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ELŐSZÓ 
A számvitel alapjainak ismeretanyaga a vagyon és a vagyonváltozásokat megjelenítő mérleg, 
eredménykimutatás(ok) és költségkimutatás(ok) leglényegesebb elemeinek megismertetésére fekteti a 
hangsúlyt. Célja az, hogy a hallgató (olvasó) a jegyzetből és a kapcsolódó példatárból valamint a 
feladatgyűjteményből szerzett ismeretek birtokában képes legyen mérlegben, eredménykimutatásban és 
költségkimutatásban gondolkodni. Ezeknek a kimutatásoknak – számviteli okmányoknak – az alapos 
ismerete lehetőséget teremt arra, hogy a hallgató a vagyonváltozásokat és azoknak a mérlegre és a 
költségkimutatásokra vagy eredménykimutatásokra gyakorolt hatását értelmezni tudja, és így képes 
legyen azokban megjeleníteni is. 
A számvitel által értelmezésre és megjelenítésre kerülő vagyon elemei, és azok változásának lehetőségei 
igen széles skálán mozognak. Ezért az ismeretanyag nem törekszik – nem törekedhet – a vagyon és a 
vagyonváltozások teljeskörű átfogására. Ebből eredően az ismeretanyag nem foglalkozik olyan 
vagyonelemekkel és vagyonváltozásokkal, amelyek az ismeretanyag és a számvitel lényegének 
megértését nehezítenék. Ugyanakkor figyelembe veszi, hogy a hallgatók jelentős része a BSc képzés 
keretében kötelező jelleggel nem mélyítheti tovább számviteli ismereteit a Vezetői számvitel, a Pénzügyi 
számvitel és a Beszámoló elemzés tárgyak ismeretanyagának megismerésével. Ezért az egyszerűsítést 
komoly korlátok nehezítették. A probléma megoldására az ismeretanyag két részre való bontása, és külön 
Függelék elhelyezése teremtette meg a lehetőséget. 
Az ismeretanyag első része ezért a realizációs elven nyugvó, és bekerülési áras értékelésnek prioritást 
biztosító bekerülési érték modellre épít. A számvitel értéktanának kibővítését pedig – betekintés jelleggel 
– a második rész tartalmazza.  
Hasonló a helyzet a számvitelhez kapcsolódó tagolástan körében is. Az ismeretanyag első részében a 
mérleg, az eredménykimutatás és a költségkimutatások tagolása a Számviteli törvényhez és a 
gyakorlathoz képest jelentősen leegyszerűsítésre került. Ugyanakkor a Függelékben összevetésre 
kerülnek az ismeretanyagban és a Számviteli törvényben szereplő mérleg és eredménykimutatás képek.  
A mérleg, a költség– és az eredménykimutatások a vállalkozásban zajló folyamatok – vagyonmozgásokon 
keresztül történő – visszatükrözését szolgálják. Aggregáltságukból eredően azonban azokba mélyebb 
betekintést nem nyújtanak. Ezért az ismeretanyag hetedik fejezete a könyvvezetési ismereteken keresztül 
kívánja a folyamatokkal történő ismerkedést lehetővé tenni. Ezzel egy időben arra is rá kíván mutatni, 
hogy a könyvvezetés a mérleg, a költség, valamint az eredménykimutatások kapcsolatai alapján 
értelmezett vagyonváltozások hatásai kerülnek a könyvvezetés speciális eszközein megjelenítésre és 
nyomon követésre. Az ismeretanyagnak a könyvvezetéssel foglalkozó fejezete a pénzügy és számvitel 
szakos hallgatók részére teremti meg azt a lehetőséget, hogy számviteli ismereteik bővítése során 
megfelelő alapokkal rendelkezzenek az új ismeretek befogadására. 
Az ismeretanyag első része képezi az előadások és a szemináriumok súlypontjait. Az ismeretanyag 
második része – amely még kidolgozás alatt áll – betekintést kíván nyújtani a számvitel kialakulásába, 
értéktanának bővítésébe, szabályozásába, a számviteli beszámolók körébe, valamint a számviteli adatok 
hasznosításának lehetőségébe. Ezek a témakörök jellegükből eredően a számvitel alapjainak 
ismeretanyagában nem kerülhettek elmélyítésre. Kibővítésükre és elmélyítésükre – akárcsak az első rész 
egyes fejezetei tekintetében – önálló tárgyak keretében kerül sor. 
A számvitel alapjainak ismeretanyaga egyrészt az egyetem korábbi jegyzeteire – Könyvviteltan, 
Mérlegtan – épít, másrészt azokra az oktatás során szerzett tapasztalatokra, amelyeket a Vezetői 
Számvitel és a Pénzügyi Számvitel Tanszék oktatói szereztek több éves oktató és kutató munkájuk során, 
és amelyeket megosztottak a szerzőkkel, illetve a szerzővel.* 
Mindemellett külön köszönettel tartozunk annak a kisebb csoportnak –Dobákné Psenák Angéla, Gyenge 
Magdolna, Joó Ágnes, Pavlik Lívia –, akik észrevételeikkel, tanácsaikkal és kritikájukkal, egyben 
biztatásukkal segítették a jegyzet megírását. 

Budapest, 2009. március 
A szerzők 
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