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ELŐTÁRSASÁGI IDŐSZAK 

Az előtársasági időszak a társasági szerződés ellenjegyzésének vagy 
közokiratba foglalásának napjától a cégbejegyzésig terjedő időszak. 

Korlátozásai: 

• 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.  

 



BEJEGYZÉSI KÉRELEM 

ELŐTERJESZTÉSE 

A bejegyzési kérelem előterjesztésének határideje a 

létesítő okirat aláírásától, illetve elfogadásától számított 30 

nap. A cég bejegyzése iránti kérelmet elektronikus úton kell 

benyújtani, papír alapú benyújtása már nem lehetséges.  

PKI (Public Key Infrastructure - nyílt kulcsú infrastruktúra) működése  

(forrás: Füredi-Fülöp, Pálné, Várkonyiné: Innovatív megoldások a számvitelben, In: 

Veresné Somosi Mariann, Lipták Katalin (szerk.), „Mérleg és Kihívások” X. Nemzetközi 

Tudományos Konferencia, 2017. pp. 392-403.(ISBN:978-963-358-140-7)) 
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CÉGINFORMÁCIÓS 

SZOLGÁLAT FELADATAI 

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. 

 



CÉGBÍRÓSÁG FELADATAI 

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 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.  

 



AZ ELŐTÁRSASÁGI IDŐSZAK 

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



AZ ELŐTÁRSASÁGI IDŐSZAK 

BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI 

KÖTELEZETTSÉGE  

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 



VÁLLALKOZÁSI 

TEVÉKENYSÉG 

Vállalkozási tevékenység: 

• a gazdálkodó saját nevében és kockázatára  

• nyereség- és vagyonszerzés céljából  

• üzletszerűen, ellenérték fejében végzett 

• termelő vagy szolgáltató tevékenység. 

 



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. 

Beszámolási szempontból a vállalkozás előtársasági időszaka 

egy üzleti évnek – beszámolási időszaknak – minősül akkor is, 

ha az több naptári évet érint. Például: 

• létesítő okirat ellenjegyzése:  20X0. december 2.  

• a szükséges dokumentumok benyújtása:  20X1. január 2. 

• cégbírósági bejegyzés:  20X1. január 10.  

Előtársasági időszak beszámolója: 20X0. 12. 02. - 20X1. 01. 10.  

Első üzleti év: 20X1. 01. 11. – 20X1. 12. 31.  



CÉGNYILVÁNTARTÁSBA BE NEM 

JEGYZETT VÁLLALKOZÁS 

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. 

 



AZ ELŐTÁRSASÁGI IDŐSZAK, 

ÉS AZ ELSŐ ÉV KÖZÖS 

TÁRSASÁGI ADÓ BEVALLÁSSAL 



AZ ELŐTÁRSASÁGI IDŐSZAK, 

KÜLÖN TÁRSASÁGI ADÓ 

BEVALLÁSSAL 



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] 

 



BEVALLÁS GYAKORISÁGA 

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 

– Több kivétel között 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, 



ALANYI ADÓMENTESSÉG 

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.  

 



KIVA 

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. 

 

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. 

 



KIVA JELLMEZŐI 

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.  



KATA 

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.  

 



KATA JELLEMZŐI 

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; 

• szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás, valamint 
a szakképzési hozzájárulás megállapítása, bevallása és 
megfizetése. 

 



KATA  40%-OS ADÓ 

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. 

 



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. 

 

Az újonnan alakuló gazdálkodó a számviteli politikát, és a 

szabályzatokat a megalakulás időpontjától számított  

90 napon belül köteles elkészíteni. 

 



SZÁMVITELI POLITIKA 

KERETÉBEN ELKÉSZÍTENDŐ 

SZABÁLYZATOK 

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 



KÖVETELMÉNYEK A SZÁMVITELI 

POLITIKÁVAL SZEMBEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megfelelés a jogszabályoknak Illeszkedés a vállalati politikába 

Világos, pontos, 

egyértelmű 

megfogalmazások 

SZÁMVITELI 

POLITIKA 

Hasznosítható-

ság 

(Külső és belső) 

Következetesség Teljeskörűség 

(forrás: Pál. T: Számvitel alapjai, 2016., ISBN:978-963-12-4378-9) 
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ESZKÖZ-FORRÁS 

MINŐSÍTÉS SZABÁLYAI 

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. 

 



JELENTŐS HIBA 

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. 

 



AMORTIZÁCIÓS POLITIKA 

Egyösszegű leírás 
100 EFt alatt 

Időarányos leírás 

Teljesítményarányos 
leírás 



TERVEN FELÜLI 

ÉRTÉKCSÖKKENÉS 

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; 

• 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). 

 



ÉRTÉKVESZTÉS 

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. 

 



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.  

 



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. 

 



KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 

Kiegészítő melléklet 

Általános 
rész 

Speciális rész 

Mérleghez 
kapcsolódó 

kiegészítések 

Eredmény 
kimutatáshoz 
kapcsolódó 
kimutatások 

Tájékoztató 
rész 

Cash-flow 
kimutatás 



ÜZLETI JELENTÉS 

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. 

 



LELTÁROZÁSI ÉS 

LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT 

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. 

 



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. 

 



LELTÁROZÁS 

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. 

 



LELTÁROZÁS 

MUNKASZAKASZAI 

Leltározás 
előkészítése 

Leltározás 
megszervezése  

Leltározás 
lebonyolítása  



ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 

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. 

 



BEKERÜLÉSI ÉRTÉK 

Eszközmegszerzés módja 
Nyilvántartásba vétel 

alapbizonylat szerinti értéke további tételei 

Vásárlás 

számla szerinti ár 

+ felár 

– engedmény 

+ közvetítői, bizományosi díj 

 szállítási és rakodási 

költség 

 vámköltség 

 beszerzéshez 

kapcsolódó adók 

 fizetendő illetékek 

 le nem vonható (vissza 

nem igényelhető) áfa 

 alapozási, szerelési 

költség 

 üzembehelyezési költség 

 időarányos hitelkamat 

 hiteligénybevétel 

járulékos költségei 

 időarányos biztosítási díj 

 beruházás tervezés, 

előkészítés, lebonyolítás, 

betanítás költségei,  

 stb. 

Saját előállítás előállítási költség 

Nem pénzbeli hozzájárulásként 

(apport) átvétel 

létesítő okirat (vagy annak 

módosítása) szerinti érték 

Követelés, részesedés fejében 

átvétel 

szerződés, csereszerződés, 

számla, vagyonfelosztási javaslat 

szerinti érték 

Térítés nélküli átvétel, többlet, 

ajándék, hagyaték 
piaci érték 

Forrás: Pál T. szerk.: Pénzügyi számvitel: A mérlegtételek elszámolásai. Economix, 2006.  (ISBN:963 87392 0 7) 

http://www.isbnsearch.org/isbn/9638739207


MÉRLEGÉRTÉK 

MEGHATÁROZÁSA 

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 

 



PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

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. 

 



KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 


