ráfordítások, árfo-
lyamveszteségek 

Forgatási céllal 
ellenőrzött pénz-
ügyi eszközök 

B.VIII.17. Pénzügyi műveletek 
egyéb bevételei 

B.IX.22. Pénzügyi műveletek egyéb 
ráfordításai 

Forrás: Saját szerkesztés 

Ajándékozásnál és térítés nélküli átadásnál az eszköz könyv szerinti értéke a 

A.VII. Egyéb ráfordítások, vagy a B.IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai cso-

portokban csökkenti közvetetten a vállalkozás vagyonát. A bevételi oldal az ál-

talános forgalmi adót kivéve hiányzik. Mi jellemzi az adóelszámolást? Mindkét 

tranzakció az általános forgalmi adó hatálya alá tartozik. Kivéve, ha egy jogsza-

bályba öntött parancs miatt kénytelen a vállalkozás valamelyik eszközét térítés 

nélkül átadni. Az általános forgalmi adó B.II.5. Egyéb követelés, ha a megaján-

dékozott (eszközt átvevő) az általános foralmi adót megtéríti. Ha a vállalkozás 

nem fizetteti meg az eszköz átvevőjével (megajándékozottal) az általános forgal-

mi adót, akkor ennek összege is azt a ráfordítást növeli, amelyiket az átadott erő-

forrás könyv szerinti értéke. Az ajándékozás és a térítés nélküli átadás Áfa 



 

369 
 

szempontjából értékesítés, így a költségvetéssel szembeni kötelezettséget növeli 

az F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek mérlegcsoportban.  

A csere (barter) ügylet számviteli és adójogi szempontból is egy értékesítést és 

egy vásárlást jelent. A tranzakció leggyakrabban a készleteknél fordul elő. A 

mérlegcsoporton belül minden kombináció elképzelhető és lehetséges. Például 

árut lehet árura, anyagra cserélni, de áruért, anyagért lehet készterméket, vagy 

félkészterméket is adni. 

A kötelezettség fejében a vállalkozás akkor adja át valamilyen eszközét, ha pél-

dául likviditási problémák miatt nem tudja pénzeszközzel kifizetni tartozását. A 

tranzakció egy értékesítésre és egy kompenzációra bontva kezelhető. 

Az apportba adott eszközök értékelését is két felületen kell elvégezni. A vagyont 

növelő síkon a megszerzett üzletrész, részesedés értéke azonos a kedvezménye-

zett, apportot kapó társaság alapító okiratában rögzített, a többi tulajdonos, szak-

értő, könyvvizsgáló, által elfogadott, a cégbíróságon bejegyzett összeggel.  

Az ajándékozásnál, és a térítés nélküli átadásnál a közvetett vagyoncsökkenés az 

átadott eszköz nyilvántartási értékével lesz egyenlő. Az általános forgalmi adó 

alapja viszont minden esetben az erőforrás piaci értéke. 

Ha a csere, barter ügylet exportot és importot is tartalmaz, akkor az időben elő-

ször megvalósuló ügylet teljesítésének napján érvényes, a vállalkozás számviteli 

politikája szerinti árfolyamot kell használni. 

Ha a vállalkozás kötelezettség fejében adja át egyik erőforrását a hitelezőjének, 

akkor az egyéb bevétel maximuma a hitelezővel szembeni kötelezettség összege. 

Ha az átadott erőforrás értéke nem fedezi a kötelezettség teljes összegét, akkor a 

hitelezőé a döntő szó. Neki kell elfogadni a beszámítási, kompenzációs értéket.  

Az apport főkönyvi nyilvántartásánál (F.29. Melléklet) ismét tort ül a kripta-

számvitel. A szemérmetlen asszimiláció értelmetlen, elszomorító, dühítő, példá-

ja a tranzakció szabályozása. Általánossá tették a nettó elszámolást! A pénzügyi 

eszközök apportjával azonos módon, a reálfolyamatokban használt eszközöknél 

is nettó módon kell elszámolni az átadott erőforrás értékét, mint közvetett va-

gyonváltozást. Ezzel a főkönyvi nyilvántartást sikerült bonyolulttá, áttekinthetet-

lenné, elrettentővé tenni a közgazdászok menedzserek számára. Jöhet a szám-

vitel varázspálcája, a technikai számla. Nem is egy, hanem kettő, hiszen a társa-

ság alapításánál, tőkebefektetésnél a cégbírósági bejegyzés menetrendje is ki-

kényszerít egy ilyet. Az első a kapott apport módszerének (II.22. Fejezet) tükör-
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képeként az apportot kapó társasággal szembeni követelést tartalmazza a cégbí-

rósági bejegyzésig. A másik gyűjti össze a közvetett vagyonváltozás tényezőit, 

hogy a vállalkozás üzleti évi teljesítményében már csak a nyereség, vagy a vesz-

teség jelenjen meg.  

A feladat bonyolultságának, nehézségének így három fokozata van. A legegy-

szerűbb, mikor az apport tárgya vásárolt készlet. A legösszetettebb a saját terme-

lésű készlet apportja, mert itt a saját termelésű készletek állományváltozását is 

kezelni kell75. Talán az a leghasznosabb, ha a bemutatott példánál maradunk az 

arany középúton. Az apport tárgya legyen a reálfolyamatokhoz használt befekte-

tett eszközök közül az A.II Tárgyi eszközök mérlegcsoport. A részesedés meg-

szerzésének célját pedig minősítse tartós jövedelemszerzésnek a vállalkozás. Így 

a vagyonelemet az A.III. Befektetett pénzügyi eszközök csoportba kell sorolni. 

Tanulságos lesz a kriptaszámvitel és az adaptív számvitel megoldásának össze-

hasonlítása. 
Külső vagyoni sík Közvetítő sík    Belső sík 
      Vagyoni   Teljesítmény 
 
  D.IV. Értékelési tartalék     A.II. Tárgyi eszközök          
                                 - Bruttó érték 
                - Halm.terv.sz. écs. 
      - Halm. terv.f.écs. 
      - TE értékhelyesb.     A.III. Egyéb bevételek 
              

          B. II Egyéb követelések 
     - Részesedésekkel kapcsolatos  

          követelés 
        - Technikai számla      

       A.VII. Egyéb ráfordítások    
     
 
     A.III. Befektetett pénzügyi eszközök 
 
Forrás: Saját szerkesztés                

27/a. ábra 
Apport átadás hálózata a kriptaszámvitelben 

A tranzakció téridejét követve a vastag vonallal jelzett hurok a halmozott terv 

szerinti és terven felüli értékcsökkenés átvezetését érzékelteti a bruttó értéket 

tartalmazó főkönyvi számlán. Az egy csomóponton belüli mozgás most is jelen-

tős információvesztéssel jár. 

                                                           
75 Na, itt aztán igazán elemében van a kriptaszámvitel fanjainak improduktív kreativitása. 
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Az erőforrás feletti ellenőrzés megszűnése miatt az előző években képzett érték-

helyesbítést is meg kell szüntetni. Ez a külső és a belső vagyoni sík két csomó-

pontja közti nem irányított kapcsolatot hoz létre. 

A közvetítő csomópontra a belső vagyon síkhoz tartozó tárgyi eszközök doboz-

ból irányított kapcsolat az erőforrás könyv szerinti értékének átvezetését jelenti a 

technikai számlára. A tranzakcióban ez a vagyont csökkentő elem. 

A közvetítő csomóponthoz csatolt alig látszó, vékony vonallal jelzett hurok azt 

jelenti, hogy ennél a technikánál az alapító okiratban meghatározott érték a cég-

bírósági bejegyzésig elismert igény, követelés az apportot fogadó vállalkozással 

szemben. A technikai számla használata miatt ennek a könyvelésnek nincs köz-

gazdasági tartalma. 

A közvetítő csomópont egyik csúcspontjából induló két kapcsolat közül minden 

tranzakciónál csak egyikre van szükség. A technikai számlán összegyűjtött for-

galmi adatok különbségének előjelétől függően kell köztük választani. Ha a ré-

szesedés, és az apportált erőforrás értéke közül az előbbi a nagyobb, az közvet-

len (Tartozik), és közvetett (Követel) vagyonnövekedés, tehát egyéb bevétel 

lesz. Fordított esetben közvetlenül, és közvetetten is csökken a vállalkozás va-

gyona, ami a teljesítmények között az egyéb ráfordításként jelenik meg.  

Az egyéb követelések közvetítő csomópontból a befektetett pénzügyi eszközök 

dobozba mutató irányított a cégbírósági bejegyzésre adott számviteli reakciót 

mutatja. 

Hogyan néz ki a tranzakció az adaptív számvitel szemléletével, technikájával: 
Külső vagyoni sík Közvetítő sík    Belső sík 
      Vagyoni   Teljesítmény 
 
    

B.II. Egyéb követelések 
     Részesedésekkel kapcsolatos köve-     A.III. Egyéb bevé- 
            telések       telek 
 
 D.IV. Értékelési tartalék       A.II. Tárgyi eszközök          
                                 - Bruttó érték 
                - Halm.terv.sz. écs 
      - Halm. terv.f.écs 
      - TE értékhelyesbítés  
      
     A.III Befektett pénzügyi    A.VII. Egyéb ráfordí- 
               eszközök     tások 
 
Forrás: Saját szerkesztés            

27/b. ábra 
Apport átadás hálózata az adaptív számvitelben 
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Ez azért jóval egyszerűbb. A nettó elszámolás elkerülésével visszakaphatók az 

apportált eszköz minőségének mérésére, bemutatására alkalmas információk. El-

tűnhet a II. Tárgyi eszközök csomópontra rajzolt hurok! A technikai számla ki-

iktatása pedig a B.II Követelések csomópontot teszi érthetőbbé, világosabbá. 

A többi eszközvezérelt kibocsátás főkönyvi nyilvántartásának módszere már 

bruttó elszámolás. A kivezetett eszköz értéke az értékesítési folyamat ráfordítá-

saként számolható el. A közvetlen vagyonváltozásnál csökkenést (Követel), a 

közvetettnél pedig ráfordítás növekedést (Tartozik) kell regisztrálni. A bevétel 

felület mindegyik formánál hiányzik, viszont ez ehhez köthető fizetendő ál-

talános forgalmi adót elő kell írni. Mivel ajándéknál, ingyenes eszközátadásnál 

semmilyen jogcímen – általános forgalmi adó megtérítése miatt sem – nem il-

lendő anyagi ellenszolgáltatást kérni, ezért a költségvetésnek fizetendő adó 

összegével az egyéb ráfordítást kell növelni (Követel). A jövedelemalapú bruttó 

elszámolás megnyitja a teret az apportnál felrúgott természetes rend helyreállítá-

sa előtt. Mindez így nézhet ki egy kötelezettség fejében átadott tárgyi eszköznél:  
Külső vagyoni sík    Belső sík 
     Vagyoni    Teljesítmény 

   
        A.II Tárgyi eszközök      
                      - Bruttó érték     
             - Halm. terv szer. écs.  
 D.IV. Értékelési tartalék          - Halm.terv.sz. écs 
             - TE értékhelyesbítés 

    A.III. Egyéb bevételek 
   
 
     B.II. Követelések 
     Egyéb követelések 
F.III. Kötelezettségek 
         Szállítók      
         Fizetendő Áfa          A.VII. Egyéb ráfordí- 
                      tások 
Forrás: Saját szerkesztés 

28. ábra 
Térítés mentesen, és kötelezettség megszüntetése, csökkentése miatti teljesített erőforrás 

átadás hálózata az adaptív számvitelben 
Az első szembetűnő változás az egyéb követelések doboz megjelenése természe-

tes helyén, a belső síkon. Megszűnt a befektetés időpontjának és a cégbírósági 

bejegyzésnek az eltérése a téridőben, így nincs szükség a közvetítő csomóponta.  

A belső síkon is csak akkor van rá szükség, ha a fizetendő általános forgalmi 

adót a kedvezményezettnek, a megajándékozottnak meg kell fizetnie. Most is 

tartom, ez nem túl korrekt eljárás ingyenes erőforrás átadás esetén. Ugyanakkor 
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adósság, tartozás, kötelezettség fejében átadott eszközöknél csak az általános 

forgalmi adóval csökkentett összeget lehet közvetett vagyonnövekedésként 

számba venni. De hát ebben a tranzakcióban szó sincs ingyenes vagyonátadás-

ról. Az erőforrás átadásával meg akarunk szabadulni egy tartozásunktól. Az ál-

dozatot nagyon is kézzelfogható hozadékért hozza meg ilyen esetben a vállalko-

zás.  

A kötelezettség és az egyéb bevételek közti kapcsolat pedig az erőforrás átadás-

sal kiváltott kötelezettség miatt született. Egy tartozás megszűnése (Tartozik) 

közvetetten, bevétel formájában részben, vagy egészben ellensúlyozza, semlege-

síti (Követel) az erőforrás átadadás miatt elfogadott plusz ráfordítást, erőforrás 

áldozatot.   

Az eszközvezérelt kibocsátások számviteli nyilvántartásának szabályszerűségét 

a könyvvizsgálat a következő kérdések alapján, eljárások felhasználásával tudja 

ellenőrizni: 

• A vállalkozás kivezette az apportált erőforrások könyv szerinti értékének 

minden elemét?  

• Az apport ellenében kapott részesedés értéke egyezik a cégbírósági bejegyzés 

szerinti összeggel? 

• Az apport ellenében kapott részesedés besorolása megfelel a jogszabályi előí-

rásoknak és a vállalkozás számviteli politikájának? 

• Az ajándékba, vagy térítés nélkül átadott eszközök általános forgalmi adóját 

a piaci érték alapján vallották be? 

• A csere (barter) ügyleteknél jó árfolyamot használtak? 

• A kötelezettség fejében átadott eszközök átadását dokumentálta a vállalko-

zás? 

V.22. Tőkevezérelt outputok 
Tőkevezérelt output jellegű gazdasági műveletek közvetlenül, vagy közvetetten 

mindig a D. Saját tőke csökkenésével járnak. A saját tőke a gazdasági tranzakci-

óban fellelhető közvetlen jelenlétének három formája közül a II.11.2. Fejezet 

tartalmazza a pótbefizetés visszafizetés, és az osztalékfizetés szabályait. Az 

utóbbira vonatkozó többi fontos információ megtalálható a II.31. Fejezetben. 

A tőkeleszállítás harmadik formája a cégbíróságon bejegyzett saját tőke csök-

kentése, ami megtörténhet a tulajdonosi arányok megőrzésével, vagy felrúgásá-

val is. A tőkekivonással együtt járó tőkeleszállításkor a tagoknak, részvényesek-

nek járó összeg megállapításánál számításba kell venni a jegyzett tőkén felüli 
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vagyont is. Amennyiben a saját tőke kevesebb a jegyzett tőkénél, akkor először 

a vagyonvesztés rendezésének módjáról kell dönteni (III.31. Fejezet). Ha a saját 

tőke több mint a jegyzett tőke, akkor a tőkeleszállítással arányosan a szabad 

eredmény-, és tőketartalékot is csökkenteni kell. Nem életszerű, hogy kényszer, 

vagy saját megfontolás miatt a kiválás mellett döntő tag továbbra is igényt tart-

hasson a vállalkozás saját vagyonának bármelyik elemére.  

A jegyzett tőke leszállításának egyik módja a saját részvény, üzletrész visszavá-

sárlása. A visszavásárlásnak két korlátja van. Egyik egy mennyiségi korlát: Kft a 

törzstőke 50 százalékánál, részvénytársaság az alaptőke, 25 százalékánál na-

gyobb arányban nem ellenőrizheti az önmagában tulajdonosi jogokat adó befek-

tetést. A másik szabályt a hitelezők védelmében hozták a jogszabályalkotók: a 

vállalkozás maximum a jegyzett tőkén felüli vagyona összegéig vásárolhatja 

vissza tagjaitól az üzletrészeket, részvényeket. A hitelezők védelme érdekében 

tilos a teljes mértékben be nem fizetett részesedések, tehát a jegyzett, de még be 

nem fizetett tőke visszavásárlása. A vállalkozás akkor sem alkalmazhatja a tőke-

kivonásnak ezt az eszközét, ha az üzleti évben a törvényi korlátok (megint a hi-

telezők védelme!) miatt nem fizethet osztalékot. A visszavásárolt üzletrész el-

veszti a tulajdonosi jogosítványait. Tilos osztalékot fizetni rá, és szavazásra sem 

jogosít. A vállalkozás a megvásárolt üzletrészt a társasági szerződésben megha-

tározott határidőn belül köteles eladni, a tőkeleszállítás szabályainak alkalmazá-

sával bevonni, vagy a megmaradt tagok között a törzsbetétek arányában felosz-

tani.  

A visszavásárlástól az értékesítésig, vagy bevonásig a visszavásárolt részvé-

nyekre fordított összeget a mérleg eszközoldalán a B.III.3. Saját részvények, 

saját üzletrészek sorban kell kimutatni. A névértéket a tőkeleszállítás, vagy érté-

kesítés előtt a D.I. Jegyzett tőke sor tartalmazza. A hozzájuk tartozó megválto-

zott tulajdonosi jogosítványokra csak egy tájékoztató sor, az „Ebből: visszavásá-

rolt tulajdonosi részesedés névértéken” hívja fel a piaci szereplők figyelmét. 

Az üzletrész, részvény visszavásárlási, illetve névértéke általában nem egyezik 

meg. Az előbbi a piaci helyzetet, illetve a vállalkozás teljesítményét, a tulajdo-

nosok közti erőviszonyokat, érdekérvényesítő képességet tükröző realizált piaci 

érték. Az utóbbi pedig a tulajdonosi jogok alapját képező, cégbíróságon bejegy-

zett tulajdoni hányad.  
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A visszavásárolt részvényekről, üzletrészekről a vállalkozások ritkán vezetnek 

analitikus nyilvántartást. A szükséges adminisztrációs és információs kötelezett-

ségeknek tökéletesen eleget tudnak tenni a főkönyvi nyilvántartással és az alap-

bizonylatokkal. 

A visszavásárlás főkönyvi elszámolása (F.30. Melléklet) csak a pénzmozgással 

együtt történhet. Tehát a pénzeszközt kell áldozni (Követel) azért, hogy a tulaj-

donosi jogokat ellenőrzése alá vonja a vállalkozás. Kiszabaduljon az ellenséges 

felvásárlás csapdájából. Vagy egyszerűen az üzletrész forgalomképtelensége el-

lenére lehetővé tegye a tulajdoni hányadát eladni kívánó, ha nem akarja eladni, 

akkor a maradók által a kisebbségek erős jogi védelme ellenére sikeresen kizárt, 

ha nem kizárható, akkor kiutált tag távozását, eltávolítását. A pénzeszközöket 

azonosító karakterlánc most is 3BIV Bankszámla (3BIV Bankszla). A saját üz-

letrész, részvény is erőforrás, hiszen a vállalkozás rendelkezhet vele. Például 

eladhatja, ha van piaca. A jogi szabályozás miatt saját üzletrészt, részvényt csak 

forgatási céllal vásárolhat vissza, ellenőrizhet (Tartozik), tehát azonosítására a 

3BIII Visszavásárolt üzletrészek (3BIII VVSÜr.) karakterlánc alkalmas. Vicces 

lenne a tulajdonosi jogokat nem adó erőforrásokhoz tartós jövedelemszerzési, 

vagy befolyásolási célt kapcsolni.  

Az üzletrész visszavásárlás felső határa a vállalkozás szabad saját tőkéje. Tehát 

visszavásárláskor a visszavásárlási értékkel megegyező összeggel csökkenteni 

(Tartozik) kell a szabad saját tőke elemei közül az osztalékfizetésben meghatá-

rozó D.IV. Eredménytartalékot. Azonosító kódja most is 4DIV Eredménytarta-

lék (4DIV ET). A hitelezők védelmét most is az jelzi, hogy ezzel az összeggel a 

4DV Lekötött tartalékot (4DV LT) kell növelni (Követel). 

Ha az üzletrészért a vállalkozás erőforrást, eszközt ad a kiváló, üzletrészüket 

csökkentő tulajdonosoknak, akkor tőkeleszállítás az V.12. Fejezetben összefog-

lalt eszközértékesítéssel egészül ki (F.30 Melléklet b.) ábra). 

A visszavásárolt saját részvényekkel, üzletrészekkel valamit kezdeni kell. A vál-

lalkozások három lehetőség közül választhatnak. Eladhatják (ha van rá kereslet), 

bevonhatják, feloszthatják. 

Ha a visszavásárolt saját részvényt, üzletrészt a vállalkozás értékesíti, akkor az 

V.13. Fejezetben összefoglalt értékpapír értékesítés lépéseit, és nettó elszámolá-

si módszerét kell alkalmazni, az értékesítésre jutó lekötött tartalék megszünteté-

sével együtt (F.30. Melléklet c. ábra). 
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A saját részvények, üzletrészek tulajdonosok közti felosztása a jegyzett tőke 

összegét nem módosítja. Csak a tulajdonosi szerkezetet. A visszavásárlási érté-

ket viszont térítés nélküli vagyonátadásként – szabályait, módszereit az előző, 

V.21. Fejezetben találják meg – kell elszámolni a lekötött tartalék feloldásával 

együtt (F.30. Melléklet d.) ábra). 

A saját részvény, üzletrész visszavásárlása akkor jár együtt a tőkekivonással, ha 

ezt a társaság tőkeleszállítás formájában bevonja. Az elszámolást tőkealapon 

kell végezni. Az ellenőrzött erőforrások értéke csökken (Követel) a tulajdoni há-

nyad visszavásárlására költött összeggel. Azonosításra a 3BIII Visszavásárolt 

saját üzletrészek, részvények (3BIII VVSÜr.) karakterlánc használható. A va-

gyon másik, tőke felületén is a vagyon negatív változását kell kezelni. A vissza-

vásárlásra fordított összeget viszont meg kell osztani a tulajdoni jogosítványokat 

adó üzletrész a jegyzett tőke, és a szabad eredménytartalék között. A cégbírósá-

gon bejegyzett tőkének pontosan a bevont üzletrész névértékével, a tulajdonosi 

jogosítványok alapjával kell változnia, csökkennie (Tartozik). Ha ennél az 

összegnél a vállalkozás többet fizetett volt tulajdonosának, akkor a névérték fe-

letti összeggel a szabad eredménytartalékot kell csökkenteni (Tartozik).  

Mi van akkor, ha a vállalkozás névérték alatt vásárolta meg a tulajdoni hánya-

dot? Ha a volt tulajdonos hajlandó volt a névérték alatti összeggel beérni, mert 

alig várta, hogy megszabadulhasson ettől a tulajdonától. A jegyzett tőkének 

(azonosító: 4DI Jegyzett tőke, 4DI JT) ebben az esetben is a névértékkel kell 

csökkennie (Tartozik)! Az erőforrás síkon is ennyivel lesz kevesebb (Követel) a 

vállalkozás ellenőrzött vagyona (azonosító: 3BIII Visszavásárolt saját üzletré-

szek, részvények, 3BIII VVSÜr.). Most magasabb összeggel csökkent a vagyon 

mindkét felülete, a tőke, és az erőforrás is, mint amennyibe a saját üzletrész, 

részvény feletti ellenőrzés megszerzése került. Jobban csökkent a külső kény-

szer, mint a vállalkozás készsége, erőforrása. Az összhangot a vagyon két fe-

lülete között most is kötelező megteremteni. Melyik érték felel meg a valódiság 

számviteli alapelvének. A tulajdonosok első gyűlésén, a legközelebbi osztalék-

fizetés paramétereinek megállapításánál mindenki számára egyértelművé válik, 

hogy a tőkeváltozás értéke fejezi ki a vállalkozás gazdasági potenciáljának igazi, 

működését meghatározó állapotát. A névértékkel csökkent a vállalkozás va-

gyona! Nem az érte adott összeggel. Ha a tőke, kötelem csökkenéshez kevesebb 

erőforrást kellett feláldozni, akkor ez pozitív vagyonváltozást jelent. Közvetett, 

jövedelem alapú elszámolásnál bevételt, vagy költségmegtérülést. A számviteli 

szabályozás a tőkebevonásnál azonban közvetlen tőkealapú elszámolást ír elő. 
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Ezért nem eredményágon, hanem a saját tőke, ezen belül a szabad felhasználású 

eredménytartalék (azonosító: 4DIV Eredménytartalék, 4DIV ET) magasabb 

értéke (Követel) fogja kifejezni a vagyoni helyzet kedvező irányú változását. Az 

erőforrás síkon (azonosító: 3BIII Visszavásárolt saját üzletrészek, részvények, 

3BIII VVSÜr.) pedig a visszavásárlási értékeket kell kiegészíteni a névértékre 

(Tartozik). 

A végére még egy elszámolási feladat van. A tulajdoni hányad visszavásárlása 

miatt lekötött eredménytartalékot újra fel kell szabadítani, hozzáférhetővé kell 

tenni. Több (Követel) lesz a 4DIV Eredménytartalék (4DIV ET), illetve kisebb 

(Tartozik) a 4DV Lekötött tartalék (4DV LT) karakterlánccal azonosított tőkee-

lem (F.30. Melléklet e.) ábra).    

A tőkekivonás másik módja a jegyzett tőke közvetlen leszállítása, a tulajdono-

soknak történő kifizetéssel vagy eszközátadással (F.30. Melléklet f.) ábra). Oka 

lehet a vállalkozás tőkeigényének csökkenése, de a tulajdonosok leszállíthatják a 

tőkét egy jól működő vállalkozásban is. A pénzforgalmi szemlélet egyszerűbb 

módját használva az erőforrás síkon az ellenőrzött pénzeszköz (Azonosító: 3BIV 

Bankszámla, 3BIV Bankszla) mennyisége lesz kevesebb (Követel). A tőke 

csökkenését (Tartozik) pedig a jegyzett, és a szabad saját tőke elemeinek arányá-

ban kell felosztani. A szabad tőkén belül a tulajdonosoknak illik először az ered-

ménytartalékot csökkenteni (Tartozik), és csak akkor hozzányúlni az egy fokkal 

nehezebben mobilizálható tőketartalékhoz, ha az előző szabad saját tőke elem 

nem nyújt fedezetet a tőkeleszállításra. Ez a korrekt megoldás a vállalkozás hi-

telezőivel szemben.    

Ha a vállalkozás pénz helyett más erőforrásban adja ki a kiváló tulajdonosok üz-

letrészét, akkor ennek főkönyvi elszámolásakor egy sokkal bonyolultabb modell 

alkalmazható (F.30. Melléklet g.) ábra). Az ilyen típusú tranzakció meglehető-

sen ritka a vállalkozások életében, ezért talán nem követek el túl nagy bűnt, ha 

ebben a könyvben eltekintek a bemutatásától. 
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A tőkeleszállítás számviteli nyilvántartásának szabályszerűségét a könyvvizsgá-

lat a következő kérdések alapján, eljárások felhasználásával tudja ellenőrizni: 

• A saját részvény, üzletrész beszerzése megfelelt a Ptk. és a számviteli tör-

vény előírásainak. 

• A visszavásárolt saját részvények, üzletrészek értékesítése, bevonása, felosz-

tása megfelelt a számviteli törvény, és Ptk. előírásainak? 

• A jegyzett tőke leszállításánál elszámolták az eredménytartalék és a tőketar-

talék csökkentését is? 
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Ellenőrző kérdések 
1. Mi a lényege az értékteremtő folyamat kibocsátás (output) szakaszának? 

2. Mit tartalmaz a nettó árbevétel csoport az eredménykimutatásban? 

3. Ismertesse a nettó árbevételt csökkentő tételek jellemzőit. 

4. Ismertesse a nettó árbevétel szerkezetét az eredménykimutatásban. 

5. A nettó árbevétel melyik mérlegsorokkal van kapcsolatban? 

6. Ismertesse a nettó árbevételhez kapcsolódó költségek elszámolásának jellem-

zőit. 

7. Hogyan kell meghatározni a devizában, valutában keletkezett nettó árbevétel 

értékét? 

8. Ismertesse a nettó árbevétel analitikus nyilvántartásának jellemzőit. 

9. Ismertesse a nettó árbevétel főkönyvi elszámolásának típusait. 

10. Foglalja össze a helyesbítő számla tartalmát, a főkönyvi elszámolás jellemző 

11. Ismertesse az áruértékesítés, szolgáltatásnyújtás bevételeinek a hitelesség 

igazolásához szükséges könyvvizsgálói feladatokat. 

12. Ismertesse az immateriális javak és tárgyi eszközök kivezetésének legfonto-

sabb jellemzőit. 

13. Ismertesse a vásárolt készletek kivezetésének legfontosabb jellemzőit. 

14. Milyen mérleg és eredménykimutatás sorokat érint a reálfolyamatokhoz 

használt eszközök kivezetése? 

15. Ismertesse a reálfolyamatokhoz használt eszközök kibocsátásának elszámolá-

sánál a hitelesség igazolásához szükséges könyvvizsgálói feladatokat. 

16. Milyen szempontok szerint kell szétválasztani, és a beszámolóban bemutatni 

a pénzügyi eszközök értékesítésekor keletkező hozamokat? 

17. Ismertesse az árfolyamkülönbözet megállapításának módszereit a pénzügyi 

eszközök értékesítésénél, beváltásánál? 

18. Ismertesse a befektetési céllal vásárolt részesedések, tulajdonviszonyt meg-

testesítő értékpapírok értékesítésének főkönyvi elszámolását. 

19. Ismertesse a tartós befektetési céllal vásárolt, hitelviszonyt megtestesítő ér-

tékpapírok értékesítésének főkönyvi elszámolását. 

20. Ismertesse a tartós befektetési céllal vásárolt, hitelviszonyt megtestesítő ér-

tékpapírok beváltásának főkönyvi elszámolását. 

21. Ismertesse a forgatási céllal vásárolt részesedések, tulajdonviszonyt megtes-

tesítő értékpapírok értékesítésének főkönyvi elszámolását. 

22. Ismertesse a forgatási céllal vásárolt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 

értékesítésének főkönyvi elszámolását. 
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23. Ismertesse a forgatási céllal vásárolt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 

beváltásának főkönyvi elszámolását. 

24. Ismertesse a pénzügyi eszközök értékesítésének, beváltásának elszámolásá-

nál a hitelesség igazolásához szükséges könyvvizsgálói feladatokat. 

25. Ismertesse a tőkeleszállítás formáit és szabályait. 

26. Ismertesse a saját részvény, üzletrész visszavásárlásának feltételrendszerét. 

27. Ismertesse a saját részvény, üzletrész visszavásárlás számviteli elszámolásá-

nak jellemzőit. 

28. Ismertesse a jegyzett tőke leszállítás számviteli elszámolásának legfontosabb 

formáit és szabályait. 

29. Ismertesse a tőkeleszállítás formáit és szabályait. 

30. Ismertesse a saját részvény, üzletrész visszavásárlásának feltételrendszerét. 

31. Ismertesse a saját részvény, üzletrész visszavásárlás számviteli elszámolásá-

nak jellemzőit. 

32. Ismertesse a jegyzett tőke leszállítás számviteli elszámolásának legfontosabb 

formáit és szabályait. 

Kulcsfogalmak 
Belföldi 

Eszköz kivezetés 

Külföldi 

Nettó árbevétel 

Selejtezés 

Tőkeleszállítás 

Tőkevezérelt kibocsátások 

Visszavásárolt saját részvény, üzletrész 
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1. Melléklet 
Készletfelhasználás értékének megállapítása FIFO módszerrel (31. Példa) 

Megnevezés Mennyiség 
(kg) 

Egységár 
(HUF/kg) 

Érték (HUF) 

1. felhasználás    
Készlet nyitókészletből 1. felhasználás előtt 1 000 1 000 1 000 000 
1. felhasználás nyitókészletből 1 000 1 000 1 000 000 
Készlet nyitókészletből 1. felhasználás után 0 1 000 0 
Készlet 1. beszerzésből 1. felhasználás előtt 5 000 950 4 750 000 
1. felhasználás 1. beszerzésből 2 000 950 1 900 000 
Készlet 1. beszerzésből 1. felhasználás után 3 000 950 2 850 000 
1. felhasználás összesen 3 000 967 2 900 000 
2. felhasználás    
Készlet Nyitókészletből 2. felhasználás előtt 0 1 000 0 
2. felhasználás nyitókészletből 0 1 000 0 
Készlet nyitókészletből 2. felhasználás után 0 1 000 0 
Készlet 1. beszerzésből 2. felhasználás előtt 3 000 950 2 850 000 
2. felhasználás 1. beszerzésből 3 000 950 2 850 000 
Készlet 1. beszerzésből 2. felhasználás után 0 950 0 
Készlet 2. beszerzésből 2. felhasználás előtt 6 000 1 020 6 120 000 
2. felhasználás 2. beszerzésből 2 000 1 020 2 040 000 
Készlet 2. beszerzésből 2. felhasználás után 4 000 1 020 4 080 000 
2. felhasználás összesen 5 000 978 4 890 000 
3. felhasználás    
Készlet nyitókészletből 3. felhasználás előtt 0 1 000 0 
3. felhasználás nyitókészletből 0 1 000 0 
Készlet nyitókészletből 3. felhasználás után 0 1 000 0 
Készlet 1. beszerzésből 3. felhasználás előtt 0 950 0 
3. Felhasználás 1. beszerzésből 0 950 0 
Készlet 1. beszerzésből 3. felhasználás után 0 950 0 
Készlet 2. beszerzésből 3. felhasználás előtt 4 000 1 020 4 080 000 
3. felhasználás 2. beszerzésből 4 000 1 020 4 080 000 
Készlet 2. beszerzésből 3. felhasználás után 0 1 020 0 
 Készlet 3. beszerzésből 3. felhasználás előtt 4 000 1 050 4 200 000 
3. felhasználás 3. beszerzésből 4 000 1 050 4 200 000 
Készlet 3. beszerzésből 3. felhasználás után 0 1 050 0 
Készlet 4. beszerzésből 3. felhasználás előtt 7 000 1 100 7 700 000 
3. felhasználás 4. beszerzésből 4 000 1 100 4 400 000 
Készlet 3. beszerzésből 4. felhasználás után 3 000 1 100 3 300 000 
3. felhasználás összesen 12 000 1 057 12 680 000 
Zárókészlet 3 000 1 100 3 300 000 
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A. Mellékletek: Analitikus nyilvántartások  
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A.1.  Melléklet 
Egyedi nyilvántartó karton 

Immateriális javak 
 

I. Eszköz azonosító adatai II. Időpontok 
Kód:  Beszerzés:  
Megnevezés: Használatba (birtokba) vétel:  
Érintett tárgyi eszközök száma: Kivezetés:  
Beszerzés módja: Apport Térítés nélküli átvétel Vásárlás, egyéb 

III. Főkönyvi azonosítók 
Bruttó ért.: Terv szerinti écs: Terven felüli écs: Értékhelyesbítés: 

IV. Értékcsökkenés elszámolás paraméterei 
Hasznos élettartam 
(év): 

Maradványérték 
(HUF): 

Elszámolás 
módja: 

Éves leírási kulcs: 

V. Gazdasági események nyilvántartása (HUF) 

Dá-
tum 

Megne-
vezés 

Bruttó érték Terv szerint écs 
Nettó 
érték 

Terven felüli 
Écs 

Értékhelyesbítés Könyv 
szer. 
érték 

Támo-
gatás és 
viszaírás Vált. Halm. Vált. Halm. Vált. Ham. Vált. Halm. 
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A.2.  Melléklet 
Egyedi nyilvántartó karton 

Tárgyi eszközök 
 

I. Eszköz azonosító adatai II. Időpontok 
Kód:  Beszerzés:  
Megnevezés: Használatba (birtokba) vétel:  
Érintett tárgyi eszközök száma: Kivezetés:  
Beszerzés módja: Apport Térítés nélküli átvétel Vásárlás, egyéb 

III. Főkönyvi azonosítók 
Bruttó ért.: Terv szerinti écs: Terven felüli écs: Értékhelyesbítés: 

IV. Értékcsökkenés elszámolás paraméterei 
Hasznos élettartam 
(év): 

Maradványérték 
(HUF): 

Elszámolás 
módja: 

Éves leírási kulcs: 

V. Gazdasági események nyilvántartása (HUF) 

Dá-
tum 

Megne-
vezés 

Bruttó érték Terv szerint écs 
Nettó 
érték 

Terven felüli 
Écs 

Értékhelyesbítés Könyv 
szer. 
érték 

Támo-
gatás és 
viszaírás Vált. Halm. Vált. Halm. Vált. Ham. Vált. Halm. 
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A.3.  Melléklet 
 
Kisértékű tárgyi eszközök nyilvántartása 
Besorolás:  

Kód Megnevezés 
Dátum Érték (HUF) Könyv szerinti 

érték (HUF) Beszerzés Kivezetés Beszerzési Értékcsökkenés 
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A.4.  Melléklet 
Egyedi nyilvántartó karton 

Készletek 
 

……… év 
 

I. Eszköz azonosító adatai II. Készlet tárolás helye 
Kód:  Raktár:  
Megnevezés: Polckarton: 

III. Főkönyvi azonosítók 
Készlet: Értékvesztés: Egyéb: 

IV. Forgalmi adatok (Mértékegység ……; HUF) 
Dá-
tum Bizonylat 

azonosító 

Növekedés Csökkenés Aktuális 
Mennyi-

ség 
Egy-
ségár 

Érték Mennyi-
ség 

Egységár Érték Mennyi-
ség 

Érték 
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A.5.  Melléklet 
Egyedi nyilvántartó karton 

Pénzügyi eszközök 
 
I. Pénzügyi eszköz azonosító adatai II. Időpontok 

Kód:  Beszerzés: Lejárat: 
Megnevezés: Kivezetés:  
Névérték: Értékpapír kód: 

III. Adós/érdekeltség/kibocsátó adatai  
Név: Azonosító: Címe: 

IV. Főkönyvi azonosítók 
Bruttó érték: Értékvesztés: Értékhelyesbítés: 

V. Gazdasági események nyilvántartása  

Dá-
tum 

Megnevezés 
Mennyiség (db) Egységár (HUF/db) Érték-

vesztés 
Értékhe-
lyesbítés 

Könyv 
sz. érték 

Változás Aktuális Változás Aktuális HUF 
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A.6.  Melléklet 
Napi pénztárjelentés 

Pénztár: ……………    Főkönyvi számla száma: ……… 
Pénznem: …………. 
Időszak: …………... 
 

Dátum 
Bizonylat 

száma 
Gazdasági 

esemény leírása 
Bevétel Kiadás 

Pénzkészlet 
Deviza Árfolyam HUF 

Nyitó        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Záró:        
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A.7.  Melléklet 
Deviza számlák analitikája 

……… év 
 

I. Bankszámla  II. Főkönyvi nyilvántartás paraméterei 
Számlaszám: Elszámolás módszere:  

Főkönyvi számlaszám:  
Megnevezés: 

III. Forgalmi adatok (Devizanem ……; HUF) 
Dá-
tum 

Bizonylat 
azonosító 

Növekedés Csökkenés Aktuális 
Deviza Árfolyam HUF Deviza Árfolyam HUF Deviza HUF 
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B. Mellékletek: Bekerülési értékek  
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B.1. Melléklet 

Az immateriális javak bekerülési értékének elemei vásárlásnál 

Előjel A.I.3. Vagyoni értékű jogok A.I.4. Szellemi termékek 
+ Vételár általános forgalmi adó nélkül 
- Engedmények 
+ Üzembe helyezési (pl. telepítési, regisztrációs installálási 

betanítási) költség 
+ Közvetítői tevékenység díja 
+ Vámterhek 
+ Le nem vonható általános forgalmi adó 
+ Az eszköz beszerzése miatt felvett hitelnek az eszköz 

aktiválásáig megfizetett kamatai 
- Az eszköz beszerzése miatt felvett hitel lekötése, elkülönített 

pénzeszköz miatt az eszköz aktiválásáig kapott kamat 
± Devizában felvett hitel, kölcsön, az eszköz aktiválásáig elszámolt 

árfolyam-különbözete 
= Az eszköz bekerülési (bruttó) értéke 
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B.2. Melléklet 
Vásárolt tárgyi eszközök bekerülési értékének fontosabb elemei 

Előjel Ingatlanok Ingóságok 
+ Vételár 
+ Felárak 
- Engedmények 
+  Szállítási, rakodási költség 
+ Alapozási, szerelési, üzembe helyezési költségek 
+ Közvetítői és bizományosi díj 
+ Illetékek 
+ Le nem vonható általános forgalmi adó 
+ Banki jutalékok 
+ Közjegyzői hitelesítés díja 
+ A beruházáshoz felvett hitel üzembe helyezésig esedékes kamata 
+ Eszköz biztosítási díjának aktiválásig esedékes összege 
+ Tervezési díj  
+ Előkészítési, lebonyolítási díjak 
+  Betanítási díj 

± 
A beruházáshoz felvett devizahitel üzembe helyezésig elszámolt árfolyam-

különbözete 

+  
Üzembe helyezésig beszerzett tar-
tozékok, tartalék-alkatrészek értéke 

+  Próbaüzemelés költségek 

-  
Próbaüzemelés során előállított ter-
mék, szolgáltatás értéke 

- 
A beruházáshoz elkülönített, lekötött, beruházásra adott előlegre folyósított 

pénzösszegre az üzembe helyezésig kapott kamat összege 
+ Az új tárgyi eszközön végzett felújítás értéke 

+ 
A beruházás miatt lebontott, és újraépített 
épülettel kapcsolatos kiadások 
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B.3. Melléklet 
A vásárolt készletek bekerülési értékének meghatározó elemei 

Előjel Anyagok, Áruk Közvetített szolgáltatások 
+ Beszerzési ár 
+ Számlában felszámított felárak 
- Számlában adott engedmények 
+ Szállítási, logisztikai költségek X 
+ Közvetítői díjak 
+ Bizományosi díjak 
+ Beszerzéshez kapcsolódó adók (jöve-

déki adók,termékdíjak), illetékek 
X 

+ Vissza nem igényelhető általános forgalmi adó 
+ Vámterhek X 
+ Hatósági, igazgatási, szolgáltatási dí-

jak 
X 

+ Vásárolt vételi opció díja X 
+ Beszerzéshez felvett hitel birtokbavé-

telig elszámolt költségei, kamata 
X 

+ Bérmunkadíj X 
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B.4. Melléklet 
Apportba kapott eszközök bekerülési értékének elemei 

Elő-
jel 

Vagyoni ér-
tékű jogok 

Szellemi 
termékek 

Ingat-
lanok 

Ingóságok Anyagok, 
Áruk 

+ Társasági okiratban meghatározott, cégbíróság által elfogadott érték 

+    Szállítási, rakodási költség 
+  Alapozási, szerelési, üzembe helyezési költségek  
+ Közvetítői és bizományosi díj 
+   Illetékek 
+ Közjegyzői hitelesítés díja 

+   
Eszköz biztosítási díjának aktiválásig, raktárra vételig 

esedékes összege 
   Előkészítési, lebonyolítási díjak  

+  Betanítási díj  Betanítási díj  

+    
Üzembe helyezésig beszerzett tar-
tozékok, tartalékalkatrészek 
értéke 

 

+    Próbaüzemelési ktg-ek  

-    
Próbaüzemelés során előállított 
termék, szolgáltatás értéke 

 

+   
Az új tárgyi eszközön végzett felújítás 

értéke 
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B.5. Melléklet 
Ajándékba kapott, örökölt eszközök bekerülési értékének elemei 

Elő-
jel 

Vagyoni ér-
tékű jogok 

Szellemi 
termékek 

Ingat-
lanok 

Ingóságok Anyagok, 
Áruk 

+ Piaci érték 

+    Szállítási, rakodási költség 
+  Alapozási, szerelési, üzembe helyezési költségek  
+   Illetékek 
+ Le nem vonható általános forgalmi adó 
+ Közjegyzői hitelesítés díja 

+   
Eszköz biztosítási díjának aktiválásig, raktárra vételig 

esedékes összege 
+   Előkészítési, lebonyolítási díjak  
+  Betanítási díj  Betanítási díj  

+    
Üzembe helyezésig beszerzett tar-
tozékok, tartalék-alkatrészek 
értéke 

 

+    Próbaüzemelés költségei  

-    
Próbaüzemelés során előállított 
termék, szolgáltatás értéke 

 

+   
Az új tárgyi eszközön végzett felújítás 

értéke 
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B.6. Melléklet 
Térítés nélkül átvett (kapott) eszközök bekerülési értékének elemei 

Elő-
jel 

Vagyoni ér-
tékű jogok 

Szellemi 
termékek 

Ingat-
lanok 

Ingóságok Anyagok, 
Áruk 

+ Támogatási szerződésben, jogszabályban meghatározott érték 

+    Szállítási, rakodási költség 
+  Alapozási, szerelési, üzembe helyezési költségek  
+   Illetékek 
+ Le nem vonható általános forgalmi adó 
+ Közjegyzői hitelesítés díja 

+   
Eszköz biztosítási díjának aktiválásig, raktárra vételig 

esedékes összege 
+   Előkészítési, lebonyolítási díjak  
+  Betanítási díj  Betanítási díj  

+    
Üzembe helyezésig beszerzett tar-
tozékok, tartalék-alkatrészek 
értéke 

 

+    Próbaüzemelés költségei  

-    
Próbaüzemelés során előállított 
termék, szolgáltatás értéke 

 

+   
Az új tárgyi eszközön végzett felújítás 

értéke 
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B.7. Melléklet 
Csere (barter) ügyletben kapott eszközök bekerülési értékének elemei 

Elő-
jel 

Vagyoni ér-
tékű jogok 

Szellemi 
termékek 

Ingat-
lanok 

Ingóságok Anyagok, 
Áruk 

+ Csereszerződésben meghatározott ár, vagy ennek hiányában piaci ár 

+    Szállítási, rakodási költség 
+  Alapozási, szerelési, üzembe helyezési költségek  
+ Közvetítői és bizományosi díj 
+   Illetékek 
+ Le nem vonható általános forgalmi adó 
+ Közjegyzői hitelesítés díja 

+   
Eszköz biztosítási díjának aktiválásig, raktárra vételig 

esedékes összege 
+   Előkészítési, lebonyolítási díjak  
+  Betanítási díj  Betanítási díj  

+    
Üzembe helyezésig beszerzett tar-
tozékok, tartalék-alkatrészek érté-

ke 
 

+    Próbaüzemelés költségei  

-    
Próbaüzemelés során előállított 
termék, szolgáltatás értéke 

 

+   
Az új tárgyi eszközön végzett felújítás 

értéke 
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B.8.  Melléklet 
Követelés fejében kapott eszközök bekerülési értékének elemei 

Elő-
jel 

Vagyoni ér-
tékű jogok 

Szellemi 
termékek 

Ingat-
lanok 

Ingóságok Anyagok, 
Áruk 

+ 
Követelés értéke, vagy csődegyezség szerinti érték, vagy vagyonfelosztási javaslatban 

meghatározott érték 

+    Szállítási, rakodási költség 
+  Alapozási, szerelési, üzembe helyezési költségek  
+ Közvetítői és bizományosi díj 
+   Illetékek 

+ 
Le nem vonható általános forgalmi adó (kivéve a felszámolási eljárás lezárásakor kapott 

vagyontárgynál) 
+ Közjegyzői hitelesítés díja 

+   
Eszköz biztosítási díjának aktiválásig, raktárra vételig 

esedékes összege 
+   Előkészítési, lebonyolítási díjak  
+  Betanítási díj  Betanítási díj  

+    
Üzembe helyezésig be-
szerzett tartozékok, tar-
talék-alkatrészek értéke 

 

+    Próbaüzemelés költségei  

-    
Próbaüzemelés során e-
lőállított termék, 
szolgáltatás értéke 

 

+   
Az új tárgyi eszközön végzett felújítás 

értéke 
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B.9. Melléklet 
Megszűnt tulajdoni hányad fejében kapott eszközök bekerülési értékének 
elemei 

Elő-
jel 

Vagyoni ér-
tékű jogok 

Szellemi 
termékek 

Ingat-
lanok 

Ingóságok Anyagok, 
Áruk 

+ Piaci érték, vagy vagyonfelosztási javaslatban meghatározott érték 

+    Szállítási, rakodási költség 
+  Alapozási, szerelési, üzembe helyezési költségek  
+ Közvetítői és bizományosi díj 
+   Illetékek 

+ 
Le nem vonható általános forgalmi adó (kivéve a felszámolási eljárás lezárásakor kapott 

vagyontárgynál) 
+ Közjegyzői hitelesítés díja 

+   
Eszköz biztosítási díjának aktiválásig, raktárra vételig 

esedékes összege 
+   Előkészítési, lebonyolítási díjak  
+  Betanítási díj  Betanítási díj  

+    
Üzembe helyezésig beszerzett tar-
tozékok, tartalék-alkatrészek érté-
ke 

 

+    Próbaüzemelés költségei  

-    
Próbaüzemelés során előállított 
termék, szolgáltatás értéke 

 

+   Az új tárgyi eszközön végzett felújítás értéke  

 
  



 

403 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. Mellékletek: Főkönyvi nyilvántartások 
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F.0. Melléklet 

(1. oldal) 
Azonosító karakterláncok az adaptív számvitelhez 

Rövidítés Teljes szöveg 
1AI IJHTFÉCs Immateriális javak halmozott terven felüli értékcsökkenése 
1AI IJHTSzÉCs Immateriális javak halmozott terv szerinti értékcsökkenése 
1AI ÜvCElsz. Üzleti, vagy cégérték elszámolási számla 
1AI ÜvCÉrt. Üzleti, vagy cégérték nyilvántartási számla 
1AI VÉJ Vagyoni értékű jogok 
1AII Beruh. Beruházások 
1AII EBJHTSzÉcs Egyéb berendezések, járművel halmozott terv szerinti értékcsökk. 
1AII Egyéb ber. Egyéb berendezések járművek 
1AII IkVÉJ Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok 
1AII IÉHelyesb Ingatlanok értékhelyesbítése 
1AII IHTFÉCs Ingatlanok halmozott terven felüli értékcsökkenése 
1AII IHTSzÉCs Ingatlanok halmozott terv szerinti értékcsökkenése 
1AII MBHTSzÉCs Műszaki berendezések halmozott terv szerinti értékcsökkenése 
1AII Műsz.jármű Műszaki járművek 
1AII TE Tárgyi eszközök 
1AII TEÉhelyesb. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 
1AII TEHTFÉCs Tárgyi eszközök halmozott terven felül értékcsökkenése 
1AII TEHTSzÉCs Immateriális javak halmozott terv szerinti értékcsökkenése 
1AII Tenyészáll. Tenyészállatok 
1AII TETSzÉCs Tárgyi eszközök halmozott terv szerinti értékcsökkenése 
1AII TGépek Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszk. járművek 
1AIII BHv.Ép. Befektetési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
1AIII BPüEÉH Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 
1AIII BPüEElsz. Befektetett pénzügyi eszköz elszámolási számla 
1AIII BPüEÉV Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése 
1AIII ETAK Egyéb tartósan adott kölcsön 
1AIII ETRész. Egyéb tartós részesedés 
2BI Alapanyagok Alapanyagok 
2BI Áruk Akku Áru akkumulátorok 
2BI Bef.Term. Befejezetlen termelés 
2BI Félk.Term Félkész termékek 
2BI Hízóállatok Hízóállatok 
2BI It.Borjak Itatásos borjak 
2BI Készterm. Késztermékek 
2BI LKW alk. Tehergépkocsi alkatrészek 
2BI NHEÁll. Növendék, hízó és egyéb állatok 
2BI Növ.Áll. Növendék állatok 
2BI PKW alk. Személygépkocsi alkatrészek 
2BI STK Saját termelésű készletek 
2BI STKÉV Saját termelésű készletek értékvesztése 
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F.0. Melléklet 
(2. oldal) 

Azonosító karakterláncok az adaptív számvitelhez 
Rövidítés Teljes szöveg 
2BI VKÉv Vásárolt készletek értékvesztése 
3AII Ber.Előleg Beruházásokra adott előleg 
3BI KAElőleg Készletekre adott előlegek 
3BII Áfa elsz. Általános forgalmi adó elszámolási számla 
3BII EKöv. Egyéb követelések 
3BII Előírt tart. Előírt tartozások 
3BII Munkv.E. Munkavállalóknak folyósított előlegek 
3BII KövÉv. Követelések értékvesztése 
3BIII ÉpElsz. Értékpapír elszámolási számla 
3BIII ÉpÉV Értékpapírok értékvesztése 
3BIII F.D.Értékp. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő diszkont értékpapírok 
3BIII ForgKötv. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
3BIII ForgRV Forgatási céllal beszerzett részvények 
3BIII VVSÜr. Visszavásárolt saját üzletrészek, részvények 
3BIV Bankszla Elszámolási betétszámla 
3BIV DÁK Deviza, valuta árkülönbözet számla 
3BIV Devizaszla. Devizabetét számla 
3BIV Elk.B.szla Elkülönített bankszámla 
3BIV V.Pénztár Valutapénztár 
3C BAIELH Bevételek aktív időbeli elhatárolása 
3C KAIELH Költségek aktív időbeli elhatárolása 
3C RAIELH Ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 
3DII JBNFT Jegyzett, be nem fizetett tőke 
4DI JT Jegyzett tőke 
4DIII TT Tőketartalék 
4DIV ET Eredménytartalék 
4DV LT Lekötött tartalék 
4DVI ÉT Értékelési tartalék 
4DVII ADER Adózott eredmény 
4E Céltart. Céltartalékok 
4F BPIELH Bevételek passzív időbeli elhatárolása 
4FII EHLKöt. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 
4FII HLHitel Hosszú lejáratú hitel 
4FII HLKölcsön Hosszú lejáratú kölcsön 
4FII Pü.L.Köt. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek 
4FIII Áfa pü. telj. Általános forgalmi adó pénzügyi teljesítése 
4FIII ASzKöt. Alapítókkal szembeni kötelezettség 
4FIII El.Áfa Előleg általános forgalmi adó elszámolási számla 
4FIII Előleg vevő Vevőktől kapott előlegek 
4FIII Előz. Áfa Előzetesen felszámított általános forgalmi adó 
4FIII Fiz. Áfa Fizetendő általános forgalmi adó 
4FIII JESzla. Jövedelem elszámolási számla 
4FIII KBKöt. Költségvetési befizetési kötelezettségek 
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F.0. Melléklet 

(3. oldal) 
Azonosító karakterláncok az adaptív számvitelhez 

Rövidítés Teljes szöveg 
4FIII KERLKöt. Különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 
4FIII RLHitel Rövid lejáratú hitelek 
4FIII Szja elsz. Személyi jövedelemadó elszámolási számla 
4FIII TA Elsz. Társasági adó elszámolási számla 
4G BPIELH Bevételek passzív időbeli elhatárolása 
4G HBev. Halasztott bevétel 
4G RPIELH Ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 
5AII SEEAÉ Saját előállítású eszközök aktivált értéke 
5AII STKÁV Saját termelésű készletek állomány változása 
5AIV AJRáf. Anyagi jellegű ráfordítások 
5AIV Anyagktg. Anyagköltség 
5AIV Bankktg. Bankköltség 
5AIV Bef.Szolg. Igénybevett befektetési szolgáltatások 
5AIV Bizt.díj Biztosítási díjak 

5AIV Eü.Kv.Sz. 
Igénybevett egészségügyi, állategészségügyi, környezetvédelmi 
szolgáltatások 

5AIV Ig.VSzolg. Igénybe vett szolgáltatások 
5AIV JKKtg. Javítás, karbantartás költsége 
5AV Bérktg. Bérköltség 
5AV Szhj Szakképzési hozzájárulás 
5AV SzJRáf. Személyi jellegű ráfordítások 
5AV Szocho adó Szociális hozzájárulási adó 
5AVI TSzÉCsL Terv szerinti értékcsökkenési leírás 
8AIV ELÁBÉ Eladott áruk beszerzési értéke 
8AIV Közv.Szolg. Közvetített szolgáltatások 

8AVII ÉIJTENyÉ 
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartási ér-
téke 

8AVII ERáf. Egyéb ráfordítások 
8AVII Hitel.veszt. Hitelezési veszteség 
8AVII Képz.Célt. Céltartalék képzése 
8AVII KERáf. Különféle egyéb ráfordítások 
8AVII Kés.Kamat Késedelmi kamat 
8AVII Készl.Év. Készletek elszámolt értékvesztése 
8AVII Köv.Év. Követelések elszámolt értékvesztése 
8AVII R.App.Ráf. Reálfolyamatokhoz használt eszközök apportjának vesztesége 
8AVII TFÉCs Terven felüli értékcsökkenés 
8AVII TNÁta.TE Térítés nélkül átadott tárgyi eszközök nyilvántartási értéke 
8BIX Árf.veszt. Árfolyamveszteség 

8BIX BPüERáf. 
Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráf. árfolyamvesz-
teség 

8BIX EPüRáf. Egyéb pénzügyi ráfordítások 
8BIX Fiz.Kam. Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű ráfordítások 
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F.0. Melléklet 

(4. oldal) 
Azonosító karakterláncok az adaptív számvitelhez 

Rövidítés Teljes szöveg 

8BIX RÉpÉv. 
Részesedések értékpapírok, tartós kölcsönök bankbetétek érték-
vesztése 

8DX TA Köt. Társasági adó kötelezettség 
9AI NÁRB Nettó árbevétel 
9AIII EBev. Egyéb bevételek 

9AIII ÉIJTENyÉ 
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartási ér-
téke 

9AIII Eleng.Köt. Elengedett kötelezettségek értéke 
9AIII Felold.Célt. Feloldott céltartalék 
9AIII Kap.Tám. Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás 
9AIII KEBev. Különféle egyéb bevételek 
9AIII Köv.Vi.Év. Követelések visszaírt értékvesztése 
9AIII KViÉveszt Készletek visszaírt értékvesztése 
9AIII TEViTFÉCs Tárgyi eszközök visszaírt terven felüli értékcsökkenése 
9BVIII Átv.Árf.ny. Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség 
9BVIII BPüEBev. Befektetett pénzügyi eszközök bevétele, árfolyamnyeresége 
9BVIII EÁrf.nyer. Egyéb árfolyamnyereségek 
9BVIII Kap.Kam. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 
9BVIII R.App.B. Reálfolyamatokhoz használt eszközök apportjának nyeresége 
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F.0. Melléklet 
(5. oldal) 

Azonosító karakterláncok a kriptaszámvitelhez 
Rövidítés Teljes szöveg 
1.9 TETSzÉCs Tárgyi eszközök halmozott terv szerinti értékcsökkenése 
113 VÉJ Vagyoni értékű jogok 
115 ÜvCÉrt. Üzleti, vagy cégérték nyilvántartási számla 
1151 ÜvCElsz. Üzleti, vagy cégérték elszámolási számla 
118 IJHTFÉCs Immateriális javak halmozott terven felüli értékcsökkenése 
119 IJHTSzÉCs Immateriális javak halmozott terv szerinti értékcsökkenése 
12 TE Tárgyi eszközök 
126 IkVÉJ Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok 
127 INGÉHelyesb Ingatlanok értékhelyesbítése 
128 INGHTFÉCs Ingatlanok halmozott terven felüli értékcsökkenése 
129 INGHTSzÉCs Ingatlanok halmozott terv szerinti értékcsökkenése 
131 TGépek Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök 
132 T.r.v. járm. Termelésben részt vevő járművek 
137 TEÉhelyesb. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 
138 TEHTFÉCs Tárgyi eszközök halmozott terven felül értékcsökkenése 
139 MBHTSzÉCs Műszaki berendezések halmozott terv szerinti értékcsökkenése 
142 Egyéb járm. Egyéb berendezések, járművek 
149 EBJHTSzÉCs Egyéb ber. járművek halmozott terv szerinti értékcsökk 
151 Tenyészáll. Tenyészállatok 
159 TÁHTSzÉCs Tenyészállatok halmozott terv szerinti értékcsökkenése 
161 Beruh. Befejezetlen beruházások 
173 ETRész. Egyéb tartós részesedés 
174 BPüEElsz. Befektetett pénzügyi eszköz elszámolási számla 
177 PPüEÉH Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 
179 RéÉv Részesedések értékvesztése 
184 E.váll.ép. Egyéb vállalkozások értékpapírjai 
194 ETAK Egyéb tartósan adott kölcsön 
199 BPüEÉV Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése 
2.9 STKÉV Saját termelésű készletek értékvesztése 
211 Alapanyagok Alapanyagok 
223 Fennt. anyagok Fenntartási anyagok 
229 AÉrtékveszt Anyagok értékvesztése, és annak visszaírása 
231 Bef.Term. Befejezetlen termelés 
235 Félk.Term Félkész termékek 
239 BftlenTÉv Befejezetlen termelés értékvesztése 
24 NHEÁll. Növendék, hízó és egyéb állatok 
241 It.Borjak Itatásos borjak 
242 Növ.Áll. Növendék állatok 
243 Hízóállatok Hízóállatok 
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F.0. Melléklet 
(6. oldal) 

Azonosító karakterláncok a kriptaszámvitelhez 
Rövidítés Teljes szöveg 
25 Készterm. Késztermékek 
259 KtÉv Késztermékek értékvesztése 
352 Ber.Előleg Beruházási szállítónak adott előleg 
353 KAElőleg Készletekre adott előlegek 
269 ÁÉveszt. Áruk értékvesztése 
3611 Munkv.E. Munkavállalóknak folyósított előlegek 
3612 Előírt tart. Előírt tartozások 
367 Áfa elsz. Általános forgalmi adó elszámolási számla 
368 KEKöv. Különféle egyéb követelés 
373 E.Rész. Egyéb részesedés 
374VVás.SÜR. Visszavásárolt saját üzletrészek, részvények 
375 ForgKötv. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
376 F.D.Értékp. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő diszkont értékpapírok 
378 ÉpÉV Értékpapírok értékvesztése 
379 ÉpElsz. Értékpapír elszámolási számla 
382 V.Pénztár Valutapénztár 
384 Bankszla Elszámolási betétszámla 
385 Elk.B.szla Elkülönített bankszámla 
386 Devizaszla. Devizabetét számla 
3891 DÁK Deviza, valuta árkülönbözet számla 
391 BAIELH Bevételek aktív időbeli elhatárolása 
392 KAIELH Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 
411 JT Jegyzett tőke 
412 TT Tőketartalék 
413 ET Eredménytartalék 
414 LT Lekötött tartalék 
415 ÉT Értékelési tartalék 
416 ADER Adózott eredmény 
42 Céltart. Céltartalékok 
444 B.HLHitel Beruházási és fejlesztési hitel 
445 E.HLHitel Egyéb hosszú lejáratú hitel 
449 EHLKöt. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 
4491 Pü.L.Köt. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek 
452 RLHitel Rövid lejáratú hitelek 
453 Előleg vevő Vevőktől kapott előlegek 
455 BSzállító Beruházási szállítók 
461 TA Elsz. Társasági adó elszámolási számla 
462 Szja elsz. Személyi jövedelemadó elszámolási számla 
463 KBKöt. Költségvetési befizetési kötelezettségek 
466 Előz. Áfa Előzetesen felszámított általános forgalmi adó 
467 Fiz. Áfa Fizetendő általános forgalmi adó 
468 Áfa pü. telj. Általános forgalmi adó pénzügyi teljesítése 
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F.0. Melléklet 
(7. oldal) 

Azonosító karakterláncok a kriptaszámvitelhez 
Rövidítés Teljes szöveg 
471 JESzla. Jövedelem elszámolási számla 
479 KERLKöt. Különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 
481 BPIELH Bevételek passzív időbeli elhatárolása 
482 RPIELH Ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 
483 HBev. Halasztott bevétel 
511 Anyagktg. Vásárolt anyagok költségei 
511 Anyagktg. Vásárolt anyagok költségei 
521 Eü.Kv.Sz. Igénybevett egészségügyi, állategészségügyi, környezetvédelmi 

szolgáltatások 
524 JKKtg. Javítás, karbantartás költsége 
529 Ig.VSzolg Igénybe vett szolgáltatások 
5295 Reklámktg. Hirdetés, reklám, propaganda költségek 
532 Bef.Szolg. Igénybevett befektetési szolgáltatások 
5321 Bankktg Bankköltség 
533 Bizt.dij Biztosítási díjak 
541 Bérktg. Bérköltség 
54-56 SzJRáf. Személyi jellegű ráfordítások 
561 Szocho adó Szociális hozzájárulási adó 
564 Szhj Szakképzési hozzájárulás 
571 TSzÉCsL Terv szerinti értékcsökkenési leírás 
581 STKÁV Saját termelésű készletek állomány változása 
582 SEEAÉ Saját előállítású eszközök aktivált értéke 
814 ELÁBÉ Eladott áruk beszerzési értéke 
815 Közv.Szolg. Közvetített szolgáltatások 
861 ÉIJTENyÉ Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartási 

értéke 
863 Kés.Kamat Késedelmi kamat 
865 Képz.Célt. Képzett céltartalék 
8661 KészlEÉ Készletek elszámolt értékvesztése 
8662 KövEÉ Követelések elszámolt értékvesztése 
8663 IJTFÉCs Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése 
8664 TETFÉCs Tárgyi eszközök terven felül értékcsökkenése 
868 R.App.Ráf. Reálfolyamatokhoz használt eszközök apportjának vesztesége 
868 TNÁta.TE Térítés nélkül átadott tárgyi eszközök nyilvántartási értéke 
869 KERáf. Különféle egyéb ráfordítások 
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F.0. Melléklet 
(8. oldal) 

Azonosító karakterláncok a kriptaszámvitelhez 
Rövidítés Teljes szöveg 
872 BPüERáf. Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráf. árfolyamveszt. 
873 Fiz.Kam. Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű ráfordítások 
874 RÉpÉv Részesedések, értékpapírok tartós kölcsönök bankbetétek érték-

vesztése 
877 E.árf.veszt. Egyéb árfolyamveszteség 
879 EPüRáf. Egyéb pénzügyi ráfordítások 
891 TA Köt. Társasági adó kötelezettség 
911 NÁRB. Nettó árbevétel 

961 ÉIJTENyÉ 
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartási 
értéke 

964 ViÉvTFÉCs Visszaírt értékvesztés és terven felüli értékcsökkenés 
965 Felold.Célt. Céltartalék feloldása 
967 Kap.Tám. Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás 
9681 R.App.B. Reálfolyamatokhoz használt eszközök apportjának nyeresége 
9682 Eleng.Köt. Elengedett kötelezettségek értéke 
969 KEBev. Különféle egyéb bevételek 
973 BPüEBev. Befektetett pénzügyi eszközök bevétele, árfolyamnyeresége 
974 Kap.Kam. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű nyeresége 
976 Átv.Árf.ny. Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség 
977 EÁrf.nyer. Egyéb árfolyamnyereségek 
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F.1. Melléklet 
Tulajdonosi jogokat nem adó tőkebevonások könyvelése 
a. Tőketartalék 
T 4DIII Tőketartalék K  T 4FIII AszKöt          K T 1-3 Eszközök         K 
   Ázsió átvezetése a      Ázsió átvez. a cég- 
         cégbírósági bejegyzéskor    bírósági bejegyzésig 
 
  Ázsió, ha a cégbírósági bejegyzés időpontja  
  nem tér el az eszközök átadásának időpontjától 
 
   T 3DII JBNFT     K 
          Ázsió cégbírósági        Ázsió átadása 
             bejegyzésig meg  

            nem fizetett része 
 
          Jogszabály alapján kapott pénzeszköz nyilván- 
          tartásba vétele tőketartalékként. 
 

b. Eredménytartalék 
T 4DIV Eredménytartalék K    T 3BIV Pénzeszközök  K 
    Visszakapott pótbefizetés  
       T 1-3 Egyéb eszközök   K 
  Jogszabály alapján kapott, eredménytartalékként 
    nyilvántartott eszközök 
                 T 4FIII Rövid lejáratú köt. K 
   Előző évek (ön)ellenőrzésének ered- 
   ményt növelő hatása 
c. Lekötött tartalék 

T 4DV Lekötött tartalék K   T 3BIV Pénzeszközök K 
  Veszteség rendezésére kapott pótbefizetés 
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F.2. Melléklet 
Kötelezettségek bevonásának főkönyvi nyilvántartása 
T 4FI Hátrasorolt kötelezettségek K        T 3BIV Pénzeszközök      K 

      Hátrasorolt kötelezettség nyilvántartásba  vétele 

 

T 4FII Hosszú lejáratú kötelezettségek K 

         Hosszú lejáratú kötelezettség nyilvántartásbavétele  

 

T 4FIII Rövid lejáratú kötelezettségek K 

         Rövid lejáratú kötelezettség nyilvántartásba vétele 

 

T 4FII Tartozások kötvénykibocsátásból K 

   Kötvénykibocsátás nyilvántartásba vétele 

T 4DI Jegyzett tőke K T 4FII Átváltoztatható kötvény K 

                      Kötvény ellenében igényelt     Átváltható kötvény 

      részvény értéke     kibocsátás 

T  4FIII Vevőktől kapott előlegek K 

          Vevőktől kapott előleg nyilvántartásba vétele 

   általános forgalmi adóval növelt összeg 

 

T 4FIII Fizetendő Áfa K  T 3BII Előleg Áfa elszámolási számla K  

           Vevőktől kapott előleg miatt fizetendő áfa 
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F.3. Melléklet 
Vagyoni értékű jogok és szellemi termékek beszerzésének főkönyvi nyilván-
tartása 
T 4FIII Szállítók K  T 1AI Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek K 
 
        Bekerülési érték 
      
 
        Bekerülési érték (kp) 
T 3BIV Pénzeszközök  K  T 4FIII Előzetesen felszámított Áfa        K 
 
      Előzetesen felsz. áfa (kp)   
 
      Előzetesen felsz. áfa    
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F.4. Melléklet 
Az üzleti, vagy cégérték nyilvántartásba vételének lépései 
                    Üzleti vagy cégérték   
T 4 FIII Szállítók K  T 1AI elszámolási számla   K T 1-3 Eszközök    K 
 
  Vállalat üzletág, telephely vételára    Átvett eszközök piaci értéke         
 
         T 4FIII Előz. felsz. Áfa K 
 
       Előzetes Áfa   
   
T 4FIII Kötelezettségek K     T 1AI Good-will  K 
         Átvett kötelezettségek könyv 
         szerinti értéken     Good-will állományba 
T 4G Halasztott bevétel  K        vétele 

      
 
T 9AIII EBEV K 

          
          Bad-will állományba  vétele 
  Bad-will értékének  

időbeli elhatárolása 
    
  



 

416 
 

 
F.5. Melléklet 

Tárgyi eszköz vásárlás könyvelése 
1. Tárgyi eszköz beszerzés készpénzért 
T 3BIV Pénzeszközök K T 1AII Beruházások K        T 1AII Tárgyi eszköz K 
  Tárgyi eszköz vásárlás  Tárgyi eszköz 
   készpénzért               használatba vétele 
    T 4FIII Előzetesen felszámított Áfa K 
  Visszaigényelhető áfa 

 
 
2. Tárgyi eszköz beszerzés késleltetett fizetéssel 
T 4FIII Beruházási szállítók K T 1AII Beruházások K        T 1AII Tárgyi eszköz K 
      Tárgyi eszköz vásárlás           Tárgyi eszköz  
        késleltetett fizetéssel           használatba vétele 
    T 4FIII Előzetesen felszámított Áfa K 
       Visszaigényelhető áfa 
 
3. Tárgyi eszköz beszerzés beruházási hitelből 
T 4FII Beruházási hitel      K     T 1AII Beruházások K        T 1AII Tárgyi eszköz K 
  Tárgyi eszköz vásárlás            Tárgyi eszköz  
   azonnali fizetéssel   használatba vétele 
    T 4FIII Előzetesen felszámított Áfa K 
  Visszaigényelhető áfa 
 
4. Tárgyi eszköz beszerzés pénzügyi lízingből 
                Pénzügyi lizing 
T 3BIV Pénzeszközök    K   T 4FII kötelezettség  K        T 1AII Beruházások K 
              3.Üzembe helyezésig    1. Lízingbe vett esz-  
                 fizetett törlesztő részlet       köz beszerzési értéke 
              5/1. Üzembe helyezés után 
                  fizetett tőketörlesztés  
     Rövid lejáratú egyéb              Előzetesen fel- 
         T4FIII kötelezettségek   K    T 4FIII számított Áfa K 

       4. A teljes Áfa kifizetése a   2. Áfa visszaigénylés 
                   lízingbe adónak                         előírása 
     T 8BIX Fizetett kamatok          K 
    5/2. Üzembe helyezés után fizetett 
    törlesztés kamatrésze  
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F.6. Melléklet 
1. Anyag és árubeszerzés késleltetett fizetéssel, mennyiségi és értéknyilván-
tartás nélkül 
T       4FIII Szállítók K           T 4FIII Előzetesen felszámított Áfa K 
   Visszaigényelhető Áfa 
 
         Szállítónak fizetett 
         bekerülési érték elemek 
T 4FIII Vámköltség elsz. számla K   T 5AIV Anyagköltség  K 
         Bekerülési érték importtal     
         kapcsolatos elemei 
      Anyagérték     
T 4FIII Egyéb költségvetési köt.       K  T 8AIV ELÁBÉ     K 
   Készletbeszerzéssel 
   összefüggő adók 
   járulékok, illetékek 
      ELÁBÉ 
 

2. Anyag és árubeszerzés készpénzért, mennyiségi és értéknyilvántartás nél-
kül 
T      3BIV Pénztár K           T 4FIII Előzetesen felszámított Áfa K 
   Visszaigényelhető Áfa 
 
       Szállítónak fizetett bekerülési 
       érték elemek 
       T 5AIV Anyagköltség  K 
        Bekerülési érték importtal     
         összefüggő elemei 
          Anyagérték     
       T 8AIV ELÁBÉ     K 
     Készletbeszerzéssel összefüggő 
     függő adók járulékok, illetékek 
          ELÁBÉ 
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F.6. Melléklet 
(2. oldal) 

3. Anyag és árubeszerzés késleltetett fizetéssel tényleges beszerzési áras 
nyilvántartással 
T       4FIII Szállítók K           T 4FIII Előzetesen felszámított Áfa K  
   Visszaigényelhető Áfa 
 
       Szállítónak fizetett 
       bekerülési érték elemek 
T 4 4FIII Vámköltség elsz. számla K   T 2BI Anyagok        K 
         Bekerülési érték importtal     
         kapcsolatos elemei  Anyagérték 
T 4FIII Egyéb költségvetési kötelezettségek K  T 2BI Áruk      K 
   Készletbeszerzéssel 
   összefüggő adók 
   járulékok, illetékek  Áruérték 

 
4. Anyag és árubeszerzés készpénzért, tényleges beszerzési áras nyilván-
tartással 
T      3BIV Pénztár K        T 4FIII Előzetesen felszámított Áfa K 
   Visszaigényelhető Áfa 
 
       Szállítónak fizetett 
       bekerülési érték elemek 
       T 2BI Anyagok        K 
         Bekerülési érték importtal     
         kapcsolatos elemei 
       Anyagérték     
       T 2BI Áruk      K 
   Készletbeszerzéssel 
   összefüggő adók 
   járulékok, illetékek 
       Áruérték 
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F.7. Melléklet 
A.) Üzletrész, részvény vásárlás főkönyvi könyvelése 
T 3BIV Pénzeszközök K       T 1AIII Befektetett pénzügyi eszközök  K 
  Üzletrész, részvény vásárlás befolyásolási 
   tartós jövedelemszerzési céllal  
 
      T 3BIII Értékpapírok           K 

 Üzletrész, részvény vásárlás forgatási céllal 
 

 
T 8BIX pénzügyi műv. egyéb ráf. K   T 3C Halasztott ráfordítások K 

           Nem aktivált         Járulékos költségek időbeli  
           járulékos költségek        elhatárolása értékesítésig 

 
B.) Adott kölcsön, pénzeszköz lekötés főkönyvi könyvelése 
T 3BIV Pénzeszközök K        T 1AIII Befektetett pénzügyi eszközök K 

  Kölcsön folyósítás, pénzeszköz lekötés 

       egy évnél hosszabb futamidővel       

      T 3BII Követelések              K 

               Kölcsön folyósítás egy évnél rövidebb 

    futamidővel 

                   Egy évnél rövidebb időre 

T 3BIV lekötött pénzeszközök   K 

                 Pénzeszköz lekötés egy évnél rövidebb 

             futamidővel 

C.) Hitelviszonyt megtestesítő, forgatási célú értékpapírok beszerzésének 
főkönyvi könyvelése 
T 3BIV Pénzeszközök    K                      T 3BIII Értékpapírok      K 

  Értékpapír beszerzési értéke  

  Bizományosi, opciós díjak aktiválással 

 

T 8BIX Pénzügyi műv. egyéb ráf. K T 3C AIELH      K 

Bizományosi-,   Bizományosi-, opciós díj   

opciós díjak  időbeli elhatárolása   

         T 9BVIII Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek K 

Vételárban elismert kamat  
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F.7. Melléklet 
(2. oldal) 

D.) Befektetési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok könyvelése 
T 3BIV Pénzeszközök    K                      T 3BIII Értékpapírok      K 
  Értékpapír beszerzési értéke  

 
Bizományosi-, opciós díjak 

    
         T 9BVIII Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek K 

Vételárban elismert kamat  
 
T 9BVIII Bef. pénzügyi eszk. hozamai K T 3C Halasztott ráfordítások K 
   Árfolyamveszteség időbeli elhatárolása 
 
T 4G Halasztott bevételek K  T 8BIV Bef. pénzügyi eszk. ráf.    K      
   Árfolyamnyereség időbeli elhatárolása 

 
E.) Opció vásárlás főkönyvi könyvelése 
T 3BIV Pénzeszközök K  T 3BIII Értékpapír elszámolási szla K  T 1AIII Bef.pü-i eszk. K 

  1. Opció vásárlása     2/a. Opció lehívása  

  Opciós díj        Besorolás: Befektetett eszköz   
                (az eszköz értéke tartalmazza az opció díját) 

2. Opció lehívása          

Értékpapír értéke         T 3BIII Értékpapírok  K 

  Értékpapír értéke          2/b. Opció lehívása 

          Besorolás: Forgóeszköz 
                      (az eszköz értéke nem tartalmazza az opció díját)        
                    

 Pénzügyi műveletek 
         T 8BIX egyéb ráfordításai     K 

          3. Le nem hívott opció díja 

 

      2/b. Forgóeszközök közé  

           sorolt értékpapír opciós díja  
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F.8. Melléklet 
(1. oldal) 

Apportba kapott eszközök (tartós hitelviszonyt megtestesítő kamatozó ér-
tékpapírok nélkül) főkönyvi elszámolása  
 
T 3DII JBNFT    K     T 1AI Immateriális javak  K 

        Apport aktiválása: Immateriális javak 
               

T 1AII Beruházások     K 
         Apport aktiválása Tárgyi eszközök  
        

T 1AIII Üzletrészek     K 
       Apport aktiválása: Bef. eszközök közé sorolt tulajdoni hányadok 

 
        

T 2BI Vásárolt készletek   K 
  Apport aktiválása: Készletek, ha van év közben 
  mennyiségi és értéknyilvántartás 
      
       T 5AIV Anyagköltség       K 
  Apport nyilvántartásba vétele: Készletek, ha 

év közben nincs készletnyilvántartás 
       T 3BII Követelések     K 
  Apport aktiválása: Követelések 
      
       T 3BIII Részesedések     K 
  Apport aktiválása: Forgóeszközök közé sorolt 

tulajdoni hányadok 
 

Apportba kapott, hitelviszonyt megtestesítő, befektetési célú értékpapírok 
főkönyvi könyvelése 
       Alapítókkal        Tartós hitelviszonyt   
T 4DI Jegyzett tőke  K T 4FIII szembeni köt.K  T 1AIII megtestesítő értékpap. K 

       
        Tőkeemelés nyilván- Apport aktiválása  

         tartásba vétele a cég- kamattal csökkentett 
         bírósági bejegyzés   beszerzési értéken 
         alapján          

                Befektetett pénzügyi eszk. 
         T 9BVIII bevételei árfolyamnyeresége    K 

Vételárban elismert  
kamat  

 
T 4G Passzív időbeli elhatárolások K   T 8BIX Befektetett Pü. eszk. ráf. árf.veszt.  K 

Árfolyamveszteség 
 
 
T 9BVIII Bef. Pü eszk. bev. árf. nyer.  K T 3C Aktív időbeli elhatárolások   K 

Árfolyamnyereség 
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F.8. Melléklet 
(2. oldal) 

Apportba kapott, hitelviszonyt megtestesítő, forgatási célú értékpapírok fő-
könyvi könyvelése 
       Alapítókkal            Forgatási célú,hitelvisz.  
T 4DI Jegyzett tőke  K T 4FIII szembeni köt. K  T 3BIII megtestesítő értékpap.K 

        
       Tőkeemelés nyilván- Apport aktiválása  

        tartásba vétele a cég- kamattal csökkentett 
        bírósági bejegyzés   beszerzési értéken 
        alapján        

                Egyéb kapott (járó) kamatok 
         T 9BVIII és kamatjellegű bevételek        K 

Vételárban elismert  
kamat  

 
Ajándékba, hagyatékként kapott eszközök (tartós hitelviszonyt megtestesítő 
kamatozó értékpapírok nélkül) főkönyvi elszámolása  
T 4G Halasztott bev.K T 9AIII Egyéb bevételek       K  T 1AI Immateriális javak K 

       Üzleti évet követő   Aktiválás 
        éveket érintő bevétel Immateriális javak 
        elhatárolása.    T 1AII Beruházások     K 
        A befektetett eszkö- Aktiválás    
        zöknél kötelező az el- Tárgyi eszközök 
        határolás.     T 2BI Vásárolt készletek   K 
        Forgóeszközöknél csak  Aktiválás 

       akkor, ha a mérleg  tényleges beszerzési áras 
        fordulónapig nem hasz- nyilvántartás 
                    nálták fel.               Vásárolt készletek 
       T 2BI árkülönbözete     K 
     Aktiválás 
     elszámolóáras nyilvántartás 
      
       T 5AIV Anyagköltség       K 
     Aktiválás 
     Év közben nincs készlet 

nyilvántartás 
       T 3BII Követelések     K 
     Aktiválás 
     Követelések 

 
          T 9BVIII Bef. Pü. eszk. bev.árf.nyer. K  T 1AIII Üzletrészek     K 
           Aktiválás. Befektetett eszközök 
           közé sorolt tulajdoni hányadok 
 
  T 9BVIII Pü. műv. egyéb bev. K T 3BIII Részesedések     K 
              Aktiválás. Forgóeszközök  

            közé sorolt tulajdoni  
hányadok 
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F.8. Melléklet 
(3. oldal) 

Ajándékba, hagyatékként kapott, hitelviszonyt megtestesítő, befektetési cé-
lú értékpapírok főkönyvi könyvelése 
         Halasztott              Egyéb        Tartós hitelviszonyt megtes-  
T 4G bevételek       K T 9DX bevételek    K    T 1AIII tesítő értékpapírok  K 

       
       Ajándékba hagyatékba Aktiválás 

        kapott értékpapír be- kamattal csökkentett 
        szerzési értékének el- beszerzési értéken  
        határolása          

      Befektetett pénzügyi eszközök 
            T 9BVIII bevétele, árfolyamnyeresége   K 

Vételárban elismert  
kamat  

 
T 4G Passzív időbeli elhat.    K     T 8BIX Bef. Pü. eszk. ráfordításai árf.veszt.K 

Árfolyamveszteség  
 
T 9BVIII Bef. Pü. eszk. bev. árfolyamnyer.K T 3C Aktív időbeli elhatárolások   K 

Árfolyamnyereség  
  

 
Ajándékba, hagyatékként kapott, hitelviszonyt megtestesítő, forgatási célú 
értékpapírok főkönyvi könyvelése 
          Halasztott             Egyéb                            Forgatási célú, hitelviszonyt 
T 4G bevételek     K T 9AIII bevételek  K     T 3BIII megtestesítő értékpapírok K        

       Ajándékba hagyatékba Aktiválás 
        kapott értékpapír be- kamattal csökkentett 
        szerzési értékének el- beszerzési értéken  
        határolása, ha mérleg-        

       készítés időpontjában              Egyéb kapott (járó) kamatok 
        még a vállalkozás tu- T 9BIX és kamatjellegű bevételek              K 

      lajdonában van.   Vételárban elismert  
           kamat  
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F.8. Melléklet 
(4. oldal) 

Követelés ellenében kapott eszközök (tartós hitelviszonyt megtestesítő ka-
matozó értékpapírok nélkül) főkönyvi elszámolása  
T 3BII Követelések   K     T 1AI Immateriális javak  K 

        Követelés fejében kapott immateriális javak  
          
              T 1AII Beruházások     K 

        Követelés fejében kapott tárgyi eszközök 
        

T 1AIII Üzletrészek     K 
 Követelés fejében kapott befektetett eszközök közé 

sorolt tulajdoni  hányadok 
       T 2BI Vásárolt készletek   K 

Követelés fejében kapott készletek tényleges  
beszerzési áras nyilvántartással 

                 Vásárolt készletek 
       T 2BI árkülönbözete     K 

 Követelés fejében kapott készletek  
  elszámolóáras nyilvántartás 
       T 5AIV Anyagköltség       K 

 Követelés fejében kapott készletek, ha 
  év közben nincs készlet nyilvántartás 
       T 3BII Követelések     K 

Követelés fejében kapott követelések 
        

T 3BIII Részesedések     K 
 Követelés fejében kapott részesedések 

  forgóeszközök közé sorolt tulajdoni hányadok 
 
T 4FIII Egyéb rövid lejáratú kötelezettség K     T 4FIII Előzetesen felszámított áfa K 
 
   Áfa visszaigénylési lehetőség és fizetési 
   kötelezettség előírása 

Követelés ellenében kapott, hitelviszonyt megtestesítő, befektetési célú ér-
tékpapírok főkönyvi könyvelése 
                        Tartós hitelviszonyt  
T 3BII Követelések    K    T 1AIII megtestesítő értékpapírok K 

             Aktiválás kamattal csökkentett beszerzési értéken 
  
            
       T 9BVIII Bef. pénzügyi eszk. bevételei,  árfolyamnyer.  K 

             Vételárban elismert kamat 
 

T 4G Passzív időbeli elhatárolások K   T 8BIX Bef. Pü. eszk. ráf. árfolyamveszt.  K 
Árfolyamveszteség 

 
T 9BVIII Bef. Pü. eszk, bev. árfolyamnyer. K    T 3C Aktív időbeli elhatárolások K 

Árfolyamnyereség 
  

 

     
  



 

425 
 

F.8. Melléklet 
(5. oldal) 

Követelés ellenében kapott, hitelviszonyt megtestesítő, forgatási célú érték-
papírok főkönyvi könyvelése 
                 Forgatási célú hitelviszonyt 
T 3BII Követelések    K           T 3BIII megtestesítő értékpapírok  K 

          Aktiválás kamattal csökkentett beszerzési  
           értéken 
            T 9BVIII Kap.Kam.   K 

Vételárban elismert kamat  
  

Megszűnt tulajdoni hányad fejében kapott, hitelviszonyt megtestesítő, 
forgatási célú értékpapírok főkönyvi könyvelése 
T 1AIII Részesedések K  T 3AIII Értékpapír elsz.szla. K   T 3AIII Értékpapírok    K 
               Részesedések kivezetése    Aktiválás kamattal csökk. 
              beszerzési értéken 
            Részesedések érték-              T 9BVIII Kap.Kam.  K 
T 1AIII helyesbítése         K    Vételárban elismert  

 Részesedés     kamat  
   értékhelyesbíté-           T 1AIII Részesedések értékvesztése K 
   sének kivezetése   Értékpapírok érték- 
           vesztésének visszaírása 
                    T 4DVI Értékelési tartalék K  
     Értékelési tartalék megszüntetése  
                Egyéb kapott (járó)       
T 9BVIII kamatok kamat j. b.. K            T Bef. Pü. eszk. ráf. árfolyamveszt. K 
         Árfolyamnyer. Árfolyamveszteség 
 

Megszűnt tulajdoni hányad fejében kapott, hitelviszonyt megtestesítő, be-
fektetési célú értékpapírok főkönyvi könyvelése 
                 Értékpapír elszá-         Tartós hitelviszonyt 
T 1AIII Részesedések K T 1AIII molási számla  K  T 1AIII megtestesítő értépap. K       
        Részesedések      Aktiválás kamattal csök- 
        kivezetése     kentett beszerzési értéken 
              Részesedések          Befektetett pénzügyi eszközök 
T 1AIII értékhelyesbítése  K       T 9BVIII bevétele, árfolyamnyeresége K 

      Értékhelyesbítés  Vételárban elismert  
      kivezetése   kamat   

                  T 4DVI Értékelési tartalék K  
      Értékelési tartalék  
      megszüntetése 
              T 1AIII Részesedések értékvesztése  K 
     Bef. Pü. eszk.  Részesedések érték- 
 T 9BVIII Bev. árfolyamnyer. K    vesztésének visszaírása 
           Árfolyamnyereség         T Bef. Pü. eszk. ráf. árfolyamveszt. K 
         .   Árfolyamveszteség 
 
T 4G Passzív időbeli elhatárolások K     T 8BIX Bef. Pü. eszk. ráf. árfolyamveszt. K 

Árfolyamveszteség 
 
T 9BVIII Bef. Pü. eszk. bev. árfolyamnyer. K T 3C Aktív időbeli elhatárolások   K 

Árfolyamnyereség 
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F.8. Melléklet 
(6. oldal) 

Megszűnt tulajdoni hányad fejében kapott eszközök főkönyvi elszámolása 
T 1AIII Részesedések K T 1AIII Értékpapír elsz. számla K    T 1AI Immateriális javak K 

     Részesedés kivezetése Aktiválás 
            Immateriális javak 
             Részesedések érték-    T 1AII Beruházások     K 
T 1AIII helyesbítése           K  Aktiválás    
  Részesedés érték- Tárgyi eszközök 
    helyesbítésének    T 1AIII Üzletrészek     K 
    kivezetetése  Aktiválás, Befektetett 

eszközök közé sorolt tulajdoni 
            hányadok 
                  T 4DVI Értékelési tartalék K  
     Értékelési tartalék megszün- 
     tetése 

    T 2BI Vásárolt készletek K 
                   Aktiválás 
            Tényleges beszerzési áras 
             készletnyilvántartás 

  Vásárolt készletek 
                           T 2BI árkülönbözete K 

     Aktiválás elszámolóáras 
          készletnyilvántartás 

        
            T 5AIV Anyagköltség       K 

          Aktiválás Év közben  
          nincs készletnyilvántartás   
       T 3BII Követelések     K 
          Aktiválás 
          Követelések 
       T 3BIII Részesedések     K 
           Aktiválás forgóeszközök 

      közé sorolt tulajdoni  
      hányadok 

               T 1AIII Részesedések értékvesztése K 
           Részesedések érték- 

      vesztésének visszaírása 
                  T 4DVI Értékelési tartalék K  
     Értékelési tartalék megszünt.  
                Bef. Pü. eszk.       
T 9BVIII Bev. árfolyamnyer. K     T 8BIX Bef. Pü. eszk. ráf. árfolyamveszt. K 
         Árfolyamnyer. Árfolyamveszteség 
 
T 4FIII Egyéb rövid lejáratú kötelezettség K     T 4FIII Előzetesen felszámított áfa K 
   Áfa visszaigénylési lehetőség és fizetési 
   kötelezettség előírása 
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F.9. Melléklet 
Alapítás-átszervezés/Kísérleti fejlesztés aktiválásának, használatának fő-
könyvi könyvelése 
T 5AII SEEAÉ K      T 1AI Alapítás-átszervezés/kísérleti fejlesztés aktivált értéke           K 
      Saját előállítású immateriális javak aktiválása 
   
T 4FIII Szállítók    K 
      Alapítás-átszervezés/kísérleti fejlesztés aktivált értéke 

      aktiválás késleltetett       
       fizetéssel            T 4FIII Előzetesen felszámított Áfa K 
T 3BIV Pénztár  K 
     

           visszaigényelhető áfa 
     Aktiválás készpénzes    
     vásárlással 

 
T 4DV Lekötött tartalék K               T 4DIV Eredménytartalék  K 
         Aktiválás miatti szabad eredménytartalék csökkentés könyvelése 
   
    Eredménytartalék feloldása   
 
T 1AI IJHTSzÉCs K       T 5AVI TSzÉCsL            K 
          Az időszakban elszámolható terv szerinti értékcsökkenés 
    
 
T 9AIII Egyéb bevételek       K     T 4G Halasztott bevételek K 
    Az aktiváláskor elhatárolt egyéb bevételből elhatárolt összeg 
    csökkentése a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásakor 
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F.10. Melléklet 
Tárgyi eszköz előállítás, és használat számviteli elszámolása 
T 2BI Saját termelésű készletek K            T 5AII STKÁV K 
     Saját termelésű készletek felhasználása tárgyi eszközök előállítására 
        
 
T 2BI Vásárolt készletek K   T 5AII SEEAÉ K       T 1AII Beruházások K 
  Vásárolt készletek felhasználása tárgyi  Tárgyi eszközök  
            eszközök előállítására raktárról    aktiválása 

                          Áfa 
   nélküli 

                      összeg  
T 4FIII Szállítók K          T 4FIII Előzetesen felszámított Áfa K 
         Anyagbeszerzés, szolgáltatás   Áfa 

         igénybevétel tárgyi eszköz előállításhoz      
 
T 4FIII Fizetendő Áfa K 
  Saját előállítású eszközök általános forgalmi adójának  
  elszámolása használatba vételkor 
 
 
T 1AII TEHTSzÉCs K       T 5AVI TSzÉCsL              K 
     Az időszakban elszámolható terv szerinti értékcsökkenés 
    
 
T 9AIII Egyéb bevételek       K     T 4G Halasztott bevételek K 
    Az aktiváláskor elhatárolt egyéb bevételből elhatárolt összeg 
    csökkentése a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásakor 
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F.11. Melléklet 
Készletek előállításának és felhasználásának számvitele 
a. Saját termelésű készletek előállításának főkönyvi elszámolása: 
T 5AII STKÁV K         T 2BI Saját termelésű készletek K 

       Az elkészült termékek állományba vétele közvetlen önköltségen 

 

b. Vásárolt anyagok felhasználásának főkönyvi elszámolása tényleges beszerzési 

áron vezetett készletnyilvántartás esetén: 
T 2BI Anyagkészlet     K     T 5AIV Anyagköltség K         T 2BI Anyagok értékvesztése K 
             Anyagfelhasználás tényleges   Anyagfelhasználásra jutó  
             beszerzési értéken   értékvesztés visszaírásra 
 

c. A saját termelésű készletek felhasználásának főkönyvi elszámolása tényleges 

előállítási költségen: 
T 2BI STK  K  T 5AII STKÁV     K   T 2BI STKÉV    K 
          Saját termelésű készletfelhaszná-       Saját termelésű készletfelhaszná- 
          lás tényleges előállítási értéken           lásra jutó értékvesztés visszaírása 

 
d. Vásárolt anyagok felhasználásának és készletre vételének elszámolása év végi 
leltár alapján 
T 2BI Anyagkészlet K                   T 5AIV Anyagköltség K 
        Vásárolt anyag nyitókészletének elszámolása költségként  
 
     Vásárolt anyagok készletre vétele mérleg-fordulónapon a leltár alapján 
 

e. Saját termelésű készletek felhasználásának és készletre vételének elszámolása 
év végi leltár alapján 
T 2BI Saját termelésű készletek K             T 5AII STKÁV    K 
         Saját termelésű készletek nyitókészletének elszámolás költségként  
   
     Saját termelésű készletek készletre vétele mérleg-fordulónapon a leltár alapján 
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F.12. Melléklet 
a.) Igénybe vett anyag-, és nem anyagjellegű szolgáltatások főkönyvi nyil-
vántartása 
T 3BIV Pénzeszközök K              T 5AIV Igénybe vett szolgáltatások K 
  Készpénzes szolgáltatás 
  vásárlás    Áfa nélküli összeg 
       Vissza nem igényelhető Áfa 
T 4FIII Szállítók K 
  Szolgáltatás vásárlás             T 4FIII Előzetesen felszámított Áfa K  
  késleltetett fizetéssel 
       Visszaigényelhető Áfa 

 

b.) Igénybe vett egyéb szolgáltatások főkönyvi nyilvántartása 
T 3BIV Elszámolási betétszámla K T 5AIV Igénybe vett egyéb szolgáltatások K 
   Bankköltség elszámolása  
 
T 4FIII Szállítók K    
   Biztosítási, hatósági díjak  

elszámolása  
 

c.) Továbbszámlázott szolgáltatások főkönyvi nyilvántartása 
 
T 3BIV Pénzeszközök K   T 8AIV Továbbszámlázott szolgáltatások K 
  Készpénzes szolgáltatás 
  vásárlás   
         Áfa nélküli összeg 
T 4FIII Szállítók K 
  Szolgáltatás vásárlás        T 4FIII Előzetesen felszámított Áfa K 
  késleltetett fizetéssel 
      Áfa 
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F.13. Melléklet 
Humán erőforráshoz kötődő gazdasági események főkönyvi elszámolása  
T 4FIII Szocho adó elszámolás  K   T 5AV Szocho adó    K 
   Szocho adó előírása   
 
  
T 4FIII Szhj elszámolása K   T 5AV Szhj               K 
    Szhj. előírása   
 
T 4FIII Rehab hj elszámolása  K   T 5AV Rehab               K 
   Rehab hj előírása   
 
T 4FIII Eho elszámolása  K    T 5AV Eho                  K 
   Rehab hj előírása   
 
 

 
T 4FIII Ny.járulék elsz.számla  K  T 4FIII Jövedelemelsz.számla K 
  Nyugdíjjárulék átvezetése 
 
T 4FIII Eü. járulék elsz. K            
   Egészségügyi járulék átvezetése 

 
 

T 4FIII Munkavállalói adók K            
  Munkavállalókat terhelő adók 
  levonása a bérből 
T 3BII Előre felvett bérek K                T 5AV Személyi jel. ráf. K 
  Bérelőleg miatti követelés levonása          Bérköltség  
  a bérből            elszámolása 
 
             Dolgozóknak adott 
T 1AIII hosszú lej. kölcsön K 
  Hosszú lejáratú kölcsön törlesztő- 
  részlet levonása a bérből   
  
           Követelés elismert 
T 3BII károkozás miatt K 
   Kártérítés törlesztőrészletének 
   levonása a bérből 
 
T 3BII Levont tartásdíj  K 
  Esedékes tartásdíj levonása a bérből 
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F.14. Melléklet 
(1. oldal) 

Pénzeszköz transzformációk főkönyvi elszámolása 
a. Készpénzbefizetés bankszámlára 
T 3BIV Pénztár K   T 3BIV Bank és pénztár átvez. szla. K   T 3BIV Elszámolási betétszla K 
         Pénztárból felvett        Bankszámlára befizetett  
         összeg kivezetése  l       összeg nyilvántartásba vétele  
  
b. Készpénzfelvétel bankszámláról 
T 3BIV Elszámolási betétszla K  T 3BIV Bank és pénztár átvez. szla.  K   T 3BIV Pénztár  K 
      Bankszámláról felvett    Pénztárba befizetett összeg 
       összeg kivezetése      nyilvántartásba vétele  

 

c. Bankszámlák közti átvezetések főkönyvi könyvelése 
T 3BIV Elsz. betétszla K  T 3BIV Bankok közti  átvez.számla K   T 3BIV Elsz. betétszla.  K 
         Bankszámláról felvett             Bankszámlára befizetett 
         összeg kivezetése             összeg nyilvántartásba 
       vétele 

 

d. Valuta átváltás HUF-ra 
T 3BIV Valutapénztár K T 3BIV DÁK számla K          T 3BIV HUF pénztár       K 
            Átváltott valuta           HUF pénztárba befizetett összeg 
            nyilvántartási értéken           napi árfolyamon 
 
T 9BVIII  Pénzügyi műv. egyéb bev. K         T 8BIV Pénzügyi műv.egyéb ráf.       K 
           Árfolyamnyereség Árfolyamveszteség 
  

 
e. HUF felvétele devizaszámláról 
T 3BIV Devizaszámla K T 3BIV DÁK számla K             T 3BIV HUF pénztár K 
            Beváltott deviza                 HUF pénztárba befizetett összeg  
            nyilvántartási értéken          napi árfolyamon 
 
T 9BVIII  Pénzügyi műv. egyéb bev. K        T 8BIX Pénzügyi műv. egyéb ráf.       K 
           Árfolyamnyereség      Árfolyamveszteség 
  
f. HUF átváltás valutára 
T 3BIV HUF pénztár    K T 3BIV DÁK számla K        T 3BIV Valutapénztár K 
             Kifizetés HUF           Átváltott valuta nyilvántartásba 
     pénztárból              vétele napi árfolyamon 

 
g. HUF befizetés devizaszámlára 
T 3BIV HUF pénztár  K T 3BIV DÁK számla K        T 3BIV Devizaszámla     K 
         Kifizetés HUF pénztárból  Deviza nyilvántartásba vétele  

napi árfolyamon 
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F.14. Melléklet 
(2. oldal) 

Pénzeszköz transzformációk főkönyvi elszámolása 
h. Valuta befizetése devizaszámlára 
T 3BIV Valutapénztár K T 3BIV DÁK számla   K        T 3BIV Devizaszámla K 
             Befizetett valuta                  Deviza jóváírása  
           nyilvántartási értéken           napi árfolyamon 
 
T 9BVIII Pénzügyi műv. egyéb bev. K        T 8BIX Pénzügyi műv. egyéb ráf.       K 
           Árfolyamnyereség        Árfolyamveszteség 
  
i. Valuta felvétele devizaszámláról 
T 3BIV Devizaszámla K T 3BIV DÁK számla K        T 3BIV Valutapénztár K 
           Átváltott deviza             Valuta nyilvántartásba vétele 
          nyilvántartási értéken   napi árfolyamon 
 
T 9BVIII Pénzügyi műv. egyéb bev. K        T 8BIX Pénzügyi műv. egyéb ráf.       K 
           Árfolyamnyereség      Árfolyamveszteség 
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F.15. Melléklet 
a.) A HUF-ban nyilvántartott követelések transzformációi 
T 3BII Vevők K      T 3BIV Pénztár K 
  Követelés megfizetése  Készpénzben 
 
T 1-3 Szállítóknak adott előleg K  T 3BIV Elszámolási betétszla.   K 
  Adott előleg visszafizetés Átutalással 
 
T 3BII Költségvetéssel szembeni fizetési igények K 
    Támogatások kiutalása 
 
T 4FIII Költségvetési elszámolási számlák K 
    Adóvisszatérítések 
 
T 3BII Magánszemélyekkel szembeni követelések K 
    Adott kölcsön visszafizetése 
 

b.) Külföldi vevők számlarendezésének főkönyvi könyvelése 
   T 3FIII Külföldi vevők  K  T 3BIV Elszámolási betétszla. K 
         Számla kifizetése 
      
                Pénzügyi műv.                Pénzügyi műveletek 
T 9BVIII egyéb bevételei  K              T 8BIX egyéb ráfordításai  K 
  Árfolyamnyereség     Árfolyamveszteség 
 

 
c.) HUF-ban nyilvántartott kötelezettségek transzformációi 
T 3BIV Pénztár K      T 4FIII Szállítók K 
  Készpénzben   Tartozás megfizetése 
 
T 3BIV Elszámolási betétszámla K   T 4FIII Vevőtől kapott előleg     K 
       Átutalással         Előleg visszafizetése  

 
T 4F Hosszú és rövid lej. hitelek K 

   Hiteltörlesztés 
 

          T 4FIII Költségvetési elszámolási számlák K 
   Adófizetés 

      T 4FIII Magánszemélyekkel szembeni kötelezettségek K 
          Kártérítés, tartásdíj, kapott kölcsön  

visszafizetése 
 
     T 4FIII Jövedelemelszámolási számla K 
    Bérfizetés 
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F.15. Melléklet 
(2. oldal) 

d.) Külföldi szállítók számlarendezésének főkönyvi könyvelése 
  T 3BIV Elszámolási betétszámla K       T 4FIII Külföldi szállítók    K 
         Számla kifizetése 
               Pénzügyi műv.                 Pénzügyi műveletek 
T 9BVIII egyéb bevételei  K                 T 8VIX egyéb ráfordításai  K 
  Árfolyamnyereség    Árfolyamveszteség 
 
e.) Vevőktől kapott előlegek főkönyvi elszámolása a kriptaszámvitel mód-
szerével 
T 3BII Vevők K T 4FIII Vevőktől kapott előleg K    T 3BIV Pénzeszközök K 

       Előleg átvezetése           A vevő utalása előlegre  
        szerződés teljesítésekor  
               T 4FIII Fiz. Áfa K 
                       Pénzügyi műv.         Áfa 
       T 9BVIII egyéb bev. K 
              Árfolyam-      Pénzügyi műveletek 
              nyereség    T 8BIX egyéb ráfordításai  K 
                 Árfolyam- 

      veszteség 
         Vevőktől kapott előleg visszafizetése  

       T 4FIII Előzetesen felsz. Áfa  K 
           Áfa elszámolása előleg átvezetésénél  

 
f.) Szállítóknak adott előlegek főkönyvi elszámolása a kriptaszámvitel mód-
szerével 
                  Pénzügyi műv. 
T 3BIV Pénzeszközök K  T 1-3 Szállítóknak adott előleg K  T 8BIX egyéb ráford.  K  
  Előleg kifizetése      Árfolyamveszteség az előleg 
  a szállítóknak       visszafizetésnél 
                        Pénzügyi műveletek           
          T 9BVII egyéb bevételei  K           T 4FIII Szállítók     K 
       Árfolyamnyereség    Előleg átvezetése a szerződés 
         előleg  visszafi-    teljesítésekor 

      zetésnél     kor    
  T 4FIII Előz. felsz. Áfa    K 
           ÁFA 
 Szállító visszafizeti az előleget      
 
T 4FIII Fizetendő Áfa  K 
  Áfa 

Áfa elszámolása előleg átvezetésnél 
 

g.) Szállítók és vevők kompenzációjának főkönyvi könyvelése 
T 3BII vevő K                  T 4FIII Szállítók   K 
      Kompenzáció miatti követelés és kötelezettség csökkenés 
 



 

436 
 

F.16. Melléklet 
Főkönyvi elszámolások a követelések és kötelezettségek harmadik szinjén 
a.) Követelés behajtására adott megbízás elszámolása 
T 3BIV Elszámolási betétszla K     T 4FIII Szállítók K   T 8AVII Egyéb ráfordítás K 
        Jutalék kifizetése            Jutalék elszámolása 
                ráfordításként 
            T 4FIII Előzetesen felsz. Áfa    K 
                  Visszaigényelhető 
       Áfa előírása  

 

b.) Faktorálás főkönyvi elszámolása 
T 3BII Követelések K   T 3BIV Elszámolási betétszla K 
  Követelés  Követelésért a Faktor 
  teljes összege  által fizetett összeg 
  
         T 8BIX Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai K 
     

Faktordíj 
 

c.) Behajtási költségátalány főkönyvi elszámolása 
T 9AII Pü.m.e. Bev. K    T 3BIV Elszámolási betétszla  K              T 8BIX Pü.m.e.Ráf. K 
  Kapott behajtási  
  költségátalány adóstól 
                              T 4FIII Szállítók K 
            Behajtási költ-      Behajtási költség- 
            ségátalány      átalány előírása 
            kifizetése 

 
d.) Késedelmi kamat főkönyvi elszámolása 
T 9AII Pü.m.e. Bev. K    T 3BIV Elszámolási betétszla  K              T 8BIX Pü.m.e.Ráf. K 
  Kapott késedelmi 
  kamat adóstól 
                              T 4FIII Szállítók K 
            Késedelmi       Késedelmi kamat 
            kamat kifizetése      előírása 
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F.17. Melléklet 
Pénzügyi eszköz transzformációk főkönyvi elszámolása 
a.) Pénzügyi eszközök hozamainak és ráfordításainak elszámolása 
     Befektetett pénzügyi T 3BIV Elszámolási betétszla   K          T 8BIX Fiz. kamatok   K 
T 9BVIII eszk. kamatai K                 
  Befektetett pénzügyi    Hitelek, kölcsönök után 
  eszközök kapott kamata  fizetett kamat 
 
T 9BVIII Egyéb kamatok K              Egyéb hosszú lej. 
           Forgatási célú pénzügyi  T 4FII kötelezettség      K 
           eszközök kamata        Pénzügyi lízing     kamatának  
                   megfizetése            előírása 
T 9BVIII Kapott (járó) osztalék rész. K          
            Kifizetett osztalék     
       
 

        T 3C Bevételek aktív időbeli elhat. K  
   Mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált 
   osztalék előírása 
 

b.) Diszkont értékpapír hozamának időbeli elhatárolása 
                            Bevételek aktív                          Egyéb kapott 
T 3BIV Pénzeszk.K T 3BIII Értékpapírok K  T 3C időbeli elhat.K     T 9BVIII (járó) kamat K 
         Vásárlás                             Időbeli elhatárolás  

feloldása    
               Üzleti évre jutó kamat   
     Beváltás a lejárat időpontjában   
 Tőke +Kamat      Kamat               
                                     
T 4G Költségek passzív időbeli elhatárolása  K  T 8BIX Fizetett kamatok K 
   Hitelek üzleti évet terhelő kamata 
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F.18. Melléklet 
Saját tőke transzformációk főkönyvi elszámolása 
a.) Eredménytartalék feltöltése tőketartalékból 
T 4DIV Eredménytartalék K              T 4DIII Tőketartalék K 
      Negatív eredménytartalék megszüntetése tőketartalékból 
    
b. Jegyzett tőke leszállítás a többi saját tőkeelem javára 
T 4DIV Eredménytartalék K      T 4DI Jegyzett tőke K 
  Jegyzett tőke leszállítás eredménytartalék javára 
 
T 4DIII Tőketartalék K 
  Jegyzett tőke leszállítás tőketartalék javára 
 
T 4DV Lekötött tartalék K 
  Jegyzett tőke leszállítás lekötött tartalék javára 
 
c.) Lekötött tartalékkal kapcsolatos fontosabb gazdasági események 
T 4DV Lekötött tartalék K      T 4DI Jegyzett tőke K 
  Jegyzett tőke leszállítása (maximum a JT 10 százalékáig)     
      
         T 4DIII Tőketartalék K 
  Fel nem osztható vagyon átvezetése  a szövetkezeteknél  
   
  Lekötött tartalék képzése tőketartalékból egyéb jogcímekre 
  egyéb jogcímekre 
           T 4DIV Eredménytartalék K 
  Fejlesztési tartalék képzése 
 
  LT képzése eredménytartalékból egyéb jogcímekre 
    
        T 3BIV Pénzeszközök K 
  Pótbefizetés     Pótbefizetés 
        visszafizetése 
   Pótbefizetés visszafizetése 

  

Lekötött tartalék visszaírása általában a reálfolyamatok ütemében  
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F.19. Melléklet 
Kötelezettségek és költségek miatt képzett céltartalék főkönyi elszámolásá-
nak fontosabb összefüggései 
T 9AIII Egyéb bevételek K   T 4E Céltartalék K         T 8AVII Egyéb ráf.  K 
            1. Előző évben képzett céltartalék              2. Céltartalék képzés 
       feloldása az üzleti év elején               üzleti év végén 
 
T 1-3;4 Eszközök, kötelezettségek  K     T 5;8 Költségek, ráfordítások  K 
    3.Ténylegesen felmerült költségek ráfordítások az üzleti évben      
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F.20. Melléklet 
Társasági adó főkönyi elszámolásának fontosabb összefüggései 
a. Társasági adó transzformációk főkönyvi nyilvántartása elszámolási 
számla használatával 
T 3BIV Bankszámla K  T 4FIII TA elsz. számla K T 8CX. TA kötelezettség K 

TA előleg befizetése     TA kötelezettség előírása       
 
  TA feltöltési köt. befizetése 
 
  TA hiány befizetése    
 
a. Társasági adó transzformációk nyilvántartása a reál és a pénzügyi folya-
matok szétválasztásával 
T 3BIV Bankszámla K   T 4FIII TA Pü. rend. K   T 4FIII TA köt. K     T 8CX. TA köt. K 

TA előleg bef.             TA köt. előírása       
 
          TA feltöltési köt. bef. 
 
  TA hiány befizetése    
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F.21. Melléklet 
Reálfolyamatokban használt befektetett eszközök főkönyvi elszámolásai az 
értékteremtő folyamat birtoklás szakaszában  
a. Terven felüli értékcsökkenés elszámolás és visszaírás 

      Immat. javak/Tárgyi eszk.                        Egyéb rá- 
T 9AIII Egyéb bevételek K T 1AI-1AII terven felüli écs.. K              T 8AVII fordítások K 
  Terven felüli écs. visszaírása        Terven felüli értékcsökkenés 
              elszámolása  

T 3BII Követelések K     T 3BIV Pénzeszközök K             
    Kártérítés előírása   Kártérítés pénzügyi rendezése 
     késleltetett fizetéssel             

     
         Kártérítés pénzügyi rendezése készpénzzel 
 

b. Értékhelyesbítés főkönyvi elszámolása és visszaírása  
T 4DVI Értékelési tartalék K            T 1AI Immateriális javak értékhelyesbítése K 
  Immateriális javak értékhelyesbítésének  
  elszámolása 
 
        T 1AII Tárgyi eszközök értékhelyesbítése K 
  Tárgyi eszközök értékhelyesbítésének 
  elszámolása 
    Értékhelyesbítés visszaírása 
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F.22. Melléklet 
Készletek birtoklásával összefüggő gazdasági események főkönyvi elszá-
molása 
T 9AIII Egyéb bev. K     T 2BI Készletek értékvesztése K   T 8AVII Egyéb ráford.  K 
           Értékvesztés visszaírása       Értékvesztés elszámolása 
 
T 9DX Rendkívüli bev.K   T 2BI Vásárolt Készletek      K 
  Többlet elszámolása   Hiány elszámolása  
   
      T 2BI Saját termelésű készletek K 
  Többlet elszámolása  Hiány elszámolása 
 
T 9AIII Egyéb bev. K  T 3BII Követelések K          T 3BIV Elszámolási betétszámla   K 
  Kártérités elszámolása 
                        Kártérítés          
       Megfizetése 
                        T 4FIII Jövedelemelszámolási szla K 
                

 Levonása a bérből 
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F.23. Melléklet 
Követelések, kötelezettségek birtoklásának főkönyvi elszámolása 
a.) Követelések értékvesztésének és a behajthatatlan követelések főkönyvi 
elszámolása 
T 9AIII Egyéb bevételek K T 3BII Követelések K T 8AVII Egyéb ráford.      K 
  Értékvesztés visszaírása Értékvesztés elszámolása 
 
                Behajthatatlan követelés 
 
b.) Az üzleti évet követő évben esedékes követelések, kötelezettségek átveze-
tésének főkönyvi könyvelése 
T 1AIII Befektetett pénzügyi eszk. K   T 3BII Követelések  K 
       Kölcsönök egy éven belül esedékes törlesztő- 
       részletének átvezetése 
        T 3BIII Értékapírok K 
       Az üzleti évet követő évben lejáró hitelviszonyt 

     megtestesítő értékpapír átvezetése 
                   T 3BIV Lekötött pénzeszk. K 
       Lekötött bankbetétek következő évben lejáró 
       részletének átvezetése  
 
T 4FIII Rövid lejáratú kölcsönök K       T 4FII Tartozások kötvénykibocsátásból  K 
       Kötvény kibocsátásból származó egy  
       éven belül esedékes kötelezettség 
       Hosszú lejáratú kölcsön egy éven belül 
       esedékes törlesztőrészlete 
      T 4FII Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek K 
       Lízingtartozás egy éven belül esedékes 
       törlesztőrészlete        
 
T 4FIII Rövid lejáratú hitelek K  T 4FII Hosszú lejáratú hitelek K 
        Hosszú lejáratú hitelek egy éven belül  
        esedékes törlesztőrészlete 
 

  



 

444 
 

F.24. Melléklet 
Pénzügyi eszközök birtoklásának főkönyvi elszámolása 
a.) Értékvesztés elszámolása és visszaírása 
             Részesedések, értékpapírok                 
   tartósan adott kölcsönök      Forgatási célú részesedések 
T 8BIX bankbetétek értékvesztése K              T 3BIII értékpapírok értékvesztése K 
   Forgatási célú pénzügyi eszközök 
   értékvesztésének visszaírása 
                  Tartós részesedések kölcsönök 
           T 1AIII értékpapírok értékvesztése  K  
        Befektetési célú pénzügyi eszközök  
        értékvesztésének visszaírása 
    

Pénzügyi eszközök értékvesztése   
 

b.) Értékhelyesbítés elszámolása  
T 4DVI Értékelési tartalék  K T 1AIII Befektett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése K 
    
   Értékhelyesbítés elszámolása 
 
   Értékhelyesbítés visszaírása 
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F.25. Melléklet 
(1. oldal) 

Értékesítés főkönyvi elszámolása 
a.) Áruértékesítés késleltetett fizetéssel tényleges beszerzési áron vezetett 
készletnyilvántartás mellett 
T 9AI Nettó árbevétel K           T 3BII Vevők K  
          Értékesítés eladási áron              
                           
T 4FIII Fizetendő Áfa K      T 2BI Áruk  K           T 8AIV ELÁBÉ K
    Értékesítést terhelő Áfa          Eladás tényleges 
                önköltsége 
 
b.) Áruértékesítés készpénzért tényleges beszerzési áron vezetett készlet-
nyilvántartás mellett 
T 9AI Nettó árbevétel K           T 3BIV Pénztár K  
          Értékesítés eladási áron              
                           
T 4FIII Fizetendő Áfa K          T 2BI Áruk  K        T 8AIV ELÁBÉ K
    Értékesítést terhelő Áfa            Eladás tényleges 
                  önköltsége 
 
c.) Áruértékesítés késleltetett fizetéssel készletnyilvántartás nélkül 
T 9AI Nettó árbevétel K           T 3BII Vevők K  
          Értékesítés eladási áron              
                           
T 4FIII Fizetendő Áfa K          T 2BI Áruk  K        T 8AIV ELÁBÉ K
    Értékesítést terhelő Áfa            Nyitókészlet fel- 
                  használás elsz. 
        Áruk készletre vétele év végén 

leltár alapján 
d.) Áruértékesítés készpénzért készletnyilvántartás nélkül 
T 9AI Nettó árbevétel K           T 3BIV Pénztár K  
          Értékesítés eladási áron              
                           
T 4FIII Fizetendő Áfa K          T 2BI Áruk  K        T 8AIV ELÁBÉ K
    Értékesítést terhelő Áfa            Nyitókészlet fel- 
                  használás elsz. 
        Áruk készletre vétele év végén 

leltár alapján 
e.) Saját termelésű készlet értékesítés késleltetett fizetéssel, tényleges beszer-
zési áron vezetett nyilvántartás mellett 
T 9AI Nettó árbevétel K           T 3BII Vevők K  
          Értékesítés eladási áron              
                           
T 4FIII Fizetendő Áfa K        T 2BI Késztermék K T 5AII STKÁV K
    Értékesítést terhelő Áfa               Eladás tényle- 
                    ges önköltsége 
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F.25. Melléklet 

(2. oldal) 
f.) Saját termelésű készlet értékesítés készpénzért tényleges beszerzési áron 
vezetett készletnyilvántartás mellett 
T 9AI Nettó árbevétel K           T 3BIV Pénztár K  
          Értékesítés eladási áron              
                           
T 4FIII Fizetendő Áfa K        T 2BI Késztermék K T 5AII STKÁV K
    Értékesítést terhelő Áfa              Eladás tényle- 
                   ges önköltsége 
 
g.) Visszaküldött áru főkönyvi elszámolása tényleges beszerzési áron ve-
zetett nyilvántartással 
T 3BII Vevők K T 9AI Nettó árbevétel K         T 8AIV ELÁBÉ K          T 2BI Áruk K 
           Visszaküldött áru         Visszaküldött áru        
            eladási áron           beszerzési értéke        

T 4FIII Előzetes Áfa  K   
           Visszaküldött áru miatt           
           visszaigényelhető Áfa           

           
h.) Visszaküldött saját termelésű készlet főkönyvi elszámolása tényleges 
beszerzési áron vezetett nyilvántartással 
T 3BII Vevők K T 9AI Nettó árbevétel K       T 5AII STKÁV K     T 2BI Készterm. K 
           Visszaküldött KÉ            Visszaküldött KÉ        
            eladási áron                   beszerzési értéke        

T 4FIII Előzetes Áfa  K   
           Visszaküldött áru miatt           
           visszaigényelhető Áfa           

           
i.) Utólag adott engedmény főkönyvi elszámolása 
T 3BII Vevők K  T 9AI Nettó árbevétel K  
              Engedmény összege               
             

T 4FIII Előzetes Áfa  K 
           Engedmény miatt  
           visszaigényelhető Áfa  
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F.26. Melléklet 
Reálfolyamatokhoz haszált befektetett eszközök kivezetésének főkönyvi el-
számolása 
a.) Bruttó elszámolás számviteli alapelve alapján 
T 1AII TE.   K   T 8AVII TFÉCs        K   T 1AII TETSzÉCs     K 
  Bruttó érték kivezetése        Halmozott terv szerinti  

       értékcsökkenés kivezetése 
                         T 1AII TEHTFÉCs       K 
                 Halmozott terven felüli 
         értékcsökkenés kivezetése 
 
T 1AII TEÉhelyesb. K                 T 4DVI ÉT   K 
         Eszköz előző években elszámolt értékhelyesbítésének visszaírása 
  
 
T 9AI Egyéb bevétel  K   T 3BII Egyéb követelések K  
            Tárgyi eszköz értékesítése               

eladási áron            
 
T 4FIII Fizetendő Áfa  K 
        Értékesítést terhelő Áfa 
 
 

 
b.) Nettó érték módszerrel 
T 1AII TE.   K           T 1AII  1AII TETSzÉCs K 
          1. Terv szerinti értékcsökkenés átvezetése 
 
              T 1AII TEHTFÉCs  K 
            1. Terven felüli értékcsökkenés átvezetése 
 
               T 8AVII TFÉCs   K 

2. Könyv szerinti érték kivezetése 
 
T 1AII TEÉhelyesb. K                 T 4DVI ÉT   K 
         Eszköz előző években elszámolt értékhelyesbítésének visszaírása 
  
 
T 9AI Egyéb bevétel  K   T 3BII Egyéb követelések K  
            Tárgyi eszköz értékesítése               

eladási áron            
 
T 4FIII Fizetendő Áfa  K 
        Értékesítést terhelő Áfa 
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F.27. Melléklet 
Készletek kivezetésének főkönyvi elszámolása 
a.) Árukészlet selejtezésének főkönyvi elszámolása 
T 2BI Áruk K    T 8AVII Egyéb ráfordítás K         T 2BI VKÉv       K 
  Vásárolt készlet könyv szerinti          Selejtezett vásárolt készlet   
  szerinti értékének kivezetése           értékvesztésének visszaírása 
 
b.) Anyagok értékesítésének főkönyvi elszámolása 
T 2BI Anyagok            K T 8AIV ELÁBÉ K               T 2BI Anyagok értékveszt.K 
  Vásárolt anyagok könyv sze-          Selejtezett vásárolt anyag   
  rinti értékének kivezetése          értékveszésének visszaírása 
 
T 9AI Nettó árbevétel  K  T 3BII Vevők  K  
            Anyag értékesítése eladási áron               
     
T 4FIII Fizetendő Áfa  K 
        Értékesítést terhelő Áfa 
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F.28. Melléklet 
(1. Oldal) 

Pénzügyi eszközök kivezetésének főkönyvi elszámolása 
a.) Befektetési célú tulajdoni részesedést eredményező értékpapírok, üzlet-
részek kivezetése 
                Értékpapír                     Részesedések 
T 1AIII Részesedések K        T 1AIII  elsz. szla.K      T 1AIII értékvesztése K 
               Bekerülési érték               Értékvesztés visszavez. 
 
             T 3BIV Pénzeszközök K 
                   Értékesítés bevétele 
  
                Bef.pü-i eszk.                               Bef.pü-i. eszk.       
T 9BVIII árfolyamnyer. K                   T 8BIX árfolyamveszt. K           
  Árfolyamnyereség           Árfolyamveszteség            
                     
T 1AIII Tartós részesedések értékhelyesbítése K         T 4DVI Értékelési tartalék K 
                    Részesedés értékhelyesbítésének visszaírása  
 
b.) Befektetési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kivezetése 
                      Hitelviszonyt 
             Tartós hitelv.                 Értékpapír                     megtestesítő ép. 
T 1AIII BHv.Ép.K    T 1AIII BPüEElsz.K           T 1AIII értékvesztése K 
          1. Bekerülési érték       1.Értékvesztés visszavezetése 
              T 3BIV Pénzeszközök K 
           1. Értékesítés, beváltás bevétele 
 
T 3C AIELH.  K                      T 4G PIELH   K  
      Vásárláskor elhatárolt          Vásárláskor elhatárolt 
       árfolyamnyereség        árfolyamveszteség  
        feloldása             feloldása 
 
                Bef.pü-i eszk.        Bef. pü-i eszk.  
T 9BVIII árfolyamnyer. K           T 8BIV árfolyamveszt.K   
  2. Árfolyam-              2. Árfolyam-                      
    nyereség               veszteség    
 
     

   Eladási árban elismert, vagy beváltáskor kapott kamat 
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F.28. Melléklet 
(2. Oldal) 

Pénzügyi eszközök kivezetésének főkönyvi elszámolása 
c.) Forgatási céllal vásárolt üzletrészek értékesítésének főkönyvi elszámolá-
sa 
                           Értékpapír                 
T 3BIII Részesedések K       T 3BIII elsz. szla.  K       T 3BIV Pénzeszközök K 
          1. Bekerülési érték                        Értékesítés bevétele 
  
                           Pénzügyi műv.                                   Pénzügyi műv.       
                  T 9BVIII egyéb bevételei K               T 8BIX egyéb ráf. K           
        Árfolyamnyereség           Árfolyamveszteség            
              
        T 3BIII Részesedések értékveszt. K            
              Részesedések        
           elszámolt érték-         
                 vesztésének visszaírása 
d.) Forgatási céllal vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok eladásának, beváltá-
sának főkönyvi elszámolása 
            Forgatási céllal     Értékpapír                Hitelv. megtest.ép. 
T 3BII vás. értékpapír K   T 3BIII elsz. szla. K            T 3BIII értékvesztése K 
           Bekerülési érték         Értékvesztés visszavezetése 
 
                  T 3BIV Pénzeszközök K 
           Értékesítés, beváltás bevétele 
              tőkerész 
  
           T 9BVIII Kapott kamatok K  
             Eladási ár kamattartalma 
                      

   
     Pénzügyi műv.            Pénzügyi műv.   
T 9BVIII egyéb bevételei K            T 8BIX egyéb ráfordításai K   
      Árfolyamnyereség        Árfolyamveszteség                     
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F.29. Melléklet 
(1. oldal) 

Eszközvezérelt kibocsátások főkönyvi elszámolása 
a.) A tárgyi eszköz apport főkönyvi elszámolása 
T 1A Bef.eszk.bruttó ért. K           T 1A Halm.terv.szer.écs.  K 
       1. Terv szerinti értékcsökkenés átvezetése 
 
              T 1A Halm.terven felüli écs.K 
        1. Terven felüli értékcsökkenés átvezetése 
 
    T 3BII Technikai számla K           T 3BII Egyéb követelések K 
                      2. Könyv szerinti érték        Apport értéke az alapító  

kivezetése         okirat szerint a cégbírósági 
           bejegyzésig 

 
  T 9AIII Egyéb bevételek K        T 8AVII Egyéb ráfordítások K         
   Nyereség   Veszteség 
 

T 1AIII Részesedések      K 
     
 

4.Tulajdoni hányad átvezetése a cégbírósági bejegyzés után  
 

T 1A Bef. eszk. értékhelyesbítése K               T 4DVI Értékelési tartalék K 
   1. Eszköz előző években elszámolt  
   értékhelyesbítésének visszaírása 
 
 
b.) Ajándék és térítés nélkül átadott áru főkönyvi elszámolása 
T       2BI Áruk  K     T 8AVII Egyéb ráfordítások   K 
   
        Térítés nélkül átadott áru könyv szerinti értéke 
         
              ha az átvevő nem téríti meg 
 
T 4FIII Fizetendő Áfa K  T 3BII Egyéb követelések     K  
  
   Áfa    ha az átvevő megtéríti 
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F.29. Melléklet 
(2. oldal) 

c.) Csere (barter) ügylet főkönyvi elszámolása 
T       4FIII Szállítók    K           T 4FIII Előzetesen felszámított Áfa K  
   Visszaigényelhető Áfa 
 
       Szállítónak fizetett 
       bekerülési érték elemek 
  T 4FIII Vámköltség elsz. számla K  T 2BI Áruk   K   T 8AIV ELÁBÉ K 
         Bek. érték import-  Kapott        Adott áru   
         tal kapcsolatos elemei      áru értéke      nyilv. értéke 
  
 T 4FIII Egyéb költségvetési köt.       K         T 9AI Nettó árbev K    T 3BII Vevők K 
   Készletbeszerzéssel        Szállítónak fiz. 
   összefüggő adók        bekerülési érték  
   járulékok, illetékek            elemek    

T 4FIII Fizetendő Áfa K    
              Fizetendő áfa  
   Kompenzáció  
 

 

d.) Kötelezettség fejében átadott tárgyi eszköz főkönyvi könyvelése 
T 1A Bef.eszk.bruttó ért. K            T 1A Halm.terv.szer.écs.  K 
          1. Terv szerinti értékcsökkenés átvezetése 
 
               T 1A Halm.terven felüli écs.K 
            1. Terven felüli értékcsökkenés átvezetése 
 
               T 8AVII Egyéb ráfordítások K 

2. Könyv szerinti érték kivezetése 
 
T 1A Bef. eszk. értékhelyesbítése K              T 4DVI Értékelési tartalék K 
   1. Eszköz előző években elszámolt  

     értékhelyesbítésének visszaírása 
 
T 9AIII Egyéb bevétel K T 3BII Egyéb követelések K T       4FIII Szállítók K 
            3. Bevétel   4. Kompenzáció         
              (kiváltott kötelezettség  

         összege) 
T 4FIII Fizetendő Áfa  K 
          3. Értékesítést terhelő Áfa 
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F.30. Melléklet 
(1. oldal) 

Tőkekivonások főkönyvi elszámolása 
a.) Készpénzes saját részvény, üzletrész visszavásárlás főkönyvi elszámolása 
T 3BIV Bankszámla K                  T 3BIII VVás.SÜR.K 
     Visszavásárolt üzletrészek bekerülési értéke 
 
T 4DV Lekötött tartalék   K           T 4DIV Eredménytartalék    K 
  Visszavásárolt üzletrészek bekerülési értékével egyező  
   összegű lekötött tartalék képzés  
 
b.) Nem készpénzes saját részvény, üzletrész visszavásárlás főkönyvi köny-
velése 
T 3BIV Bankszámla K                   T 3BIII VVás.SÜR.K 
     Visszavásárolt üzletrészek bekerülési értéke 
 
T 4DV Lekötött tartalék   K           T 4DIV Eredménytartalék    K 
  Visszavásárolt üzletrészek bekerülési értékével egyező  
   összegű lekötött tartalék képzés  
T 9AIII Egyéb bevételek K              T 3BIII Visszavásárolt üzletrészek K 
      Üzletrészért átadott eszközök  
      megállapodás szerinti értéken  
T 4FIII Fizetendő ÁfaK         T 3BII Egyéb követelések    K 
      Tulajdonosokra áthárított Áfa megállapodás szerint 
   
               T 8AIV Egyéb ráfordítások    K 
      Tulajdonosokra át nem hárított Áfa megállapodás 
      szerinti értéken  
T 1-3 Eszközök K        
      Eszközök könyv szerinti értékének átvezetése 
 
c.) Visszavásárolt részvények, üzletrészek értékesítésének főkönyvi 
elszámolása 
T 3BIII VVás.SÜR. K                T 3BIII ÉpElsz.K       T 3BIV Bankszla     K 
      1. Bekerülési érték kivezetése      1. Saját üzletrész értékesítési ára 
           
               Pénzügyi műv.                Pénzügyi műveletek     
T 9BVIII egyéb bevételei K                  T 8BIX EPüRáf.  K           
  2. Árfolyamnyereség            2. Árfolyamveszteség            
                     
T 4DIV ET K                                     T 4DV LT  K 
      Értékesített visszavásárolt üzletrészek bekerülési értékével egyező 

     összegű lekötött tartalék feloldása  
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F.30. Melléklet 
(2. oldal) 

Tőkekivonások főkönyvi elszámolása 
d.) Visszavásárolt üzletrész, részvény kivezetése tulajdonosok közti felosz-
tásnál 
T 3BIII VVás.SÜR. K          T 8BIX EPüRáf.  K 
  Visszavásárolt üzletrészek bekerülési értékének elszámolása 
   térítés nélküli vagyonátadásként  
 
T 4DIV ET K                                     T 4DV LT  K 
      Értékesített visszavásárolt üzletrészek bekerülési értékével egyező 

     összegű lekötött tartalék feloldása  
 
e.) Visszavásárolt üzletrész, részvény kivezetése a jegyzett tőke csökkentésé-
vel 
T 3BIII VVás.SÜR.  K                   T 4DI JT  K 
      Bevont visszavásárolt üzletrészek névértékének kivezetése a 
      cégbírósági bejegyzés után  
                   T 4DIV ET  K 
     Bevont visszavásárolt üzletrészek névérték feletti bekerülési  
     értékének elszámolása 
 
    Bevont visszavásárolt üzletrészek névérték alatti bekerülési értékének elszámolása 
 
T 4DIV ET K                                     T 4DV LT  K 
      Értékesített visszavásárolt üzletrészek bekerülési értékével egyező 

     összegű lekötött tartalék feloldása  
 

f.) Készpénzes jegyzett tőke leszállítás főkönyvi könyvelése 
T 3BIV Bankszla K                T 4DI JT   K 
       Leszállított jegyzett tőke kifizetése a cégbírósági bejegyzés alapján  
                
                              T 4DIV ET  K   
       Tőkeleszállításra jutó eredménytartalék kifizetése a tulajdonosi döntés  

alapján 
         T 4DIII TT  K 

       Tőkeleszállításra jutó tőketartalék kifizetése a tulajdonosi döntés alapján 
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F.30. Melléklet 
(3. oldal) 

Tőkekivonások főkönyvi elszámolása 
g.) Nem készpénzben rendezett jegyzett tőke leszállítás főkönyvi könyvelése 
 
T 9AIII Egyéb bevételek K    T 3BII Egyéb követelések K              T 4DIV JT  K 
      Üzletrészért átadott 
      eszközök megállapo- 

    dás szerinti értéken      T 4FIII Egyéb köt.   K 
                     Kompenzáció          

T 4FIII Fizetendő ÁfaK                            T 4DIII ET  K     
      Tulajdonosokra át- 

    hárított Áfa megál- 
    lapodás szerint                           T  4DIV TT K 
 

              T 8AVII Egyéb ráfordítások    K 
      Tulajdonosokra át nem hárított Áfa 
      megállapodás szerinti értéken  
T 1-3 Eszközök         K        
      Eszközök könyv szerinti értékének átvezetése 

 
 
 
 
 

 


