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2001. január elsejével hatályba lépett az újrakodifikált számviteli törvény. A törvény szabályszerű 

alkalmazása különös jelentőséggel bír, mivel a vállalkozások jogszerű működése, gazdálkodásának 
átláthatósága, a számviteli fegyelem betartása mellett a könyvvezetési szabályokon múlik. A legfonto
sabb változások között említhetjük, hogy bevezetésre került az üzleti év fogalma, a beszámolót az üzleti 
évről - általában egy naptári év- készítjük. A kettős könyvvitel kötelezővé tétele - 2004január elsejével 
kötelező az áttérés- érzékenyen érintette az egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozókat. 

Az elmúlt 10 évben felgyorsult gazdasági, társadalmi folyamatok, a megváltozott tulajdonviszonyok 
szükségszerű velejárója volt a számviteli szabályozás változása is. 

1985-1990 között kialakították a privatizáció jogi kereteit, elősegítették a külföldi tőkebeáramlást. A 
külföldi befektetéseket, a gazdasági társaságok alapítását, és a társasági adózást szabályozó új törvényeket 
fogadtak el. Ezek a változások a számviteli törvény átalakítását is szükségessé tették, olyan számviteli 
rendszert alakítva ki, amely a piacgazdaság körülményeinek, feltételeinek, tulajdonviszonyainak megfe
lel, hozzájárulhat a piacgazdaság gyorsabb kialakulásához. Elengedhetetlenné vált a számviteli szabályok 
megváltoztatása, annak érdekében, hogy a gazdasági folyamatok leképezésére hivatott könyvelés hű 
képet nyújtson a számviteli törvény hatálya alá tartozók vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről, az 
elért eredményekről, azok alakulásáról a piac szereplői részére. 

Ennek eredményeként 1992. január elsején új számviteli törvény lépett életbe, amelyet 1993-ban és 
1997-ben módosítottak. A törvény az Európai Unió 4. és 7. direktívája megvalósításának modelljét követ
te, amely részletes előírásokat tartalmaz az alkalmazott számviteli elvekre, a szabályszerű könyvvezetés 
követelményeire, a beszámoló elemeinek tartalmára, a beszámoló hitelességét, megbízhatóságát biztosí
tó könyvvizsgálatra, illetve a közzétételre. 

Az Európai Unióhoz való csatlakozási folyamat részeként 1998-ban a számviteli szabályozásokat is 
átvilágították. A jogharmonizációs tárgyalásokon visszaigazolódott, hogy a magyar törekvések ugyan he
lyesek, de a teljes harmonizáció miatt szükséges a törvény új rakod ifi kálása. 

A 2000. szeptember 5-én elfogadott, 2001. január elsejétől hatályos, „A számvitelről szóló C. törvény" 
az Európai Unió számviteli irányelveit és a nemzetközi számviteli standardok (1AS) ajánlásait számos 
esetben figyelembe vette, de ugyanakkor a magyar hagyományokra, sajátosságokra, adótörvények ren
delkezéseire, az ügyvitel egyszerűsítésére való tekintettel néhány területen eltér az IAS előírásoktól. A 
fejlődés a nemzetközi számviteli standardok térnyerése felé mutat, szükség lesz magyar számviteli stan
dardokra a hazai adottságok és sajátosságok figyelembevételével, de kidolgozásuk hosszabb távú célkitű
zés. Mindebből következik, hogy a számviteli szabályozás kialakítása az új törvénnyel nem fejeződött be. 

* Böcskei Elvira főiskolai adjunktus, az Általános Vállalkozási Főiskola (ÁVF) gazdasági igazgatója. 



Beszámolási és könyvvezetési forma 
A számviteli törvény alapján a vállalkozás minden üzleti év végével köteles beszámolót készíteni. A 

vállalkozás csak kivételes esetben mentesül a beszámoló készítési kötelezettség alól, mégpedig akkor, ha 
a vállalkozás folytatásának elve megkérdőjelezhető - például a felszámolás, végelszámolás alatt álló vál
lalkozások esetében - , illetve mentesül a vállalkozás a beszámolási kötelezettség alól az átalakuláskor is. 

A számviteli törvény alapvetően a vállalkozás méretének növekedésétől függően egyre részletesebb, a 
felhasználók részére egyre több információt nyújtó beszámolási forma alkalmazását teszi kötelezővé. 

Az alkalmazható beszámolási formák a következők: 

• egyszerűsített beszámoló; 
• egyszerűsített éves beszámoló; 

• éves beszámoló. 

Az egyszerűsített beszámoló a korábbi egyszerűsített mérleg és eredmény-levezetés új elnevezése. 

Egyszerűsített beszámolót készíthet egyszeres könyvvitellel alátámasztva: 

• iskolai szövetkezet; 
• jogi személyiséggel rendelkező munkaközösség; 
• jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, 
ha a vállalkozásból származó éves nettó árbevétele két egymást követő évben nem haladja meg az 50 

millió forintot, függetlenül a mérlegfőösszegtől és a foglalkoztatottak létszámától - abban az esetben, ha 
2001. január l-jén is egyszeres könyvvitelt vezetett. 

Egyszerűsített éves beszámolót készíthet részvénytársaság, konszolidációba bevont vállalkozás és kül
földi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe kivételével, minden korlátolt felelősségű társasági 
formában működő vállalkozás és minden olyan kettős könyvvitelt vezető egyéb vállalkozás, amelynek két 
egymást követő évben a mérleg forduló napján az alábbi három mutatóérték közül kettő nem haladja 
meg a határértéket. 

• mérlegfőösszeg: 150 millió Ft; 
• értékesítés nettó árbevétele: 300 millió Ft; 
• a létszám pedig az 50 főt. 

Éves beszámoló összeállítására kötelezett minden részvénytársasági formában működő vállalkozás és a 
konszolidálásba bevont vállalkozásnak minősülő vállalkozás. Az előzőekben túlmenően éves beszámolót 
kell készíteni minden olyan vállalkozásnak is, amelynél két egymást követő évben a mérleg fordulónap
ján az alábbi három mutatóérték közül legalább kettő meghaladja a határértéket. 

• mérlegfőösszeg: 150 millió Ft; 
• értékesítés nettó árbevétele: 300 millió Ft; 
• a létszám pedig az 50 főt. 

Egyszeres könyvviteli kötelezettség 
Az egyszeres könyvvitel csak akkor kötelező, ha a vállalkozás egyszerűsített beszámolót készít, az 

egyszerűsített beszámolónak is megbízható és valós adatokat kell adni a vállalkozás vagyoni és pénzügyi 
helyzetéről. A pénzforgalmi szemlélet miatt, valamint azért, mert az alapnyilvántartások - naplófőkönyv, 
pénztárkönyv - nem adnak elegendő adatot a beszámoló összeállításához egyéb kiegészítő analitikus 
nyilvántartások is szükségesek. 



Naplófőkönyv 
A pénzforgalmi nyilvántartások közül a naplófőkönyv a legelterjedtebb, ez adja a legtöbb és legmeg

bízhatóbb információt a beszámoló összeállításához. A naplófőkönyv rovatai tartalmukban megfelelnek a 
kettős könyvvitelben alkalmazott számláknak, csak részletezettségükben maradnak el azoktól. Egyidejű
leg két rovatba kell könyvelni. A pénzforgalmi rovatok (bankszámla és pénztár) három oszloposak, az 
állománynövekedések és csökkenések rovatai mellett az adott időpontban fennálló pénzforgalmi egyenle
get is mutatják. A részletező rovatok közül a bevételi és kiadási rovatok egyoszloposak, a követelés és köte
lezettségi rovatok pedig két oszloposak. A pénzforgalmi tételeknek hiánytalanul kell szerepelniük a napló
főkönyvben, melyeket a számviteli törvényben leírt általános szabályok szerint kell könyvelni. 

A bizonylati fegyelem betartásával a készpénzmozgással egyidejűleg, illetve a hitelintézeti értesítés 
megérkezésekor kell bejegyezni az adatokat a naplófőkönyvbe. Az egyéb pénzeszközöket érintő tétele
ket legkésőbb a tárgyhót követő hó 15-éig kell rögzíteni a naplófőkönyvben. A naplófőkönyv vezetésé
nél is tekintettel kell lenni arra, hogy biztosítani kell a könyvelés, az analitikus nyilvántartások és a 
bizonylatok közötti egyeztetés és ellenőrzés lehetőségét. Ezért a könyvelésben fel kell vezetni a tételsor
számát, az elszámolás dátumát, a bizonylat számát, a gazdasági esemény leírását, a bevételt, illetve a 
kiadást, valamint az egyenlegeket. 

A pénzforgalmi tételeken kívül a zárlat során a pénzforgalmat nem érintő tételeket is könyvelni kell 
(például árfolyam-különbözetek elszámolása). 

Kiegészítő nyilvántartásokban kell rögzíteni azokat az adatokat, melyeknek alapját képező cselekmé
nyekre a pénzforgalomtól eltérő időpontban került sor, vagyis a nem pénzforgalmi tételeket. Az analiti
kus nyilvántartások tovább részletezik a naplófőkönyvi rovatokat. A kiegészítő és analitikus nyilvántartás
ok az egyszerűsített mérleg és eredmény-levezetés összeállításához, az adózás előtti eredmény megálla
pításához szükséges adatokat biztosítják. A kiegészítő nyilvántartásoknál az adatok rögzítése nem zárt 
rendszerű, ezért a bizonylatokkal való egyeztetésre különös gondot kell fordítani és az adatokat tétele
sen ellenőrizni kell. 

A kiegészítő nyilvántartások tartalmuk szerint lehetnek: 

• immateriális javak, tárgyi eszközök, részesedések, értékpapírok nyilvántartásai 
- amelyek az értékükben beállott, pénzforgalmat nem érintő változások kimutatására szolgálnak 

• követelések és kötelezettségek nyilvántartásai 
• a jegyzett tőke és tőketartalék, valamint az eredménytartalék nyilvántartásai 
• szigorú számadású bizonylatok nyilvántartásai stb. 

A jövőbeni pénzmozgással járó gazdasági események nyilvántartására szolgál, a vevők szembeni köve
telések nyilvántartása, a szállítókkal szembeni tartozások nyilvántartása, adótartozások-követelések, to
vábbá a munkavállalókkal szembeni elszámolások nyilvántartása. 

A vállalkozó egyszerűsített beszámoló alátámasztására szolgáló egyszeres könyvvitelt csak átme
neti ideig vezethet. Az újonnan alapított vállalkozások már nem választhatják az egyszeres könyvvitelt és 
nem térhetnek át arra - az 50 millió Ft-os árbevételi korlátot el nem érő vállalkozások sem. 

Áttérés a kettős könyvvitelre 
Az egyszeres könyvvitel bevezetése az 1980-as évek elején valóban egyszerűsítést jelentett, mindehhez 

egyszerű adózási szabályok is kapcsolódtak. Az elmúlt években olyan változások következtek be, olyan 
igények fogalmazódtak meg, amely mellett az egyszeres könyvvitel már nem is olyan egyszerű. Az egysze
rűsítésnek ma Magyarországon ellentmond, hogy a törvénynek minderre választ kell adnia, mert nincse
nek jogszabályként funkcionáló számviteli standardok. 

Az egyszeres könyvvitel mellett is meg kell felelni a legfontosabb számviteli követelményeknek: 
1. megbízható, valós összkép biztosítása, a vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről; 
2. általános forgalmi adóról szóló törvényi feltételeknek, 
3. társasági adóról, osztalékadóról szóló törvényi követelményeknek. 

A fenti követelmények - maradéktalan és teljeskörű - teljesítése pénzforgalmi adatok alapján nem 
lehetséges. Egyszeres könyvvitellel alátámasztott egyszerűsített beszámolót legutoljára a 2003. évről ké
szíthetnek a vállalkozók, legkésőbb 2004. január l-jével át kell térni az egyszeres könyvvitelről a kettős 



könyvvitel vezetésére. A kettős könyvvitelre való áttéréskor az egyszerűsített mérleg alapján kell elkészí
teni az egyszerűsített beszámoló mérlegét. A kettős könyvvitel nyitómérlegének főösszege meg kell hogy 
egyezzen az egyszerűsített mérlegfőösszegével. Az egyszerűsített mérlegben kimutatott tartalékot pedig 
az eredménytartalékba kell áthelyezni. 

A számviteli szabályozást a jelenben is és a jövőben is meghatározza az a törekvés, hogy a hazai 
számviteli szabályok nemzetközileg harmonizáljanak egymással és a csatlakozást követően megfelelje
nek az Európai Unió számviteli irányelveinek. A hazai szabályozás már jelenleg is elsősorban az Európai 
Unió számviteli irányelveire épül, azokkal alapvetően összhangban van, a meglévő eltérések nem szá
mottevőek. 

A világon alapvetően három irányzat befolyásolja a számviteli szabályozást: 

1. Az EU számviteli irányelvei, amelyet a tagállamoknak adaptálniuk kell nemzeti törvényeikben 
2. Nemzetközi számviteli standardok (IAS), amelyek alkalmazása a világ számos országában 

megengedett vagy elvárt 
3. Amerikában általánosan elfogadott számviteli alapelvek (USA GAAP). 

Az EU-tagállamokban a 4. és a 7. irányelv vonatkozik a beszámoló készítésére és a csatlakozás időpont
jára a hazai szabályozásnak is e két irányelvnek kell megfelelnie. A 4. irányelv az EU-n belüli harmonizá
ció céljából meghatározza a beszámoló részeit, a 7. irányelv pedig az összevont konszolidált éves beszá
moló készítésének szabályait adja meg. Az EU-n belül az egyes tagállamok nemzeti sajátosságaiknak meg
felelően értelmezik az irányelveket, éppen ezért kompatíbilis összehasonlításuk igen nehéz. A harmoni
zációs törekvések ellenére ma is érzékelhető az egyes országok eltérő történelmi, társadalmi, jogi hátte
re a beszámolókban szolgáltatott információkat hasznosító belső és külföldi befektetők igényeinek elté
rő súlyú hatása. 

A számviteli irányelvek keretjellege szabadságot ad a tagállamoknak mind a választható megoldások, 
mind az előírások értelmezése tekintetében. E kereten belül a nemzeti sajátosságok érvényre juttatása 
nem ellentétes a harmonizációs törekvésekkel, amit célszerű a magyar számviteli törvény továbbfejleszté
sénél is szem előtt tartani. A nemzetközi számviteli standardok és a számviteli irányelvek előírásai között 
alapvető ellentétek nem feszülnek, azonban míg az egységes szabályok nem készülnek el, a multinacio
nális cégeknek nem marad más választásuk, minthogy a hazai számviteli szabályok szerint elkészített 
beszámoló mellett elkészítik az IAS szerinti mérleget is. 

Előreláthatólag az egységes számviteli nyelv a nemzetközi standardokból alakul ki (IAS). A cikkben az 
újrakodifikált számviteli törvény által megváltozott legfontosabb mérlegtételeket emeltem ki, bemutatva 
az EGK és az IAS standardoktól való eltéréseket, illetve egyezőségeket. 

A mérleg tagolása 
Az EGK 4. számú irányelveinek megfelelően kétfajta mérlegséma használatára ad lehetőséget az újra

kodifikált Számviteli törvény a vállalkozás szabadon választhat az „A" és „B" változat közül. 
A mérleg "A" változatának felépítése megfelel az eddig is alkalmazott mérlegnek. A mérleg bal oldalán 

az eszközök (aktívák) a mérleg jobb oldalán a források (passzívák) szerepelnek, és a két oldal egyezősé
gét a tárgyévi mérleg szerinti eredmény biztosítja. Az eszköz a vagyonnak befektetett eszközökben 
(immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök), forgóeszközökben (készletek, kö
vetelések, értékpapírok, pénzeszközök), aktívák időbeli elhatárolásokban megjelenő formája. A forrás 
ugyanennek a vagyonnak az eredetét, származását, (az eszközök forrását) mutatja. Mivel nincsen olyan 
eszköz, amelynek ne lenne forrása, ne lenne eredete, a mérlegben az összes eszköz és az összes forrás 
megegyezik egymással. 

A mérleg „B" változatának felépítése lépcsőzetes. Először az eszközöket tartalmazza, az „A" változat 
szerinti sorrendben, majd az egy éven belül esedékes kötelezettségek a passzív időbeli elhatárolások 
levonásával először a forgóeszközök-kötelezettségek nettó értékét, majd az eszközök összértékét az egy 
éven belül esedékes kötelezettség levonásával állapítja meg. Ezt követően kerülnek a mérlegbe a hosszú 
lejáratú kötelezettségek tételei, a céltartalékok, a saját tőke elemei, és ezen források levonásával a mér
leg szerinti eredmény. 

Mindkét mérlegséma alkalmazásánál a törvény lehetőséget ad a vállalkozó számára, hogy a törvény
ben előírt mérlegtételeket tovább taglalja - ha azok jogszabály szerinti tartalmát az előírt séma szerinti 
tételek egyikének elnevezése, tartalma nem fedi le - , de ugyanakkor biztosítani kell a világos, áttekint
hető forma követelményét. 



A törvény lehetőségeket biztosít arra is, hogy a mérleg arab számánál jelzett tételei egy-egy római 
számmal jelzett eszköz-, illetve forráscsoporton belül összevonhatóak legyenek ott, ahol sem az előző 
üzleti évre, sem a tárgyévre vonatkozóan nem szerepel adat. 

Az összevonás a mérleg áttekinthetőségét segíti elő, de csak abban az esetben, ha: 
1. az összevonás elősegíti a törvényben megfogalmazott alapelv, a világosság elvének érvényesülését, 
2. az összevonásra kerülő tételek külön-külön és együttesen a megbízható és valós összkép szem
pontjából nem jelentősek. 

Fontos megjegyezni, hogy az összevonás nem érintheti a kapcsolt vállalkozásokkal összefüggő tétele
ket. 

A mérleg eszköztételeinek tartalma 
A törvény pontosan meghatározza, hogy az eszközök között azokat a befektetett eszközöket, forgó

eszközöket kell kimutatni, amelyet a vállalkozó rendelkezésére, használatára bocsátottak, amelyek a gaz
dálkodó működését szolgálják függetlenül attól, hogy ezen eszközök tulajdonjoga csak törvényben, 
szerződésben rögzített feltételek teljesítése után kerül át a vállalkozóhoz. Például: ingatlanok adásvéte
lénél a tulajdonjog átengedését a telekkönyvbe való bejegyzéshez kötik, azonban az ingatlant a telek
könyvi bejegyzés előtt birtokba veszi, tehát az eszközök között is szerepeltetni kell. Ugyancsak állomány
ba kell venni az eszközt abban az esetben is, ha a vállalkozó pénzügyi lízing keretében használja az 
eszközt, annak ellenére, hogy a lízingbeadó a tulajdonjog átadását a részletre vett eszköznél az utolsó 
részlet kifizetéséhez köti. 

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 
A törvény szerint befektetett eszközként csak olyan eszközöket szabad kimutatni, amely a vállalkozás 

működését tartósan, legalább egy éven túl szolgálja. Abban az esetben, ha a „tartósság" feltételei már nem 
állnak fenn, a besorolást meg kell változtatni, az eszközt át kell sorolni a forgóeszközök közé. 

IMMATERIÁLIS JAVAK 

Immateriális javakon belül a vállalkozó eldöntheti, hogy a vállalkozási tevékenység megkezdésével, 
átalakításával, átszervezésével kapcsolatos költségeket alapítás átszervezés aktivált értékeként mutatja ki, 
vagy a felmerülés időszakába azonnal költségként számolja el. 

Az alapítás-átszervezés aktivált értékeként célszerű kimutatni akkor, ha az alapítás-átszervezés befeje
zése után megtérül. Az EGK 4. sz. irányelve is megengedi az alapítás-átszervezés későbben megtérülő 
költségeinek aktiválását, azzal a feltétellel, hogy az aktivált értékből még le nem írt összeg az osztalékfi
zetésnél korlátot jelent, vagyis lekötött tartalékot. Ezzel az osztalékfizetési korláttal biztosítják, hogy az 
állományba vett érték miatti eredménynövekedést a tulajdonosok ne tudják osztalékként kivonni a vál
lalkozásból. 

A magyar számviteli törvény megengedi, hogy az alapítás-átszervezés költségeit immateriális eszköz
ként mutassa ki a vállalkozás, ugyanakkor az IAS keretei között mindez szigorúan tilos. 

Az IAS 38. 56-58. rész ugyanis kimondja, hogy az alapítás-átszervezés költségei: 

a. ) az indulás költségei, amennyiben ezek nincsenek benne valamely tárgyi eszköz beszerzési 
értékében; 

b. ) nyitás előtti ráfordítások; 
c. ) nyitás előtti költségek; 
d. ) képzési tevékenység ráfordításai; 
e. ) reklámköltségek; 
f. ) a vállalkozás vagy egy része áttelepítésének vagy átszervezésének költségei nem ismerhetők 

el immateriális javakként. 



A kísérleti fejlesztés közvetlen költségeit is állományba lehet venni az immateriális javak között akkor, 
ha a jövőbeni gazdasági haszonból a további fejlesztési költségek, a termelési költségek az értékesítés 
során közvetlenül felmerülő költségek levonása után várhatóan megtérülhet. 

A kísérleti fejlesztés aktivált értékében az alap, alkalmazott kutatás költségei, a kutatási kísérletfejlesz
tés közvetett költségei nem vehetők figyelembe, nem aktiválhatok. 

Az alapítás-átszervezésnél leírtakhoz hasonlóan a kísérleti fejlesztés aktivált értékéből még le nem írt 
össze osztalékfizetési korlátot jelent. 

A törvény lehetősége ad arra, hogy a társaság a vagyoni értékű jogait és a szellemi termékeit minden 
év december 31-én átértékelhesse a piaci értékre. Minden egyedi eszköz esetében ki kell számítani az 
eszköz piaci értékét mérleg-fordulónapon, és ha ezen érték magasabb, mint az értékcsökkenéssel, ter
ven felüli értékcsökkenéssel csökkentett, visszaírással növelt bekerülési érték (könyv szerinti érték), 
akkor a különbözetet az immateriális javak értékhelyesbítéseként az eszközök között, illetve értékelési 
tartalékként a források között kell kimutatni. 

A hazai törvény az ammortizációra vonatkozóan az immateriális javakon belül előírja, hogy az üzleti 
vagy cégértéket 5 év vagy annál hosszabb idő, a kísérletfejlesztés aktivált értékét és az alapítás átszervezés 
aktivált értékét 5 év vagy annál rövidebb idő alatt lehet leírni. Az IAS az immateriális javak esetében 
legfeljebb 20 éves hasznos időtartammal tételezi fel, más időkorlátot nem ír elő. 

TÁRGYI ESZKÖZÖK 

A tárgyi eszközök mérlegbe történő felvételének követelményei megegyeznek mind az IAS, mind az 
EGK 4. sz. irányelveiben foglaltaknak. A tárgyi eszköz beszerzési értékben kerül be a mérlegbe és a piaci 
értékre történő átértékelés megengedett alternatíva. A tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem 
térítendő juttatásokat a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően időben elhatárolják és a kapcsolódó esz
köz hasznos élettartama alatt írják jóvá. Az IAS keretében alternatív megoldásként megengedett a vissza 
nem térítendő juttatások levonása a kapcsolódó tárgyi eszköz bekerülési költségéből. 

A magyar számviteli törvény részletesen ismerteti azokat a tételeket, amelyeket az eszköz bekerülési 
értékének a részét képezi (ellentétben az IAS-sal, amely csak általános irányelveket fogalmaz meg). Abban 
az esetben, ha az eszközre értékvesztést számol el a társaság, ennek visszaírása az elszámolt értékvesztés 
mértékéig a későbbi időszakban elszámolható, az eredménykimutatásban jóváírható. A könyv szerinti 
értéket meghaladó piaci értéket az értékelési tartalékban kell elszámolni, ha a számviteli politikában 
rögzítésre került, hogy a vállalkozás él a piaci értékre történő átértékelés lehetőségeivel. 

Az EGK 4. irányelve követelményeinek megfelelően az ingatlanok között kell ezentúl kimutatni az 
ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat is. Ennek megfelelően 2001. január l-jétől a korábban 
immateriális javak között kimutatott ingatlanokhoz kapcsolódó földhasználati, haszonélvezeti, bérleti 
jogok, szolgalmi jogok, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó egyéb jogok az ingatlanok értékét növelik. 

Jelentős változás, hogy az ingatlanok között vagyoni értékű jogként kimutatható az ingatlanok ren
deltetésszerű használatának előfeltételét jelentő fejlesztési hozzájárulásokat (villanyfejlesztés, gázelosz
tó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési hozzájárulás, vízóra és csatornahasználati hozzájárulást). 

A tárgyi eszközök köre bővült, a korábban készletek között kimutatott tenyészállatokat a befektetett 
eszközök között kell számon tartani. Az áthelyezés indokolt volt, mivel a tenyészállatok kitartása szolgál
ják a vállalkozás tevékenységét, mivel a tenyésztés, tartás során leválasztható terméket termelnek, így a 
tartási költségek több éven keresztül megtérülnek. 

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 

A magyar számviteli törvény szerint a mérlegben kimutatott érték általában a bekerülési érték vagy a 
piaci értékre leírt bekerülési érték akkor, ha a piaci érték tartósan és jelentősen a könyv szerinti érték alatt 
marad. A tulajdoni részesedést jelentő befektetések átértékelése (piaci értékben való szerepeltetése) 
megengedett. Amennyiben él a vállalkozó ezzel a lehetőséggel, úgy a bekerülési értéket meghaladó 
piaci értéket a befektetett eszközök értékhelyesbítéseként az eszközök között kell kimutatni. 

AzIAS-nek a befektetett pénzügyi eszközök értékelésére vonatkozóan az alapelve, hogy minden pénz
ügyi eszközt méltányos értéken kell kimutatni. Méltányos érték alatt az az összeg értendő, amelynek 
fejében az eszköz piaci műveletkeretében gazdát cserélhetne tájékozott és önkéntes vevő és tájékozott 
és önkéntes eladó között. A magyar számvitel nem használja a méltányos érték fogalmát. 



FORGÓESZKÖZÖK 
A törvény azon eszközöket minősíti forgóeszközöknek, amelyek nem tartósan szolgálják a vállalkozás 

tevékenységét. 

KÉSZLETEK 

A készletek a vállalkozó tevékenységét közvetlenül vagy közvetve szolgáló olyan eszközök, amelyeket: 
a. ) a rendszeres üzleti tevékenység keretében értékesítés által szereztek be, és azok a beszerzés és 

az értékesítés között változatlan; 
b. ) az értékesítést megelőzően a termelés, feldolgozás valamely fázisában vannak (befejezetlen 

termelés, félkész-termékek) vagy már feldolgozott elkészült állapotban értékesítésre várnak 
(késztermékek); 

c. ) az értékesítendő terméket előállításra vagy szolgáltatások nyújtása során fognak felhasználni. 

Az IAS meghatározása szerint a készletek eszközök: 
a. ) amelyeket a rendes üzletmenet során eladás, vagy; 
b. ) az ilyen eladás céljából végzett termelés érdekében, vagy, 
c. ) a termelés folyamata vagy a szolgáltatás nyújtása során elfogyasztott anyagok vagy eszközök 

formájában tárolnak. 

A készletek fogalma, a beszerzési ár meghatározásakor a törvényalkotók figyelembe vették a nemzet
közi számviteli standardok előírásait. 

A készleteken belül azonban a saját termelésű készletek tekintetében jelentős a különbség a magyar 
törvény és az IAS között. Az előállítási költségek az IAS keretében a fix és változó általános termelési 
költségek módszeres felosztásán alapulnak, míg a hazai törvény csak a közvetlen előállítási költséget 
ismeri el. 

A közvetlen önköltség a befejezetlen munkákra is érvényes, ezért jogosan merülhet fel az a kérdés, 
hogy a befejezetlen termelés értékelése több éven át tartó munkálatoknál valós képet ad-e a vállalat 
eredményéről. 

A készletek értékelése hasonlóan az IAS-hoz a súlyozott átlagáron vagy a First In Firts Out (FIFO) 
módszerrel történik. A Last In First Out (LIFO) módszer alkalmazását a magyar számviteli törvény tiltja, 
míg az IAS alternatív eljárásként megengedi. 

KÖVETELÉSEK 

A törvény előírásainak megfelelően meg kell különböztetni az áruszállításból és szolgáltatásból szár
mazó követeléseket, a kapcsolt vállalkozásokkal szemben, illetve az egyéb részesedési viszonyban lévő 
vállalkozással szembeni követeléseket, a váltóköveteléseket és az egyéb követeléseket. 

A követelések között kell kimutatni a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, a tulajdoni részesedést 
jelentő befektetés értékesítése miatti követelést, továbbá a vásárolt követelést, a térítés nélkül és egyéb 
címen átvett követeléseket, külön kiemelve a valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos követeléseket. 

2001. január l-jétől lényeges változás, hogy a mérleg-fordulómapon fennálló és a mérlegkészítés idő
pontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél - a vevő az adós minősítése alapján - értékvesztést kell 
elszámolnia, a követelés könyv szerinti értéke és a várhatóan megtérülő összege közötti különbözet 
összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. Az elszámolt értékvesztés a 
mérlegben kimutatott követelés összegét csökkenti. 

A törvény kötelezően előírja az éves beszámolót készítő vállalkozásnál, - a vevő, az adó minősítése 
alapján - amennyiben a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen meghaladja a könyv szerinti 
értéket, a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell, ezáltal a könyv szerinti érték 
nő. A növekedés azonban legfeljebb a nyilvántartásba vételi értékig lehetséges. A követelések eredeti, 
nyilvántartásba vételi értékéről, az üzleti évben elszámolt, illetve visszaírt, a halmozottan elszámolt érték
vesztésnél a kiegészítő mellékletben be kell számolni. Jelentősen változott a külföldi pénzértékről szóló 
eszközök, valutakészlet, devizaszámlán lévő deviza, külföldi pénzértékre szóló követelések, illetve köte
lezettségek elszámolása. 

A külföldi devizába végzett művelet forintra átszámításánál alkalmazandó árfolyam, 
a.) a választott hitelintézet által meghirdetett devizavételi és devizaeladási árfolyam átlaga, vagy az 

M N B által közzétett hivatalos devizaárfolyam, 



b.) hitelintézet, illetve az M N B által nem jegyzett és nem konvertibilis valuta esetében a valuta szabad
piaci árfolyam. 

A vállalkozásnak lehetősége van csak devizavételi vagy csak devizaeladási árfolyamon történő értéke
lésre, abban az esetben, ha a megbízható, valós összkép követelménye azt indokolttá teszi. 

A megbízható és valós összkép tette indokolttá, a mérleg-fordulónapi értékelés megváltozását. Az 
üzleti év mérleg-fordulónapján a külföldi pénzintézetekre szóló eszközöket és kötelezettségeket is az 
üzleti év mérleg-fordulónapjára vonatkozó devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni, 
amennyiben a mérleg-fordulónapi értékelésből adódó különbözetnek az eredményére gyakorolt hatása 
jelentős. 

Év végi átértékelés során felmerült árfolyam-különbségeket összevontan az időszak eredménykimu
tatásában kell elszámolni: 

a. ) ha veszteségjellegű, akkor a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között; 
b. ) ha nyereségjellegű, akkor a pénzügyi műveletek egyéb bevételei között kell elszámolni, de a 

következő üzleti évek veszteségének fedezetére időbelileg el kell határolni. 

ÉRTÉKPAPÍROK 

A törvény szerint a forgóeszközök között azok az értékpapírok mutathatók ki, melyeket forgatási 
célból, átmeneti, nem tartós befektetésként, kamatbevétel, illetve árfolyamnyereség elérése érdekében 
szereztek be. A forgóeszközök között mutatjuk ki azokat a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, 
amelyek a tárgyévet követő üzleti évben lejárnak. 

A forgóeszközök között kimutatott hitelösszeget megtestesítő értékpapírok beszerzési értéke tartal
mazza a vételárat, amelyet csökkenteni kell a vételárban lévő időarányos kamat összegével és növelni kell 
a gazdálkodó döntésének függvényében a beszerzéshez kapcsolódó bizományosi díj és vásárolt vételi 
opció díjának összegével. 

Ezt a döntést szerepeltetnie kell a számviteli politikában. Abban az esetben, ha a gazdálkodó a járu
lékköltségeket nem vette figyelembe a forgatási céllal beszerzett hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
beszerzési értékében, akkor lehetősége van arra, hogy amennyiben a járulékos költségek összege jelen
tős és az értékpapír értékesítésekor várhatóan megtérül, beváltásakor azok összegét időbelileg elhatárolja. 

A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok év végi értékelésekor alapelvként kell kezelni, hogy a mér
legben szereplő érték az értékpapír könyv szerinti értéke, csökkentve a számviteli törvény szerint elszá
molandó értékvesztés összegével, növelve a szükséges és visszaírt értékvesztések összegével. 

A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok piaci értékének meghatározásakor a számviteli törvény sze
rint - nem a korábbiakban alkalmazott módon, azaz mérlegkészítéskor, illetve mérleg fordulónapján 
ismert piaci értéket veszi alapul, hanem - az érték alakulásának tendenciáit kell figyelembe venni. Ez azt 
jelenti, hogy nem egy adott időpont konkrét értéke tekintendő piaci értéknek. Amennyiben a hitelvi
szonyt megtestesítő értékpapír mérleg-készítéskori piaci értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a 
könyv szerinti értéke, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. 
Az értékvesztés visszaírásánál az értékpapír könyv szerinti értéke nem haladhatja meg az eredeti beszer
zési értéket, illetve ha a beszerzési érték magasabb a névértéknél (névérték felett vásárolt értékpapírnál) 
az értékvesztés visszaírásával az értékpapír könyv szerinti értéke nem haladhatja meg az adott értékpapír 
névértékét. 

Időbeli elhatárolások 
A megbízható és valós összkép biztosítása érdekében az olyan gazdasági események kihatásait, ame

lyek két vagy több üzleti évet is érintenek, az adott időszak bevételi és költségei között olyan arányban 
kell elszámolni, ahogyan az, az alapul szolgáló időszak és az elszámolási időszak között megoszlik. 

Az újrakodifikált törvény az időbeli elhatárolásokon belül elkülönített tételként, külön írja elő az 
aktív időbeli elhatárolásokon belül: 

a. ) a bevételek; 
b. ) a költségek és ráfordítások; 
c. ) a halasztott ráfordítások 

elhatárolását. 



2001. január l-jétől aktív időbeli elhatárolás részeként kell kimutatni a befektetett pénzügyi eszközök 
közé sorolt, névérték alatt vásárolt, hitelviszonyt megtestesítő, kamatozó értékpapír beszerzési értéke és 
névérték közötti - nyereségjellegű - különbözetből a beszerzéstől az üzleti év mérleg-fordulónapjáig 
terjedő időszakra időarányosan jutó összeget. Az így elhatárolt összeget ezen értékpapír értékesítésekor, 
beváltásakor, továbbá a könyvekből történő kivezetése esetén, valamint akkor kell megszüntetni, ha ezen 
értékpapírral kapcsolatban olyan összegek értékvesztését kell elszámolni, amelynek hatására ezen érték
papír könyv szerinti értéke a beszerzési érték alá csökken. 

Aktív időbeli elhatárolásként lehet elszámolni, a forgóeszközök között kimutatott hitelviszonyt meg
testesítő értékpapír tulajdoni részesedést jelentő befektetés beszerzéséhez kapcsolódóan fizetett, a be
szerzési értékben figyelembe nem vett bizományi díj, vételi opció díja jelentős összegű és az értékpapír 
beváltásakor, az értékpapír, a befektetés értékesítésekor várhatóan megtérül. 

Az aktív időbeli elhatárolások összege csökken: 
• a leírási időkorlát megszüntetése miatt az immateriális javakra vagy a tárgyi eszközökhöz átkerülő 

vagyoni értékű jogokkal; 
• követelés jellegű elhatárolt bevételeknél az értékvesztés elszámolásának kötelezettsége miatt. 
• A bevételek, költségek, ráfordítások mellett a halasztott ráfordításokat is külön mérlegsoron kell 

kimutatni. 

A halasztott ráfordítások végleges vagyoncsökkenést jelentenek, s a vállalkozás több év alatt szünteti 
meg azok nyilvántartását. Halasztott ráfordításként kell kimutatni az ellentételezés nélküli tartozásátválla
lás során véglegesen átvállalt és pénzügyileg nem rendezett kötelezettség rendkívüli ráfordításként el
számolt szerződés szerinti összegét. Az elhatárolást az átvállalt kötelezettségnek a szerződés szerinti pénz
ügyi rendezésekor a teljesítésnek megfelelően kell a ráfordításokkal szemben megszüntetni. 

Halasztott ráfordításként lehet elszámolni a devizakötelezettség mérleg-fordulónapi értékeléséből 
adódó (nem realizált) árfolyamveszteséget, valamint a devizakötelezettség keletkezésekor a devizaszám
lán levő, devizakészlettel nem fedezett külföldi pénztértékre szóló (beruházásokhoz, vagyoni értékű 
jogokhoz kapcsolódó) hiteltartozások, devizakötvény kibocsátásból származó (beruházáshoz, vagyoni 
értékű jogokhoz kapcsolódó) tartozások mérleg-fordulónapi értékeléséből adódóan keletkezett a pénz
ügyi műveletek egyéb ráfordításai között elszámolt - árfolyamnyereséggel nem ellentételezett - árfo
lyamveszteségnek a teljes összegét. 

Törlesztéskor az előző időszakban elhatárolt, halmozott összegből a törlesztő részletre jutó részt kell 
elszámolni a pénzügyi műveletek ráfordításai között realizált árfolyamveszteségként. 

A mérleg forrástételeinek tartalma 

Saját tőke 
A tulajdonosok, alapítók részéről hozzájárulásként fizetett összegeket az eredménytartalékot és az 

értékelési tartalékot foglalhatja magába. 
A mérleg bontásában a saját tőke számítási módja az alábbi: jegyzett tőke, ebből levonva, jegyzett, de 

be nem fizetett tőke, tőketartalék, eredménytartalék, lekötött tartalék, értékelési tartalék és a tárgyévi 
eredmény. Ismertetni kell a saját tőke tételeinek üzleti éven belüli alakulását és a változások okait, a 
lekötött tartalékot jogcímek szerinti megbontva, a kapcsolt vállalkozások által jegyzett összegeket. A 
jegyzett tőkének egyenlőnek kell lennie a Cégbíróság által bejegyzett összeggel. 

Tőketartalék 

• alapítók által véglegesen átadott eszköz vagy pénz; 
• részvények kibocsátási felára; 
• szövetkezeti üzletrész bevonása miatt képzett fel nem osztható vagyon; 
• jogszabályok alapján idehelyezett összegek. 

Az Eredménytartalék magában foglalja a korábbi évek eredményveszteségét, nyereségét és a további, 
a tulajdonosok részéről a veszteségek fedezetére történt pótbefizetéseket. 



A saját tőke részeként új elemként jelenik meg a lekötött tartalék, amely a tőke- és az eredménytarta
lékból lekötött összegeket foglalja magában, valamint az eredménytartalékból átvezetett, a veszteségek 
fedezetére kapott pótbefizetés összegét. 

A meglévő tőketartalékból kell lekötni: 

• a nem forgalomképes, illetve csak harmadik személy hozzájárulása alapján átruházható eszközök 
saját tőke és mérlegfőösszege arányában számított értékét; 

• a fel nem osztható szövetkezeti vagyont; 

• a más jogszabály vagy saját elhatározás alapján lekötött tartalékot. 

A meglévő eredménytartalékból kell lekötni: 
• a visszavásárolt saját részvények, üzletrészek névértéke és visszavásárlási értéke közül a nagyobbik 

értéket; 
• átalakuláskor, egyszeres könyvvitelről kettősre való áttérés miatt még fizetendő társasági adót, 

illetve átalakuláskor a vagyon felértékelése miatti társasági adót; 
• az alapítás-átszervezés, valamint kísérletfejlesztés aktivált értékéből a még le nem írt összeget; 
• a beruházási céllal felvett devizahitelek és devizás kötvénykibocsátások nem realizált, elhatárolt 

árfolyamvesztesége és az erre képzett egyéb céltartalék különbözetét; 
• a lekötendő tartalékot, ha arra az nem nyújt fedezetet; 
• a veszteség fedezetére fizetendő pótbefizetéseket; 
• a más jogszabály vagy saját elhatározás alapján lekötött tartalékot. 

A felsorolt tételeket akkor is az eredménytartalékból kell lekötni, ha ezáltal annak értéke negatív 
értékű lesz. 

Az értékelési tartalék az eszköz piaci értékére való felértékelése. 

CÉLTARTALÉKOK 
Fontos tudni, hogy a magyar számviteli törvény nem határozza meg a céltartalék fogalmát, de ismer

teti azon esetek listáját, amihez céltartalékot kell, illetve lehet képezni. 
Az adózás előtt eredmény terhére céltartalékot kell képezni azokra a múltbeli, illetve a folyamatban 

lévő ügyeletekből, szerződésekből származó, harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre -
ideértve a jogszabályban meghatározott garanciális kötelezettségeket, a függő kötelezettséget, környe
zetvédelmi kötelezettséget, biztos jövőbeni kötelezettséget, a korengedményes nyugdíj, a végkielégítés 
miatti fizetési kötelezettséget - , amelyek várhatóan vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük vagy ese
dékességük időpontja a mérlegkészítésekor még bizonytalan, és azokra a vállalkozó a szükséges fedeze
tet nem biztosította. 

A törvény a külföldi pénzértékekre szóló beruházáshoz, vagyoni értékű jogokhoz kapcsolódó hitel
tartozások, továbbá devizakötvény kibocsátásból származó tartozások időbelileg elhatárolt árfolyam-vesz
teségének céltartalék szükségletét határozza meg. Ezt a céltartalékot az elhatárolt halasztott ráfordítás
ként elszámolt, ezen realizált árfolyamveszteség halmozott összegének a hitelfelvételtől, a kötvénykibo
csátástól eltelt időtartam és a hitel teljes futamidejének arányában kell meghatározni. A számításnál figye
lembe vett hitel-futamidő nem lehet hosszabb, mint a hitellel, a devizakötvény kibocsátásból származó 
devizával finanszírozott tárgyi eszköz, vagyoni értékű jog várható élettartalma. 

Új elemként jelenik meg a céltartalék-képzésen belül az olyan várható jelentős és időszakonként ismét
lődő jövőbeni költségekre (fenntartási, átszervezései költségekre, környezetvédelemmel kapcsolatos költ
ségekre), amelyek feltételezhetően vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük vagy felmerülésük időpontja 
a mérlegkészítéskor még bizonytalan és nem sorolhatók a passzív időbeli elhatárolások közé. 

A törvény külön nevesíti, hogy nem képezhető céltartalék a szokásos üzleti tevékenység rendszere
sen és folyamatosan felmerülő költségeire. 

A céltartalék eddigi legelterjedtebb fajtája a várható veszteségekre képzett céltartalék megszűnt, sze
repét az értékvesztés vette át. 

Céltartalék-képzésre vonatkozó szabályok az EGK 4. sz. irányelveivel összhangban állnak. Az IAS a 
céltartalék elismerésére szigorú követelményeket határoz meg. 



Az IAS szerint céltartalékot kell képezni, ha 

• a társaság egy múltbeli esemény következtében (jogi vagy vélelmezett) kötelezettséget visel; 
• valószínű, hogy a kötelezettség rendezésében gazdasági előnyöket megtestesítő források 

kiáramlása válik szükségessé; 
• megbízható becslést lehet végezni a kötelezettség összegéről. 
A fenti feltételek nem teljesülése esetén nem képezhető céltartalék. 

KÖTELEZETTSÉGEK 

Kötelezettségeken belül külön mérlegsoron kell kimutatni a hátrasorolt kötelezettségeket - a hátraso
rolt kötelezettségek valójában tartós forrást jelentenek. A törvény meghatározza a hátrasorolt kötelezett
ség fogalmát. Hátrasorolt kötelezettségként kell kimutatni minden olyan kapott kölcsönt, melyet tényle
gesen a vállalkozás rendelkezésére bocsátottak és szerződés tartalmazza a kölcsönt nyújtó fél egyetértés
ét arra vonatkozóan, hogy az általa nyújtott kölcsön bevonható az adósságok rendezésébe. 

Jellemzője, hogy a kölcsönt nyújtó követelése a törlesztések sorrendjében a tulajdonosok előtti 
legutolsó helyen áll, a vállalkozó felszámolása vagy csődeljárása esetén csak a többi hitelező kifizetése 
után kell kiegyenlíteni. A kölcsön eredeti futamideje 5 évet meghaladó lejáratú, visszafizetési határideje 
vagy meghatározatlan, vagy a jövőbeni eseményektől függ. A kölcsön törlesztése az eredeti lejárat, vagy 
a szerződésben kikötött felmondási idő előtt nem lehetséges. 

Az EGK 4. számú irányelvének megfelelően külön mérlegsoron kell kimutatni az átváltoztatható köt
vényeket, továbbá mind a hosszú, mind pedig a rövid lejáratú kötelezettségekből a kapcsolt vállalkozá
sok, az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni kötelezettségeket. 

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 

A források között a passzív időbeli elhatárolásokon belül: 

a. ) a bevételek; 
b. ) a költségek és ráfordítások; 
c. ) a halasztott bevételek 

elhatárolását. 

A passzív időbeli elhatárolások tétele 2001-től növekszik: 

• negatív üzleti vagy cégérték miatti bevétel elhatárolásával mely tételt halasztott bevételként kell 
kimutatni; 

• a valuta- és devizakészlet, külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek üzleti év végi 
értékelésekor kimutatott összevontan nyereséget mutató különbözet elhatárolásával; 

• befektetett pénzügyi eszközök közé sorolt névérték felett vásárolt - hitelviszonyt megtestesítő -
kamatozó értékpapírok bekerülési értéke és névértéke közötti - veszteségjellegű különbözetből a 
beszerzéstől az üzleti év mérleg-fordulónapjáig terjedő időszakra időarányosan jutó összeggel. 

Amíg az elhatárolt költségeket és halasztott bevételeket a magyar számviteli törvény a passzív időbeli 
elhatárolások között mutatja ki, az IAS esetében ezek a tételek a rövid- és hosszúlejáratú kötelezettségek 
részét képezi. 




