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1 A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

Fejlesztendő kompetenciák 

⧠ vállalkozói kompetencia 

⧠ kezdeményezőképesség 

1.1 Előtársaság 

A 2013. évi V. törvény, a polgári törvénykönyv (Ptk.) szabályozza a Magyarország területén székhellyel 

rendelkező gazdasági társaságok alapítását, az alapítható formákat, melyek alapján a gazdasági társaság 

lehet:  

⧠ jogi személyiség nélküli (közkereseti társaság, betéti társaság), 

⧠ jogi személyiségű (korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság).  

A jogi személyiség nélküli gazdasági társaság is jogképes, cégneve alatt jogokat szerezhet és 

kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és 

perelhető.  

 

ELŐTÁRSASÁGI IDŐSZAK 

Az előtársasági időszak a társasági szerződés ellenjegyzésének vagy közokiratba 

foglalásának napjától a cégbejegyzésig terjedő időszak. 

 

Gazdasági társaság átalakulással is létrehozható, de előtársasági időszakról csak jogelőd nélkül alapított 

vállalkozó esetén beszélhetünk. A Ptk. mellett az előtársasági időszakra vonatkozó legfontosabb 

jogszabályok a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 

törvény (Ctv.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.), illetve az adózás rendjéről szóló 2017. 

évi CL. törvény (Art.). 

Gazdasági társaságot 

⧠ üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására, vagy 

⧠ nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására (nonprofit gazdasági 

társaság); 

külföldi és belföldi 

⧠ természetes személyek, 

⧠ jogi személyek, valamint 

⧠ jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok 

alapíthatnak.  

 

Gazdasági társaság alapítására vonatkozó korlátozások: 

javascript:oc(93318,'')
javascript:oc(93318,'')
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⧠ az alapításhoz legalább két tag szükséges (kivétel a kft. és az rt.); 

⧠ természetes személy egyidejűleg csak egy gazdasági társaságban lehet korlátlanul felelős tag; 

⧠ kiskorú személy nem lehet gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja; 

⧠ jogi személyiség nélküli gazdasági társaság nem lehet gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.  

 

A gazdasági társaság alapításához társasági szerződés – ettől eltérő elnevezése van részvénytársaság 

(alapszabály) és egyszemélyes gazdasági társaságok esetében (alapító okirat) – megkötése, elfogadása 

szükséges, melyben meg kell határozni a gazdasági társaság:  

⧠ cégnevét és székhelyét;  

⧠ tagjait; 

⧠ főtevékenységét; 

⧠ jegyzett tőkéjét, az egyes tagok vagyoni hozzájárulását, valamint a jegyzett tőke rendelkezésre 

bocsátásának módját és idejét;  

⧠ képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját; 

⧠ első vezető tisztségviselőjét, illetve első felügyelőbizottsági tagjait, valamint az első 

könyvvizsgálóját; 

⧠ működésének időtartamát, ha a társaságot határozott időre alapítják, valamint  

⧠ mindazt, amit a Ptk. az egyes társasági formáknál kötelezően előír.  

Kkt., bt., valamint kft. esetén a társasági szerződés a Ctv. mellékletét képező szerződésminta kitöltésével 

is elkészíthető. Ez esetben a társasági szerződés tartalmát kizárólag a kitöltött szerződésmintában foglalt 

rendelkezések alkothatják.  

Gazdasági társaság alapításához valamennyi tag vagyoni hozzájárulása szükséges, mely lehet: 

⧠ pénzbeli hozzájárulás, illetve 

⧠ nem pénzbeli hozzájárulás. 

A nem pénzbeli hozzájárulás bármilyen vagyoni értékkel rendelkező dolog, szellemi alkotáshoz fűződő 

jog, egyéb vagyoni értékű jog, elismert vagy bírósági határozaton alapuló követelés lehet. A tag 

munkavégzésre vagy más személyes közreműködésre, illetve szolgáltatás nyújtására irányuló 

kötelezettségvállalását nem pénzbeli hozzájárulásként nem lehet figyelembe venni. A nem pénzbeli 

hozzájárulást szolgáltató tag – 5 éves jogvesztő határidőn belül – köteles helytállni azért, hogy a társasági 

szerződésben megjelölt érték nem haladja meg a nem pénzbeli hozzájárulásnak a szolgáltatás idején 

fennálló értékét. 

Az apport értékelése az alapítók feladata, amelyet független könyvvizsgáló – vagy szakértő –vizsgálhat 

felül. Kft. esetében nincs szükség az apport értékének felülvizsgálatára, ugyanis a tagok a társasági 

szerződésben maguk állapodnak meg, és külön nyilatkoznak az értékelés szempontjairól és az apport 

értékéről. Továbbá Zrt.-nél sem szükséges az apport értékét igazoltatni független könyvvizsgáló vagy más 

szakérő jelentése útján, amennyiben az azt nyújtó részvényes az apport értékét tartalmazó – 3 hónapnál 

nem régebbi – éves beszámolóval rendelkezik, vagy az apport olyan értékpapírokból áll, melyek piaci 

értéke egyértelműen megállapítható. (Várkonyiné, 2006.) 
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1.2 Előtársasági időszak jellemzői 

A létrehozni kívánt gazdasági társaság cégneve alatt az előtársasági létszakaszában is jogképes, de a 

következő korlátozások vonatkoznak rá: 

⧠ tagjainak személyében változás nem következhet be;  

⧠ a társasági szerződés módosítására nem kerülhet sor; 

⧠ nem kezdeményezhető tag kizárására irányuló per;  

⧠ hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet;  

⧠ sem jogutód nélküli, sem jogutódlással történő megszűnés nem határozható el;  

⧠ gazdasági társaságot nem alapíthat, illetve abban tagként nem vehet részt; 

⧠ az iratain és a megkötött jogügyletek során a társaság elnevezéséhez fűzött „bejegyzés alatt” 

(„b.a.”) toldat használata kötelező, amelynek elmulasztása esetén az alapítók együttesen, 

korlátlanul felelnek a megkötött jogügyletekért.  

 

1.2.1 Bejegyzési kérelem előterjesztése, megőrzése 

A bejegyzési kérelem előterjesztésének határideje a létesítő okirat aláírásától, illetve elfogadásától 

számított 30 nap (ha a cég alapításához hatósági engedély szükséges, a bejegyzési kérelem 

előterjesztésének határideje az engedély kézhezvételétől számított 15 nap), aki ezen kötelezettségét 

késedelmesen teljesíti, azt a cégbíróság 50 eFt-tól 900 eFt-ig terjedő pénzbírsággal sújthatja.  

A cég bejegyzése iránti kérelmet elektronikus úton kell benyújtani, papír alapú benyújtása már nem 

lehetséges. A cégbíróság elektronikus tanúsítványt küld a jogi képviselőnek. Az elektronikus úton küldött 

okiratokat minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátni, oly módon, hogy az 

időbélyegző alapján a minősített elektronikus aláírás használatára való jogosultság fennállása 

megállapítható legyen.  

 

 

1. ábra: PKI (Public Key 

Infrastructure - nyílt kulcsú 

infrastruktúra) működése 

(forrás: Füredi-Fülöp, Pálné, 

Várkonyiné, 2017) 

 

PKI (Public Key Infrastructure) esetében lényeges szerepe van az elektronikus aláírásnak, mert az 

elválaszthatatlan az elektronikus dokumentumtól. Egy elektronikus aláírás – amely a dokumentumra 

vonatkozó információk mellett többek között az aláíró nevét is tartalmazza – csak egy elektronikus 

dokumentumhoz tartozik és fordítva. (1. ábra) Az elektronikus aláírás tulajdonképpen egy hosszú 

ellenőrző szám, amit a kibocsátó kódol a saját titkos kulcsával, melyet ezután bárki a küldő nyilvános 

kulcsával visszafejthet. A dokumentum létrehozásának pontos időpontját mutatja az időbélyeg. 

(KBOSS.hu Kft. 2017.)  
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Az elektronikus dokumentumot elektronikus formában kell megőrizni. A cégbíróság a cégre vonatkozó 

iratokat elektronikus okirat formájában tartja nyilván. 

A bejegyzési kérelem előterjesztője - választása alapján - az adóhatóság, illetve a Központi Statisztikai 

Hivatal (KSH) által vezetett nyilvántartáshoz szükséges további adatokat az elektronikus úton benyújtott 

bejegyzési kérelemmel együtt előterjesztve a cégbíróság útján juttathatja el az illetékes szervezethez.  

 

A jogi képviselő feladata az általa készített okiratok mellett a cégbejegyzési kérelem mellékletét képező, 

nem általa készített okiratok (pl. tulajdoni lap másolata, hatósági engedély, a pénzforgalmi szolgáltató 

igazolása a pénzbetétek befizetéséről) elektronikus okirati formába történő átalakítása is. A 

hatóságok, pénzforgalmi szolgáltatók vagy más szervek által kiadott minősített elektronikus aláírással 

ellátott elektronikus dokumentum közvetlenül csatolható a kérelemhez. 

A papíralapú dokumentumról történő elektronikus másolatkészítés során a papíralapú dokumentumokról 

elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet az 

irányadóak: 

⧠ A másolatkészítőnek biztosítani kell a papíralapú dokumentum és az elektronikus másolat képi 

vagy tartalmi megfelelését, és azt, hogy minden - az aláírás elhelyezését követően az elektronikus 

másolaton tett - módosítás érzékelhető legyen. 

⧠ Papíralapú dokumentumról történő elektronikus másolat készítése során a másolat készítője 

elkészíti az elektronikus másolatot, megállapítja a papíralapú dokumentum és az elektronikus 

másolat képi vagy tartalmi megfelelését, majd a meghatározott metaadatok elhelyezését követően 

az elektronikus másolatot hitelesítési záradékkal („Az eredeti papíralapú dokumentummal 

egyező”) és elektronikus aláírással látja el. 

Az elektronikus másolatot a következő metaadatok elhelyezésével kell létrehozni és azt egyértelműen az 

eredeti papíralapú dokumentumhoz rendelni: 

⧠ a papíralapú dokumentum megnevezése; 

⧠ a papíralapú dokumentum fizikai méretei; 

⧠ a másolatkészítő szervezet elnevezése és - ha a másolatkészítés nem az automatikus 

másolatkészítés szabályai szerint történik - a másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős 

személy neve; 

⧠ a másolatkészítő rendszer, illetve a másolatkészítési szabályzat pontos megnevezése és 

verziószáma; 

⧠ a másolatkészítés ideje; 

⧠ az irányadó másolatkészítési rend elérhetősége. 

Ha a papír alapú dokumentum tulajdonságai miatt az elektronikus másolat nem tartalmazza a papír alapú 

dokumentum teljes tartalmát, a metaadatok között azt is fel kell tüntetni, hogy a másolat a készítésének 

alapjául szolgáló papír alapú dokumentumot mely részében tartalmazza. Az igénylő ilyen rendelkezése 

esetén a másolatkészítő elektronikus kivonatot is készíthet a papír alapú dokumentumról, a másolaton 

rögzítve azt, hogy a készített elektronikus kivonat a papír alapú dokumentumot mely részében, a 

dokumentumba foglalt információtartalmat milyen korlátozásokkal tartalmazza. 

A másolaton minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus bélyegzőt 

vagy olyan, minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást 

kell elhelyezni, amelyre vonatkozóan a bizalmi szolgáltató kizárja az álnév használatát, és igazolja, hogy 

a regisztráció alapjául szolgáló személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványban foglalt 

névvel betű szerint azonos a tanúsítványba foglalt név. 
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Több dokumentumon is elhelyezhető egy elektronikus aláírás vagy bélyegző, illetve egy időbélyegző, 

valamint a megjelölések több dokumentumon együttesen is elhelyezhetőek. Ez esetben a dokumentumok 

a továbbiakban csak együtt kezelhetőek. 

2013 áprilisa óta automatikus másolatkészítésre is lehetőség van, ami azt jelenti, hogy a tartalmi 

ellenőrzést nem kell minden dokumentumnál elvégezni, elegendő csupán véletlenszerű mintavételezéssel 

meggyőződni arról, hogy a másolatkészítés rendben zajlik.  (Czöndör Szabolcs Papíralapú bizonylatok 

elektronikus megőrzése, 2014 Évfolyam: XVII Szám: 4. pp 13-15.)  

A másolat automatikusan is elkészíthető, ha 

⧠ a másolatkészítés zárt rendszerben történik, amelynek külső beavatkozástól mentes, az eredeti és 

a másolat összerendelését tekintve garantáltan hibamentes működését auditálás igazolja; 

⧠ a másolatkészítő rendszer megfelelő műszaki és szervezési megoldással biztosítja a másolat 

olvashatóságát és a mintavételezésen alapuló minőségbiztosítást; 

⧠ a záradék tartalmazza az automatikus másolatkészítés tényét. 

Automatikus másolatkészítés esetén a dokumentumonkénti tartalmi ellenőrzés helyett véletlenszerű 

mintavételezésen alapuló ellenőrzés is alkalmazható. Ha jogszabály az eredeti dokumentum 

megsemmisítését lehetővé teszi, az eredeti dokumentum megőrzését abban az esetben is legalább addig 

biztosítani kell, amíg a másolat olvashatóságát (megnyithatóságát) a másolatkészítő vagy a másolatot 

felhasználó nem ellenőrizte és vissza nem igazolta. Az automatikusan készített másolatot szervezeti 

aláírással és időbélyegzővel kell ellátni. 

 
A jogi képviselő az eredetileg nem elektronikus formában készült okiratok (hiteles másolatuk) 

megőrzéséről az ügyvédi tevékenységről szóló törvényben, illetve a közjegyzőkről szóló törvényben 

szabályozott módon gondoskodik. A jogi képviselő köteles a papíralapú okiratot a cégbíróság felhívására 

bemutatni az elektronikus okirattal való egyezőség megállapítása érdekében, ha e tekintetben a 

cégbíróságnak alapos kétsége merül fel. Az országos ügyvédi levéltárban elhelyezett okiratok 

bemutatásáról a Magyar Ügyvédi Kamara, a közjegyzői levéltárban elhelyezett okiratok bemutatásáról 

pedig a közjegyzői levéltár vezetője gondoskodik. 

A digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet alapján a megőrzésre 

kötelezett a megőrzési kötelezettség lejártáig folyamatosan köteles biztosítani, hogy az elektronikus 

dokumentumok megőrzése olyan módon történjen, amely: 

⧠ kizárja az utólagos módosítás lehetőségét, valamint  

⧠ védi az elektronikus dokumentumokat a törlés, a megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és 

sérülés, illetve 

⧠ a jogosulatlan hozzáférés ellen. 

Ha a megőrzésre szánt elektronikus dokumentumot legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással 

látták el, a megőrzésre kötelezett a megőrzéssel jogszabályban meghatározott archiválási szolgáltatót is 

megbízhat. Ha a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentum megőrzéséről a 

megőrzésre kötelezett nem jogszabályban meghatározott archiválási szolgáltató útján gondoskodik, akkor 

az utólagos módosítás lehetőségének kizárása érdekében mindent meg kell tennie. Ha több elektronikus 

dokumentumon helyeztek el egyetlen fokozott biztonságú elektronikus aláírást, akkor ezeket a 

dokumentumokat a megőrzés során együtt kell kezelni.  
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1.2.2 Céginformációs szolgálat feladatai 

A bejegyzési kérelmet és annak mellékleteit a jogi képviselő elektronikus okirat formájában, elektronikus 

úton a céginformációs szolgálathoz küldi meg. A bejegyzési kérelem benyújtására vonatkozó határidők 

szempontjából a céginformációs szolgálathoz érkezés időpontja irányadó. Az eljárási illetéket és a 

közzétételi költségtérítést elektronikus úton kell megfizetni a bejegyzési kérelem benyújtását megelőzően, 

a céginformációs szolgálat honlapjáról letöltött illeték, valamint költségtérítési ügyazonosító szám 

feltüntetésével. Az illetéket a cégbíróságnak a kincstárnál vezetett illetékbevétele számlájára, a közzétételi 

költségtérítést pedig az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak a kincstárnál 

vezetett számlájára kell utalni. Az illeték és a költségtérítés befizetésének összegéről és időpontjáról a 

kincstár egy munkanapon belül elektronikus úton fokozott biztonságú aláírással ellátott igazolást küld. Az 

igazolásokat a bejegyzési kérelemhez mellékelni kell. A cégbejegyzési kérelmet visszautasító végzés 

közlését követő nyolc napon belüli ismételt benyújtás lehetséges. A céginformációs szolgálat az 

elektronikus okiratot megvizsgálja: 

⧠ informatikai szempontból 

– az elektronikus aláírás hitelessége, 

– az adatok sértetlensége, 

– az időbélyegző dátuma és hitelessége, 

– az elektronikus okirat formátuma, valamint 

⧠ a kérelemben foglalt adatok formai megfelelőségét. 

Ha a bejegyzési kérelem informatikai és formai szempontból szabályszerűen került benyújtásra, a 

céginformációs szolgálat haladéktalanul továbbítja az illetékes cégbírósághoz. Ha a kérelem és 

mellékletei informatikai vagy formai szempontból hibásak vagy hiányosak, a céginformációs szolgálat az 

iratokat a jogi képviselőnek visszaküldi. Ebben az esetben a bejegyzési kérelmet be nem nyújtottnak kell 

tekinteni. 

A céginformációs szolgálat fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott 

elektronikus igazolást küld a jogi képviselőnek: 

⧠ a kérelem megérkezéséről,  

⧠ a kérelem cégbírósághoz való sikeres továbbításáról, illetve 

⧠ arról, ha az iratokat nem továbbítja a cégbíróság számára.  

 

1.2.3 Cégbíróság feladatai, általános cégeljárás 

A cégbíróság a beérkezett cégbejegyzési kérelmet az érkezését követően megvizsgálja, és 

⧠ hiánypótlási eljárás lefolytatása nélkül elutasíthatja, vagy  

⧠ hiánypótlásra felhívó végzést ad ki, vagy 

⧠ dönt a bejegyzésről. 

A cégbíróságra vonatkozó ügyintézési határidő - amennyiben adóregisztrációs eljárásra nincs szükség - az 

azt követő első munkanapon kezdődik, amikor a céginformációs szolgálattól az informatikai szempontból 

szabályszerű bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem a cégbírósághoz megérkezik. A cégbíróság 

tanúsítványt, illetve elektronikus igazolást csak az informatikai szempontból szabályszerűen érkezett 

kérelem alapján ad ki. A cégbíróság a jogi képviselővel elektronikus úton közli a bejegyzési eljárás során 

hozott végzéseket. Az elektronikus úton közölt végzést a jogi képviselő minősített elektronikus aláírással 

és időbélyegzővel ellátott visszaigazolásában megjelölt időpontban kell kézbesítettnek tekintetni. A 

visszaigazolásban fel kell tüntetni a cégbíróság megnevezését és az ügy számát is. A kézbesítéshez 

fűződő jogkövetkezmények az elektronikus úton történő közléshez fűződnek. Ha a cégbíróság 7 
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munkanapon belül nem kap visszaigazolást a jogi képviselőtől, a végzést a cégbíróság írásban is 

megküldi. Ebben az esetben a kézbesítéshez fűződő jogkövetkezmények az írásban történő közléshez 

fűződnek. A cégbíróság vezetője kijelölheti azon szervezeti egységet vagy személyt, amely, illetve aki 

gondoskodik a végzéseknek a cég jogi képviselője részére történő elektronikus kiadmányozás útján 

történő elektronikus megküldéséről. A cégbíróság a végzést a jogi képviselő által a kérelemben megadott 

elektronikus kézbesítési címre küldi meg. Amennyiben az elektronikus úton történő adattovábbítás 

meghiúsul, a cégbíróság a végzést papír alapon - a postai kézbesítés szabályai alkalmazásával - küldi 

meg. Amennyiben a végzés továbbítása nem hiúsult meg, a végzést a jogi képviselő által elektronikusan 

aláírt és a céginformációs szolgálat közreműködésével a cégbírósághoz továbbított átvételi 

elismervényben feltüntetett időpontban kézbesítettnek kell tekinteni. A cégbejegyzési kérelemhez 

valamennyi cég esetében csatolni kell a cégforma, illetve a választott cégeljárás szerint szükséges 

okiratokat. A cégbejegyzési kérelemhez csatolható a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és a 

cégiratoknak az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén készült hiteles fordítása. 

 

A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő érkezésekor a cég az azonosításra, illetve valamennyi más 

cégtől való megkülönböztetésére alkalmas cégjegyzékszámot kap, amelyet ettől kezdődően az iratain fel 

kell tüntetnie. A cégbíróság az érintett szervezetektől beszerzi, és ezáltal a cégjegyzékben rögzítésre 

kerül: 

⧠ a cég adószáma (ideértve a közösségi adószámot is), valamint  

⧠ statisztikai számjele.  

A cégbejegyzési kérelem benyújtója legkésőbb az adószám megállapítását követő munkanapon a cég 

nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, valamint statisztikai számjelét tartalmazó elektronikus 

tanúsítványt kap. Az adóhatóságnak a cég adószámáról való értesítését követően a cégbejegyzési kérelem 

adatai a cégjegyzékbe bejegyzésre kerülnek, a cégjegyzékbe bejegyzett adatok mellett a „bejegyzés alatt” 

megjegyzést kell feltüntetni, továbbá az adószámról való értesítéstől kezdődnek a kérelem elbírálására 

vonatkozó határidők. Amennyiben az állami adóhatóság arról értesíti a cégbíróságot, hogy 

⧠ a cég adószámának megállapítását jogerősen határozatában megtagadja, a cégbíróság a bejegyzési 

kérelmet vizsgálatot mellőzve visszautasítja. A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 

⧠ 1 munkanapon túl állapítja meg a cég adószámát, a kérelem elbírálására vonatkozó határidők az 

adószám megállapításának napjától kezdődnek. 

Amennyiben az állami adóhatóság az adatok rendelkezésre bocsátásától számított 1 munkanapon belül a 

cég adószámáról a cégbíróságot nem értesíti, a cégbíróság a kérelem elbírálását az állami adóhatóság 

értesítéséig felfüggeszti. 

 

A cégbíróság a cégbejegyzési kérelmet az érkezését követően, legkésőbb három munkanapon belül 

formai szempontból megvizsgálja. Hiánypótlási eljárás lefolytatása nélkül visszautasítja, ha a 

cégbejegyzési kérelemhez nem nyújtották be 

⧠ a nyomtatványt, vagy 

⧠ a Cégtörvény 1. sz. mellékletében felsorolt valamennyi szükséges okiratot, illetve 

⧠ az illetéket vagy a költségtérítést nem vagy csak részben fizették meg. 

A mulasztás miatt igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. Ha a cégbejegyzési kérelmet 

visszautasító végzés közlését követően nyolc napon belül a cégbejegyzési kérelmet szabályszerűen újra 

előterjesztik, a kérelem előterjesztéséhez fűződő joghatások fennmaradnak, és a korábbi eljárás során 

benyújtott okiratokat ismételten fel lehet használni az új bejegyzési kérelemhez.  
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A cégbíróság a kérelem érkezését követően, legkésőbb nyolc munkanapon belül megvizsgálja, hogy 

azok az adatok, amelyeknek bejegyzését az adott cégformára vonatkozóan a Cégtörvény előír, illetve a 

létesítő okirat, valamint a szükség szerint csatolandó egyéb okiratok megfelelnek-e a jogszabályok 

rendelkezéseinek. A cégbíróság elektronikusan, számítógépes program útján ellenőrzi továbbá, hogy a 

cégjegyzék nem tartalmaz-e a cég tagjai, vezető tisztségviselői, illetve cégvezetői vonatkozásában eltiltási 

bejegyzést. (Amennyiben a cégjegyzék a bejegyzési kérelemben feltüntetett vezető tisztségviselő, 

illetőleg cégvezető tekintetében a fent említett bejegyzést tartalmazza, a cégbíróság a cégbejegyzés iránti 

kérelmet legkésőbb a kérelem beérkezését követő 8. munkanap lejártának napján hiánypótlási eljárás 

lefolytatása nélkül visszautasítja.) 

Ha a bejegyzést kérő nem csatolta a Cégtörvény 2. számú mellékletben, illetve ha a cégbejegyzési 

kérelem, valamint mellékletei nem felelnek meg az a cégbíróság elutasítás terhe mellett hiánypótlásra 

felhívó végzést ad ki. A hiánypótlásra felhívó végzést legkésőbb a bejegyzési kérelem érkezésétől 

számított nyolcadik munkanapon ki kell adni. A hiánypótlásra felhívó végzés kiadására csak egy 

alkalommal kerülhet sor és abban a bejegyzési kérelem valamennyi hiányosságát (hibáját) meg kell 

jelölni. A hiánypótlásra megfelelő határidőt kell biztosítani, amely azonban legfeljebb harminc nap 

lehet. A cégbíróság számára meghatározott ügyintézési határidő számításakor a hiánypótlásra felhívó 

végzés elektronikus úton történő elküldésétől vagy a végzés átadásától a hiányok pótlásáig eltelt idő nem 

vehető figyelembe. Ha a bejegyzést kérő a hiánypótlási határidőt elmulasztotta, vagy a hiánypótlást 

hiányosan, illetve hibásan terjesztette elő, a cégbíróság a cég bejegyzési kérelmét végzéssel elutasítja; 

visszautasításnak már nincs helye. A hiánypótlás késedelmes vagy hiányos teljesítése miatt igazolási 

kérelemnek nincs helye. A cég a hiánypótlásra felhívó végzésben feltüntetett hiányokat a fellebbezési 

eljárásban sem pótolhatja joghatályosan. 

 

A cégbíróság a forgalom biztonsága, a hitelezői érdekek védelme érdekében köteles legkésőbb a cég 

bejegyzésére irányuló kérelem érkezésétől számított tizenöt munkanapon belül végzéssel dönteni a 

bejegyzésről vagy a kérelem elutasításáról. A cégbíróság e határidőn belül kezdeményezi a bejegyzést 

elrendelő, illetőleg a bejegyzési kérelmet elutasító végzés jogi képviselő részére történő kézbesítését. Ha a 

cégbíróság a döntési kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget, a cégbíróság vezetője a határidő 

lejártát követően, legkésőbb három munkanapon belül intézkedik a bejegyzési kérelem elbírálásáról. 

Ennek során hiánypótlásra történő felhívásnak nincs helye. Ha a bejegyzési kérelem elbírálására így sem 

került sor, a cégbejegyzés az három munkanapos határidő leteltét követő munkanapon a törvény 

erejénél fogva - a kérelem alapján előszerkesztett adatok szerinti tartalommal - haladéktalanul 

megtörténik. A törvény erejénél fogva történő automatikus bejegyzés esetén kijavítás iránti kérelem 

terjeszthető elő. A cégbíróság a cégbejegyzési kérelemről hozott határozatot megküldi a bejegyzést 

kérőnek. A kérelemnek helyt adó végzést nem kell indokolni. 
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1.2.4 Cégbíróság feladatai, egyszerűsített cégeljárás 

Az eljárásra közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő 

részvénytársaság esetében kerülhet sor. Ha a cég alapításának bejegyzése iránti kérelméhez 

szerződésminta alapján készült létesítő okiratot csatolnak, a bejegyzési kérelemhez csatolt 

nyomtatványon ezt a körülményt fel kell tüntetni. A bejegyzési kérelemhez - a cégnyilvánosság 

alapelvének teljesítése, illetve az illetékes adóhatósághoz való továbbítás végett - csatolandó okiratok 

felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza. A jogi képviselő a bejegyzési kérelemben nyilatkozik 

arról, hogy a csatolandó okiratok törvényességi szempontú vizsgálatát elvégezte, azok 

megfelelőségét szavatolja. A jogi képviselőnek a törvényességi szempontú vizsgálatára vonatkozó 

nyilatkozatát a bejegyzési kérelemnek tartalmaznia kell. 

A bejegyzési kérelem elbírálásáról a cégbíróság a bejegyzési kérelem érkezését követően, az adószámról 

való adóhatósági értesítéstől számított egy munkanapon belül határoz. A cégbíróság e határidőn belül 

kezdeményezi a bejegyzést elrendelő, illetőleg a bejegyzési kérelmet elutasító végzés jogi képviselő 

részére történő kézbesítését. A cégbíróság a bejegyzési kérelem elbírálása során megvizsgálja, hogy a 

bejegyzést kérő jogi képviselőjének meghatalmazása, a bejegyzési kérelem kitöltése és a jogi 

képviselőnek a bejegyzési kérelembe foglalt nyilatkozata megfelel-e a jogszabályoknak, valamint hogy a 

bejegyzést kérő a 3. számú mellékletben felsorolt okiratokat csatolta-e kérelméhez, továbbá, hogy - 

amennyiben a bejegyzést kérő nem élt a 6. § szerinti névfoglalás lehetőségével -, a cég választott neve 

jogszabályszerű-e. A cégbíróság elektronikusan, számítógépes program útján ellenőrzi, hogy a 

cégjegyzék nem tartalmaz-e a bejegyzési kérelemben feltüntetett tag, vezető tisztségviselő, illetve 

cégvezető vonatkozásában e törvény szerinti eltiltási bejegyzést. Az eljárás során hiánypótlásra történő 

felhívásra nem kerül sor. 

A cégbíróság a bejegyzési kérelmet elutasítja, ha 

⧠ a bejegyzést kérő jogi képviselőjének meghatalmazása, a bejegyzési kérelem kitöltése nem felel 

meg a jogszabályoknak, vagy ha a bejegyzési kérelem nem tartalmazza a jogi képviselőnek a 

bejegyzendő adatokra vonatkozó iratok jogszerűségét igazoló nyilatkozatát, 

⧠ a bejegyzést kérő elmulasztotta a 3. számú mellékletben felsorolt valamely irat benyújtását, 

⧠ a cég elnevezése - amennyiben a cég nem élt a névfoglalás lehetőségével - nem felel meg a 

jogszabályi rendelkezéseknek, 

⧠ az adóhatóság értesítése alapján az adószám megállapításához szükséges, az általános forgalmi 

adó alanyának az adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésével összefüggő 

nyilatkozata nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, 

⧠ a cégjegyzék a cég tagja, vezető tisztségviselője, illetve cégvezetője vonatkozásában e törvény 

szerinti eltiltási bejegyzést tartalmaz, és annak alapján tagként, vezető tisztségviselőként való 

bejegyzésnek nincs helye, vagy 

⧠ észleli, hogy azok az adatok, amelyeknek bejegyzését az adott cégformára vonatkozóan e törvény 

előírja, illetve a létesítő okirat, valamint a bejegyzési kérelem alapjául szolgáló, a 3. számú 

mellékletben felsorolt, kötelezően, illetve szükség szerint csatolandó egyéb okirat nem felel meg 

a jogszabályok rendelkezéseinek. 

Ha a cégbíróság a döntési kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget, a cégbíróság vezetője a 

határidő lejártát követően, legkésőbb egy munkanapon belül hivatalból intézkedik a bejegyzési 

kérelem elbírálásáról. Az ügyintézési határidő eredménytelen eltelte esetén a cégbejegyzés a következő 

munkanapon, a törvény erejénél fogva - a kérelem alapján előszerkesztett adatok szerinti tartalommal - 

haladéktalanul megtörténik. A törvény erejénél fogva történő automatikus bejegyzés esetén kijavítás 

iránti kérelem terjeszthető elő. 
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Ha a cégbejegyzési kérelmet elutasító végzés közlését követően nyolc napon belül ismételten kérik a cég 

bejegyzését, az elutasításhoz fűződő jogkövetkezmények nem alkalmazhatóak, és a korábbi eljárás során 

benyújtott okiratokat - ideértve a korábbi eljárásban az illeték megfizetéséről szóló igazolást is - 

ismételten fel lehet használni az új bejegyzési kérelemhez. A határidő elmulasztása miatt igazolásnak 

nincs helye. Ismételt benyújtásnak egy alkalommal van helye. 

 

 

 2. ábra: Az előtársasági 

időszak (forrás: Várkonyiné, 

2006) 

 

A cégtörvény módosításának következtében a gazdálkodó szervezeteknek - a cégeknek és egyéb 

szervezeteknek - kötelező az elektronikus elérhetőségüket be kell jelenteni, így a cégekkel való 

kommunikáció teljes mértékben megváltozik, a hivatalok és intézmények már Cégkapu-címükön is 

elérhetik a cégeket. A nyilvántartás elsődleges célja olyan biztonságos kézbesítési cím rögzítése, amelyen 

a hatóságokkal a kapcsolattartás vagy egyéb elektronikus ügyintézés biztosított, mivel a cégkapu-címre 

érkezett email küldeményekről vélelmezett, hogy azt hivatalosan kézbesítették és megkezdődnek a 

határidők. 

A cégnyilvántartás részei: 

⧠ cégjegyzék, a cég valamennyi fennálló és törölt adatát tartalmazó számítógépes nyilvántartás, 

(cégjegyzéki adat: pl. cégelnevezés) 

⧠ cégirat, a cégjegyzékben szereplő adat, jog vagy tény igazolására alkalmas okiratok és azok 

mellékletei (cégirat: pl. társasági szerződés). 

 
 

Társasági szerződés

közokiratba foglalása,

ellenjegyzése

Bejegyzés

szerződésmintával

végzett cégeljárás

esetében

Bejegyzési kérelem

benyújtása a

cégbírósághoz

Bejegyzés

egyszerűsített

cégeljárás esetén

Bejegyzés

szerződésminta

nélküli cégeljárás

esetén

30 nap
15 nap

8 nap

2 nap
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2 ELŐTÁRSASÁGI IDŐSZAK SZÁMVITELI JELLEMZŐI 

Az újonnan alapított vállalkozást alapításának időpontjától 

⧠ létrejöttének (a cégjegyzékbe való bejegyzésnek) vagy 

⧠ a cégbejegyzés iránti kérelem jogerős elutasításának vagy 

⧠ a cégbejegyzési kérelem visszavonásának jogerőre emelkedésének napjáig, 

mint mérlegfordulónapig terjedő időszakra is a Sztv. szerinti könyvvezetési és beszámolási kötelezettség 

terheli. 

Beszámolási szempontból a vállalkozás előtársasági időszaka egy üzleti évnek 

– beszámolási időszaknak – minősül akkor is, ha az több naptári évet érint. Például ha „A” társaság 

létesítő okiratának ellenjegyzése 20X0. december 2-án történik meg, majd a szükséges dokumentumokat 

– következő év – 20X1. január 2-án nyújtják be, és a cégbíróság 20X1. január 10-i dátummal az „A” 

társaságot bejegyezte, akkor ebben az esetben az előtársasági időszakra – 20X0. december 2. és 

20X1. január 10. – kell a beszámolót elkészíteni. Mint a példából is látszik nemcsak az előtársasági 

időszak rövidebb 12 naptári hónapnál, hanem az előtársasági időszakot követő első üzleti év is 

(példánkban ez az időszak 20X1. január 11. – 20X1. december 31.). A beszámoló összeállításakor mindig 

az alapítás időpontjában érvényben lévő számviteli előírások a mérvadóak. 

 

A vállalkozás az előtársasági időszakban bekövetkezett gazdasági események vagyonra és eredményre 

gyakorolt hatásáról 

⧠ a gazdálkodó cégjegyzékbe való bejegyzésének, vagy 

⧠ a cégbejegyzés iránti kérelem jogerős elutasításának vagy 

⧠ a cégbejegyzési eljárás megszüntetésének 

napját követő 3 hónap utolsó napjáig a könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót kell készíteni – ha a 

könyvvizsgálat kötelező, akkor auditáltatni – nyilvánosságra kell hozni, illetve közzé kell tenni. Ez az 

időszak meghosszabbodik mindaddig, amíg a cégbejegyzési eljárás folyamatban van, ha a 

cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény szerint ismételten 

benyújtották a cégbejegyzési kérelmet. 

Amennyiben a vállalkozót a cégjegyzékbe - a cégbejegyzés iránti kérelme jogerős elutasítása, vagy a 

cégbejegyzési eljárás megszüntetése miatt - nem jegyzik be, az (1) bekezdés szerinti beszámoló 

elkészítését követően, a jogutód nélküli megszűnés szabályai szerint, alapvetően a végelszámolás 

szabályai figyelembevételével kell elszámolni az előtársasági időszak hitelezőivel és az alapítókkal. 

Nem kell az előtársasági időszakról, mint önálló üzleti évről külön beszámolót készíteni, ha ezen időszak 

alatt a vállalkozó vállalkozási tevékenységét nem kezdte meg, és a bejegyzésre az üzleti év naptári 

évnek megfelelő, illetve a választott mérlegfordulónapjáig sor került. Ez esetben az első üzleti év a 

létesítő okirat ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásának napjától a bejegyzett társaság üzleti 

évének mérlegfordulónapjáig tart. 
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VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG 

Vállalkozási tevékenység a gazdálkodó saját nevében és kockázatára nyereség- és 

vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében végzett termelő vagy 

szolgáltató tevékenység. 

 

A vállalkozási tevékenység tehát a gyakorlatban a termékek létrehozását, a szolgáltatások nyújtását jelenti 

üzletszerű módon. Az előtársasági időszakról abban az esetben nem kell külön beszámolót készíteni, ha 

abban az időszakban csak a társasági formában történő működés előkészítésével (például az ügyvédi 

közreműködés ellenértékének elszámolása, nyomtatványok beszerzése), a működéshez szükséges 

pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos, valamint a 

vállalkozási tevékenység előkészítésével kapcsolatos gazdasági események történtek. 

 

 

 3. ábra: Az előtársasági 

időszak beszámoló készítési 

kötelezettsége (forrás: 

saját szerkesztés) 

 

Az előtársasági időszak külön üzleti évet jelent a vállalkozás számára, amely az alapítás napjától tart a 

cégjegyzékbe történő bejegyzés napjáig, vagy a cégjegyzés iránti kérelem elutasításának napjáig. Mivel 

önálló üzleti évet jelent, ezért számviteli beszámolót kell készíteni erre az időszakra a 3. ábrán látható 

kivételes esetet leszámítva, azaz ha nem kezdi meg a tevékenységét a vállalkozás ezen időszak alatt, és 

megtörténik a naptári évnek megfelelő mérlegfordulónapig a bejegyzés 

 

Előtársasági időszak 

Beszámolót kell 
készíteni 

Vállalkozási 
tevékenységet folytat 

Nincs vállalkozási 
tevékenység, de 

fordulónapig nem 
kerül bejegyzésre 

Nem kell beszámolót 
készíteni 

Nincs vállalkozási 
tevékenység, 
fordulónapig 

bejegyzésre kerül 
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A későbbi gazdálkodás során ugyanis időről-időre át kell tekinteni a tevékenységek eredményeképpen 

bekövetkezett változásokat. Ezek a rögzített időpontok („fordulónapok”) közötti időszak általában 

megegyezik a naptári évvel, de mint azt korábban láthattuk, vannak kivételek. Ezért a számviteli törvény 

új fogalmat, az üzleti évet vezette be. (Pál, 2016) 

 

ÜZLETI ÉV 

Az üzleti év az az időtartam, amelyről a beszámolót kell készíteni, időtartama a 

speciális céghelyzetektől eltekintve (pl. az alakulás, vagy a megszűnés kivételével) 

megegyezik a naptári évvel. 

 

A speciális esetektől eltekintve - a „kerek” dátumok fordulónapot választanak a vállalkozások, és az év 

végi (december 31.) időpontok és a közöttük eltelt naptári év jelenti a leggyakrabban előírt és így 

alkalmazott beszámolási időszakot, de ettől eltérően is meghatározhatók a dátumok. Az üzleti év a naptári 

évtől eltérhet a hitelintézetnek, pénzügyi vállalkozásnak vagy biztosítónak nem minősülő vállalkozónál, a 

Magyarország területén engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézménynél, amennyiben azt a 

működés jellemzői (különösen az üzletmenet ciklikussága, illetve az anyavállalat információs igénye) 

indokolttá teszik. Az egyszerűsített vállalkozói adóról (EVA) szóló törvény hatálya alá tartozó 

vállalkozónál, amely nyilvántartásait számviteli törvény szerint vezeti, az üzleti év nem térhet el a naptári 

évtől. 
 

2.1 Beszámolási kötelezettség, ha az alapított társaságot a cégnyilvántartásba 

bejegyzik 

Azoknál az előtársaságoknál, amelyeket cégbírósági bejegyzési kötelezettség terhel, jegyzett tőkét a 

bejegyzésig a nyilvántartásokban nem szerepeltethetnek, így a tulajdonosok által jegyzett tőkeként a 

társaság rendelkezésére bocsátott eszközök társasági szerződésben rögzített értékét egyéb rövid lejáratú 

kötelezettségként indokolt kimutatni. 

Mivel a cégjegyzékbe való bejegyzés napjával létrejött vállalkozó eszközeinek és forrásainak nyitó adatai 

megegyeznek az előtársasági időszakot lezáró beszámoló eszközeinek és forrásainak záró adataival, a 

társaság bejegyzéséhez nem kell külön nyitómérleget összeállítani és beadni. Korábban is említésre került 

már, hogy az előtársasági időszak alatt a cégbírósági bejelentéstől a bejegyzésig üzletszerű gazdasági 

tevékenységet végezhet a társaság, éppen ezért szükségszerűen költségei merülnek fel és bevételt is 

számolhat el, vagyis mérlegében mérleg szerinti eredményt is ki kell mutatnia. 

Ha nem készül külön beszámoló az előtársasági időszakról, akkor nem szükséges külön oszlopban 

bemutatni ezen időszak adatait az első beszámolóban, hanem a tárgyév adataiba beleadva kell 

szerepeltetni az előtársasági időszak adatait. 

A könyvvizsgálati kötelezettség megállapítása érdekében meg kell becsülni a tárgyévben várható 

árbevételt és azt éves szintre arányosan kiszámítani. Amennyiben a becsült adatok alapján a 

könyvvizsgálati értékhatárokat át fogja lépni a társaság, akkor már az első évre is szükséges a 

könyvvizsgálat. (https://www.eu-tax.hu/elotarsasag-beszamolo/, 2013)  

https://www.eu-tax.hu/elotarsasag-beszamolo/
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2.2 Beszámolási kötelezettség, ha az alapított társaságot a cégnyilvántartásba 

nem jegyzik be 

Alapvetően két oka lehet annak, ha a társaságot a cégnyilvántartásba nem jegyzik be: 

⧠ a cégbíróság a cégbejegyzési kérelmet elutasítja, vagy 

⧠ a tulajdonosok a bejegyzési kérelmüket visszavonják. 

Ebben az esetben is kell az előtársasági időszak gazdasági eseményeiről beszámolót készíteni, majd az 

előtársasági beszámoló elkészítését követően a jogutód nélküli megszűnés – azon belül is a 

végelszámolási eljárás – szabályai szerint kell elszámolni az előtársasági időszak hitelezőivel és az 

alapítókkal. 

Ha a gazdasági társaság cégbejegyzési kérelmét elutasították, a társaság további jogokat nem szerezhet, 

további kötelezettségeket nem vállalhat, működését meg kell szüntetni. A vezető tisztségviselők 

kötelezettségvállalásaiból eredő tartozásokért a társaság tagjai a gazdasági társaság megszűnése esetére 

irányadó szabályok szerint kötelesek helytállni. 

Ha a létrehozni kívánt gazdasági társaság formájából következően a tagok felelőssége a társaságot terhelő 

kötelezettségekért korlátozott, és a tagok helytállása ellenére ki nem elégített követelések maradtak fenn 

harmadik személyek irányában, a létrehozni kívánt gazdasági társaság vezető tisztségviselői korlátlanul és 

egyetemlegesen kötelesek helytállni azokért. A vezető tisztségviselők korlátlan és egyetemleges 

felelőssége azt jelenti, hogy a be nem jegyzett társaság hitelezője bármelyik vezető tisztségviselőtől 

kérheti követelésének kiegyenlítését, ami lényeges eltérés a folyamatos működés után végelszámolással 

megszűnő gazdasági társaság vezető tisztségviselőinek felelősségéhez képest. 
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3 ELŐTÁRSASÁGI IDŐSZAK PÉNZÜGYI JELLEMZŐI 

Az előtársaságokra a Sztv.-ben előírtak mellett a bevallási kötelezettségek tekintetében is sajátos 

előírások vonatkoznak az alábbiak szerint: 

⧠ a nem éves elszámolású adókat (mely esetekben az adómegállapítási időszak 1 hónap, ilyen pl. 

SZJA, munkaadói járulék, munkavállalói járulék) 30 napon belül kell bevallani, 

⧠ az éves elszámolású adókat (pl. társasági adó, rehabilitációs hozzájárulás, turisztikai hozzájárulás, 

szakképzési hozzájárulás) 90 napon belül kell bevallani. 

3.1 Társasági adóbevallás az év közben alakulók esetében 

Az általános szabály szerint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. 

tv.) hatálya alá tartozó adózóknak május 31-éig, illetve a naptári évtől eltérő üzleti évet választó 

adózóknak az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig kell benyújtaniuk bevallásukat.  

A gazdálkodó szervezet év közbeni alakulása esetén a bevallási időszak kezdete az alapító okirat 

kelte, nem pedig az adószám kiadás napja. 

 

 

 4. ábra: Az előtársasági 

időszak, és az első év közös 

társasági adó bevallás 

készítési kötelezettségének 

esete (forrás: saját 

szerkesztés) 

 

Az előtársasági időszakról külön bevallást csak akkor kell benyújtani, ha a bejegyzés az adószám kiadás 

évében nem történik meg. Ebben az esetben az első „normál” működésről készített bevallás kezdeti 

dátuma a bejegyzést követő nap. 

 

http://perfekt.blog.hu/2016/05/14/tarsasagi_adobevallas_az_ev_kozben_alakulok_eseteben
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5. ábra: Az előtársasági 

időszak külön társasági adó 

bevallás készítési 

kötelezettségének esete 

(forrás: saját szerkesztés) 

 

3.2 Általános forgalmi adó kötelezettségnek alapvető szabályai 

 

ÁFA ADÓALANY 

Az a jogképes személy vagy szervezet, aki (amely) saját neve alatt gazdasági 

tevékenységet folytat, tekintet nélkül annak helyére, céljára és eredményére. Az 

érintett személy vagy szervezet jog- és cselekvőképességére személyes joga az 

irányadó, ha azonban személyes joga alapján nem lenne jog- és cselekvőképes, de a 

magyar jog alapján igen, akkor jog- és cselekvőképességét a magyar jog alapján kell 

elbírálni. 

[Áfa tv. 5. § (1) bekezdés] 

 

Az adófizetésre kötelezett adózó általános forgalmi adóról szóló bevallásának gyakorisága általában az 

elszámolandó adó értékétől függ, ami az adómegállapítási időszak(ai)ban fizetendő adó együttes 

összegének és az ugyanezen vagy korábbi adómegállapítási időszakokban keletkezett - de adott 

adómegállapítási időszak(ai)ban érvényesített - levonható, előzetesen felszámított adó különbözete: 

⧠ Az adózás rendjéről szóló, 2017. évi CL. törvény (Art.) 1. számú mellékletben foglalt 

kivételekkel negyedévenként kell adóbevallást benyújtania, 

⧠ Havonként kell adóbevallást benyújtania, ha a tárgyévet megelőző második évben: 

– az elszámolandó adójának éves szinten összesített - vagy annak időarányosan éves szintre 

átszámított - összege pozitív előjelű, és 

– az 1 millió forintot elérte, valamint 

– az alábbiakban felsorolt adózóknak; 

 a csoportos általános forgalmi adózást választó adózónak, 

 az általános forgalmi adóról szóló törvény 96. §-ában meghatározott közvetett 

vámjogi képviselőnek és az általános forgalmi adóról szóló törvény 89/A. §-ában 

meghatározott adóraktár üzemeltetőjének, 

 annak az adózónak, aki (amely) az általános forgalmi adóról szóló törvény 

szerinti adómentes termékimportot megalapozó közösségi termékértékesítésen 

kívül adóalanyiságot keletkeztető termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást 

belföldön nem végez azzal, hogy nem kell adóbevallást benyújtani arról a 
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hónapról, melyben az adózó az e pontban meghatározott termékértékesítést sem 

végzett, 

 havonként kell az adóalanynak adóbevallást benyújtania a bejelentkezés 

évének, valamint az azt követő évnek az általános forgalmi adó 

kötelezettségéről, feltéve, hogy jogelőd nélkül alakult. 

⧠ Évente kell adóbevallást benyújtania, ha a tárgyévet megelőző második évben: 

– az elszámolandó adójának éves szinten összesített - vagy annak időarányos éves szintre 

átszámított - összege előjelétől függetlenül nem érte el a 250 ezer forintot és 

– az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása 

ellenértékének adó nélküli éves szinten összesített összege nem haladja meg az 50 millió 

forintot, feltéve, hogy nem rendelkezik közösségi adószámmal, 

 

Adófizetési kötelezettség/Visszaigénylés 

⧠ Ha az adott adómegállapítási időszakra az elszámolandó adó pozitív előjelű: adófizetési 

kötelezettség keletkezik. 

⧠ Ha az adott adómegállapítási időszakra az elszámolandó adó negatív előjelű: 

– a soron következő adómegállapítási időszakra göngyölíti, mint fizetendő adót csökkentő 

tételt vagy 

– visszaigényli (ha egyéb feltételei fenn állnak, értékhatár). 

A bevallás, az adófizetés vagy adó-visszaigénylés esedékessége: 

⧠ Havi adómegállapítási időszak: tárgyhónapot követő hó 20. 

⧠ Negyedéves adómegállapítási időszak: negyedévet követ hó 20. 

⧠ Éves adómegállapítási időszak: az adóévet követő év február 25. 

 

Alakuló vállalkozás választhatja az alanyi adómentes adóalanyokra vonatkozó jogszabályi 

rendelkezéseket. Az alanyi mentesség választásra jogosító felső értékhatárt 8 millió forint. Az alanyi 

mentességet választó adóalanyok az alanyi adómentesség időszakában: 

⧠ az általuk végzett termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások tekintetében – főszabály szerint – 

adófizetésre nem kötelezettek, 

⧠ előzetesen felszámított adó levonására nem jogosultak, és 

⧠ kizárólag olyan számla kibocsátásáról rendelkezhetnek, melyben áthárított adó, illetőleg 

úgynevezett visszafelé számított százalékérték nem szerepel.  

Az alanyi adómentesség választásának bejelentésére a tevékenységüket kezdő adóalanyok esetében a 

tevékenység megkezdésének bejelentésével egyidejűleg van lehetőség. A választást nem kell minden 

évben megerősíteni, ilyen minőségében tevékenykedhet mindaddig, amíg annak törvényi feltételei 

fennállnak, illetve amikortól ezt meg kívánja változtatni.  

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) tételes felsorolásban tartalmazza 

azon ügyleteket, melyeket bár az alanyi adómentes státuszú adóalany bonyolít, mégsem járhat el alanyi 

adómentes minőségében. Ez egyrészt azt jelenti, hogy az Áfa tv. általános szabályai szerint kell eleget 

tennie az adókötelezettségének, másrészt azt is, hogy az ezért járó ellenérték nem számít bele a 8 millió 

forintos értékhatár számításánál. (Ilyen ügyletek többek között a tárgyi eszközként használt termékek 

értékesítése, vagy a tárgyi eszköznek nem minősülő építési telek, illetve az új ingatlanok értékesítése,)  

Az alanyi adómentes adóalany mentesül a bevallási kötelezettség alól azokban az adó-megállapítási 

időszakokban, ahol nem keletkezett önadózással rendezendő fizetendő adója, továbbá nincs levonási joga 
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(vagy ha van, ez utóbbit nem gyakorolta) valamint, ha nincs olyan közösségi ügylete, amelyről összesítő 

nyilatkozatot kell benyújtania. 

3.3 KIVA (kisvállalati adó) 

Az adónem szabályait a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi 

CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) tartalmazza. A kisvállalati adó alanya az 

⧠ az egyéni cég, 

⧠ a közkereseti társaság, 

⧠ a betéti társaság, 

⧠ a korlátolt felelősségű társaság, 

⧠ a zártkörűen működő részvénytársaság, 

⧠ a szövetkezet és a lakásszövetkezet, 

⧠ az erdőbirtokossági társulat, 

⧠ a végrehajtó iroda, 

⧠ az ügyvédi iroda és a közjegyzői iroda, 

⧠ a szabadalmi ügyvivői iroda, 

⧠ a külföldi vállalkozó, 

⧠ a belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy. 

Az adóévre akkor választhatja a kisvállalati adó szerinti adózást, ha 

⧠ az átlagos statisztikai állományi létszáma az adóévet megelőző adóévben várhatóan nem haladja 

meg az 50 főt; 

⧠ az adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétele várhatóan nem haladja meg az 500 millió 

forintot, 12 hónapnál rövidebb adóév esetén az 500 millió forint időarányos részét; 

⧠  az adóévet megelőző két naptári évben adószámát az állami adó- és vámhatóság véglegesen nem 

törölte vagy függesztette fel; 

⧠ üzleti évének mérlegforduló napja december 31.; 

⧠ az adóévet megelőző adóévéről készítendő beszámolójában a mérlegfőösszege várhatóan nem 

haladja meg az 500 millió forintot. 

A kisvállalati adó szerinti adóalanyiság a választás állami adóhatósághoz történő bejelentését követő 

hónap első napjával jön létre. A bejelentést az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus 

úton lehet megtenni. A kisvállalati adóalanyiság keletkezése napjával önálló üzleti év kezdődik. Az üzleti 

év kezdetét megelőző nappal mint mérlegfordulónappal üzleti év zárul, mely üzleti évről az adóalanynak 

az Szt. általános szabályai szerint beszámolót kell készítenie, és az elkészített beszámolót letétbe kell 

helyeznie, közzé kell tennie. 

A kisvállalati adó egy egyszerűsített adónem, amely három, a vállalkozások által fizetendő adónemet vált 

ki: 

⧠ szociális hozzájárulási adót  

⧠ a szakképzési hozzájárulást és  

⧠ a társasági adót  

Az adó mértéke 2018-tól az adóalap 13%-a. Az adó alapja a személyi jellegű ráfordítások és a 

vállalkozásból kivont osztalék és a tőkeműveletek egyenlege, valamint néhány adóalap-módosító tétel. 

Az adónem előnye, hogy a vállalkozásban keletkezett nyereséget és bértömeget azonos kulccsal terheli.   
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3.4 KATA (kisadózó vállalkozások tételes adója) 

A kisadózó vállalkozások tételes adója (a továbbiakban: kata) szerinti adóalanyiság a választás 

bejelentését követő hónap első napjával jön létre. A tevékenységét év közben kezdő vállalkozás 

bejelentését az állami adóhatósághoz való bejelentkezéssel egyidejűleg teljesítheti. Ebben az esetben az 

adóalanyiság a vállalkozás nyilvántartásba vételének napjával vagy - ha az korábbi időpont - a létesítő 

okirat ellenjegyzésének napjával jön létre. 

A kisadózó vállalkozások tételes adójának alanya 

⧠ az egyéni vállalkozó, 

⧠ az egyéni cég, 

⧠ a kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság, 

⧠ a kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság, 

⧠ az ügyvédi iroda. 

 

Bejelentésre vonatkozó szabályok: 

⧠ Az egyéni vállalkozó saját magát, mint magánszemélyt köteles bejelenteni kisadózóként. 

⧠ A kisadózó vállalkozás köteles bejelenteni kisadózóként: 

– a vezető tisztségviselői feladatokat nem munkaviszony keretében ellátó tag(oka)t, 

– a kisadózó vállalkozással megbízási jogviszonyban álló tag(oka)t és 

– a személyes közreműködésre köteles tagokat. 

⧠ A kisadózó vállalkozás tevékenységében a betéti társaság, közkereseti társaság kisadózóként be 

nem jelentett tagja kizárólag munkaviszony keretében működhet közre. Az adóalanyiság akkor 

jöhet létre, ha a kisadózó vállalkozások tételes adóját választó kisadózó vállalkozás legalább egy 

kisadózót bejelent.  

A bejelentésben meg kell jelölni azt is, hogy a kisadózó főállású kisadózónak minősül-e vagy sem, mert 

ettől függ az, hogy milyen mértékű tételes adót kell fizetnie havonta (a tárgyhónapot követő hónap 12. 

napjáig):  

⧠ a kisadózó vállalkozás a főállású kisadózó után havonta 50 000 forint összegű tételes adót fizet, 

⧠ a nem főállású kisadózó után pedig havonta 25 000 forintot. 

A Katv. lehetőséget ad arra is, hogy a kisadózó vállalkozás – akár a bejelentkezés során, akár a 

későbbiekben – arról nyilatkozzon, hogy a főállású kisadózó után magasabb (75 000 forint) összegű 

tételes adó megfizetését választja. Ha a kisadózó vállalkozás több kisadózót jelent be, a tételes adót 

minden személy után külön-külön kell megfizetni.  

A kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó kisadózó vállalkozások és kisadózók 

mentesülnek az adóalanyiság időszakában az adóalany gazdasági tevékenységével, az általa a bejelentett 

kisadózónak az adóalanyiság időszakában nyújtott tevékenységére tekintettel teljesített kifizetésekkel, 

más juttatásokkal és a bejelentett kisadózónak az adóalanytól a tevékenységére, tagsági jogviszonyára 

tekintettel megszerzett jövedelmével összefüggő alábbi közterhekkel kapcsolatos kötelezettségek alól: 

⧠ vállalkozói személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy átalányadó 

megállapítása, bevallása és megfizetése; 

⧠ társasági adó megállapítása, bevallása és megfizetése; 

⧠ a személyi jövedelemadó, járulékok és az egészségügyi hozzájárulás megállapítása, bevallása és 

megfizetése; 
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⧠ szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás, valamint a szakképzési hozzájárulás 

megállapítása, bevallása és megfizetése. 

A tételes adó megfizetésével a kisadózó vállalkozás azonban nem mentesül az általa foglalkoztatott 

személyek, illetve a kisadózónak nem minősülő személyek részére juttatott jövedelmek után teljesítendő 

adókötelezettségek alól. Ha a kisadózó vállalkozás által a naptári évben elért bevétel meghaladja a 12 

millió forintot, akkor a bevételnek a 12 millió forintot meghaladó része után 40 százalékos mértékű adót 

kell fizetnie, feltéve, hogy a naptári év minden hónapjára meg kell fizetni a tételes adót. Ha a kisadózó 

vállalkozásnak nem kell a naptári év minden hónapjára megfizetnie a tételes adót – például, ha év közben, 

július 1-jétől választja a kata-alanyiságot –, akkor bevételének a tételes adófizetési kötelezettséggel 

érintett hónapok és 1 millió forint szorzatát – a példabeli esetben 6 x 1 millió, vagyis 6 millió forintot – 

meghaladó része után kell megfizetni a 40 százalékos mértékű adót. A 40 százalékos mértékű adót évente, 

az adóévet követő év február 25. napjáig kell megfizetni. 

A kisadózó vállalkozásnak bevételi nyilvántartást kell vezetnie, amelynek legalább a következő adatokat 

kell tartalmaznia: 

⧠ sorszám;  

⧠ a bizonylat sorszáma;  

⧠ a bevétel összege;  

⧠ a bevétel megszerzésének időpontja. 

Ezzel egyenértékű az is, ha a kisadózó vállalkozás az általa kiállított nyugtákat, számlákat teljes körűen 

megőrzi akkor, ha e dokumentumokból a bevétel megszerzésének időpontja hitelesen megállapítható.  
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4 SZÁMVITELI POLITIKA
1
 

4.1 A számviteli politika célja, tartalma 

 

SZÁMVITELI POLITIKA 

A számviteli politika keretében írásban rögzíteni kell - többek között - azokat a 

gazdálkodóra jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyekkel 

meghatározza, hogy mit tekint a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából 

lényegesnek, jelentősnek, nem lényegesnek, nem jelentősnek. Továbbá meg kell 

határozni, hogy ahol a törvényi szintű szabályozás, választási, minősítési lehetőséget 

biztosít, melyeket, milyen feltételek fennállása esetén alkalmaz, az alkalmazott 

gyakorlatot milyen okok miatt kell megváltoztatni. 

 

A számviteli törvény előírásai alapján ki kell alakítani és írásba kell foglalni a gazdálkodó adottságainak, 

körülményeinek leginkább megfelelő - a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó - 

számviteli politikát. Az újonnan alakuló gazdálkodó a számviteli politikát, és a szabályzatokat a 

megalakulás időpontjától számított 90 napon belül köteles elkészíteni. Törvénymódosítás esetén a 

változásokat annak hatálybalépését követő 90 napon belül kell a számviteli politikán keresztülvezetni. 

A számviteli politika elkészítéséért, módosításáért a gazdálkodó képviseletére jogosult személy felelős. 

 

 

 6. ábra: A számviteli politika 

keretében elkészítendő 

szabályzatok (forrás: saját 

szerkesztés) 

 

A társaság fontosabb adatait kell bemutatni, úgy mint a vállalkozás neve, székhelye, telephelye, 

tulajdonosai, felelős vezetői, adószáma, KSH jelzőszáma, társasági formája, főtevékenysége, egyéb 

tevékenységi körei. Be kell mutatni továbbá a vállalkozás gazdasági tevékenységét, piaci fejlesztési 

céljait. A számviteli politika és a számviteli alapelvek kapcsolatára is ki kell térni.  

                                                      
1
 A fejezet Füredi-Fülöp J., Kántor B., Várkonyiné Juhász M. (2014):  Számviteli szabályzatok, 

SZÁMVITELI TANÁCSADÓ VI:(6) pp. 2-14. (2014) alapján készült. 

Az eszközök és a 
források 

leltárkészítési és 
leltározási szabályzat 

Az eszközök és a 
források értékelési 

szabályzat 

Az önköltségszámítás 
rendjére vonatkozó 

belső szabályzat 

A pénzkezelési 
szabályzat 
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7. ábra: Követelmények a 

számviteli politikával 

szemben (forrás: Pál, 

2016.) 

 

A számviteli törvényben foglalt előírások alapján választani kell a következő beszámoló formák közül: 

⧠ éves beszámoló, 

⧠ konszolidált éves beszámoló, 

⧠ egyszerűsített éves beszámoló, 

⧠ egyszerűsített beszámoló 

A beszámolási formához igazodóan meg kell határozni, hogy egyszeres, illetve kettős könyvvezetésre 

kötelezett-e a társaság, továbbá, hogy mi a beszámolókészítés és a könyvvezetés pénzneme: 

⧠ forint, 

⧠ euró, 

⧠ USA dollár, 

⧠ eurótól illetve USA dollártól eltérő deviza. 

A számviteli politikában meg kell határozni a mérleg formáját („A” vagy „B” változat), és az eredmény-

kimutatás választott formáját (összköltség, forgalmi költség eljárás). Rögzíteni kell a társaságnál 

kialakított mérlegszerkezetét, a vállalkozás a törvény 1. számú melléklete szerinti mérleg, illetve a 

társaság kialakított eredménykimutatás szerkezetét, amennyiben a törvény 2. és 3. számú melléklete 

szerinti eredménykimutatás tételeit tovább tagolja, illetve összevonja.  

Ki kell térni a költségelszámolás választott módszerére: 

⧠ csak költségnemenként 

⧠ elsődlegesen költséghelyenként-költségviselőnként, másodlagosan költségnemenként 

⧠ elsődlegesen költségnemenkét, másodlagosan költséghelyenként-költségviselőnként. 

Csak költségnemenkénti elszámolás esetén meg kell határozni, hogy a költségnemek átvezetését a 8-as 

számlaosztályba havonta, negyedévenként vagy év végén vezeti át a vállalkozás. A költséghely, 

költségviselő elszámolást alkalmazó vállalkozásoknak meg kell határozniuk, hogy a 6-os 

számlaosztályban gyűjtött általános költségeket havonta, negyedévenként vagy év végén vezetik át a 

közvetlen költségek közé. 

Meg kell határozni a beszámoló: 

⧠ fordulónapját, 

⧠ mérlegkészítés napját, 

⧠ letétbehelyezés napját. 

A beszámoló elkészítéséért a gazdálkodó képviseletére jogosult személy felelős. 
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4.2 Az eszközök és források minősítésének szabályai 

Az eszközöket rendeletetésük, használatuk alapján kell befektetett, illetve forgóeszközök közé sorolni. 

Befektetett eszközök, amelyek a vállalkozás tevékenységét tartósan szolgálják, ezen eszközökkel 

kapcsolatban az alábbi választási lehetőségek adottak a számviteli törvény alapján: 

⧠ Az alapítás – átszervezés aktivált értékével, illetve a kísérleti fejlesztés aktivált értékével 

összefüggésben felmerült költségeket aktiválja-e a vállalkozó. 

⧠ Kívánja-e alkalmazni az értékhelyesbítést a befektetett eszközök valamely körére a vállalkozás, 

illetve az értékhelyesbítés alkalmazásának szabályai, azaz mit tekint jelentős mértéknek. 

⧠ A befektetett pénzügyi eszközök esetében a valós értéken történő értékelés kapcsán mutat-e ki 

értékelési különbözetet. 

A forgóeszközök csoportjába a mérlegben a készleteket, a társaság tevékenységét nem tartósan szolgáló 

követeléseket, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket, 

pénzeszközöket kell besorolni. Választási lehetőségek: 

⧠ A vásárolt illetve a saját termelésű készletek számláit hogyan vezeti a vállalkozás. (Nem vezeti, 

vagy csak mennyiségben vezeti, vagy mennyiségben és értékben vezeti a készletszámlákat.) 

⧠ Követelésekkel, értékpapírokkal kapcsolatban alkalmazza-e a vállalkozás a valós értéken történő 

értékelést. 

⧠ Él-e a vállalkozás a nem realizált árfolyamveszteség elhatárolásának lehetőségével. 

Amennyiben az eszköz használata, rendeltetése megváltozik, akkor a befektetett eszközt át kell sorolni a 

forgóeszközök, illetve a forgóeszközt át kell sorolni a befektetett eszközök közé. 

A mérlegben forrásként a saját tőkét, a céltartalékokat, a kötelezettségeket és a passzív időbeli 

elhatárolásokat kell szerepeltetni. 

Az értékpapírok minősítésére vonatkozó szabály, hogy akkor kell a forgóeszközök között kimutatni, 

amennyiben a vállalkozás forgatási célból szerezte be ezeket (árfolyamnyereség elérése céljából), vagy a 

tárgy évet követő évben lejárnak, kivezetésre kerülnek a könyvekből. Ellenkező esetben a befektetett 

pénzügyi eszközök közé tartoznak, tehát itt kell kimutatni azokat az értékpapírokat, amelyeket a 

befektetető azzal a céllal vásárol be más vállalkozónál, adott át más vállalkozónak, hogy ott tartós 

jövedelemre (kamatra, osztalékra) tegyen szert, vagy befolyásolási, irányítási, ellenőrzési lehetőséget 

érjen el. 

Az éves beszámoló mérlegében a befektetett pénzügyi eszközökön, követeléseken, az értékpapírokon, a 

hosszú és rövid lejáratú kötelezettségeken belül kötelező kiemelt tételként szerepeltetni a kapcsolt 

vállalkozásban, a jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásban, az egyéb részesedési viszonyban 

lévőkkel, illetve a részesedési viszonyban nem lévőkkel kapcsolatos összegeket. 

 

4.2.1 Jelentős összegű hiba értékének határa, fajlagosan kis értékű készletek, követelések 

A vállalkozás a számviteli törvényben előírt határértéktől alacsonyabb értéket megállapíthat a jelentős 

összegű hibával összefüggésben. A törvény alapján minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba 

feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások 

eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az 

ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem 

haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. 
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Meg kell határozni azt az értékhatárt, amely alatt fajlagosan kis értékű készletnek, illetve vevőnként, 

adósonként kisösszegű követelésnek tekinti ezen eszközöket a vállalkozás.  

 

4.2.2 Amortizációs politika 

A terv szerinti értékcsökkenést a már rendeltetésszerűen használatba vett, üzembehelyezett immateriális 

javak, tárgyi eszközök után az üzembe helyezés napjától és nem az üzembe helyezés időpontját követő 

negyedév első napjától kell elszámolni. A továbbiakban minimum évente egyszer kell a terv szerinti 

értékcsökkenést elszámolni, mivel a számviteli törvény az „évenként elszámolandó” terv szerinti 

értékcsökkenés összegének meghatározásáról rendelkezik. Az elszámolás gyakoriságát (havonta, 

negyedévente, vagy legkésőbb az éves mérleg elkészítését megelőzően) azonban egyéb tényezők is 

befolyásolhatják: 

⧠ a társaság költségelszámolási rendje (pl.: negyedéves eredmény megállapítás), 

⧠ az elszámolás alapadatainak rendelkezésre állása (pl.: teljesítményarányos módszer alkalmazása 

esetén). 

A terv szerinti értékcsökkenést addig kell elszámolni, míg az eszközt rendeltetésének megfelelően 

használják, illetve míg az eszközt bármilyen okból ki nem vezetik az állományból. 

A terv szerinti értékcsökkenés összege a tárgyi eszközök és immateriális javak használatba vételét 

követően kerül megtervezésre: 

⧠ a várható használati idő, 

⧠ a fizikai elhasználódás és technikai avulás, 

⧠ a tevékenységre jellemző körülmények és 

⧠ a várható maradványérték alapján. 

Maradványérték a hasznos élettartam végén realizálható érték, amelynek meghatározása a rendelkezésre 

álló információk alapján történik az üzembe helyezéskor. Amennyiben a maradványérték 

valószínűsíthetően nem lesz jelentős, abban az esetben értéke lehet nulla. (Amennyiben az eszköz fizikai 

elhasználódása, erkölcsi avulása által műszakilag meghatározott időszak, hosszabb, mint a hasznos 

élettartam időszaka akkor kell maradványértékkel számolni. Ha a két időszak megegyezik, akkor a 

maradványérték a visszanyerhető hulladék anyagok értékével egyezik meg.) 

 

 

8. ábra: Az értékcsökkenés 

választható módszerei (forrás: 

saját szerkesztés) 

 

A terv szerinti értékcsökkenés akkor változtatható meg, ha az értékcsökkenés megállapításakor 

figyelembe vett körülményekben lényeges változás következik be. Ilyen körülmények, ha megváltozik: 

⧠ az adott eszköz használatának időtartama, 

⧠ az adott eszköz értéke, és 

⧠ a várható maradványértéke. 

Egyösszegű leírás 
100 EFt alatt 

Időarányos leírás 
Teljesítményarányos 

leírás 
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A változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatását a kiegészítő mellékletben be kell mutatni. 

 

Nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés a következőkre: 

⧠ földterület, 

⧠ telek (a bányaművelésre, veszélyes hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek kivételével), 

⧠ erdő, 

⧠ képzőművészeti alkotás, 

⧠ régészeti lelet bekerülési (beszerzési) értéke, 

⧠ üzembe nem helyezett beruházás, 

⧠ már teljesen leírt, továbbá a tervezett maradványértéket elért immateriális jószág, tárgyi eszköz. 

Nem szabad terv szerinti értékcsökkenést elszámolni az olyan eszköznél, amely értékéből a használat 

során sem veszít, vagy amelynek értéke - különleges helyzetéből, egyedi mivoltából adódóan - évről évre 

nő. 

Fontos, hogy ebben az esetben a rendeltetésszerű használat során a jogi és az egyéb esetlegesen fennálló 

korlátozó tényezők figyelembevételével sem lehet az eszköz értékének csökkenésére számítani, sőt az 

értékük a rendeltetésszerű használat ellenére nőhet is az idő előre haladtával. 

Speciális szabályok: 

⧠ A kis értékű eszközök értékhatárát eszközcsoportonként lehet meghatározni, amennyiben az 

alacsonyabb mint 100 ezer Ft. A kis értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, valamint a 

kis értékű tárgyi eszközök bekerülési értékét a használatba vételkor egy összegben el kell 

számolni értékcsökkenési leírásként. Ezekről az eszközökről a bizonylati szabályzatban 

meghatározott előírások szerint mennyiségi nyilvántartást kell vezetni. 

⧠ A társasági adótörvény 1. sz. melléklet 5. e.) pontja szerinti tárgyi eszközök értékcsökkenési 

leírásának meghatározása. (A kétszázezer forint bekerülési értékű tárgyi eszközök 

értékcsökkenési leírásának elszámolása hány év alatt történik egyenlő részletekben, illetve hogy a 

társasági adó törvény 2. számú melléklet IV. fejezetének a). pontja szerinti 33 százalékos kulcs 

alá sorolt tárgyi eszközök esetében, az értékcsökkenési leírás elszámolása hány év alatt történik 

egyenlő részletekben.) 

 

4.2.3 Terven felüli értékcsökkenés, visszaírás szabályai 

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszköznél elszámolni akkor, ha: 

⧠ az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ide nem értve a beruházást) könyv szerinti értéke tartósan 

és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke; 

⧠ az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert 

az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység 

változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány 

következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan; 

⧠ a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem 

érvényesíthető; 

⧠ a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, 

illetve az eredménytelen lesz; 



Üzleti vállalkozások indításának számviteli, pénzügyi kérdései  

26 

⧠ az üzleti vagy cégérték könyv szerinti értéke – a jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó 

várakozásokat befolyásoló körülmények változása következtében – tartósan és jelentősen 

meghaladja annak piaci értékét (a várható megtérülésként meghatározott összeget). 

Terven felüli értékcsökkenés elszámolásának bizonylataként jegyzőkönyvet kell készíteni a körülmények 

leírásával, az okok megnevezésével, valamint az eszközök azonosító adatainak pontos megjelölésével. 

Amennyiben az immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a piaci érték alapján meghatározott terven felüli 

értékcsökkenés elszámolásának okai már nem, vagy csak részben állnak fenn, az elszámolt terven felüli 

értékcsökkenést meg kell szüntetni, az immateriális jószágot, a tárgyi eszközt piaci értékére (legfeljebb a 

terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékére) vissza kell értékelni. 

A visszaírás szintén az évenként elszámolandó terv szerinti értékcsökkenés, a várható hasznos élettartam 

és a maradványérték újbóli megállapítását eredményezheti. 

A terven felüli értékcsökkenés, és visszaírás elszámolásának időpontja amennyiben az 

⧠ mennyiségi és értékbeni változáshoz kapcsolódik (pl. káresemény, selejt), akkor azt a vállalkozás 

döntésétől függően havonta, negyedévenként, év végén kell elszámolni, 

⧠ értékbeni változás miatti, akkor év végén kell elszámolni. 

 

4.2.4 Értékvesztés és visszaírásának szabályai 

Értékvesztést kell elszámolni 

⧠ a gazdasági társaságban lévő - tulajdoni részesedést jelentő - befektetéseknél,  

⧠ az egy évnél hosszabb lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknál, 

⧠ a mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig nem rendezett követeléseknél, 

⧠ a vásárolt készleteknél (anyag, áru),  

⧠ a saját termelésű készleteknél (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, növendék, hízó és 

egyéb állat) 

abban az esetben, ha mérlegkészítéskor azok piaci értéke tartósan és jelentősen alacsonyabb, mint a 

nyilvántartás szerinti értéke. 

Tartós csökkenésnek minősül az értékvesztés meghatározása szempontjából, ha az eszközök értékének 

csökkenése és a mérleg készítés időpontja között egy év eltelt, illetve - fennállásának időtartamától 

függetlenül - akkor is, ha az az értékeléskor a rendelkezésre álló információk alapján véglegesnek 

tekinthető. 

Amennyiben a piaci érték jelentősen és tartósan meghaladja a könyv szerinti értéket, a korábban 

elszámolt értékvesztést vissza kell írni. Az értékvesztés visszaírásával a könyv szerinti érték nem 

haladhatja meg:  

⧠ a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés Sztv. szerinti beszerzési 

értékét, 

⧠ a hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapír Sztv. szerinti beszerzési 

értékét, illetve ha a beszerzési érték magasabb a névértéknél az adott értékpapír névértékét, 

⧠ a vásárolt és saját előállítású készletek Sztv. szerinti bekerülési értékét, 

⧠ a követelés nyilvántartásba vételi értékét. 

Az értékvesztés, és visszaírás elszámolásának időpontja amennyiben az 

⧠ mennyiségi és értékbeni változáshoz kapcsolódik (pl. káresemény, selejt), akkor azt a vállalkozás 

döntésétől függően havonta, negyedévenként, év végén kell elszámolni, 
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⧠ értékbeni változás miatti, akkor év végén kell elszámolni. 

 

4.2.5 Valós értéken történő értékelés 

A számviteli törvényben meghatározott valós értéken történő értékelés alkalmazása következtében, a 

Társaság pénzügyi eszközeit a következők szerint sorolja be: 

⧠ kereskedési célú pénzügyi eszközök, 

⧠ értékesíthető pénzügyi eszközök, 

⧠ lejáratig tartott pénzügyi eszközök, 

⧠ a társaság által keletkeztetett kölcsön- és más követelések. 

A valós értéken történő értékelés alkalmazásakor, a kereskedési célú vagy az értékesíthető pénzügyi 

eszközök esetében értékkülönbözet számolható el a nyilvántartási érték és a valós érték különbözetének 

összege után. A kereskedési célú pénzügyi eszközök esetében a különbözet pozitív és negatív is, míg az 

értékesíthetőek esetében csak pozitív lehet. 

Értékesítési célú pénzügyi eszközöknél adódó negatív értékelési különbözet értékvesztésként számolandó 

el. 

 

4.2.6 Devizás tételek értékelése 

Meg kell határozni, hogy a társaság a devizás tételek értékelése során milyen árfolyamot használ a 

forintérték meghatározásához, amely lehet a szerződés szerinti teljesítés napjára illetve a 

mérlegfordulónapra vonatkozó: 

⧠ a választott hitelintézet által meghirdetett devizavételi és deviza-eladási adott napi jegyzett 

árfolyamok átlaga, vagy 

⧠ az MNB által jegyzett árfolyam, vagy 

⧠ az Európai Központi Bank által közzétett árfolyam. 

Továbbá, ha az eszközökre-forrásokra, illetve az eredményre gyakorolt hatása jelentős, akkor a 

megbízható és valós összkép követelménye érdekében alkalmazható: 

⧠ csak devizavételi árfolyam vagy 

⧠ csak devizaeladási árfolyam.  

A fenti devizaárfolyam használatától el kell térni, ha a hitelintézet, a Magyar Nemzeti Bank, illetve az 

Európai Központi Bank által nem jegyzett és nem konvertibilis valutát, ilyen valutára szóló eszközöket és 

kötelezettségeket kell forintra átszámítani. Ez esetben a valuta szabadpiaci árfolyamán (ennek hiányában 

országos napilapban a világ valutáinak árfolyamáról közzétett tájékoztató adatai alapján), a választott 

hitelintézet vagy a Magyar Nemzeti Bank, illetve az Európai Központi Bank által jegyzett devizára 

átszámított értéket kell a hitelintézet által jegyzett deviza devizavételi és devizaeladási árfolyamának 

átlagán vagy a Magyar Nemzeti Bank, illetve az Európai Központi Bank által közzétett, hivatalos 

devizaárfolyamán forintra átszámítani. 

Azon gazdasági események esetén, amelyeknél az ellenérték külföldi pénzértékben kerül meghatározásra, 

a külföldi pénzértékre szóló követelés, illetve kötelezettség forintértékének meghatározása során - a 

vállalkozó ezen szabályzatban rögzített döntése alapján - alkalmazható az általános forgalmi adóról szóló 

törvénynek az adóalap forintban történő megállapítására vonatkozó előírásai szerinti árfolyam is. 
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Amennyiben a választott hitelintézet adott napon belül többször is jegyez árfolyamot, úgy meg kell 

határozni, hogy a társaság az adott napi jegyzett árfolyamok közül melyik árfolyamot veszi figyelembe. 

 

4.2.7 Céltartalékképzés 

Dönteni kell abban, hogy a jövőbeni költségekkel összefüggésben – amelyekre nem kötelező céltartalékot 

képezni – kíván-e a vállalkozás céltartalékot képezni. Az üzleti tevékenység során nem rendszeresen 

felmerülő költségekre a mérlegkészítéskor rendelkezésre álló információk alapján lehet meghatározni a 

céltartalék összegét. 

 

4.2.8 Időbeli elhatárolás 

Az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két vagy több üzleti évet is érintenek, az adott időszak 

bevételei és költségei között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az az alapul szolgáló időszak és az 

elszámolási időszak között megoszlik. Az időbeli elhatárolást az alábbiak szerint kell részletezni: 

⧠ bevételek aktív illetve passzív időbeli elhatárolása, 

⧠ költség, ráfordítás aktív illetve passzív időbeli elhatárolása, 

⧠ halasztott ráfordítás, halasztott bevétel. 

Az aktív és passzív időbeli elhatárolások dokumentálására vonatkozó előírásokat is rögzíteni kell. 

 

4.2.9 Bizonylati rend 

Meg kell határozni a bizonylatok könyvekben történő rögzítésének határidejét a nem pénzeszközöket 

érintő gazdasági események vonatkozásában, melyekre tekintettel a Sztv. előírja, hogy a gazdasági 

műveletek, események megtörténte után, negyedévenként kell rögzíteni. A pénzeszközöket érintő 

gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait késedelem nélkül, készpénzforgalom esetén a 

pénzmozgással egyidejűleg, illetve bankszámla forgalomnál a hitelintézeti értesítés megérkezésekor, az 

egyéb pénzeszközöket érintő tételeket legkésőbb a tárgyhót követő hó 15-éig a könyvekben rögzíteni kell. 

Ismertetni kell a bizonylatok megőrzésének rendjét, amennyiben az a Sztv. előírt minimális megőrzési 

időt, azaz a 8 évet meghaladja. 

 

4.2.10 A kiegészítő melléklet tartalma, szerkezete 

A kiegészítő mellékletbe azokat az adatokat kell felvenni, amelyeket a számviteli törvény előír, továbbá 

mindazokat, amelyek a vállalkozó vagyoni, pénzügyi helyzetének, működése eredményének megbízható 

és valós bemutatásához a tulajdonosok, a befektetők, a hitelezők számára - a mérlegben, az 

eredménykimutatásban szereplőkön túlmenően - szükségesek. 
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9. ábra:A kiegészítő 

melléklet felépítése 

(forrás: saját 

szerkesztés) 

 

A cash-flow kimutatást csak éves beszámoló esetén kötelező elkészíteni. 

 

4.2.11 Az üzleti jelentés tartalma, szerkezete 

Az üzleti jelentés célja, hogy az éves beszámoló adatainak értékelésével úgy mutassa be a vállalkozó 

vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, hogy ezekről - a múltbeli tény- és a várható 

jövőbeni adatok alapján - a tényleges körülményeknek megfelelő képet adjon. Az üzleti jelentésben 

bemutatott - Sztv. alapján nem kötelező - tartalmi elemekre is ki kell térni. 

4.3 Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata 

Az eszközök és a források leltározási és leltárkészítési szabályzatának célja a beszámoló részét képező 

mérleg tételeit alátámasztó leltárak készítésére és a leltárban szereplő eszközök, kötelezettségek 

leltározására, értékelésére vonatkozó, az adott gazdálkodóra érvényes szabályok írásba foglalása, ezzel 

elősegítve, hogy a beszámoló a gazdálkodó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről valós képet 

mutasson, illetve, hogy a leltározási kötelezettség egységes elvek alapján kerüljön végrehajtásra. 

 

A számviteli politika keretében elkészítendő eszközök és források leltározási és leltárkészítési 

szabályzatával szemben alapvető követelmény, hogy:  

⧠ illeszkedjen a számviteli politika előírásaihoz, 

⧠ összhangba legyen a többi számviteli politika keretében elkészítendő szabályzattal, így az 

eszközök és a források értékelési szabályzatával, az önköltségszámítási szabályzattal, a selejtezési 

szabályzattal, a számlarenddel és a bizonylati renddel, 

⧠ tartalmazza a törvény által nem részletezett kérdésekben az alkalmazott szabályrendszert, 

⧠ választást tartalmazzon a jogszabályban felkínált lehetőségek közül. 

 

A Számviteli törvény csak a leltárkészítési kötelezettséget és a leltárkészítés módjait írja le, de nem szól a 

leltárkészítés részletes szabályairól, azt a gazdálkodónak – saját adottságait, valamint a külső és belső 

Kiegészítő melléklet 

Általános 
rész 

Speciális rész 

Mérleghez 
kapcsolódó 

kiegészítések 

Eredmény 
kimutatáshoz 
kapcsolódó 
kimutatások 

Tájékoztató 
rész 

Cash-flow 
kimutatás 
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információs igényeket, követelményeket figyelembe véve – a számviteli politikájába illeszkedően kell 

meghatároznia. 

A Számviteli törvény nem is magáról a leltárról, hanem a leltárkészítési kötelezettségről rendelkezik, 

amelynek értelmében a könyvek üzleti év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek 

alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani - és a Számviteli törvény előírásai szerint legalább 8 évig 

megőrizni –, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a vállalkozónak a mérleg fordulónapján 

meglévő eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben. Ezen kötelezettség teljesítése keretében a 

vállalkozónak a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások adatai közötti egyeztetést az üzleti év 

mérlegfordulónapjára vonatkozóan el kell végeznie. 

 

LELTÁR 

A leltár tartalmazza az analitikus, illetve a főkönyvi nyilvántartásokból az 

eszközöknek és a forrásoknak a közbenső mérleg fordulónapjára vonatkozó adatait, 

továbbá azoknak az üzleti év végi értékelése során alkalmazandó korrekcióit (terven 

felüli értékcsökkenés, értékvesztés elszámolás, céltartalékképzés, időbeli 

elhatárolások), az azokat alátámasztó számításokat. 

 

A leltár készítésének célja a vállalkozás tényleges vagyoni helyzetének megállapítása, és ennek alapján 

a könyvviteli nyilvántartások helyesbítése a valós helyzetnek megfelelően. Ennek eszközeként a 

leltározás célja a vállalkozás vagyonának számbevétele, a vállalkozás kezelésébe vagy tartós használatába 

adott befektetett- és forgóeszközök, valamint azok forrásainak, továbbá az idegen eszközök állományának 

felmérése és megállapítása. 

A leltárkészítés módszerei annak meghatározását jelentik, hogy azt hogyan, milyen módon hajtja végre a 

vállalkozó, melyre a Számviteli törvény alapvetően kétféle lehetőséget ad: 

⧠ az egyik a mennyiségi felvétel, azaz az eszközök és a források tényleges megmérése, 

megszámlálása, 

⧠ a másik az egyeztetés, azaz a főkönyvi számláknak az analitikus nyilvántartásokkal vagy a 

könyvelés helyességét igazoló egyéb okmányokkal (bankkivonatok, folyószámla-kivonatok, 

egyeztető levelek, számítások stb.) való egybevetése, összehasonlítása. 

 

A leltárkészítés módjainak alkalmazása az adott vállalkozónál alapvetően attól függ, hogy a vállalkozó az 

eszközeiről, illetve azok forrásairól év közben milyen nyilvántartást vezet, melynek módjai lehetnek: 

⧠ a vállalkozó év közben nem vezet sem mennyiségi, sem értékbeni nyilvántartást, vagy e 

nyilvántartásokat nem folyamatosan vezeti, 

⧠ a vállalkozó év közben folyamatosan vezet értéknyilvántartást, de mennyiségi nyilvántartást nem, 

vagy azt nem folyamatosan vezeti, 

⧠ a vállalkozó év közben folyamatosan vezet mennyiségi nyilvántartást, de értéknyilvántartást nem, 

vagy azt nem folyamatosan vezeti, 

⧠ a vállalkozó év közben folyamatosan vezet mennyiségi és értéknyilvántartást is. 

 

Ha a vállalkozó a számviteli alapelveknek megfelelő 

http://fokonyvelo.complex.hu/index.php?option=com_content&view=category&id=7&Itemid=69
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⧠ folyamatos mennyiségi nyilvántartást vezet, akkor a leltározást  

– minden üzleti év fordulónapjára egyeztetéssel végezheti el: 

 a csak értékben kimutatott (mert természetes mértékegységük nem értelmezhető) 

eszközöknél (pl. követelések) és kötelezettségeknél, 

 az idegen helyen tárolt - letétbe helyezett, portfolió-kezelésben, 

vagyonkezelésben lévő értékpapíroknál és egyéb, a pénzeszközök közé nem 

tartozó - eszközöknél, továbbá 

 a dematerializált értékpapíroknál. 

– az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatában meghatározott 

időszakonként, de legalább háromévente ugyanakkor kötelező mennyiségi felvétellel 

elkészíteni a leltárt a nem csak értékben kimutatott (természetes mértékegységben is 

értelmezhető) eszközöknél. A mennyiségi felvétellel nem érintett mérlegfordulónap(ok)ra a 

leltározás egyeztetéssel történhet a nemcsak értékben kimutatott eszközöknél is. 

⧠ mennyiségi nyilvántartást nem vezet, vagy e nyilvántartást nem folyamatosan vezeti, akkor a 

leltározást minden üzleti év fordulónapjára 

– egyeztetéssel végezheti el: 

 a csak értékben kimutatott (mert természetes mértékegységük nem értelmezhető) 

eszközöknél (pl. követelések) és kötelezettségeknél, 

 az idegen helyen tárolt - letétbe helyezett, portfolió-kezelésben, 

vagyonkezelésben lévő értékpapíroknál és egyéb, a pénzeszközök közé nem 

tartozó - eszközöknél, továbbá 

 a dematerializált értékpapíroknál. 

– mennyiségi felvétellel kell elkészíteni a leltárt a nem csak értékben kimutatott (természetes 

mértékegységben is értelmezhető) eszközöknél a folyamatos mennyiségi nyilvántartás 

hiánya miatt. 

A vállalkozó – az általános szabályoktól eltérően, ha árukészleteiről legalább mennyiségi, vagy értékbeni 

nyilvántartást vezet - az üzleti év mérlegfordulónapját megelőző negyedévben vagy az azt követő 

negyedévben is ellenőrizheti mennyiségi felvétellel árukészletei nyilvántartásának a mérleg 

fordulónapjára vonatkozó adatai helyességét, azonban ebben az esetben is a mennyiségi felvétel alapján 

szükségessé váló módosításokat az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan kell elszámolni. 

 

A számviteli politikában – és annak keretén belül az eszközök és források leltározási és leltárkészítési 

szabályzatában – a leltárral, leltárkészítéssel kapcsolatban (alapvetően) a következő döntéseket kell 

meghozni: 

⧠ döntés az eszközök nyilvántartási módjáról: 

– folyamatosan nem vezet mennyiségi és érték nyilvántartást, 

– folyamatosan vezet mennyiségi (analitikus) nyilvántartást,  

– folyamatosan vezet mennyiségi és értéknyilvántartást, 

⧠ döntés a leltárkészítés módjáról a nyilvántartási módokhoz igazodóan:  

– mennyiségi felvétellel,  

– egyeztetéssel, 

⧠ döntés a leltárkészítés időpontjáról, gyakorlatáról:  

– mennyiségi felvétel esetén fordulónapi leltár,  

– egyeztetések alapján készülő leltár esetén a vállalkozó döntése szerinti időpont, 

⧠ döntés a leltárkészítés felelőseiről, a leltárkészítéssel, a leltáreltérésekkel kapcsolatos 

felelősségérvényesítés szabályairól. 



Üzleti vállalkozások indításának számviteli, pénzügyi kérdései  

32 

 

Mindezeken túl a szabályzatban a leltározás egymást követő munkaszakaszaihoz kapcsolódóan is számos 

döntést rögzítenie kell a gazdálkodónak. 

A leltározás munkaszakaszai és a hozzájuk kapcsolódóan a szabályzatban tisztázandó kérdések az 

alábbiak: 

⧠ a leltározás előkészítésével kapcsolatban a szabályzatban rendelkezni szükséges az alábbiakról: 

– a leltározás adminisztratív előkészítése,  

– személyi feltételek biztosításáról, a leltározásban résztvevők oktatásáról, 

– a tárgyi feltételek biztosításáról, 

– a használt bizonylatok köréről, 

– a leltározás alaki, tartalmi és technikai feltételeinek biztosításáról; 

⧠ a leltározás megszervezésével kapcsolatosan a szabályzatban rendelkezni kell a 

– a leltározási ütemtervre vonatkozóan: elkészítésének rendjéről, kötelező tartalmáról, 

jóváhagyásáról, az ütemtervtől való eltérés kezeléséről; 

– a leltározási utasításra vonatkozóan: elkészítésének rendjéről, jóváhagyásáról, az 

érintettekkel való ismertetéséről; 

– a leltározási körzetetek, leltárfelvételi egységek kijelöléséről; 

– a leltározásban közreműködők feladatairól és felelősségéről, így elkülönülten meg kell 

határozni az alábbiakat: 

 a társaság vezetőjének feladatai, 

 a leltározás vezetőjének feladatai, 

 a leltárellenőr feladatai, 

 a leltározó (leltárfelelősök) dolgozó(k) feladatai, 

 az analitikus és főkönyvi nyilvántartást végzők feladata; 

⧠ a leltározás lebonyolítása, azaz az eszközök és források tényleges állományának megállapítása, 

történhet:  

 közvetlen méréssel,  

 számlálással,  

 becsléssel a nyilvántartásoktól függetlenül (mennyiségben kifejezhető 

eszközöknél),  

 a különféle nyilvántartásokkal való egyeztetéssel a csak értékben kimutatható 

eszközöknél és kötelezettségeknél, (pl. bankkal, vevőkkel, szállítókkal való 

egyeztetés). 

 

 

10. ábra: A leltározás 

munkaszakaszai (forrás: 

saját szerkesztés) 

 

Ezzel kapcsolatosan a szabályzatban rendelkezni kell: 

⧠ a leltárral szemben támasztott tartalmi és alaki követelményekről, 

⧠ az egyes vagyonrészek leltározásának módjáról, gyakoriságáról, időpontjáról, biztosítva a kettős 

felvétel vagy a kihagyás elkerülését; 

Leltározás 
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Leltározás 
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⧠ eszközök értékelése a számviteli törvényben foglalt szabályok szerint; 

⧠ leltárkülönbözetek elszámolása: a megállapított eltéréseket a könyvviteli nyilvántartásokban el 

kell számolni az eredmény terhére, illetve javára (Ezzel kapcsolatosan a szabályzatban meg kell 

határozni a leltári hiányok és többletek rendezésének módját, határidejét, illetve az eltérések okai 

kivizsgálásának rendjét.); 

⧠ a leltározás zárása: amelynek rendjét, illetve a jegyzőkönyvek elkészítésének határidejét szintén 

rögzíteni szükséges a szabályzatban. 

 

4.4 Eszközök és források értékelési szabályzata 

4.4.1 Az értékelési szabályzat célja, tartalma 

Az eszközök és források értékelési szabályzatának célja, az eszközök és források értékelésére vonatkozó 

számviteli politikai döntések, értékelési módok, eljárások összefoglalása, ennek keretében szabályozni 

szükséges: 

⧠ az eszközök, források bekerülési értékét, 

⧠ a megállapított érték nyilvántartására, illetve értéke alakulásának megfigyelésére vonatkozó 

szabályokat, 

⧠ az eszközök és források mérlegben szerepeltetendő értékének meghatározási módját. 

 

4.4.2 A bekerülési érték meghatározásának szabályai 

A Számviteli törvény szerint az eszköz bekerülési (beszerzési, előállítási) értéke az eszköz megszerzése, 

létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült, 

az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege. A bekerülési (beszerzési) érték az 

engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételárat, továbbá az eszköz beszerzésével, üzembe 

helyezésével raktárba történő beszállításával kapcsolatban felmerült szállítási és rakodási, alapozási, 

szerelési, üzembe helyezési, közvetítői tevékenység ellenértékét, díjait – ezen tevékenységeknek saját 

vállalkozásban történt végzése esetén a közvetlen önköltség aktivált értékét – a bizományi díjat, a 

beszerzéshez kapcsolódó adókat (a beszerzéskor fizetett fogyasztási adót, jövedéki adót), vámterheket 

foglalja magában. 
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1. táblázat: A bekerülési érték összetevői (forrás: Pál, 2006.) 

Eszközmegszerzés módja Nyilvántartásba vétel 

alapbizonylat szerinti értéke további tételei 

Vásárlás 

számlá szerinti ár 

+ felár 

– engedmény 

+ közvetítői, bizományosi díj 

 szállítási és rákodási költség 
 vámköltség 
 beszerzéshez kápcsolódó ádók 
 fizetendő illetékek 
 le nem vonhátó (visszá nem 

igényelhető) áfá 
 álápozási, szerelési költség 
 üzembehelyezési költség 
 időárányos hitelkámát 
 hiteligénybevétel járülékos 

költségei 
 időárányos biztosítási díj 
 berüházás tervezés, előkészítés, 

lebonyolítás, betánítás költségei,  
 stb. 

Sáját előállítás előállítási költség 

Nem pénzbeli hozzájárülásként 
(ápport) átvétel 

létesítő okirat (vagy annak 
módosításá) szerinti érték 

Követelés, részesedés fejében 
átvétel 

szerződés, csereszerződés, 
számlá, vágyonfelosztási 
jáváslát szerinti érték 

Térítés nélküli átvétel, többlet, 
ájándék, hágyáték 

piáci érték 

 

A bekerülési (beszerzési) érték részét képező tételeket a felmerüléskor, a gazdasági esemény 

megtörténtekor (legkésőbb üzembe helyezéskor) kell számításba venni a számlázott, a kivetett összegben. 

Abban az esetben, ha az eszköz bekerülési értéket meghatározó összes bizonylat az üzembe helyezéskor 

még nem áll rendelkezésre, úgy azokat az eszközöket a szerződés szerinti, jogszabályi előírás szerinti, 

illetve az ismert piaci információk alapján kell a bekerülési értékben számba venni. Az eszköz értékét 

ilyen esetben csak akkor kell módosítani, ha a tervezett és tényleges összeg közötti különbözet a társaság 

által meghatározott jelenős mérték meghaladja. Egyéb eredményt érintően kell elszámolni a nem jelentős 

különbözetet. 

 

A bekerülési (beszerzési) értéknek nem része 

⧠ a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó, továbbá 

⧠ az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint ellenérték arányában megosztott előzetesen 

felszámított általános forgalmi adó le nem vonható hányada. 

 

Amennyiben a vásárlás ellenértékének kiegyenlítése számla alapján devizában, külföldi valutában 

történik, akkor a számla szerinti – levonható ÁFA-t nem tartalmazó – devizának, valutának az eszköz 

beszerzésekor (teljesítésekor) érvényes, a számviteli politikában meghatározott árfolyamon átszámított 

forintérték alapján kell a bekerülési értéket megállapítani. Kivétel: 

⧠ Ha a vásárlás ellenértékének kiegyenlítése exportáruval, export-szolgáltatással történik (barter-

ügylet), a beszerzés forintértékét az első ügylet teljesítésének napján érvényes, a számviteli 

politikájában rögzített árfolyamon kell meghatározni. 

⧠ Ha a beszerzés ellenértékének kiegyenlítése valutában történik, akkor a termék, illetve a 

szolgáltatás értéke az ellenértékként fizetett valuta könyv szerinti árfolyamán is meghatározható. 
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4.4.3 Az évközi csökkenések elszámolásának szabályai 

Az immateriális javakkal és tárgyi eszközökkel kapcsolatban elszámolandó terv szerinti értékcsökkenési 

leírás a számviteli politikában megfogalmazott elvek alapján kell meghatározni évközben. (Ha a 

vállalkozás úgy döntött, hogy több alkalommal számolja el.)  

Továbbá az eszközök mennyiségi és értékbeni csökkenésének (év közben a gazdálkodás következtében 

előforduló) meghatározására a lehetőségek a következők: 

⧠ Ha az eszközről egyedi nyilvántartást vezetnek, akkor könyv szerinti értéken történik az 

elszámolás, 

⧠ egyéb esetben átlagos-, FIFO-, elszámoló-, illetve egyéb nyilvántartási áras módszerek.  

 

4.4.4 Az évvégi értékeléssel kapcsolatos elszámolások szabályai 

Az eszközök mérlegértékének megállapításának általános menete a következő: 

 Bekerülési érték 

 – Terv szerinti értékcsökkenés 

 – Terven felüli értékcsökkenés 

 – Értékvesztés 

 + Értékvesztés és terven felüli értékcsökkenés visszaírása 

 + Értékhelyesbítés, értékelési különbözet 

 – Korábbi értékhelyesbítés, értékelési különbözet kivezetése 

 ± Devizában, valutában lévő tételek különbözetei 

 

Az immateriális javakkal és tárgyi eszközökkel kapcsolatban kell elszámolni a terv szerinti 

értékcsökkenést, a terven felüli értékcsökkenést illetve a terven felüli értékcsökkenés visszaírását a 

számviteli politikában szabályozott módon. A követelések évvégi értékelésénél első lépésként a 

behajthatatlan követelések értékét kell megállapítani, és csak ezt követően lehet az értékvesztések és 

visszaírások összegével módosítani a könyv szerinti értéket. A behajthatatlanság tényét és mértékét 

bizonyítani kell. 

Értékvesztést kell elszámolni a következő eszközökkel összefüggésben: 

⧠ tulajdoni részesedést jelentő befektetések, 

⧠ egy évnél hosszabb lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, 

⧠ tartósan adott kölcsönök, 

⧠ készletek, 

⧠ követelések, 

⧠ bankbetétek, 

⧠ bevételek aktív időbeli elhatárolása. 

Az értékvesztést akkor kell elszámolni, ha az adott eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen 

magasabb, mint az eszköz mérlegkészítéskor ismert piaci értéke. Az értékvesztés elszámolása pénzügyi 

műveletek ráfordításai között történik részesedések, értékpapírok, bankbetétek esetén, illetve egyéb 

ráfordítások között történik egyéb eszközök esetén. 



Üzleti vállalkozások indításának számviteli, pénzügyi kérdései  

36 

A visszaírás indokolt, ha adott eszköz korábban elszámolt értékvesztéssel csökkentett könyv szerinti 

értéke tartósan és jelentősen alacsonyabb a mérlegkészítéskor ismert piaci értéknél. A visszaírás összege a 

piaci és könyv szerinti érték különbsége, illetve az eredeti bekerülési- és könyv szerinti érték különbsége 

közül csak a kisebb lehet. Tehát visszaírni legfeljebb a korábban elszámolt értékvesztést lehet. 

Amennyiben a társaság él az értékhelyesbítés lehetőségével, akkor a szabályozásban azt kell rögzíteni, 

hogy az egyedi eszközök piaci értékének és az értékhelyesbítésének, valamint az értékelési tartalék 

meghatározását minden üzleti évben – a mérlegkészítés időpontjára vonatkozóan – elvégzi, és a piaci 

érték megállapításáról eszközönkénti részletezettségben jegyzőkönyvet (feljegyzést) kell készíteni. A 

könyv szerinti érték és a piaci érték eltérését, akkor mutathatja ki a könyvekben a vállalkozó, ha a 

különbözet jelentős. 

Amennyiben a vállalkozó kíván élni a valós értéken történő értékelés lehetőségével, úgy azt a számviteli 

politikájában rögzítenie kell. Ebben az esetben meg kell azt is határozni, hogy alkalmazza-e a valós 

értéken történő értékelést az értékesíthető pénzügyi eszközök esetében is. Az értékelési különbözetet 

minden esetben könyvelni kell, tehát ebben az esetben nincs olyan jelentős határérték, amelyet meg kell 

haladnia a könyv szerinti érték és a piaci érték különbözetének. 

A devizás eszközök, kötelezettségek fordulónapi árfolyamon számított értéke, és a könyv szerinti érték 

különbözeteként adódó árfolyam-különbözetek összevonásával meg kell határozni az összesített 

árfolyam-különbözetet, majd az árfolyam-különbözeteket el kell számolni árfolyamnyereségként, vagy 

árfolyamveszteségként. 

 

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek csak akkor változtathatók meg, ha a változást 

előidőző tényezők tartósan jelentkeznek, és emiatt a változások állandóak, tartósnak minősülnek. Ebben 

az esetben a változást előidéző tényezőket és számszerűsített hatásukat a kiegészítő mellékletben 

részletezni kell. 

Az eszközöket és kötelezettségeket leltározással, egyeztetéssel ellenőrizni és egyedenként értékelni kell, 

kivéve, ha a számviteli politikában rögzített esetekben a csoportos értékelés is megengedhető. 

 

4.5 A pénzkezelési szabályzat  

4.5.1 A pénzkezelési szabályzat elkészítésének célja 

A pénzkezelési szabályzat elkészítésének elsődleges célja, hogy abban meghatározásra kerüljenek azok a 

szabályok, módszerek, amelyek keretei között a gazdálkodó sajátosságaihoz, adottságaihoz, 

körülményeihez igazodva kezeli pénzeszközeit – így számlapénz, készpénz, csekkek, elektronikus pénz –, 

illetve pénzforgalmát, valamint szabályozza a pénzmozgások, a pénz- és értékkezelés bizonylati rendjét, 

illetve a vezetendő nyilvántartások rendszerét. 

 

A pénzkezelési szabályzattal szemben támasztható követelményként említhető, hogy annak tartalmaznia 

kell a számviteli törvényben rögzített minimális tartalmi elemeket, illetve összeállításánál figyelembe kell 

venni és rögzíteni kell a pénzforgalommal kapcsolatos speciális jogszabályi előírásokat, továbbá a 

gyakorlat során kialakult írott és íratlan szabályokat. Mindezeken túl a pénzkezelésre vonatkozó 

szabályozás kialakításakor figyelembe kell venni a gazdálkodó adottságait, sajátosságait, valamint a külső 

információs igényeket, követelményeket. 
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A pénzkezelés során érvényesítendő alapelvként lefektethető, hogy törekedni kell a készpénz nélküli és 

készpénz kímélő fizetési módok alkalmazására, azaz a pénzforgalom lebonyolítása során a bankszámlán 

történő tranzakciókat kell előnyben részesíteni, továbbá a házipénztár és a kihelyezett 

(kirendeltségi/telephelyi) pénztár létesítésénél biztosítani kell a pénz és egyéb értékek, valamint azok 

kezelésével foglalkozó munkatársak fokozott védelmét. 

 

4.5.2 A pénzkezelési szabályzat összeállítása során figyelembe veendő jogszabályi 

előírások 

Az Szt. 14. § (8) bekezdése rendelkezik a pénzkezelési szabályzat minimális tartalmáról, melynek 

figyelembe vételével minden gazdálkodónak önmagának – a saját adottságainak ismeretében – kell 

megfogalmazni, hogy hogyan alakítja ki a pénzkezelés helyi szabályait. Legalább az alábbiakról kell 

rendelkezni: 

⧠ a pénzforgalom (készpénzben, illetve bankszámlán történő) lebonyolításának rendjéről,  

⧠ a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeiről, felelősségi szabályairól,  

⧠ a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalomról,  

⧠ a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről és eljárási rendjéről,  

⧠ a napi készpénz záró állomány maximális mértékéről,  

⧠ a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárásról,  

⧠ az ellenőrzés gyakoriságáról,  

⧠ a pénzszállítás feltételeiről,  

⧠ a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjéről és  

⧠ a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokról. 

 

A pénzkezelési szabályzatban a következő témákhoz kapcsolódóan javasolt meghatározni a gazdálkodó 

által követendő eljárásrendet: 

⧠ a bankszámla nyitása, kezelése, 

⧠ a gazdálkodónál alkalmazható fizetési módok, 

⧠ készpénzkezelés szabályai, 

⧠ a házipénztár elhelyezése, védelme, 

⧠ pénztári nyitva tartás rendje, 

⧠ a pénzkezelés személyi feltételei, 

⧠ utalványozók köre, 

⧠ pénzszállítás szabályai, 

⧠ a munkabér fizetésének rendje, 

⧠ valutapénztár kezelésének szabályai, 

⧠ pénz- és értékkezelés rendje, értékpapírok kezelése, 

⧠ a pénztár által használt bizonylatok nyilvántartásának rendje. 

 

A számviteli politika keretében elkészített szabályzatok mindegyike esetében szükséges azok dátummal és 

az arra jogosult személy aláírásával történő hatályba léptetése, illetve azon személy megnevezése, aki 

azért felelős, hogy a szabályzatban foglalt előírásokat az érintett munkatársak megismerjék, annak tényét 

a szabályzathoz csatolt íven aláírásukkal igazolják, a hatálybalépés napjával egyidejűleg. 
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