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ELŐSZÓ

13

Előszó
Kedves Olvasó!
Ön bizonyára valamilyen fórumon (tanfolyamon vagy felsőoktatási intézményben) most kezd ismerkedni
– netán újra ismerkedni – a számvitellel.
Tankönyvünk a Mérlegképes könyvelői képzés „Számviteli feladatok a gyakorlatban” (új OKJ szerint) című
követelménymodulhoz kapcsolódó – kötelező tematika szerinti – ismeretanyag feldolgozását célozta meg.

„Útbaigazítás”
Tankönyvünk hétköznapi nyelvezetével, részletes és körültekintő magyarázataival, kidolgozott
példáival és esettanulmányaival, a szakmai igényesség mentén készített rendszerezéseivel és a jól
átgondolt ábráival segít eligazodni a számvitel sokszor eltúlzottan szövevényesnek gondolt útvesztőjében. A gyakorlatorientált feldolgozás pedig lehetővé teszi, hogy az ismeretek elsajátítását
követően Ön gyorsan képes lesz a mindennapi gyakorlati munka elvégzésére is.
A tankönyvben kidolgozott példákban és esettanulmányokban a GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KÖNYVELÉSÉT a főkönyvi számlák „egy lehetséges számlatükör szerinti” számlaszámának ÉS A FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSÉNEK FELTÜNTETÉSÉVEL KÖZÖLTÜK, ezáltal minden
gazdasági esemény könyvelése esetében az érintett mérleg-, illetve eredménykimutatás sor is jól beazonosítható. A főkönyvi számlák elnevezése az éves beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának
egyes sorai figyelembe vételével történt.
A tankönyvbe külön mellékletként számlakeret tükröt nem illesztettünk, de a számlaszámok nagy része a
„3.2.8.3 Az eredménykimutatáshoz és a mérleghez kapcsolódó főkönyvi számlák az ajánlott számlakeret
tükör alapján” című alfejezetben megtalálható.
Jó tanulást és sikeres vizsgát kívánunk!

A szerzők
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1.1 A hazai és a nemzetközi számviteli szabályozás elvi kérdései

15

1. Bevezetés a számvitel rendszerébe
1.1 A hazai és a nemzetközi számviteli szabályozás elvi kérdései
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban Szt.) alapján a piacgazdaság működéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplői számára hozzáférhetően, döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozók, mind a nem nyereség-orientált szervezetek, valamint az egyéb gazdálkodást folytató szervezetek vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és azok alakulásáról objektív információk álljanak rendelkezésre.
A számvitel az a tevékenység, amely alkalmas arra, hogy a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről információkat szolgáltasson. A számviteli munka olyan gyakorlati tevékenység, amely a gazdálkodás
folyamatait előre meghatározott rendszerben folyamatosan megfigyeli, feljegyzi, rendszerezi és feldolgozza.
A számviteli szabályozás középpontjában a beszámoló áll. A gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően beszámolót köteles készíteni.
A beszámolónak megbízható és valós összképet kell adnia a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről,
pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről.
A beszámolórendszer a számvitelnek az a területe, amelynek középpontjában a piaci külső szereplők részére
történő információ szolgáltatás áll.
A számvitel a gazdasági tevékenység mérését segítő eszközként jött létre. Fejlődése a különböző országokban eltérő gyakorlat és szabályozás kialakításához vezetett. Ahogyan a gazdasági rendszerek és feltételek
országról országra eltérőek, úgy változnak az elfogadott számviteli modellek és módszerek is. Ezen modelleket és módszereket több tényező is befolyásolhatja, amely lehet például az adott gazdaság fejlettségi foka,
a gazdasági növekedés módja és üteme, de befolyásolhatja még az országok eltérő jogrendszere is.
Jelenleg világszerte három fő számviteli rendszer hatása érvényesül a számviteli szabályozásokban, melyek
egymástól többé-kevésbé eltérő szemléletben közelítik meg a beszámolási kötelezettséget. Az Amerikai
Egyesült Államok számviteli szabályozása (US GAAP), az Európai Unió jogrendjébe illesztett számviteli
szabályozások és a nemzetközi számviteli standardok és azok értelmezései (IAS-ok, IFRS-ek, illetve SICek), valamint a nemzeti számviteli szabályok1.
A különböző országokban jelenlévő vállalkozásoknak az adott országban alkalmazott számviteli szabályoknak meg
kell felelniük. Számos világméretű cégnek azonban gondot okoz, hogy az adott ország számviteli előírásai alapján
összeállított beszámolók csak jelentős munkával és az eltérő szabályozások pontos ismeretében hasonlíthatók össze.
Míg a különböző nemzetek hagyományai és tapasztalatai más és más pénzügyi beszámolási modellek fejlődéséhez vezetett, nyilvánvalóvá vált, hogy a folyamatosan változó gazdaság részéről egyre erősebb az igény
a harmonizációra.
A Nemzetközi Számviteli Standardok2 (IAS, illetve IFRS) rendszere – amelyet a Nemzetközi Számviteli Standard Bizottság (IASB)3 alkotott meg – eltér a hazai szabályozástól, a magyar számviteli törvény és a számviteli
1
2

3

Magyarországon a 2000. évi C. törvény a számvitelről (Szt.)
A nemzetközi számviteli standardok olyan egységes számviteli előírások, amelyeket az összehasonlítható és valós összképet
biztosító beszámolók elkészítése, a tőkepiaci szereplők megalapozott gazdasági döntései meghozatala céljából, független nemzetközi szakmai testület (standard alkotó testület) jelentet meg.
International Accounting Standards Board – a számviteli standardok globális alkalmazásáért létrejött független testület – 2001. áprilisában kezdte meg működését mely elődjétől, az 1973-ban alapított IASC-től (International Accounting Standards Committee)
vette át a standardalkotás feladatát. Első teendőinek egyike az IAS meglévő állományának a korábbi IASC által közétett formában
történő elfogadása volt.
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irányelvek szerkezetétől. A Nemzetközi Számviteli Standard Bizottság a megalakulása után megjelentetett
szabványokat International Financial Reporting Standards-ként (IFRS) nevezi meg. A standardokkal kapcsolatban azonban fontos megjegyezni, hogy az IASC által elfogadott és kiadott IAS-ek és SIC-értelmezések4
hatályosak maradnak mindaddig, amíg azokat az IASB nem módosítja, illetve nem vonja vissza.
A magyar számviteli törvény a beszámoló egészére, az egyes IAS-ek és IFRS-ek csak meghatározott témakörökre adnak szabályozást, jellemzően a nemzetközi pénz- és tőkepiacokon aktív nagyvállalatok számára.

1.2 A beszámoló, mint a tájékoztatás eszköze
A számviteli törvény meghatározza a hatálya alá tartozók:
– beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét,
– a beszámoló összeállítása, a könyvek vezetése során érvényesítendő elveket, az azokra épített
szabályokat, valamint
– a nyilvánosságra hozatalra, a közzétételre és a könyvvizsgálatra vonatkozó követelményeket.
A számvitel a törvény hatálya alá tartozók (a gazdálkodók) tevékenységét bemutató információs rendszer,
mely sajátos módszerekkel megfigyeli, méri és rögzíti a gazdálkodók működése során bekövetkezett gazdasági eseményeket5.
Számvitelként értelmezzük
– azt a gyakorlati tevékenységet, amelynek eredményeként a gazdasági szervezet folyamatairól,
állapotáról valósághű képet nyerünk.
– azoknak az okmányoknak, dokumentumoknak, adatoknak és információknak az összességét,
amelyek a gyakorlati tevékenység eredményeként létrejönnek.
– azt a módszertant, amellyel a megfigyelés, mérés, a feljegyzés, az összesítés, valamint az információképzés és szolgáltatás történik.
A számviteli tevékenység akkor hatékony, ha a gazdálkodó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló
hitelt érdemlő adatok a beszámolón keresztül időben eljutnak az érdekeltekhez. Az információ igénylőket
alapvetően nem a napi rutinmunka (a könyvvezetés) érdekli, hanem, hogy mennyi a gazdálkodó vagyona az adott
időpontban, ez az előző időszak(ok)hoz képest hogyan változott – nőtt, vagy csökkent –, mennyi jövedelmet
termelt az elmúlt időszakban, ez hogyan viszonyul az előző időszak(ok)hoz, illetve milyen a pénzügyi helyzet,
volt-e változás, javult, avagy romlott a helyzet? Ezekre, illetve a hasonló kérdésekre keresik a választ. Honnan
juthatnak ilyen információkhoz? Az információforrás a beszámoló, amely bárki számára hozzáférhető és
amely rendszeresen – üzleti évenként – mutatja be a gazdálkodó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét.
A hozzáférést a nyilvánosságra hozatalra, a közzétételre vonatkozó előírások biztosítják.6 A beszámolót üzleti
évenként meghatározott időpontig elektronikusan kell benyújtani és azok rövid időn belül bárki által megtekinthetővé válnak az Igazságügyi Minisztérium honlapján (http://e-beszamolo.im.gov.hu ). Az összehasonlíthatóságot (mind térben, mind pedig időben) a számviteli alapelvek alkalmazása biztosítja. A számviteli törvény
14 számviteli alapelvet jelöl meg, ezen kívül 4 nem nevesített alapelv ad keretet a számviteli szabályozásnak.7
A kötelező szabályok mellett a számviteli törvény lehetőséget biztosít arra, hogy az adott gazdálkodó szervezet a törvény adta lehetőségeken belül saját maga válasszon az alternatívaként felkínált módszerek, eljárások közül. Ezeket a
kérdéseket a gazdálkodó köteles az un. számviteli politikában rögzíteni. A számviteli törvényben rögzített alapelvek,
4

5

6
7

A SIC-értelmezések a Standard Interpretations Committee (az IASB Állandó Értelmező Bizottsága) által kiadott, sorszámozott
értelmezések, amelyek a standardok használatát segítik.
Olyan eseményekre kell itt gondolni, amelyek változást okoznak a gazdálkodók vagyoni vagy a vagyoni és jövedelmi helyzetében, de a gazdasági eseményekkel egy későbbi fejezetben foglalkozunk.
A nyilvánosságra hozatalra és a közzétételre vonatkozó részletes előírások és a könyv egy későbbi fejezetében kerülnek kifejtésre.
A számviteli alapelvek a könyv egy későbbi fejezetében kerülnek részletesen kifejtésre.
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értékelési előírások alapján a gazdálkodónak el kell készítenie a számviteli politikáját, amely az adottságait, körülményeit a legmegfelelőbben fejezi ki. A számviteli politikában rögzített döntések (választások), szabályozások az adott
gazdálkodóra nézve kötelező érvényűek, azoktól eltérni, csak a szabályzat módosítása, illetve a módosítások elfogadását követően lehet. A számviteli politika kertén belül a következő szabályzatokat kell elkészíteni kötelező jelleggel:
– eszközök, források értékelési szabályzata,
– eszközök, források leltárkészítési és leltározási szabályzata,
– az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat8,
– a pénzkezelési szabályzat,

1.2.1 Beszámolási kötelezettség
A gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően beszámolót köteles készíteni. A beszámolónak megbízható és valós összképet kell adnia a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről.
Kit nevezünk gazdálkodónak?
A gazdaságban az újratermelési folyamat egyes szakaszaiban különböző szervezetek vesznek részt. Ezeket
a szervezeteket összefoglalóan gazdálkodóknak nevezzük.
A gazdálkodó olyan természetes és jogi személy, aki/amely gazdasági tevékenységet folytat, azaz gazdálkodik.
A gazdálkodók közé tartozik:
– a vállalkozó,
– az államháztartás szervezetei,
– az egyéb szervezetek,
– a Magyar Nemzeti Bank, valamint
– az általuk, illetve természetes személy által alapított egészségügyi, szociális és oktatási intézmény.
Vállalkozónak tekintünk minden olyan gazdálkodót, amely a saját nevében és kockázatára nyereség- és
vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltató tevékenységet, azaz vállalkozási tevékenységet végez.
A vállalkozók közé tartozik:
– a hitelintézet,
– a pénzügyi vállalkozás,
– a befektetési vállalkozás
– a biztosító,
továbbá
– a nonprofit gazdasági társaság,
– az egyesülés,
– a szociális szövetkezet,
– az iskolaszövetkezet,
– a közérdekű nyugdíjas szövetkezet,
– az európai gazdasági egyesülés,
– az európai részvénytársaság,
– az európai szövetkezet,
– a vízitársulat,
8

Az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat elkészítésének kötelezettsége alól MENTESÜL
– az egyszerűsített beszámolót készítő gazdálkodó,
– az egyszerűsített éves beszámolót készítő gazdálkodó, továbbá
– az a gazdálkodó, amelynél az értékesítésnek az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével csökkentett nettó árbevétele valamely üzleti évben az egymilliárd forintot vagy a költségnemek szerinti költségek együttes összege
az ötszázmillió forintot nem haladja meg.
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– az erdőbirtokossági társulat,
– a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe és
– a kezelt vagyon, amennyiben nem tartozik az államháztartási szervezetei és az egyéb szervezetek közé.
Az államháztartás szervezetei az államháztartásról szóló törvény alapján az államháztartás központi és
önkormányzati alrendszerébe tartozó szervek.
Egyéb szervezetek közé tartozik:
– az egyesület, az alapítvány,
– a köztestület, a közalapítvány,
– a lakásszövetkezet, a társasház,
– az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivő iroda, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda,
– a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap,
– a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete,
– a közös jogkezelő szervezet,
– a Munkavállalói Résztulajdonosi Program keretében létrejött szervezet,
– a víziközmű társulat,
– az egyházi jogi személy,
– a befektetési alap, az egyéb alapok,
– a tőzsde, a központi értéktári, a központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet,
– a magánnyugdíjpénztár,
– az önkéntes nyugdíjpénztár,
– az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztár,
– a közraktár, valamint
– a külön jogszabályban meghatározott, jogi személynek minősülő egyéb szervezet.
A számviteli törvény hatálya nem terjed ki az egyéni vállalkozóra, a polgári jogi társaságra, az építőközösségre, továbbá a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi kereskedelmi képviseletére, valamint arra a
közkereseti társaságra, betéti társaságra és egyéni cégre, amely az üzleti évben (az adóévben) nyilvántartásait
az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló, illetve a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati
adóról szóló törvény előírásai szerint vezeti.
Az államháztartás szervezetei, a Magyar Nemzeti Bank, a hitelintézet, a pénzügyi vállalkozás, a befektetési
vállalkozás, a biztosító , az egyéb szervezet, valamint a gazdálkodó, illetve a természetes személy által alapított
egészségügyi, szociális és oktatási intézmény beszámolókészítésének és könyvvezetésének sajátosságait a
vonatkozó külön jogszabályok és a számviteli törvény alapján kormányrendeletek is szabályozzák.
A különböző méretű vállalkozásoknak nem kell azonos részletezettségű, mélységű beszámolót készíteni.
A „nagyobbaknak” részletesebb éves beszámolót kell, a „kisebbeknek” kevésbé részletes egyszerűsített éves beszámolót, vagy mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót lehet készíteni. Bizonyos feltételek fennállása esetén
viszont a jogilag független vállalkozások egészéről, mint vállalatcsoportról kell egy összevont éves beszámolót készíteni. A beszámoló formáját tehát a vállalkozás nagysága és a teljesítménye határozza meg. A vállalkozás nagyságát
a mérleg főösszeg9 és a foglalkoztatottak létszáma reprezentálja, míg a teljesítményt az éves nettó árbevétel10.
A Szt. értelmében a következő beszámolók készülhetnek:
– éves beszámoló,
– egyszerűsített éves beszámoló,
Kettős könyvvitel
– mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló,
– összevont (konszolidált) éves beszámoló,
– egyszerűsített beszámoló.
Egyszeres könyvvitel
9
10

A mérlegfőösszeg a mérlegről szóló fejezetben tárgyalásra kerül.
Az értékesítés nettó árbevétele tartalmi bemutatására az eredménykimutatásról szóló fejezetben kerül sor.
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A beszámolót a gazdálkodónak – az egyszerűsített beszámoló kivételével – kettős könyvvitellel kell
alátámasztania.
Kettős könyvvitel: az eszközökben és a forrásokban11 bekövetkezett változásokat a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően mutatja.
Egyszeres könyvvitel: a pénzeszközökről és azok forrásairól, továbbá az azokban bekövetkezett változásokról vezetett zárt rendszerű nyilvántartás, amit pénzforgalmi könyvvitelnek is neveznek.
A kettős könyvvitelt vezető vállalkozó éves beszámolót és üzleti jelentést köteles készíteni.
Kivéve: ha két egymást követő évben a következő három mutatóból kettő a határérték alatt marad,
akkor egyszerűsített éves beszámolót KÉSZÍTHET a vállalkozó:
– mérlegfőösszeg
1200 millió Ft,
– értékesítés (éves) nettó árbevétele
2400 millió Ft,
– tárgyévi átlagos foglalkoztatotti létszám
50 fő
A mutatók alakulásától függetlenül NEM készíthet egyszerűsített éves beszámolót
– a nyilvánosan működő részvénytársaság,
– az anyavállalat,
– a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó,
– az anyavállalatnak nem minősülő konszolidálásba bevont vállalkozás abban az esetben készíthet egyszerűsített éves beszámolót, ha nyilvántartásai alapján biztosítani tudja az összevont
(konszolidált) éves beszámoló összeállításához szükséges információkat az anyavállalat részére,
– az olyan vállalkozó, amelynek kibocsátott értékpapírjai tőzsdei kereskedelme engedélyezett,
vagy az engedélyezést már kérelmezték.
Az éves beszámoló részei:
– mérleg,
– eredménykimutatás,
– kiegészítő melléklet.
Nem része az éves beszámolónak, de azzal egyidejűleg kötelező elkészíteni az üzleti jelentést.
Az egyszerűsített éves beszámoló részei:
– egyszerűsített éves beszámoló mérlege,
– egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása,
– egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete.
Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege az eszközöket és a forrásokat, eredménykimutatása a bevételeket és ráfordításokat összevontabban, kevésbé részletezetten tartalmazza, mint az éves beszámoló
mérlege és eredménykimutatása, valamint szűkebb információtartalommal kell összeállítani a kiegészítő mellékletet is, illetve üzleti jelentést egyáltalán nem kell készíteni.
A beszámoló egyes formái közötti áttérés szabályai:
– saját elhatározásból magasabb beszámolási formára (éves beszámolóra) bármelyik év január
1-ével áttérhet a vállalkozás,
– az alacsonyabb beszámolási formára (egyszerűsített éves beszámolóra) való visszatérés nem
kötelező.

11

Eszköz: a vállalkozó vagyonának fajta, összetétel szerinti megjelenése. Forrás: a vállalkozó vagyonának eredet, származás szerinti megjelenése. A vállalkozás eszközeivel és forrásaival a mérlegről szóló fejezetben részletesen foglalkozunk.
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Egyszerűsített éves beszámolóról éves beszámolóra való áttérés:
– kötelező áttérni azt az évet követő második év január 1-ével, amikor a feltételeknek két egymást követő évben már nem felel meg,
– saját elhatározásból bármely év január 1-ével áttérhet.
Éves beszámolóról egyszerűsített éves beszámolóra való áttérés:
– nem kötelező, de a vállalkozás saját elhatározásból áttérhet azt az évet követő második év
január 1-jével, amikor az egyszerűsített éves beszámoló készítésének feltételei két egymást
követő évben már fenn állnak.
Éves beszámolóját az IFRS-ek szerint állíthatja össze
– az a vállalkozó, amelynek közvetlen vagy közvetett anyavállalata az összevont (konszolidált)
éves beszámolóját az IFRS-ek szerint készíti el,
– a biztosító,
– a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti
Bank felügyelete alá tartozó pénzügyi vállalkozás, pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénzkibocsátó intézmény, befektetési vállalkozás, a központi értéktár, a központi szerződő fél, a
tőzsde, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató, az IFRS-ek szerint készített konszolidált pénzügyi
kimutatásokba anyavállalati döntés alapján bevont pénzpiaci közvetítő és biztosításközvetítő,
valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény hatálya alá tartozó alap és alapkezelő,
– az Szt. alapján könyvvizsgálatra kötelezett gazdasági társaság,
– a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe.
Éves beszámolóját az IFRS-ek szerint állítja össze
– az a vállalkozó, amelynek értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség bármely államának
szabályozott piacán forgalmazzák,
– a hitelintézet, továbbá a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő
pénzügyi vállalkozás.
Éves beszámolóját az IFRS-ek szerint NEM állíthatja össze
– az állami vagy önkormányzati vagyonkezelést végző vállalkozó,
– a nonprofit gazdasági társaság,
– a biztosítási tevékenységről szóló törvény szerinti kölcsönös biztosító egyesület,
– a nyugdíjpénztár, az egészségpénztár és az önsegélyező pénztár.
A gazdálkodó az IFRS-ekben nem szabályozott kérdések tekintetében – az IFRS-ekkel összhangban – e
törvény előírásait köteles alkalmazni.
Egyszerűsített éves beszámolóját – saját választása alapján – a kormányrendeletben foglaltaknak
megfelelően (mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló) is elkészítheti a könyvvizsgálatra
nem kötelezett vállalkozó, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő, a
nagyságot jelző három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket:
– a mérlegfőösszeg a 100 millió forintot,
– az éves nettó árbevétel a 200 millió forintot,
– az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 10 főt.
Nem készíthet mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót
– a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 14. pontja szerinti befektetési vállalkozás,
– a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 15. pontja szerinti pénzügyi holdingvállalkozás.
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