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Előszó 

A piacgazdaságban nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplői ismerjék azokat az alapvető számviteli 
elszámolásokat, amelyek befolyásolják a vállalkozás vagyonát. A „Könyvvezetési ismeretek” című 
tárgy keretében arra vállalkozunk, hogy a hallgatók megismerjék a számviteli törvény azon előírásait, 
amelyek nélkül a gazdálkodás folyamata nem érthető meg. Nem törekszünk arra, hogy az elszámolások 
teljes körét bemutassuk, de a legfontosabb gazdasági folyamatokra és azok elszámolására fókuszálunk. 

A könyv felépítése során abból indultunk ki, hogy első lépésként a vállalkozások alapítása jelent jogi és 
számviteli feladatot, emiatt bemutatjuk az ezzel kapcsolatos ismereteket. A fő hangsúlyt természetesen 
a működő vállalkozások elszámolására helyezzük. Ezen fejezetben a legfontosabb és leggyakoribb 
elszámolásokat emeltük ki, bemutatva a gazdasági események vagyonra és eredményre gyakorolt 
hatását. A főkönyvi elszámolás mellett megfogalmaztuk az analitikus nyilvántartás követelményeit is. A 
könyvvezetési ismereteket követően röviden és célirányosan összefoglaltuk a beszámolási kötelezettség 
teljesítésével összefüggő feladatokat. Igyekeztünk kellő részletezettséggel bemutatni az éves beszámoló 
részeinek tartalmát. 

Végül a könyvben foglalkozunk a vállalkozások megszűnésének kérdéseivel. Bemutatjuk a 
csődeljárással kapcsolatos feladatokat. Részletesebben foglalkozunk a felszámolási eljárás és a 
végelszámolás lebonyolításával, fontosabb számviteli feladataival. Bemutatjuk a gazdasági társaságok 
átalakulásával összefüggő feladatokat is.  

A kiadvány – az ismeretek elsajátítása érdekében – sok bemutató feladatot tartalmaz, elérve ezzel azt a 
remélt célt, hogy az elsajátított ismeretet a gyakorlatban is jól lehessen hasznosítani. Természetesen a 
könyvet feladatgyűjtemény és munkafüzet egészíti ki.  

A könyvet elsősorban a gazdálkodás-menedzsment szakos főiskolai hallgatóknak ajánljuk a tananyag 
feldolgozásához, de természetesen hasznosan forgathatják azok is, akik a számviteli információkat 
kívánják hasznosítani. Úgy gondoljuk, hogy az alapképzésben részt vevő hallgatókon kívül a 
továbbképzésben részt vevők számára is hasznos forrásmunka lehet a könyv. 
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