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6/2022. számú kancellári utasítás a Pécsi Tudományegyetem számlarendjéről 

 

 

I. fejezet  

ÁLTALÁNOS RÉSZ  

 

A Számlarend elkészítésének jogszabályi háttere, célja, hatálya, főbb tartalmi 

követelmények  

 

A Számlarendet tartalmazó utasítás (továbbiakban: Számlarend vagy Utasítás) elkészítésének 

jogszabályi hátterét a Számviteli törvény (2000. évi C. tv, továbbiakban: Szt.) tartalmazza.   

Az Utasítás célja, hogy a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) meghatározza a 

folyamatos könyvvezetés szabályait, amely alapján az éves beszámoló és az időközi 

adatszolgáltatások maradéktalanul teljesíthetők.  

Az Utasítás rendelkezései valamennyi szervezeti egység feladatellátására vonatkoznak, az 

előírásokat minden érintett alkalmazottnak ismerni és a gazdasági események elszámolásában 

részt vevőknek alkalmazni kell. Az előírások be nem tartása jogkövetkezményeket vonhat maga 

után.  

A Számlarendnek az Szt. 161.§ értelmében az alábbiakat kell tartalmaznia:  

a) minden alkalmazásra kijelölt számla számjelét és megnevezését,  

b) a főkönyvi számla tartalmát, ha az a megnevezésből nem következik egyértelműen,  

c) a főkönyvi számlára történő könyvelés jogcímeit, a számlát érintő gazdasági 

eseményeket, más számlákkal való kapcsolatát,  

d) a főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát,  

e) a számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet.  

A számlacsoportok tartalmi meghatározását, további tagozódását a jellemzően előforduló 

gazdasági események számlaösszefüggéseit, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi 

könyvelés kapcsolatrendszerét a jelen Utasítás 1. számú melléklete tartalmazza. A Számlarend 

mellékletében nem szereplő gazdasági eseményeket az Szt. általános előírásai szerint kell 

könyvelni.  

Az alkalmazásra kijelölt számlák számlajele és megnevezése számlatükörben kerül rögzítésre 

jelen Utasítás 2. számú mellékletében. 
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Felelősség a Számlarend elkészítéséért, aktualizálásáért és módosításáért  

 

A Számlarenddel összefüggő feladatok elvégzéséért (összeállítás, jóváhagyás), a naprakész 

könyvvezetés helyességéért, a gazdasági vezető a felelős.  

 

II. fejezet  

SZÁMLÁK MEGNYITÁSA, NYITÁS UTÁNI RENDEZŐ 

TÉTELEK ELSZÁMOLÁSA  

 

A nyitás keretében kell elvégezni a főkönyvi könyvelésben használt főkönyvi számlák 

nyitóegyenlegeinek felrögzítését, egyezően az előző év mérlegszámláinak zárást megelőző 

egyenlegével.  

A tárgyévben, az előző év zárását (május 31.) követően - a naptári év kezdetére, azaz tárgyév 

január 1-jei dátumra vonatkozóan - haladéktalanul el kell végezni az 1-4. számlaosztály 

könyvviteli számláinak megnyitását a 491. Nyitómérleg számla könyvviteli számlával 

szemben. A könyvviteli számlák megnyitását követően haladéktalanul - a folyó könyvelésben 

- el kell végezni:  

a) 419 Adózott eredmény könyvviteli számla átvezetését a 413 Eredménytartalék 

könyvviteli számlára,  

b) a rövid lejáratú és hosszú lejáratú követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési 

kötelezettségek (kötelezettségek) közötti átvezetéseket a nyilvántartási számlákon és a 

könyvviteli számlákon egyaránt.  
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III. fejezet  

RÉSZLETES SZABÁLYOK 

 

A KÖNYVVEZETÉS SORÁN HASZNÁLT FŐKÖNYVI 

SZÁMLÁK TARTALMA 

 

1. SZÁMLAOSZTÁLY 

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 

 

Befektetett eszközként olyan eszközt szabad kimutatni, amelynek az a rendeltetése, hogy a 

tevékenységet, a működést tartósan, legalább egy éven túl szolgálja. 

A befektetett eszközök közé az immateriális javakat, a tárgyi eszközöket, a befektetett pénzügyi 

eszközöket kell besorolni. 

11. Immateriális javak 

Az immateriális javak között a mérlegben a nem anyagi eszközöket (a vagyoni értékű jogokat 

az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok kivételével, a szellemi terméket, az üzleti vagy 

cégértéket), továbbá az immateriális javakra adott előlegeket, valamint az immateriális javak 

értékhelyesbítését kell kimutatni. 

111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 

A vállalkozási tevékenység indításával, megkezdésével, jelentős bővítésével, átalakításával, 

átszervezésével kapcsolatos – beruházásnak, felújításnak nem minősülő – külső vállalkozó által 

számlázott és/vagy saját tevékenység során felmerült költségek, amelyek az alapítás-

átszervezés befejezését követően a tevékenység során a bevételekben várhatóan megtérülnek. 

Ide tartoznak a minőségbiztosítási rendszer bevezetésével kapcsolatos tevékenység költségei is. 

Az Egyetem az alapítás-átszervezés költségeit nem aktiválja. 

112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 

A kísérleti fejlesztés aktivált értékeként a jövőben hasznosítható, a kísérleti fejlesztés 

eredményének jövőbeni hasznosításakor az árbevételben megtérülő, a kísérleti fejlesztés 

eredménye érdekében felmerült olyan számlázott összeget és a saját tevékenység során 

felmerült közvetlen önköltségbe tartozó költségeket lehet figyelembe venni, amelyek 

aktiválható termékben - szellemi termék, tárgyi eszköz, készlet - nem vehetők számításba, 
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mivel a létrehozott termék piaci - várható piaci - árát meghaladják. A kísérleti fejlesztés 

állományba vett aktivált értéke nem haladhatja meg azt az összeget, ami várhatóan megtérül a 

kapcsolódó jövőbeni gazdasági haszonból a további fejlesztési költségek, a várható termelési 

költségek, illetve a termék értékesítése során közvetlenül felmerülő értékesítési költségek 

levonása után.  

A kísérleti fejlesztés aktivált értékeként lehet kimutatni a megkezdett, de az üzleti év 

mérlegfordulónapjáig be nem fejezett kísérleti fejlesztés - a jövőben várhatóan megtérülő - 

közvetlen költségeit is. Ez esetben a kísérleti fejlesztés aktivált értéke nemcsak a kísérleti 

fejlesztés többletköltségeit foglalja magában, hanem azon termékek közvetlen költségeit is, 

amelyeket csak később, a kísérleti fejlesztés befejezésekor lehet a készletek, a tárgyi eszközök, 

a szellemi termékek között állományba venni a kísérleti fejlesztés aktivált értékének 

csökkentésével. Az alap- és alkalmazott kutatás költségei, valamint a kísérleti fejlesztés 

közvetett és általános költségei nem aktiválhatók.  

Kísérleti fejlesztés: az Innovációs tv-ben (2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, 

fejlesztésről és innovációról) meghatározott kísérleti fejlesztés. 

113. Vagyoni értékű jogok 

Vagyoni értékű jogként azokat a megszerzett jogokat kell kimutatni, amelyek nem 

kapcsolódnak ingatlanhoz. Ilyenek különösen: a bérleti jog, a használati jog, a vagyonkezelői 

jog, a szellemi termékek felhasználási joga, a licencek, továbbá a koncessziós jog, a játékjog, 

valamint az ingatlanhoz nem kapcsolódó egyéb jogok. 

114. Szellemi termékek  

Szellemi termékek közé sorolandók:  

a) az iparjogvédelemben részesülő alkotások (különösen: szabadalom, használati minta, 

formatervezési minta, know-how, védjegy, földrajzi árujelző, kereskedelmi név),  

b) a szerzői jogvédelemben részesülő szerzői művek és szomszédos jogok (különösen: 

szoftvertermékek, műszaki tervek),  

c) a jogvédelemben nem részesülő, de titkosságuk révén monopolizált szellemi javak, 

függetlenül attól, hogy használatba vették-e azokat vagy sem. 

115. Üzleti vagy cégérték  

Üzleti vagy cégértékként kell kimutatni a jövőbeni gazdasági haszon reményében teljesített 

többletkifizetés összegét.  

Üzleti vagy cégérték: a megvásárolt üzletágért fizetett ellenérték és a tételesen állományba vett 

egyes eszközök piaci értékének a tételesen állományba vett, átvállalt kötelezettségek - ezen 
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törvény szerinti értékeléssel meghatározott - értékével csökkentett értéke közötti különbözet, 

ha a fizetett ellenérték magasabb.  

Negatív üzleti vagy cégérték: A megvásárolt üzletágért fizetett ellenérték és a tételesen 

állományba vett egyes eszközök piaci értékének a tételesen állományba vett, átvállalt 

kötelezettségek - e törvény szerinti értékeléssel meghatározott - értékével csökkentett összege 

közötti különbözet, ha a fizetett ellenérték alacsonyabb.  

Üzletág: a gazdálkodónak szervezeti szempontból független, önállóan működőképes egysége 

(ideértve a telephelyet, üzlethálózatot is), amely a hozzá tartozó vagyonnal (eszközökkel, 

kötelezettségekkel, céltartalékokkal és időbeli elhatárolásokkal) önálló gazdasági tevékenység 

tartós folytatására képes. 

12-16. Tárgyi eszközök 

A tárgyi eszközök között a mérlegben azokat a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe 

helyezett anyagi eszközöket (földterület, telek, telkesítés, erdő, ültetvény, épület, egyéb 

építmény, műszaki berendezés, gép, jármű, üzemi és üzleti felszerelés, egyéb berendezés, 

ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok), tenyészállatokat kell kimutatni, amelyek 

tartósan - közvetlenül vagy közvetett módon - szolgálják az Egyetem tevékenységét, továbbá 

az ezen eszközök beszerzésére (a beruházásokra) adott előlegeket és a beruházásokat, valamint 

a tárgyi eszközök értékhelyesbítését. 

12. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 

Az ingatlanok között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba vett földterületet és 

minden olyan anyagi eszközt, amelyet a földdel tartós kapcsolatban létesítettek. Az ingatlanok 

közé sorolandó: a földterület, a telek, a telkesítés, az épület, az épületrész, az egyéb építmény, 

az ingatlan, illetve ezek tulajdoni hányada, továbbá az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni 

értékű jogok, függetlenül attól, hogy azokat vásárolták vagy az Egyetem állította elő, illetve 

azok saját tulajdonú vagy bérelt ingatlanon valósultak meg.  

Az ingatlanok között kell kimutatni a bérbe vett ingatlanokon végzett és aktivált beruházást, 

felújítást is. 

Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok különösen: a földhasználat, a haszonélvezet 

és használat, a bérleti jog, a szolgalmi jog, az ingatlanok rendeltetésszerű használatához 

kapcsolódó - jogszabályban nevesített - hozzájárulások, díjak (víziközműfejlesztési 

hozzájárulás, villamos energia hálózati csatlakozási díj, gázhálózati csatlakozási díj) 

megfizetése alapján szerzett használati jog, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó egyéb jogok. 
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13. Műszaki berendezések, gépek, járművek 

A műszaki berendezések, gépek, járművek között kell kimutatni a rendeltetésszerűen 

használatba vett, üzembe helyezett, az Egyetem tevékenységét közvetlenül szolgáló 

berendezéseket, egyéb gépeket, berendezéseket, műszereket és szerszámokat, 

szállítóeszközöket, hírközlő berendezéseket, számítástechnikai eszközöket, a tevékenységi 

profilt meghatározó vasúti, közúti, vízi- és légiközlekedési eszközöket, valamint az itt felsorolt, 

bérbe vett eszközökön végzett és aktivált beruházást, felújítást. 

14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 

Az egyéb berendezések, felszerelések, járművek közé tartoznak azok a rendeltetésszerűen 

használatba vett, üzembe helyezett, a műszaki berendezések, gépek, járművek közé nem tartozó 

gépek, berendezések, felszerelések, járművek, amelyek az Egyetem tevékenységét közvetetten 

szolgálják. Ilyenek különösen: az egyéb gépek, berendezések, felszerelések, járművek, az 

irodai, igazgatási berendezések, felszerelések, az üzemkörön kívüli berendezések, 

felszerelések, járművek, valamint az itt felsorolt, bérbe vett eszközökön végzett és aktivált 

beruházás, felújítás. 

15. Tenyészállatok 

Tenyészállatok között kell kimutatni azokat az állatokat, amelyek a tenyésztés, a tartás során 

leválasztható terméket (szaporulatot, más leválasztható állati terméket) termelnek, és a tartási 

költségek ezen termékek értékesítése során megtérülnek, vagy az egyéb (igateljesítmény, őrzési 

feladat, lovagoltatás) hasznosítás biztosítja a tartási költségek megtérülését, függetlenül attól, 

hogy azok meddig szolgálják a vállalkozási tevékenységet. 

16. Beruházások, felújítások 

A beruházások, felújítások között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba nem vett, 

üzembe nem helyezett eszközök bekerülési értékét, továbbá a már használatba vett tárgyi 

eszközökön végzett bővítéssel, rendeltetésváltozással, átalakítással, élettartam-növeléssel, 

felújítással összefüggő munkák - még nem aktivált - bekerülési értékét.  

Beruházás: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a 

beszerzett tárgyi  eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az 

üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, 

vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a 

tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a tervezést, az előkészítést, a 

lebonyolítást, a hitel- igénybevételt, a biztosítást is);  beruházás a meglévő tárgyi eszköz 

bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását,  élettartamának, teljesítőképességének 
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közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez 

hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt.  

Felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását 

szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az 

adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége 

megközelítően vagy teljesen visszaáll, minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen 

javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak; 

felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes 

részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz 

üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli; a tárgyi 

eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás 

mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely 

elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti; nem felújítás az elmaradt és 

felhalmozódó karbantartás egyidőben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától. 

17-19. Befektetett pénzügyi eszközök 

A befektetett pénzügyi eszközök között a mérlegben azokat az eszközöket (részesedés, 

értékpapír, adott kölcsön) kell kimutatni, amelyeket az Egyetem azzal a céllal fektetett be más 

vállalkozónál, adott át más vállalkozónak, hogy ott tartós jövedelemre (osztalékra, illetve 

kamatra) tegyen szert, vagy befolyásolási, irányítási, ellenőrzési lehetőséget érjen el. A kezelt 

vagyonra szóló tartós követelést, valamint a befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítését 

szintén a befektetett pénzügyi eszközök között kell a mérlegben kimutatni. 

17. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések 

Tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetésként a kapcsolt vállalkozásban lévő tulajdoni 

részesedést jelentő, tartósan befolyásolási, irányítási, ellenőrzési lehetőséget biztosító 

befektetéseket (részvényeket, üzletrészeket, egyéb társasági részesedéseket) kell kimutatni.  

Tulajdoni részesedést jelentő befektetés: minden olyan nyomdai úton előállított (előállíttatható) 

vagy dematerializált értékpapír, illetve e törvény által értékpapírnak minősített, jogot 

megtestesítő okirat, amelyben a kibocsátó meghatározott pénzösszeg, illetve pénzértékben 

meghatározott nem pénzbeli vagyoni érték tulajdonba - vagy használatbavételét elismerve arra 

kötelezi magát, hogy ezen értékpapír, okirat birtokosának meghatározott vagyoni és egyéb 

jogokat biztosít. Ide tartozik különösen: a részvény, az üzletrész, a szövetkezeti részesedés, a 

vagyonjegy, egyéb társasági részesedés, a határozatlan futamidejű befektetési alap által 

kibocsátott befektetési jegy, a kockázati tőkerészvény. 
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18. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírként azokat a befektetési céllal beszerzett 

értékpapírokat kell kimutatni, amelyek lejárata, beváltása a tárgyévet követő üzleti évben még 

nem esedékes, és az Egyetem azokat a tárgyévet követő üzleti évben nem szándékozik 

értékesíteni. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír: minden olyan nyomdai úton előállított 

(előállíttatható) vagy dematerializált értékpapír, illetve e törvény által értékpapírnak minősített, 

jogot megtestesítő okirat, amelyben a kibocsátó (adós) meghatározott pénzösszeg 

rendelkezésére bocsátását elismerve arra kötelezi magát, hogy a pénz (kölcsön) összegét, 

valamint annak meghatározott módon számított kamatát vagy egyéb hozamát, és az általa 

esetleg vállalt egyéb szolgáltatásokat az értékpapír birtokosának (a hitelezőnek) a megjelölt 

időben és módon megfizeti, illetve teljesíti. Ide tartozik különösen: a kötvény, a kincstárjegy, a 

letéti jegy, a pénztárjegy, a célrészjegy, a takaréklevél, a jelzáloglevél, a hajóraklevél, a 

közraktárjegy, az árujegy, a zálogjegy, a kárpótlási jegy, a határozott idejű befektetési alap által 

kibocsátott befektetési jegy. 

19. Tartósan adott kölcsönök 

Pénzkölcsönök (ide tartoznak a pénzügyi lízing miatti, a részletre, a halasztott fizetéssel történt 

értékesítés miatti követelések is), tartós bankbetétek, amelyeknél a pénzformában kifejezett 

fizetési igények teljesítése, a betét megszüntetése a tárgyévet követő évben még nem esedékes. 

 

2. SZÁMLAOSZTÁLY 

KÉSZLETEK 

 

A 2. számlaosztály a vásárolt és a saját előállítású készleteket foglalja magában: 

21-22. Anyagok 

23. Befejezetlen termelés és félkész termékek 

24. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 

25. Késztermékek 

26. Kereskedelmi áruk 

27. Közvetített szolgáltatások 

28. Betétdíjas göngyölegek 

A készletek az Egyetem tevékenységét közvetlenül vagy közvetve szolgáló olyan eszközök,  
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a) amelyeket a rendszeres (szokásos) üzleti tevékenység keretében értékesítési céllal 

szereztek be, és azok a beszerzés és az értékesítés között változatlan állapotban 

maradnak (áruk, göngyölegek, közvetített szolgáltatások), bár értékük változhat,  

b) amelyek az értékesítést megelőzően a termelés, a feldolgozás valamely fázisában 

vannak [befejezetlen termelés (ideértve a befejezetlen, még ki nem számlázott 

szolgáltatást is), félkész termékek] vagy már feldolgozott, elkészült állapotban 

értékesítésre várnak (késztermékek),  

c) amelyeket az értékesítendő termékek előállítása vagy a szolgáltatások nyújtása során 

fognak felhasználni (anyagok).  

A szerződés elszámolási egységéhez kapcsolódóan befejezetlen termelés, befejezetlen 

szolgáltatás, továbbá félkész vagy késztermék a kapcsolódó árbevétel elszámolásáig mutatható 

ki készletként.  

A készletek között kell kimutatni továbbá  

a) használatba vételükig azokat az anyagi eszközöket (szerszám, műszer, berendezés, 

felszerelés, munkaruha, egyenruha, védőruha), amelyek az Egyetem tevékenységét 

legfeljebb egy évig szolgálják,  

b) a növendék-, a hízó- és az egyéb állatokat, amelyek a termelés (a tartás) költségei 

eredményeként növekednek, gyarapszik tömegük (súlyuk), függetlenül attól, hogy a 

vállalkozási tevékenységet mennyi ideig szolgálják,  

c) azokat az eszközöket, amelyeket a befektetett eszközök közül átsoroltak,  

d) a használatba vétel időpontjától áruként azokat az értékesítési céllal beszerzett, 

előállított eszközöket, amelyeket az Egyetem az értékesítésig (az állományból történő 

kivonásig) átmenetileg használatba vett. 

Közvetített szolgáltatás: az Egyetem által saját nevében vásárolt és a harmadik személlyel (a 

megrendelővel) kötött szerződés alapján, a szerződésben rögzített módon részben vagy 

egészben, de változatlan formában továbbértékesített (továbbszámlázott) szolgáltatás; 

közvetített szolgáltatásnál az Egyetem vevője és nyújtója is a szolgáltatásnak, az Egyetem a 

vásárolt szolgáltatást részben vagy egészben közvetíti úgy, hogy a megrendelővel kötött 

szerződésből a közvetítés lehetősége, a számlából a közvetítés ténye, vagyis az, hogy az 

Egyetem nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is értékesíti változatlan 

formában, de nem feltétlenül változatlan áron, egyértelműen megállapítható. 
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3. SZÁMLAOSZTÁLY 

KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV 

IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 

 

A 3. számlaosztály tartalmazza a készletek kivételével a forgóeszközök (a pénzeszközök, az 

értékpapírok, a vevőkkel, az adósokkal, a munkavállalókkal és a tagokkal, az állami 

költségvetéssel és az egyéb szervezetekkel szembeni követelések), továbbá az aktív időbeli 

elhatárolások számláit. 

31-36. Követelések 

Követelések azok a különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből 

jogszerűen eredő, pénzértékben kifejezett fizetési igények, amelyek az Egyetem által már 

teljesített, a másik fél által elfogadott, elismert termékértékesítéshez, szolgáltatás teljesítéséhez, 

hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítéséhez, 

kölcsönnyújtáshoz, előlegfizetéshez (beleértve az osztalékelőleget is) kapcsolódnak, valamint 

a különféle egyéb követelések, ideértve a vásárolt követeléseket, a térítés nélkül és egyéb címen 

átvett követeléseket, a bíróság által jogerősen megítélt követeléseket is. 

31. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) között kell kimutatni minden olyan, az 

Egyetem által teljesített - a vevő által elismert - termékértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból 

származó követelést, amely nem tartozik az egyéb követelések és a pénzkölcsönök közé. 

32. Követelések részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben 

Azon vevő-, váltó- és egyéb követelések, amelyeket kapcsolt, jelentős tulajdoni részesedési 

viszonyban lévő, vagy egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásával szemben számol el a 

vállalkozás és nem tartozik az adott kölcsönök közé. 

33. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 

A mérlegben - a saját tőke elemei között, de az eszköz számlaosztályok között kimutatva - 

külön tételben negatív előjellel kell szerepeltetni a jegyzett, de még be nem fizetett tőke értékét, 

ideértve a kedvezményes áron kibocsátott dolgozói részvények, dolgozói üzletrészek értékének 

a dolgozókat terhelő, általuk még nem rendezett hányadának megfelelő értékét is. 

34. Váltókövetelések 

Váltókövetelések között csak a nem részesedési viszonyban lévő adóssal szembeni 

váltóköveteléseket szabad kimutatni. 
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35. Adott előlegek 

351. Immateriális javakra adott előlegek  

Az immateriális javakra adott előlegként kell kimutatni az ilyen címen a szállítóknak átutalt 

(megfizetett, kiegyenlített) - a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem 

tartalmazó - összeget.  

352. Beruházásokra adott előlegek  

Beruházásokra adott előlegként kell kimutatni a beruházási szállítónak, importbeszerzésnél az 

importálást végző vállalkozónak, az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog eladójának 

ilyen címen átutalt (megfizetett, kiegyenlített) - a levonható előzetesen felszámított általános 

forgalmi adót nem tartalmazó - összeget.  

353. Készletekre adott előlegek  

A készletekre adott előlegként az anyag-, az áruszállítónak, a közvetített szolgáltatást 

nyújtónak, importbeszerzésnél az importálást végző vállalkozónak ilyen címen átutalt 

(megfizetett, kiegyenlített) - a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem 

tartalmazó - összeget kell kimutatni.  

354. Szolgáltatásokra adott előlegek 

Immateriális javakra, beruházásokra, készletekre adott előlegek nem minősülő egyéb előlegek 

címen a szállítóknak átutalt, a levonható előzetesen felszámított áfát nem tartalmazó összeg. 

36. Egyéb követelések 

Egyéb követelésként kell kimutatni a munkavállalói tartozást, a visszatérítendő adót, az 

igényelt, de még nem teljesített támogatást, továbbá az üzleti évhez kapcsolódó, szerződésen 

alapuló - konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, 

nem számlázott - utólag kapott engedmény miatti követelés összegét is.  

Egyéb követelésként kell kimutatni - a nem részesedési viszonyban lévő vállalkozások között 

létrejött - valódi penziós és óvadéki repóügylet esetén a határidős viszonteladási kötelezettség 

mellett vásárolt eszköz kifizetett vételárát, illetve a határidős visszavásárlási kötelezettség 

mellett eladott eszköz kifizetett visszavásárlási árát, az értékpapír-kölcsönügylet során a 

kölcsönbeadott értékpapír kölcsönszerződés szerinti értékében fennálló követelést, továbbá a 

származékos ügyletek esetén a fizetett letétek, pénzügyi biztosítékok, árkülönbözetek összegét, 

amíg az ügylet le nem zárul.  

Egyéb követelés mérlegtételnél kell kimutatni továbbá a nem részesedési viszonyban lévő 

adóssal szembeni követelést, ideértve a tartósan adott kölcsönből a mérlegfordulónapot követő 

egy éven belül esedékes részleteket, a vásárolt követeléseket, a térítés nélkül és egyéb címen 

átvett követeléseket, a peresített követelésekből – az Szt. 77. § (2) bekezdés a) és b) pontja 
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szerinti követelések kivételével - a bíróság által az üzleti év mérlegfordulónapjáig jogerősen 

megítélt követeléseket is. 

37. Értékpapírok 

A forgóeszközök között értékpapírként a forgatási célból, átmeneti, nem tartós befektetésként 

vásárolt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, illetve tulajdoni részesedést jelentő 

befektetéseket kell kimutatni. 

38. Pénzeszközök 

A pénzeszközök a készpénzt, az elektronikus pénzt és a csekkeket, továbbá a bankbetéteket 

foglalják magukban. 

39. Aktív időbeli elhatárolások 

Aktív időbeli elhatárolásként - elkülönítetten - kell kimutatni az üzleti év mérlegének 

fordulónapja előtt felmerült, elszámolt olyan összegeket, amelyek költségként, ráfordításként 

(ideértve a halasztott ráfordításokat is) csak a mérleg fordulónapját követő időszakra 

számolhatók el, valamint az olyan járó árbevételt, kamat- és egyéb bevételeket, amelyek csak a 

mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el, továbbá 

a Szt.68. § (1) bekezdése szerinti különbözetből az eredményt csökkentő tételként még el nem 

számolt összeget.  

Aktív időbeli elhatárolásként kell kimutatni a (kamatbevételekkel szemben elszámolt) névérték 

alatt kibocsátott, a névérték alatt vásárolt diszkont - hitelviszonyt megtestesítő, befektetett vagy 

forgóeszközként kimutatott - értékpapírok névértéke és kibocsátási értéke (vételára) közötti 

különbözet adott üzleti évre, időarányosan járó összegét mindaddig, amíg ezen értékpapírokat 

nem értékesítik, nem váltják be, a könyvekből nem vezetik ki.  

Aktív időbeli elhatárolásként lehet kimutatni a befektetett pénzügyi eszközök közé sorolt, 

névérték alatt beszerzett - hitelviszonyt megtestesítő, a valós értéken történő értékelés alá nem 

vont - kamatozó értékpapír névértéke és beszerzési értéke közötti - nyereségjellegű - 

különbözetből a beszerzéstől az üzleti év mérlegfordulónapjáig terjedő időszakra időarányosan 

jutó (a pénzügyi műveletek egyéb bevételeivel szemben elszámolt) összeget. Az elhatárolás 

ezen értékpapír értékesítésekor, beváltásakor, továbbá a könyvekből - egyéb jogcímen - történő 

kivezetése esetén kell megszüntetni, valamint akkor és olyan összegben, ha és amilyen 

összegben az időbelileg elhatárolt különbözet realizálása bizonytalan.  

Amennyiben a forgóeszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, tulajdoni 

részesedést jelentő befektetés beszerzéséhez kapcsolódóan fizetett (elszámolt), a beszerzési 

értékben a Szt. 61. § (2) bekezdése szerint figyelembe nem vett bizományi díj, vásárolt vételi 
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opció díja jelentős összegű és az az értékpapír beváltásakor, az értékpapír, a befektetés 

értékesítésekor várhatóan megtérül, annak összegét időbelileg el lehet határolni.  

Aktív időbeli elhatárolásként kell kimutatni:  

a) a származékos ügyletek bekerülési (beszerzési) értékét, azaz az ügylet kötése érdekében 

felmerült költségek (ügynöki díjak, jutalékok, opciós díjak) összegét az ügylet zárásáig;  

b) a fedezeti vagy nem fedezeti célú kamat swap ügyletek esetében az utolsó kamatfixálás 

időpontja és a fordulónap közötti időszakra az ügyletre járó kamatkülönbözetet az adott 

kamatperiódussal kapcsolatos elszámolásig;  

c) a piaci érték (valós érték) fedezeti ügyletek fordulónapi valós értéke vagy belső értéke 

alapján az a)-b) és e) pont, valamint a Szt. 44. § (5) bekezdés a)-b) és e) pontja szerint 

kimutatott elhatárolások együttes összegének figyelembevételével fennálló 

nyereségjellegű összegből a hatékony részt, jellegétől függően az egyéb kapott (járó) 

kamatokkal és kamatjellegű bevételekkel, vagy a pénzügyi műveletek egyéb 

bevételeivel szemben. Az így kimutatott aktív időbeli elhatárolást jellegétől függően az 

egyéb kapott (járó) kamatokkal és kamatjellegű bevételekkel, vagy a pénzügyi 

műveletek egyéb bevételeivel szemben kell megszüntetni, amennyiben az előző 

fordulónaphoz képest a nyereségjellegű összeg csökkent, vagy ha egy adott 

fordulónapon az ügylettel kapcsolatban a Szt. 44. § (5) bekezdés c) pontja szerinti 

elhatárolás kimutatásának van helye, illetve, ha az ügyletet lezárják, vagy ha a fedezeti 

elszámolást meg kell szüntetni;  

d) cash-flow fedezeti ügylet esetén, ha a fedezeti ügylet előbb lezárul, mint a fedezett 

ügylet, a fedezeti ügylet realizált veszteségéből a hatékony részt a fedezett ügylet 

bekövetkezéséig. Az így kimutatott aktív időbeli elhatárolást a Szt. 47. § (11) 

bekezdésének figyelembevételével kell megszüntetni;  

e) előrejelzett ügylet vagy biztos elkötelezettség cash-flow fedezeti ügylete esetén, ha a 

fedezeti ügylet lejárata a pénzügyi teljesítéshez igazodik, és ezért a fedezeti ügylet 

lejárata későbbi, mint a fedezett ügylet bekövetkezésének időpontja, a fedezeti 

ügyletnek a fedezett ügylet bekövetkezésének időpontjában fennálló, nem realizált 

nyereségéből a hatékony részt az ügylet zárásáig, jellegétől függően az egyéb kapott 

(járó) kamatokkal és kamatjellegű bevételekkel vagy a pénzügyi műveletek egyéb 

bevételeivel szemben.  

Aktív időbeli elhatárolásként kell kimutatni a kötelezettséggel szemben a Szt. 47. § (11) 

bekezdés alkalmazása esetén a kötelezettség visszafizetendő összege és bekerülési értéke 

közötti különbözetet, ha a visszafizetendő összeg a nagyobb. Az így kimutatott aktív időbeli 
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elhatárolást a kötelezettség kivezetésekor, a kivezetett könyv szerinti értékkel arányos 

összegben kell megszüntetni a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaival szemben.  

Aktív időbeli elhatárolásként lehet kimutatni a hitel, a kölcsön felvételéhez közvetlenül 

kapcsolódóan felmerült költségeket, beleértve a hitel, a kölcsön feltételeként előírt 

bankgarancia vagy hitelvizsgálat díját, a hitel igénybevétele miatt fizetett kezelési díjat és 

folyósítási jutalékot, amennyiben azokat nem a Szt. 47. § (4) bekezdés a) pontja szerint 

számolják el. A hitelfelvételhez kapcsolódó költségek elhatárolt összegét a hitel, a kölcsön 

futamideje alatt időarányosan, de legkésőbb a hitel, a kölcsön teljes összegének 

visszafizetésekor kell megszüntetni.  

Aktív időbeli elhatárolásként kell kimutatni a szerződés elszámolási egysége - általános 

forgalmi adót nem tartalmazó - teljes szerződéses ellenértékének mérlegfordulónapi teljesítési 

fok arányában számított összege azon részét, amely meghaladja a szerződés elszámolási 

egységével kapcsolatban az előző üzleti év(ek)ben és a tárgyévben együttesen elszámolt nettó 

árbevételt. 

Az aktív időbeli elhatárolások között halasztott ráfordításként kell kimutatni az ellentételezés 

nélküli tartozásátvállalás során - a tartozásátvállalás beszámolási időszakában - a véglegesen 

átvállalt és pénzügyileg nem rendezett kötelezettség egyéb ráfordításként elszámolt 

megállapodás szerinti összegét. Az elhatárolást az átvállalt kötelezettségnek a megállapodás 

szerinti pénzügyi rendezésekor, a teljesítésnek megfelelően kell az egyéb ráfordításokkal 

szemben megszüntetni.  

Az aktív időbeli elhatárolások között halasztott ráfordításként elszámolható a devizaszámlán 

meglévő devizakészlettel nem fedezett, külföldi pénzértékre szóló - beruházáshoz (a 

beruházással megvalósuló tárgyi eszközhöz), vagyoni értékű joghoz továbbá a forgóeszközhöz 

kapcsolódó - hiteltartozások, devizakötvény- kibocsátásból származó  - beruházáshoz (a 

beruházással megvalósuló tárgyi eszközhöz), vagyoni értékű joghoz kapcsolódó - tartozások 

esetén a tárgyévben, a mérlegfordulónapi értékelésből adódóan keletkezett és a pénzügyi 

műveletek egyéb ráfordításai között elszámolt - árfolyamnyereséggel nem ellentételezett - 

árfolyamveszteség teljes összege a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításainak a csökkentésével 

(nem realizált árfolyamveszteség). A hiteltartozások, devizakötvény- kibocsátásból származó 

tartozások törlesztésekor - az előző időszakokban elhatárolt halmozott összegből - a 

törlesztőrészletre jutó - halasztott ráfordításként kimutatott - nem realizált veszteséget meg kell 

szüntetni, a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításainak a növelésével (realizált 

árfolyamveszteség).  
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A fentiek szerint halasztott ráfordításként kimutatott árfolyamveszteséget - a pénzügyi 

műveletek egyéb ráfordításakénti elszámolással - meg kell szüntetni, ha a külföldi pénzértékre 

szóló hiteltartozást, a devizakötvény-kibocsátásból származó tartozást teljes összegében 

visszafizették, illetve - tárgyi eszköz, vagyoni értékű jog finanszírozása esetén - ha a 

devizahitellel, a devizakötvény-kibocsátással finanszírozott tárgyi eszközt, vagyoni értékű 

jogot értékesítették, vagy más jogcímen az állományból kivezették. Nem minősül a tartozás 

visszafizetésének, ha a még fennálló tartozás pénznemét (devizanemét) szerződésmódosítás 

keretében megváltoztatják.  

Aktív időbeli elhatárolásként kell kimutatni a kölcsönbeadott értékpapír könyv szerinti 

értékének a - felhalmozott kamattal csökkentett - kölcsönszerződés szerinti értékét meghaladó 

összegét (veszteségét). Az időbeli elhatárolást akkor kell megszüntetni, amikor a 

kölcsönbevevő által visszaszolgáltatott értékpapír eladásra, beváltásra, illetve egyéb ügylet 

keretében az állományból véglegesen kivezetésre kerül, vagy a kölcsönbevevő megtéríti annak 

piaci értékét, mert az értékpapír nem kerül visszaszolgáltatásra.  

Az aktív időbeli elhatárolások között halasztott ráfordításként ki lehet mutatni a jogszabályi 

rendelkezés alapján az üzemeltetőnek térítés nélkül véglegesen átadott eszköz (beruházás) 

nyilvántartás szerinti értékét. A térítés nélkül átadott eszköz (beruházás) időbelileg elhatárolt 

nyilvántartás szerinti értékét - az átadáskor meghatározott módon és időtartamon belül - kell az 

egyéb ráfordításokkal szemben megszüntetni.  

Aktív időbeli elhatárolásként lehet kimutatni a jogszabályi előíráson, szerződésen, 

megállapodáson alapuló támogatások várható, még el nem számolt összegét az egyéb 

bevételekkel szemben, amennyiben az Egyetem bizonyítani tudja, hogy teljesíteni fogja a 

támogatáshoz kapcsolódó feltételeket és valószínű, hogy a támogatást meg fogja kapni. Az 

aktív időbeli elhatárolást a kapott támogatás elszámolásakor, illetve a támogatás 

meghiúsulásakor kell megszüntetni. 

 

4. SZÁMLAOSZTÁLY 

FORRÁSOK 

 

A 4. számlaosztályban kell kimutatni az eszközök forrásait. Idetartoznak a saját tőke, a 

céltartalékok, a hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek, valamint a passzív időbeli 

elhatárolások számlái. 
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41. Saját tőke 

A saját tőke a - jegyzett, de még be nem fizetett tőkével csökkentett - jegyzett tőkéből, a 

tőketartalékból, az eredménytartalékból, a lekötött tartalékból, az értékelési tartalékból és a 

tárgyév adózott eredményéből tevődik össze. 

411. Jegyzettőke 

Az államháztartási költségvetési 2021.07.31-i záróbeszámolóban szereplő vagyon induláskori 

értéke. 

412. Tőketartalék 

A tőketartalék növekedéseként kell kimutatni:  

a) a tulajdonosok (a tagok) által az alapításkor, illetve a tőkeemeléskor tőketartalékként (a 

jegyzési érték és a névérték különbözeteként) véglegesen átadott eszközök, 

pénzeszközök értékét,  

b) a jegyzett tőke leszállítását a tőketartalékkal szemben,  

c) a tőketartalékból lekötött tartalék visszavezetett összegét a lekötés feloldása alapján,  

d) a pénzmozgással, illetve az eszközmozgással egyidejűleg a jogszabály alapján 

tőketartalékba helyezett pénzeszközöket, átvett eszközök értékét.  

A tőketartalék csökkenéseként kell kimutatni:  

a) a jegyzett tőke emelését a szabad tőketartalékból,  

b) a veszteség miatti negatív eredménytartalék ellentételezésére felhasznált összeget,  

c) a tőkekivonással megvalósított jegyzett tőke leszállításához kapcsolódó 

tőketartalékkivonás összegét,  

d) a tőketartalék lekötött tartalékba átvezetett összegét,  

e) a pénzmozgással, illetve az eszközmozgással egyidejűleg a jogszabály alapján 

tőketartalékkal szemben átadott pénzeszközök, eszközök értékét.  

A tőketartalék csak akkor csökkenthető, ha emiatt a tőketartalék nem lesz negatív. 

413. Eredménytartalék 

Az eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni:  

a) az előző üzleti év mérleg szerinti eredményét (nyereségét), ideértve az ellenőrzés előző 

üzleti év(ek) adózott eredményét növelő módosítását (nyereségét) is,  

b) a jegyzett tőke leszállítását az eredménytartalékkal szemben,  

c) a veszteség miatti negatív eredménytartalék ellentételezésére felhasznált tőketartalékot,  

d) a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a veszteség pótlásához nem szükséges - 

korábban ilyen címen adott - pótbefizetés visszakapott összegét a pénzmozgással 

egyidejűleg,  
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e) az eredménytartalékból lekötött tartalék visszavezetett összegét a lekötés feloldása 

alapján,  

f) a pénzmozgással, illetve az eszközmozgással egyidejűleg a jogszabály alapján  

Az eredménytartalék csökkenéseként kell kimutatni:  

a) az előző üzleti év mérleg szerinti eredményét (veszteségét), ideértve az ellenőrzés előző 

év(ek) mérleg szerinti eredményét csökkentő módosítását (veszteségét) is,  

b) a jegyzett tőke emelését a rendelkezésre álló szabad eredménytartalékból,  

c) az eredménytartalék lekötött tartalékba átvezetett összegét,  

d) az üzleti év végén a tárgyévi adózott eredmény kiegészítéseként osztalékra, 

részesedésre, kamatozó részvény kamatára, továbbá az eredménytartalékot terhelő 

adóra igénybe vett összeget,  

e) a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaság veszteségének 

fedezetére teljesített - törvényi előíráson alapuló - pótbefizetés összegét a 

pénzmozgással egyidejűleg,  

f) a tőkekivonással megvalósított jegyzett tőke leszállításához kapcsolódó 

eredménytartalékkivonás összegét,  

g) a pénzmozgással, illetve az eszközmozgással egyidejűleg a jogszabály alapján 

eredménytartalékkal szemben átadott pénzeszközök, eszközök értékét.  

Az adózott eredmény kiegészítéséhez a szabad eredménytartalék csak akkor vehető igénybe, ha 

az igénybevétel után a lekötött tartalékkal, továbbá az értékelési tartalékkal csökkentett saját 

tőke összege meghaladja a jegyzett tőke összegét. 

414. Lekötött tartalék 

A lekötött tartalék a tőkeváltozásból lekötött összegeket és a kapott pótbefizetés összegét 

foglalja magában.  

A lekötött tartalék feloldását - a pótbefizetés kivételével - a tőkeváltozással szemben kell 

elszámolni.  

A lekötött tartalékban kell fedezetet képezni az átalakulással közvetlenül összefüggően 

keletkező adófizetési kötelezettségre, ha az adófizetési kötelezettség a jogutódot terheli és arra 

más módon nem képeztek fedezetet. 

417. Értékelési tartalék 

Értékelési tartalékként kell kimutatni a piaci értékelés alapján meghatározott értékhelyesbítés 

összegét. Az értékelési tartalék és az értékhelyesbítés csak és kizárólag egymással szemben és 

azonos összegben változhat. Az értékelési tartalék terhére a saját tőke más elemeit nem lehet 

kiegészíteni, annak terhére kötelezettség nem teljesíthető. 
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419. Adózott eredmény 

Alaptevékenység (közhasznú tevékenység), illetve vállalkozási tevékenység bontásban 

kimutatott tárgyévi adózott eredmény, egyezően az eredménykimutatásban ilyen címen 

kimutatott összeggel. 

42. Céltartalékok 

Az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot kell képezni - a szükséges mértékben - azokra 

a múltbeli, illetve a folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, harmadik felekkel 

szembeni fizetési kötelezettségekre [ideértve különösen a jogszabályban meghatározott 

garanciális kötelezettséget, a függő kötelezettséget, a biztos (jövőbeni) kötelezettséget, a 

korengedményes nyugdíj, illetve a helyébe lépő korhatár előtti ellátás, a végkielégítés miatti 

fizetési kötelezettséget, a környezetvédelmi kötelezettséget, valamint a megkötött szerződésből 

vagy annak elszámolási egységéből várható veszteséget], amelyek a mérlegfordulónapon 

valószínű vagy bizonyos, hogy fennállnak, de összegük vagy esedékességük időpontja még 

bizonytalan, és azokra az Egyetem a szükséges fedezetet más módon nem biztosította.  

Az adózás előtti eredmény terhére - a valós eredmény megállapítása érdekében a szükséges 

mértékben - céltartalék képezhető az olyan várható, jelentős és időszakonként ismétlődő 

jövőbeni költségekre (különösen a fenntartási, az átszervezési költségekre, a 

környezetvédelemmel kapcsolatos költségekre), amelyekről a mérlegfordulónapon 

feltételezhető vagy bizonyos, hogy a jövőben felmerülnek, de összegük vagy felmerülésük 

időpontja még bizonytalan és nem sorolhatók a passzív időbeli elhatárolások közé.  

A céltartalék képzése során a mérlegfordulónapon fennálló várható költségeket akkor is 

figyelembe lehet venni, ha azok csak a mérlegfordulónap és a mérlegkészítés időpontja között 

válnak ismertté.  

Az előző bekezdés szerinti céltartalék a szokásos üzleti tevékenység rendszeresen és 

folyamatosan felmerülő költségeire nem képezhető.  

Külön törvény, illetve kormányrendelet további egyéb céltartalék-képzési kötelezettséget, 

illetve lehetőséget is előírhat. Ez esetben a céltartalék képzésének és felhasználásának 

elszámolása során a külön törvényben, illetve kormányrendeletben meghatározottak szerint kell 

eljárni. 

43-47. Kötelezettségek 

Kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, 

pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a 

hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesített, az Egyetem által elfogadott, elismert 

szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz, valamint az állami vagy önkormányzati vagyon 
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részét képező eszközök - törvényi rendelkezés, illetve felhatalmazás alapján történő - 

kezelésbevételéhez kapcsolódnak.  

A kötelezettségek lehetnek hátrasoroltak, hosszú és rövid lejáratúak. 

43. Hátrasorolt kötelezettségek 

Hátrasorolt kötelezettségként kell kimutatni minden olyan kapott kölcsönt, amelyet ténylegesen 

az Egyetem rendelkezésére bocsátottak, és a vonatkozó szerződés tartalmazza a kölcsönt nyújtó 

fél egyetértését arra vonatkozóan, hogy az általa nyújtott kölcsön bevonható az Egyetem 

adóssága rendezésébe, valamint a kölcsönt nyújtó követelése a törlesztések sorrendjében a 

tulajdonosok előtti legutolsó helyen áll, azt az Egyetem felszámolása vagy csődje esetén csak a 

többi hitelező kielégítése után kell kiegyenlíteni, a kölcsön visszafizetési határideje vagy 

meghatározatlan, vagy a jövőbeni eseményektől függ, de eredeti futamideje öt évet meghaladó 

lejáratú, a kölcsön törlesztése az eredeti lejárat vagy a szerződésben kikötött felmondási idő 

előtt nem lehetséges. 

44. Hosszú lejáratú kötelezettségek 

Hosszú lejáratú kötelezettség - a hitelezővel kötött szerződés szerint - az egy üzleti évnél 

hosszabb lejáratra kapott kölcsön (ideértve a kötvénykibocsátást is) és hitel, a mérleg 

fordulónapját követő egy üzleti éven belül esedékes törlesztések levonásával, továbbá az egyéb 

hosszú lejáratú kötelezettség.  

A hosszú lejáratra kapott kölcsönöktől elkülönítetten kell kimutatni a részvénnyé 

átváltoztatható és átváltozó kötvények miatti, továbbá az Egyetem által kibocsátott egyéb 

kötvények miatti kötelezettségeket. 

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben számlacsoport azokat a 

kötelezettségeket tartalmazza, amelyeknél a hitelezővel kötött szerződés szerint a pénzértékben 

kifejezett fizetési kötelezettségek lejárata az egy évet meghaladja, ideértve az átváltoztatható és 

átváltozó kötvények miatti, továbbá az egyéb kötvénykibocsátásból származó kötelezettségeket 

is, ha azok pénzügyi rendezése a tárgyévet követő évben még nem esedékes. 

Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal 

szemben azokat a kötelezettségeket tartalmazza, amelyeknél a jelentős mértékű részesedéssel 

rendelkező hitelezővel kötött szerződés szerint a pénzértékben kifejezett fizetési 

kötelezettségek lejárata az egy évet meghaladja, ideértve az átváltoztatható és átváltozó 

kötvények miatti, továbbá az egyéb kötvénykibocsátásból származó kötelezettségeket is, ha 

azok pénzügyi rendezése a tárgyévet követő évben még nem esedékes. 
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Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 

számlacsoport tartalmaz minden olyan egyéb részesedési viszonyban lévő hitelezővel 

szembeni, egy évnél hosszabb lejáratú kötelezettséget, ha pénzügyi rendezése a tárgyévet 

követő évben még nem esedékes. 

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségként kell kimutatni a lízingbe vevőnél a pénzügyi lízingbe 

vett, beruházásként elszámolt eszköz lízingbe adó (helyette az eladó) által számlázott 

ellenértékének megfelelő kötelezettséget, valamint az állami vagy önkormányzati vagyon 

részét képező eszközök - törvényi rendelkezés, illetve felhatalmazás alapján történő - 

kezelésbevételéhez kapcsolódó kötelezettséget. 

45-47. Rövid lejáratú kötelezettségek 

Rövid lejáratú kötelezettség az egy üzleti évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsön, hitel, 

ideértve a hosszú lejáratú kötelezettségekből a mérleg fordulónapját követő egy üzleti éven 

belül esedékes törlesztéseket is (ez utóbbiak összegét a kiegészítő mellékletben részletezni 

kell). A rövid lejáratú kötelezettségek közé tartozik általában a vevőtől kapott előleg, az 

áruszállításból és szolgáltatás teljesítésből származó kötelezettség, a váltótartozás, a fizetendő 

osztalék, részesedés, kamatozó részvény utáni kamat, valamint az egyéb rövid lejáratú 

kötelezettség. 

A vevőtől forintban kapott előleget a ténylegesen befolyt összegben, a devizában kapott 

előleget a Szt.60. § szerint forintra átszámított összegben kell a mérlegben kimutatni. 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségként kell kimutatni különösen a munkavállalókkal, a 

költségvetéssel, az önkormányzatokkal kapcsolatos elszámolásokat, a jogerős határozattal 

előírt kötelezettségeket, valamint az üzleti évhez kapcsolódó, szerződésen alapuló - konkrét 

termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott - 

utólag adott engedmény miatti kötelezettség összegét is.  

A rövid lejáratú kötelezettségek között kell kimutatni valódi penziós és óvadéki repóügylet 

esetén a határidős visszavásárlási kötelezettség mellett eladott eszköz befolyt eladási árát, 

illetve a határidős viszonteladási kötelezettség mellett vásárolt eszköz befolyt viszonteladási 

árát, az értékpapír kölcsönügylet során kölcsönbevett értékpapír kölcsönszerződés szerinti 

értékében fennálló kötelezettséget, továbbá a származékos ügyletek esetén a kapott letétek, 

árkülönbözetek összegét, amíg az ügylet le nem zárul.  

A külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe az egyéb rövid lejáratú követelések, 

illetve az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között köteles kimutatni a külföldi székhelyű 

vállalkozással vagy annak más fióktelepével szembeni követeléseit, illetve kötelezettségeit, 

ideértve azokat a tételeket is, amikor a fióktelep vevői, megrendelői az ellenértéket közvetlenül 
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a külföldi székhelyű vállalkozásnak, vagy más fióktelepének fizetik meg, illetve a fióktelep 

olyan kötelezettségét, amelyet a külföldi székhelyű vállalkozás, vagy annak más fióktelepe 

közvetlenül egyenlít ki. A pénzügyileg nem rendezendő követeléseket és kötelezettségeket év 

végén egymással szemben össze kell vezetni és a forintban mutatkozó különbözetet a pénzügyi 

műveletek egyéb bevételeként, illetve a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként kell 

elszámolni.  

A kötelezettségek között kell a mérlegben önálló tételként kimutatni származékos ügyletek 

negatív értékelési különbözete címén a pénzügyi instrumentumok Szt. 59/A-59/F. §-ok szerinti 

valós értéken történő értékelése esetén a le nem zárt kereskedési, illetve fedezeti célú 

származékos ügyletek negatív valós értékét (jövőben várható - veszteségjellegű - eredményét). 

48. Passzív időbeli elhatárolások 

Passzív időbeli elhatárolásként kell elkülönítetten kimutatni  

a) a mérleg fordulónapja előtt befolyt, elszámolt bevételt, amely a mérleg fordulónapja 

utáni időszak árbevételét, bevételét képezi,  

b) a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költséget, ráfordítást, amely csak a mérleg 

fordulónapja utáni időszakban merül fel, kerül számlázásra,  

c) mérleg fordulónapja és elkészítésének időpontja között az Egyetemmel szemben 

érvényesített, benyújtott, ismertté vált, a mérleggel lezárt üzleti évhez kapcsolódó 

kártérítési igényt, kártérítést, bírósági költséget,  

d) a mérleggel lezárt üzleti évhez kapcsolódó, a jóváhagyásra jogosult testület által 

megállapított, kötelezettségként ki nem mutatott prémiumot, jutalmat, azok járulékát. 

Passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni a szerződés elszámolási egységével 

kapcsolatban az előző üzleti év(ek)ben és a tárgyévben elszámolt nettó árbevételnek azt 

a részét, amely meghaladja a szerződés elszámolási egysége - általános forgalmi adót 

nem tartalmazó - teljes szerződéses ellenértékének mérlegfordulónapi teljesítési fok 

arányában számított összegét.  

Passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére - 

visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott, pénzügyileg rendezett, egyéb bevételként elszámolt 

támogatás összegéből az üzleti évben költséggel, ráfordítással nem ellentételezett összeget. Az 

elhatárolást a költségek, ráfordítások tényleges felmerülésekor, illetve a támogatási 

szerződésben, megállapodásban foglaltak teljesülésekor kell megszüntetni.  

Passzív időbeli elhatárolásként lehet kimutatni a befektetett pénzügyi eszközök közé sorolt, 

névérték felett beszerzett - hitelviszonyt megtestesítő, a valós értéken történő értékelés alá nem 

vont - kamatozó értékpapír névértéke és beszerzési értéke közötti - veszteségjellegű - 
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különbözetből a beszerzéstől az üzleti év mérlegfordulónapjáig terjedő időszakra időarányosan 

jutó - elszámolt értékvesztéssel csökkentett - (a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaival 

szemben elszámolt) összeget. Az elhatárolást ezen értékpapír értékesítésekor, beváltásakor, 

továbbá a könyvekből - egyéb jogcímen - történő kivezetése esetén, valamint akkor kell 

megszüntetni, ha a Szt. 54. § (4)-(7) bekezdése szerint olyan összegű értékvesztést kell 

elszámolni, amelynek hatására ezen értékpapír könyv szerinti értéke a névérték alá csökken.  

Passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni:  

a) a származékos ügyletek esetén az ügylet kiírásából eredő bevételek összegét az ügylet 

zárásáig;  

b) a fedezeti vagy nem fedezeti célú kamat swap ügyletek esetén az utolsó kamatfixálás 

időpontja és a fordulónap közötti időszakra eső, fizetendő kamatkülönbözetet az adott 

kamatperiódussal kapcsolatos elszámolásig;  

c) a származékos ügyletek fordulónapi valós értéke vagy belső értéke alapján az a)-b) és 

e) pont, valamint a Szt. 32. § (5) bekezdés a)-b) és e) pontja szerint kimutatott 

elhatárolások együttes összegének figyelembevételével fennálló veszteségjellegű 

összeget, azon cash-flow fedezeti ügyletek hatékony része kivételével, amelyekre a 

fedezeti elszámolást alkalmazzák vagy amelyekre a fedezeti elszámolást meg kellett 

szüntetni, mert a fedezeti ügylet már nem felel meg a fedezeti elszámolás 3. § (8) 

bekezdés 10. vagy 10/b. pontjában foglalt feltételeinek, de amelyek esetében a fedezett 

ügylet várhatóan bekövetkezik. Az elhatárolt összeget jellegétől függően a fizetendő 

(fizetett) kamatokkal és kamatjellegű ráfordításokkal, vagy a pénzügyi műveletek egyéb 

ráfordításaival szemben kell elszámolni. Az így kimutatott passzív időbeli elhatárolást 

jellegétől függően a fizetendő (fizetett) kamatokkal és kamatjellegű ráfordításokkal, 

vagy a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaival szemben kell megszüntetni, 

amennyiben az előző fordulónaphoz képest a veszteségjellegű összeg csökkent, vagy ha 

egy adott fordulónapon az ügylettel kapcsolatban a Szt. 32. § (5) bekezdés c) pontja 

szerinti elhatárolás kimutatásának van helye, illetve - a d) pontban foglaltak kivételével 

-, ha az ügyletet lezárják;  

d) cash-flow fedezeti ügylet esetén, ha a fedezeti ügylet előbb lezárul, mint a fedezett 

ügylet, a fedezeti ügylet realizált nyereségéből a hatékony részt a fedezett ügylet 

bekövetkezéséig. Az így kimutatott passzív időbeli elhatárolást a Szt. 47. § (11) 

bekezdésének figyelembevételével kell megszüntetni;  

e) előrejelzett ügylet vagy biztos elkötelezettség cash-flow fedezeti ügylete esetén, ha a 

fedezeti ügylet lejárata a pénzügyi teljesítéshez igazodik, és ezért a fedezeti ügylet 
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lejárata későbbi, mint a fedezett ügylet bekövetkezésének időpontja, a fedezeti 

ügyletnek a fedezett ügylet bekövetkezésének időpontjában fennálló, nem realizált 

veszteségéből a hatékony részt az ügylet zárásáig, jellegétől függően a fizetendő 

(fizetett) kamatokkal és kamatjellegű ráfordításokkal vagy a pénzügyi műveletek egyéb 

ráfordításaival szemben.  

Passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni a kötelezettséggel szemben a Szt. 47. § (11) 

bekezdés alkalmazása esetén a kötelezettség visszafizetendő összege és bekerülési értéke 

közötti különbözetet, ha a visszafizetendő összeg a kisebb. Az így kimutatott passzív időbeli 

elhatárolást a kötelezettség kivezetésekor, a kivezetett könyv szerinti értékkel arányos 

összegben kell megszüntetni a pénzügyi műveletek egyéb bevételeivel szemben. 

A passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként kell kimutatni az egyéb 

bevételként vagy a pénzügyi műveletek bevételeként elszámolt  

a) fejlesztési célra - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott, pénzügyileg rendezett 

támogatás, véglegesen átvett pénzeszköz összegét,  

b) elengedett, valamint a harmadik személy által átvállalt kötelezettség összegét, 

amennyiben az a kötelezettség terhére beszerzett eszközökhöz kapcsolódik (legfeljebb 

a kapcsolódó eszközök nyilvántartás szerinti értékében),  

c) térítés nélkül (visszaadási kötelezettség nélkül) átvett eszközök, továbbá az 

ajándékként, a hagyatékként kapott, a többletként fellelt eszközök piaci - illetve 

jogszabály eltérő rendelkezése esetén a jogszabály szerinti - értékét.  

A támogatásonként, a véglegesen átvett pénzeszközönként, a térítés nélkül átvett eszközönként 

kimutatott halasztott bevételt a fejlesztés során megvalósított eszköz, az elengedett, valamint a 

harmadik személy által átvállalt kötelezettséghez kapcsolódó eszköz, illetve a térítés nélkül 

átvett eszköz (ideértve az ajándékként, a hagyatékként kapott, a többletként fellelt eszközöket 

is) bekerülési értékének, illetve bekerülési értéke arányos részének költségkénti, illetve 

ráfordításkénti elszámolásakor kell megszüntetni.  

Meg kell szüntetni a fejlesztési támogatás miatt kimutatott halasztott bevételt a visszafizetendő 

támogatás ráfordításkénti elszámolásakor is.  

Amennyiben az eszköz bekerülési értéke a használatba vételt követően megnő a 

használatbavételkori bekerülési értékhez képest, akkor a halasztott bevétel megszüntetésekor a 

bekerülési érték növekményét figyelmen kívül kell hagyni. Amennyiben e mellett az eszköz 

hasznos élettartama is növekszik, akkor a halasztott bevétel megszüntetésekor a hasznos 

élettartam növekedését is figyelmen kívül kell hagyni.  
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Halasztott bevételként kell kimutatni a Szt. 3. § (5) bekezdésének 2. pontja szerint 

különbözetként meghatározott negatív üzleti vagy cégértéket.  

A negatív üzleti vagy cégértékként kimutatott halasztott bevételt legalább 5 év, de legfeljebb 

10 év alatt lehet az egyéb bevételekkel szemben megszüntetni. Amennyiben az Egyetem a 

negatív üzleti vagy cégértéket 5 évnél hosszabb idő alatt írja le, azt a kiegészítő mellékletben 

indokolnia kell. A negatív üzleti vagy cégértékként kimutatott halasztott bevételt az egyéb 

bevételekkel szemben meg kell szüntetni az alapul szolgáló részesedés bármilyen jogcímen 

történő könyvekből való kivezetése esetén, illetve átalakuláskor, egyesüléskor, szétváláskor 

abban az esetben, ha a negatív üzleti vagy cégérték keletkezésére ható körülményekben, 

feltételekben olyan változások következnek be, amelyek a negatív üzleti vagy cégérték további 

kimutatását nem indokolják.  

A passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként kell kimutatni az Egyetem 

valamely befektetett eszköze tartós használati, üzemeltetési, kezelési jogának átengedéséért 

kapott bevételt. A halasztott bevételt az alapul szolgáló szerződésben, megállapodásban 

meghatározott időtartam alatt, határozatlan idejű szerződés esetén öt év vagy ennél hosszabb 

idő alatt lehet megszüntetni. Amennyiben az Egyetem öt évnél hosszabb idő alatt szünteti meg 

a halasztott bevételt, azt a kiegészítő mellékletben indokolni kell.  

Passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni a kölcsönbeadott értékpapír - felhalmozott 

kamattal csökkentett - kölcsönszerződés szerinti értékének a könyv szerinti értékét meghaladó 

összegét (nyereségét). Az időbeli elhatárolást akkor kell megszüntetni, amikor a kölcsönbevevő 

által visszaszolgáltatott értékpapír eladásra, beváltásra, illetve egyéb ügylet keretében az 

állományból véglegesen kivezetésre kerül, vagy a kölcsönbevevő megtéríti annak piaci értékét, 

mert az értékpapír nem kerül visszaszolgáltatásra. 

 

5. SZÁMLAOSZTÁLY 

KÖLTSÉGNEMEK 

 

Az 5. számlaosztály a költségeket költségnemek szerint csoportosítva tartalmazza.  

Az 5. számlaosztályon belül a költségnemek: anyagköltség, igénybe vett szolgáltatások 

költségei, egyéb szolgáltatások költségei, bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, 

bérjárulékok, értékcsökkenési leírás. A számlaosztályon belül - az eredménykimutatást 

összköltség eljárással készítő Egyetemnek - elkülönítetten kell kimutatni az - egyébként 

költségnemnek, költségmegtérülésnek nem minősülő - aktivált saját teljesítmények tárgyévi 
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értékének változását, mint a vele azonos nagyságú közvetlen költségek fedezetét, és az 

értékesítésre nem került teljesítmények közvetlen önköltséggel azonos értékét. 

51. Anyagköltség 

Anyagköltségként az üzleti évben felhasznált vásárolt anyagok bekerülési (értékvesztéssel 

csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt bekerülési) értékét, továbbá a vásárolt 

növendék-, hízó- és egyéb állatok bekerülési értékét kell kimutatni. A termelés, a tevékenység, 

a szolgáltatás során keletkezett hulladékok, haszonanyagok értékével, az anyagok bekerülési 

értékében figyelembe vett vámteher, jövedéki adó, termékdíj visszatérített összegével az 

anyagköltséget csökkenteni kell. 

52. Igénybevett szolgáltatások költségei 

Az igénybe vett szolgáltatások értékeként az üzleti évben igénybe vett anyagjellegű és nem 

anyagjellegű szolgáltatások bekerülési értékét a - le nem vonható általános forgalmi adót is 

magában foglaló - számlázott, fizetett, szerződésben meghatározott összegben kell elszámolni.  

Az elszámolt költség értékét módosítja az a felek között utólag elszámolt, a szokásos piaci ár 

és az alkalmazott ellenérték alapján számított különbözet, amellyel a társasági adóról és az 

osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tao tv.) 18. §-a alapján a 

szolgáltatást igénybe vevőnek az igénybe vett szolgáltatásra tekintettel a társasági adó alapját 

módosítani kellene, amennyiben a különbözetet a könyvviteli elszámolásában a szolgáltatás 

igénybe vétele miatti költség, ráfordítás értékének módosításaként nem szerepeltetné.  

Igénybe vett szolgáltatás minden olyan szolgáltatás, amely nem tartozik a közvetített 

szolgáltatás, illetve az egyéb szolgáltatás közé; különösen az utazásszervezés, a szállítás-

rakodás, a raktározás, a csomagolás, a kölcsönzés, a bérlet, a bérmunka, az eszközök 

karbantartása, a postai és távközlési szolgáltatás, a mosás és vegytisztítás, a bizományi 

tevékenység, az ügyletszerzés, az oktatás és továbbképzés, a hirdetés, a reklám és propaganda, 

a piackutatás, a könyvkiadás, a lapkiadás, a szállodai szolgáltatás, a vendéglátás, a kutatás és 

kísérleti fejlesztés, a tervezés és lebonyolítás, a könyvvizsgálat, a könyvviteli szolgáltatás. 

Karbantartás a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos 

üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző 

karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon 

javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell 

végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi. 
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53. Egyéb szolgáltatások költségei 

Egyéb szolgáltatás a pénzügyi, a befektetési, a biztosítóintézeti, a hatósági igazgatási, az egyéb 

hatósági szolgáltatás.  

Az egyéb szolgáltatások értékeként az üzleti évben felmerült, az eszközök bekerülési értékében 

el nem számolt (figyelembe nem vehető) illetéket, jogszabályon alapuló hatósági igazgatási, 

szolgáltatási díjat, egyéb hatósági igazgatási, szolgáltatási eljárási díjat, bankköltséget (a 

fizetett, fizetendő kamat kivételével) és a negatív hozamként felszámított összeget (negatív 

kamatot), biztosítási díjat, továbbá a saját előállítású termékeknek a saját kiskereskedelmi 

egységbe történő kiszállításakor, illetve (saját) üzemben történő felhasználásakor megfizetett 

adót, járulékot, termékdíjat a számlázott, a fizetett, a szerződésben meghatározott (számított), a 

bevallott összegben kell kimutatni.  

Az elszámolt költség értékét módosítja az a felek között utólag elszámolt, a szokásos piaci ár 

és az alkalmazott ellenérték alapján számított különbözet, amellyel a Tao tv. 18. §-a alapján a 

szolgáltatást igénybe vevőnek az igénybe vett szolgáltatásra tekintettel a társasági adó alapját 

módosítani kellene, amennyiben a különbözetet a könyvviteli elszámolásában a szolgáltatás 

igénybevétele miatti költség, ráfordítás értékének módosításaként nem szerepeltetné. 

54. Bérköltség 

Bérköltség minden olyan - az üzleti évhez kapcsolódó - kifizetés, amely a munkavállalókat, az 

alkalmazottakat, a tagokat megillető, az érvényes rendelkezések szerint bérként vagy 

munkadíjként elszámolandó járandóság, az alkalmazásban állók és a munkavégzésre irányuló 

további jogviszonyban állók részére az üzleti évre bérként számfejtett, elszámolt összeg 

(ideértve az üzleti év után elszámolt, jóváhagyott prémiumokat, jutalmakat, valamint a 13. és a 

további havi fizetést is), amely elemeiben megfelel a statisztikai elszámolások szerinti 

keresetnek, függetlenül attól, hogy az ilyen címen kifizetett összegek után kell-e személyi 

jövedelemadót fizetni vagy sem, illetve alapját képezi-e vagy sem a bérjárulékoknak. 

55. Személyi jellegű egyéb kifizetések 

Személyi jellegű egyéb kifizetések: azok a természetes személyek részére teljesített kifizetések, 

elszámolt összegek, amelyeket a kifizető a természetes személy részére jogszabályi előírás vagy 

saját elhatározása alapján teljesít, és nem tartoznak a bérköltség, illetve a vállalkozási díj 

fogalmába. Ilyenek különösen: a szerzői jogdíj, a lakhatási költségtérítés, a lakásépítésre 

nyújtott támogatás (ideértve az átvállalt kamatot és kezelési költséget is), az étkezési térítés, a 

munkábajárással kapcsolatos költségtérítés, a jubileumi jutalom, a szolgálati elismerés, a 

dolgozó kötelezettségvállalásának térítése, a bányászati keresetkiegészítés, a tárgyjutalmak, az 
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egyéb természetbeni munkajövedelmek, a megváltozott munkaképességű munkavállalók 

keresetkiegészítése, a betegszabadság díjazása, a munkáltatót terhelő táppénz, táppénz-

kiegészítés, a munkavállaló részére kötött, de a munkáltató által fizetett baleset-, élet- és 

nyugdíjbiztosítás díja, az önkéntes pénztárba befizetett munkáltatói tagdíj-hozzájárulás, a 

magánnyugdíjpénztárba befizetett munkáltatói tagdíj- kiegészítés, a munkáltatót terhelő, illetve 

általa átvállalt személyi jövedelemadó, a jóléti és kulturális költségek, a végkielégítés, a 

munkáltatói hozzájárulás a korengedményes nyugdíj, illetve a helyébe lépő korhatár előtti 

ellátás igénybevételéhez, továbbá az alkalmazottakat, munkavállalókat megillető kifizetések, 

mint a napidíj, a különélési pótlék, a jogszabály alapján fizetett költségtérítések, a sorkatonai 

vagy polgári szolgálat teljesítését követően fizetett személyi alapbér, a találmányi díj, a 

szabadalom vételára és hasznosítási díja, az újítási díj, az ezekkel kapcsolatosan fizetett 

közreműködői díj, valamint nem a munkaviszonnyal összefüggésben fizetett szerzői, írói és 

más szerzői jogvédelmet élvező munkák díjai, az azokkal kapcsolatos közreműködői díjak, a 

mezőgazdaságban részesmunkát végzők díjazása, a természetben adott juttatások, a 

reprezentáció költségei, és minden egyéb, a statisztikai előírások szerint egyéb 

munkajövedelemnek, szociális költségnek minősített összegek. 

56. Bérjárulékok 

Bérjárulékok a szociális hozzájárulási adó, továbbá minden olyan adók módjára fizetendő 

összeg, amelyet a személyi jellegű ráfordítások vagy a foglalkoztatottak száma alapján 

állapítanak meg, függetlenül azok elnevezésétől. 

57. Értékcsökkenési leírás 

Értékcsökkenési leírásként kell kimutatni:  

a) az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a tervezett értékcsökkenése összegét,  

b) a 200 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi 

termékek, tárgyi eszközök üzembehelyezéskor, egyösszegben, azonnal elszámolt 

bekerülési értékét. 

58. Aktívált saját teljesítmények értéke 

Aktivált saját teljesítmények értékeként a saját előállítású eszközöknek az üzleti évben aktivált 

(az eszközök között állományba vett) értéke és a saját termelésű készletek állományváltozása 

együttes (összevont) összegét kell kimutatni.  

581. Saját termelésű készletek állományváltozása  

A saját termelésű készletek üzleti év végi záróállományának és az üzleti év elejei 

nyitóállományának különbözetét kell állományváltozásként figyelembe venni. 

582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke  
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Saját előállítású eszközök aktivált értékeként kell kimutatni a saját vállalkozásban végzett és az 

eszközök között állományba vett saját teljesítmények [tárgyi eszközök, immateriális javak, az 

eszközök értékét növelő munkák], továbbá a tenyészállattá átminősített növendékállatok, 

valamint a törvény előírásai szerint az egyéb ráfordítások között elszámolandó saját előállítású 

eszközök és saját teljesítmények közvetlen önköltségen számított értékét (ideértve a saját 

termelésű készletek értékvesztését is). 

 

8. SZÁMLAOSZTÁLY 

ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS 

RÁFORDÍTÁSOK 

 

81. Anyagjellegű ráfordítások 

811. Anyagköltség 

Az éves könyvviteli zárlat keretében a 811. könyvviteli számlára kell átvezetni az 51. 

Anyagköltség számlacsoport könyvviteli számláit. 

812. Igénybe vett szolgáltatások értéke 

Az éves könyvviteli zárlat keretében a 812. könyvviteli számlára kell átvezetni az 52. 

Igénybevett szolgáltatások értéke számlacsoport könyvviteli számláit. 

813. Egyéb szolgáltatások értéke 

Az éves könyvviteli zárlat keretében a 813. könyvviteli számlára kell átvezetni az 53. Egyéb 

szolgáltatások értéke számlacsoport könyvviteli számláit. 

814. Eladott áruk beszerzési értéke 

Az eladott áruk beszerzési értéke az üzleti évben - általában - változatlan formában eladott 

anyagok, áruk bekerülési (értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével 

növelt bekerülési) értékét foglalja magában. Az eladott áruk beszerzési értékét növelő tételként 

kell kimutatni az értékesített betétdíjas göngyölegek bekerülési értékét, majd az eladott áruk 

beszerzési értékét csökkenteni kell a visszavett betétdíjas göngyölegek bekerülési értékével. 

815. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 

Az eladott (közvetített) szolgáltatások értékeként a vásárolt és változatlan formában értékesített 

szolgáltatások bekerülési értékét kell elszámolni az értékesítéskor.  

Közvetített szolgáltatás: az Egyetem által saját nevében vásárolt és a harmadik személlyel (a 

megrendelővel) kötött szerződés alapján, a szerződésben rögzített módon részben vagy 

egészben, de változatlan formában továbbértékesített (továbbszámlázott) szolgáltatás; 
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közvetített szolgáltatásnál az Egyetem vevője és nyújtója is a szolgáltatásnak, az Egyetem a 

vásárolt szolgáltatást részben vagy egészben közvetíti úgy, hogy a megrendelővel kötött 

szerződésből a közvetítés lehetősége, a számlából a közvetítés ténye, vagyis az, hogy az 

Egyetem nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is értékesíti változatlan 

formában, de nem feltétlenül változatlan áron, egyértelműen megállapítható.  

Az elszámolt ráfordítás értékét módosítja a felek között utólag elszámolt, a szokásos piaci ár és 

az alkalmazott ellenérték alapján számított különbözet, amellyel a Tao tv. 18. §-a alapján a 

szolgáltatást igénybe vevőnek az igénybe vett szolgáltatásra tekintettel a társasági adó alapját 

módosítani kellene, amennyiben a különbözetet a könyvviteli elszámolásában a szolgáltatás 

igénybevétele miatti költség, ráfordítás értékének módosításaként nem szerepeltetné. 

82. Személy jellegű ráfordítások 

821. Bérköltség 

Az éves könyvviteli zárlat keretében a 821. könyvviteli számlára kell átvezetni az 54. 

Bérköltség számlacsoport könyvviteli számláit. 

822. Személyi jellegű egyéb kifizetések 

Az éves könyvviteli zárlat keretében a 822. könyvviteli számlára kell átvezetni az 55. Személyi 

jellegű egyéb kifizetések számlacsoport könyvviteli számláit. 

823. Bérjárulékok 

Az éves könyvviteli zárlat keretében a 822. könyvviteli számlára kell átvezetni az 56. 

Bérjárulékok számlacsoport könyvviteli számláit. 

83. Értékcsökkenési leírás 

Az éves könyvviteli zárlat keretében a 83. könyvviteli számlára kell átvezetni az 57. 

Értékcsökkenési leírás számlacsoport könyvviteli számláit. 

86. Egyéb ráfordítások 

Egyéb ráfordítások az olyan, az értékesítés nettó árbevételéhez közvetlenül vagy közvetetten 

nem kapcsolódó kifizetések és más veszteség jellegű tételek, amelyek a rendszeres tevékenység 

(üzletmenet) során merülnek fel, és nem minősülnek pénzügyi műveletek ráfordításainak. 

Az egyéb ráfordítások között kell elszámolni: 

861. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 

a) Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének kivezetése 

862. Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke 

a) Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értékének 

kivezetése 
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b) Az eredeti követelést engedményezőnél (eladónál) az átruházott (engedményezett) 

követelés könyv szerinti értékének a kivezetése 

863. Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai 

a) Az üzleti év mérlegfordulónapja előtt bekövetkezett, a mérlegkészítés időpontjáig 

ismertté vált káreseménnyel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek elszámolása 

b) Fizetett, illetve a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, elszámolt, fizetendő, a 

mérlegfordulónap előtti időszakhoz kapcsolódó 

– bírságok 

– kötbérek 

– késedelmi kamatok 

– behajtási költségátalányok 

– kártérítések 

– sérelemdíjak 

c) Önellenőrzési pótlék elszámolása 

d) Költségek (ráfordítások) ellentételezésére visszafizetési kötelezettség nélkül adott  

e) támogatás, juttatás összegének elszámolása 

f) Késedelmes fizetés után fizetendő behajtási költségátalány összegének elszámolása 

g) Veszteségjellegű kerekítési különbözet elszámolása 

864. Utólag adott (fizetendő) értékesítéshez közvetve kapcsolódó engedmény 

a) Az üzleti évhez kapcsolódó, szerződésen alapuló, nem számlázott, konkrét termékhez, 

anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetlenül nem kapcsolódó, utólag adott 

(fizetendő) engedmény elszámolása 

b) Az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti közvetett pénzvisszatérítési akció 

keretében adott (fizetendő) engedmény – általános forgalmi adóval csökkentett – 

összegének az elszámolása 

865. Céltartalék képzése 

a) Az üzleti évben céltartalékképzés a várható kötelezettségekre 

b) Az üzleti évben céltartalékképzés a jövőbeni költségekre 

c) Az üzleti évben céltartalékképzés egyéb címen 

866. Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés 

a) Készletek – elszámolt értékvesztés elszámolása 

b) Követelések – képzett értékvesztés elszámolása 

c) Immateriális javakra terven felüli értékcsökkenés elszámolása 

d) Tárgyi eszközökre terven felüli értékcsökkenés elszámolása 
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867. Adók, illetékek, hozzájárulások 

a) Az államháztartás egyes alrendszereivel elszámolt, a bekerülési érték részét nem 

képező, illetve a költségek között el nem számolt adók, díjak, illetékek, hozzájárulások 

tárgyévre bevallott, fizetett, illetve fizetendő összege 

– központi kormányzat felé 

– elkülönített állami pénzalapok felé 

– társadalombiztosítási költségvetés felé 

b) Az Európai Unió különböző pénzügyi alapjaival, pénzügyi forrásaival szemben 

elszámolt, a bekerülési érték részét nem képező, illetve a költségek között el nem 

számolt adók, díjak, illetékek, hozzájárulások tárgyévre bevallott, fizetett, illetve 

fizetendő összegeinek elszámolása 

c) Költségvetéssel szembeni adók, illetékek elszámolása 

d) Nemzeti kulturális járulék elszámolása 

e) Elkülönített alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások elszámolása 

f) Ráfordításként elszámolt fogyasztási adó, jövedéki adó elszámolása 

g) Az anyagok, áruk, szolgáltatások beszerzésével kapcsolatosan a termék, szolgáltatás 

beszerzési árába bele nem tartozó általános forgalmi adó elszámolása (pl. arányosítás 

alapján) 

h) Turisztikai hozzájárulás elszámolása 

i) Bányajáradék elszámolása 

j) Innovációs járulék elszámolása 

k) Környezetterhelési díj NAV-elszámolása 

l) Környezetvédelmi termékdíj elszámolása 

m) Az államháztartás egyes alrendszereivel elszámolt, a bekerülési érték részét nem 

képező, illetve a költségek között el nem számolt adók, díjak, illetékek, hozzájárulások 

tárgyévre bevallott, fizetett, illetve fizetendő összege 

– központi kormányzat felé 

– elkülönített állami pénzalapok felé 

– helyi önkormányzatok felé 

– társadalombiztosítási költségvetés felé 

n) Helyi iparűzési adó elszámolása 

o) Kommunális adók elszámolása 

p) Idegenforgalmi adó elszámolása 

q) Ingatlanadó elszámolása 
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r) Gépjárműadó elszámolása 

s) Eljárási illetékek elszámolása 

t) Késedelmi pótlék és mulasztási bírság elszámolása 

u) Egyéb helyi adók elszámolása 

868. Kivételes nagyságú vagy előfordulású ráfordítások 

a) Tartozásátvállalás szerződés szerinti összegének elszámolása 

b) Térítés nélkül átadott (részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő) eszköz 

nyilvántartási értékének az elszámolása 

c) Térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének az elszámolása 

d) Visszafizetési kötelezettség nélkül átadott, pénzügyileg rendezett támogatás, 

véglegesen átadott pénzeszközök elszámolása 

e) Fejlesztési célra kapott támogatás visszafizetendő összegének elszámolása 

f) Gazdasági társaság tulajdonosánál a gazdasági társaságba bevitt, értékpapírnak vagy 

részesedésnek nem minősülő vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke és a létesítő 

okiratban meghatározott értéke különbözetének elszámolása, amennyiben a 

nyilvántartás szerinti érték a több (apportálás veszteséggel) 

869. Különféle egyéb ráfordítások 

a) Behajthatatlan követelés adott üzleti évben leírt összegének elszámolása (hitelezési 

veszteség) 

b) Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett immateriális javak, tárgyi eszközök 

könyv szerinti értékének elszámolása 

c) Hiányzó, illetve a tárgyévben megsemmisült, állományból kivezetett, vásárolt és saját 

termelésű készletek könyv szerinti értékének elszámolása 

d) Kereskedelmi áruk veszteségjellegű leltárértékelési különbözetének elszámolása 

e) Pénztárosnak fel nem róható okból keletkezett pénzeszközhiányok elszámolása  

f) Behajthatatlan követelés leírt összegének elszámolása 

g) Kapcsolt féllel szemben fennálló követelés elengedésének elszámolása 

h) Jelentős tulajdoni részesedésű és egyéb részesedési viszonyban lévő féllel szemben 

fennálló követelés elengedésének elszámolása 

i) Nem számlázott szállítások esetén a tényleges és a kalkulált beszerzési érték közötti 

nem jelentős különbözet elszámolása 

j) Vagyonrendelőnél a bizalmi vagyonkezelésbe adott eszközök könyv szerinti értékének 

elszámolása 
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87. Pénzügyi műveletek ráfordításai 

A pénzügyi műveletek ráfordításai közé tartoznak: részesedésekből származó ráfordítások, 

árfolyamveszteségek, a befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) 

származó ráfordítások árfolyamveszteségek, a fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű 

ráfordítások, a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai, a részesedések, az értékpapírok, a 

tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése. 

871. Tartós részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 

a) A befektetett pénzügyi eszközök között lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés 

értékesítésekor az értékesített befektetés eladási ára és könyv szerinti értéke közötti – 

veszteségjellegű – különbözet elszámolása 

b) A gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaságba bevitt, befektetett 

pénzügyi eszközök között kimutatott részesedés nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) 

értéke és a létesítő okiratban meghatározott értéke közötti különbözet elszámolása, 

amennyiben a létesítő okiratban meghatározott érték a kevesebb 

c) A gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaság jogutód nélküli 

megszűnése esetén (a felszámolás, a végelszámolás, a kényszertörlési eljárás 

befejezésekor) az erről szóló határozat jogerőre emelkedésekor a megszűnt tartós 

részesedés (részvény, üzletrész, egyéb társasági részesedés) nyilvántartás szerinti 

(könyv szerinti) értéke és a megszűnt tartós részesedés ellenében kapott eszközök 

vagyonfelosztási javaslat szerinti (átvett kötelezettségek megállapodás szerinti 

értékével csökkentett) értéke különbözetének elszámolása, amennyiben a kapott 

eszközök értéke a kevesebb 

d) Az átalakuló, egyesülő, szétváló gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a jogelőd 

gazdasági társaságban lévő megszűnt tartós részesedés (részvény, üzletrész, egyéb 

társasági részesedés) nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értéke és az átalakulással, 

egyesüléssel, szétválással létrejött gazdasági társaságban szerzett részesedés – a 

megszűnt részesedésre jutó, a jogelőd gazdasági társaság végleges vagyonmérlege 

szerinti saját tőke összegével azonos összegű – bekerülési értéke közötti különbözet 

elszámolása, amennyiben a szerzett részesedés értéke a kevesebb (kiválás esetén a 

kiválással létrejött gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti saját tőke 

összegét kell figyelembe venni a különbözet számításánál) 

e) Az átvevő gazdasági társaságon kívüli tulajdonosnál (tagnál) – a gazdasági társaság 

beolvadása esetén – a jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt tartós részesedés 

(részvény, üzletrész, egyéb társasági részesedés) nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) 
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értéke és a megszűnt részesedésre jutó – a jogelőd gazdasági társaság végleges 

vagyonmérlege szerinti – saját tőke értéke (mint a jogutód gazdasági társaságban 

szerzett részesedés bekerülési értéke) különbözetének elszámolása, amennyiben a saját 

tőke értéke a kevesebb 

f) A tulajdonosnál (a tagnál) a gazdasági társaság jegyzett tőkéjének leszállításakor, ha a 

tőkeleszállítás tőkekivonás útján valósul meg, a bevont tartós részesedés (részvény, 

üzletrész, egyéb társasági részesedés) nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értéke és 

névértéke fejében átvett eszközök értéke különbözetének elszámolása, amennyiben az 

átvett eszközök értéke a kevesebb 

g) A térítés nélkül átadott befektetett eszközök között kimutatott részesedések 

nyilvántartás szerinti értékének elszámolása 

872. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 

a) A befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott és eladott, beváltott hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapír – kamatozó értékpapírnál az eladási árában lévő kamattal, 

diszkont értékpapírnál az elszámolt kamattal csökkentett – eladási ára, illetve névértéke 

és könyv szerinti értéke közötti – veszteségjellegű – különbözet elszámolása az 

értékesítéskor, illetve a beváltáskor 

b) A térítés nélkül átadott, hiányzó, megsemmisült, a befektetett pénzügyi eszközök között 

kimutatott értékpapírok, valamint a térítés nélkül átadott, elengedett, behajthatatlannak 

minősített, a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott kölcsönök könyv szerinti 

értékének elszámolása 

c) A befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott befektetési jegyek eladásakor, 

beváltásakor a nettó eszközérték és a könyv szerinti érték különbözetében realizált 

veszteség elszámolása 

d) A gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaságba bevitt, befektetett 

pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapír vagy kölcsön nyilvántartás szerinti 

értéke és a létesítő okiratban meghatározott érték különbözetének elszámolása, 

amennyiben a nyilvántartás szerinti érték a több 

873. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

a) A hosszú, illetve a rövid lejáratú kötelezettségek között nyilvántartott kölcsönök, 

hitelek, kötvénykibocsátásból és más hitelviszonyt megtestesítő értékpapír-

kibocsátásból fennálló tartozások, váltótartozások után fizetett, fizetendő (esedékes) 

kamat összege az eszközök bekerülési értékében elszámolt, figyelembe vett kamat 

kivételével 
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b) A hátrasorolt kötelezettségek (az alárendelt kölcsöntőke) után fizetett, fizetendő 

(esedékes) kamat összegének elszámolása 

874. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése  

a) A forgóeszközök között kimutatott tulajdoni részesedést jelentő befektetések (ideértve 

a saját részvényt, a saját üzletrészt is) értékesítésekor az értékesített befektetés eladási 

ára és könyv szerinti értéke közötti – veszteségjellegű – különbözet elszámolása 

(árfolyamvesztesége) 

875. Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok értékesítésének, beváltásának árfolyamvesztesége  

a) A forgóeszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír – kamatozó 

értékpapírnál az eladási árában lévő kamattal, diszkont értékpapírnál az elszámolt 

kamattal csökkentett – eladási ára és könyv szerinti értéke közötti – veszteségjellegű – 

különbözet elszámolása (árfolyamveszteség) az értékesítéskor 

b) A forgóeszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír 

beváltásakor a névérték és a könyv szerinti érték közötti – veszteségjellegű – különbözet 

elszámolása (árfolyamveszteség) 

c) A diszkont értékpapír beváltásakor a kamatbevételként elszámolt összeggel csökkentett 

névérték és a vételár közötti – veszteségjellegű – különbözet elszámolása 

d) A hitelviszonyt megtestesítő értékpapír évente történő tőketörlesztése esetén a törlesztő 

rész, valamint a könyv szerinti értéknek a törlesztő rész és a törlesztő részt is magában 

foglaló hátralévő törlesztő részek arányában meghatározott összege közötti – 

veszteségjellegű – különbözet elszámolása 

876. Átváltási, értékeléskori árfolyamveszteség  

a) A deviza- és valutakészletek forintra átváltásával kapcsolatos árfolyamveszteség, 

valamint a külföldi pénzértékre szóló követeléshez, kötelezettséghez kapcsolódó, az 

üzleti évben pénzügyileg realizált árfolyamveszteség elszámolása 

b) A valutakészlet, a deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, a befektetett pénzügyi 

eszköz, értékpapír és kötelezettség mérlegfordulónapi értékelésekor az összevontan 

elszámolt árfolyamveszteség elszámolása 

877. Egyéb árfolyamveszteségek, opciós díjak  

a) A névérték felett vásárolt, hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír bekerülési 

értéke és névértéke közötti – veszteségjellegű – különbözetből az időbelileg elhatárolt 

összeg elszámolása 
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b) A vásárolt eladási opcióért fizetett opciós díj, a lejáratkor le nem hívott vételi opcióért 

fizetett opciós díj és a forgatási célú értékpapír beszerzéséhez kapcsolódóan felmerült, 

lehívott vételi opció opciós díjának elszámolása 

c) A térítés nélkül átadott, elengedett, behajthatatlannak minősített, a forgóeszközök 

között kimutatott vásárolt követelés, valamint a hiányzó, megsemmisült, a 

forgóeszközök között kimutatott értékpapír könyv szerinti értéke, továbbá a vásárolt 

követelés könyv szerinti értékének azon része, amelyre a befolyt összeg nem nyújt 

fedezetet az elszámolásra 

878. Vásárolt követelésekkel kapcsolatos ráfordítások  

a) A vásárolt követelés értékesítésekor az eladási ár és a könyv szerinti érték közötti – 

veszteségjellegű – különbözetet elszámolása 

879. Egyéb pénzügyi ráfordítások 

a) A szerződésben meghatározott fizetési határidőn (esedékességen) belül történt pénzügyi 

rendezés esetén adott – a szerződésben meghatározott, a pénzügyileg rendezendő 

ellenérték 3%-át meg nem haladó, nem számlázott – engedmény összegének 

elszámolása 

b) Közös tevékenység, közös üzemeltetés esetén a közös költségeknek (ráfordításoknak) a 

közös tevékenységben, a közös üzemeltetésben részt vevők által – a tárgyévvel 

kapcsolatosan – megtérített, megtérítendő összegének, illetve a közös tevékenységből, 

közös üzemeltetésből származó nyereség – tárgyévvel kapcsolatosan – átadott 

(fizetendő) összegének elszámolása 

c) Egyesülés tagjainál az egyesülés működési költségei – a tárgyévvel kapcsolatosan – 

megtérített összegének elszámolása 

89 Nyereséget terhelő adók 

Adófizetési kötelezettségként kell kimutatni az üzleti év adózás előtti eredményét terhelő adó 

(ideértve különösen a társasági adót, az abba beszámítható külföldi adót, valamint az olyan 

külföldi adót, amelynek alapjául szolgáló jövedelem nemzetközi szerződés rendelkezése 

alapján mentes a társasági adó alól), a kisvállalati adó megállapított (bevallott, kivetett) 

összegét. 
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9. SZÁMLAOSZTÁLY 

ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK 

 

A 9 számlaosztályban kell kimutatni az értékesítés árbevételét, az egyéb bevételeket, a pénzügyi 

műveletek bevételeit.  

A kettős könyvvitelt vezető civil szervezetnek, közalapítványnak a bevételeit legalább az 

értékesítés nettó árbevétele, az aktivált saját teljesítmények értéke, egyéb bevétel, pénzügyi 

műveletek bevétele és rendkívüli bevételek bontásban kell bemutatnia. Az egyéb bevételeken 

belül részletezni kell a tagdíj, az alapítótól kapott befizetések, valamint a kapott támogatások 

összegét, illetve a rendkívüli bevételeken belül az alapítótól kapott befizetések, valamint a 

kapott támogatások összegét.  

Az értékesítés nettó árbevételeként kell kimutatni a szerződés szerinti teljesítés időszakában az 

üzleti évben értékesített vásárolt és saját termelésű készletek, valamint a teljesített 

szolgáltatások ártámogatással és felárral növelt, engedményekkel csökkentett - általános 

forgalmi adót nem tartalmazó - ellenértékét.  

Az értékesítés nettó árbevételeként kell elszámolni a befektetett eszközök használati, 

üzemeltetési, kezelési jogának átengedéséért kapott - általános forgalmi adót nem tartalmazó - 

számlázott ellenértéket.  

A teljesítés időszakában (üzleti évében) elszámolt értékesítés nettó árbevétele magában foglalja 

a) a vevőnek a szerződésben meghatározott feltételek szerinti teljesítés alapján kiállított, 

elküldött, a vevő által elismert, elfogadott számlában, nyugtában, illetve - ha az eladó 

számla, nyugta kiállítására nem kötelezett - egyéb számviteli bizonylatban rögzített, 

vagy a pénzeszközben kapott - általános forgalmi adót nem tartalmazó - ellenértékkel 

egyező árbevételt,  

b) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe által a külföldi székhelyű 

vállalkozásnak, a külföldi székhelyű vállalkozás más fióktelepének teljesített 

termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás számlázott ellenértékét az egymás közötti 

megállapodásban, szerződésben meghatározott feltételek teljesítésekor a külföldi 

székhelyű vállalkozás, illetve annak más fióktelepe által elismert - általános forgalmi 

adót nem tartalmazó - összegben,  

c) az árbevételbe beszámító ártámogatást az adóhatósággal történő elszámolás alapján.  

d) Az értékesítés nettó árbevétele magában foglalja a pénzügyi lízing keretében a 

lízingbevevőnek átadott termék, továbbá a részletfizetéssel, a halasztott fizetéssel 
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történő eladáskor az eladott termék számlázott - általános forgalmi adót nem tartalmazó 

- ellenértékét, eladási árát, a termék átadásakor, függetlenül a részletek megfizetésétől, 

a tulajdonjog megszerzésétől, illetve annak időpontjától.  

Az értékesítés nettó árbevételeként kell elszámolni:  

a) a kötelezettségek teljesítésére, a csereszerződés keretében átadott vásárolt és saját 

termelésű készletek, nyújtott szolgáltatások - általános forgalmi adót nem tartalmazó - 

számlázott, megállapodás, csereszerződés szerinti értékét a készlet átadás-átvétel, a 

szolgáltatásnyújtás időpontjában;  

b) az értékesített göngyöleg betétdíjas árának számla, nyugta szerinti - általános forgalmi 

adót nem tartalmazó - értékét.  

Az értékesítés nettó árbevétele nem tartalmazhatja az értékesítésről kiállított számlában, 

nyugtában - a konkrét vásárolt és saját termelésű készlethez, szolgáltatásnyújtáshoz 

kapcsolódóan - adott engedmény összegét.  

Az értékesítés nettó árbevételét csökkentő tételként kell elszámolni:  

a) a vásárolt és saját termelésű készlet értékesítéséhez, a szolgáltatásnyújtáshoz 

kapcsolódóan utólag adott engedmény helyesbítő számlában, nyugtában rögzített - 

általános forgalmi adót nem tartalmazó - értékét (a helyesbítés a teljesítés időpontjára 

vonatkozik);  

b) a vásárolt és saját termelésű készlet értékesítéséhez, a szolgáltatásnyújtáshoz 

kapcsolódóan - a teljesítés időpontjában már fennálló, megismerhető, a szerződés 

szerinti feltételektől való eltérések vagy a teljesítést követően végrehajtott 

szerződésmódosítások miatt - utólag adott engedmény helyesbítő számlában, nyugtában 

rögzített - általános forgalmi adót nem tartalmazó - értékét (a helyesbítés a teljesítés 

időpontjára vonatkozik);  

c) a - teljesítés időpontjában a vevő által szerződés szerinti teljesítésként elfogadott - 

vásárolt és saját termelésű készlet értékesítéséhez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan 

- a szavatossági jogok (igények) érvényesítése során - utólag adott engedmény 

helyesbítő számlában, nyugtában rögzített - általános forgalmi adót nem tartalmazó - 

értékét (a helyesbítés a szavatossági igény megismerésének időpontjára vonatkozik);  

d) az értékesített és később visszavett, a két időpont között használt - a Szt. 72. § (3) 

bekezdése szerinti - termék visszavételkori piaci értékét, legfeljebb eredeti eladási árát, 

a helyesbítő, illetve stornó számlában, nyugtában rögzített, a szerződés szerinti 

feltételek teljesülésének későbbi meghiúsulása miatt az eredeti ellenértéknek részben 
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vagy teljesen visszatérített - általános forgalmi adót nem tartalmazó - értékét (a 

helyesbítés a visszavétel időpontjára vonatkozik);  

e) a vásárolt és saját termelésű készlet értékesítéséhez kapcsolódó visszáru, valamint az 

értékesített és később visszavett betétdíjas göngyöleg helyesbítő, illetve stornó 

számlában, nyugtában rögzített - általános forgalmi adót nem tartalmazó - értékét (a 

helyesbítés a visszaállítás, a visszavétel időpontjára vonatkozik);  

f) az értékesítés nettó árbevételét csökkenti az az összeg, amellyel a szerződés elszámolási 

egységével kapcsolatban elszámolt árbevétel meghaladja a szerződés elszámolási 

egysége - általános forgalmi adót nem tartalmazó - teljes szerződéses ellenértékének 

teljesítési fok arányában számított összegét.  

Az értékesítés nettó árbevételét növelő tételként kell elszámolni a vásárolt és saját termelésű 

készlet értékesítéséhez, a szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan utólag felszámított felár, az 

eladási árat növelő korrekciók helyesbítő számlában, nyugtában rögzített - általános forgalmi 

adót nem tartalmazó - értékét (a helyesbítés a teljesítés időpontjára vonatkozik).  

Az értékesítés nettó árbevételét növeli az az összeg, amellyel a szerződés elszámolási egysége 

- általános forgalmi adót nem tartalmazó - teljes szerződéses ellenértékének teljesítési fok 

arányában számított összege meghaladja a szerződés elszámolási egységével kapcsolatban 

elszámolt árbevételt.  

Az értékesítés nettó árbevételét módosítja az a felek között utólag elszámolt, a szokásos piaci 

ár és az alkalmazott ellenérték alapján számított különbözet, amellyel a Tao. 18. §-a alapján az 

értékesítőnek az értékesítésre tekintettel a társasági adó alapját módosítani kellene, amennyiben 

a különbözetet a könyvviteli elszámolásában az értékesítés nettó árbevétele módosításaként 

nem szerepeltetné.  

Az értékesítés nettó árbevételét módosító (növelő vagy csökkentő) tételként kell elszámolni a 

nem pénzügyi eszköz eladásával teljesülő származékos ügyletek esetében az ügyletnek a zárás 

napján érvényes valós értékét a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaival, illetve a pénzügyi 

műveletek egyéb bevételeivel szemben. 

91-92. Belföldi értékesítés árbevétele  

Belföldi értékesítés árbevételeként kell elszámolni a belföldön értékesített vásárolt és saját 

termelésű készlet, valamint a belföldön teljesített szolgáltatás a Szt.75. § szerint meghatározott 

értékét, függetlenül attól, hogy azt forintban, devizában, valutában vagy importbeszerzéssel 

egyenlítik ki. A belföldi értékesítés árbevétele elszámolása szempontjából belföld 

Magyarország területe.  
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Belföldi az a jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, illetve természetes személy, 

amelynek (akinek) székhelye, ennek hiányában állandó telephelye, illetve lakóhelye, ennek 

hiányában szokásos tartózkodási helye belföldön van.  

Belföldi értékesítés árbevételeként kell elszámolni a vámszabad és a tranzitterületen lévő 

gazdálkodónak történő közvetlen értékesítés értékét, továbbá a vámszabad és a tranzitterületen 

lévő gazdálkodónál a belföldön lévő gazdálkodónak, más vámszabad és tranzitterületen lévő 

gazdálkodónak történő közvetlen értékesítés értékét.  

Belföldi értékesítés árbevételeként kell elszámolni a belföldi vevőnek értékesített vásárolt és 

saját termelésű készlet, valamint a belföldi igénybe vevő részére teljesített szolgáltatás, a Szt. 

75. § szerint meghatározott értékét, függetlenül attól, hogy azt forintban, devizában, valutában, 

termék- vagy szolgáltatásimporttal egyenlítik ki. A belföldi értékesítés árbevétele elszámolása 

szempontjából belföld Magyarország területe.  

Belföldi az a jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, illetve természetes személy, 

amelynek (akinek) székhelye, ennek hiányában állandó telephelye, illetve lakóhelye, ennek 

hiányában szokásos tartózkodási helye belföldön van.”  

Belföldi értékesítés árbevételeként kell elszámolni a vámszabad és a tranzitterületen lévő 

vállalkozónak történő közvetlen értékesítés értékét, továbbá a vámszabad és a tranzitterületen 

lévő vállalkozónál a belföldi vállalkozónak, illetve a más vámszabad és tranzitterületen lévő 

vállalkozónak történő közvetlen értékesítés értékét. 

93-94. Exportértékesítés árbevétele 

Exportértékesítés árbevételeként kell elszámolni a vásárolt és saját termelésű készlet 

külkereskedelmi termékforgalomban külföldi vevőnek történő értékesítésének, továbbá a 

külföldi igénybe vevő részére végzett szolgáltatásnyújtásnak a Szt. 75. § szerint meghatározott 

értékét, függetlenül attól, hogy azt devizában, valutában, forintban, termék- vagy 

szolgáltatásimporttal egyenlítik ki.  

Külföld, a Magyarország államhatárán kívüli terület.  

Az exportértékesítés árbevétele elszámolása szempontjából külföldi: az a jogi személy vagy 

jogi személyiség nélküli szervezet, illetve természetes személy, amelynek (akinek) székhelye, 

ennek hiányában állandó telephelye, illetve lakóhelye, ennek hiányában szokásos tartózkodási 

helye külföldön van.  

Az értékesítés árbevételének ellenértéke kiegyenlíthető számlajóváírással forintban vagy 

devizában, készpénzben forintban vagy jogszabályi előírás alapján valutában, az értékesítés (a 

devizajogszabályok előírásainak megtartásával) devizában meghatározott ellenértékével 

azonos értékű importáruval, importszolgáltatással.  
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Ha az ellenérték kiegyenlítése számla alapján forintban történik, akkor a számla szerinti - 

általános forgalmi adót nem tartalmazó - forintértéket kell árbevételként elszámolni.  

Az ellenértéknek forintban (készpénzben) történő kiegyenlítésekor a kapott forintértéknek az 

általános forgalmi adóval csökkentett összegét kell árbevételként figyelembe venni.  

Ha az ellenérték kiegyenlítése a számla alapján devizában történik, akkor a számla szerinti - 

általános forgalmi adót nem tartalmazó - deviza átszámított forintértékét kell árbevételként 

elszámolni.  

Az ellenértéknek valutában (készpénzben) történő kiegyenlítésekor a kapott valuta átszámított 

- általános forgalmi adót nem tartalmazó - forintértékét kell árbevételként figyelembe venni.  

Ha az exportértékesítés devizában meghatározott ellenértékét azonos devizaértékű 

importáruval, illetve importszolgáltatással egyenlítik ki, az importbeszerzés, illetve az 

exportárbevétel forintértékét az importbeszerzés, illetve az exportértékesítés, az 

exportszolgáltatás szerződés szerinti devizaértékének az első teljesítés napjára vonatkozó 

devizaárfolyamon átszámított forintértékén kell meghatározni. Így az importbeszerzés értéke 

és az exportértékesítés árbevétele forintértékben is azonos lesz.  

A számla szerinti devizát, az ellenértékként kapott valutát a szerződés szerinti teljesítés napjára 

vonatkozó devizaárfolyamon kell forintra átszámítani. 

96. Egyéb bevételek 

Egyéb bevételek az olyan, az értékesítés nettó árbevételének részét nem képező bevételek, 

amelyek a rendszeres tevékenység (üzletmenet) során keletkeznek, és nem minősülnek 

pénzügyi műveletek bevételeinek.  

Az egyéb bevételek között kell elszámolni: 

961. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele 

a) Az immateriális jószág, a tárgyi eszköz értékesítéséből (ideértve azt is, ha az 

immateriális jószág, a tárgyi eszköz a mérlegben, a könyvekben nincs kimutatva) 

származó bevétel elszámolása az értékesítéskor, az átadáskor 

b) Az immateriális jószág, a tárgyi eszköz csereügylete esetén az eszköz átadásából 

származó bevétel elszámolása 

962. Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések elismert értéke 

a) Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések elismert értékének elszámolása 

963. A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevételek 

a) A biztosító által fizetett, illetve a mérlegkészítés időpontjáig elfogadott, visszaigazolt – 

tárgyévi, illetve a tárgyévet megelőző üzleti évi káreseményhez kapcsolódó – összeg 

elszámolása 
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b) Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések címén kapott 

összeg elszámolása  

c) Behajthatatlannak minősített és ezen a jogcímen leírt követelésekre kapott összegek 

elszámolása 

d) Értékesített tárgyi eszköz általános forgalmi adójának visszaírásából származó bevétel 

elszámolása abban az esetben, ha a levonható adó összegét meghatározó tényezők a 

tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatbavételének időpontjához képest jelentősen 

megváltoznak 

e) Külföldi adóhatóság által visszatérített összeg elszámolása 

f) Követelések nem időben történő megfizetéséből eredő befolyt behajtási költségátalány 

elszámolása  

g) A követelés eredeti jogosultjánál – ha a követelésre korábban értékvesztést számolt el – 

a követelés könyv szerinti értékét meghaladóan realizált összeg elszámolása 

h) A nyereség jellegű kerekítési különbözetet elszámolása 

964. Utólag kapott – értékesítéshez közvetve kapcsolódó – engedmény, rabatt, bónusz 

a) Az üzleti évhez kapcsolódó, szerződésen alapuló – konkrét termékhez, anyaghoz, 

áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott – utólag kapott 

(járó) engedmény szerződés szerinti összegének elszámolása, ideértve az általános 

forgalmi adóról szóló törvény szerinti közvetett pénz-visszatérítési akció keretében 

kapott (járó) engedmény – általános forgalmi adóval csökkentett – összegét is 

965. Céltartalék felhasználása (csökkenése, megszűnése) 

a) Az előző üzleti év(ek)ben a várható kötelezettségekre képzett céltartalék 

felhasználásának elszámolása 

b) Az előző üzleti év(ek)ben a jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználásának 

elszámolása 

c) Az előző üzleti év(ek)ben egyéb címen képzett céltartalék felhasználásának elszámolása 

966. Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés 

a) A készletekre elszámolt értékvesztések visszaírt összegeinek elszámolása  

b) A követelésekre elszámolt értékvesztések visszaírt összegeinek az elszámolása 

c) Az immateriális javak elszámolt terven felüli értékcsökkenése visszaírt összegének az 

elszámolása 

d) A tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenése visszaírt összegének az 

elszámolása 

967. Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás 
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a) A visszafizetési kötelezettség nélkül, nem fejlesztési célra kapott támogatás elszámolása 

(költségek ellentételezésére kapott támogatás elszámolása) 

b) Önkormányzati és különböző alapokból kapott támogatások elszámolása 

c) Munkaügyi központtól kapott támogatások elszámolása 

d) TB-kifizetőhely által nyújtott költségtérítés elszámolása (1% annak a megtérítése, hogy 

az Egyetem átvállalja a kifizetésekkel kapcsolatos adminisztratív feladatok egy részét) 

e) Más gazdálkodótól, illetve az Egyetem tulajdonosától kapott támogatások, juttatások 

elszámolása 

f) Fejlesztési célra – visszafizetési kötelezettség nélkül – kapott, pénzügyileg rendezett 

támogatás, véglegesen átvett pénzeszközök összegének elszámolása 

g) Halasztott bevételek visszavezetésének elszámolása 

h) Kapott támogatásra előleg elszámolása 

968. Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek 

a) Térítés nélkül – visszaadási kötelezettség nélkül – átvett, ajándékként, hagyatékként 

kapott, többletként fellelt, részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök 

piaci – illetve jogszabály eltérő rendelkezése esetén a jogszabály szerinti – értékének 

elszámolása 

b) Térítés nélkül kapott (igénybe vett) szolgáltatások piaci értékének elszámolása (ha 

jogszabály eltérően rendelkezik, akkor a jogszabályban meghatározott érték 

elszámolása) 

c) Leltári többlet elszámolása – alapvetően az Egyetemnél elszámolási problémára utaló 

különbözet 

d) Kereskedelmi áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözetének elszámolása 

e) Fellelt immateriális javak, tárgyi eszközök piaci értékének az elszámolása 

f) Elengedett kötelezettség elszámolása (ide tartozik a tagi kölcsönről való lemondás is), 

amely nem minősül beszerzett eszközhöz kapcsolódó vagyonnövekménynek 

g) Véglegesen átvett pénzeszközök elszámolása  

h) Elévült kötelezettségek összegének elszámolása 

i) Az elengedett kötelezettség összegének az elszámolása akkor, ha az részesedésnek vagy 

értékpapírnak nem minősülő beszerzett eszközhöz kapcsolódik. Az elszámolás 

legfeljebb az elengedett kötelezettséghez kapcsolódóan beszerzett eszköz könyv szerinti 

értékének összegéig számolható így el. Az elszámolás passzív időbeli elhatárolással 

kerül elosztásra azokra az évekre, amelyben az adott eszközre költséget 

(értékcsökkenést) számolnak el. 
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j) Halasztott bevételek visszavezetésének elszámolása 

k) Költségek ellentételezésére kapott támogatás elhatárolása 

969. Különféle egyéb bevételek 

a) A halasztott bevételként elhatárolt negatív üzleti vagy cégértékből az üzleti évben 

elszámolt összeg elszámolása 

b) Az eredeti követelést engedményezőnél (eladónál) az átruházott (engedményezett) 

követelésnek az engedményes által elismert értékének elszámolása a követelés 

átruházásakor 

c) A gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaságba bevitt, 

értékpapírnak vagy részesedésnek nem minősülő vagyontárgyak nyilvántartás szerinti 

értéke és a létesítő okiratban meghatározott értéke különbözetének elszámolása, 

amennyiben a létesítő okiratban meghatározott érték a több 

d) A vagyonrendelőnél a bizalmi vagyonkezelésbe adott eszközök bizalmi vagyonkezelési 

szerződés szerinti értékének elszámolása 

e) A vagyonrendelőnél a kezelt vagyon részbeni vagy teljes kiadásakor az átvett vagyon 

vagyonrendelőnek járó összegének elszámolása 

f) A tartozásátvállalás során harmadik személy által – ellentételezés nélkül – átvállalt 

kötelezettség szerződés (megállapodás) szerinti összegének, továbbá a hitelező által 

elengedett, valamint az elévült kötelezettség összegének elszámolása, ha ahhoz 

beszerzett eszköz nem kapcsolódik 

97. Pénzügyi műveletek bevételei 

A pénzügyi műveletek bevételei közé tartoznak: a kapott (járó) osztalék és részesedés, a 

részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek, a befektetett pénzügyi eszközökből 

(értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek, az egyéb kapott 

(járó) kamatok és kamatjellegű bevételek, a pénzügyi műveletek egyéb bevételei. 

971. Kapott (járó) osztalék és részesedés 

a) Kapott (járó) osztalék és részesedés a tulajdoni részesedést jelentő befektetés után 

kapott, az adózott eredmény felosztásáról szóló határozat alapján járó összeg (ideértve 

a kamatozó részvények után kapott, illetve járó kamatot, valamint a bizalmi 

vagyonkezelés során a vagyonrendelőnek kifizetett, illetve járó hozamot is), 

amennyiben az a mérlegfordulónapig ismertté vált 

972. Tartós részesedések bevételei, árfolyamnyeresége 
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a) A befektetett pénzügyi eszközök között lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés 

értékesítésekor az értékesített befektetés eladási ára és könyv szerinti értéke közötti – 

nyereségjellegű – különbözet elszámolása 

b) A gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaságba bevitt, befektetett 

pénzügyi eszközök között kimutatott részesedés nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) 

értékének és a létesítő okiratban meghatározott értékének a különbözete, amennyiben a 

létesítő okiratban meghatározott érték a több 

c) A gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaság jogutód nélküli 

megszűnése esetén (a felszámolás, a végelszámolás, a kényszertörlési eljárás 

befejezésekor) az erről szóló határozat jogerőre emelkedésekor a megszűnt tartós 

részesedés (részvény, üzletrész, egyéb társasági részesedés) nyilvántartás szerinti 

(könyv szerinti) értékének és a megszűnt tartós részesedés ellenében kapott eszközök 

vagyonfelosztási javaslat szerinti (átvett kötelezettségek megállapodás szerinti 

értékével csökkentett) értékének a különbözete, amennyiben a kapott eszközök értéke a 

több 

d) Az átalakuló, egyesülő, szétváló gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a jogelőd 

gazdasági társaságban lévő megszűnt tartós részesedés (részvény, üzletrész, egyéb 

társasági részesedés) nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékének és az 

átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejött gazdasági társaságban szerzett 

részesedés – a megszűnt részesedésre jutó, a jogelőd gazdasági társaság végleges 

vagyonmérlege szerinti saját tőke összegével azonos összegű – bekerülési értékének a 

különbözete, amennyiben a szerzett részesedés értéke a több (kiválás esetén a kiválással 

létrejött gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti saját tőke összegét kell 

figyelembe venni a különbözet számításánál) 

e) Az átvevő gazdasági társaságon kívüli tulajdonosnál (tagnál) – a gazdasági társaság 

beolvadása esetén – a jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt tartós részesedés 

(részvény, üzletrész, egyéb társasági részesedés) nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) 

értékének és a megszűnt részesedésre jutó – a jogelőd gazdasági társaság végleges 

vagyonmérlege szerinti – saját tőke értékének (mint a jogutód gazdasági társaságban 

szerzett részesedés bekerülési értékének) a különbözete, amennyiben a saját tőke értéke 

a több 

f) A tulajdonosnál (a tagnál) a gazdasági társaság jegyzett tőkéjének leszállításakor, ha a 

tőkeleszállítás tőkekivonás útján valósul meg, a bevont tartós részesedés (részvény, 

üzletrész, egyéb társasági részesedés) nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékének 
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és a névértéke fejében átvett eszközök értékének a különbözete, amennyiben az átvett 

eszközök értéke a több 

973. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége  

a) A befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott adott kölcsön (ideértve a bankbetétet 

is), hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír után kapott (esedékes, járó) kamat 

összege, továbbá a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott hitelviszonyt 

megtestesítő kamatozó értékpapír értékesítésekor az eladási árban lévő kamat 

összegének elszámolása 

b) A befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott befektetési jegyek nettó eszközértéke 

és névértéke közötti különbözet összegében kapott hozam összege, függetlenül attól, 

hogy az kamatból, osztalékból vagy árfolyamnyereségből származik, továbbá 

eladáskor, beváltáskor a nettó eszközérték és a könyv szerinti érték különbözetében 

realizált hozam, valamint a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott 

kockázatitőkealap-jegyek után kapott hozam összege – forgatási célú befektetés esetén 

a hozamokat az egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek között kell 

figyelembe venni 

c) Pénzügyi lízing esetén a lízingdíjban lévő kapott (járó) kamat összegének elszámolása 

d) A tartós befektetést jelentő diszkont értékpapír vételára és névértéke közötti 

különbözetből a tárgyévre időarányosan jutó összeg elszámolása 

e) A befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott és eladott, beváltott, hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapír – kamatozó értékpapírnál az eladási árban lévő kamattal, 

diszkont értékpapírnál az elszámolt kamattal csökkentett – eladási ára, illetve névértéke 

és könyv szerinti értéke közötti – nyereségjellegű – különbözet az értékesítéskor, illetve 

a beváltáskor 

f) A gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaságba bevitt, befektetett 

pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapír vagy kölcsön nyilvántartás szerinti 

értékének és a létesítő okiratban meghatározott értékének a különbözete, amennyiben a 

létesítő okiratban meghatározott érték a több 

974. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 

a) A forgóeszközök között kimutatott, hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír után 

kapott (esedékes, járó) kamat összege, továbbá ezen értékpapír értékesítésekor az 

eladási árban lévő kamat összegének elszámolása 
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b) A forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszközök után kapott 

(esedékes, járó) kamat összege, valamint a forgóeszközök között kimutatott befektetési 

jegyek hozamának elszámolása 

c) A forgóeszközök között kimutatott diszkont értékpapírok vételára és névértéke közötti 

különbözetből a tárgyévre időarányosan jutó összegnek az elszámolása 

d) A pénzügyi intézménnyel kötött valódi penziós ügylet esetén az azonnali eladási ár és a 

határidős visszavásárlási ár (kötési ár) különbözetének az elszámolása 

e) A valódi penziós ügyletek és az óvadéki repóügyletek esetén a határidős viszonteladási 

kötelezettség mellett vásárolt eszköz követelésként kimutatott vételára és 

kötelezettségként kimutatott viszonteladási ára közötti különbözet összegében, valamint 

a kölcsönbe adott értékpapír után járó kölcsönzési díj összegében elszámolt 

kamatbevétel elszámolása 

975. Forgóeszközök között kimutatott pénzügyi befektetések árfolyamnyeresége 

a) A forgóeszközök között kimutatott, tulajdoni részesedést jelentő befektetések (ideértve 

a saját részvényt, a saját üzletrészt is) értékesítésekor az értékesített befektetés eladási 

ára és könyv szerinti értéke közötti – nyereségjellegű – különbözet (árfolyamnyereség) 

elszámolása 

b) A forgóeszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír – a kamatozó 

értékpapírnál az eladási árában lévő kamattal csökkentett – eladási ára és könyv szerinti 

értéke közötti – nyereségjellegű – különbözet (árfolyamnyereség) elszámolása az 

értékesítéskor 

c) A forgóeszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír 

beváltásakor a névérték és a könyv szerinti érték közötti – nyereségjellegű – különbözet 

(árfolyamnyereség) elszámolása 

976. Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség 

a) A diszkont értékpapír beváltásakor a kamatbevételként elszámolt összeggel csökkentett 

névérték és a vételár közötti – nyereségjellegű – különbözet elszámolása 

b) A hitelviszonyt megtestesítő értékpapír évente történő tőketörlesztése esetén a törlesztő 

rész, valamint a könyv szerinti értéknek a törlesztő rész és a törlesztő részt is magában 

foglaló hátralévő törlesztő részek arányában meghatározott összege közötti – 

nyereségjellegű – különbözet elszámolása 

977. Egyéb árfolyamnyereségek, opciós díjbevételek  
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a) A deviza- és valutakészletek forintra átváltásával kapcsolatos árfolyamnyereség, 

valamint a külföldi pénzértékre szóló követeléshez, kötelezettséghez kapcsolódó, az 

üzleti évben pénzügyileg realizált árfolyamnyereség elszámolása 

b) A valutakészlet, a deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett pénzügyi 

eszköz, értékpapír és kötelezettség mérlegfordulónapi értékelésekor összevontan 

elszámolt árfolyamnyereség elszámolása 

c) A névérték alatt vásárolt, hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír bekerülési 

értéke és névértéke közötti – nyereségjellegű – különbözetből az időbelileg elhatárolt 

összeg elszámolása 

d) A kiírt opcióért kapott opciós díj elszámolása 

978. Vásárolt követelésekkel kapcsolatos bevételek 

a) A vásárolt követelés könyv szerinti értékét meghaladó összegben befolyt pénzbevétel 

összegének elszámolása 

b) A vásárolt követelés értékesítésekor az eladási ár és a könyv szerinti érték közötti – 

nyereségjellegű – különbözet elszámolása 

979. Egyéb pénzügyi bevételek 

a) A szerződésben meghatározott fizetési határidőn (esedékességen) belül történt pénzügyi 

rendezés esetén kapott – a szerződésben meghatározott, a pénzügyileg rendezendő 

ellenérték 3%-át meg nem haladó, nem számlázott – engedmény összegének 

elszámolása (skontó) 

b) A közös tevékenység, közös üzemeltetés esetén a közös költségeknek (ráfordításoknak) 

a közös tevékenységben, a közös üzemeltetésben részt vevőkre – a tárgyévvel 

kapcsolatosan – átterhelt összegének, illetve a közös tevékenységből, közös 

üzemeltetésből származó nyereség – a tárgyévvel kapcsolatosan – átvett (járó) 

összegének elszámolása 

c) Az egyesülésnél a működés költségeinek – a tárgyévvel kapcsolatosan – az egyesülés 

tagjaira átterhelt összegének elszámolása 

 

0. SZÁMLAOSZTÁLY 

NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK 

 

A 0 számlaosztály azokat a nyilvántartási számlákat tartalmazza, amelyeken kimutatott tételek 

az adott üzleti év adózott eredményét, a mérlegfordulónapi saját tőke összegét közvetlenül nem 



53 
 

befolyásolják. A 0. számlaosztályban a mérlegen kívüli tételeket is ki kell mutatni. Ilyenek a 

függő kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) kötelezettségek, külön kiemelve a határidős, az 

opciós ügyletek és swap ügyletek határidős részének szerződés szerinti értékét mindaddig, amíg 

a kötelezettség, az ügylet teljesítése (lezárása) meg nem történt, szerződés szerint le nem járt, 

továbbá a határidős, az opciós ügyletek és swap ügyletek határidős ügyletrésze miatt fennálló 

követelések. 

 

IV. fejezet 

A RÉSZLETEZŐ NYILVÁNTARTÁSOK (ANALITIKA) 

TARTALMA 

 

Az analitikába az adatokat az esemény megtörténtekor haladéktalanul be kell jegyezni. Az 

analitikát évvégén a főkönyvi számlával egyeztetni kell és az eltéréseket meg kell állapítani. 

Eltérés esetén a hibát fel kell tárni, és a nyilvántartásokat helyesbíteni kell. Amennyiben a 

főkönyvi számlákon a hiba nem található meg, akkor a főkönyvi számlát az ellenőrzött 

analitikára kell helyesbíteni. 

Az immateriális javak nyilvántartása 

Az immateriális javak nyilvántartása tartalmazza legalább 

a) az eszköz megnevezését, jellemzőit, 

b) a készítő, szállító megnevezését, az azonosításhoz szükséges egyéb adatokat, kivéve, ha 

az eszközt nyilvántartása csoportosan történik, 

c) vagyoni értékű jogok esetén azon eszköz pontos megnevezését, amelyhez a jog 

kapcsolódik, 

d) a beszerzést, létesítést és a használatbavételt igazoló bizonylatok azonosításához 

szükséges adatokat, a használatbavétel dátumát, 

e) a bekerülési értéket (bruttó értéket), 

f) a várható használati időt, a megállapított maradványértéket, a leírási kulcsot, 

g) az elszámolt értékcsökkenés tárgyévi és halmozott összegét, 

h) az elszámolt terven felüli értékcsökkenés és a visszaírt terven felüli értékcsökkenés 

összegét, okait és időpontját, az ezeket alátámasztó bizonylatok azonosításához 

szükséges adatokat, 

i) az egyéb értékváltozások időpontjait, a változás okait, jellegét, az ezeket alátámasztó 

bizonylatok azonosításához szükséges adatokat, 
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j) az eszköz nettó értékét és annak változásait, 

k) az eszköz alap- vagy vállalkozási tevékenység szerinti besorolását, és 

l) a leltározással kapcsolatos feljegyzéseket. 

Az analitikus nyilvántartásba felvett összes eszköz (főkönyvi számlák szerint csoportosított) 

összesített bruttó értékét, tárgyévi és halmozott értékcsökkenését, nettó értékét legalább 

évvégén egyeztetni kell a főkönyvi számlákkal.  

A tárgyi eszközök nyilvántartása 

A tárgyi eszközök nyilvántartása tartalmazza legalább 

a) a tárgyi eszköz megnevezését, sajátos adatait, 

b) a készítő, szállító megnevezését, az azonosításhoz szükséges egyéb adatokat, kivéve, ha 

az eszközt nyilvántartása csoportosan történik, 

c) vagyoni értékű jog esetén azon ingatlan pontos megnevezését, amelyhez a jog 

kapcsolódik, 

d) a tulajdonba kerülés módját, a tulajdoni hányadot, az esetleges védettségre, 

korlátozásra, terhelésre vonatkozó adatokat, 

e) a beszerzést, létesítést és a használatbavételt igazoló bizonylatok azonosításához 

szükséges adatokat, a használatbavétel dátumát, 

f) a bekerülési értéket (bruttó értéket), 

g) a várható használati időt, a megállapított maradványértéket, a leírási kulcsot, 

h) az elszámolt értékcsökkenés tárgyévi és halmozott összegét, 

i) az elszámolt terven felüli értékcsökkenés és a visszaírt terven felüli értékcsökkenés 

összegét, okait és időpontját, az ezeket alátámasztó bizonylatok azonosításához 

szükséges adatokat, 

j) az egyéb értékváltozások időpontjait, a változás okait, jellegét, az ezeket alátámasztó 

bizonylatok azonosításához szükséges adatokat, 

k) az eszköz nettó értékét és annak változásait, 

l) az eszköz tartozékainak megnevezését, értékét, az azonosításhoz szükséges adatokat, 

m) az eszköz alap- vagy vállalkozási tevékenység szerinti besorolását, 

n) személyre kiadott eszközök esetén a használó személy azonosításához szükséges 

adatokat, 

o)  a leltározással kapcsolatos feljegyzéseket. 

p) a földterületek, telkek, épületek, építmények esetében annak címe, helyrajzi száma, 

q) gépek, berendezések, felszerelések, járművek esetében annak típusa, gyártójának 

megnevezése, a gyártás éve, 
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r) idegen tulajdonú eszközök esetében a tulajdonos azonosító adatai (név stb.). 

Az analitikus nyilvántartásba felvett összes eszköz (főkönyvi számlák szerint csoportosított) 

összesített bruttó értékét, tárgyévi és halmozott értékcsökkenését, nettó értékét legalább 

évvégén egyeztetni kell a főkönyvi számlákkal. 

Részesedések nyilvántartása 

A részesedések nyilvántartása tartalmazza legalább 

a) a gazdasági társaság azonosításához szükséges adatokat, 

b) a részesedés keletkezésének módját, idejét, 

c) a részesedés megszerzésének célját, számviteli besorolását, 

d) a részesedés bekerülési értékét, annak változásait, a változás okait, jellegét, az azokat 

alátámasztó bizonylatok azonosításához szükséges adatokat, 

e) a részesedés %-os arányát, gazdasági társaság esetén annak minősítését (többségi stb.), 

f) a kapott (járó) osztalékok összegét, 

g) gazdasági társaság esetén a társaság piaci megítélésének főbb mutatóit. 

Értékpapírok nyilvántartása 

Az értékpapírok nyilvántartása tartalmazza legalább 

a) az értékpapír azonosításhoz szükséges adatokat, 

b) az értékpapír beszerzésének módját, idejét, a forgalmazó adatait, dematerizált értékpapír 

esetén az értékpapírszámla számát, megnevezését, a számlavezető nevét, 

c) az értékpapír beszerzésének célját, számviteli besorolását, 

d) az értékpapír kibocsátásának idejét, módját, névértékét, futamidejét, a bekerülési érték 

megállapításának módját, 

e) az értékpapír beváltásának feltételeit, lejárati idejét, módját, a kamat fajtáját, mértékét, 

a kamatfizetések összegeit és időpontjait, 

f) az értékpapír bekerülési értékét, annak változásait, a változás okait, jellegét, az azokat 

alátámasztó bizonylatok azonosításához szükséges adatokat, 

g) értékpapír értékeléséhez szükséges adatokat, 

h) a biztonságos őrzési hely, a letéti hely megnevezését, a letéti szerződés számát. 

A készletek nyilvántartása 

A nyilvántartásokban a készleteket mennyiségben és értékben is nyilván kell tartani. Nem kell 

értékben nyilvántartani a használt, illetve a használatban levő munkahelyi készleteket, de 

mennyiségi nyilvántartást ezekről is vezetni kell, kivéve az egyszeri igénybevétellel 

elhasználódott készleteket. 
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A foglalkoztatottaknak kiadott olyan készletetekről, amelyekkel a foglalkoztatási jogviszony 

megszűnésekor el kell számolni (pl. munkaruha, egyenruha) a nyilvántartásban a 

foglalkoztatott azonosításához szükséges adatokat és a kiadott készlet mennyiségét is nyilván 

kell tartani. 

A készletek nyilvántartása tartalmazza legalább 

a) a készletek azonosításához szükséges adatokat, 

b) a készletek mennyiségi egységét, egységárát, minőségi jellemzőit, 

c) a bizonylattal alátámasztott készletmozgások (vásárlás, saját előállítás, raktárról kiadás, 

visszavételezés, felhasználás, selejtezés, hiány, többlet) megnevezését, dátumát, 

mennyiségét, értékét, az azokat alátámasztó bizonylat azonosításához szükséges 

adatokat, 

d) a befejezetlen termelés, félkész termékek esetén azok fellelési helyét, készültségi fokát, 

a mérlegkészítéskor megállapított értékét, és 

e) a leltározással kapcsolatos feljegyzéseket. 

Követelések nyilvántartása 

A követelések nyilvántartásának egyedi jellegűnek kell lennie. Az egyedi jelleget nem 

befolyásolja, ha a követelések értékelése egyszerűsített értékelési eljárással, csoportonként 

történik. 

A követelések nyilvántartása történhet fizikailag elkülönült nyilvántartásokban is (pl. 

munkavállalókkal kapcsolatos követelések nyilvántartása, szerződések, megrendelések 

nyilvántartása, pályázatok, kapott támogatások nyilvántartása stb.), ha biztosított azok 

adatainak folyamatos, legalább havonkénti egyszeri nyilvántartásba vétele. 

A követelések nyilvántartása tartalmazza legalább 

a) a követelés sorszámát, nyilvántartásba vételének dátumát, 

b) a követelést tanúsító dokumentum megnevezését, iktató- vagy érkeztető számát, keltét, 

c) a kötelezett azonosításához szükséges adatokat, 

d) a követelés tárgyát, összegét, 

e) a követelés teljesítésének határidejét, több részletben vagy folyamatosan 

(időszakonként) fennálló követelés esetén annak évek szerinti megoszlását, 

f) a követelés módosulásainak (pl. fizetési könnyítések, kedvezmények) jogcímeit, a 

változások leírását, az azt tanúsító dokumentum megnevezését, iktatószámát, keltét, 

g) a teljesített befizetések dátumát, összegét, 
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h) devizában fennálló követelés esetén a követelés és annak módosulásai (ideértve az 

átértékelést, értékvesztést, annak visszaírását is) összegét a forint mellett devizában is, 

a nyilvántartásba vételi árfolyamot, a mérlegfordulónapi árfolyamot, 

i) a követelésekkel kapcsolatos fizetési felhívások, behajtására tett intézkedések adatait, 

j) az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetén a kötelezett 

besorolásának adatait, 

k) a követelések értékvesztésével és a behajthatatlanná vált követelésekkel kapcsolatos 

adatokat, 

l) az esetleges egyéb megjegyzéseket, 

m) a költségvetési támogatások és más hasonló, ellenérték nélkül kapott pénzeszközöknél 

annak forrását, az azzal történő elszámolás (beszámolás) határidejét, annak teljesítésére, 

elfogadására vonatkozó adatokat, az esetleges visszafizetési kötelezettséget, az 

elvégzett ellenőrzéseket. 

A függő és a biztos (jövőbeni) követelésekről külön nyilvántartást kell vezetni mindaddig, amíg 

az végleges követeléssé nem változik vagy meg nem szűnik. 

Az adott és kapott előlegek nyilvántartása 

Az adott és kapott előlegek nyilvántartása tartalmazza legalább 

a) a kapcsolódó követelés vagy kötelezettség azonosításához szükséges adatokat, 

b) az előleg címzettjének vagy befizetőjének azonosításához szükséges adatokat, 

c) az előleg tárgyát, az utalványozás, bevételezés dokumentumának azonosításához 

szükséges adatokat, 

d) az előleggel való elszámolás határidejét, az elszámolás adatait, 

e) az előleg módosulásainak (pl. értékvesztés) jogcímeit, a változások leírását, az azt 

tanúsító dokumentum megnevezését, iktatószámát, keltét, 

f) devizában kapott vagy fizetett előleg esetén az előleg és annak módosulásai, az 

elszámolás összegét a forint mellett devizában is, a nyilvántartásba vételi árfolyamot, a 

mérlegfordulónapi árfolyamot, és 

g) az esetleges egyéb megjegyzéseket. 

A pénzeszközök nyilvántartása 

A készpénzállományról és a készpénzforgalomról olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyben 

időrendben valamennyi bevétel és kiadás szerepel. A napi készpénzforgalomról 

pénztárjelentést kell készíteni. A fizetési számlákra befolyt bevételeket és a teljesített 

kiadásokat a kapott számlakivonat alapján kell nyilvántartani. 



58 
 

A valutá(k)ról olyan analitikus nyilvántartást kell vezetni, amiből megállapítható a beszerzés 

időpontja, a valuta összege, a beszerzéskori árfolyam, illetve a költség elszámoláshoz a 

számviteli politikában előírt beszerzési (átlag) árfolyam.  

A pénzmozgás bizonylatolását a Pécsi Tudományegyetem Pénzkezelési Szabályairól szóló 

utasítás tartalmazza.  

A pénztári analitikát havonta egyeztetni kell a pénztár főkönyvi számlájával.  

A bankszámla tételekről vezetett analitikának tartalmaznia kell a banki értesítő alapján:  

- a bank megnevezését, a bizonylat sorszámát  

- a kivonat időpontját  

- a pénzeszköz összesített növekedése/csökkenése összegét, egyenlegét.  

A bank által küldött forgalmi értesítők tételeinek főkönyvi könyvelése után - a hónap utolsó 

bankkivonata alapján - el kell végezni az egyeztetést a bank főkönyvi számlák és a bank 

analitika összevetésével. 

Aktív és passzív időbeli elhatárolások nyilvántartása 

Az időbeli elhatárolások analitikus nyilvántartása tartalmazza: 

a) az előidéző gazdasági esemény megnevezését, jellegét, 

b) az időbeli elhatárolás keletkezésének időpontját, 

c) az időbeli elhatárolás összegét, és az azt alátámasztó számítást és bizonylati hivatkozást, 

d) az időbeli elhatárolás összegében bekövetkezett változást (megszűnést), annak 

bizonylati hivatkozását, vagy a kapcsolódó számításokat, 

e) a főkönyvi számlákhoz való kapcsolódást és 

f) a végrehajtott könyvelések időpontját. 

Az aktív és passzív időbeli elhatárolásokról év végén tételes analitikát kell készíteni, amihez 

csatolni kell az adott tételt alátámasztó eredeti bizonylatról készített másolatot is. 

Kötelezettségek nyilvántartása 

A kötelezettségek nyilvántartásának egyedi jellegűnek kell lennie. 

A kötelezettségek nyilvántartása történhet fizikailag elkülönült nyilvántartásokban is (pl. 

személyi juttatások nyilvántartása, ellátások nyilvántartása, szerződések, megrendelések 

nyilvántartása, általános forgalmi adó nyilvántartása, támogatások nyilvántartása stb.), ha 

biztosított azok adatainak folyamatos, legalább havi egyszeri nyilvántartásba vétele. 

A kötelezettségek nyilvántartása tartalmazza legalább 
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a) a kötelezettség sorszámát, az azt tanúsító dokumentum megnevezését, iktatószámát, 

keltét, a pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó adatokat, kivéve, ha a pénzügyi 

ellenjegyzés nem szükséges, 

b) a kötelezettséget tanúsító dokumentum megnevezését, iktató- vagy érkeztető számát, 

keltét, 

c) a jogosult azonosításához és a pénzügyi teljesítéshez szükséges adatokat, amennyiben 

azok ismertek 

d) a kötelezettség tárgyát, összegét (értékét), 

e) a kötelezettség évek szerinti megoszlását, a pénzügyi teljesítési határidőket dátum 

szerint 

f) a kötelezettség módosulásait (pl. fizetési határidő változása, utólag kapott engedmények 

stb.), az azokat tanúsító dokumentum megnevezését, iktatószámát, keltét, a pénzügyi 

ellenjegyzésre vonatkozó adatokat, ha pénzügyi ellenjegyzés szükséges, 

g) a pénzügyi teljesítések dátumát, összegét, 

h) devizában fennálló kötelezettség esetén a kötelezettség és annak módosulásai (ideértve 

az átértékelést is) összegét a forint mellett devizában is, a nyilvántartásba vételi 

árfolyamot, a mérlegfordulónapi árfolyamot,  

i) az esetleges egyéb megjegyzéseket. 

A függő kötelezettségekről külön nyilvántartást kell vezetni mindaddig, amíg az 

kötelezettséggé nem változik vagy meg nem szűnik. 

 

V. fejezet  

SZÁMVITELI BIZONYLATI REND 

 

Bizonylati elv, bizonylati fegyelem 

Minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak 

állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani (készíteni). A gazdasági 

műveletek (események) folyamatát tükröző összes bizonylat adatait a könyvviteli 

nyilvántartásokban rögzíteni kell. 

A számviteli (könyvviteli) nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján 

szabad adatokat bejegyezni. Szabályszerű az a bizonylat, amely az adott gazdasági műveletre 

(eseményre) vonatkozóan a könyvvitelben rögzítendő és a más jogszabályban előírt adatokat a 
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valóságnak megfelelően, hiánytalanul tartalmazza, megfelel a bizonylat általános alaki és 

tartalmi követelményeinek, és amelyet – hiba esetén – előírásszerűen javítottak. 

A főkönyvi könyvelés, az analitikus nyilvántartások és a bizonylatok adatai közötti egyeztetés 

és ellenőrzés lehetőségét, függetlenül az adathordozók fajtájától, a feldolgozás (kézi vagy gépi) 

technikájától, logikailag zárt rendszerrel biztosítani kell. 

Számviteli bizonylatok 

Számviteli bizonylat minden olyan az Egyetem által kiállított, készített, illetve az Egyetemmel 

üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, 

készített okmány (számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, 

bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat) – függetlenül annak 

nyomdai vagy egyéb előállítási módjától –, amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását 

(nyilvántartását) támasztja alá 

A számviteli bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és 

helytállónak kell lennie. A bizonylat szerkesztésekor a világosság elvét szem előtt kell tartani. 

A számviteli bizonylatot a gazdasági művelet, esemény megtörténtének, illetve a gazdasági 

intézkedés megtételének vagy végrehajtásának időpontjában, illetve időszakában, magyar 

nyelven kell kiállítani. A magyar nyelven kiállított bizonylaton az adatok más nyelv(ek)en is 

feltüntethetők. 

A számviteli bizonylatot –ha az adott gazdasági művelet, esemény, illetve intézkedés jellemzői 

indokolják – idegen nyelven is ki lehet állítani. Az idegen nyelven kibocsátott, illetve a 

befogadott idegen nyelvű bizonylaton azokat az adatokat, megjelöléseket, amelyek a bizonylat 

hitelességéhez, a megbízható, a valóságnak megfelelő adatrögzítéshez, könyveléshez 

szükségesek – a könyvviteli nyilvántartásokban történő rögzítést megelőzően – magyarul is fel 

kell tüntetni. 

Átalakulás, egyesülés, szétválás esetén a jogelődnél keletkezett bizonylatok, illetve a jogelőd 

nevére kiállított bizonylatok alapján a gazdasági eseményeket a jogutód (több jogutód esetén 

az, amelyiknél a gazdasági esemény hatása megjelenik) rögzíti a könyvviteli 

nyilvántartásokban, amennyiben a jogelőd éves beszámolója, egyszerűsített éves beszámolója 

elkészítése során azokat figyelembe venni nem lehetett, illetve, ha a jogelőd nem tudta azokat 

figyelembe venni. 

A számviteli bizonylatokon az adatok időtállóságát az Szt.-ben meghatározott megőrzési időn 

belül biztosítani kell. 
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Az Egyetemen használt belső nyomtatványok, bizonylatok az Egyetem honlapján az 

Adminisztráció/Dokumentumtár menüpont (https://adminisztracio.pte.hu/dokumentumtar) 

alatt érhetők el. 

A számviteli bizonylattal szembeni követelmények 

A könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylat általános alaki és tartalmi kellékei 

a következők: 

a) a bizonylat megnevezése és sorszáma vagy egyéb más azonosítója; 

b) a bizonylatot kiállító gazdálkodó (ezen belül a szervezeti egység) megjelölése; 

c) a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és 

a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr 

aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az 

ellennyugtákon a befizető aláírása; 

d) a bizonylat kiállításának időpontja, illetve – a gazdasági művelet jellegétől, időbeni 

hatályától függően – annak az időpontnak vagy időszaknak a megjelölése, amelyre a 

bizonylat adatait vonatkoztatni kell (a gazdasági művelet teljesítésének időpontja, 

időszaka); 

e) a (megtörtént) gazdasági művelet tartalmának leírása vagy megjelölése, a gazdasági 

művelet okozta változások mennyiségi, minőségi és – a gazdasági művelet jellegétől, a 

könyvviteli elszámolás rendjétől függően – értékbeni adatai; 

f) külső bizonylat esetében a bizonylatnak tartalmaznia kell többek között: a bizonylatot 

kiállító gazdálkodó nevét, címét; 

g) bizonylatok adatainak összesítése esetén az összesítés alapjául szolgáló bizonylatok 

körének, valamint annak az időszaknak a megjelölése, amelyre az összesítés 

vonatkozik; 

h) a könyvelés módjára, az érintett könyvviteli számlákra történő hivatkozás; 

i) a könyvviteli nyilvántartásokban történt rögzítés időpontja, igazolása; 

j) továbbá minden olyan adat, amelyet jogszabály előír. 

A számlával, az egyszerűsített adattartalmú számlával kapcsolatos további követelményeket 

más jogszabály is meghatározhat. 

A bizonylat (ideértve mind a kibocsátott, mind a befogadott bizonylatokat) alaki és tartalmi 

hitelessége, megbízhatósága – ha az más módon nem biztosítható – az Egyetem képviseletére 

jogosult személy (ideértve a Polgári Törvénykönyv szerinti képviseletet is), vagy belső 

utasításban erre külön feljogosított személy aláírásával is igazolható. 
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Számviteli bizonylatként alkalmazható az elektronikus dokumentum, irat, ha megfelel a 

számviteli törvény előírásainak. Az elektronikus dokumentumok, iratok bizonylatként történő 

alkalmazásának feltételeit, hitelességének, megbízhatóságának követelményeit más jogszabály 

is meghatározhatja. 

Ha a könyvviteli nyilvántartás, mint számviteli bizonylat technikai, optikai eljárás eredménye, 

biztosítani kell: 

a) az adatok vizuális megjelenítése érdekében azoknak – szükség esetén – a késedelem 

nélküli kiíratását,  

b) az egyértelmű azonosítás érdekében a kódjegyzéket.  

Az Egyetem a bizonylatok alaki és tartalmi kellékek h) és i) pontjában foglalt kötelezettségnek 

oly módon is eleget tehet, hogy a megjelölt adatokat, információkat és igazolásokat az eredeti 

(elektronikus vagy papíralapú) bizonylathoz egyértelmű, az utólagos módosítás lehetőségét 

kizáró módon fizikailag vagy logikailag hozzárendeli. A logikai hozzárendelés elektronikus 

nyilvántartással is teljesíthető. 

A bizonylatok kiállítása, helyesbítése 

A bizonylatot a gazdasági művelet, esemény megtörténtének, illetve a gazdasági intézkedés 

megtételének vagy végrehajtásának időpontjában kell kiállítani.  

A bizonylaton az adatokat időtálló módon úgy kell rögzíteni, hogy azok a kötelező megőrzési 

határidőig olvashatók (olvasható alakra hozhatók) legyenek, továbbá, hogy az alkalmazott 

rögzítési mód az esetlegessé váló utólagos változások felismerését, illetve kimutathatóságát 

lehetővé tegye.  

A szabályszerű javításokat következők szerint kell elvégezni:  

a) A bizonylatra helytelenül bejegyzett adatok javítása során az eredeti bejegyzést át kell 

húzni úgy, hogy az eredeti bejegyzés (szám vagy szöveg) olvasható maradjon. A 

helyesbített adatokat az áthúzott szám vagy szöveg fölé kell írni. A hibás bejegyzéseket 

a bizonylat minden példányán javítani kell. Fel kell tüntetni továbbá a helyesbítés keltét 

és a bizonylatot helyesbítő személy aláírását.  

b) Pénztári bizonylatokat javítani nem szabad! A rontott pénztári bizonylat, készpénzcsekk 

stb. helyett új bizonylatot kell kiállítani és a rontott, stornírozott bizonylatot (annak 

összes példányát) meg kell őrizni.  

c) A külső szervektől beérkezett bizonylatokat alaki és tartalmi szempontból ellenőrizni 

kell. Az ellenőrzés során talált hibákról a bizonylat kiállítóját értesíteni kell és fel kell 

szólítani a hibás bejegyzés helyesbítésére.  
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d) A külső szervektől beérkező bizonylatok alaki és tartalmi szempontból történő 

ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni. 

e) Az Egyetem külső szervtől érkezett bizonylatot nem javíthat.  

f) A hibásan, más szerv részére megküldött bizonylatot köteles javítani. A javítás történhet 

az eredeti – hibás – bizonylat érvénytelenítésével és új bizonylat kiállításával vagy 

helyesbítő bizonylat kiállításával.  

g) A helyesbítő bizonylatnak tartalmaznia kell: 

- az eredeti bizonylat azonosításához szükséges adatokat,  

- a módosításnak megfelelő új tételeket.  

A bizonylatok megőrzése 

Az Egyetem a költségvetési évről készített beszámolót, valamint az azt alátámasztó leltárt, 

értékelést, főkönyvi kivonatot, valamint más, az Szt. követelményeinek megfelelő 

nyilvántartást olvasható formában, valamint az adatok feldolgozásánál alkalmazott, 

működőképes állapotban tárolt számítógépes programot legalább 8 évig köteles megőrizni.  

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot 

(ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat, szigorú 

számadású nyomtatványokat is, illetve ezek rontott példányait), legalább 8 évig kell olvasható 

formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.  

Az elektronikus formában kiállított bizonylatot – a digitális archiválás szabályairól szóló 

jogszabály előírásainak figyelembevételével – elektronikus formában kell megőrizni oly 

módon, hogy az alkalmazott módszer biztosítsa a bizonylat összes adatának késedelem nélküli 

előállítását, folyamatos leolvashatóságát, illetve kizárja az utólagos módosítás lehetőségét.  

Az eredetileg nem elektronikus formában kiállított bizonylatról – a papíralapú 

dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló 

jogszabály előírásainak figyelembevételével – készített elektronikus másolattal az e törvény 

szerinti bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesíthető, ha a másolatkészítés alkalmazott 

módszere biztosítja az eredeti bizonylat összes adatának késedelem nélküli előállítását, 

folyamatos leolvashatóságát, illetve kizárja az utólagos módosítás lehetőségét. 

A megőrzési időn belüli szervezeti változás (ideértve a jogutód nélküli megszűnést is) nem 

hatálytalanítja e kötelezettséget, így a bizonylatok megőrzéséről a szervezeti változás 

végrehajtásakor intézkedni kell.  
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A szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása, kezelése 

A szigorú számadású bizonylatok körét, nyilvántartási, kezelési rendjét a Pécsi 

Tudományegyetem Pénzkezelési Szabályairól szóló utasítás tartalmazza. 

A bizonylatok feldolgozása 

A bizonylatok feldolgozása során a kötelezettségvállalásra vonatkozó, a számlarendben, 

valamint az egyéb kapcsolódó utasításokban előírtak figyelembevételével ellenőrizni kell a 

bizonylatokon feltüntetett adatokat, azok hitelességét. 

A feldolgozás során ellenőrizni kell a vonatkozó utasításokban megfogalmazott rendszer 

szerint: 

a) az aláírók jogosultságát,  

b) a bizonylat alaki, tartalmi és számszaki helyességét, valamint azt, hogy a könyveléshez 

minden bizonylat megérkezett-e, továbbá azt, hogy az adatok feldolgozása teljeskörűen 

megtörtént-e,  

c) a szükséges folyamatba épített ellenőrzések megtörténtét.  

A számítógépes adatfeldolgozás keretében a törzsadatokat a bizonylati elv alapján kell 

rögzíteni, illetőleg változásaikat nyilvántartani. A törzsadatok rögzítéséért és változásaik 

nyilvántartásáért felelős személyt kell kijelölni. 

Bizonylatok ellenőrzése 

Ennek keretében a következőket kell vizsgálni: 

a) a gazdasági esemény bizonylatolása az előírt bizonylati űrlapon történt-e, 

b) a bizonylati űrlapot sorszám szerint vették-e használatba (szigorú számadású 

nyomtatványoknál), 

c) a bizonylatok kitöltése teljeskörűen megtörtént-e, minden adat szerepel-e,  

d) a kiállító, az érvényesítő és az utalványozó (ellenjegyző), valamint a gazdasági 

eseményben érintett munkavállalók aláírása szerepel-e a bizonylaton, 

e) a bizonylat kiállítása megfelelő-e, a javítások szabályszerűek-e, 

f) a szükséges mellékletek csatolva vannak-e. 

A számszaki vizsgálat során meg kell győződni arról, hogy a mennyiségi és értékadatok, a 

számolási műveletek helyesen kerültek-e rögzítésre. A megállapított számszaki hibát a 

bizonylaton a kiállítási színtől eltérő színű tollal kell javítani (kizárólag csak az egyetemi belső 

elszámolást szolgáló bizonylatok esetében). 

Vizsgálni kell a gazdasági esemény szükségességét, indokoltságát, az alkalmazott árak 

helyességét, a vonatkozó jogszabályi előírások betartását. 
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Az érvényesítő, könyvelő a könyvelés folyamán köteles leellenőrizni, hogy a számlán szereplő 

tételek a megfelelő cikk kiválasztásával kerültek-e kontírozásra. Amennyiben hibát észlel, 

javítania kell. 

A bizonylatok szállítása és tárolása 

A bizonylatok szállításánál úgy kell eljárni, hogy azokba illetéktelen személyek ne 

tekinthessenek be, külső károsodás ne érje, és hiánytalanul eljussanak a rendeltetési helyre. A 

bizonylatok elhelyezésére és szállítására szolgáló eszköz megválasztásakor figyelembe kell 

venni tartalmuk fontosságát, a szállításukra vonatkozó technikai előírásokat.  

A bizonylatok tárolása, megőrzése során biztosítani kell, hogy azok könnyen hozzáférhetők, 

visszakereshetők legyenek és a tárolás alatt károsodást ne szenvedjenek. 

 

VI. fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Jelen utasítás 2022. május hó 09. napján lép hatályba azzal, hogy a 2021. december 31-i 

fordulónappal összeállítandó éves beszámolóra, valamint az azt alátámasztó könyvvezetésre a 

jelen utasítás rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

 

Pécs, 2022. május 09. 

 

 

 Decsi István s.k. 

 kancellár 

 

Mellékletek: 

 

1. számú melléklet: A számlacsoportok tagozódása, jellemzően előforduló gazdasági 

eseményei, számlaösszefüggései, az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés 

kapcsolatrendszere 

2. számú melléklet: Számlatükör 

 


