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1. SZÁMVITELI ISMERETEK 

1.1. A számvitel fogalma 

A piacgazdaság kialakulását és fejlődését követően a tulajdonosoknak, a hitelezőknek és 

a gazdaság más szereplőinek egyaránt megnőtt az igénye a vállalkozás vagyoni, pénzügyi 

és jövedelmi helyzetét a valóságnak megfelelően bemutató információk iránt.  

A gazdálkodó szervezeteknek függetlenül attól, hogy nyereségorientáltak vagy sem 

döntéseik megalapozásához információkra van szükségük. A számviteli törvény 

megfogalmazása szerint: „A piacgazdaság működéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac 

szereplői számára hozzáférhetően, döntéseik megalapozása érdekében mind a 

vállalkozók, mind a nem nyereség-orientált szervezetek, valamint az egyéb gazdálkodást 

folytató szervezetek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és azok alakulásáról 

objektív információk álljanak rendelkezésre” (MK, 2000)  

Ezen információk előállításában döntő jelentősége van számvitelnek. A számviteli 

törvény beszámolási és könyvvezetési kötelezettség teljesítését írja elő. Azaz a 

gazdálkodó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, az üzleti év könyveinek zárását 

követően, magyar nyelven, könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni. 

A számvitel tehát olyan elszámolási és objektív információs rendszer, amely a gazdasági 

műveleteket (eseményeket)  

 megfigyeli, 

 méri, 

 rendszerezetten feljegyzi (Tóth, 1993). 

Egy más megfogalmazás szerint: a számvitel egy olyan módszertani és információs 

rendszer, amely a módszertani előírások betartásával, bizonylatok alapján rögzíti a 

vállalkozásnál történt, illetve a vállalkozást érintő gazdasági eseményeket, méghozzá oly 

módon, hogy az a külső és belső információs igényeket maradéktalanul kielégítse és 

ezáltal megbízható valós összképet adjon a vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi 

helyzetéről és jövőbeli terveiről (Budai, 2007). 

1.2. A számvitel célja, funkciója 

A számvitel célja információszolgáltatás a vállalkozás belső és külső érdekhordozói 

számára (Baricz, 2009). A belső érdekhordozók a vállalkozás vezetői, míg a külső 

érdekhordozók például más vállalkozások, bankok, adóhatóság. 

Az információ igénylők köre a teljesség igénye nélkül: 

 a tulajdonosok, 

 az állam: adóhatóság, statisztikai hivatal, 

 az önkormányzati adóhatóság, 

 a hitelezők, 

 az üzleti partnerek, 

https://ikv.hu/sites/default/files/pdf/2000_evi_c_torveny.pdf


        

6 

 

 a könyvvizsgálók, adótanácsadók, jogi képviselők, 

 a szakmai szervezetek, kamarák, 

 és egyéb: munkavállalók, alapítványok, stb. (Pál, 2009). 

 

A számvitel információszolgáltatásának két fő célja van. Egyrészt a vagyon-, másrészt a 

vagyonváltozás kimutatása.  

 A vagyon: A vállalkozás tulajdonában, kezelésében lévő eszközök együttes 

értéke. Kimutatásának eszközei: a leltár és könyvviteli mérleg. 

 A vagyon változása: adott időszak alatt a vagyon változását fejezi ki, melynek 

eszköze az eredménykimutatás. Ez lehet nyereség vagy veszteség (Kozma, 

2004). 

1.3. A termelési folyamat 

A vállalkozási tevékenység megkezdéséhez, folytatásához erőforrásokra van szükség. A 

számviteli törvény szerint a vállalkozó: „…minden olyan gazdálkodó, amely a saját 

nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték 

fejében termelő vagy szolgáltató tevékenységet (a továbbiakban: vállalkozási 

tevékenység) végez.” (MK, 2000) 

 

A rendelkezésre álló erőforrásokkal gazdálkodva, közvetve vagy közvetlenül az emberi 

szükségletek kielégítésére alkalmas javak állíthatók elő. Ennek a folyamatát szemlélteti 

az 1. ábra: 

 
1. ábra: A termelési folyamat vázlata 

Forrás: (Kozma, 2004)  
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Az értékteremtő folyamatok célja, hogy a vállalkozási tevékenységhez szükséges 

erőforrások beszerzésével és felhasználásával előállítsák a fogyasztó számára értékes 

terméket és/ vagy szolgáltatást (Korom  et al., 2005). 

 

Fontos megvizsgálni, hogy a vállalkozási tevékenységhez szükséges erőforrások honnan 

származnak. A termelés kiindulási pontja a saját vagy idegen forrásból származó pénz. 

Saját, ha a tulajdonosok adják, vagy hagyják a vállalkozásnál (pl.: alapítás, tőkeemelés 

vagy működés). Természetesen a tulajdonosok nem pénzbeli erőforrásokat is a 

vállalkozás rendelkezésére bocsáthatnak, amiket nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak 

(apportnak) nevezzünk. Idegen forrásból, a pénzintézetektől, esetleg más 

vállalkozásoktól kaphatunk pénzeszközöket. 

Beszerzés vagy beruházás során termelő eszközök kerülnek a vállalkozásba. A 

beszerzéssel a termelést 1 évnél rövidebb ideig szolgáló  (pl.: anyagok), míg beruházással 

a termelést tartósan, több mint 1 évig szolgáló eszközöket szerzünk be, hozzuk létre (pl.: 

épületek, gépek, berendezések). Ezeket az eszközöket felhasználva megkezdődik a 

termelés, melynek különböző szintjei vannak. Búzatermesztés során, a teljesség igénye 

nélkül, a vetőgépekkel a vetőmagot elvetjük, szükség esetén megpermetezzük, 

gyomírtjuk, stb. Ez lesz a befejezetlen termelés. Majd ha a búza megérett jön a 

betakarítás, a szállítás. A betakarított búza, mint késztermék jelenik meg. Ez egyből 

értékesíthető vagy a belső felhasználás során pl.: az állatokkal megetethető, saját 

pékségben felhasználható. A fő cél, hogy értékesítés után pénzhez jussunk. Akkor 

gazdálkodunk jól, ha ez a folyamat nyereséges, azaz több lesz az értékesítésből származó 

bevételünk, mint az előállítás érdekében felmerült ráfordításunk. 

A termelési folyamat egészét úgynevezett gazdasági események alkotják, a számvitel 

ezeket a gazdasági eseményeket, illetve gazdasági hatásaikat méri, megfigyeli és 

feljegyzi. 

 

1.4. A vállalkozó vagyona, a vagyon kimutatása 

A vállalkozás kezelésében, tulajdonában lévő eszközök összességét két szempont szerint 

csoportosítjuk: 

 egyrészt a tevékenységükben betöltött szerepük szerint, ekkor kapjuk az 

eszközöket, 

 másrészt honnan származnak, azaz eredetük szerint, ekkor kapjuk a forrásokat. 

A vagyon kimutatásának eszközei a könyvviteli mérleg és a leltár (Róth et al, 2015). 

A számviteli törvény alapján az eszközök és a források felépítése a következő. 
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1.4.1. A vállalkozás eszközei 

Az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján a következők lehetnek: 

 befektetett eszközök, 

 forgóeszközök, 

 aktív időbeli elhatárolások. 

 

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. 

Immateriális javak: Immateriális jószágként azokat a nem anyagi eszközöket kell 

kimutatni, amelyek tartósan, legalább egy éven túl szolgálják a vállalkozási 

tevékenységet. 

Tárgyi eszközök: olyan tárgyiasult eszközök, amelyek a vállalkozási tevékenységet 

közvetlenül vagy közvetetten, tartósan szolgálják, függetlenül attól, hogy üzembe 

helyezésre kerültek-e vagy sem. Ide kell sorolni azokat az eszközöket is, amelyek 

beszerzése, előállítása, felújítása már elkezdődött, de a mérleg fordulónapjáig nem 

fejeződött be, így nem került sor az üzembe helyezésre (aktiválásra). 

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

értékpapír, adott kölcsön) kell kimutatni, amelyeket a vállalkozó 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 forgóeszközök a vállalkozási tevékenységet általában egy évnél rövidebb ideig 

szolgáló vagyontárgyak, követelések, értékpapírok és pénzeszközök. 

A forgóeszközök csoportjai: 

 készletek 

  követelések 

  értékpapírok 

  pénzeszközök. 

A készletek a vállalkozási tevékenységet közvetlenül vagy közvetve – általában egy 

évnél rövidebb ideig – szolgáló olyan eszközök, amelyek rendszerint egyetlen termelési 

folyamatban vesznek részt, az eredeti alakjukat elveszítik, vagy változatlan formában 

maradnak. Lehetnek vásárolt vagy saját termelésű készletek. 

Követelések azok a különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb 

szerződésekből jogszerűen eredő, pénzértékben kifejezett fizetési igények, amelyek a 

vállalkozó által már teljesített, a másik fél által elfogadott, elismert  
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 termékértékesítéshez, 

 szolgáltatás teljesítéséhez, 

 hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, tulajdoni részesedést jelentő befektetés 

értékesítéséhez, 

 kölcsönnyújtáshoz, 

 előlegfizetéshez (beleértve az osztalékelőleget is) kapcsolódnak, de a másik fél 

még nem egyenlítette ki. 

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

befektetésként vásárolt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, illetve tulajdoni 

részesedést jelentő befektetéseket kell kimutatni. 

A pénzeszközök fizetési eszközként felhasználható tényleges pénzt, az elektronikus 

pénzt és a csekkeket, továbbá a bankbetéteket foglalják magukban. 

 

1.4.2. A vállalkozás forrásai 

Az eszközöket eredetük alapján a következők lehetnek: 

 saját tőke, 

 céltartalékok, 

 kötelezettségek, 

 passzív időbeli elhatárolások. 

 

Saját tőkeként a mérlegben csak olyan tőkerészt szabad kimutatni, amelyet a tulajdonos 

(a tag) bocsátott a vállalkozó rendelkezésére, vagy amelyet a tulajdonos az adózott 

eredményből hagyott a vállalkozónál. Tehát a vállalkozási tevékenység során keletkező 

eredmény a saját tőkén belül jelenik meg. Szintén a saját tőke részeként kell kimutatni az 

értékhelyesbítés értékelési tartalékát és a valós értékelés értékelési tartalékát is. 

Idegen források (kötelezettségek) különféle szerződésekből eredő, pénzértékben 

kifejezett, elismert tartozások, amelyek a másik fél által már teljesített, a vállalkozó által 

már elfogadott, elismert teljesítéshez kapcsolódnak, de a vállalkozó még nem egyenlítette 

ki (Sztanó, 2019). 

A kötelezettségek lehetnek egy éven túli, azaz hosszú lejáratú és egy évnél rövidebb, azaz 

rövid lejáratú kötelezettségek. 

Hátrasorolt kötelezettségként a vonatkozó szerződés tartalmazza a kölcsönt nyújtó fél 

egyetértését arra vonatkozóan, hogy követelése a törlesztések sorrendjében a 

tulajdonosok előtti legutolsó helyen áll, de eredeti futamideje öt évet meghaladó lejáratú, 

a kölcsön törlesztése az eredeti lejárat vagy a szerződésben kikötött felmondási idő előtt 

nem lehetséges. 

A mérlegben átmeneti tételek is megjelennek. Az eszközök között az aktív időbeli 

elhatárolások, míg a források között a passzív időbeli elhatárolások és a céltartalékok. 

Céltartalék az adózás előtti eredmény terhére: 
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 a várható kötelezettségekre, 

 időszakonként ismétlődő várható költségekre, 

 egyéb célokra képzett forrás. Így bizonytalan, kétes eredmény nem kerül 

kimutatásra (Kozma, 2004). 

 

Az időbeli elhatárolások segítségével az olyan gazdasági események kihatásait, 

amelyek két vagy több évet is érintenek, az adott időszak bevételei és költségei között 

olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az az alapul szolgáló időszak és az elszámolási 

időszak között megoszlanak. Fajtái: 

 aktív időbeli elhatárolások: a tárgy évi eredményt növelik, 

 passzív időbeli elhatárolások: a tárgy évi eredményt csökkentik. 

 

Az  1. táblázat egy egyszerűsített vagyonmérleg felépítését mutatja. 

1. táblázat: Egyszerűsített vagyonmérleg 

A vállalkozás vagyona 

A tevékenységben betöltött szerepük szerint 

Eszközök (aktívák) 

Eredetük szerint 

Források (passzívák) 

A. Befektetett eszközök 

I. Immateriális javak 

II. Tárgyi eszközök 

III. Befektetett pénzügyi eszközök 

B. Forgóeszközök 

I. Készletek 

II. Követelések 

IV. Értékpapírok 

V. Pénzeszközök 

C. Aktív időbeli elhatárolások 

 

 

 

 

 

 

 

 

∑ Eszközök 

D. D. Saját tőke 

I. Jegyzett tőke 

II. Jegyzett, de be nem fizetett 

tőke 

III. Tőketartalék 

IV. Eredménytartalék 

V. Lekötött tartalék 

VI. Értékelési tartalék 

VII. Adózott eredmény 

E. E. Céltartalék 

F. F. Kötelezettségek 

I. Hátrasorolt kötelezettségek 

II. Hosszú lejáratú 

kötelezettségek 

III. Rövid lejáratú 

kötelezettségek 

G. G. Passzív időbeli elhatárolások 

H.  

∑ Források 

Forrás: Saját készítésű táblázat az MK (2000) alapján 
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Feladat: Végezze el az alábbi tételek besorolását. 

Megnevezés 
Besorolás 

Eszköz/Forrás Főcsoport Csoport 

1. Immateriális javakra adott 

előleg 
   

2. Értékhelyesbítés forrása    

3. Adatbázis kezelő program    

4. Cégbíróságon bejegyzett tőke    

5. Épülő irodaház    

6. Vezérigazgató cégautója    

7. Tárgyi eszközök 

értékhelyesbítése 
   

8. Kiskereskedelmi árukészlet    

9. SZJA tartozás    

10. Műhelyben lévő esztergagép    

11. ÁFA visszaigénylés    

12. Forgatási célú részvény    

13. Tárgyévi eredmény    

14. Szállítóknak adott váltó    

15. Áruval átvett göngyöleg    

1.4.3. A leltár, leltározás 

A vagyon kimutatásának eszközei a könyvviteli mérleg és a leltár. A korábban bemutatott 

mérleg minden egyes sorát leltárral kell alátámasztani. 

A leltár olyan jegyzékszerű kimutatás, amely a valóságban meglévő eszközöket és 

forrásokat 

 mennyiségben és értékben, 

 tételesen (részletesen), ellenőrizhető módon, 

 egy adott időpontra vonatkoztatva mutatja ki (Kozma, 2004). 

 

A leltár készülhet leltározással vagy egyeztetéssel. 

Ha a vállalkozó: 

 a számviteli alapelveknek megfelelően, 

 a főkönyvi könyveléssel értékben egyező mennyiségi nyilvántartást vezet 

eszközeiről folyamatosan és naprakészen 

 úgy a leltár összeállítását megelőzően nem kötelező minden évben leltározni. 

 

A 2. táblázat a leltár és a mérleg összehasonlítását tartalmazza. 
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2. táblázat: A leltár és a mérleg összehasonlítása 

Mérleg Leltár 

összevontan részletesen, tételesen 

pénzértékben mennyiségben és értékben 

számviteli törvény szerint, jellemzően 

kétoldalú kimutatás 

jegyzékszerű kimutatás, melynek 

sorrendjére nincs előírás 

adott időpontra (fordulónapra) vonatkozik, azaz statikus kimutatások 

eszközök és a források állományát tartalmazzák 

a valódiságáért felelős személynek kell aláírnia 

Forrás: Saját készítésű táblázat (Kozma, 2004) alapján 

 

A vállalkozásnak tehát leltárt kell készítenie. Ezt nevezzük leltárkészítési 

kötelezettségnek, melyet meg kell különböztetni a leltározási kötelezettségtől. A 

leltárkészítési kötelezettség teljesítése keretében a vállalkozónak a főkönyvi könyvelés 

és az analitikus nyilvántartás adatai közötti egyeztetést az üzleti év mérlegfordulónapjára 

vonatkozóan kell elvégezni (Sztanó, 2015). 

1.5. Gazdasági műveletek és hatásuk a vagyonra 

A vállalkozás eszközei és forrásai állandó mozgásban vannak. A gazdasági esemény 

(művelet) változást idéz elő a vállalkozás vagyonának összetételében és az eredmény 

alakulásában (Sztanó, 2019). 

A számvitelben azt mérik, hogyan változik a vállalkozás vagyona. A gazdasági 

események közvetlenül vagy közvetetten (az eredménykimutatáson keresztül) hatással 

vannak a vagyonra (mérleg) (Kozma, 2004). 

A gazdasági műveleteket a mérlegre gyakorolt hatásuk alapján négy alaptípus és két 

összetett típus valamelyikébe be lehet sorolni. 

 

Alap gazdasági események:  

 Eszköz bevonás: Az eszköz és a forrás oldal ugyanakkora összeggel nő, a 

mérlegfőösszegek nőnek, pl. 10 eFt értékű anyagvásárlás későbbi fizetéssel.  

Ekkor az anyag értékével nő a vállalat készlete, azaz a forgóeszközei, így az 

összes eszköze 10 eFt-tal emelkedik. A későbbi fizetés révén a rövid lejáratú 

kötelezettségek, azaz a forrásainak értéke is emelkedik szintén 10 eFt-tal. 

 Eszköz kivonás: Hatására az eszköz és a forrás oldal is ugyanakkora összeggel 

csökken, a mérlegfőösszegek csökkennek. Maradva az előbbi példánál, az 

anyagok ellenértékét kifizetjük. A pénzeszközökkel egyidejűleg a vállalat rövid 

lejáratú kötelezettségei is ugyanazon 10 eFt-tal csökkennek. 

 Eszköz körforgás: Hatására az eszközök összetétele megváltozik, a 

mérlegfőösszeg nem változik. Ha 10 eFt értékű anyagot vásárolunk készpénzes 

fizetés mellett, akkor a forgóeszközökön belül történik a változás, hiszen az 
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anyagok értéke 10 eFt-tal nő és ezzel egyidejűleg a pénzeszközök értéke 10 eFt-

tal csökken. A forrás oldalon nem történik változás.  

 Források változása: Hatására a források szerkezete változik, a mérlegfőösszeg 

nem változik. Ha az előző évi adózott eredményt átvezetjük az 

eredménytartalékba, az adózott eredmény értéke csökken, az eredménytartalék 

nő. Összességében a saját tőke értéke nem változik. Az eszköz oldalon nem 

történik változás.  

 

Összetett gazdasági események:  

 Eszköz körforgással egyidejű eszköz bevonás: Hatására az eszközszerkezeti 

változás mellett a mérlegfőösszeg is nő. Minden nyereséges értékesítés ebbe az 

összetett típusba tartozik. A vállalat 100 eFt értékű tárgyi eszközét 110 eFt 

készpénzért tudja értékesíteni. Az eszköz oldalon a tárgyi eszközök értéke 100 

eFt-tal csökkent, ezzel egyidejűleg a pénzeszközök értéke 110 eFt-tal nőtt, így 

összességében az eszköz oldalon 10 eFt-os mérlegfőösszeg növekedés 

könyvelhető el. A mérlegegyezőség elve szerint ennek a változásnak a forrás 

oldalon is meg kell jelennie, így marad egyensúlyban a mérleg. Az említett 10 

eFt az adózott eredmény mérlegsoron jelenik meg, növelve ezzel a vállalat saját 

tőkéjét (a bevétel 110 eFt-tal nőtt, míg a ráfordítás 100 eFt-tal). 

 Eszköz körforgással egyidejű eszköz kivonás: Hatására az eszközszerkezeti 

változás mellett a mérlegfőösszeg is csökken. Minden veszteséges értékesítés 

ebbe az összetett típusba tartozik. A vállalat 100 eFt értékű tárgyi eszközét 70 

eFt készpénzért tudja értékesíteni. Az eszköz oldalon a tárgyi eszközök értéke 

100 eFt-tal csökkent, ezzel egyidejűleg a pénzeszközök értéke 70 eFt-tal nőtt, így 

összességében az eszköz oldalon 30 eFt-os mérlegfőösszeg csökkenés 

következik be. A mérlegegyezőség elve szerint ennek a változásnak a forrás 

oldalon is meg kell jelennie, így marad egyensúlyban a mérleg. Az említett 30 

eFt az adózott eredmény mérlegsoron jelenik meg, csökkentve ezzel a vállalat 

saját tőkéjét (a bevétel 70 eFt-tal nőtt, míg a ráfordítás 100 eFt-tal). 

 

Feladat: Sorolja fel a gazdasági események típusait! Mindegyik eseménytípusra 

mondjon saját példát!  Állapítsa meg a következő gazdasági események hatását és típusát!   

 Gazdasági 

esemény 

Eszköz 

(+/-) 

Forrás 

(+/-) 

Bevétel 

(+/-) 

Ráfordítás 

(+/-) 

Eredmény 

(+/-) 

Gazdasági 

e. típusa 

1. Rövid 

lejáratú hitel 

felvétele 

      

2. Adótartozás 

kifizetése 

      

3. Nyereséggel 

történő 
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értékesítés 

elszámolása  

4. Ingatlan 

vásárlás 

későbbi 

fizetéssel 

      

5. Kapott kamat       

1.6. Könyvvezetés 

Könyvvezetés (könyvvitel) az a tevékenység, amelynek keretében a gazdálkodó a 

tevékenysége során felmerülő  

 vagyonra, 

 jövedelemre ható 

gazdasági eseményekről (a számviteli törvényben rögzített szabályok szerint) 

 zárt rendszerben, 

 folyamatosan nyilvántartást vezet,  

és azt az üzleti év végén lezárja (Kozma, 2004). 

1.6.1. Könyvviteli rendszerek 

Könyvvezetési rendszerek esetében az alábbi típusokat különböztetjük meg (Kozma, 

2004): 

 Kettős könyvvitel: valamennyi gazdasági esemény (művelet) feljegyzésre kerül 

zárt rendszerben. Ezt a nyilvántartást kell vezetni minden nyereségorientált 

vállalkozásnak. Alkalmazott nyilvántartás: napló, könyvviteli (főkönyvi) 

számla, főkönyvi kivonat, analitikus számla, folyószámla. 

 Egyszeres könyvvitel: csak a pénzmozgással járó gazdasági műveletek 

feljegyzése történik zárt rendszerben. Non profit vállalkozások korábbi választás 

alapján használhatják pl.: egyesületek, alapítványok, társasházak. Alkalmazott 

nyilvántartás: naplófőkönyv, pénztárkönyv, vagy napló és főkönyvi számla, 

analitikus számla. 

 Bevételi nyilvántartás: a pénzügyileg is realizált (befolyt) bevételek feljegyzése 

idősorrendben megy végbe. Bizonyos adózási módok esetén (pl.: KATA, EVA, 

stb) Alkalmazható nyilvántartás: idősoros feljegyzést biztosító nyilvántartás. 

1.6.2. Könyvviteli számla 

A gazdasági események hatására a vagyon folyamatosan változik. Hogy ne kelljen 

minden gazdasági esemény után, melyek több mérlegsort is érintenek újabb mérleget 

készíteni, a mérleg sorai külön-külön nyilvántartásokban kerülnek rögzítésre, ezeket a 

nyilvántartásokat nevezzük könyvviteli számláknak. A számlák nyitó egyenlege a 
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mérlegben kimutatott érték. Év közben az azt növelő és csökkentő tételek kerülnek 

feljegyzésre, majd év végén ez lezárásra kerül. 

A mérleg és a könyvviteli számlák kapcsolatát mutatja be a 2. ábra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra: A mérleg és a könyvviteli számlák kapcsolata 

Forrás: Kozma, 2004  

1.6.3. A könyvviteli számla fogalma, kapcsolata 

A könyvviteli számla: olyan kétoldalú nyilvántartás, amelynek egyik oldalán a 

növekedéseket, a másik oldalán a csökkenéseket jegyzik fel. A gazdasági események 

folyamatos nyilvántartására szolgál. 

A számla 

 bal oldalát tartozik (T), 

 jobb oldalát követel (K) oldalnak nevezik. 

 

A könyvviteli számla tartozik oldalára írt tételek együttes összegét tartozik főösszegnek, 

a követel oldalára írt tételek együttes összegét követel főösszegnek nevezik. A két 

főösszeg közötti különbözet az egyenleg. Ha a tartozik főösszeg a nagyobb, akkor a 

számlának tartozik egyenlege van, ha a követel főösszeg a nagyobb, akkor a számlának 

követel egyenlege van. 

Könyvviteli számlák csoportosítása 

 tartalom szerint (mérleg, eredmény számlák) 

 jellegük szerint (aktív, passzív) 

A 3. ábrán az aktív és passzív számlák sémája látható. 
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3. ábra: Aktív és passzív számlák sémája 

Forrás: Kozma, 2004 

1.6.4. Kettős könyvvitel hármas szabálya 

A kettős könyvvitel hármas szabálya biztosítja, hogy a kettős könyvvitel egy önmagában 

számszerűen ellenőrizhető zárt rendszer legyen. 

Fogalma: minden gazdasági eseményt két számlán kell feljegyezni, 

 az egyik számla tartozik, egy másik számla követel oldalán, 

 azonos összegben, 

 egymással kölcsönös összefüggésben (az egyik változás meghatározza a 

másikat). 

1.6.5. Alapvető számlaösszefüggések 

A 4. és az 5. ábra az alapvető és az összetett gazdasági események számlaösszefüggéseit 

szemlélteti. 

 
4. ábra: Alapvető gazdasági események számlaösszefüggései 

Forrás: Kozma, 2004  
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5. ábra: Összetett gazdasági események számlaösszefüggései 

Forrás: Kozma, 2004 

 

A könyvviteli számlák aktív és passzív megjelölése az összes alkalmazott könyvviteli 

számlára érvényes könyvelés szabályára vonatkozik. 

Az alapvető számlák mellett szükség van rendszerező számlákra, mivel az eszközöket és 

a forrásokat többféle értéken kell kimutatni, vagy lehetőséget kell biztosítani a különböző 

értékek kimutatására. Például: befektetett eszközök bruttó és nettó értéke, vagy vásárolt 

készletek tényleges beszerzési áron és elszámoló áron, stb. A rendszerező számlák 

kapcsolódnak valamely alapvető számlához, azokkal összefüggnek.  

A rendszerező számlák csoportosítása: 

 helyesbítő számlák: 

- kontraaktív, 

- kontrapasszív számlák, 

 kiegészítő számlák: 

- aktív kiegészítő, 

- passzív kiegészítő számlák. 

A helyesbítő számlák aktív vagy passzív számlákhoz kapcsolódnak, és azok egyenlegét 

ellentétesen befolyásolják. Az aktív számlákhoz kapcsolódó helyesbítő számlákat kontra-

aktív, a passzív számlákhoz kapcsolódó számlákat kontra-passzív számláknak nevezzük. 

Kontraaktív számlákra alapvetően úgy könyvelünk, mint a passzív számlákra. Például: 

befektetett eszközök esetében a nettó érték nem kerül közvetlenül kimutatásra, hanem az 

adott eszköz bruttó értékét kimutató alapvető számla és ugyanazon eszköz 

értékcsökkenését kimutató kontra-aktív számla együttes egyenlege adja. 
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A kontrapasszív számlákra úgy könyvelünk, mint az alapvető aktív számlákra. Például a 

jegyzett tőke passzív számla, melynek értékét csökkenti a jegyzett, de még be nem fizetett 

tőke kontra-passzív számla. 

A kiegészítő számlák szintén aktív vagy passzív számlákhoz kapcsolódnak és azok 

egyenlegét növelik (kiegészítik). Az aktív számlához kapcsolódó kiegészítő számlát 

aktív kiegészítő, míg a passzív számlához kapcsolódó kiegészítő számlát passzív 

kiegészítő számlának nevezzük. Az aktív kiegészítő számlákon ugyanúgy könyvelünk, 

mint az alapvető aktív számlákra, amelyet kiegészítettek. Passzív kiegészítő számlákon 

úgy könyvelünk, mint az alapvető passzív számlákra, amelyet kiegészít (Bács-Orbán, 

2003). 

1.6.6. Számlák csoportosítása 

A könyvviteli számlák csoportosíthatók tartalmilag és alakilag. Tartalmi csoportosítás 

esetén megkülönböztetünk mérleg számlákat és eredményszámlákat. A mérleg 

számlákon belül vannak eszköz, illetve forrásszámlák. A mérleg számlákat év elején a 

mérlegből nyitjuk, évközben vezetjük a változásokat, majd év végén lezárjuk a számlákat 

és elkészítjük a mérleget. 

Az eredményszámlák esetén, év elején nincs se bevételünk, se ráfordításunk, tehát ezeket 

a főkönyvi számlákat nem kell megnyitni. Év végén le kell zárni és el kell készíteni az 

eredménykimutatást. Sorrendjét tekintve év végén először az eredményszámlákat zárjuk, 

elkészítjük az eredménykimutatást, lezárjuk a mérlegszámlákat és elkészítjük a mérleget. 

A 6. ábra a könyvviteli számlák alaki és tartalmi csoportosítását tartalmazza. 

6. ábra: A könyvviteli számlák csoportosítása alakilag és tartalmilag 

Forrás: Kozma, 2004  
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1.6.7. Egységes számlakeret 

Az egységes számlakeretet célja, hogy a gazdálkodó eszközeinek és forrásainak, a 

gazdasági műveletek eredményre gyakorolt hatásainak egységes rendszerbe foglalásával 

segítséget adjon a gazdálkodó számvitelének megszervezéséhez, biztosítsa a számviteli 

törvény szerinti beszámoló elkészítéséhez szükséges alapinformációkat. A számlakeret 

10 számlaosztályt határozott meg: 

 1-4.  Mérlegszámlák. A mérleg felépítésének megfelelően az 1-3-as 

számlaosztályok eszköz számlák. A 4-es számlaosztály a forrásokat tartalmazza. 

 5., 8-9. Eredményszámlák, 

 6-7.  Szabadon használható számlák, 

 0. Nyilvántartási számlák. 

Tartalmilag passzív számlák a forrás és a bevétel számlák. A többi számlaosztály aktív 

számlaként viselkedik. A 3. táblázat szemlélteti a számlaosztályok fontosabb jellemzőit. 

 

 

3. táblázat: A számlaosztályok jellemzői 

 
Forrás: Kozma, 2004 

 

A számlaosztályok, számlacsoportok, számlák és alszámlák számát és megnevezését 

tartalmazó felsorolás a számlatükör (Szakács, 2005). 
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1.6.8. Egységes számlarend 

A kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó az egységes számlakeret előírásainak 

figyelembevételével olyan számlarendet köteles készíteni, mely szerint könyvelve a 

számviteli törvényben előírt beszámoló készítése maradéktalanul biztosítható. A 

számlarend tartalmazza többek között: 

 minden alkalmazásra kijelölt számla számjelét és megnevezését, 

 a számla tartalmát, a számlát érintő gazdasági eseményeket, azok más számlával 

való kapcsolatát, 

 a főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát, 

 a számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet. 

A számlarend összeállításáért, annak folyamatos karbantartásáért, a naprakész 

könyvvezetés helyességéért a gazdálkodó képviseletére jogosult személy a felelős. A 

vállalkozó a megalakulástól számított 90 napon belül köteles a számlarendet elkészíteni 

(MK,2000. ). 

 

1.6.9. A könyvviteli számlák számozása 

A könyvviteli számlák számozása a tízes számrendszerben történik.  

 Az első számjegy jelöli  a számlaosztályt. 

 A második számjegy  a számlacsoportot. 

 A harmadik számjegy  a számlát. 

 A negyedik számjegy  az alszámlát. 

 

Például: 

 1. számlaosztály:  Befektetett eszközök 

 11. számlacsoport:  Immateriális javak 

 12. számlacsoport:  Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 

 123. számla:   Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok 

 1231. alszámla:  Raktárak 

 

A számlaosztályok és a mérleg kapcsolatát mutatja be a 7. ábra: 
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7. ábra: A számlaosztályok és a mérleg kapcsolata 

Forrás: Kozma, 2004 

 

A számlaosztályok és az összköltségeljárással készülő eredménykimutatás kapcsolatát 

mutatja be a 8. és a 9. ábrák: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ábra: A számlaosztályok és az összköltségeljárással készülő eredménykimutatás 

kapcsolata I. 

Forrás: Kozma, 2004 
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9. ábra: A számlaosztályok és az összköltségeljárással készülő 

eredménykimutatás kapcsolata II. 

Forrás: Kozma, 2004 

 

1.6.10. Négy számlasoros (két-két ellentétes számlasoros) számlaelmélet 

Az eszközök és a források számláit összevontan Mérlegszámlák sorainak, a költségek 

(ráfordítások) és a bevételek számláit összevontan Eredményszámlák sorainak nevezzük. 

Ezért az elmélet két-két ellentétes, vagyis négyszámlasoros számlaelmélet nevet viseli. 

 

 
10. ábra: Négy számlasoros (két-két ellentétes számlasoros) számlaelmélet 

Forrás: Kozma, 2004  
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A mérlegszámlák összevont egyenlege mindenkor megegyezik az eredményszámlák 

összevont egyenlegével, ellentétes előjellel. Négy számlasoros (két-két ellentétes 

számlasoros) számlaelmélet összefüggéseit mutatja be a 10. ábra. 

1.7. A számviteli munka szakaszai 

Mint már tudjuk a számvitel célja a vagyon és a vagyonváltozás kimutatása. A vagyon 

változását a gazdasági események idézik elő, melyeket a számvitel a könyvviteli 

számlákon jegyez fel.  Nyilvánvaló tehát, hogy a számviteli munka első szakasza a 

számlák megnyitása a mérleg alapján és a gazdasági események elsődleges feljegyzése a 

bizonylatokon. A számviteli munka szakaszai a nyitómérlegtől és a gazdasági 

eseményektől az üzleti év végén készítendő mérlegig, illetve beszámolóig vezetnek. 

1.7.1. A számviteli bizonylat 

Számviteli bizonylat minden olyan, a gazdálkodó által készített, illetve a gazdálkodóval 

üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által 

készített okmány (számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, 

bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat) -, függetlenül 

annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától, amelyet a gazdasági esemény számviteli 

nyilvántartása céljából készítettek, és amely rendelkezik a számviteli törvényben 

meghatározott általános alaki és tartalmi kellékekkel (MK, 2000.). 

 

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 (MK, 2000.). 

Számviteli bizonylatként alkalmazható az elektronikus dokumentum, irat, ha megfelel e 

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: 

 az adatok vizuális megjelenítése érdekében azoknak – szükség esetén – a 

késedelem nélküli kiíratását, 

 az egyértelmű azonosítás érdekében a kódjegyzékét. 

1.7.2. Bizonylati elv 

A számviteli törvény szerint a bizonylati elv: 
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 Minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az 

eszközök forrásainak állományát, vagy összetételét megváltoztatják, 

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. 

A bizonylati elv biztosítja, hogy a gazdasági események zárt rendszerben feljegyzésre 

kerüljenek. 

 

1.7.3. A bizonylat általános alaki és tartalmi kellékei 

A bizonylat általános alaki és tartalmi kellékei a számviteli törvény szerint (MK, 2000): 

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. 

(2) A számlával, az egyszerűsített adattartalmú számlával kapcsolatos további 

követelményeket más jogszabály is meghatározhat. 

(3) A bizonylat (ideértve mind a kibocsátott, mind a befogadott bizonylatokat) alaki 

és tartalmi hitelessége, megbízhatósága – ha az más módon nem biztosítható – a 

gazdálkodó képviseletére jogosult személy (ideértve a Polgári Törvénykönyv szerinti 

képviseletet is), vagy belső szabályzatban erre külön feljogosított személy aláírásával 

alátámasztandó. 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/95900004.TV#sid
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1.7.4. A bizonylatok csoportosítása 

Bács – Dékán Tamásné (2008) összeállítása szerint a bizonylatok sokféle szempont 

szerint csoportosíthatók. A teljesség igénye nélkül például: 

Tevékenységi körök szerint: 

 a befektetett eszközök bizonylatai, 

 a készletek bizonylatai, 

 az állattartás bizonylatai, 

 a munka- és munkabér-elszámolás bizonylatai, 

 a pénzügyi elszámolások bizonylatai, 

 a termeléssel kapcsolatos bizonylatok, 

 az értékesítéssel kapcsolatos bizonylatok, 

 a leltározás bizonylatai, 

 az ügyviteli és pénzforgalmi,  

 valamint a könyvelési bizonylatok. 

Keletkezési helyük szerint a bizonylatok lehetnek: 

 belső bizonylatok: az adott vállalkozásnál készítenek; 

 külső bizonylatok: külső vállalkozás készít, de az adott vállalkozást érintik (pl.: 

szállítók számlái, bank bizonylatok, stb.). 

Jellegük szerint: 

 elsődleges vagy alap: a gazdasági események megtörténtekor állítanak ki (pl.: 

anyag kivételezési bizonylat); 

 másodlagos és összesítő bizonylatok: az elsődleges bizonylat alapján készül. 

Tartalmuk szerint: 

 egyszerű bizonylatok: a gazdasági esemény igazolására szolgálnak; 

 összetett bizonylatokat: amely több, egymással összefüggő gazdasági eseményt 

tartalmaz. 

 

1.7.5. A bizonylatok feldolgozása 

A bizonylat a kiállítástól különböző feldolgozási fázisok után jut el az irattárig: 

 kiállítás, 

 utalványozás, 

 átadás-átvétel, 

 ellenőrzés, 

 számlakijelölés, 

 könyvelés, 

 megőrzés (Kvancz, 2012). 
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1.7.6. A bizonylatok megőrzése 

A gazdálkodónak az üzleti évről készített beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az 

azokat alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a naplófőkönyvet, 

vagy más, a törvény követelményeinek megfelelő nyilvántartást, továbbá a könyvviteli 

elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a 

főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is) legalább 8 évig 

kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető 

módon megőriznie. Ez a kötelezettség érvényes a szigorú számadású bizonylatok rontott 

példányaira is. 

A megőrzési időn belüli szervezeti változás (ideértve a jogutód nélküli megszűnést is) 

nem hatálytalanítja e kötelezettséget. 

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 készített elektronikus 

másolattal a Számviteli törvény szerinti bizonylat megőrzési kötelezettség teljesíthető. 

 

1.7.7. Idősoros könyvelés 

A bizonylatok alapján különböző nyilvántartások készíthetők. 

Nyilvántartások: A bizonylatok alapján általában mennyiségi mértékegységben vezetett 

elsődleges összesítés, kimutatás. A gyakrabban vezetett fontosabb nyilvántartások: 

 raktárkönyv, raktári nyilvántartó lap, 

 állatnyilvántartási könyv, 

 tejkönyv,  

 munkalap-összesítő, 

 műhelynapló, stb.. 

Analitikus nyilvántartás: Bizonylatok alapján mennyiségben és értékben vezetett 

részletező nyilvántartás. 

 

A könyvelés lehet idősoros vagy számlasoros. 

Az idősoros könyvelés fontosabb jellemzői: A gazdasági műveleteknek megtörténtük 

sorrendjében történő feljegyzése. Megjelenési formája a könyvviteli napló, amely 

biztosítja: 

 a könyvelés folyamatosságát, 

 teljességét, 

 ellenőrizhetőségét és 
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 a számszerű egyeztetés lehetőségét. 

A napló tartalmazza: 

 a hivatkozási számot (bizonylat száma, számla száma), 

 a bizonylat keltét, 

 a művelet megnevezését, 

 a T és K összeget. 

1.7.8. Számlasoros könyvelés 

A gazdasági műveletek főkönyvi számlákon történő feljegyzése. Formája a könyvviteli 

számla. A gazdasági műveleteket: 

 tartalmuk szerint csoportosítja, 

 a könyvelési tételek összefüggéseit áttekinthetővé teszi. 

A könyvelési tétel részei: 

 a könyvelés kelte, 

 a bizonylat száma, 

 a gazdasági művelet megnevezése, 

 a könyvelendő összeg (T vagy K), 

 az ellenszámla száma. 

Mind az idősoros, mind a számlasoros könyvelés során szükséges bizonyos időnként a 

könyvviteli zárlat elvégzése. Könyvviteli zárlatnak nevezzük egy-egy naptári időszak 

(hónap, negyedév, év) végén a folyamatos könyvelés teljessé és ellenőrizhetőbbé tétele 

érdekében végzett kiegészítő, helyesbítő, egyeztető, összesítő könyvelési munkát, és év 

végén a számlák technikai lezárását.  

Cél: A könyvviteli számlák tartalmi teljességének biztosítása, olyan főkönyvi kivonat 

elkészítése, melynek adataira támaszkodva az éves beszámoló: 

 a mérleg, 

 az eredménykimutatás, 

 és a kiegészítő melléklet összeállítható. 

1.8. Beszámoló készítés 

A gazdálkodó a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, az üzleti év 

könyveinek lezárását követően, könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles – 

magyar nyelven – készíteni. A mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő 

mellékletet a vállalkozás képviseletére jogosult személy köteles aláírni. 

A beszámoló tartalma: 

 a mérleg, 

 az eredménykimutatás,  

 és a kiegészítő melléklet.  
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1.8.1. Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség 

Készíthető beszámolók formája: 

 éves beszámoló, 

 egyszerűsített éves beszámoló, 

 mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló, 

 összevont (konszolidált) éves beszámoló, 

 egyszerűsített beszámoló (egyszeres könyvvitelt vezetők részére) 

 IFRS-ek szerinti éves beszámoló. 

 

Éves beszámoló 

A kettős könyvvitelt vezető vállalkozó a Számviteli törvény 11. § szerinti üzleti évről az 

üzleti év utolsó napjával, mint mérleg fordulónappal éves beszámolót köteles készíteni, 

illetve a 9. § (2) bekezdésében előírt feltételek esetén egyszerűsített éves beszámolót 

készíthet. 

Az éves beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. Az 

éves beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést is kell készíteni. 

Az egymást követő üzleti évek éves beszámolóinak összehasonlíthatóságát a mérleg és 

az eredménykimutatás szerkezeti felépítésének, tagolásának és tartalmának, valamint a 

mérlegtételek értékelési elveinek és eljárásainak állandóságával kell biztosítani. 

A mérlegben és az eredménykimutatásban minden tételnél fel kell tüntetni az előző üzleti 

év megfelelő adatát. Ha az adatok nem hasonlíthatók össze, akkor ezt a kiegészítő 

mellékletben be kell mutatni és indokolni kell. Amennyiben az ellenőrzés az előző üzleti 

év(ek) éves beszámolójában elkövetett jelentős összegű hibá(ka)t állapított meg, akkor 

az előző év(ek)re vonatkozó – a mérlegkészítés napjáig megismert és nem vitatott, nem 

fellebbezett, illetve a jogerőssé vált megállapítások miatti – módosításokat a mérleg és 

az eredménykimutatás minden tételénél az előző év adatai mellett be kell mutatni, azok 

nem képezik részét az eredménykimutatás tárgyévi adatainak. Ez esetben a mérlegben is, 

az eredménykimutatásban is külön-külön oszlopban szerepelnek az előző üzleti év adatai, 

a lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások, valamint a tárgyévi adatok. 

Az éves beszámolót e törvényben meghatározott szerkezetben és legalább az előírt 

tagolásban, az 1-3. számú mellékletben előírt tételeket a megadott sorrendben, a tételek 

továbbtagolásának, illetve összevonásának szabályai figyelembevételével, 

bizonylatokkal alátámasztott, szabályszerűen vezetett kettős könyvvitel adatai alapján, 

világos és áttekinthető formában, magyar nyelven kell elkészíteni. A mérleg előírt 

tagolása „A” változat mutatja be a 4. és az 5. táblázat. 
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4. táblázat: A mérleg előírt tagolása „A” változat eszköz oldal 

Eszközök (aktívák) B. Forgóeszközök 

A. Befektetett eszközök I. Készletek 

I. Immateriális javak 1. Anyagok 

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 

3. Vagyoni értékű jogok 4. Késztermékek 

4. Szellemi termékek 5. Áruk 

5. Üzleti vagy cégérték 6. Készletekre adott előlegek 

6. Immateriális javakra adott előlegek II. Követelések 

7. Immateriális javak értékhelyesbítése 1. Követelések áruszállításból és 

szolgáltatásból (vevők) 

II. Tárgyi eszközök 2. Követelések kapcsolt vállalkozással 

szemben 

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű 

jogok 

3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési 

viszonyban lévő vállalkozással szemben 

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban 

lévő vállalkozással szemben 

3. Egyéb berendezések, felszerelések, 

járművek 

5. Váltókövetelések 

4. Tenyészállatok 6. Egyéb követelések 

5. Beruházások, felújítások 7. Követelések értékelési különbözete 

6. Beruházásokra adott előlegek 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési 

különbözete 

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Értékpapírok 

III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Jelentős tulajdoni részesedés 

2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt 

vállalkozásban 

3. Egyéb részesedés 

3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés 4. Saját részvények, saját üzletrészek 

4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni 

részesedési viszonyban álló vállalkozásban 

5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírok 

5. Egyéb tartós részesedés 6. Értékpapírok értékelési különbözete 

6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési 

viszonyban álló vállalkozásban 

IV. Pénzeszközök 

7. Egyéb tartósan adott kölcsön 1. Pénztár, csekkek 

8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapír 

2. Bankbetétek 

9. Befektetett pénzügyi eszközök 

értékhelyesbítése 
C. Aktív időbeli elhatárolások 

10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési 

különbözete 

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 

 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli 

elhatárolása 

 3. Halasztott ráfordítások 

 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 

Forrás: Saját szerkesztés MK (2000) alapján  
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5. táblázat: A mérleg előírt tagolása „A” változat forrás oldal 

Források (passzívák) 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 

D. Saját tőke 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 

I. Jegyzett tőke 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés 

névértéken 

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt 

vállalkozással szemben 

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni 

részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal 

szemben 

III. Tőketartalék 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési 

viszonyban lévő vállalkozással szemben 

IV. Eredménytartalék 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 

V. Lekötött tartalék III. Rövid lejáratú kötelezettségek 

VI. Értékelési tartalék 1. Rövid lejáratú kölcsönök 

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka - ebből: az átváltoztatható és átváltozó 

kötvények 

2. Valós értékelés értékelési tartaléka 2. Rövid lejáratú hitelek 

VII. Adózott eredmény 3. Vevőktől kapott előlegek 

E. Céltartalékok 4. Kötelezettségek áruszállításból és 

szolgáltatásból (szállítók) 

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 5. Váltótartozások 

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt 

vállalkozással szemben 

3. Egyéb céltartalék 7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős 

tulajdoni részesedési viszonyban lévő 

vállalkozásokkal szemben 

F. Kötelezettségek 8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb 

részesedési viszonyban lévő vállalkozással 

szemben 

I. Hátrasorolt kötelezettségek 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt 

vállalkozással szemben 

10. Kötelezettségek értékelési különbözete 

2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős 

tulajdoni részesedési viszonyban lévő 

vállalkozással szemben 

11. Származékos ügyletek negatív értékelési 

különbözete 

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb 

részesedési viszonyban lévő vállalkozással 

szemben 

G. Passzív időbeli elhatárolások 

4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb 

gazdálkodóval szemben 

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli 

elhatárolása 

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 3. Halasztott bevételek 

2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények FORRÁSOK ÖSSZESEN 

Forrás: Saját szerkesztés MK (2000) alapján 
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Egyszerűsített éves beszámoló 

A vállalkozó döntése alapján az éves beszámoló helyett, ha a jogszabályok lehetővé 

teszik, választhatja a kevésbé részletes egyszerűsített éves beszámolót. Egyszerűsített 

éves beszámolót készíthet a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, ha két egymást követő 

üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő, a nagyságot jelző három mutatóérték 

közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket: 

a) a mérlegfőösszeg az 1.200 millió forintot, 

b) az éves nettó árbevétel a 2.400 millió forintot, 

c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt. 

Összevont (konszolidált) éves beszámoló 

Az anyavállalatnak nem kell az üzleti évről összevont (konszolidált) éves beszámolót 

készítenie, ha az üzleti évet megelőző két – egymást követő – üzleti évben a mérleg 

fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg 

az alábbi határértéket: 

a) a mérlegfőösszeg a 6.000 millió forintot, 

b) az éves nettó árbevétel a 12.000 millió forintot, 

c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt. 

Az (1) bekezdés szerinti mutatóértékek meghatározásánál az anyavállalat és 

leányvállalatainak, valamint közös vezetésű vállalkozásainak (ideértve a 119. § alá 

tartozókat is) konszolidálás előtt összesített adatait kell figyelembe venni. A közös 

vezetésű vállalkozás adatait a tőkerészesedés mértékében kell figyelembe venni. 

Amennyiben az anyavállalat leányvállalatai és közös vezetésű vállalkozásai valamelyike 

nem rendelkezik a tárgyévet megelőző üzleti év (1) bekezdés szerinti adataival, akkor az 

(1) bekezdés szerinti mutatóérték meghatározásánál a tárgyévi várható – éves időtartamra 

átszámított – adatokat kell figyelembe venni. 

 

Mikrogazdálkodói beszámoló 

Egyszerűsített éves beszámolóját – saját választása alapján – a Számviteli törvény 6. § 

(5) bekezdés szerinti kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően (mikrogazdálkodói 

egyszerűsített éves beszámoló) is elkészítheti a könyvvizsgálatra nem kötelezett 

vállalkozó, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő, a 

nagyságot jelző három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi 

határértéket: 

a) a mérlegfőösszeg a 100 millió forintot, 

b) az éves nettó árbevétel a 200 millió forintot, 

c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 10 főt. 

Nem készíthet mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót 

a) a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 14. pontja szerinti 

befektetési vállalkozás, 

b) a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk 15. pontja szerinti 

pénzügyi holdingvállalkozás. 
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Jogelőd nélkül alapított vállalkozónál – a (6) bekezdésben foglaltak alkalmazásakor –, ha 

az üzleti évet megelőző két üzleti év egyikének vagy mindkettőnek az adatai hiányoznak 

vagy csak részben állnak rendelkezésre, akkor a tárgyévi várható adatokat és – ha van – 

a megelőző (első) üzleti év éves (éves szintre átszámított) adatait kell figyelembe venni. 

Ha a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozó a (6) bekezdés 

szerinti feltételeknek két egymást követő üzleti évben nem felel meg, akkor a második 

üzleti évet követő évtől éves beszámolót vagy egyszerűsített éves beszámolót köteles 

készíteni. A (6) bekezdés szerinti mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 

választása esetén a vállalkozó választásától – a (8) bekezdés kivételével – leghamarabb 

három, mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóval lezárt üzleti év után térhet el. 

Ha a vállalkozó a következő üzleti évtől már nem készít mikrogazdálkodói egyszerűsített 

éves beszámolót, akkor a következő üzleti év nyitó adatai azonosak lesznek az előző 

üzleti év megfelelő záró adataival (MK, 2000.). 

 

IFRS-ek szerinti éves beszámoló 

2016. január 1-től lehetővé vált a Nemzetközi Pénzügyi és Beszámolási Standardok 

(röviden IFRS) szerint készült beszámolók egyedi beszámolási célokra történő 

magyarországi alkalmazására.  

„Éves beszámolóját az IFRS-ek szerint állíthatja össze 

a) az a vállalkozó, amelynek közvetlen vagy közvetett anyavállalata az összevont 

(konszolidált) éves beszámolóját az IFRS-ek szerint készíti el, 

b) a biztosító, 

c) a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar 

Nemzeti Bank felügyelete alá tartozó pénzügyi vállalkozás, pénzforgalmi intézmény, 

elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, befektetési vállalkozás, a központi értéktár, a 

központi szerződő fél, a tőzsde, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató, az IFRS-ek szerint 

készített konszolidált pénzügyi kimutatásokba anyavállalati döntés alapján bevont 

pénzpiaci közvetítő és biztosításközvetítő, valamint a kollektív befektetési formákról és 

kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény 

hatálya alá tartozó alap és alapkezelő, 

d) a 155. § alapján könyvvizsgálatra kötelezett gazdasági társaság, 

e) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe. 

(2) Éves beszámolóját az IFRS-ek szerint állítja össze 

a) az a vállalkozó, amelynek értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség bármely 

államának szabályozott piacán forgalmazzák, 

b) a hitelintézet, továbbá a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak 

megfelelő pénzügyi vállalkozás. 

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem alkalmazhatja 

a) az állami vagy önkormányzati vagyonkezelést végző vállalkozó, 

b) a nonprofit gazdasági társaság, 

c) a biztosítási tevékenységről szóló törvény szerinti kölcsönös biztosító egyesület, 
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d) a nyugdíjpénztár, az egészségpénztár és az önsegélyező pénztár. 

(4) A gazdálkodó az IFRS-ekben nem szabályozott kérdések tekintetében - az IFRS-ekkel 

összhangban - e törvény előírásait köteles alkalmazni. 

(5) Amennyiben jogszabály speciális bemutatási, közzétételi kötelezettséget ír elő a 

gazdálkodó számára, úgy azt az éves beszámolóját az IFRS-ek szerint összeállító 

gazdálkodó is megfelelően köteles alkalmazni (MK, 2000.).” 

 

1.8.2. A beszámolási időszak 

A sajátos esetektől (cégalapítás, megszüntetés, stb.) eltekintve a beszámolási időszak 365 

napot ölel fel. Általában ez az időszak megegyezik a naptári évvel. A gazdasági időszak 

utolsó napját fordulónapnak nevezzük. A beszámolási időszak utolsó napja május 31-e. 

A beszámolási időszakban a vállalkozás képviselőjének meg kell határozni a 

mérlegkészítés időpontját, azaz meddig fogadja be a vállalkozás az előző időszakot érintő 

bizonylatokat. 

1.9. Mérleg fogalma és főbb jellemzői 

A mérleg a vagyon kimutatásának legfontosabb eszköze, fogalma a következő (11. ábra). 

 
11. ábra: A könyvviteli mérleg fogalma 

Forrás: Kozma, 2004  
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Nagyon fontos megjegyezni a következőket: 

 mivel ugyanazt a sokaságot csoportosítjuk, így a két oldal egyenlő lesz, 

 az adatok összevontan, nem részletesen jelennek meg. Például: van 100 darab 

teherautónk, annak az együttes értéke jelenik meg. Részletezés a leltárban 

található. 

 pénzérték mértékegysége 1.000 Ft, 

 az adott időpontot fordulónapnak nevezzük. Évente legalább egyszer a gazdasági 

év utolsó napjára vonatkozóan mérleget kell készíteni. 

A mérleg számviteli okmány, melynek jellemzői: 

 aláírások, 

 hitelesítés, 

 kapcsolat a könyvviteli nyilvántartásokkal, 

 kapcsolat a leltárral, 

 letétbe helyezés. 

1.10. Eredménykimutatás fogalma és főbb jellemzői 

Eredmény: A saját vagyon változásának összege adott időszak alatt, jellemzően egy üzleti 

évben. Az eredmény lehet nyereség, azaz a saját vagyon növekedése, vagy veszteség, 

azaz a saját vagyon csökkenése. Az eredménykimutatás 4 eredménykategóriára osztható, 

melyek a következőek (12. ábra): 

 
12. ábra: Eredménykategóriák 

Forrás: Kozma, 2004 

 

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye kétféle módszerrel határozható meg, melyek a 

következők (6. táblázat): 

 összköltség eljárással készülő eredménykimutatás, 

 forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatás.  
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6. táblázat: Az összköltség és forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatás 

„A” változata szerint történő meghatározása a számviteli törvény szerint 

ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁS  FORGALMI KÖLTSÉG ELJÁRÁS 

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 

02. Export értékesítés nettó árbevétele 

I. Értékesítés nettó árbevétele 

03. Saját termelésű készletek 

állományváltozása 

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 

III. Egyéb bevételek 

05. Anyagköltség 

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 

07. Egyéb szolgáltatások értéke 

08. Eladott áruk beszerzési értéke 

09. Eladott (közvetített szolgáltatások értéke 

IV. Anyag jellegű ráfordítás 

10. Bérköltség 

11. Személy jellegű egyéb kifizetések 

12. Bérjárulék 

V. Személy jellegű ráfordítás 

VI. Értékcsökkenési leírás 

VII. Egyéb ráfordítások 

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 

(I+/-II+III-IV-V-VI-VII) 

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 

02. Export értékesítés nettó árbevétele 

I. Értékesítés nettó árbevétele 

03. Értékesítés elszámolt közvetlen 

önköltsége 

04. Eladott áruk beszerzési értéke 

05. Eladott (közvetített) szolgáltatások 

értéke 

II. Értékesítés közvetlen költsége 

(03+04+05) 

III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II) 

06. Értékesítési, forgalmazási költségek 

07. Igazgatási költségek 

08. Egyéb általános költségek 

IV. Értékesítés közvetett költsége 

V. Egyéb bevételek 

Ebből: visszaírt értékvesztés 

VI. Egyéb ráfordítás 

Ebből: visszaírt értékvesztés 

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 

(+/-III-IV+V-VI) 

Kapott (járó) osztalék és részesedés 

     Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 

Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 

     Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 

Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 

     Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 

Egyéb kapott (járó) kamat és kamatjellegű bevételek 

     Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 

Pénzügyi műveletek bevételei 

Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 
    Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 

Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

    Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 

Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 

    Ebből: értékelési különbözet 

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 

B. Pénzügyi műveletek eredményei (Pü. műveletek bev. – Pü. műveletek egyéb ráf.) 

C. Adózás előtti eredmény (+/-A+/-B) 

- Adófizetési kötelezettség 

D. Adózott eredmény 

Forrás: Saját készítésű táblázat a MK, 2000. alapján  
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Összköltség eljárással készülő eredménykimutatás során az eredmény az összes hozam – 

összes ráfordítás különbsége. Összes hozam: több, mint a bevételek, mivel hozamként 

értelmezhető a saját előállítású eszközök állományváltozása is. Kiemelendő továbbá, 

hogy a bevételek között nem csak a pénzügyileg is rendezettek szerepelnek, hanem a 

vevő által elismert követelések is. Az összes ráfordítás: A felhasznált élő és holt munka 

pénzben kifejezett értéke. A forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatás az 

értékesítés bevételének és ráfordításának különbségét mutatja be. Bármelyik módszert is 

választja a vállalkozás képviselője, mind a két módszer ugyanazt az eredményt adja. 

1.11. Mérlegtételek értékelésének általános szabályai 

A mérlegben az eszközök bekerülési értéken kerülnek kimutatásra. Ennek keretében az 

eszközök: 

 megszerzése, 

 létesítése, 

 üzembehelyezése érdekében 

az üzembehelyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközökhöz 

egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege képezi a bekerülési értéket. 

A bekerülési érték mérlegtételenkénti alkalmazását szemlélteti a 13. ábra. 

 

 
13. ábra: A bekerülési érték mérlegtételenkénti alkalmazása 

Forrás: Kozma, 2004 
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1.11.1. Bekerülési érték meghatározása 

A beszerzési érték összetevői: 

 a vételár, 

 a felár, 

 az árengedmény (-), 

 a szállítási és rakodási, 

 a alapozási, 

 a szerelési, 

 az üzembehelyezési, 

 a közvetítői díj, 

 a beszerzéshez kapcsolódó adók (fogyasztási adó, jövedéki adó), 

 a vámköltségek (vám, vámpótlék, vámkezelési díj), 

 a fizetendő illeték, (pl. vagyonszerzési) 

 az előzetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adó, (NEM 

RÉSZE az ÁFA törvény szerint ellenérték arányában megosztott előzetesen 

felszámított ÁFA le nem vonható hányada) 

 a hatósági igazgatási és a szolgáltatási díj. 

1.11.2. Eszközök értékcsökkenése és értékvesztése 

A Számviteli törvény (MK, 2000) szerint az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek 

a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési 

(beszerzési, illetve előállítási) értékét azokra az évekre kell felosztani, amelyekben ezeket 

az eszközöket előreláthatóan használni fogják (az értékcsökkenés elszámolása). 

Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) – 

maradványérték megállapítása esetén a maradványértékkel csökkentett bekerülési 

értékhez (bruttó értékhez) – vagy a nettó értékhez (a terv szerint elszámolt 

értékcsökkenéssel csökkentett bruttó értékhez) viszonyított arányát, vagy a bekerülési 

értéknek a teljesítménnyel arányos összegét, illetve az értékcsökkenés évenkénti abszolút 

összegét az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai 

elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemző 

körülmények figyelembevételével kell megtervezni, és azokat a nyilvántartásokon 

történő rögzítést követően a rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől 

kell alkalmazni. Az üzembe helyezés időpontja az eszköz szokásos vállalkozási 

tevékenység keretében történő rendeltetésszerű hasznosításának a kezdő időpontja. Az 

üzembe helyezést hitelt érdemlő módon dokumentálni kell. 

 

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés összegének évek közötti felosztásánál 

figyelembe lehet venni az adott eszköz használatával elért bevételt terhelő egyéb, az 

eszköz beszerzésével összefüggő, de bekerülési értéknek nem minősülő ráfordításokat 
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(az üzembe helyezés utáni kamatot, a devizahitelek árfolyamveszteségét), az eszköz 

folyamatos használatával kapcsolatos karbantartási költségeket az egyedi eszköznek – az 

adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények alapján számított – várható 

hasznos élettartamán belül, amennyiben az összemérés elvének érvényesülése azt 

indokolja. 

 

Az értékcsökkenési leírás lehetőségei a következők lehetnek (14. ábra) a 2000. évi C. 

számviteli törvény értelmében (MK, 2000). 

 
14. ábra: Az értékcsökkenési leírás lehetőségei 

Forrás: Kozma, 2004 

 

A befejezett kísérleti fejlesztés, a befejezett alapítás-átszervezés aktivált értékét 5 év vagy 

ennél rövidebb idő alatt, az üzleti vagy cégértéket legalább 5 év, de legfeljebb 10 év alatt 

kell leírni, amennyiben ezek hasznos élettartamát nem lehet megbecsülni. 

Nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés a földterület, a telek (a bányaművelésre, 

veszélyes hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek kivételével), az erdő, a 

képzőművészeti alkotás, a régészeti lelet bekerülési (beszerzési) értéke után, és az 

üzembe nem helyezett beruházásnál. 

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

a használat során sem veszít, vagy amelynek értéke – különleges helyzetéből, egyedi 

mivoltából adódóan – évről évre nő. 
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Terv szerinti értékcsökkenést a már rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett 

immateriális javak, tárgyi eszközök után kell elszámolni addig, amíg azokat 

rendeltetésüknek megfelelően használják. 

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszköznél 

elszámolni akkor, ha 

a) az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ide értve a beruházást is) könyv szerinti 

értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke; 

b) az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan 

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

vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, 

megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem 

használható, illetve használhatatlan; 

c) a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy 

egyáltalán nem érvényesíthető; 

d) a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák 

vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz; 

e) az üzleti vagy cégérték vagy az alapítás-átszervezés aktivált értékének könyv 

szerinti értéke – a jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó várakozásokat 

befolyásoló körülmények változása következtében – tartósan és jelentősen 

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

Az (1) bekezdés szerint az érték csökkentését olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az 

immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a 

mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben 

az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem 

használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális 

javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül – a terven felüli értékcsökkenés 

elszámolása után – ki kell vezetni. A piaci érték alapján meghatározott terven felüli 

értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivezetése 

esetén meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell 

elszámolni. 

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

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

elszámolt terven felüli értékcsökkenést meg kell szüntetni, az immateriális jószágot, a 

tárgyi eszközt piaci értékére – legfeljebb a terv szerinti értékcsökkenés 

figyelembevételével meghatározott nettó értékére – vissza kell értékelni. Az üzleti vagy 

cégérték esetében ez az előírás nem alkalmazható. 

Az immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a terven felüli értékcsökkenés elszámolása, 

illetve visszaírása az évenként elszámolandó terv szerinti értékcsökkenés, a várható 

hasznos élettartam és a maradványérték újbóli megállapítását eredményezheti. A terv 

szerinti értékcsökkenés, a várható hasznos élettartam és a maradványérték újbóli 
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megállapítását a kiegészítő mellékletben indokolni kell és annak az eszközökre, illetve 

az eredményre gyakorolt hatását külön be kell mutatni. 

Ha az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) 

figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott 

eszköz értékében és a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, 

akkor a terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatható, de a változás 

eredményre gyakorolt számszerűsített hatását a kiegészítő mellékletben be kell mutatni. 

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, 

továbbá a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél. 

Az eszközök értékvesztése 

A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetésnél – függetlenül 

attól, hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel – 

értékvesztést kell elszámolni, a befektetés könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti – 

veszteségjellegű – különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és 

jelentős összegű. 

Az (1) bekezdés szerinti befektetés piaci értéke meghatározásakor figyelembe kell venni: 

a) a gazdasági társaság tartós piaci megítélését, a piaci megítélés tendenciáját, a 

befektetés (felhalmozott) osztalékkal csökkentett tőzsdei, tőzsdén kívüli árfolyamát, 

annak tartós tendenciáját, 

b) a megszűnő gazdasági társaságnál a várhatóan megtérülő összeget, 

c) a gazdasági társaság saját tőkéjéből a befektetésre jutó részt, külföldi pénzértékre 

szóló befektetés esetén a 60. § szerinti, az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó 

választott devizaárfolyamon átszámított forintértéken. 

Amennyiben az (1) bekezdés szerinti befektetésnek a (2) bekezdés figyelembevételével 

meghatározott, mérlegkészítéskori piaci értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a 

befektetés könyv szerinti értéke, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést 

visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával a befektetés könyv szerinti 

értéke nem haladhatja meg a 62. § (1) bekezdés szerinti beszerzési értéket. 

A hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírnál – függetlenül 

attól, hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel – 

értékvesztést kell elszámolni, ha a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír könyv szerinti 

értéke és – (felhalmozott) kamatot nem tartalmazó – piaci értéke közötti különbözet 

veszteségjellegű, tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. 

A (4) bekezdés szerinti értékpapír piaci értéke meghatározásakor figyelembe kell venni: 

a) az értékpapír (felhalmozott) kamattal csökkentett tőzsdei, tőzsdén kívüli 

árfolyamát, piaci értékét, annak tartós tendenciáját, 

b) az értékpapír kibocsátójának piaci megítélését, a piaci megítélés tendenciáját, azt, 

hogy a kibocsátó a lejáratkor, a beváltáskor a névértéket (és a felhalmozott kamatot) 

várhatóan megfizeti-e, illetve milyen arányban fizeti majd meg. 

Amennyiben a (4) bekezdés szerinti értékpapír mérlegkészítéskori piaci értéke jelentősen 

és tartósan magasabb, mint a könyv szerinti értéke, a különbözettel a korábban elszámolt 
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értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával az értékpapír 

könyv szerinti értéke nem haladhatja meg a 62. § (1) bekezdése szerinti beszerzési 

értéket, illetve ha a beszerzési érték magasabb a névértéknél (névérték felett vásárolt 

értékpapírnál), az értékvesztés visszaírásával az értékpapír könyv szerinti értéke nem 

haladhatja meg az adott értékpapír névértékét. 

A külföldi pénzértékre szóló, tulajdoni részesedést jelentő befektetésnél, illetve a 

hitelviszonyt megtestesítő (4) bekezdés szerinti értékpapírnál az (1), illetve a (4) 

bekezdés szerinti értékvesztés összegét, a (3), illetve a (6) bekezdés szerinti értékvesztés  

visszaírását devizában kell megállapítani, majd a nyilvántartási devizaárfolyamon kell 

azt forintra átszámítva a pénzügyi műveletek ráfordításai között, illetve a pénzügyi 

műveletek ráfordításait csökkentő tételként elszámolni. Ezt követően kell a 60. § szerinti 

árfolyamváltozás hatását megállapítani. 

A hitelkockázati szempontból – a (9) bekezdésben foglaltak figyelembevételével, a 

számviteli politikában meghatározottak szerint – kockázatmentesnek minősített, 

valamely ország központi kormánya vagy központi (jegy) bankja által kibocsátott, illetve 

tőkére és hozamra vonatkozóan garantált befektetési célú, lejáratig tartott, kamatozó, 

illetve diszkont értékpapírok esetében a (4) bekezdés szerinti értékvesztés-elszámolást 

nem kell alkalmazni a bekerülési érték azon része után, amely a lejáratkor megtérül. 

A (8) bekezdés alkalmazása szempontjából bármely vállalkozónál kockázatmentesnek 

minősíthető a külön törvény(ek) felhatalmazása alapján kiadott jogszabály(ok) szerint 

nulla százalékos kockázati súlyozású tételnek tekinthető valamely ország központi 

kormánya vagy központi (jegy) bankja által kibocsátott, illetve tőkére és hozamra 

vonatkozóan garantált értékpapír, feltéve, hogy az értékpapírral kapcsolatban tőke- és 

kamattörlesztési késedelem nem merült fel. 

A kezelt vagyonra szóló tartós követelésre értékvesztést kell elszámolni annak könyv 

szerinti értéke és piaci értéke közötti veszteségjellegű különbözet összegében, ha ez a 

különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. 

A (10) bekezdés szerinti értékvesztés, illetve annak visszaírása során a piaci érték 

meghatározásakor a kezelt vagyon üzleti év mérlegfordulónapjára kimutatott saját 

tőkéjének összegét kell figyelembe venni. 

A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a 

mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a 

hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az 

előlegként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív időbeli elhatárolása között lévő 

követelésjellegű tételeket is) értékvesztést kell elszámolni – a mérlegkészítés 

időpontjában rendelkezésre álló információk alapján – a követelés könyv szerinti értéke 

és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti – veszteségjellegű – különbözet 

összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. 

A vevőnként, az adósonként kisösszegű követelések könyvvitelben elkülönített 

csoportjára – a vevők, az adósok együttes minősítése alapján – az értékvesztés összege 

ezen követelések nyilvántartásba vételi értékének százalékában is meghatározható, egy 
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összegben elszámolható, elkülönítetten kimutatható. Ez esetben a következő évi 

mérlegfordulónapi értékeléskor a vevőnkénti, adósonkénti kisösszegű követelések – 

hasonló módon megállapított – értékvesztésének összegét össze kell vetni az előző évi, 

ilyen jogcímen elszámolt értékvesztés összegével és a csoport szintjén mutatkozó 

különbözetet – előjelének megfelelően – a korábban elszámolt értékvesztést növelő 

értékvesztésként, illetve a korábban elszámolt értékvesztés visszaírásaként kell 

elszámolni. 

Amennyiben a vevő, az adós minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő összege 

jelentősen meghaladja a követelés könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban 

elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával a 

követelés könyv szerinti értéke nem haladhatja meg a 65. § (1)-(3) bekezdése szerinti 

nyilvántartásba vételi (devizakövetelés esetén a 60. § szerinti árfolyamon számított) 

értékét. 

A követelések eredeti, a 65. § (1)-(3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi 

(devizakövetelés esetén a 60. § szerinti árfolyamon számított) értékét, az üzleti évben 

elszámolt, illetve visszaírt, a halmozottan elszámolt értékvesztés összegét – legalább a 

mérlegtételek szerinti megbontásban – a kiegészítő mellékletben be kell mutatni. 

Ha a vásárolt készlet (anyag, áru) bekerülési (beszerzési), illetve könyv szerinti értéke 

jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke, 

akkor azt a mérlegben a tényleges piaci értéken, ha pedig a saját termelésű készlet 

(befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állat) bekerülési (előállítási), illetve könyv 

szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert és 

várható eladási ára, akkor azt a mérlegben a még várhatóan felmerülő költségekkel 

csökkentett, várható támogatásokkal növelt eladási áron számított értéken kell kimutatni, 

a készlet értékét a különbözetnek értékvesztéskénti elszámolásával kell csökkenteni. 

A vásárolt készlet bekerülési (beszerzési), illetve könyv szerinti értékét, illetve a saját 

termelésű készlet bekerülési (előállítási) értékét – az (1) bekezdésben foglaltakon 

túlmenően – csökkentetten kell a mérlegben szerepeltetni, ha a készlet a vonatkozó 

előírásoknak (szabvány, szállítási feltétel, szakmai előírás stb.), illetve eredeti 

rendeltetésének nem felel meg, ha megrongálódott, ha felhasználása, értékesítése 

kétségessé vált, ha feleslegessé vált. A készlet értékének csökkentését – a különbözetnek 

értékvesztéskénti elszámolásával – ez esetben addig a mértékig kell elvégezni, hogy a 

készlet a használhatóságnak (az értékesíthetőségnek) megfelelő, mérlegkészítéskor, 

illetve a minősítés elvégzésekor érvényes (ismert) piaci értéken (legalább 

haszonanyagáron, illetve hulladékértéken) szerepeljen a mérlegben. 

Az (1)-(2) bekezdés szerinti értékvesztés összege a – fajlagosan kis értékű – készleteknél 

a vállalkozó által kialakított készletcsoportok könyv szerinti értékének arányában is 

meghatározható. 

Amennyiben a készlet piaci értéke jelentősen és tartósan meghaladja könyv szerinti 

értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. 
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Az értékvesztés visszaírásával a készlet könyv szerinti értéke nem haladhatja meg a 62. 

§ (2)-(3) bekezdése szerinti bekerülési értéket (MK, 2000). 

1.12. Számviteli információk nyilvánossága 

Nyilvánosságra hozatal, közzététel: A cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozó köteles a 

jóváhagyott, könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó beszámolót, valamint az adózott 

eredmény felhasználására vonatkozó határozatot az adott üzleti év mérlegfordulójától 

számított 150 napon belül a cégbíróságnál letétbe helyezni. Továbbá minden kettős 

könyvvitelt vezető vállalkozás köteles a beszámolót közzétenni. E kötelezettségnek 

akkor tesz eleget, ha a beszámolót – a letétbe helyezéssel egyidejűleg – megküldi az 

igazságügyi minisztérium cégnyilvántartási és céginformációs szolgálatának.  

A vállalkozó köteles biztosítani, hogy munkavállalói, alkalmazottai, tagjai az éves 

beszámolót, az egyszerűsített éves beszámolót, az összevont (konszolidált) éves 

beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék 

megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést a vállalkozó 

(az anyavállalat) székhelyén megtekinthessék és azokról teljes vagy részleges másolatot 

készíthessenek. 

Ha a vállalkozó a közzétett éves beszámolóját, illetve egyszerűsített éves beszámolóját 

könyvvizsgáló nem ellenőrizte, vagy kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgáló a 

záradék megadását elutasította, akkor a vállalkozó az általa elkészített éves beszámoló, 

illetve egyszerűsített éves beszámoló mérlegén, eredménykimutatásán, kiegészítő 

mellékletén (ezek minden egyes példányán) köteles feltüntetni a következő szöveget: "A 

közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva." 

Amennyiben a vállalkozó e törvény vagy más jogszabály, illetve saját döntés alapján az 

internetes honlapján vagy egyéb más módon is közzéteszi a beszámolót és a kapcsolódó 

üzleti jelentést, a könyvvizsgálatra való hivatkozás tekintetében a (3) bekezdés szerint 

köteles eljárni. A cégjegyzékbe be nem jegyzett vállalkozó – ha jogszabály a 

közzétételről, annak módjáról külön rendelkezik – a közzétételről az adott üzleti év 

mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig köteles gondoskodni. 

Ha a vállalkozó nem tett eleget letétbe helyezési, valamint közzétételi kötelezettségének 

és a letétbe helyezés, a közzététel elmaradása harmadik fél jogos érdekeit érinti, a 

harmadik fél kezdeményezheti a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárását. Az éves 

beszámoló részét nem képező üzleti jelentés, az összevont (konszolidált) üzleti jelentés 

megtekintését a vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére 

biztosítani kell, továbbá lehetővé kell tenni azt, hogy arról minden érdekelt teljes vagy 

részleges másolatot készíthessen. 
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1.13. Számviteli szabályozás 

A nemzeti szintű szabályozás eredményeként az egyes gazdasági társaságok számviteli 

elszámolása országhatárokon belül egységesnek mondható. A nemzeti szintű szabályozás 

két szintje: a központi és a vállalati szintű szabályozás. A központi vagy makroszintű 

szabályozás elveket, eljárásokat, információszolgáltatási módszereket határoz meg a 

nemzetközi megállapodásokkal és a világpiaci gyakorlattal összhangban, amelynek 

segítségével az érdekütközések feloldhatók. A makroszintű szabályozás megvalósítható: 

rendeletekkel, keretjellegű törvényekkel, standardokkal és ezek kombinációjával. 

Kimunkálásáért és működtetéséért a mindenkori kormány a felelős. A mikro, azaz 

vállalati szintű szabályozás a cég vezetőségének a feladata és hatásköre, amely a 

magasabb szintű szabályokhoz alkalmazkodó, vállalati sajátosságokat érvényesítő 

„belső” szabályozást jelent (Bary, 2001). 

Az országhatárok átlépésével, még az azonos régióba tartozó országok esetében sem 

mondható el, hogy a gazdasági vállalkozások vagy a költségvetési intézmények egységes 

elvek és szabályok alapján készítik kimutatásaikat. Ennek oka, hogy az egyes országok 

saját kultúrával, hagyományokkal és eltérő törvényi szabályozással rendelkeznek. Az 

eltérő nemzetiségű társaságok tevékenységének, illetve teljesítményének az egységesen 

elfogadott elvek szerint történő összehasonlítása érdekében szükség van az eltérő nemzeti 

szabályozás harmonizálására. A szabályozási formáknak megfelelően a beszámolók 

összehasonlíthatóságát nemzeti (országos), regionális és nemzetközi szinten 

értelmezhetjük. Ezt szemlélteti a 7. táblázat. 

 

7. táblázat: A számviteli szabályozás különböző szintjei 

Megnevezés Nemzeti Regionális Nemzetközi 

Szabályozó 

szerv 

Standardalkotó 

vagy törvényhozó 

szerv 

 

EU Számviteli 

Bizottsága 

Nemzetközi Számviteli 

Standardok Bizottsága 

(IASC), 2001-től IASB 

Szabályozó 

eszközök 

Standard, törvény Európai Unió 

irányelvei 

(4.,7.,8.) 

Nemzetközi Számviteli 

Standardok (IAS) 

Forrás: Lakatos et al., 2018 

 

Minden egyes szintnek megvannak az adott szinten kötelezően alkalmazandó szabályai: 

nemzeti szinten törvények (pl.: Magyarország, Németország), regionális szinten a 

direktívák (EU), nemzetközi szinten standardok. Nemzetközi szinten kiemelkedő 

jelentőségű előírások az US GAAP és az IFRS-ek (International Financial Reporting 

Standards/Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok). 

Jelenleg különböző rendszerek működnek párhuzamosan. Ilyenek: 

 a nemzetközi számviteli rendszer (IFRS/IAS), 
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 a nemzeti (nemzetközi szervezetek – pl. SEC-által is támogatott ) számviteli 

rendszerek (US GAAP), 

 az Európai Unió tagállamainak számviteli rendszere (Európai Uniós irányelvek), 

 a nemzeti számviteli rendszerek. (MK, 2000; Horváth et al, 2014). 

1.13.1. Számvitel nemzetközi szabályozása 

A két legmeghatározóbb számviteli rendszer főbb jellemzőit mutatja a 8. táblázat. 

8. táblázat: IAS/IFRS és az US GAAP közötti főbb különbségek 

A beszámoló általános követelményei 

Vizsgált 

szempontok 
IAS/IFRS US GAAP 

A beszámoló elemei 

Két év mérlege, 

eredménykimutatás, cash flow, 

sajáttőke-változás, számviteli 

politika és kiegészítő melléklet. 

Ugyanaz, mint az IAS, de 3 évre 

(kivéve a mérlegnél). 

Igaz és valós kép 

dominanciája a 

standardok felett 

Bizonyos esetekben eltérhetnek 

a standardoktól az igaz és valós 

kép bemutatása érdekében. 

A standardokat mindenképpen be 

kell tartani. 

Értékelési eljárások 
Múltbeli költségek alapján, de 

néhány eszköz átértékelhető. 

Nem lehet újraértékelni, kivéve 

néhány értékpapírt. 

A számviteli politika 

változásai 

Vagy a hasonlító adatokat is 

módosítja (és az előző évi 

eredménytartalékot) vagy csak a 

folyó évet érinti. 

A folyó év 

eredménykimutatásában 

számolja el. 

Változások a költség-

elszámolásban 

Az érintett időszakban kell 

elszámolni. 

Hasonló az IAS-hez. 

Cash flow-kimutatás 

Kevés speciális formai 

követelmény, közvetett vagy 

közvetlen mód, készpénznek 

számít a számlahitel és minden 3 

hónapnál rövidebb lejáratú 

pénzeszköz. 

Hasonlóak az elemek az IAS –

hez, de sokkal részletesebb 

meghatározások vonatkoznak 

minden egyes direkt vagy 

indirekt elemre. Számlahitel 

nem, de a rövid lejáratú 

pénzeszközök is készpénznek 

számítanak. 

Tételes 

eredménykimutatás 

Tételes eredménykimutatást kell 

készíteni az elsődleges 

kimutatásoknak megfelelően, 

vagy külön be kell mutatni 

azokat a saját tőkeváltozásokat. 

Be kell mutatni külön, tételesen a 

bevételeket vagy az 

eredménykimutatással 

kombináltan, vagy az IAS-hez 

hasonlóan. Halmozott összegeket 

is ki kell mutatni. 

Üzleti és pénzügyi 

helyzet 

Nincs kötelező standard, 

analitikai elemzés és pénzügyi 

információ ajánlott. 

Nyilvános társaságoknak 

kötelező a vezetői elemzés, 

főként likviditás, tőkeforrások és 

üzleti eredményre vonatkozóan. 

Forrás: Lucy, 1998. 
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2007. júniusában nagy előrelépés történt az amerikai szabályok (US GAAP) és az IFRS 

elvek konvergenciáját illetően, hiszen az Amerikai Tőzsdefelügyelet (SEC) elfogadott 

egy előterjesztést, amely szerint a külföldi értékpapír-kibocsátok IFRS szerint készített 

pénzügyi beszámolói is elfogadhatók (Beke, 2016). 

A 1606/2002/EK rendelet értelmében a kötelező érvényű szabályozás mellett a 

tagállamok megengedhetik vagy előírhatják az Európai Unió által befogadott IFRS-ek 

alkalmazását az Unió tőzsdéin nem jegyzett társaságok egyedi vagy konszolidált 

beszámolóinak összeállításánál, vagy az EU tőzsdéken jegyzett társaságok egyedi 

beszámolóinak összeállításánál. Így az elmúlt években egyre több tagország 

engedélyezte vagy éppen kötelezővé tette az IFRS elveken alapuló egyedi pénzügyi 

kimutatások készítését és közzétételét (Dékán Tamásné – Kiss, 2017). 

 

1.13.2. Számvitel hazai szabályozása 

 

Chikán (2017) meghatározása szerint a vállalati információs rendszer sokféle szempont 

szerint értelmezhető. Három egymást átfedő, de mégis jól megkülönböztethető 

rendszerre osztható, amely egymástól elválaszthatatlanul integrált rendszert alkot. Ennek 

részei: a számviteli-, vezetői- és az informális információs rendszer. 

A pénzügyi és a vezetői számvitel legfontosabb jellemzőit Darabos (2003) a 

következőképpen foglalta össze a 8. táblázatban: 

 

9. táblázat: A pénzügyi és vezetői számvitel főbb sajátosságai 

Megnevezés Pénzügyi számvitel Vezetői számvitel 

Tárgya 
A vállalkozás vagyonával, a 

vagyon változásával foglalkozik. 

A vállalkozás vagyonával, a 

vagyon változásával foglalkozik. 

Szabályozó 

A 2000. C. törvény a számvitelről, 

valamint az adótörvény 

szabályozza. 

A számviteli törvény betartása 

mellett a vállalkozás önállóan dönt 

a vezetői számvitel rendszerének 

kialakításáról. 

Összeállító 

A beszámolót a vállalat számviteli 

vezetői készítik. 

A vállalat gazdasági vezetői 

készítik és a vezetők információs 

igényét elégíti ki. 

Érintettek 

Információt szolgáltat belső és 

külső érintettek számára. 

Információt csak belülre, 

elsősorban a vezetők számára 

szolgáltat. 

Információ 

felhasználói 

Beszámolók összeállításához, 

befektetési döntések 

meghozatalához, hitel-kérelemhez 

stb. 

A vezetők konkrét gazdasági 

döntéseinek megalapozásához, 

előkészítéséhez. 
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Forrás: Darabos, 2003. 

A harmonizáció keretében az éves beszámolóra, valamint az összevont (konszolidált) 

beszámolóra vonatkozó számviteli előírásokat a 2013/34/EU irányelv tartalmazza, 

melyet 2013. június 29-én hirdettek ki. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2016. 

január elsejétől életbe lépett módosítása éppen az irányelv alkalmazásának a 

következménye (Sztanó, 2019).  
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2. PÉNZÜGYI ISMEREKET 

2.1. Pénzügyi alapfogalmak, a pénz időértéke 

2.1.1. A pénz fogalma, funkciói 

A társadalom fejlődése során a szükségletek kielégítéséhez tárgyakra, fogyasztási javakra 

volt szükség, ezek elérését az árutermelés fejlődésével a pénz megjelenése tette lehetővé. 

A pénzként használt dolgok − a kagylópénztől, az arany- és az ezüstpénzen keresztül, a 

mai papírpénzen át, az elektronikus jel formájában jelentkező pénzig – a történelem során 

jelentős átalakuláson mentek át, de nem lehet tagadni, hogy „általános egyenértékes” 

vagy a „csereeszköz” funkciót töltötték be. 

Mindennapi életünk egyik elengedhetetlen tartozéka a pénz, velünk van, ha termékeket 

vagy szolgáltatásokat vásárolunk, ha fizetést kapunk, átváltjuk más valutára, ha külföldre 

utazunk, és ezt gyűjtjük, ha takarékoskodni akarunk, átutaljuk ha a hitelt akarjuk 

törleszteni. Napjainkban a pénz lehet érme és bankjegy, de a bankszámlák pozitív 

egyenlege, vagy a bankkártyák hitelkerete is pénzt ér. Ahhoz, hogy megfelelően tudjunk 

bánni a pénzzel, fontos minél többet megtudni róla. 

A pénz a hétköznapi és gazdasági életben általában csereeszközként, elszámolási 

egységként és értékmérőként használt érme és bankjegy formájában tölti be funkcióját. 

A pénz funkcionális elhatárolása − a mai, rendkívül összetett áru- és pénzpiaci 

folyamatok mellett − nehézségekbe ütközik. A pénz általánosan elfogadott funkcióit a 

következőkben foglaljuk össze.  

Értékmérő eszköz: a termék ára a termék adott ország pénznemében kifejezett értékét 

határozza meg. Másképpen, a pénz elszámolási (értékmérő) egységként az áruk, 

szolgáltatások, követelések, kötelezettségek értékét fejezi ki, lehetővé téve azok 

egymáshoz való viszonyának, értékarányainak a meghatározását.  

Forgalmi eszköz: a pénz a csere általános eszközeként az áruk mozgását közvetíti, az 

árucsere során az árumozgás és a pénzmozgás időben egybeesik. A modern 

áruforgalomban azonban az áru átadása nem feltétlenül jelenti az árbevétel pénzügyi 

realizálását, sőt az is gyakori, hogy a pénzt valamilyen más fizetési eszközzel (pl. csekk, 

váltó stb.) helyettesítik. 

Fizetési eszköz: az áru és a pénzmozgás időben elválik egymástól, a csere a pénz fizikai 

jelenléte nélkül valósul meg. Az egyik formája a halasztott fizetés, amikor az áru átadása 

megelőzi a pénzügyi teljesítést, a vevő egy későbbi időpontban egyenlíti ki a tartozását. 

A másik formája az előre- vagy az előlegfizetés. Az előre fizetés esetén a vevő az 

ellenérték teljes összegét, míg az előlegfizetés esetén a felek közötti megállapodás 

alapján a vevő az ellenérték meghatározott részét fizeti ki az eladónak.  

Felhalmozási eszköz: A pénz felhalmozási (vagyontartási) funkcióját tölti be, ha a 

forgalomból kilép és későbbi szükségletek kielégítéséig vagyonként viselkedik, két 

általános célt szokás elkülöníteni: 
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– a pénz gyűjtése későbbi szükségletek kielégítésére,  

– vagy hozam pl. kamat, osztalék szerzés céljából. 

2.1.2. A pénz időértéke 

Miért fontos foglalkozni a pénz időértékével? A pénz időértéke a modern pénzügytan és 

a pénzügyi menedzsment egyik legfontosabb fogalma. Azt a felismerést tükrözi, hogy 

egy forint többet ér ma, mint holnap. A pénz időértékének megértése elengedhetetlen 

ahhoz, hogy értékelhessük a kölcsönök tényleges kamatát, illetve a befektetések igazi 

megtérülését. Ha a megtakarított pénzeszközeink befektetésével jövedelemre tehetünk 

szert, akkor különbséget kell tennünk a ma és a jövőben megkapott pénz között. Ezért 

minden pénzáramlás értékét vissza kell számolnunk a jelenbe, vagy ki kell számolnunk 

egy közös jövőbeli időpontra. 

A pénz értékét továbbá befolyásolhatja az infláció, a kockázat, valamint a likviditás 

előnyben részesítése is. 

 

Jövőérték (FV, Future Value) 

A pénz jövőértéke megmutatja számunkra, hogy egy adott pénzösszeg (kezdőtőke) 

meghatározott idő eltelte után mennyit fog érni, adott kamatláb mellett. 

Ha a kamatokat csak egyszer, a futamidő végén írják jóvá, akkor egyszerű 

kamatszámítást alkalmazunk. 

Képlettel kifejezve:  rnCFV  10  

A képletben alkalmazott jelölések: 

FV = a befektetett pénzösszeg értéke a futamidő végén 

C0 = a kezdőtőke 

n = az időszakok száma (év) 

r = a kamatláb (%) 

 

Ha a kamat megfizetése időszakonként (pl. évente) egyszer esedékes, és az elszámolt 

kamatot tőkésítik, akkor a jövőértéket a kamatos kamat számításának módszerével 

határozhatjuk meg. 

Képlettel kifejezve:  nn rCFV  10  

A képletben alkalmazott jelölések: 

FVn = a befektetett összeg értéke „n” időszak múlva 

C0 = a pénz kiinduláskori értéke 

r = a kamatláb (%) 

n = az időszakok száma (év) 

Ha viszont éven belül több alkalommal is esedékes a kamatok jóváírása, akkor a képletet 

korrigálni kell az évenkénti kamatfizetések számával. 
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Képlettel kifejezve: 

mn

mn
m

r
CFV











 10,

 

A képletben alkalmazott jelölések: 

FVn,m = a befektetett pénzösszeg értéke „n” év múlva 

C0 = a pénz kiinduláskori értéke 

r = az éves kamatláb (%) 

m = az éven belüli kamatfizetések száma (pl. félévente, havonta, naponta stb.) 

n = az évek száma 

 

Jelenérték (PV, Present Value) 

A pénz jelenértéke kifejezi, hogy egy adott idő (pl. n év) múlva rendelkezésre álló 

pénzösszeg adott kamatláb (r) mellett mennyit ér ma. A jelenérték kiszámítását 

diszkontálásnak is nevezhetjük, a jövőérték inverz művelete. 

Jelenérték évi egyszeri diszkontálással: 

Képlettel kifejezve: 
 n

n
r

CDFCPV



1

1
111  

A képletben alkalmazott jelölések: 

PVn = a jövőbeni pénz jelenlegi értéke 

C1 = a jövőbeni pénz nagysága 

DF1 = a diszkonttényező (Discount Faktor) 

r = az éves kamatláb (%) 

n = az évek száma 

 

Jelenérték évi többszöri diszkontálással: 

Képlettel kifejezve: 
mnmn

m

r
CPV















1

1
1,  

A képletben alkalmazott jelölések: 

PVn,m = a jövőbeni pénz jelenlegi értéke 

C1 = a jövőbeni pénz nagysága 

r = a kamatláb (%) 

n = az évek száma 

m = az éven belüli diszkontálások száma 

 

Speciális pénzáramlások jelenértéke 

Örökjáradéknak nevezzük azt a speciális pénzáramlás-sorozatot, amely meghatározott 

időközönként, végtelen időszakon keresztül, mindig időszak végén, meghatározott 

időközönként állandó vagy azonos mértékben növekvő pénzáramlást (járadékot) biztosít. 

Az örökjáradéknak két formáját különböztetik meg:  
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1. Azonos tagú örökjáradék (Perpetuity) 

Az azonos tagú örökjáradék egy olyan pénzáramlás-sorozat, amely meghatározatlan 

ideig, azonos időközönként, azonos járadéktagot biztos a tulajdonosának. 

Képlettel kifejezve: 
r

C
PV perp .

 

A képletben alkalmazott jelölések: 

PVperp. = a pénzáram jelenértéke 

C = az évi fix pénzáram, járadéktag 

r = kamatláb (%) 

 

2. Növekvő tagú örökjáradék (Growing Perpetuity) 

A növekvő tagú örökjáradék ezzel szemben egy olyan pénzáramlás, amely 

meghatározott időközönként, végtelen számú időszakon keresztül, adott időközönként 

állandó ütemben növekvő összegű pénzáramlást biztosít. 

Képlettel kifejezve: 
gr

C
PV perpg


 1

..
 

A képletben alkalmazott jelölések: 

PVg.perp. = a növekvő pénzáram jelenértéke 

C1 = az első évi pénzáram, járadéktag 

r = kamatláb (%) 

g = a pénzáram állandó növekedésének üteme (%) 

 

A gyakorlatban a föld árának, egyes jogdíjak összegének, a részvények hozamának 

meghatározásánál alkalmazható, de a 90-es években a kárpótlási jegyek államnál történő 

beváltása ún. kiegészítő nyugdíjjáradék összegének megállapítása is hasonló elven 

működött. 

 

Évjáradék (Annuity) 

A harmadik szabályos pénzáramlás az annuitás, amely meghatározott időközönként, 

meghatározott időszakon keresztül állandó nagyságú pénzáramlást biztosít. Az 

évjáradék egyik formája az annuitás jelenértéke, amikor a jövőben keletkező, azonos 

időközönként (évente, havonta, stb.), az időszak végén jelentkező azonos összegű 

pénzáramok jelenértékét határozzuk. Képlettel kifejezve: 

 PVA = C * PVIFAr,n    )
)1(*

11
(*

nA
rrr

CPV


  

A képletben alkalmazott jelölések: 

PVA   (Present value of annuity ) = az annuitás jelenértéke 

PVIFAr,n (Present value interest factor for annuity) = az annuitás jelenértékű faktora 

C = az állandó összegű pénzáram, járadéktag 
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r = kamatláb (%) 

n = az időtartam hossza, az időszakok száma 

 

A leggyakrabban a hitel azonos összegű törlesztő részletének vagy azonos összegű 

lízingdíj összegének kiszámításánál alkalmazzák. A törlesztés történhet évente, 

félévente, havonta, amit az időszakok számánál, a kamat értékének meghatározásánál 

figyelembe kell venni, hiszen a kamatlábidő az egyes pénzügyi termékeknél 

(konstrukcióknál) − a szerződésnek megfelelően − eltérő lehet. 

Az évjáradék másik formája az annuitás jövőértéke, amikor a jövőben azonos 

időközönként, mindig az időszak végén (évente, negyedévente, havonta stb.), azonos 

összegű pénzáramok jövőértéke kerül meghatározásra. Képlettel kifejezve:  

 

FVA = C * FVIFAr,n    )
1)1(

(*
r

r
CFV

n

A


  

A képletben alkalmazott jelölések: 

FVA (Future Value of Annuity) = az annuitás jövőértéke 

PVIFAr,n (Future Value Interest Factor for Annuity) = az annuitás jövőértékű faktora 

C = az állandó összegű pénzáram, járadéktag 

r = kamatláb (%) 

n = az időtartam hossza, az időszakok száma 

 

Leggyakoribb alkalmazása pl. a biztosítási társaságok által forgalmazott kötvények 

esetében, amennyiben a biztosított rendszeres időközönként, azonos összegű díjat fizet 

be (nem életbiztosítás), meghatározott év múlva (pl. 10 év), előre meghatározott összeget 

fizet vissza a biztosító a kötvény tulajdonosának. Hasonló elven működnek az elmúlt 

években bevezetett babakötvények is. 

2.2. A bankrendszer kialakulása 

Az árutermelés fejlődése a pénz megjelenésével, majd a bankári tevékenység kezdetleges 

formáinak kialakulásával járt. Már az ókorban is megtaláljuk a bankok első formáit, pl. 

Babilonban időszámítás előtt három ezer évvel magánbetétek (valamilyen áru pl. gabona) 

őrzése virágzó üzletnek számított, a királyi raktárházakat, templomokat használták erre a 

célra. A görögöknél az időszámítás előtti negyedik században Athénban találhatók meg 

a bankok őstípusai, a templomokban foglalkoztak pénzváltással. A középkorban, az olasz 

városállamokban, a lombard városokban jelentek meg az első pénzkölcsönzők. 

Genovában a XII. században már léteztek pénzváltók, akik piacon, padokon folytatták 

tevékenységüket. A korabeli leírások szerint a bankár tevékenység az olasz „banca” 

szóból származik, amely asztalt, pultot jelent, ahol a pénzváltó tevékenységet végezték. 

A XV. században Genovában alakult ki a váltóforgatás intézménye. 
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A bankok történetében a legjelentősebb lépés az Angol Bank (Bank of England) alapítása 

tekinthető. 1694-ben alakult meg, mint az állam hitelezőinek testülete, felhatalmazták 

bakjegyek kibocsátására és bankügyletek folytatására.  

A kontinens jegybankjait a XIX. században alapították: a Banque de France-ot 1848-ban, 

a Deutsche Reichsbank-ot 1875-ben alapították.  

Az Egyesült Államokban sok bankjegykibocsátó folytatott papírpénz kibocsátást, így 

1791-ben lényegében központi banki funkciókkal ruházták fel a Bank of the United 

States-t, 1914-ben hozták létre a központi bankot, amely valójában 12 bank tartalékából 

álló bankrendszer, a Federal Reserve System. 

A XIX. század második felében a bankjegy kibocsátással nem foglalkozó bankok 

tevékenysége is nagymértékben átalakult illetve specializálódott. Létrejöttek a bankok 

különböző típusai: jelzálog-hitelbankok, váltó leszámítoló bankok, lombard bankok, 

földhitelintézetek, stb.  

A XX. században a bankrendszer fejlődését a nagybankok térhódítása, a 

bankkoncentráció jellemezte. A II. világháború után a bankok átalakulása országonként 

eltérő sajátosságokat mutatott. Ezen folyamat mára a bankok nemzetközivé válásához 

vezetett. A bankok szereplői és lebonyolítói a globalizált tőke- és pénzforgalomnak, 

működésük földrajzilag az egész világra kiterjed. (Katona, 2018) 

2.2.1. A Magyar Nemzeti Bank rövid történeti áttekintése 

A XIX. században Magyarországon a jegybanki feladatokat az 1816-tól működő Osztrák 

Nemzeti Bank látta el. A 1848-49-es szabadságharc idején a magyar kormány a jegybanki 

feladatok ellátásával a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankot bízta meg, majd a 

szabadságharc bukásával visszaállt a korábbi rendszer. A kiegyezés után, 1878-ban 

létrejött a duális államberendezkedés sajátosságait is tükröző Osztrák-Magyar Bank.  

A mai központi Bank jogelődjének tekinthető önálló jegybank a Magyar Nemzeti Bank, 

részvénytársasági formában 1924-ben kezdte meg működését. A bank legfontosabb 

feladatai: 

− valutareform: először stabilizálta a koronát, majd bevezette a pengőt, 

− átvette az állami számlák vezetését, az államadósság kezelését, 

devizagazdálkodás felügyeletét, 

− kamat- és hitelpolitikával, váltóleszámítolás elveivel befolyásolta a hitelezést és 

a bankrendszer működését. 

Az MNB kulcsszerepet vállalt a II. világháború utáni monetáris stabilizációban, 

kialakította az egyszintű bankrendszer struktúráját. Főbb intézkedések: 

− 1946-ban bevezették az új fizetési eszközt, a forintot, 

− 1947-ben államosították a bankrendszert, jegybanki hatáskörök mellett 

kereskedelmei banki feladatokat is átvette az MNB, 

− az MNB irányítása kormányzati fennhatóság alá került, bevezették az egyszintű 

bankrendszert, 
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− 1957-től létrehozták a takarékszövetkezeteket, amelyek a vidéki lakosság 

számára végeztek pénzügyi szolgáltatásokat. 

A 60-as évek reformelképzeléseit követően a 80-as években erősödtek meg a 

bankrendszer átalakítására irányuló elképzelések, a gazdaságban nagyobb szerepet kapott 

a pénz és a piac, önállóbbak lettek a vállalatok, felmerült a bankrendszer reformjának 

szükségessége. Az 1987-ben bevezetett kétszintű bankrendszer legfontosabb intézkedése 

az volt, hogy a központi banki funkciókról önálló szervezetek formájában leválasztotta a 

kereskedelmi banki funkciókat, ezzel egyidejűleg megjelentek új hazai és külföldi 

tulajdonú kereskedelmi bankok (Budapest Bank, Magyar Hitelbank, Országos 

Kereskedelmei és Hitelbank Rt., stb.). 

További lépések: 

− Első lépésként a vállalatok szabadon választhattak kereskedelmi bankot, 

helyezhették el betétjeiket, vehettek fel hitelt, de elszámolási betétszámlát csak a 

kijelölt bankban vezethették. 

− 1989. megszűnt a vállalatok és a háztartások bankügyeit szétválasztható határ, a 

kereskedelmi bankok és a bankszerűen működő pénzintézetek (pl. 

szövetkezetek, jelzálogbankok) mind lakossági, mind vállalati tranzakciók 

folytatására engedélyt kaptak. 

− 1991. évi pénzintézeti törvény elhatárolta a pénzintézetek tevékenységi körét, 

meghatározta a banki szolgáltatásokat. 

− 1991. évi jegybank törvény helyreállította a jegybank függetlenségét, 

újraszabályozta feladatkörét. 

− 1992-1994 között a hitelek konszolidációja, a bankok konszolidációja. 

− 1995-98 között Magyarországon gyakorlatilag lezajlott a bankok privatizációja, 

a feltőkésített kereskedelmi bankok nagyrészt külföldi tulajdonba kerültek. 

− 1998. megalakult a Központi Bankok Európai Rendszere, mely az Európai 

Központi Bankból (EKB) és 15 EU-tagállam jegybankjaiból állt:  

• visszavonhatatlanul rögzítették az euró és a résztvevő tagállamok 

nemzeti valutái közötti átváltási arányokat, 

• az euró zónába nem tartozó tagállamok speciális státusszal 

rendelkeznek: szabadon végezhetnek monetáris politikai 

műveleteket, de az egységes monetáris politikára vonatkozó döntési 

mechanizmusban nem vehetnek részt. 

– 2001. évi LVIII. törvény meghatározta a jegybank feladatait, erősítette a 

függetlenségét, az Állami Számvevőszék ellenőrzési alá helyezte a bankok 

működését. Az MNB-ről szóló 2001. évi törvény a jogharmonizáció elvárásainak 

megfelelően készült. 

A bankrendszer lehet egyszintű vagy kézszintű. Egyszintűnek nevezzük a bankrendszert, 

ha a központi bank közvetlen kapcsolatban áll a gazdaság szereplőivel – az 1946-1986 

közötti időszakra jellemző −, bonyolítja a pénzforgalmukat, vezeti a számláikat, hitelt 

folyósít számukra. A bankrendszerre a központosítás és a szakosítás jellemző. 
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2.2.2. A Magyar Nemzeti Bank jogállasa, célja, feladatai 

A kétszintű bankrendszerben a központi bank és a gazdaság szereplői között megjelennek 

a monetáris intézmény szereplői (ún. monetáris közvetítők), a hitelintézetek és a 

pénzügyi vállalkozások, amelyek közvetlen kapcsolatban állnak a vállalatokkal, a 

háztartásokkal, az önkormányzatokkal stb., felépítését az 16. ábra szemlélteti. 

 

A legtöbb országban magas szintű jogszabály, törvény szabályozza a jegybank jogállását, 

feladatait, eszközeit, kapcsolatát a költségvetéssel, függetlenségét az államtól, illetve 

annak intézményeitől. Magyarországon az Országgyűlés az első ilyen törvényt 1991-ben 

alkotta, majd 2001. évi LVIII. Törvény a Magyar Nemzeti Bankról, jelenleg − számos 

módosítást követően − a 2013. évi XXXIX törvény Magyar Nemzeti Bankról hatályos. 

15. ábra: Kétszintű bankrendszer felépítése 

Forrás: saját szerkesztés 

Megjegyzés: 2013-2018 között a szövetkezeti hitelintézetek integrációba törmörültek, 

majd 2019-ben létrejött a Takarékbank Zrt. 

MNB jogállása: 

− Központi Bankok Európai Rendszerének, valamint a Pénzügyi Felügyeletek 

Európai Rendszerének tagja. 

− Az MNB, szerveinek tagjai a feladatok végrehajtása és kötelességeinek 

teljesítése során függetlenek. 

− Részvénytársasági formában működik. 
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− Részvénytársaság elnevezést az MNB cégnevében nem kell feltüntetni. 

− Cégnevét a cégjegyzékbe nem kell bejegyezni. 

− A Magyar Köztársaság központi bankja. 

− Jegyzett tőkéje 10 milliárd forint. 

− Az MNB részvényei az állam tulajdonában vannak 

− A tulajdonost az ÁH-ért felelős miniszter képviseli. 

− Az MNB elnöke az országgyűlésnek tartozik beszámolási kötelezettséggel. 

− A jegybank legfontosabb feladatkörébe tartozó ügyekben, a monetáris politikát 

illetően a legfőbb döntéshozó szerve a Monetáris Tanács dönt. 

 

A hatályos jegybanktörvény szerint az MNB elsődleges célja:  

− árstabilitás elérése és fenntartása, pénz- és a hitelkínálat szabályozásán keresztül, 

− valamint monetáris politikai eszközökkel a Kormány gazdaságpolitikájának 

támogatása. 

 

MNB alapvető (1-7) és egyéb feladatai (8-10):  

1. meghatározza és megvalósítja a monetáris politikát, 

2. kizárólagos joggal bankjegyet és érmét bocsát ki, 

3. aranyból és devizából készleteket gyűjt, 

4. devizatartalék kezelésével és az árfolyam politika végrehajtásával 

devizaműveleteket végez, 

5. felvigyázza a belföldi fizetési és elszámolási, valamint értékpapír elszámolási 

rendszereket, 

6. az EKB-val szemben fennálló statisztikai adatszolgáltató kötelezettség 

teljesítéséhez statisztikai információkat gyűjt és tesz közzé, 

7. kialakítja a pénzügyi közvetítő rendszer egészének stabilitására vonatkozó 

makroprudenciális politikát, 

8. külön törvénybe meghatározott jogkörében szanálási hatóságként jár el, 

9. ellátja pénzügyi közvetítő rendszer felügyeletét, 

10. vitás ügyek bíróságon kívüli rendezését (MK, 2013). 

 

Az MNB alapvető feladatai közé nem tartozó egyéb feladatokat – jogszabályban 

meghatározottak szerint – az elsődleges célok és alapvető feladatok teljesítésének 

veszélyeztetése nélkül folytathat. A 2. feladat, a bankjegy és az érme kibocsátás 

hagyományosan a jegybankok monopóliuma, másképpen emissziós funkciónak nevezik.  

2.2.3. Monetáris politika eszközei 

Fogalma: azt a pénzpolitikát és annak gyakorlatát értjük, amely a pénz- és hitel iránti 

kereslet és kínálat egyensúlyának megteremtését, a gazdaság egyensúlyának megőrzését 

tekinti elsődleges feladatának.  
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Pénzkereslet, pénzkínálat 

− Pénzkereslet motivációs tényezői: 

o tranzakciós: a gazdaság szereplői szükségleteik kielégítéséhez anyagi 

javakat és szolgáltatásokat vásárolnak.  

o óvatossági: előre nem látható, nem tervezhető, váratlanul felmerülő 

kiadások finanszírozását szolgálja pl. káresemény, időjárás okozta károk 

esetében. 

o spekulációs: a vagyon megőrzését, gyarapítását szolgáló befektetéseket 

jelent. 

− Pénzkínálat: a pénzügyi piacokon megjelenő pénz állomány, pénztömeg. A 

jegybank által kibocsátott pénz és a hitelintézetek által teremtett pénz 

mennyisége határozza meg a pénztömeg nagyságát. 

Monetáris politikai eszközöknek nevezzük összefoglalóan azokat az eszközöket, 

amelyeket a jegybank a monetáris politika gyakorlati végrehajtása során alkalmaz, a 

gazdaságban forgalomban levő pénz mennyiségének szabályozása érdekében.  

 

A monetáris politika eszközei:  

1. Az MNB számlavezetési tevékenységével összefüggésben betétet fogad el és 

megfelelő biztosíték ellenében hitelt nyújt, hitelek nagyságával és feltételeinek 

szabályozásával befolyásolja a hitelintézetek műveleteit, a bankrendszer 

likviditását. 

2. Nyíltpiaci műveletek és visszavásárlási megállapodások keretében 

értékpapírokat vásárol, ad el és közvetít az azonnali és származtatott piacokon, 

Nyíltpiaci műveletek fogalma: a jegybank által irányított értékpapír (állampapír) 

eladás és vétel. 

• Értékpapírokat ad el, forgalomban lévő pénztömeg csökken. 

• Értékpapírokat vásárol, forgalomban levő pénztömeg nő. 

3. Saját értékpapír kibocsátás 

− Idegen forrás bevonására a jegybank értékpapírokat bocsáthat ki, melyeket a 

befektetők jegyeznek. Ebben az esetben az értékpapír lejáratakor szűnik meg a 

rendelkezésre álló forrás. 

− Az állampapírok valamely szuverén állam által kibocsátott értékpapírok. Az 

államháztartási hiány finanszírozásának elsődleges eszközei. Az állampapír 

visszafizetését az állam garantálja. 

− Az állampapírok kibocsátását Magyarországon az Államadósság Kezelő 

Központ (ÁKK) bonyolítja le. A nagy volumenű állampapír-kibocsátások az 

aukciókon zajlanak, a kifejezetten a lakosság számára kibocsátott állampapírokat 

(pl. kamatozó kincstárjegy) pedig jegyzés keretében lehet megvásárolni a 

Magyar Államkincstártól. 

4. Az MNB árfolyamokat és kamatokat befolyásol és határoz meg.  
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Árfolyampolitika: 

− Az MNB külföldi pénznemek forintra és forintnak külföldi pénznemekre 

való átszámítására vonatkozó hivatalos árfolyamokat jegyez és hoz 

nyilvánosságra. 

− Az árfolyamrendszerről és annak valamennyi jellemzőjéről a Kormány az 

MNB-vel egyetértésben dönt. 

− Az árfolyamrendszert érintő változtatások nem veszélyeztethetik az MNB 

árstabilitás elérésével és fenntartásával kapcsolatos elsődleges célját. 

Intézkedések: 

 2001. A forint teljes konvertibilitásának deklarálása. 

 2008 . A forint árfolyama az euróval, mint referenciavalutával szemben 

szabadon lebeg, a forint árfolyamát piaci erők határozzák meg, szükség 

esetén az MNB interveniál, jegybanki eszközökkel beavatkozik és védi 

az árfolyamot. 

 Interveniálás történhet devizapiaci műveletekkel. 

A devizapiaci műveletek az adott árfolyamrendszer fenntartását, illetve 

a hazai fizetőeszköz árfolyamának befolyásolását szolgálják (a piaci 

beavatkozást idegen szóval intervenciónak hívjuk). A jegybank a hazai 

deviza felértékelődésének elkerülése érdekében a devizapiacon devizát 

vásárolhat a hazai fizetőeszköz ellenében, megnövelve ezzel a hazai 

deviza kínálatát, ezáltal gyengítve azt. Ezzel ellentétben alulértékeltség 

esetén (ha forintban túlkínálat van a piacon) − a devizatartalék erejéig − 

devizát adhat el (vagy kötvényt bocsát ki), amennyiben a belföldi 

fizetőeszköz leértékelődését kívánja fékezni, s ezzel keresletet támaszt a 

hazai fizetőeszköz iránt. 

Jegybanki kamatpolitika: a következő csatornákon keresztül fejti ki hatását, pl. 

− Az MNB irányadó kamatként jegybanki alapkamatot állapít meg 

(2016.05.25. 0,9%, 2020. július 22-i hatállyal 0,6 %), ami a bankok 

számára betéti és hitelkamatok meghatározásánál irányadó kamatként 

funkcionál. 

− Az alapkamat mértékéről a Monetáris Tanács dönt, az MNB elnöke az 

alapkamat mértékét rendeletében állapítja meg. 

− Megnövelt betéti kamatok mellett nő a megtakarítás, vagyis az elhalasztott 

fogyasztás és ennek hozama. 

− A hitelkamatok emelkedése mérsékli a beruházási, lakásépítési 

tevékenységet, csökkenti a tartós fogyasztási cikkek vásárlását, a 

vállalkozások esetében a hitel drágulása fékezi a tevékenység bővítését, 

növekedését. 

− Beruházási hitelkamatok emelkedése a tervezett fejlesztések, a beruházási 

eszközök beszerzését visszafogja. 
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− Csökkenő betéti- és hitelkamatok ellenkező hatást váltanak ki pl. csökken a 

megtakarítás, nő a fogyasztás, nő a beruházási kedv, nő az ingatlanok iránti 

kereslet, stb. 

− Megemelt (vagy csökkentett) belföldi kamatok hatnak a hazai valuta 

árfolyamára, keresletére. 

Reálkamat: tényleges (nominál) kamatláb és az infláció különbsége. A kölcsön 

reálegységekben mért hozamrátája, amely a kifizetett kamaton túl figyelembe veszi 

a tőke infláció miatti értékvesztését. Tehát a reálkamatláb a nominális kamatláb 

inflációval korrigált értéke, azaz reál javakban kifejezett kamatláb. 

5. Refinanszírozás, értékpapírok leszámítolása (viszontleszámítolás / 

rediszkontálás) 

refinanszírozás: a kereskedelmi bankok forrás szükségleteinek jegybank általi 

meghitelezése. Refinanszírozáskor egy bank nem saját forrásból finanszírozza a 

hiteladást. Ilyen ügyleteknél a jegybanktól vagy másik banktól kér hitelt és azt adja 

tovább az ügyfeleinek. Ha a refinanszírozási hitel nő, a kereskedelmi bank 

pénzmennyisége nagyobb lesz, és több pénzt tud a gazdaságba kihelyezni (és fordítva).  

Három részterülete van: 

 Viszontleszámítolás: Az üzleti bankok kezdeményezhetik a náluk levő, 

leszámítolt váltók újbóli leszámítolását a jegybank által, ami a névértékből az 

esedékességig járó kamat összegének levonásával történik.  

A váltók viszontleszámítolása a monetáris szabályozás egyik fontos eszköze, (de 

a bankok egymás között is kezdeményezhetik a viszontleszámítolást). 

A központi bank a készpénzszűkében lévő kereskedelmi bankoktól váltót 

vásárol, pénzt kölcsönöz a bankrendszernek (refinanszíroz), ami által készpénz 

kerül a bankokba. A kapott összeget a bankok hitelezésre használják fel. 

 Lombardpolitika: értékpapír elzálogosítása ellenében történő hitelezés. Az 

értékpapírok körét, a kamatláb nagyságát, a hitel-igénybevételi időtartamot a 

jegybank határozza meg. 

 Refinanszírozási kamatláb és kontingensek: refinanszírozási kamatláb mellett a 

hitelintézet hitelt vehet fel a jegybanktól, valamint a jegybank időszakosan a 

kontingenseken keresztül szabályozza a hitelek mennyiségét.  

Ha a refinanszírozási kamatláb emelkedik, a hitelintézetek számára drágább lesz 

a hitel, úgy kevesebb hitelt vesznek fel, ez csökkentheti a gazdaságban lévő pénz 

mennyiségét, esetleg kiáramlását, elősegítheti az infláció visszaszorítását. 

Ha a jegybank (vagy más pénzintézet) által a váltó megvételekor alkalmazott 

kamatláb alacsonyabb, mint a leszámítolásnál alkalmazott kamatláb, a jegybank 

ezzel ösztönzi a kereskedelmi bankok hitelfelvételét, a pénzkiáramlást.  

6. Kötelező tartalék képzés 

− Az MNB elnöke rendeletében előírja, hogy a pénzügyi intézmények és a 

befektetési vállalkozások idegen forrásaik, egyes eszközeik és mérlegen kívüli 

https://www.mimi.hu/gazdasag/kolcson.html
https://www.mimi.hu/gazdasag/hozam.html
https://www.mimi.hu/gazdasag/kamat.html
https://www.mimi.hu/gazdasag/toke.html
https://www.mimi.hu/gazdasag/inflacio.html
https://www.mimi.hu/gazdasag/ertekvesztes.html
https://hu.wikipedia.org/wiki/Infl%C3%A1ci%C3%B3
https://www.mimi.hu/gazdasag/hitel.html
https://www.mimi.hu/gazdasag/jegybank.html
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tételeik meghatározott arányában (2016-tól 1%) tartalékot helyezzenek el az 

MNB-nél. 

− A kötelező tartalékráta előírásain, ill. a ráta változtatásán keresztül a jegybank 

szabályozni képes az üzleti bankok által teremthető bankszámlapénz 

mennyiségét.  

− Az európai uniós csatlakozását követően az MNB az irányadó kamatot fizeti a 

kötelező tartalékok után. 

− A tartalékrendszer legfontosabb célja:  

 segítse a hitelintézetek likviditáskezelését,  

 hozzájáruljon a bankközi hozamok ingadozásának mérsékléséhez. 

 a jegybankpénz iránti stabil kereslet biztosítása.  

7. egyéb jegybanki eszközöket alkalmaz. 

2.3. Pénzügyi szolgáltatások, pénzügyi intézmények 

A bankrendszerek fejlődésében két alapvető tendencia figyelhető meg, az egyik az 

univerzális, a másik a specializált bank irányába mutat. Az európai országokban, azon 

belül is a német bankrendszeri fejlődést követő országokra jellemző az univerzalitás, 

vagyis a bankok szinte valamennyi banki tevékenység végzésre jogot szerezhetnek, a 

kereskedelmi banki szolgáltatások mellett megjelennek a befektetési tevékenységek is a 

bankok portfóliójában. Az univerzalitás a legutóbbi évtizedek azon fejlődési irányát 

jelenti, amikor a pénzügyi szolgáltatások teljes körét egy bank, vagy pénzügyi 

intézménycsoport képes nyújtani. A specializált, másképpen angolszász (angol, 

amerikai) rendszer a kereskedelmi bankok tevékenységi körét megoszthatja aszerint, 

hogy betétgyűjtéssel és hitelezéssel, vagy befektetési és értékpapír-műveletekkel 

foglalkoznak. A magyar bankrendszerre az univerzalitás a jellemző, amely esetében az 

ügyfelek és a bank kapcsolata a pénzügyi szolgáltatások széles körére kiterjed.  

Pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás a pénzügyi intézmények 

(hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások) által forintban, valutában vagy devizában, 

üzletszerűen végzett tevékenység. 

Üzletszerű tevékenység: ellenérték fejében, nyereség-, illetve vagyonszerzés céljából 

végzik 

Szabályozás: 2013. évi CCXXXVII. Törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi 

vállalkozásokról (Hpt).  

A pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó tevékenységek elhatárolásának alapja az, hogy 

ezeket a szolgáltatásokat − az ügynöki tevékenység kivételével – kizárólag pénzügyi 

intézmények végezhetnek. A pénzügyi szolgáltatásokhoz a következő tevékenységek 

tartoznak. 

http://ecopedia.hu/kereskedelmi-bank


        

61 

 

2.3.1. Pénzügyi szolgáltatások 

1. Betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása: 

– az idegen tőkeszerzés egyik formája, 

– mások pénzének elfogadása kamat vagy más hozam ellenében, visszafizetési 

kötelezettséggel, 

– passzív bankügylet, 

– a betétes megtakarítását a hitelintézet rendelkezésére bocsátja. 

2. Hitel és pénzkölcsön nyújtása: 

– hitel-, kölcsönszerződés keretében a hitelező pénzt bocsát a hitelt, kölcsönt 

felvevő részére, 

– az adósnak tartozása, a hitelezőnek követelése keletkezik, 

– aktív bankügylet. 

Hitelnyújtás:  

– hitelintézet és az adós között írásban létesített hitelszerződés alapján, 

– hitelkeret rendelkezésre tartása az adós részére, 

– és a hitelező kötelezettségvállalása kölcsönszerződés megkötésére vagy egyéb 

hitelművelet megkötésére. 

Pénzkölcsön nyújtás: 

− hitelező és az adós között létesített hitel- vagy kölcsönszerződés alapján 

pénzösszeg rendelkezésre bocsátása, 

− kamat ellenében vagy anélkül, 

− az adós köteles visszafizetni. 

3. Pénzügyi lízing: 

− a lízingbe adó ingó vagy ingatlan jószág tulajdonjogát, illetve vagyoni értékű 

jogot szerez meg, hogy meghatározott időre a lízingbe vevőnek lízingdíj 

ellenében használatba adja. A bankok elsősorban pénzügyi lízinget folytatnak. 

4. Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása: 

− számla nyitása, vezetése,  

− megbízások teljesítése (jóváírás, terhelés), 

− pénzforgalom lebonyolítása belföldön és külföldön. 

5. Elektronikus pénz kibocsátása: elektromos pénz kibocsátójával szembeni követelés 

által megtestesített, elektromosan tárolt összeg, amelyet pénzeszköz átvétele ellenében 

bocsátanak ki. 

6. Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása és azokkal kapcsolatos 

szolgáltatások nyújtása 

− papír alapú: utazási csekkel, váltóval kapcsolatos szolgáltatások,  

− bankkártya rendszerek (betéti, hitel, vegyes) biztosítása. 

7. Kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása: 

− személyi biztosíték körébe tartozik, 

− harmadik személy által nyújtott biztosíték, 
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− mérlegen kívüli tételek között kerül kimutatásra. 

8. Kereskedelmi tevékenység valutával, devizával, váltóval, csekkel (saját számlára vagy 

bizományosként) 

− a hitelintézet valutát, devizát ad el, vásárol, 

− váltót számítol le, 

− csekket bocsát ki, vásárol, 

− a pénzváltás nem tartozik ide. 

9. Pénzügyi szolgáltatások közvetítése: 

− betétgyűjtést, pénzkölcsön és egyéb szolgáltatás nyújtást segíti elő. 

10. Letéti-, széf szolgáltatás: 

− az ügyfél megbízása alapján meghatározott pénzösszeget meghatározott célra 

elkülönített számlán tartja nyilván, 

− vagyoni érték őrzése. 

11. Hitelreferencia szolgáltatás: 

− a pénzintézet banktitkot nem sértő információkat nyújt ügyfeléről díj ellenében. 

12. Követelés vásárlás: követelés megszerzése, megelőlegezése (ideértve a faktoringot), 

leszámítolása, függetlenül attól, hogy a követelés esedékességének nyilvántartását és a 

kintlévőségek beszedését ki végzi. 

A fent felsorolt pénzügyi szolgáltatások a későbbi fejezetekben részletesen bemutatásra 

kerülnek. 

Kiegészítő pénzügyi szolgáltatások: 

1. Pénzváltási tevékenység: 

• külföldi fizetési eszköz adásvétele belföldi fizetési eszközért, 

• külföldi fizetési eszköz adásvétele más külföldi fizetési eszközért. 

2. Elszámolás-forgalmi ügylet. 

3. Pénzfeldolgozási tevékenység: 

• bankjegyek, érmék valódiságának forgalomképességének ellenőrzése, 

• tételes megszámolása. 

4. Pénzügyi ügynöki tevékenység. 

5. Forgatható utalvány kibocsátása. 

Befektetési szolgáltatási tevékenység 

2007. évi CXXXVIII. Törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei 

szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól 

5. § (1) Befektetési szolgáltatási tevékenységnek minősül a rendszeres gazdasági 

tevékenység keretében, pénzügyi eszközre vonatkozóan végzett 

a) megbízás felvétele és továbbítása, 

b) megbízás végrehajtása az ügyfél javára, 

c) sajátszámlás kereskedés, 

d) portfóliókezelés, 

e) befektetési tanácsadás, 
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f) pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) 

vételére vonatkozó kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás), 

g) pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó 

kötelezettségvállalás nélkül, és 

h) multilaterális kereskedési rendszer működtetése, 

i) szervezett kereskedési rendszer működtetése. 

(2) Kiegészítő szolgáltatásnak minősül 

a) a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó 

ügyfélszámla vezetése, 

b) a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton 

előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése 

c) a befektetési hitel nyújtása 

) a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint 

az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás, 

e) a befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő 

kereskedés, 

f) a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés, 

g) jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás, 

h) származtatott ügyletek alapjául szolgáló eszközhöz kapcsolódó befektetési 

szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás (MK, 2007). 

2.3.2. Pénzügyi intézményrendszer felépítése 

Hitelintézetek alapítása, feltételei 

• A hitelintézet részvénytársaság, szövetkezet vagy fióktelep formájában 

alapítható.  

• Csak meghatározott alaptőkével lehet létrehozni. 

•  2013. októberétől MNB (korábban PSZÁF) engedéllyel működhet.  

• A működés megkezdése előtt személyi és tárgyi feltételeknek kell megfelelni.  

• Csak a Htv.-be foglalt pénzügyi és kiegészítő pénzügyi tevékenységet végezheti.  

• Meghatározott szavatoló tőkével kell rendelkezni. 

Minimális jegyzett tőke: 

– bank: 2 milliárd, 

– szakosított hitelintézet: 3 milliárd, 

– szövetkezeti hitelintézet: 250 millió, 

– pénzügyi vállalkozás: 50 millió, 

– külföldi hitelintézet fióktelepe: 2 milliárd. 

Tárgyi feltételek:  

– számviteli és nyilvántartási rend megléte,  

– belső szabályzat kialakítása,  

– ellenőrzési eljárás kialakítása, 
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– vagyon biztosítás,  

– tevékenység végzésére alkalmas technikai, informatikai, műszaki 

felszerelés. 

Személyi feltételek: 

– megfelelően képzett munkaerő. 

A pénzügyi intézményrendszer felépítését a 17. ábra szemlélteti. 

 

 
16. ábra: Pénzügyi intézmények csoportosítása 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Pénzügyi intézmény: Htv. 3.§ (1), (2); 7. § ‚(1),(2),(3) bekezdés szerint Hitelintézet és 

pénzügyi vállalkozás lehet olyan gazdálkodó szervezet, amely pénzügyi szolgáltatásokon 

kívül üzletszerűen kizárólag (MK, 2013): 

– kiegészítő pénzügyi szolgáltatást, 

– meghatározott körű biztosítási ügynöki tevékenységet, 

– meghatározott feltételekkel értékpapír kölcsönzést, 

– részvényesi meghatalmazotti tevékenységet, 

– diákhitel szervezet hitelezési tevékenységének elősegítése érdekében 

végzett tevékenységet, 

– önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztáraknak tagszervezési 

tevékenységet, 

– árutőzsdei ügynöki és befektetési szolgáltatást, 

– valamint aranykereskedelmi ügyletet és  

– részvénykönyv-vezetést végez, 

– követelések megbízás alapján történő kezelésére, behajtására irányuló 

tevékenységet, 
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– jogszabályban meghatározott közösségi támogatások közvetítését, 

– pénzügyi eszközre vonatkozó adat-, információ értékesítést, 

– autópályák, autóutak, és főutak használatáért fizetendő díjjal, az 

úthasználat jogosultság megszerzésével kapcsolatos tevékenységet, 

– pénzkészlet kezeléshez kapcsolódó szolgáltatást végez.  

Hitelintézetek (bank, szakosított hitelintézet, szövetkezeti hitelintézet) az a pénzügyi 

intézmény, amely a Htv. által meghatározott pénzügyi szolgáltatások közül legalább 

betétet gyűjt, vagy más visszafizetendő pénzeszközt fogad el a nyilvánosságtól – kivéve 

nyilvános kötvénykibocsátást – valamint hitelt és pénzkölcsönt nyújt. Kizárólag 

hitelintézet jogosult: 

– betétek gyűjtésére, pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, egyéb 

pénzügyi tevékenységet végzésére, 

– saját tőkét meghaladó mértékben visszafizetendő pénzeszköz 

elfogadására a nyilvánosságtól, 

– pénzváltási tevékenységre, 

– nyilvános forrásgyűjtés céljából – betét elfogadásán kívül − kizárólag 

kötvényt és letéti jegyet bocsáthat ki, 

– a bank az a hitelintézet amely a pénzügyi szolgáltatások teljes körét 

végezheti (pl. szakosított hitelintézet nem). 

1. Bank: univerzális hitelintézet 

– betétgyűjtéssel és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól 

történő elfogadásával, pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásával 

foglalkozik; 

– csak bank kaphat engedélyt valamennyi pénzügyi szolgáltatás 

végzésére. 

Külföldi vállalkozás fióktelepei: 

Külföldi vállalkozás Magyarországon pénzügyi szolgáltatási tevékenységet, 

illetve kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységet közvetlenül nem, csak és 

kizárólag fióktelepe útján végezhet. A fióktelepek a pénzügyi és a kiegészítő 

pénzügyi szolgáltatások teljes körét nyújthatják ügyfeleik részére, amennyiben 

az adott tevékenység végzéséhez a fióktelep székhelye szerinti felügyeleti 

hatóságtól engedéllyel rendelkeznek. 

 

2. Szakosított hitelintézet (bankszerű, nem monetáris közvetítők): meghatározott 

pénzügyi szolgáltatást végezhet, ügyfélköre vagy a tevékenysége, (esetleg mindkettő) 

korlátozott, tevékenység végzésének módját, kockázatok csökkentésének módszereit 

sajátos szabályok rendezik. 

Jelzálogbankok 

− Speciális szolgáltatásokat végeznek. 

− Nem betétek, hanem speciális értékpapírok, ún. jelzáloglevelek értékesítésével 

szerzik a tőkét, amelyet kihelyeznek. 
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− Kihelyezett hitelek visszafizetésének biztosítása érdekében jelzálogjogot kötnek 

ki a hitelfelvevő tulajdonában levő ingatlanra. 

− Jelzáloghitel-intézet csak Magyarország területén levő ingatlanon alapított 

jelzálog fedezete mellett nyújthat pénzkölcsönt.  

− Felügyeletét az MNB látja el, évenként ellenőrzi a hitelintézetet. 

Jelzáloglevél jellemzői: 

− Az államkötvényeket megközelítő biztonságú, hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapír, általában hosszú lejáratú, nem túl magas kamatozású speciális 

értékpapír.  

− Értékpapírszámlán tartják nyilván, dematerializált eszköz. 

− Lejárata lehet 3 hónap vagy akár 10 év is, kamatozása lehet fix vagy változó. 

− A mögötte álló rendes fedezet a jelzálogbank által folyósított hitelekből befolyó, 

a jelzáloggal kellő rátartással biztosított tőke- és kamattörlesztések összege. 

− Erősségét jelzi, hogy a pótfedezet csak államilag garantált eszköz (állampapír) 

lehet. 

− Kibocsátására az általánosnál szigorúbb működési és befektetés védelmi 

szabályok vonatkoznak. 

− A rendes és pótfedezetek, valamint a bank egyéb vagyonelemei kizárólagosan a 

jelzáloglevél-tulajdonosok követelésének kielégítésére szolgálnak, azaz a 

jelzáloglevél-tulajdonosok abszolút elsőbbséget élveznek a bank egyéb hitelezői 

között. 

− Tőzsdei forgalma lehetővé teszi, hogy a befektetők bármikor hozzájutnak a 

pénzükhöz, nem csak a hosszú futamidő végén. 

− A hazai konstrukciójú jelzáloglevélhez hasonló értékpapír Európában már több 

mint 200 éves hagyománnyal rendelkezik. 

Lakás-takarékpénztárak 

1996. évi CXIII. Törvény a lakás-takarékpénztárakról és a hitelintézetekről és 

pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. CCXXXVII. törvény szabályozza 

működésüket. 

− 1997. Fundamenta Rt, OTP lakás-takarékpénztár Rt., Lakáskasza Rt. 

− Lakás-előtakarékosság olyan önsegélyezési forma, melynek célja lakásépítés 

finanszírozása, illetve lakással, lakóházzal kapcsolatos kiadások törvényben 

meghatározott körének fedezése, pl.: 

 Lakás/ház vásárlása, építése, cseréje, korszerűsítése (fűtés, fürdőszoba), 

felújítása (nyílászárók cseréje), átépítése. 

 Hitelintézettől felvett lakáshitelek kiváltása. 

 Lakóingatlan közművesítése (járda-, telefon-, áram-, gáz-, szennyvíz 

csatorna, vízvezeték építése szerelése). 

 Lakásszövetkezetek, társasházak felújítása, korszerűsítése. 

 Tevékenységük megkezdéséhez az MNB engedélye szükséges. 
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 Lakás-előtakarékossági szerződések alapján betétgyűjtést és hitelnyújtást 

végez. 

 Pénzeszközeit kizárólag az előtakarékoskodók lakáscélú megtakarításaiból 

szerzi, piacinál alacsonyabb fix, betéti kamatot fizet. 

 Zárt rendszerben működik, eszközeit csak a megtakarítók körében piacinál 

alacsonyabb hitelkamattal helyezheti ki. 

 Kiutalási összeg: betétesek befizetéséből, jóváírt kamatokból, állami 

támogatásból, valamint annak kamataiból áll össze. 

 Az alapból csak pénztári tagok kaphatnak pénzt. 

 Állami támogatás mindig az aktuális évben összegyűjtött megtakarítások után 

járt. (Az állami támogatás 2018. nov. 1. után kötött szerződésekre megszűnt.) 

 

Magyar Fejlesztési Bank (MFB Rt.) 

− A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. CCXXXVII. 

törvény szabályozza működését. 

− A magyar állam 100%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik. 

Feladata: 

 a gazdaság modernizációjának és élénkítésének elősegítése, 

 területfejlesztésben való részvétel, 

 állami pénzalapok és fejlesztési források kezelése, közvetítése, 

 nemzetközi források bevonása, 

 pénzügyi és kiegészítő pénzügyi, befektetési szolgáltatásokat végezhet, az 

MFB Rt. alapszabályában meghatározott és a felügyelet által engedélyezett 

körben, de nem végezhet teljes körű pénzügyi szolgáltatási tevékenységet, 

 alapvetően hitel- és garancianyújtást végez. 

Lízingtársaságok  

• Bankszerűen működő, nem monetáris közvetítők csoportjába tartoznak. 

• Hosszú távú finanszírozást valósítanak meg. 

• Nem pénzhitelt nyújtanak, hanem megvásárolják és a futamidő alatt 

tulajdonukban marad a finanszírozott eszköz, bérbe- ill. használatba adásról 

van szó lízingdíj ellenében. 

• Az ügyletekhez saját forrást, vagy banktól felvett hitelt használnak fel. 

 

3. Szövetkezeti hitelintézet: alapvetően a lakosságnak és kisvállalkozásoknak nyújtanak 

szolgáltatásokat 

− betétgyűjtéssel, pénzkölcsön és pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásával, 

pénzváltással foglalkoznak, 

− nem jogosultak valamennyi pénzügyi szolgáltatás végzésre, nem végezhetnek pl. 

 valuta-deviza kereskedelmi tevékenységet, 

 nem vállalhatnak kezességet, bankgaranciát, 
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 nem kapnak engedélyt befektetési alap letétkezelésre, 

− két formája van: takarékszövetkezetek és hitelszövetkezetek, 

− hitelszövetkezet – pénzváltás kivételével – csak saját tagjai körében végezhet 

szolgáltatásokat, 

− 2013-tól integrációba tömörültek. 

 

Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (SZHISZ) 

Szabályozás: 2013. évi CXXXV. Törvény a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és 

egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról1 

Az integráció főbb sajtosságai: 

− A Központi Bank a szövetkezeti hitelintézetek integrációjának egyik központi 

szerve, bankja. 

− Tőkéjében erős, stabil és hatékonyan működő pénzintézet létrehozása a cél. 

− 2018 elejére az egyesülés befejeződött a takarékszövetkezeti szektorban, a 

korábbi 121 takarékszövetkezet 12 regionális szövetkezeti hitelintézet 

formájában működik. 

− A 12 új takarékszövetkezeti régió határvonalait az ügyfelek igényeit, a 

lakosságszámot, a társadalmi, üzleti és pénzügyi szokásokat figyelembe véve, 

ezen kívül a közlekedési infrastruktúra adottságait, valamint a termelési láncok 

egy régióba szervezését szem előtt tartva jöttek létre a takarékok.  

 

2019. október 31. az integrációba tömörült takarékok belépnek a Takarékbank Zrt.-be. 

−  Univerzális kereskedelmi bank jött létre, amely a szövetkezeti hitelintézetek 

erőforrásainak egyesítésével végzi az ügyfelek kiszolgálását. 

− 1,1 millió ügyfelet, 750 kirendeltséget, 7.000 dolgozót és több ezer 

takarékszövetkezeti tulajdonost jelent. 

− Takarékbank Zrt. a teljes Takarék Csoport országos kereskedelmi bankja 

Pénzügyi vállalkozás 

−  az a pénzügyi intézmény, amely 

 nem foglalkozhat betétgyűjtéssel, nem fogadhat el a nyilvánosságtól 

visszafizetendő pénzeszközt, 

 egy vagy több pénzügyi szolgáltatást végezhet, nem láthat el pénzügyi 

kiegészítő szolgáltatást, 

 bankközi piacon pénzügyi ügynöki tevékenységet csak pénzügyi 

vállalkozás végezhet. 

− a pénzügyi holding társaság egy olyan pénzügyi vállalkozás, amelynek 

kizárólagos tevékenysége pénzügyi intézmények, illetőleg befektetési 

vállalkozások tulajdonlása, közöttük legalább egy hitelintézet ellenőrzése, 

− a pénzügyi holding legalább 2 milliárd forint jegyzett tőkével alapítható. 

Az Európai Uniós szabályozás szerint a pénzügyi holding egy olyan társaság, amelynek 

célja: 
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− más vállalkozásokban való részesedések megszerzése, e részesedések kezelése, 

majd haszonnal történő eladása anélkül, hogy közvetve vagy közvetlenül részt 

venne ezen vállalkozások igazgatásában,  

− nem végezhetnek termelő, vagy szolgáltató tevékenységet, illetve ilyen típusú 

vállalatok stratégiai irányítását sem. 

2.4. BANKÜGYLETEK 

A banki tevékenység folyamatos bővülése és innovációja során számos pénzügyi 

szolgáltatás van jelen a piacon, a bankok ezekkel a szolgáltatásokkal a lakosság, a kis-, 

közép- és nagy vállalatok, az önkormányzatok és más szervezetek bankügyeit 

bonyolítják. Ezeknek a szolgáltatásoknak a többsége forrás szerzéshez, forrás 

kihelyezéshez kapcsolódik.  

A bankügyleteknek két alapvető formáját különítjük el, a passzív műveletek a banki 

mérleg forrásaihoz, kötelezettségeihez (passzíváihoz), az aktív műveletek az 

eszközökhöz (aktívákhoz), a banki követelésekhez kapcsolódnak. Az aktív és a passzív 

bankügyleteken kívül a modern bankok egyre több olyan szolgáltatást végeznek, melyből 

bevételeik származnak, ezeket a szolgáltatásokat semleges bankügyleteknek nevezzük. 

Azonban az ilyen ügyletek során a bankoknak nem keletkezik sem kötelezettségük, sem 

követelésük. Speciális finanszírozási ügyletek körébe tartoznak azok a bankügyletek, 

amelyeknél a bank nemcsak pénzhitelt nyújt vagy kötelezettséget vállal, hanem az 

ügylethez kapcsolódóan szolgáltatásokat is nyújt. 

2.4.1. A bakok mérlege és főbb összefüggései 

A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

hatálya alá tartoznak, de az éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeik 

szabályozását a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és 

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 250/2000. (XII.24) Korm. rendelet 

rendelkezik.  

A beszámoló egyik része a mérleg, ami tartalmazza az adott hitelintézet vagyonát, 

eszközeit és forrásait, a másik része az eredménykimutatás, ami üzleti eredmény 

levezetését tartalmazza az adott év fordulónapjára vonatkozóan. A mérleg két oldalának 

egyezőségét az adott év adózott eredménye biztosítja. A bakok méretét a mérlegfőösszeg, 

a vagyon nagysága alapján határozzák meg. A bankok tevékenységének minősítésében, 

a tőkemegfelelés meghatározásában jelentős szerepe van az eszközök és a források belső 

szerkezetének. A mérleg szerkezete információt nyújt arra vonatkozóan, hogy milyen a 

bank eszközeinek (forgóeszközök, befektetett eszközök) és a forrásainak (saját tőke, 

kötelezettségek) összetétele likviditás szerint. A hitelintézeti mérleg felépítése a 

banktevékenység sajátosságainak és a különböző nemzetközi intézmények ajánlásainak 

figyelembe vételével alakult ki, sajátosságait Magyarországon kormányrendelet rögzíti. 
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A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési 

kötelezettségének sajátosságairól a 250/2000. (XII. 24.) Korm. Rendelet szerint a 

hitelintézetek mérlege az alábbi sorokat tartalmazza. (10. táblázat) 

 

10. táblázat: Hitelintézetek vagyonának csoportosítása eszközök és források szerint 

1. Pénzeszközök 

2. Állampapírok 

3. Hitelintézetekkel szembeni 

követelések 

4. Ügyfelekkel szembeni 

követelések 

5. Hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírok 

6. Részvények és más változó 

hozamú értékpapírok 

7. Részvények, részesedések 

befektetési célra 

8. Részvények, részesedések 

kapcsolt vállalkozásban 

9. Immateriális javak 

10. Tárgyi eszközök 

11. Saját részvények 

12. Egyéb eszközök 

13. Aktív időbeli elhatárolás 

ÖSSZES ESZKÖZ 

1. Hitelintézettel szembeni 

kötelezettségek 

2. Ügyfelekkel szembeni 

kötelezettségek 

3. Kibocsátott értékpapírokkal 

szembeni kötelezettségek 

4. Egyéb kötelezettségek 

5. Passzív időbeli elhatárolás 

6. Céltartalékok 

7. Hátrasorolt kötelezettségek 

8. Jegyzett tőke 

9. Jegyzett, de még be nem fizetett 

tőke (-) 

10. Tőketartalék 

11. Általános tartalék 

12. Eredménytartalék (+/-) 

13. Lekötött tartalék 

14. Értékelési tartalék 

15. Adózott eredmény (2016-tól) 

ÖSSZES FORRÁS 

Forrás: saját szerkesztés 

2.4.2. Passzív bankügyletek 

A passzív műveletek elsődleges célja, hogy a bankok olyan nagyságú és szerkezetű 

forrásokkal rendelkezzenek, amelyek alapján képesek kielégíteni az ügyfelek rövid és 

hosszú távú pénz- és hiteligényét. A forrásszerzés legfontosabb módozatai a következők: 

- számlanyitás, számlavezetés, 

- hitelfelvétel, 

 váltó leszámítolása, 

 jegybanki refinanszírozási hitel, 

 bankközi hitel, 

 értékpapír fedezet mellett felvett hitel, 

 nemzetközi közvetlen hitel, 

 alárendelt kölcsöntőke igénybevétele, 

- betétgyűjtés, pénzalapok és egyéb letétek, 
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- értékpapír kibocsátása, 

- tőkeemelés: jegyzett tőke, befizetés tőketartalékba és/vagy 

eredménytartalékba. 

Számlanyitás, számlavezetés 

A forrásszerzés legelterjedtebb formája a számlák nyitása, vezetése az ügyfelek számára. 

A gazdasági szereplők csaknem mindegyike rendelkezik valamilyen bankszámlával, 

esetenként több számlával is. Az üzleti vállalkozásoknak kötelező bankszámlát nyitniuk, 

de az állami szférában dolgozó közalkalmazottaknak és köztisztviselőknek is 

számlanyitási kötelezettségük van. A bank és az ügyfél között a számla nyitása 

bankszerződés alapján jön létre. A számla nyitásának és a rajta levő követelés feletti 

rendelkezés formáinak a módjai és lehetőségeit az MNB elnöke ún. pénzforgalmi 

utasításban szabályozza. 

A banki gyakorlatban kialakult a bankszámlák és a betétek megkülönböztetése, az 

előbbieken bonyolódik az ügyfelek tevékenységével kapcsolatos pénzforgalom nagy 

része, míg az utóbbiak elsősorban megtakarítási célokat szolgálnak.  

A bankok és az ügyfelek kapcsolatát illetően eltérő a helyzet egyrészt a bankszámlák és 

a betétek, másrészt a folyószámlák között. A bankszámlák és betétek esetében mindig az 

ügyfelek és a bankok közötti jogviszonyról van szó, függetlenül attól, hogy ez önkéntes 

vagy valamilyen jogszabályi (jegybanki, cégbírósági stb.) előírásból származik. A 

folyószámla esetében a gazdasági alanyok egymás közti jogviszonya az elsődleges. 

Valójában a bankszámla egy gyűjtőfogalom, mivel célját tekintve többféle bankszámla 

létezik, sőt ezek kombinációban is előfordulhatnak.  

 

Hitelfelvétel 

Bármilyen előrelátóan is tervezik és kezelik a bankok saját rövid és hosszú távú 

likviditásukat, váratlan helyzetekben vagy akár előre ismert körülmények miatt is 

szükségük lehet saját forrásaik kiegészítésére. A hitelfelvételnek leggyakoribb formái a 

következők: 

Váltók viszontleszámítolása 

A váltók leszámítolása első lépésben forgatással, azaz átruházással történik. Amennyiben 

az üzleti bankok birtokában vannak leszámítolt, a gazdaság szereplőitől megvásárolt 

váltók, forgatással (más banknak történő eladás) vagy jegybanki viszontleszámítolással 

likviddé tehetők, ezzel is növelve a bankok pénzforrásait. A jegybanki leszámítolás a 

monetáris szabályozás egyik eszköze.  

A váltó és más értékpapírok pl. állampapír fedezetként is szolgálhat hitelfelvételnél. Az 

értékpapír fedezet mellett nyújtott hitelügyletet lombard hitelnek nevezik. 

Jegybanki refinanszírozási hitelek  

A kereskedelmi bankok – amennyiben nincs elegendő tőkéjük likviditásuk 

megteremtéséhez − a jegybankhoz fordulhatnak forrásaik bővítéséhez. A jegybank nyílt 

piaci műveletek keretében, elsősorban értékpapír visszavásárlási megállapodással (aktív 

repo) vagy deviza visszavásárlási megállapodás (swap) formájában áll a bankok 
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rendelkezésre. Lehetőség van rövid (egynapos/overnight) áthidaló hitelek felvételére is 

átmeneti likviditási hiány esetén. 

Forrást kiegészítő hitelek felvételének okai: 

− ezek igénybevételére különleges esetekben kerül sor – amikor egy intézménynek 

fizetőképességi problémái jelentkeznek, illetve a saját tőke megfelelési 

szintjének biztosításával kapcsolatos gondjai vannak,  

− a bank tevékenységének bővülésével együtt járó pénzteremtő hitelek, amikor a 

bank ügyfeleinek növekvő hiteligénye, illetve kedvező gazdasági kilátások miatt 

kényszerül pótlólagos források bevonására, 

− a jegybank által preferált területek hitelezése és a nemzetközi forrásokat 

közvetítő hitelek, melyek általában egy meghatározott gazdasági területre 

irányulnak, vagyis csak bizonyos feltételekkel használhatók fel. 

Bankközi hitelfelvétel 

A bankközi pénzpiac a pénzpiac egyik részpiacát képezi. A piaci forgalom a bankok 

között bonyolódik, azok helyezik ki különböző devizatartalékaikat és más felesleges 

pénzeszközeiket egymás számára, rövid lejárati időre, fedezettel vagy anélkül. A magyar 

bankközi piacon felvehető hitelekre a BUBOR (Budapest Interbank Offered Rate) 

szolgál irányadó kamatlábként. A brit bankközi piacon a LIBOR (London Interbank 

Offered Rate) tölti be az irányadó kamatláb szerepét. A londoni bankközi referencia 

kamatláb egy kínálati jellegű kamatlábat jelent, amelyen egymásnak hitelt nyújtanak a 

nemzetközi bankok. Az Európai Unió irányadó kamatlábát Frankfurtban jegyzik, neve: 

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate), mértékét az Európai Központi Bank szabályai 

szerint számítják ki.  

A modern pénzügyi rendszerekhez hozzátartozik egy jól működő bankközi piac. A 

bankközi piac mikro szinten a likviditás allokációjában tölt be fontos szerepet, míg 

makroszinten a pénzügyi integrációt erősíti. Egy jól működő bankközi piac azonban 

nemcsak a bankoknak, hanem a jegybanknak is fontos, hiszen az eszköztárán, köztük a 

kamatlábon keresztül érvényre juttathatja a monetáris politikáját.  

A bankközi hitelek futamideje egy naptól akár 6 hónapig is terjedhet, jellemzőek az 

egynapos bankközi hitelek (overnight), melyek a legjövedelmezőbb rövid lejáratú 

hitelek, kamatlába általában magasabb az átlagos pénzpiaci kamatlábnál. Céljuk a 

következő:  

− pénzforrás biztosítása a viszonthitelezéshez,  

− átmeneti pénzügyi egyensúlytalanság megszüntetése, 

− esedékes fizetési kötelezettségek teljesítése. 

Egyik gyakori formája a repo hitel:  

− egy napos (overnight) hitelügylet jelent,  

− amelynek tárgya meghatározott értékpapírok (állampapírok) meghatározott 

árfolyamon történő eladása, 

− előre meghatározott későbbi időpontban, előre meghatározott árfolyamon 

történő visszavásárlásával, 

https://www.mimi.hu/gazdasag/kinalat.html
https://www.mimi.hu/gazdasag/kamatlab.html
https://www.mimi.hu/gazdasag/hitel.html
https://www.mimi.hu/gazdasag/euro.html
https://www.mimi.hu/gazdasag/europai_kozponti_bank.html
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− a hitelintézet értékpapírt ad el, pótlólagos pénzforráshoz jut, kötelezettségei 

nőnek, 

− a repó szerződések értelmében általában a kölcsön adott értékpapírhoz 

kapcsolódó jogok (árfolyam- és kamatjövedelem) az eredeti tulajdonost illetik 

meg.  

 

A bankközi piac jelentősége a likviditási problémák áthidalása és a fölös likviditás 

lekötése kapcsán játszik kiemelkedő szerepet. A bankközi piacokon a nagyon rövid 

lejáratú kihelyezések dominálnak: az egy napos és egy hetes lejáratok a gyakoriak. A 

budapesti bankközi ajánlott forint kamatláb a BUBOR, a bankközi pénzpiacokon 

legnagyobb forgalmat lebonyolító bankok által egymással szemben alkalmazott 

kamatlábak alapján kerül meghatározásra. A BUBOR-t gyakran alkalmazzák forint 

alapú, változó kamatozású hitelek referencia kamatlábaként.  

Nemzetközi közvetlen hitel 

A hitelintézetek közvetlenül is kiléphetnek a nemzetközi pénz- és tőkepiacra. A 

klasszikus magánbankok mellett a nemzetközi pénzügyi intézmények pl. IBRD, EBRD 

is szerepelhetnek. A tőkeszerzés történhet kötvénykibocsátás, direkt hitelfelvétel, 

betételfogadás formájában. A kötvénykibocsátás rendszerint abban a valutában kerül 

kibocsátásra, amely piacon az értékpapírt eladásra kínálják.  

A közép- és hosszú lejáratú hitelek rendszerint nagyobb projekteket finanszíroznak, a 

bankok egy összegben vagy rulírozó (újra feltöltődő) hitelkeret formában vehetik 

igénybe. 

Gyakori a külföldi bankok közötti betételhelyezés, amely a hitelnyújtás sajátos 

formájának is felfogható. 

Alárendelt kölcsöntőke 

Az alárendelt kölcsöntőke a hitelintézetek szavatoló tőkéjének sajátos eleme. Az ilyen 

kölcsön akkor tekinthető a saját tőke elemének és számítható be a szavatoló tőkébe, ha 

öt éven túli lejáratú és a hitelt nyújtó azzal a feltétellel adja, hogy a bank felhasználhatja 

az adósság, illetve veszteség rendezésébe és a kölcsönt nyújtó követelése a törlesztések 

sorrendjében a részvényesek előtti utolsó helyen áll. A kölcsön – ideértve a hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapírt is – legalább öt éves futamidejű, és legkevesebb öt év múlva 

fizetendő vissza. 

 

Saját tőke emelés 

A közgyűlés dönt a tőkeemelés mértékéről és módjáról, a jegyzett tőke emeléséről, a 

tartalékok felhasználásáról vagy alárendelt kölcsöntőke bevonásáról.  

A jegyzett tőke emelése lényegében új részvények kibocsátását és elhelyezését jelenti. A 

tőketartalék növelésének egyik módja, ha a tulajdonos közvetlenül bocsát tőkét a bank 

rendelkezésére anélkül, hogy a cégbíróságon bejegyeznék, nem jár utána osztalék, 

véglegesen átadott tőkéről van szó. A tulajdonosok emelhetik a tőketartalék összegét az 



        

74 

 

eredménytartalék terhére is. A bankok eredménytartalékot képeznek az előző évek üzleti 

tevékenységéből származó eredményből. 

 

Banki értékpapírok kibocsátás 

A hitelintézetek speciális, előre meghatározott, fix összegű, csak általuk kibocsátható 

értékpapírokat hoznak forgalomba. Ezek a termékek lehetnek kamatozó, vagy diszkont 

értékpapírok, amelyek hitelviszonyt, illetve követelést testesítenek meg pl. kötvény, letéti 

jegy, takaréklevél, váltó. 

 Jellemzőik: 

− az értékpapír megvásárlója kölcsönt nyújt a hitelintézetnek, 

− a hitelintézetnek kötelezettségei keletkeznek,  

− közép- és hosszú lejáratú értékpapírok, tartós forgóeszközök finanszírozását 

szolgálják, 

− kiegyensúlyozottan működő bankok kötvényei tőzsdei kereskedelembe is 

bevezethetők. 

A hosszú lejáratú források gyűjtésének ismert formája a jelzáloglevél-kibocsátás. A 

záloglevél olyan állandó kamatozású értékpapír, amelynek fedezetét ingatlanok zálogjogi 

lekötése biztosítja. 

 

Betétgyűjtés 

A betétgyűjtés a pénzügyi szolgáltatások egyik formája, a hitelintézetek betéti üzletág 

keretében szerzik meg azokat a forrásokat, amelyekre a hitelezési és egyéb 

jövedelemtermelő tevékenységükhöz szükség van. A gazdaság szereplőitől 

betétgyűjtéssel idegen tőkét csak a hitelintézetek szerezhetnek. A betétként elhelyezett 

pénz (megtakarítás) feletti használati jog a hitelintézetre száll át.  

Betétgyűjtés mások pénzének kamat vagy más hozam ellenében, látra vagy 

meghatározott időpontra szóló, visszafizetési kötelezettséggel történő elfogadása.  

Megtakarítás: személyek (természetes személyek, jogi személyek, egyéb szervezetek) 

adott időszak adózott jövedelmének az a része, amit nem fordítanak végső fogyasztásra. 

Betéti kamat: a betétesnek a betét után fizetendő díj, mértékét százalékban fejezik ki (%), 

vagy természetes számmal. 

A betéteket különböző szempontok szerint csoportosíthatjuk, így pl. a lekötés módja, 

ideje, kamatozása és pénzneme szerint. 

A lekötés módját tekintve lehetnek: 

− látra szóló betétek, amelyekhez a tulajdonosok bármikor, minden korlátozás 

nélkül hozzájuthatnak, 

− határidős betétek, amelyek felett a tulajdonos hozzáférése már korlátozott, azaz 

lekötési, illetve felmondási időhöz kötött, melyen belül 

o a lekötött betét bármikor felvehető, de kamat veszteséggel jár, 

o felmondásos betét csak előre meghatározott lejáratkor vehető igénybe. 
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A hitelintézetek a betéti piacokon a lekötési lehetőségek változatos tárházát nyújtják az 

ügyfeleknek, az egyes formák közötti átfedés is előfordul. Vannak olyan konstrukciók, 

amelyek csak meghatározott összeg (pl. min. 500 ezer forint) lekötését teszik lehetővé, 

de vannak olyanok is, amelyek tetszőleges összegre vonatkoznak. Léteznek fix lejáratú 

és kamatozású konstrukciók (pl. 1,2,3,6 stb. hónapra fix kamattal) és automatikusan 

megújuló lekötésű betétek. A kamatszámítást tekintve ma már a betétek többségénél 

kamatos kamattal számolják a hozamot, de előfordulhat egyszerű kamatozású betét is.  

Lekötési időt tekintve különbség tehető:  

− a rövid-, 

− a közép- 

− és a hosszú lejáratú betétek között. 

Kamatozás szerint: 

− fix kamatozású betét, amelynek a betétszerződésben előre meghatározott 

mértékű kamata a betét élettartama alatt nem változtatható meg, 

− változó kamatozású betét: kamata a betét élettartama alatt változhat pl. 

o sávos lekötés (betétösszeg, lekötési idő növekedésével a betéti kamat 

is növekszik), 

o irányadó kamatlábhoz (BUBOR, EURIBOR, jegybanki alapkamat stb.) 

kötik. 

Pénznem szerint:  

− hazai és  

− külföldi pénznemben. 

Kezelési-nyilvántartási forma szerint: 

− Könyves betétnek: a betét elfogadója „betétkönyv”-nek nevezett okmányt állít 

ki, és a betéttel kapcsolatos pénzmozgásokat a betétkönyvben is nyilvántartja. 

Maga a betétkönyv tartalmazza a betétszerződés szövegét is. 

− Számlabetét: betétszerződés alapján nyitott betétszámlán elhelyezett betét, 

melynek legfontosabb jellemzői: 

 betétszámlát nyitni csak névre szólóan lehet, a számlával szemben igényt 

a számlatulajdonos, vagy annak meghatalmazottja érvényesíthet, 

 a számlára befizetést bárki teljesíthet,  

 a számlán lévő követeléssel rendelkezni jogosult a számlavezetőnek 

aláírást ad, 

 a számlavezető a számláról fizetést akkor teljesít, ha az ügyfél által adott 

aláírás és a rendelkezésre jogosult „aláírási címpéldányon” szereplő 

aláírása megegyezik. 

− A takarékbetét a magánszemélyek részére kialakított takarékossági forma.  

 A hitelintézet a takarékbetét-szerződés alapján átvett betétről 

takarékbetétkönyvet vagy más okmányt, például takaréklevelet állít ki. 
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 A hitelintézet a takarékbetét után a betételhelyezés idejére kamatot, illetőleg 

− nyereménybetét esetén − a sorsolás eredményétől függően nyereményt 

fizet. 

 Elsősorban a hosszabb távú, döntően vagyonfelhalmozást szolgáló 

megtakarítási konstrukció, nem a fizetési forgalom lebonyolítása a célja. 

 A takarékbetétben levő tőkére és kamatra, illetve sorsoláson nyert 

nyereményre vonatkozó követelés nem évül el. 

 A takarékbetétek feletti rendelkezési jogosultság hagyományos formái: 

személyre, látra és jeligére szóló. A nemzetközi gyakorlatot követve, a 

pénzmosás elkerülése végett, az utóbbi forma a magyar gyakorlatban 

megszűnt. 

2.4.3. Aktív bankügyletek 

A passzív bankügyletek során a hitelintézetek forrásokra tesznek szert, amelyek a mérleg 

jobb oldalán szerepelnek, és arra utalnak, hogy saját vagy idegen forrásból származnak. 

Ezek a források az aktív bankműveltek során – a gazdaságpolitikai céloknak, a 

gazdaságban jelentkező igényeknek megfelelően – kihelyezésre kerülnek a gazdasági 

szereplőkhöz, a mérleg aktív oldalán jelennek meg, s arra adnak információt, hogy 

milyen eszköz csoportban jelennek meg. Tehát az aktív bankügyletek a források 

kihelyezését, a pénz ügyfeleknek való átengedést jelentik. 

Amíg betételfogadás kötelezettség keletkezését, jövőbeni visszafizetési ígéret megtételét 

jelenti a bank részéről, ennek megfelelően a mérleg forrás oldalán kerül kimutatásra. 

Addig hitelnyújtással a bankoknak jövőbeni pénzre (hiteltörlesztés, kamatfizetés) szóló 

követelése keletkezik a hitelfelvevővel szemben. A követeléseket a mérleg eszköz oldalán 

mutatjuk ki. A kereskedelmi bankok mérlegének felépítésére az egyik legjellemzőbb 

vonás, hogy az eszközök között a hitelek (mintegy 60-70%-ban), a források között pedig 

a betétek képezik a mérlegtételek legjelentősebb elemeit. 

Az aktív bankügyletek főbb formái a következők: 

− Értékpapír vásárlás 

− Hitelezés 

o hitelintézeteknek, 

o vállalkozóknak, 

o külföldre, 

o egyéb szervezeteknek, 

Nem tartozik a kereskedelmi bankok alaptevékenységi körébe, de a bankok egyre 

gyakrabban törekednek tőkeérdekeltség megszerzésére más gazdasági társaságban.  A 

bank a hitelnyújtás helyett, általában újonnan induló, jó gazdasági és kereskedelmi 

kilátásokkal rendelkező cégeknél tőkerészesedést vállal a találmányok, új termékek, 

technológiák piaci bevezetése során. Ez nagy kockázattal jár, a megtérülés hosszú 

lejáratú. 
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Értékpapír vásárlás 

A hitelintézetek a felesleges pénzeszközeiket rövidebb vagy hosszabb távra befektethetik 

értékpapírokba. A vásárlással a hitelintézetnek követelése, a kibocsátónak visszafizetési 

kötelezettsége keletkezik. 

Hitelek 

A hiteleknek számos csoportosítása lehetséges, azonban a hitelintézetek az egyes 

csoportosításon belül is számtalan formát, konstrukciót alakítottak ki a gazdaság és a 

piaci szereplők igényeinek megfelelően. A hitelnyújtással az üzleti bankok és ügyfeleik 

között szerződéses viszony jön létre, kölcsön- és hitelszerződés keretében. A hitelek 

leggyakoribb csoportosítása a következő (Zeller et al., 2017): 

− hitel folyósítója szerint: jegybank, kereskedelmi bank, vállalat, egyéb, 

− hitel jogviszonya szerint: bankhitel, kereskedelmi hitel, 

− hitelek tartalma szerint: pénzhitelek, kötelezettségvállalási hitelek, 

− igénybevevők szerint: vállalati, lakossági, bankközi, költségvetési, alapítványi 

stb., 

− finanszírozott eszközök szerint: forgóeszköz-, beruházási és fejlesztési (projekt) 

hitelek, 

− fedezett szerint: fedezet nélküli és fedezettel adott hitel, 

− lejárat szerint: rövid-, közép- és hosszú lejáratú. 

A fentieken túl kamatozás, folyósítás ütemezése, megtérülés, valutanem stb. szerinti 

csoportosítás is lehetséges. A hitelt nyújtók szerinti csoportosítást külön nem vizsgáljuk, 

mert a passzív bankügyletek között ismertettük a jegybank és a kereskedelmi bankok 

közötti hitelezés sajátosságait, a vállalati hitelezés pedig elsősorban a kereskedelmi 

ügyletekhez kapcsolódik. A továbbiakban a hitel jogviszonya, tartalma, igénybevevők 

köre, finanszírozott eszközök és a fedezet szerint mutatjuk be az egyes formák főbb 

jellegzetességét. 

A hitel fogalma jogi megközelítésben: meghatározott pénzösszeg, követelés vagy áru 

átengedése meghatározott időtartamra és kamatfizetés ellenében. A hitel szó hallatán 

elsősorban pénzre gondolunk, de a kereskedelemben ma már gyakori a halasztott fizetés, 

amikor az áru átadása, a szolgáltatás teljesítése megelőzi a pénzügyi teljesítést, tehát a 

vevő később, előre meghatározott fizetési határidőre fizet, ekkor hitelre történő 

vásárlásról/értékesítésről van szó. A követelés megvásárlása a pénzügyi szolgáltatások 

körébe tartozik, egyben a hitelezés egyik sajátos formája. 

A hétköznapi szóhasználatban a hitel és a kölcsön fogalmát gyakran szinonim 

fogalomként használják, azonban a pénzügyi szférában tartalmukat tekintve különbséget 

kell tenni.  

 

Hitelek jogviszony szerinti csoportosítás 

Bankhitelen a hitelintézet által nyújtott hitelt értjük. A hitelintézet bankhitelszerződéssel 

arra vállal kötelezettséget, hogy  
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– rendelkezésre tartási jutalék ellenében,  

– meghatározott hitelkeretet tart a másik szerződő fél rendelkezésére, és  

– a keret terhére − a szerződésben meghatározott feltételek teljesülése esetén − 

pénzkölcsönt nyújt, vagy egyéb hitelműveleteket végez, 

– a hitelkeretnek a szerződés alapján történő rendelkezésre tartása nem jelent 

pénzfolyósítást, csupán a kölcsönnyújtás feltételeit rögzíti, 

– a bank ügyfele a hitelkeretet nem köteles kimeríteni, 

– a bank a hitelkeret terhére pénzt csak külön szerződés, kölcsönszerződés alapján 

folyósít. 

Egyszerűen megfogalmazva, a bankhitel egy hitelkeret biztosítását jelenti, egy ígérvény 

arra, hogy a bank ügyfelével később kölcsönszerződést köt. A bankkölcsön pedig a 

hitelintézet által nyújtott, ténylegesen pénzben folyósított összeg. 

Kereskedelmi hitel: az egymással áruszállítási vagy szolgáltatási jogviszonyban álló 

vállalkozók által, e jogviszonyukra tekintettel adott halasztott fizetés, vagy előleg. 

− Halasztott fizetés: az ellenszolgáltatás csak a szolgáltatás teljesítését, az áru 

átadását követően, meghatározott idő elteltével válik esedékessé. 

− Előleg: olyan fizetés, átadott ellenérték, amely időben megelőzi a szolgáltatás 

nyújtásának megkezdését, illetve az áru átadását. A vevő szerződésszegése 

esetén biztosítékként szolgálhat. 

 

Hitelek tartalma szerinti csoportosítás 

1. Pénzhitelek: készpénz vagy számlapénz formában jelennek meg. 

Személyi hitelek: Fedezet nélküli, a bank valamely személy fizetési készségét tekinti 

fedezetnek, viszonylag nagyobb összegű hitel. Két formája van: 

Folyószámlahitel:  

− meghatározott időtartamra, meghatározott összegű hitelkeretet (overdraft) tart 

nyilván ügyfele pénzforgalmi számláján, 

− hitelszerződésben rögzítik, hogy milyen összeghatárig, milyen lejáratra és 

milyen kamatterhek mellett lépheti túl az ügyfél a számlán saját forrásait, 

− gyakran nevezik biankó hitelnek, a bank a fedezet rovatot üresen hagyja, 

− a hitelintézet a számláról a hitelkeret terhére és összegéig kifizetéseket teljesít. 

Reálhitel: 

Reálhiteleknél a bankok a hitelnyújtás időpontjában speciális vagyoni fedezetet kötnek 

ki. Ezek a következők lehetnek:  

− Kézizálog vagy lombardhitelek: ingóságok elzálogosításával lehet a hitelhez 

hozzájutni, a zálogtárgy a hitel fedezete. A hitel összegét a zálogtárgy minősége 

és mobilizálhatósága határozza meg. A zálog lehet értékpapír, életbiztosítási 

kötvény, áru, minden birtokba vehető dolog, stb. A hitelnyújtás általában egy 

éven belüli. 

− Cessziós hitelek: az adós követelést engedményez a bank javára, mivel a bank 

megelőlegezi a számlakövetelést vagy annak egy részét. 
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− Jelzáloghitel: hosszú lejáratú hitelezéskor ingatlanfedezetet kötnek ki, ilyenkor 

a hitelfedezetet csak képletesen veszi zálogba a bank, mert a telekkönyvi 

hivatalnál tesz jelzálogbejegyzést. 

 

2. Kötelezettségvállalási hitelek 

A hitelintézet számos esetben nem pénzt, hanem hitelképességét, megbízhatóságát, azaz 

fizetési készségét bocsátja ügyfele rendelkezésére, amit az ügylet nagyságával és 

kockázatával arányos díjért, jutalékért tesz. 

A kötelezettség vállalási hitel fogalma: a hitelintézet vállal kötelezettséget arra, hogy a 

szerződő félnek kölcsönt nyújt, ha harmadik féllel szembeni tartozását esedékességkor 

részben vagy egészben megfizetni nem tudja. A hitelszerződés a kölcsön lehetőségét 

tartalmazza, nem következik azonnali kölcsönfolyósítás, a bank fizetési készségét 

bocsájtja ügyfele rendelkezésére. 

Formái: 

Kauciós hitelek:  

− a pénzintézet kötelezettséget (vállal rövid lejáratra),  

− saját ügyfélnek harmadik féllel szembeni tartozás kiegyenlítésére, ha 

esedékességkor nem fizet, 

− egyszerű kezességnek tekinthető, a bank csak akkor fizet, ha az ügyfél nem tud 

fizetni. 

Elfogadmány hitelek: a pénzintézet azt a jogot biztosítja ügyfele számára, hogy egy 

meghatározott összeghatárig váltót intézvényezzen rá. A bank kötelezettséget vállal, 

hogy ügyfele által kiállított, bankra vonatkozó fizetési felszólítást tartalmazó idegen 

váltóját elfogadja. Jellemzői: 

− a váltó kibocsátója (vevő) bankot nevez meg címzettként, 

− a bank hozzájárulása szükséges, 

− a bank pénzügyi keretet biztosít, 

− lejáratkor az ügyfél számláját megterheli, ha az ügyfél nem tud fizetni, a bank a 

rá intézvényezett váltó összegét kifizeti a váltó bemutatójának, 

− és ügyfele számláját megterheli, 

− tehát a bank nem pénzt bocsát az ügyfele rendelkezése, hanem elfogadja az 

ügyfél által kiállított váltót, 

− jó fizetőképes ügyfelek esetén a banknak a díj felszámolásán és beszedésén kívül 

nincs feladata. 

Akkreditív hitelek: ezt az ügyletet különösen a nemzetközi gyakorlatban alkalmazzák, de 

előfordul a belföldi alkalmazása is. Jellemzője: 

− vissza nem vonható kötelezettségvállalás a bank részéről, 

− az ügyfél számlája terhére, harmadik személy javára fizetésteljesítést vállal a 

pénzintézet, 

− a vevő kötelezettségvállalását a bank saját kötelezettségvállalásával egészíti ki 

írásban. 
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Hitelfelvevők köre szerint 

1. Vállalkozói hitelek legjellemzőbb formái: 

− Nyitott hitelkeret 

 állandó pénzügyi kapcsolatban lévő, első osztályú adósnak minősülő 

ügyfelének biztosítják,  

 a bank a nyitott hitelkeretből hitelt a hitelkeret összegéig nyújt, 

 a hitelkeret után rendelkezésre tartási jutalékot kell fizetni. 

− Rulirozó hitel 

 a hitelkeret terhére felvett kölcsön csökkenti a hitelkeretet, de a 

visszafizetett kölcsönt a jogosult a hitelkeret nyitvatartási idején belül a 

hitelkeret felső határáig újból igénybe veheti, 

 a rulírozó hitel a vállalkozó átmeneti vagy szezonális tőkeszükségletét 

finanszírozza, 

 hazai és nemzetközi hitelezésben egyaránt használatos. 

− Áthidalási hitel:  

 később beérkező forrást előlegez meg, 

 átmeneti forráshiány megszüntetésére, a rendkívüli beszerzésekre 

forrást jelentő, eseti jellegű, rövid lejáratú hitel, 

 esedékességkor a hitelt egy összegben kell visszafizetni, 

 jellemző a cessziós hitel: a hitelintézet annak ad hitelt, akinek egy 

harmadik személlyel szemben számlakövetelése van, a hitel fedezete a 

számlakövetelés. 

− Forgótőke hitel 

 lehetővé teszi a nettó forgótőkével finanszírozott forgóeszközök 

bővítését,  

 a finanszírozás tárgyául szolgáló eszközök lekötési ideje határozza meg 

a forgótőke hitel lejárati idejét, 

 visszafizetésének forrása az adózott nyereség, illetve újabb hosszú 

lejáratú hitel. 

− Beruházási és fejlesztési hitel:  

 lehetővé teszi az immateriális javak és a tárgyi eszközök bővítését, 

 általában egy éven túl lejáró, hosszú lejáratú, exportfejlesztő beruházási 

hitelek, 

 elkülöníthető: 

− céljellegű hitel: a bank meghatározott befektetési célokra 

nyújtja, 

− nem céljellegű hitel: saját forrás kiegészítésére szolgál. 

Ha a vállalkozás elérkezett abba a stádiumba, hogy fejlesztenie szükséges, de saját 

forrásból ezt nem tudja megoldani, akkor beruházási hitelt igényelhet a finanszírozó 
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bankoktól. A beruházási hitel célja, hogy a vállalkozások beruházásait, fejlesztési 

céljaihoz szükséges forrásokat biztosítsa. A hitel igénylése bankonként változik, de 

vannak általánosan jellemző elvárások a pénzintézetek részéről. Ennek megfelelően a 

következő dokumentumokra lesz szükség várhatóan a beruházási hitel igényléséhez: 

 társasági szerződés vagy az alapító okirat, 

 cégkivonat, 

 eredeti aláírási címpéldány, 

 a képviseletre jogosult személyi okmányai, 

 a tulajdonosok személyi okmányai,  

 éves beszámoló a tárgyév előtti 2 évről, 

 utolsó negyedévre vonatkozó főkönyvi kivonat, 

 kezdő vállalkozás esetén a tulajdonos személyi jövedelemadó bevallása a 

tárgyéve előtti két éves időszakra, 

 NAV igazolás. 

A beruházási hitelek mögé mindig szükséges legalább egy biztosítékot adni. A bankok 

legjobban az ingatlanfedezetet szeretik, de szóba jöhet másfajta biztosíték is.  

2. Lakossági hitelek: természetes személyek részére.  

– Fogyasztói hitel: lakás, üdülő vásárlására, építésére, felújítására, 

korszerűsítésére, közműfejlesztésre adott kölcsön.  

– Áruvásárlási kölcsön: természetes személy részére fogyasztási cikkek, 

szolgáltatások megvásárlásához. 

 

Hitelek fedezet szerint 

1. Fedezet nélkül nyújtott hitelek, kölcsönök: a hitelfelvevő tőkeereje, fizetőképessége, 

fizetőkészsége a garancia az adósság és a kamatok megfizetésére. Formái: 

ügyféllimit:  

− hitelkeret biztosítása az ügyfél számára, 

− jövedelmezőség, likviditási helyzet alapján, 

− a legszigorúbb adósminősítésnek megfelelő ügyfél számára. 

negatív pledge/ elzálogosítási záradék: 

− első osztályú adósnak elzálogosítási záradékkal, 

− az adós arra vállal kötelezettséget, hogy harmadik személynek nem ad jogot, 

mely alapján követelését a bank által folyósított kölcsön visszafizetése előtt 

teljesítheti, 

− elsősorban a nemzetközi gyakorlatban elterjedt kötelezettségvállalás, ún. 

biztosíték kikötési forma. 

name-lending/cégnév 

– hosszú ideje pénzügyi kapcsolatban álló, 

– nagy tőkeerejű, a piacon kiterjedt részesedéssel rendelkező, nemzetközileg 

meghatározó szerepet betöltő vállalat csoportnak, 

– biztosíték kikötése nélküli forma. 
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2. Fedezettel nyújtott hitelek 

A hitelező, amikor hitelt nyújt a kockázatát igyekszik a lehető legkisebb mértékűre 

leszorítani, a hitelezői pozícióját az adós anyagi, pénzügyi helyzetének esetleges 

változásaitól függetleníteni. Ennek eszközeit nevezzük biztosítékoknak. A biztosíték jogi 

értelemben járulékos jellegű kötelem, amely mindig valamilyen alapkötelezettséghez 

kapcsolódóan kerül kikötésre. Az alapkötelezettség a gyakorlatban általában egy konkrét 

hitelszerződés szerződésszerű teljesítését jelenti. A kötelem egyrészt kötelezettség a 

szolgáltatás teljesítésére, másrészt jogosultság a szolgáltatás teljesítésének követelésére. 

A hitelintézetek azt tekintik jó biztosítéknak, ami könnyen kiköthető, jogi szempontból 

tiszta; könnyen értékelhető (piaci értékének meghatározása nem ütközik akadályba); 

piacképes (a piacon valamely fizetőeszközzé könnyen átváltható); értékálló; tartós; 

könnyen ellenőrizhető. Magyarországon a két legelterjedtebb, leginkább ismert 

biztosíték az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése + zálogjog bejegyzése a 

járművön (autóhitelezésben, autóhitel igénybevételénél kerül kikötésre) és a jelzálog az 

ingatlanon (általában lakás, ingatlan vásárlás finanszírozáshoz használt biztosíték). 

Magyarországon törvényi előírás, hogy a számvitelben a biztosítékként, óvadékként, 

fedezetként kapott eszközöket, garanciát és kezességet a 0. Nyilvántartási számlák 

számlaosztályban, pénzügyi és befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, 

elkülönítetten kell kimutatni. A biztosítékként, óvadékként, fedezetként adott eszközöket 

a megfelelő eszközökön belül elkülönítetten, pénzügyi és befektetési szolgáltatásokhoz 

kapcsolódó részletezésben kell nyilvántartani. 

 

2.4.3.1. Biztosítékok formái 

A hitelezési biztosítékok fontos szerepet játszanak a gazdasági életben. Azáltal, hogy 

fokozzák a hitelezői követelések megtérülésének biztonságát, egyúttal meg is könnyítik 

a hitelfelvevők részére a hitelhez való hozzájutást. A hitelezési biztosítékokat két nagy 

csoportra osztjuk: dologi és személyi biztosítékok. A dologi biztosítékok kifejezés 

egyrészt arra utal, hogy meghatározott vagyontárgy szolgál biztosítékul, másrészt pedig 

arra, hogy a jogosultat e vagyontárgy tekintetében mindenkivel szemben hatályos 

(úgynevezett dologi hatályú) kielégítési jog illeti meg. Ezzel szemben, személyi 

biztosítékok esetén a biztosítékot egy személy pótlólagos kötelezettség vállalása jelenti, 

amely kötelezettségvállalás e személlyel szemben kötelmi jellegű követelést hoz létre a 

jogosult számára. A személyi biztosítékok tipikus formája a kezesség, a dologi 

biztosítékoké pedig a zálogjog. 

 

1. Személyi biztosíték formái 

A kezesség személyi biztosíték, szerződést biztosító mellékkötelezettség, amelynek 

eredményeként a hitelező a követelését nem csak a főkötelezettől, hanem a biztosítékot 

nyújtó kezestől is követelheti. A kezesség alapvető gazdasági funkciója, hogy 

biztosítékot nyújt a hitelező számára arra az esetre, ha az adós nem hajlandó vagy nem 
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képes teljesíteni, ha fizetésképtelenné válik. A kezesség következtében mindaddig, amíg 

a kezes fizetőképes, a hitelezőt nem érinti az adós esetleges fizetésképtelensége, ezt a 

kockázatot átveszi a kezes.  

Kezességvállalás üzletszerű tevékenységként kizárólag pénzügyi intézmény által 

folytatható, alkalmilag azonban bármely magánszemély vagy vállalkozás vállalhat 

kezességet. Az állami és költségvetési intézmények kezességvállalására külön szabályok 

vonatkoznak. Kezesség a hitelező és a kezes közötti kezességi szerződés alapján 

keletkezik. A kezesség csak írásban vállalható.  

A kezesség mindig járulékos jellegű, ami azt jelenti, hogy szorosan kapcsolódik a 

jogosult és a kötelezett között létrejött alapügylethez, az abból keletkező, biztosított 

követelés teljesítéséhez. A járulékosság azt is jelenti, hogy a kezesség annak 

elvállalásakor feltételezi a kötelezett főkötelezettségét. A főkötelezettség megszűnésével 

(az adósság törlesztésével) a kezesség is megszűnik.  

A kezességnek két fő fajtáját különböztetjük meg: a készfizető kezességet és az egyszerű 

vagy sortartó kezességet.  

Egyszerű kezesség: 

− sortartási kötelezettség van, 

− a hitelező először az adóst keresi meg, csak akkor fordul a kezeshez, ha az 

adóssal szembeni eljárás nem vezetett eredményhez, 

− a kezes a teljesítést mindaddig megtagadhatja, amíg a követelés a főkötelezettől 

behajtható, 

− a bankok az egyszerű kezességet nem fogadják el. 

Készfizető kezesség 

− sortartási kötelezettség nincs, 

− a hitelező fordulhat a követelés behajtása érdekében a kezeshez vagy az adóshoz, 

vagy mindkettőjükhöz, 

− általában a kezes, a főkötelezett mulasztása esetén a jogosult felszólítására 

haladéktalanul köteles a fizetést teljesíteni, 

− a bankkezesség mindig készfizető kezesség. 

A Ptk. rendelkezése alapján a sortartó kezesség esetében megtartották a sortartási kifogás 

lehetőségét, a kezes mindaddig megtagadhatja a teljesítést, ameddig a jogosult nem 

igazolja, hogy a követelést a főkötelezettel szemben megkísérelte behajtani, de az ésszerű 

időn belül nem vezetett eredményre. A kötelezett és a kezes együttes perlése továbbra is 

megengedett. 

Váltókezesség 

− a kezes a váltó valamelyik szereplőjéért vállal kezességet, 

 saját váltó kiállítójáért, 

 idegen váltó elfogadójáért,  

− feltétele: a kezességvállalás a váltón szerepeljen, 

− felelőssége azonos a váltószereplő felelősségével,  

− egyszerű kezességvállalást jelent.  
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Bankgarancia: 

− Szerződést biztosító mellékkötelezettségként a bank kötelezettségvállalása arra, 

hogy meghatározott feltételek esetében és határidőn belül a kedvezményezettnek 

a megállapított összeghatárig fizetést fog teljesíteni: 

 a bank garancia levelet bocsát ki, önálló fizetési kötelezettséget vállal, 

 a bank garanciavállalásával áttételesen hitelt nyújt a vállalkozónak saját 

pénzforrása terhére, saját kockázatára, 

 ha esedékességkor az adós nem fizet, a bank feltétel nélkül köteles 

fizetni, 

 azonos a készfizetési kezességgel. 

− A bankgarancia azt jelenti, hogy díj ellenében a bank vállal jótállást az egyik fél 

fizetési kötelezettségének teljesítéséért a másik fél (kedvezményezett) irányában.  

− A bankgarancia-szerződésben meg kell határozni azokat a feltételeket, amelyek 

alapján a bank a fizetést teljesíti, így különösen: egy esemény beállta vagy 

elmaradása, okmányok benyújtása, határidő nem teljesítése, stb. 

 

Bank által adott fedezetigazolás 

A fedezetigazolás a fedezet meglétét igazoló dokumentum, amelyet a számlavezető 

hitelintézet állít ki. Az igazolásban feltüntetett összeget a hitelintézetnek külön kell 

kezelnie, valamint csak a fedezetigazolás tartalma szerint használhatja fel (p. import 

fedezet, beruházáshoz saját erő). 

Bank által adott fedezetigazolás tanúsítja, hogy a bank a fizetésre kötelezett ügyfelének 

pénzéből olyan összeget, amennyi ügyfele jövőben esedékes fizetési kötelezettségének 

teljesítéséhez szükséges, zárolt számlán tartja, és a számláról fizetést csak a 

fedezetigazolásban meghatározott jogcímen teljesít. 

Olyan igazolás, mely hitelt érdemlően bizonyítja, hogy az ügylethez szükséges fedezet 

rendelkezésre áll (pl. tulajdoni lap, bankgarancia). 

 

2. Tárgyi biztosítékok formái 

 Zálog: az adós zálogszerződésben meghatározott vagyontárgyait a hitelező javára leköti, 

a zálogjog tárgya:  

− minden birtokba vehető dolog: ingatlan, ingó dolog,  

− átruházható jog: vagyoni jogot megtestesítő értékpapír, haszonélvezeti jog, 

bérleti jog.  

Járulékos jog jellemzői: 

− ha a jogosult személye változik, a zálogjog az új jogosultat is megilleti, 

− a követelés megszűnése esetén a zálogjog is megszűnik, 

− az elzálogosított tárgyat tulajdonosa használhatja, köteles megőrizni, 

− zálogjog érvényesítése fő szabály szerint bírósági eljárás keretében történik, ha 

az adós nem fizetett. 

A zálognak alapvetően két formája van: jelzálog és kézizálog.  
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Jelzálog: az adós ingatlant ajánl fel biztosítékul.  

Jelzáloghitelről olyan kölcsönök esetén beszélünk, amikor a hitel elsődleges biztosítéka 

egy vagy több ingatlan. A biztosítéki ingatlanra jelzálogjog kerül bejegyzésre, aminek 

célja, hogy biztosítsa a folyósító hitelintézet számára a kölcsön visszafizetését. 

Jelzáloggal szembeni követelmények: 

− Az ingatlan az adós tulajdonát képezi, a tulajdonos rendelkezik: 

 1 hónapnál nem régebbi tulajdonlappal, 

 hivatalos értékbecsléssel, 

 több tulajdonos esetén, társtulajdonosok beleegyező nyilatkozatával, 

 ha az ingatlanon már van jelzálog bejegyzés, a korábbi hitelező(k) 

beleegyező nyilatkozatával. 

Jelzálog jellemzői: 

− jelzáloggal csak pénzkövetelés biztosítható, 

− a zálogjogosult nem veheti birtokba, nem szedheti annak hasznát, a zálogjog 

ingatlan-nyilvántartásba vétele szükséges, elidegenítési tilalmat köt ki, 

− a tulajdonos nem rendelkezik vele korlátlanul, nem idegenítheti el, nem lehet 

újabb zálogjog tárgya a zálogjoggal rendelkezők beleegyezése nélkül, 

− a tulajdonos a jelzálog tárgyát használhatja, szedheti hasznát, köteles állagát 

megőrizni, 

− az adós nem fizetése esetén, az ingatlan értékesítéséből származó bevételből 

elégíti ki a tartozásokat, a jelzálogjog ingatlan nyilvántartásba vétel 

sorrendjében, 

– egy jelzáloghitel ügyletbe maximálisan három ingatlan vonható be egyidejűleg. 

– A jelzáloghiteleket hitelcél szerint megkülönböztetjük: 

 lakáscélú, 

 szabad felhasználású és  

 adósságrendező jelzáloghiteleket. 

A lakáscélú jelzáloghiteleken belül pl. számos hitelcél finanszírozható: lakás- és 

telekvásárlás, lakásépítés, bővítés, felújítás, korszerűsítés, lakáscsere. A 

jelzáloghiteleknek is van olyan változatuk, amely szabad felhasználású, vagyis az adós 

senkinek sem tartozik elszámolni, hogy mit csinált a pénzzel, amelyet a banktól kapott. 

A szabad felhasználású hitel előnye, hogy nagy összegű, hátránya, hogy magas a kamata. 

A jelzáloghitel felhasználható hitelkiváltásra, hitelcserére, hitelrendezésre, 

adósságrendezésre is. 

 

Kézizálog 

Kézizálog tárgya: ingó vagyontárgy, ami lehet: 

− anyag, befejezetlen termelés, félkész termék árukészlet, 

− ingatlan kivételével tárgyi eszköz (gépek, berendezések stb.), 

− jövőbeni vagy még lábon álló termés. 

Fő szabály szerint át kell adni a zálogra jogosultnak, a zálogra jogosult birtokába kerül 

https://hitelnet.hu/hitelkalkulator/szabad-felhasznalasu-jelzaloghitel/
https://hitelnet.hu/lakascsere/
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− kivétel: a bank által adott hitel esetében a fizetésre kötelezett birtokában marad, 

− a zálogra jogosult köteles a zálog tárgyát megőrizni, a kézizálog megszűnésekor 

visszaszolgáltatni, 

− a kézizálog jogosultja a zálogtárgy hasznát nem szedheti, 

− az adós nem fizetése esetén a zálogjog jogosultja a zálogtárgyat elidegenítheti, 

− az elidegenítés bírósági határozaton alapuló végrehajtás útján történik. 

 

Óvadék: dologi jellegű biztosíték. 

Az óvadék – vagy köznapi elnevezéssel: kaució – kikötése a szerződéses kötelezettségek 

teljesítésének biztosítására szolgáló egyik elterjedt módszer. Bár a legtöbben a bérleti 

szerződések kapcsán találkoznak az óvadékkal (kaucióval), pénz formájában, azonban az 

óvadék ennél jóval szélesebb körben használható biztosíték.  

− Az óvadék a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítésének biztosítéka, 

szerződés alapján az óvadékként szolgáló dolgot a másik szerződéses fél 

rendelkezésére bocsátják, akár tényleges átadással, akár más módon. 

− Az óvadék az azt megkapó fél számára biztosítékul szolgál, ha a fizetésre 

kötelezett fél (az adós) nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, akkor 

a másik fél (a hitelező) óvadékból kielégítheti a szerződés alapján fennálló 

követeléseit. 

− Az óvadék tárgya lehet pénz, ami az óvadék egyik legelterjedtebb formája. 

Azonban a pénzen túl még számos dolog szolgálhat óvadékként. Így óvadék 

tárgya lehet értékpapír vagy fizetésiszámla-követelés (azaz a pénzforgalmi 

bankszámlán lévő összeg, takarékbetét) is. Nem csak a papíralapú, hanem az 

elektronikusan előállított és nyilvántartott (ún. dematerializált) értékpapír is 

szolgálhat óvadékul, ami fontos, hiszen az értékpapírok jelentős része ma már 

ilyen formában létezik. 

− Szintén lehet óvadékul adni egyéb vagyontárgyakat, ha ezt külön törvény 

lehetővé teszi. Ez alatt elsősorban a pénz- és tőkepiacon szereplő, egyéb vagyoni 

értékkel bíró dolgokat, jogokat kell érteni, mint például a befektetési 

vállalkozások által vezetett ügyfélszámla-követelés. 

− Abban az esetben, ha az óvadékot nyújtó fél a szerződésben vállalt 

kötelezettségét a teljesítési határidőben nem teljesíti, akkor a másik fél a 

követelését az óvadékból elégítheti ki. Ennek több módja is van. Ha például az 

óvadék tárgya pénz, fizetésiszámla-követelés, tőzsdei vagy egyéb nyilvános 

piaci árral rendelkező értékpapír, az óvadék jogosultja – a biztosított követelés 

összege erejéig – az óvadék tulajdonjogát megszerezheti. 

− Abban az esetben, ha törvény nem engedi meg, hogy a jogosult fél az óvadékot 

a fenti módon közvetlenül megszerezze, akkor a kielégítés bírósági végrehajtás 

útján, vagy a Ptk-ban meghatározott más módon történhet, például az óvadék 

jogosultja általi értékesítéssel. 



        

87 

 

− Az óvadék előnye, ha ugyanazt a tárgyat óvadék és jelzálogjog is terheli, akkor 

az óvadék jogosultját elsőbbség illeti meg a jelzálogjog jogosultjával szemben. 

− Az óvadék tárgyát képező dolgot át kell adni a hitelezőnek, aki köteles 

megőrizni. 

− Az óvadék feletti rendelkezésről a felek állapodnak meg. 

− A kedvezményezett köteles az óvadékot visszaszolgáltatni, ha a követelés 

megszűnt. 

 

Engedményezés: a követelés jogosultja (szállító, eladó) a követelést egy harmadik 

személyre (a hitelt nyújtóra) ruházza át. 

Három szereplője van: 

− az adós (vevő), 

− a hitelező (szállító), az eredeti jogosult, engedményező, aki a követelését másra 

(3. személyre) átruházza, 

− az engedményes, akire az engedményező a követelését átruházza. 

Tárgya: fennálló, jövőben esedékes, vagy lejárt követelés. 

A követelés átruházása rendszerint valamilyen szerződéssel történik, például ellenérték 

fejében adásvétellel, de átruházható a követelés ingyenesen is. A követelések 

átruházásának része a követelés engedményezése. Engedményezésnek azt a 

megállapodást nevezzük, amellyel a követelés új jogosultja a korábbi jogosult helyébe 

lép. A követelés átruházóját engedményezőnek, a követelés megszerzőjét 

engedményesnek nevezzük. 

Az engedményezett követelést pontosan azonosítható módon kell meghatározni (például 

a kötelezett, a jogcím, az összeg és az esedékesség megjelölésével). Engedményezni 

olyan követelést is lehet, amely még nem jött létre, feltéve, hogy a majdani követelés 

alapjául szolgáló jogviszony már létezik. Például a vállalkozó engedményezheti a később 

keletkező vállalkozási díj iránti követelését, ha a vállalkozási szerződést már megkötötte. 

Engedményezni akár a követelés egy részét is lehet, nem feltétel, hogy a teljes követelést 

megszerezze az engedményes. 

2.4.4. Speciális finanszírozási ügyletek 

Speciális finanszírozási ügyletek közé soroljuk azokat a bankügyleteket, amelyeknél a 

hitelintézet nem egyszerűen pénzhitelt nyújt vagy kötelezettséget vállal, hanem azon 

túlmenően valamilyen szolgáltatást is nyújt ügyfelének. A lízing, mint 

eszközfinanszírozás a pénzügyi szolgáltatások egyik formája. 

A lízing a beruházási finanszírozás egy speciális formája. A lízingszerződés futamideje 

alatt egy bérlethez hasonlítható, ahol a bérelt tárgy, legyen az gép, jármű, ingatlan vagy 

bármi más, a futamidő végén a bérlő tulajdonába megy vagy mehet át. A lízing igazi 

jelentősége azonban abban van, hogy a lízingbe vett termelő berendezés a futamidő alatt 

saját maga termeli ki önmaga árát. Elterjedése arra vezethető vissza, hogy az eszköz 
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megszerzéséhez a vállalatoknak nem áll elegendő szabad forrás rendelkezésre, nem 

akarnak banki hitelt felvenni, a saját erőforrásaikat már lekötötték más területen. Gyakori 

az is, hogy a lízing igénybevétele mellett adózási, számviteli elszámolási előnyök 

húzódnak (Walter, 2015). Magyarországon az általános forgalmi adóról szóló törvény 

változása – a pénzügyi lízinggel kapcsolatban a levonható és a visszaigényelhető 

általános forgalmi adó elszámolásának kezelése – nagyban befolyásolja a lízing 

számviteli elszámolását, ezekre nem térünk ki a továbbiakban, csak az egyes formák 

általános jellemzőit foglaljuk össze. 

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 2013. évi CCXXXVII. törvény (Htv.) 

szerint a pénzügyi lízing az a tevékenység, amelynek során a lízingbeadó a tulajdonában 

lévő ingatlant vagy ingó dolgot, illetve vagyoni értékű jogot a lízingbevevő határozott 

idejű használatába adja oly módon, hogy a használatba adással a lízingbevevő: 

a) viseli a kárveszély átszállásából származó kockázatot, 

b) a hasznok szedésére jogosulttá válik, 

c) viseli a közvetlen terheket (ideértve a fenntartási és amortizációs költségeket is), 

d) jogosultságot szerez arra, hogy a szerződésben kikötött időtartam lejártával a 

lízingdíj teljes tőketörlesztő és kamattörlesztő részének, valamint a szerződésben kikötött 

maradványérték megfizetésével a dolgon ő vagy az általa megjelölt személy 

tulajdonjogot szerezzen. Ha a lízingbevevő nem él e jogával, a lízing tárgya visszakerül 

a lízingbeadó birtokába. A felek a szerződésben kötik ki a lízingdíj tőkerészét – amely a 

lízingbe adott vagyontárgy, vagyoni értékű jog szerződés szerinti árával azonos –, 

valamint kamatrészét és a törlesztésének ütemezését. 

A lízing előnyei: 

 a fixen megállapított lízingrészletek megkönnyítik a pénzáramok tervezését,  

 nagyrészt idegen forrásból történik a finanszírozás, a saját tőke nincs vagy csak 

részben van lekötve, 

 a lízingfizetés összegének, ütemezésének megállapítása általában a két fél 

megállapodása alapján történik, a vállalat igényeinek figyelembe vételével, 

 az eszköz értékének havi törlesztése a folyó bevételekből finanszírozható, 

 speciális bérlet, finanszírozási forma (pénzintézeti nézet), speciális kereskedelmi 

eszköz (szállító, lízingbevevő oldaláról). 

Lízingügylet szereplői: 

 lízingbevevő, 

 lízingbeadó, 

 szállító (dealer). 

Lízingügylet sajátosságai: 

 eszközben nyújtott hitel, kamatot kell utána fizetni, 

 határozott időre szóló bérlet, de nem mondható fel, 

 az elszámolásra a számviteli törvény szerint a Htv. előírása a mérvadó, 

 a lízingtárgy tulajdonjoga a teljes futamidő alatt a lízingbeadónál marad, 

 a futamidő alatt a lízingbevevőt használati jog illeti meg, 



        

89 

 

 a lízingbevevő számára kitermelheti a saját költségét, azaz a fizetendő lízingdíjat, 

 a kamat összege a törlesztő részlet előrehaladtával csökken, 

 a lízingbevevő a lízingdíjakat költségei között számolja el, 

 az önerő egy speciális törlesztő részletnek minősül, 

 a lízingtárgy megfelelő fedezetet jelent a lízingbeadó számára, 

 a kockázat vagy teljesen a vevőé, vagy megoszlik az eladó és a vevő között, 

 nem minősül pénzügyi lízingnek az anyavállalat és a leányvállalat közötti lízing. 

(Darabos et al., 2016) 

A lízingnek két alaptípusa van: a pénzügyi lízing (finanszírozási) és az operatív 

(működési) lízing. Az összes többi lízingfajta a két alaptípusból levezethető, azoknak 

speciális tárgyakra, körülményekre kidolgozott fajtáit jelentik.  

 

Pénzügyi lízing: A lízingbeadó a lízingbevevő által megjelölt szállító kiválasztott 

jószágát megvásárolja és a lízingbevevőnek díjfizetés ellenében a határozott idejű 

használatra átadja. A felek már szerződéskötéskor rendelkeznek a jószág futamidőt 

követő tulajdonjogáról, ami az esetek többségében a lízingbevevő részére biztosított 

opciós vételi jog. Az általános forgalmi adó elszámolását tekintve két alapesetet 

különböztetünk meg: 

 

1. Zárt végű pénzügyi lízing: 

Zárt végű pénzügyi lízing esetén finanszírozandó eszköz beszerzési árának ÁFA 

tartalmát a lízingbevevőnek a finanszírozás kezdetekor kell megfizetnie, mely összeg a 

lízing cég által kiállított számla alapján – személygépkocsi kivételével − később 

visszaigényelhető, amennyiben a lízingbe vevő a többi törvényes feltételnek is megfelel. 

Ez az alapügylet termékértékesítésnek minősül. Ennek megfelelően ÁFA-fizetési 

kötelezettség a teljes általános forgalmi adó tekintetében a termék átadásának 

időpontjában merül fel. A további lízingdíj-fizetések már nem tartoznak az ÁFA hatálya 

alá, nem tartalmaz a számla adót, a lízingbevevő pénze és a lízingbe adóval szembeni 

kötelezettsége csökken. 

Azoknak a cégeknek kedvező ez a forma, melyek rendszeres ÁFA elszámolásra 

kötelezettek, általában befizetői pozícióban vannak, továbbá rendelkeznek szabad 

forrással a teljes nettó értékre jutó ÁFA megfizetéséhez. 

Előnyei: 

 a lízingdíjak hiánytalan megfizetése esetén, futamidő végén lízingtárgy 

tulajdonjoga automatikusan lízingbe vevőre száll át, 

 uniós támogatások többnyire ennél a konstrukciónál vehetők igénybe, 

 a lízingbevevőt nem terheli havonta ÁFA fizetési kötelezettség. 

Számviteli elszámolása a lízingbe vevő szempontjából: 

 a lízingelt eszközt a lízingbeadó számlája alapján lízingbevevő aktiválja, 

 a lízingbevevő költségként számolja el a lízingtárgy értékcsökkenését és a 

lízingdíjak kamat összegét. 
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 a lízing összegét kötelezettségként tünteti fel könyveiben. 

2. Nyílt végű pénzügyi lízing 

Azoknak a vállatoknak előnyös ez a forma, amelyek ÁFA fizetési kötelezettségüket a 

teljes futamidőre akarják elosztani és a szerződés megkötésekor még nem tudják, hogy a 

futamidő végén tulajdonjogot akarnak-e szerezni a lízingelt eszközön. A lízingszerződés 

a lízingbevevőnek opciós vagy vevőkijelölési jogot biztosít. Ha nem él opciós jogával, 

köteles a lízingelt dolgot visszaszolgáltatni a lízingbe adónak. Kedvező lízingkonstrukció 

továbbá azon cégek számára is, amelyek ÁFA-t nem, vagy csak negyedévente tudnak 

visszaigényelni. 

Előnyei: 

 a beszerzési ár ÁFA tartalmának összegét a lízingbe vevőnek nem a finanszírozás 

kezdetekor, hanem a futamidő alatt kell megfizetnie az egyes lízingdíjak 

tőkerészével együtt, 

 a lízingbevevő a futamidő végén a lízingtárgy tulajdonjogát megszerezheti 

(opciós jog), amennyiben a maradványértéket megfizeti, 

 amennyiben nem él elővásárlási jogával, vevőkijelölési jogát érvényesítheti. 

Számviteli elszámolása a lízingbe vevő szempontjából: 

 a lízingelt eszközt a lízingbeadó számlája alapján lízingbevevő aktiválja, 

 a lízingbevevő költségként számolja el a lízingtárgy értékcsökkenését és a 

lízingdíjak kamat összegét. 

 a lízing összegét kötelezettségként tünteti fel könyveiben, 

 a saját erő ÁFA tartalma visszaigényelhető, 

 a tőkerészek ÁFA tartalma visszaigényelhető, 

 finanszírozott tőke: az egyes havi díjak tőkerésze a kötelezettséget csökkenti; az 

egyes havi díjak tőkerészének ÁFA tartalma a havi díjakkal együtt fizetendő, 

 maradványérték: pénzügyi lízinggel kapcsolatos fix értékű opció, megfizetésével 

a teljes tőketartozás kifizetésre kerül, lízingbevevő tulajdon jogot szerez. 

 

Operatív lízing: A lízingbeadó a tulajdonában lévő jószágot a lízingbevevőnek előre 

meghatározott időre díjfizetés ellenében használatra átadja, de a futamidő lejártával a 

lízingbevevő az adott jószágot köteles a lízingbe adónak visszaszolgáltatni. A 

lízingbeadó a lízinget komplex szolgáltatás nyújtásként fogja fel. A lízingbevevő a 

lízingtárgy tulajdonjogát nem kívánja megszerezni. Az operatív lízingelés közel áll az 

iparcikk-kölcsönző tevékenységhez. A lízingbevevőnek rövidebb ideig van szüksége a 

lízingelt termelőeszközre, mint annak hasznos élettartama, így a lízingtársaság az adott 

gépet, berendezést több lízingbevevőnek is bérbe adhatja, költségei tehát a több, egymást 

követő lízingügylet során térülnek meg. A lízingbevevőnek nem kell saját erővel 

rendelkezni, nem köti le a tőkéjét. Az operatív lízingszolgáltatást azoknak a cégek 

választják, amelyek adót akarnak megtakarítani a lízingdíj költségként való 

elszámolásával. 
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A lízingbe vevőnek a futamidő végén nincs opciós, elővásárlási vagy vevőkijelölési joga. 

Az eszköz további ügyletek tárgya lehet, de el is adható piaci áron (nem 

maradványértéken) a korábbi lízingbevevőnek. A lízingelt eszközt a lízingbeadó 

aktiválja az eszközei között, ő számolja el az értékcsökkenési leírást. A lízingbe vevő a 

lízingdíjat költségként számolja el, a (havi) díjak ÁFA tartalma visszaigényelhető. 

 

Előnyei: 

 a lízingtárgy tulajdonjogáról ráér dönteni a futamidő lejárta után is, 

 a lízingdíjak teljes összege a futamidő alatt költségként számolható el, 

csökkentve ezáltal az adóalapot, 

 a lízingtárgy mérlegen kívüli tétel, amely kíméli a beruházási keretet. 

Számviteli elszámolása a lízingbe vevő szempontjából: 

 lízingelt eszközt a lízingbeadó aktiválja, ő számolja el az értékcsökkenést, 

 a lízingdíj (nettó bérleti díj) a számviteli törvény szerint költségként számolható 

el, 

 a havi díjak ÁFA tartalma visszaigényelhető. 

 

Különleges lízingfajták: 

Allízing: esetén a lízingbevevő a lízingtárgyat továbbadja lízingbe. 

Direkt lízing: ha a lízingbeadó és a szállító (gyártó, eladó) ugyanaz a személy. 

Indirekt lízing: amikor a lízingbe adó és a szállító (gyártó, eladó) elkülönül egymástól. 

Visszlízing: a lízingbevevő a szállító. Sale and lease back – add el és lízingeld vissza. A 

vállalatok a visszlízing keretében saját befektetett eszközeiket eladják egy lízing 

társaságnak és azonnal visszalízingelik tőle azokat. A klasszikus háromszereplős lízing 

ebben az esetben kétszereplősre redukálódik, mivel a szállító (eladó) és a lízingbevevő 

ugyanaz a vállalat. A kérdéses eszköz fizikailag nem mozdul el eredeti helyéről (pl. 

üzemből), a tulajdonjog azonban átszáll a lízingtársaságra, aki egyidejűleg egy 

lízingszerződéssel a vállalat használatába adja az adott gépet, berendezést. A visszlízing 

mindig pénzügyi lízing, hiszen a vállalatnak szüksége van az adott eszközre, amelynek 

tulajdonjogát ismét megszerezheti a lízingszerződés futamidejének végén. A szorult 

helyzetben lévő vállalat a visszlízinggel kedvező átcsoportosítást hajt végre eszközei 

között. Az ügylet tárgyát képező eszköz értékesítésével pénzhez jut, amelyre szüksége 

van termelésének finanszírozásához. A gépek használati jogát megtartja, sőt, a gépek 

termelhetnek tovább, ugyanakkor a vállalatnak kötelezettségei keletkeznek a lízing 

társaság felé a szerződés szerinti lízingdíj összegével. Azoknak ajánlott, akiknek például 

forgóeszköz hitelre van szüksége, így pénzhez jutnak és az eszközt is használhatják. 

 

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a pénzügyi vezetőnek nincs egyszerű feladata, 

amennyiben a lízing, mint eszközalapú finanszírozási forma mellett dönt. A zárt végű 

lízing esetében a lízingbevevőnek a futamidő elején nagy összegű, a teljes nettó 

eszközértékre jutó általános forgalmi adó és az önerő összegével kell rendelkeznie. Ez 
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több hónapnyi – más területtől elvont – finanszírozási forrás átcsoportosítását követeli 

meg a lízingbe vevőtől. A nyílt végű lízing esetében a lízingszerződésben rögzített önerőt 

kell csak biztosítani, majd a futamidő alatt a havi lízingdíjak tőketörlesztő részét terheli 

ÁFA. Az operatív lízing a szerződés megkötésekor általában nem jár tőkelekötéssel, a 

lízingdíjat a lízingbevevő költségként számolhatja el az eredmény terhére. Fontos 

megjegyezni, hogy a lízingszerződés megkötése előtt a lízingbeadó és a lízingbevevő 

egyeztethetnek a feltételek kialakításában, figyelembe véve a lízingbe vevő igényeit. A 

pénzügyi vezetőnek az egyes lízingformák közötti választást nem csupán finanszírozási 

kérdésként kell kezelni, hanem figyelni kell arra, hogy a lízing a vállalat vagyonának 

tőkeszerkezetét rövid, illetve hosszú távon is befolyásolja. 

 

Faktoring 

 

A gazdaság növekedése, a fogyasztás bővülése az áru- és szolgáltatásforgalom 

folyamatos gyorsulását eredményezi. A vevők a gyártók, a szállítók, a szolgáltatás 

nyújtók követeléseik rendezésére a következő fizetési formák közül választhatnak: 

azonnali kiegyenlítés, készpénzes fizetés; készpénz-helyettesítő fizetési eszköz pl. váltó; 

készpénz nélküli fizetési formák. A fizetés időpontját tekintve a piaci gyakorlatban egyre 

elterjedtebb az utólagos fizetés, azaz a vevő az áru és a szolgáltatás ellenértékét egy 

későbbi időpontban, 10-20-30 nap múlva vagy több hónapos halasztással egyenlíti ki. A 

hitelre történő értékesítés az eladó részéről rövid és hosszú távú hitelképessége és 

likviditása szempontjából számos, a fizetéssel kapcsolatos kockázatot rejt. A fizetési 

kockázat elkerülésére, valamint a pénzügyi forrásigény kielégítésére alkalmas eszköz a 

faktoring. 

A faktorálás vagy a faktoring kifejezés használata egyre elterjedtebb a vállalati és a 

pénzügyi szférában. A faktorálás és a faktoring ugyanazt a pénzügyi szolgáltatást jelenti: 

egy vállalkozás a fennálló, még ki nem egyenlített, de a jövőben várhatóan befolyó 

követelését eladja egy pénzügyi szolgáltatást végző személynek (banknak, pénzügyi 

vállalkozásnak stb.), aki a követelés összegét vagy annak egy részét a fizetési határidő 

előtt kifizeti neki.  

A faktoring szerződés fogalmát a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény 6:405 §-a 

a következőképp fogalmazza meg: „faktoring szerződés alapján a faktor meghatározott 

pénzösszeg fizetésére, az adós harmadik személlyel szembeni követelésének a faktorra 

engedményezésére köteles; ha az engedményezett követelés esedékességekor a kötelezett 

nem teljesít, az adós a kapott összeg visszafizetésére és kamat fizetésére, a faktor a 

követelés visszaengedményezésére köteles.” Emellett a törvény szerint „ a faktor köteles 

a faktorálás tényét és az adós személyét a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyezni”, 

ebből eredően maga a követelés szolgál fedezetként az ügylet során.  

A faktoring szerződés alapján az adós (eladó, szállító) harmadik személlyel szembeni 

követelését eladja a faktornak, azaz a faktorra (pl. bankra) engedményezi. Ha a harmadik 

személy (vevő) esedékességkor nem fizet, akkor az adós köteles visszafizetni a faktornak 
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a követelésért kapott pénzt, annak kamatával együtt. Tehát a faktoring fogalma a magyar 

szóhasználat szerint követelésvásárlást jelent: bankok, pénzügyi vállalkozások által 

nyújtott szolgáltatás keretében egyik oldalról követelés (kintlévőség) finanszírozását, 

másik oldalról követelés értékesítését jelenti. Jogi fogalma: bankári biztosítékkal nem 

fedezett rövid lejáratú pénzkövetelésre szóló jogosultság engedményezése. (Darabos et 

al., 2015; Nagy, 2007)) 

 

A faktoring szereplői 

Három szereplője van az ügyletnek: 

- az áruügylet eladója (a szállító): a faktoráló, aki igénybe veszi a faktoring 

szolgáltatást a faktortól, eladja a követelését a faktornak, 

- a faktor (bank vagy pénzügyi vállalkozás): aki a szolgáltatás keretében a 

követelést megvásárolja, meghitelezi a követelést, 

- az árügylet vevője: akinek a szállítóval szemben fizetési kötelezettsége van. 

 

A faktoring típusai 

A nemzetközi és a hazai szakirodalomban számos csoportosítás és azok formái ismertek, 

ezek közül a leggyakoribb csoportosítás alapján a következő típusok különböztethetőek 

meg: 

1. A faktor tevékenysége szerint:  

- finanszírozási faktoring: a faktor a követelés fennállását igazoló számla keltétől 

az adós vagy a saját fizetési kötelezettségének beálltáig (a hitelezővel való 

elszámolásig) megelőlegezi a számlák összegét. 

- lejárati vagy esedékességi faktoring: a faktor a hitelezőnek a követelés lejártával 

kapcsolatban előre megállapított időpontban köteles fizetni, függetlenül attól, 

hogy neki az adós fizetett-e, vagy sem. 

2. A faktorált követelés jellege szerint, attól függően, hogy milyen követelés a faktorálás 

tárgya: 

- színlelt faktoring: a faktor lejárt – azaz már korábban esedékessé vált – követelés 

behajtására vállalkozik.  

Ez kockázatos, valószínű a követelés behajthatatlansága, a bankok ezt ritkán 

vállalják, inkább behajtást jelent, behajtásra szakosodott pénzügyi vállalkozások 

végzik. 

- nem színlelt faktoring: le nem járt, még esedékessé nem vált követelésre irányul, 

ez kevésbé kockázatos, ez a klasszikus faktoring. 

3. Az adós értesítése szerint: 

- nyílt faktoring: sor kerül a vevő értesítésére, ez főszabály szerint a hitelező, a 

követelés engedményezőjének feladata. 

- csendes faktoring: a vevő nem szerez tudomást a faktorálásról, így tartozását a 

szállítónak fizeti ki, aki a vevő fizetése után számol el a finanszírozó faktorral. 

4. Visszkereseti jog alapján:  
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- valódi vagy visszteher nélküli faktoring: a faktor (bank) védelmet nyújt a vevő 

késedelmes, nem teljesítése esetére, viseli a követelés nem teljesítéséből 

származó kockázatot. 

- nem valódi vagy visszterhes faktoring: a faktor a követelés átruházásakor kiköti, 

hogy a vevő nem fizetése esetén a szállító köteles „visszavásárolni” a követelést. 

A követelés engedményezője (eladója) kezesként köteles helytállni vevője nem 

fizetéséért. 

5. A faktorálás résztvevőinek székhelye szerint: 

- belföldi faktoring: minden szereplő székhelye ugyanabban az államban van. 

- nemzetközi faktoring:  

 export faktoring esetén a szállító belföldi, a vevő külföldi, a faktor 

székhelye azonos államban a vevőével, 

 import faktoring esetén a vevő és a faktor belföldi, a szállító külföldi. 

Miért kedvező egy vállalatnak a faktoring szolgáltatás igénybe vétele? 

- a faktoring nem azonos a hitelfelvétellel, nem kell pl. jelzálog fedezetet 

biztosítani, 

- kezdő, tőkeszegény esetleg veszteséges vállalkozások is igénybe vehetik, 

- a nem fizetésből származó kockázat csökken, vagy megszűnik, 

- a faktor több szolgáltatást is nyújt, 

- faktorálás esetén a tapasztalatok szerint nő a vevői fizetési hajlandóság és 

fegyelem. 

A követelések eladása több okból is történhet. Egyrészt a vállalatoknak a termelés 

folyamatos biztosításához, pénzügyi terveik megvalósításához, likviditásuk 

megőrzéséhez, készletvásárláshoz, stb. pénzre van szükségük és a hitel felvétele 

időigényes, esetleg nem is jutnának hitelhez. Másrészt előfordulhat, hogy nem ismerik a 

vevőt, nem biztosak a fizetőképességében. A kereskedelmi ügyletek során elég gyakori 

– a bel- és a külkereskedelemben egyaránt –, hogy a vevő csak késve fizet és ez 

esetenként jelentős körbetartozást idéz elő a partnerek között. A faktoring keretében a 

bankkal vagy egy pénzügyi vállalkozással kötött szerződés keretében vállalt 

kötelezettséget a vállalatok komolyabban veszik, betartják a fizetési határidőket, így 

kiszámíthatóbb pénzmozgást eredményez a finanszírozásnak ez a módja. 

Kezdő vállalkozásoknak hasznos lehet a faktoring, ha nem tudják a hitelhez jutás 

feltételeit teljesíteni, vagy nem kapnak annyi hitelt, amennyire szükségük lenne. Kedvező 

finanszírozási forma azon vállalkozásoknak is, amelyeknek fizetőképes, tőkeerős vevői 

vannak, de piaci helyzetükből fakadóan gyakran hosszú fizetési határidővel fizetnek. 

Ilyen vevők lehetnek nagy kereskedelmi áruházak, építőipari cégek, távközlési cégek és 

közműszolgáltatók, stb. Természetesen azok a vállalatok is faktoráltathatják 

követeléseiket, amelyek már vettek fel hitelt és kimerítették a banki hitelkeretüket. A 

faktor számára az adásvételből származó, még le nem járt követelés fedezetként 

szolgálhat. Az áru vagy szolgáltatás eladója szabadon dönthet arról, hogy melyik 
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követelését kívánja eladni, illetve a vállalat pénzügyi helyzete alapján dönt arról, hogy 

mekkora vevői követelést finanszírozzon ezen a módon.  

A belső források megfelelő szinten történő biztosítása, a vállalat tevékenységének 

folyamatos finanszírozása szorosan összefügg a forgótőke menedzsmenttel. Ennek oka, 

a vevők részéről az egyre hosszabb fizetési határidők érvényesítése, ami a kereskedelmi 

hitelezés időtávjának általános növekedését jelenti, de ezt az időtávot gyakran a 

vállalatoknak külső forrásból kell finanszírozni, ha nem áll rendelkezésre elegendő belső 

forrás. Felmerül a kérdés, kiknek ajánlott a faktorálás igénybevétele? Összefoglalóan 

elmondhatjuk, azoknak a cégegeknek, amelyeknek: 

- a vevőpartnerei hosszú fizetési határidőre fizetnek, 

- a vevők száma nagy, 

- vevői stabil, nagyvállalatok, 

- folyamatosan forgótőkére van szükségük. 

 

A faktorálás előnyei 

A fentieken túl további, az ügylethez kapcsolódó, a napi gazdálkodás során jelentkező 

előnyök: 

- Felgyorsul a cash flow: javul a cég likviditása, megrendeléskor, 

hitelfelvételnél előnyhöz juthat. 

- Csökken a vevői kintlévőség, nő az eszközök forgási sebessége; a bevételek 

jobban tervezhetővé válnak.  

- Folyamatosan szállíthat, ügyfélkörét nem veszíti el A piacon betöltött 

szerepét megőrizheti, javulhat versenypozíciója.  

- A faktoring szolgáltatás igénybe vételével a követelései időre megérkeznek, 

fizetőképes marad, szállítói hitelek csökkenek. 

- A bank a hitelre történő értékesítés kockázatát részben átvállalja az áruügylet 

eladótól, helyettesíti a bankgarancia, az akkreditív, a váltó vagy egyéb 

biztosíték költséges alkalmazását. 

- Biztosíték nélküli, a vevő fizetőképessége jelenti a „fedezetet”.  

- A bank biztosítja a követelések nyilvántartását, beszedését. 

 

A faktorálás hátrányai 

Ha a szállító lejárat előtt vagy késedelmes fizetés miatt faktoráltatja a követelését, a 

kereskedelmi ügylet vevőjének piaci megítélése romolhat, megszakadhat az üzleti 

kapcsolat. A faktorálás díja magas, a faktoráló számos tényezőt vesz figyelembe, hiszen 

mint a hitelezés, ez is kockázatos ügylet, számolni kell a vevő nem fizetéséből származó 

kockázattal.  

 

A faktorálás költsége, a faktordíj 

Természetesen, mint minden szolgáltatásnak, ennek is vannak költségei. A faktoring 

szolgáltatást nyújtó cégek a számla meghatározott százalékában kifejezett összeg 
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ellenében végzik tevékenységüket, ami a bruttó számlaösszegre vetített fixdíj. A 

faktorcég a faktordíjat elsősorban a következő tényezők figyelembe vételével állapítja 

meg: a faktorálandó számlák száma, a forgalom nagyságrendje, a vevői-szállítói 

kockázat, a fizetési fegyelem és a fizetési határidő. A faktordíj az egyes 

számlakövetelések átruházásának napján, illetve ha előleg fizetése történik, a fizetés 

napján válik esedékessé. 

Az egyéb járulékos költségek közé tartozik a faktorkamat, amit az előlegre vetített éves 

kamatláb alapján a tényleges kintlévőség futamidejére számolnák fel. Alapja az MNB 

által jegyzett hivatalos BUBOR kamatláb és a kamatfelár, amelyet a faktoring szerződés 

rögzít. Egyszeri kezelési költség, amelyet a bank a keretösszeg felállításáért számol fel 

és a szerződő fél számláját a szerződés hatályba lépését követően terheli meg. Továbbá 

ide tartozik a bankköltség, ami a faktorálás során felmerülő banki utalás költsége, amely 

a szerződés feltételei szerint az ügyfelet terheli. A szerződéskötés díja az ügyfél által 

fizetendő egyszeri díj, amely a szerződéskötés napján válik esedékessé. 

A fentieken túl felmerülhet késedelmi kamat, ami a vevő késedelmes fizetése esetén, a 

késedelmes napokra eső kamat, amelyet az ügyleti vagy faktor kamaton felül számítanak 

fel. A biztosítási díj – pl. nagy összegű követelés átruházás esetén – a faktorcég és ügyfele 

között létrejött, biztosítási faktorálási keretszerződés alapján fennálló, a biztosított 

követelésállomány százalékában megállapított összeg. 

A fentiek együtt alkotják a faktorálás költségét. Az, hogy ez a költség sok vagy kevés, a 

vállalat pénzügyi helyzetétől, fennálló kötelezettségeitől, már lekötött biztosítékoktól, 

likvid eszközök nagyságától, stb. is függ. A pénzügyi vezetőnek kell eldönteni, 

mérlegelni és figyelembe venni minden tényezőt: a faktoring összetett szolgáltatás, a 

szolgáltatást igénybe vevő hamar jut pénzhez, de ennek ára van. A vállalkozó nemcsak 

pénzhez jut, hanem számos adminisztrációs munka, sőt a kintlévőségek beszedésének 

terhe is lekerül a válláról. Mérlegelni kell azt is, hogy a vállalatnak van-e lehetősége más 

módon megoldania a likviditási problémáit, pl. folyószámlahitelt igénybe tud-e venni, ha 

igen, milyen kamat mellett. 

 

A faktorálás lépései 

Amennyiben a szállító adásvételi szerződés megkötése előtt úgy dönt, hogy a követelését 

faktorálni akarja, a faktorálás lépései a következők (18. ábra): 

1. A szállítónak pénzre van szüksége, aminek számos oka lehet pl. készlet vásárláshoz, 

vagy korábban teljesített beszerzés számláját akarja kiegyenlíteni, ezért keres egy faktort, 

amely vállalja, hogy pozitív minősítés után a vevővel szembeni követelését 

megvásárolja.  

2. A szállító és a vevő adásvételi szerződést köt. 

3. A szállító teljesít, leszállítja az árut. 

4. A vevő visszaigazol, hogy a szállítás a szerződésnek megfelelően történt. 

5. A faktor fizet a szállítónak (általában a számla ellenértének a 70-90 %-át) árbevétel 

engedményezés ellenében. 
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6. A bank értesíti a vevőt, hogy neki fizessen (nyílt faktoring). Csendes faktoring esetén 

a vevő a szállítónak fizet. 

7. A vevő teljesíti, kifizet a fizetési kötelezettségét lejáratkor a faktornak (nyílt faktoring). 

Csendes ügylet esetén a szállító egyenlíti ki a faktorral szembeni tartozást. 

A fennmaradó 10-30 %-ot a vevő fizetését (lejáratot) követően, a felmerülő költségek 

levonása után utalja át a faktor az áruügylet szállítójának. A finanszírozási ügylet lépéseit 

az alábbi ábra szemlélteti. 

Természetesen a fent ismertetett lépéseket tekintve lehetnek eltérések, pl. már megkötött 

és teljesített adásvételi szerződésből eredő, még le nem járt követelés engedményezése 

esetén az első négy lépés lerövidül. A faktor minősíti a vevőt, bekéri a keretszerződéshez 

szükséges dokumentumokat és pozitív értékelés esetén fizet. A lépéseket és fizetés 

sorrendjét tekintve is lehet eltérés attól függően, hogy nyílt vagy csendes faktoringról van 

szó, valamint a bankok, a pénzügyi vállalkozások által kialakított konstrukciók/termékek 

feltételeit tekintve is. (Pintér, 2009) 

 
17. ábra: A finanszírozási faktorügylet lépései 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A szállító és a faktor közötti jogviszony a keretszerződés megkötésével keletkeztetik. A 

szerződéskötéshez szükséges előzetesen: 

- az ügyfél/szállító és vevőjének minősítése, a kockázatelemzés elvégzése, ehhez 

az alábbi dokumentumok szükségesek a szállítótól és a vevőtől egyaránt: 

o társasági szerződés,  
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o előző évi éves beszámoló, évközi legfrissebb beszámoló, 

o főkönyvi kivonat (30 napnál nem régebbi), 

o cégkivonat (30 napnál nem régebbi), 

o  a vevővel kötött szállítói/ vállalkozói szerződés. 

- a faktor hitelbizottsága által jóváhagyott faktorlimit a szállító és a faktorálásba 

bevont vevő(i) vonatkozásában, 

- biztosítói limet, azokban az esetekben, ahol a biztosítási fedezettség szüksége, 

- a faktorálás során eljáró, cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldánya. 

 

A szerződéskötést minden esetben kockázatelemzés és adósminősítés előzi meg, melyet 

a bankok néhány nap alatt elkészítenek, ennek alapját képezik a fenti dokumentumok, 

valamint a kitöltött adatlap, amely az általános adatokon túl további pénzügyi 

információkat tartalmaz. (Papp, 2014) 

Mielőtt a finanszírozás ezen formáját választja  a vállalkozás – mint ahogyan legtöbb 

hitelezési formánál –, bizonyos feltételeknek meg kell felelni, amelyek a következők: 

- a vállalkozás legalább 1 lezárt üzleti évvel rendelkezik, 

- nincs lejárt, vagy átütemezett köztartozása, 

- nem indítottak ellene csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárást, 

- saját tőkéje nem negatív. 

Faktoring szolgáltatás igénybevétele előtt hasznos több kereskedelmi bank, pénzügyi 

vállalkozás ajánlatát mérlegelni, mert számos konstrukció létezik és esetenként eltérő (pl. 

kamat, fizetési stb.) feltételek mellett. A megelőlegezett összeg tekintetében is vannak 

eltérések, klasszikusan elfogadott számítása diszkontálással történik, de a bankok 

gyakran a követelés összegének meghatározott százalékát (70-90) fizetik ki és ebből 

levonják a faktorálás költségét, csak a futamidő végén, a vevő pénzügyi teljesítése után 

rendezik a fennmaradó részt (10-30%). 

A faktorálás lehet egyszeri, de lehet folyamatosan igényelhető forrás, mert lehetővé teszi 

a vállalkozás likviditási helyzetének megőrzését, javítását. A feltételeket a pénzügyi 

szolgáltatók határozzák meg, de az egyes termékek, faktor típusok lehetőséget 

biztosítanak a kis- és középvállalkozások számára is. Magyarországon a legelterjedtebb 

konstrukció az ún. visszterhes faktoring. Ilyenkor a faktor készpénzért megvásárolja az 

ügyfele számláit, de a vevő adósságának meghitelezéséből eredő kockázat az eladóé 

marad. Ha a vevő nem fizet, a faktor jogosult a számlát visszavásároltatni az ügyfelével. 

A visszterhes faktoring különösen olyan kis- és középvállalkozásoknak jó, amelyek 

likviditási gondokkal küzdenek, de az átlagosnál jobb minősítésű vevőik vannak. A 

szolgáltatás ára magas, de a faktoring révén csökkennek a kintlévőségek, növekszik az 

eszközök forgási sebessége és a cash-flow tervezhetővé válik. 

 

Forfait 
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A forfait ügylet lényegét tekintve azonos a faktoring ügylettel. Ennek az ügyletnek a 

keretében szintén követeléseket adnak el illetve vásárolnak. A forfaitírozás gépek, 

beruházási javak szállításából az esetlegesen ezekhez kapcsolódó szolgáltatások 

nyújtásából eredő középlejáratú – általában export − követelés megvásárlása. 

Jogi megközelítésben, halasztott fizetésű banki kockázatot hordozó, külföldi bank 

kötelezettségével alátámasztott exportkövetelések visszkereset nélküli megvásárlása. (A 

forfetőr magára vállalja bármely ok miatti nem fizetés teljes kockázatát. Az exportőr, aki 

jövőbeni fizetést fogadott el áruszállítás fejében, szeretné ezt a visszkereset kizárásával 

azonnal (vagy rövid időn belül) készpénzzé tenni. Forfaitírozáskor a követelést a forfaitőr 

(bank) leszámítolja – csökkenti (a futamidő alatti, őt megillető kamatokkal) a követelés 

összegét –, így az exportőr a hitelben történő eladás ellenére azonnal pénzhez jut.  

Az ügylet előnyei: 

 csökkenti a kintlévőségeket, javítja a likviditást, és ezzel a hitelképességet; 

 megszünteti a lehetséges veszteségforrásokat (kamat,- árfolyamkockázat); 

 nem kell a kintlévőségeket nyilvántartani és beszedni. 

Hátránya: 

 magas a finanszírozási költség. 

A forfaitírozás során a gyakorlatban az aktuális követelésről különböző időpontokban 

esedékes váltót állítanak ki, külön a tőke- és külön a felhalmozott kamattartozásra. A 

forfaitőr megvásárolja ezeket a váltókat, majd esedékességkor benyújtja a vevővel 

szemben. 

2.4.5. Semleges és egyéb bankműveletek 

A semleges bankműveletek révén a bankoknak sem követelése, sem kötelezettsége nem 

keletkezik, ennek ellenére ezek a tevékenységek – a jutalék- és díjbevételek révén – 

kiemelkedő szerepet töltenek be a jövedelemtermelésben. A banki szolgáltatások 

körének bővülésével párhuzamosan nő a semleges bankműveletek jelentősége, mely a 

bankok közötti versenyben is meghatározó lehet. A legjelentősebb semleges 

bankművelet a pénzforgalom lebonyolítása, emellett a bank által nyújtott valamennyi – 

jutalékért, díjért cserébe nyújtott – szolgáltatás ide sorolható: Formái: 

• Az ügyfelek pénzforgalmának lebonyolítása: 

– bankszámlapénz-, 

– készpénz-, 

– készpénzkímélő és helyettesítő forgalom. 

• Bankjegy-kereskedelem: más országok valutáival való bel- és külföldi bankok 

közötti üzletek, ezáltal biztosítják ügyfeleik valutaigényének kielégítését. 

• Ügyfélorientált bankári szolgáltatások nyújtása: 

– széfbérlet, letétőrzés és -kezelés, vagyonkezelés, közvetítői 

tevékenység, bankügynöki tevékenység, bankári tanácsadás és 

bankszakértői szolgáltatás. 

• Egyéb bankári szolgáltatások nyújtása pl. pénzváltás. 
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3. GAZDASÁGI ELEMZÉS 

3.1. A gazdasági elemzés célja, feladata, csoportosítási lehetőségei 

Az elemzés klasszikus értelemben az embert körülvevő világ eseményeinek, 

jelenségeinek megértését és feltárását jelenti. Az események nyomon követése, részekre 

bontása, a részek vizsgálata, valamint az ok-okozati összefüggések feltárása által 

lehetőségünk nyílik a könnyebb megértésre. Megismerhetjük a történések okát és 

könnyebben beavatkozhatunk egy váratlanul felmerülő probléma esetén. Az idők 

folyamán a különböző rendszereknek, így a gazdasági rendszernek is kialakult a maga 

sajátos elemzési eszköztára. 

A közgazdasági szakirodalom az elemzésnek egy tágabb és egy szűkebb értelmezését 

különbözteti meg. A tágabb értelmezés, az üzleti elemzés, amely az üzleti adatok 

lefordítását jelenti az érdekeltek nyelvére, melynek során a vállalkozásról készül egy 

térkép, melynek eredményeit, illetve a levont következtetéseket valamennyi 

érdekhordozó üzleti döntéseinek széles skáláján hasznosíthatja. A szűkebb értelmezés, a 

beszámoló elemzése, amely az üzleti elemzés egyik részterülete, amely csökkenti annak 

bizonytalanságát és jó alapot nyújt hozzá. Az információ előállítás egy olyan módszere, 

melynek segítségével egy vagy több üzleti év számszaki adatánál kifejezőbb, érthetőbb 

és tömörebb információhoz juthatunk a vállalkozás gazdálkodását befolyásoló tényezők 

feltárásához és minőségének javításához. A beszámoló elemzése általában mutatószámok 

segítségével történik (Adorján et al., 2011). 

 

A sikeres vállalati gazdálkodás egyik elengedhetetlen feltétele a tájékozottság. A 

vállalkozásoknak a tevékenység végzéséhez, a megfelelő működéséhez, önálló 

gazdálkodáshoz, a döntések meghozatalához információra van szüksége (Bíró et al., 

2016).  

 

A gazdasági elemzés célja, hogy feltárja és értékelje azokat a körülményeket, amelyek 

befolyásolják a vállalkozás gazdálkodását, segítve ezzel a vállalati célok meghatározását 

és a helyes célok elérését (Blumné et al., 2011):  

 A vállalkozási döntések megalapozása és előkészítése hosszú és rövidtávon. 

 Feladatok teljesítésének mérése, bizonyos esetekben eltérések okainak feltárása. 

 A vállalkozás tevékenységének átfogó elemzése, amely a vagyoni-, pénzügyi-, 

és jövedelmezőségi helyzetre ad választ. 

 A tulajdonosok, a menedzsment, munkatársak érdekeltségi rendszerének 

kialakítása valamint működésének segítése (Körmendi – Kresalek, 2007). 
 

Különösen fontos a kellő mértékű és folyamatos tájékozottság biztosítás a menedzsment 

számára, mert a vállalat vezetése, csak a döntéshez szükséges információk megléte esetén 

tudja meghozni a vállalat számára legmegfelelőbb döntéseket, meghatározni a 
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célkitűzéseket, kialakítani a terveket, azokat folyamatosan nyomon követni és szükség 

esetén beavatkozni a működési folyamatba (Blumné et al., 2011).  

A vállalati gazdálkodás folytatásához, a döntések meghozatalához szükséges 

tájékozottság egyik alapvető módszere a gazdasági, pénzügyi elemzés. „Az elemzés 

tulajdonképpen összefüggések, gazdasági jelenségekre ható tényezők feltárását jelenti, 

tehát a megismerés módjaként határozható meg, amely elősegíti, részben pedig biztosítja 

a szükséges információk megszerzését” (Blumné et al., 2011:oldalszám?). Nem csupán 

a pénzügyi helyzet alakulását elengedhetetlen ismerni, de érdemes odafigyelni a 

lehetséges problémákra is – legyen az egy esetleges likviditási vagy jövedelmezőségi 

probléma –, hiszen azokat időben fel kell tudni ismerni, s időben kell tudni reagálni 

azokra. Erre szolgál a vállalkozások életében a pénzügyi elemzés, mely tájékoztatást ad 

a vállalkozások vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről egyaránt. Ahhoz tehát, hogy 

megalapozott döntéseket hozzanak, kellő mélységű gazdasági és pénzügyi elemzéseket 

kell végezni (Fenyves et al., 2020). 

„Az elemzés célja, hogy feltárja és számszerűsítse azokat a körülményeket, amelyek 

hatással vannak a vállalkozás gazdálkodására, amelyek segítik a vezetői döntések 

meghozatalát. A gazdasági elemzés feladata elsősorban a hatékonyabb, az 

eredményesebb gazdálkodás elősegítése” (Birher et al. 2007:?). A döntések 

előkészítéséhez az elemzésnek megfelelő információt kell biztosítania, ezt követően az  

elemzés segíti a tevékenység megvalósítása során a célok elérését, és majd a tevékenység 

befejezését követően az utólagos kiértékelést is.  

 

A gazdasági elemzés feladata elsősorban a hatékonyabb, az eredményesebb gazdálkodás 

segítése. A gazdasági döntések előkészítéséhez az elemzésnek kell megfelelő 

információkat biztosítania. Különböző variációk kidolgozásával ugyancsak az optimális 

döntést kell elősegítenie. Természetesen a ténylegesen elért gazdasági eredményeket is 

sokoldalúan kell vizsgálni. Az eredmények mellett a hiányosságok, a veszteségek okait 

is fel kell tárni, és javaslatokat kell kidolgozni a hibák megszüntetésére.  

Birher et al. (2007) szerint a gazdasági elemzés feladata tehát:  

• A gazdasági döntések megalapozása, a vállalkozás gazdasági feladatainak 

előkészítése. 

• A fejlődés tendenciáinak mérése. 

• A kitűzött feladatok végrehajtásának minősítése, az eltérés okainak feltárása. 

• A kapacitáskihasználás mérése, az erőforrás-hasznosítás színvonalának, a belső 

tartalékoknak a feltárása. 

• A termelés hatékonyságának, jövedelmezőségének vizsgálata. 

• A gazdasági beavatkozások ökonómiai hatásainak felmérése. 

• A gazdálkodás ellenőrzése. stb. 

 

Az elemzést az elemzés időpontja mellett még különböző szempontok alapján 

csoportosíthatjuk (19. ábra). 
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Az elemzés időpontja alapján az elemzésnek három szakaszát különböztetjük meg, annak 

megfelelően, hogy mikor történik az elemzés.  

Birher et al. (2007) szerint megkülönböztetünk:  

• vezetői döntéseket előkészítő, 

• a végrehajtás szakaszában készített és  

• utólagos elemzést. 

 
18. ábra: A gazdasági elemzés fajtái 

Forrás: Saját szerkesztés Birher et al. (2007) alapján 
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 Mindhárom szakaszban készített elemzés más céllal valósul meg. A vezetői döntéseket 

előkészítő elemzés célja a döntések meghozatalához nélkülözhetetlen információk 

rendelkezésre állása. A végrehajtás szakaszában készített elemzés célja a kitűzött feladat 

teljesítése. Az utólagos elemzés elkészítésének célja az elvégzett feladat megvalósult 

eredményét vizsgálja, a befolyásoló tényezők hatását mutatja be, minősíti.  

Az elemzés különböző szinteken valósítható meg, ezért nagyon fontos, hogy a döntéseket 

elő-készítő elemzések a megfelelő döntési szintekhez igazodjanak.  

 

Periodicitás alapján beszélhetünk periodikusan, aperiodikusan ismétlődő elemzésről, 

továbbá, egyszeri döntéselőkészítő elemzésről, annak megfelelően, hogy az adott 

elemzési tevékenység hányszor fordul elő a vállalkozás életében. A periodikusan 

ismétlődő elemzés meghatározott időközönként (például évente) előfordul egy 

vállalkozás életében, ilyen például az éves beszámoló elemzése, amelyet a kiegészítő 

mellékeltben minden évben el kell végezni, be kell mutatni. Az aperiodikusan ismétlődő 

elemzés többször előfordul egy vállalkozás működése alatt, de nem azonos 

időközönként, hanem alkalomadtán, amikor a döntési helyzet úgy kívánja. Az egyszeri 

döntéselőkészítő elemzés lehet például egy beruházáselemzés elkészítése. 

 

Terjedelem alapján átfogó és részleges elemzésről beszélhetünk. Az átfogó az elemzés 

során a vállalkozás tevékenységének egészét vagy egy-egy témát mély részletességgel 

vizsgálunk, ilyen átfogó elemzés lehet például a készletgazdálkodás vagy a munkaerő és 

bérgazdálkodás elemzése. A részleges elemzés alkalmával egy-egy szervezeti egység, 

divízió gazdálkodását (például beruházási vagy logisztikai osztály), egy feladat 

teljesítését, vagy egy meghatározott témán belüli részterületet (a 

munkaerőgazdálkodáson belül a munkaidő kihasználásának vizsgálata) vizsgálunk. Az 

elemzés folyamatállapota szerint beszélhetünk statikus vagy dinamikus elemzésről. 

Statikus elemzés megvalósítás során álló helyzetben (adott időpontban) vizsgálódunk, 

ilyen statikus elemzés az éves beszámoló elemzése is. Dinamikus elemzés során 

fejlődést, változást vizsgáljuk. A felhasznált adatok alapján, az elemzés lehet műszaki-

gazdasági vagy gazdasági elemzés. A műszaki-gazdasági elemzésnél a 

természettudományokkal leírható összefüggéseket elemezzük (például a tárgyi 

eszközökön belül a járművek üzemanyag fogyasztásának elemzése), gazdasági 

elemzésnél pedig értékadatok alapján végezzük vizsgálatainkat. Ennek a vizsgálatnak a 

központi kérdése, hogy az egyes tényezők, hogyan hatottak a vállalkozás eredményére. 

Az elemzés jellege szerint beszélhetünk leíró és döntéselőkészítő elemzésről. Leíró 

elemzésnél a hangsúlyt a tényekre és változatok közötti összefüggésekre helyezzük 

(Birher et al., 2007). 



        

104 

 

3.2. Az elemzési folyamat elemei, az elemzéshez szükséges adatok  

Az elemzés végrehajtása előtt mindig meg kell határozni az elemzés célkitűzését, és a 

hozzá kapcsolódó vizsgálati területet. Az elemzési folyamat elemei a következő 

tevékenységek végrehajtásából állnak (Birhet et al., 2007):  

1. Az elemzéshez szükséges adatok kijelölése, gyűjtése, ellenőrzése. 

2. A rendelkezésre álló adatok feldolgozása. 

3. Az adatok csoportosítása, összehasonlítása. 

4. Különféle számítások, értékelések előkészítése. 

5. Az eltérések okainak számszerűsítése. 

6. Megállapítások, eredmények összefoglalása, intézkedési tervek, javaslatok 

kidolgozása. 

 

Az elemzéshez szükséges adatokat az elemzés céljának megfelelően kell kijelölni és 

összegyűjteni. Az elemzés megkezdése előtt meg kell győződni az adatok 

megbízhatóságáról, számszerűségük helyességéről.  

Az elemzéshez felhasznált adatok egyszerűsíthetők. Az egyszerűsítés mértékét az 

elemzés tárgya határozza meg. A gazdasági elemzéseknél a feldolgozás megkönnyítése 

érdekében egyszerűsítéseket hajthatunk végre, ilyen egyszerűsítés, amikor ezer forintra 

kerekítjük a rendelkezésre álló adatokat. Az elemzés során felhasznált adatokkal szemben 

megfogalmazott követelmények közzé tartoznak a következő szempontok:  

 Az adatok tartalma megbízható, valódi és pontos legyen, az ellenőrzés 

lehetőségének biztosítása nélkülözhetetlen.  

 Az adatok jól tükrözzék a vizsgált gazdasági eseményt, folyamatot. 

 Az adatok idősorának jellemző ismérve legyen az, hogy az adatok azonos 

tartalommal, folyamatosan álljanak rendelkezésre. 

 Az adatok egyszerűsíthetők, könnyen összegyűjthetők és nyilvántarthatók 

legyenek (Birhet et al., 2007).  

 

A fejezet további részében a vállalkozások átfogó elemzéséről lesz szó. 

 

3.3. A gazdasági elemzés információ forrása, az éves beszámoló 

 

A könyv 1.8. fejezete bemutatta a számviteli törvény alapján készíthető beszámolókat és 

a beszámolóval kapcsolatos információkat. A gazdálkodás átfogó elemzésének legfőbb 

információforrása a számviteli beszámoló, melynek célja, hogy tájékoztassa a piaci 

szereplőket a vállalkozás megbízható, valós összképéről, képet adjon a vállalkozás 

vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetének alakulásáról (2000. évi C. törvény).  

Mindezek alapján elmondható, hogy a beszámoló célja az, hogy a piac szereplői 

rendelkezzenek mindazon információkkal, melyek a döntéseik megalapozásához 
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szükségesek. A piaci szereplők köre igen széles, az érintettek közé sorolhatók a 

gazdálkodó tulajdonosai, a gazdálkodó menedzsmentje, a potenciális befektetők köre, 

illetve a gazdálkodó üzletei partnerei, a hitelezők és a munkavállalók egyaránt. 

Ennek megfelelően az éves beszámoló a piaci résztvevők számára ad megfelelő 

információt:  

 a tulajdonosoknak, akik ezáltal megítélhetik a befektetési döntéseik helyességét, 

a vállalkozásaik vagyoni helyzetének stabilitását valamint jövedelemtermelő és 

osztalékfizető képességét. 

 a potenciális befektetőknek is, hogy érdemes-e a vállalkozásba fektetniük, s 

ennek milyen hozama és kockázata lehet, a vállalkozás vezetői, döntéshozói 

információt kapnak a döntéseik meghozatalához, a fejlődés tendenciájának 

meghatározásához. 

 A hitelezőknek, akik a vállalkozás fizetőképességét szeretnék megítélni, hogy a 

vállalkozás várhatóan képes lesz-e törleszteni, kamatfizetési kötelezettségét 

teljesíteni.  

 A meglévő és leendő partnereknek (például vevők és szállítók) pedig a 

beszámoló adta elemzési lehetőségek segítségével ad információt, amellyel meg 

tudják ítélni kapcsolatuk biztonságát, tartósságát. 

 A versenytársaknak a partner piaci helyzetének megítélésében nyújt segítséget. 

 A kormányzatnak, az adó és járulékkötelezettségek megállapításában nyújt 

információt. 

  Ezen kívül az éves beszámoló alkalmas makrogazdasági elemzésekre, valamint 

arra, hogy a környezet megismerje a cég gazdasági helyzetének alakulását (Bíró 

et al., 2016).   

 

A különböző piaci szereplők információigényét, amelyek eltérnek az információt 

felhasználók érdekeltségének megfelelően az 11. táblázatban láthatjuk. 

 

11. táblázat: Információt felhasználók és az információigények tartalma közötti 

kapcsolat 

Információ felhasználói Az igényelt információk 

Tulajdonosok befektetés eredményessége, vagyoni 

helyzet stabilitása, osztalékfizetési 

képesség, jövedelmezőség 

Menedzsment vállalkozás gazdálkodási stabilitása, 

stabil pénzügyi helyzet, stratégiai, 

taktikai döntések megalapozása 

Munkavállalók anyagi és munkahelyi biztonság, 

megfelelő munkakörülmények 

Potenciális befektetők befektetési döntések megalapozottsága, a 

várható hozam és kockázat becslése 
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Hitelezők hitel és kölcsön visszafizetési 

kötelezettség és kamatfizetés biztonsága 

Piaci partnerek kapcsolat biztonsága, tartóssága, 

kiegyensúlyozottsága, fizetőképesség 

Költségvetés szervei fizetési kötelezettség teljesítése, 

stabilitás, jövedelmezőség 

Forrás: Saját szerkesztés Takács (2008) alapján  

 

A beszámolóban az adatokat ezer forintban, illetve ezer forintra kerekített értéken kell 

megadni. A beszámoló alaptípusának az éves beszámolót tekintik, s amennyiben az ettől 

eltérő beszámolási formák feltételei nem teljesülnek, a kettős könyvvitelt vezető 

vállalkozó éves beszámolót köteles készíteni. Az éves beszámoló részei a mérleg, az 

eredmény kimutatás és a kiegészítő melléklet. Nem része ugyan, de kötelező elkészíteni 

az üzleti jelentést is, mely a jövőre irányuló elemzéseket, előrejelzéseket és stratégiai 

terveket tartalmaz (Takács, 2008). 

Az éves beszámoló részei a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet. A 

mérleg olyan kétoldalú nyilvántartás, mely a vállalkozás vagyonát mutatja be, eszköz és 

forrás oldalra bontva egy adott időpontban, összevontan, pénzértékben kifejezve. A 

mérleg mindkét oldala a vállalkozás vagyonát ismerteti, az eszköz oldal a vagyon 

megjelenési formája szerint, míg a forrás oldal az eredet szerint csoportosítja azt. A 

mérlegegyezőség elve szerint az összes eszköznek meg kell egyezni az összes forrás 

összegével (Kozma, 2004).  A számviteli törvény előírja, hogy eszközként kell kimutatni 

a tevékenységet szolgáló a vállalkozás rendelkezésére bocsátott valamennyi eszközt, még 

akkor is, ha az nincs a vállalkozó tulajdonában. Az aktívákat az alapján, hogy mennyi 

ideig szolgálják a vállalkozás érdekét, befektetett eszközök és forgóeszközök csoportjára 

bonthatjuk. Az eszközök között tartjuk nyilván és az aktív időbeli elhatárolásokat is. Az 

eszközök struktúráját úgy érdemes a vállalkozás menedzsmentjének megválasztani, hogy 

az a tevékenységet a lehető leghatékonyabban szolgálja. Egy termelőtevékenységet 

végző cégnek nagymértékű tárgyi eszközre van szüksége, míg a kereskedelemi 

tevékenység végzéséhez tárgyi eszközök mellet a forgó eszközök dominálnak (Zéman –

Béhm, 2016). 

Az eredménykimutatás a törvény által meghatározott szerkezetben mutatja a tárgyévi és 

az összehasonlíthatóság miatt az azt megelőző évi adózott eredmény levezetését. A 

vállalkozások választhatnak, hogy az eredménykimutatást forgalmi költség vagy 

összköltség eljárással készítik el. Az összköltség eljárás az üzleti évben a teljesítményhez 

szükséges ráfordításokat veszi számba, míg a forgalmi költség eljárás a tárgyévben az 

értékesítés érdekében felmerülő közvetlen és közvetett költségeket és egyéb 

ráfordításokat határozza meg. Tehát a különbség az üzemi üzleti tevékenység 

eredményének kiszámításában és az összetevőiben van. Az eredménykimutatás további 

része mindkét séma szerint azonos: pénzügyi műveletek eredménye, adózás előtti 

eredmény és adózott eredmény (Dékán Tamásné, 2015).  
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A kiegészítő melléklet az éves beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló és az 

összevont, konszolidált éves beszámoló része. A kiegészítő mellékletbe azokat az 

adatokat és szöveges magyarázatokat kell felvenni, amelyeket e törvény előír. Továbbá 

olyan plusz információkat, melyek a mérleg és az eredménykimutatás különféle tételeit 

kiegészítve, azzal együtt a vállalkozás valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete a 

külső szereplők, hitelezők, üzleti élet többi szereplője számára is egyértelműen 

megítélhetővé válik, ezáltal céljául kitűzve a megbízható és valós összkép bemutatását 

(Kántor, 2016; Kerezsi et al, 2018). Egy beszámoló vizsgálatakor a külső szereplők 

számára egy jól összeállított kiegészítő melléklet elengedhetetlen.  

3.4. Az elemzés módszerei 

A gazdasági elemzés módszerét elsősorban az elemzés céljának, a vizsgált tevékenység 

típusának megfelelően kell kijelölni. Az elemzést ez alapján, kétféle módon hajthatjuk 

végre, deduktív vagy induktív módszerrel. A deduktív (levezető) módszert gazdasági 

események elemzésénél alkalmazzuk, ahol az átfogóbb eredményekből indulunk ki a 

részeredmények felé, azaz a vizsgált jelenséget bontjuk le elemeire, majd ezeket tovább 

részelemekre. A módszer alkalmazása során figyelemmel kell lenni az ok-okozati 

összefüggésekre is. Az induktív (felépítő) módszer használatakor, amely az előző 

ellentétje, az egyszerűbb tevékenységből haladunk az összetettebb felé. Részelemekből 

indulunk, majd jutunk el a jelenség elemeihez és végül a jelenséghez (Birher et al., 2007). 

Az induktív módszer a tudományos tevékenységek egyik legelterjedtebb formája. 

Mindennapi életünkben is használjuk a módszert, amikor tanulunk a környezetünkből és 

tapasztalatainkból. A tapasztalatainkból következtetéseket vonunk le, majd azokból 

általánosítunk. Az induktív módszer a specifikus megfigyelésekből indul ki, és ezekből 

általános következtetéseket alakít ki. Az általános következtetésekből felépítjük az 

egészet, vagyis a világjelenséget (Walliman, 2011). 

 

Az elemzési módszerek és típusok megfelelő kiválasztása után az elemzés a vállalati 

célnak megfelelően megvalósítható. Az elemzés során a korlátozott környezetet 

elemezzük, vagyis elemzésünk a vállalat iparágára terjed ki, amelyben a versenytársak 

tevékenységüket végzik. Iparágon belül lehetőség nyílik más vállalatokkal való 

összehasonlításra, amely megmutatja, hogyan teljesít az adott cég a versenytárshoz 

képest, és ez a tendencia hogyan változott. Az elemzés elvégzéséhez szükséges adatokat 

az elemzés céljának megfelelően kell összegyűjteni. Fontos azonban, hogy az elemzés 

megkezdése előtt bizonyosodjunk meg az adatok megbízhatóságáról, valamint számszaki 

helyességükről. 

 

 

Az éves beszámoló elemzéséhez azok a módszerek tartoznak, amelyek elsősorban a 

mérleg és az eredménykimutatás adataira támaszkodva segítik az elemzőt a vállalkozás 
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gazdasági helyzetének megítélésben, a változások ok-okozati tényezőinek, a jellemző 

összefüggéseknek a feltárásában (Bíró et al., 2016). Piacgazdasági körülmények között a 

vállalatok vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről illetve azok alakulásáról objektív 

információt kell biztosítani az érintettek és az érdekeltek részére (Szálteleki et al., 2018). 

 

Az éves beszámoló elemzése során a vállalkozások vagyoni, pénzügyi helyzetét, illetve 

gazdálkodásának jövedelmezőségét és hatékonyságát értékelhetjük a pénzügyi adatok 

felhasználásával. Az, hogy a vállalkozás a vagyonát megőrizze a nyereség elérése mellett 

nagyon fontos a fizetőképességének megtartása is. A nyereségesség vizsgálatára helyezik 

a hangsúlyt a jövedelemtermelő képesség vizsgálata során, míg a pénzügyi helyzet 

vizsgálatában kiemelt szerepet kap a likviditás vizsgálata (Brealey – Myers, 2005). Az 

elemzés elvégzésekor olyan mutatószámokat, illetve komplex mutatószám rendszereket 

szükséges alkotni, amelyek a vállalkozás tevékenységét a lehető legjobban jellemzik. A 

mutatószámok képzése során figyelni kell a tartalmi változatlanságra, hiszen csak ennek 

a teljesülése esetén válnak ténylegesen összehasonlíthatóvá az adatok. 

 
19. ábra: Az éves beszámoló elemzési lehetőségei 

Forrás: Saját szerkesztés  

 

A mérleg adataiból a vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi és hatékonysági 

elemzéséhez is felhasználjuk az adatokat, az eredménykimutatás adatai a 

jövedelmezőségi és a hatékonysági mutatók kiszámításhoz használhatók fel (20. ábra). 

 

A vállalkozások komplex elemzése során érdemes kialakítani a vállalkozás sajátosságait 

és az elemzés célját figyelembe véve egy állandó mutatószámrendszert, az évek közötti 

összehasonlíthatóság biztosítása érdekében.  
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A vállalkozások gazdasági helyzetének megismerhetősége nagymértékben függ attól, 

hogy az elemzés végrehajtója kicsoda, és az elemzést hogyan, mi módon és milyen 

mélységben, milyen információ birtokában hajtja végre. Ennek megfelelően 

beszélhetünk belső vagy külső mérlegelemzésről.  

Belső mérlegelemzés esetében az elemző számára az éves beszámoló adatain túl ismertek 

és felhasználhatók a vállalkozás belső adatai is, amelyek a piaci szereplők számára nem 

nyilvánosak. Ezek az adatok, információk lehetnek különböző kimutatások, 

nyilvántartások, tervek (például analitikus és szintetikus nyilvántartások, főkönyvi 

kivonatok, operatív vagy üzleti tervek, szerződések, megállapodások, stb.). 

Külső mérlegelemzés esetében az elemző számára a vállalkozás által összeállított és 

közzétett éves beszámoló adatai, információi az ismertek. Ebben az esetben az elemző a 

mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet információit tudja figyelembe 

venni a vállalkozás gazdálkodási helyzetének megítéléséhez. Az éves beszámoló részein 

túl lehetőség van még a korlátozottan nyilvános, üzleti jelentésben foglalt információk 

figyelembevételére is, abban az esetben, ha az elemző, az érdekeltségét igazolva, 

betekintés nyer az üzleti jelentés soraiba, amit a számviteli törvény hatálya alá tartozó 

gazdálkodó szervezetek a vállalkozás székhelyén őriznek.  

 

A komplex elemzés során a vizsgált jelenségeket legtöbb esetben mutatószámok 

segítségével vizsgálják meg. Az elemzés alapvető eljárása különböző mutatószámok 

összevetése, vagyis vizsgálati módszerként a mérlegelemzés különböző mutatószámok 

képzésével és összehasonlításával foglalkozik. Ebből adódik, hogy a mérlegelemzést 

gyakran mutatószám képzésként értelmezik, sőt előfordul, hogy a pénzügyi elemzés 

keretében a mutatószámképzést tradicionálisan mérlegelemzésként fogják fel (Bíró et al., 

2016).  

 

A mutatószámok célja, hogy összesűrítsék az információkat, ezáltal gyorsabban és 

átfogóban elemezhetjük a vállalkozások gazdasági helyzetét. A mutatószámok 

összevont, tömörített, koncentrált formában mutatják be a vizsgált terület gazdasági 

helyzetét. A mutatószámokon belül megkülönböztetünk két csoportot: az abszolút és a 

relatív mutatószámokat. Az abszolút mutatószámok egy része közvetlenül megtalálható 

az éves beszámolóban, másik részük pedig egyszerű matematikai műveletekkel 

kiszámítható, különböző részértékekből rakjuk össze. Az abszolút mutatószámoknak a 

legtöbb esetben korlátozott a jelentéstartalma (egyrészt keveset árulnak el a vizsgált 

terület egészéről, másrészt nem nyújtanak információt azzal kapcsolatban, hogy milyen 

kapcsolata áll fenn a mutatószám más mutatószámokkal szemben), ezért kiindulási 

alapként szokták használni a relatív mutatószámok, vagy más néven a viszonyszámok 

meghatározásához. A viszonyszám az két abszolút szám közötti viszony hányados 

formában történő kifejezése. A viszonyszám képzésekor nélkülözhetetlen, hogy a 

mutatószám képzéshez felhasznált két abszolút szám között egyértelmű, logikai 

kapcsolat álljon fel, és a hányados értéke gazdaságilag értelmezhető mutatószám legyen.  
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A viszonyszámokat két csoportra tudjuk bontani, beszélhetünk egynemű adatokból 

számított viszonyszámokról, és különnemű adatokból számított viszonyszámokról. Az 

egynemű adatok közé tartoznak a megoszlási viszonyszámok, az összehasonlító 

viszonyszámok, a koordinációs viszonyszámok, a területi összehasonlító viszonyszámok 

és a tervteljesítés viszonyszámai. Jellemzőjük, hogy a számláló és a nevező 

mértékegysége megegyezik egymással. A különnemű adatokból számított 

viszonyszámok az intenzitási viszonyszámuk, melyek jellemzői, hogy más 

mértékegységgel rendelkezik a számláló és a más mértékegységgel a nevező. Az éves 

beszámoló elemzése szempontjából a megoszlási, az összehasonlító és a koordinációs 

viszonyszámoknak van nagy jelentősége. A megoszlási viszonyszámok esetében egy 

statisztikai sokaságon belül a rész-egész viszonyát fejezzük ki, százalékos 

mértékegységgel rendelkezik a mutató. Az összehasonlító viszonyszámokat időbeni 

adatok, idősorok összehasonlításakor használhatjuk. Két típusát tudjuk 

megkülönböztetni, az állandó bázisú dinamikus viszonyszámokat (bázis viszonyszám) és 

a változó bázisú dinamikus viszonyszámokat (láncviszonyszám). Bázis viszonyszám 

esetében az idősor tárgyidőszakának adatát mindig egy fix, úgynevezett bázis adatához 

viszonyítjuk, láncviszonyszám esetében pedig a tárgyidőszak adatát mindig a 

tárgyidőszakot közvetlenül megelőző időszak adatához viszonyítjuk. A koordinációs 

viszonyszám egy adott statisztikai sokaság két részadatát viszonyítja egymáshoz.  

3.4.1. A vagyoni helyzet elemzése  

A vagyoni helyzet elemzése történhet az eszközök és források összetételének 

vizsgálatával vagy mutatószámok segítségével egyaránt. Amennyiben az eszközök és 

források összetételét vizsgáljuk, képezhetünk megoszlási viszonyszámokat az egyes 

mérlegtételek értékének és a vonatkozó mérlegcsoportok összegének felhasználásával, 

vagy akár az egyes mérlegfőcsoportok értékének és a mérlegfőösszegének 

felhasználásával is.(Siklósi–Veress, 2018). Ez a vizsgálati módszer kiindulópontja lehet 

egy részletesebb elemzésnek is. Az összehasonlítás eredményeképpen megkapott 

eltérések rávilágíthatnak fontosabb gazdasági folyamatokra, ezen folyamatok vagyonra, 

eszköz és forrásszerkezetre gyakorolt hatásaira is, ami alapján kiderülhet az elemző 

számára, hogy mely területet, vagyonelemeket szükséges részletesebben megvizsgálni.   

Az eszközök és források adatainak segítségével az elemzés vertikálisan vagy 

horizontálisan valósulhat meg. Vertikális elemzés esetén vagy csak az eszköz vagy csak 

a forrás adatait használjuk fel, míg horizontális elemzés során az eszköz és a forrásoldal 

adatait egyaránt felhasználjuk a mutatószámok képzéséhez. Ezek alapján 

megkülönböztethetünk eszközszerkezeti mutatókat, melyeket a mérleg eszközoldalának 

adataiból képezhetünk, valamint tőkeszerkezeti mutatókat, melyeket a mérleg forrás 

oldali adataival határozhatunk meg. A mutatószámok képzése során tekintettel kell lenni 

az úgynevezett mérlegilleszkedési elvre, mely azt jelenti, hogy a források lejáratának 



        

111 

 

összhangban kell állnia az eszközök megtérülésével, vagyis tartós forrással kell 

finanszíroznia a tartósan lekötött eszközöket (Siklósi–Veress, 2018). 

 

Az eszközszerkezet vizsgálata során az eszközök összetételéből lehet következtetni a 

vállalkozás stabilitására, a vállalkozás rugalmasságára vagy akár a vállalkozás konkrét 

alaptevékenysége is meghatározható a vizsgálat alapján. Az eszközszerkezeti 

mutatószámokat időbeli alakulásuk szempontjából érdemes vizsgálni. Vállalkozások 

közötti összehasonlítás esetén csak hasonló tevékenységű vállalkozások adataival vagy 

megfelelő ágazati adatokkal szabad összevetni, mert az eszközszerkezeti mutatók 

megítélése, nagyságrendje jelentősen függ a tevékenység jellegétől, tartalmától.  

 

Az eszközszerkezeti mutatók közé soroljuk az ún. legfontosabb eszközcsoportok 

egymáshoz viszonyított arányának mutatóját, ami egy koordinációs viszonyszám, hiszen 

egy statisztikai sokaság, az eszközök két részadatát viszonyítja egymáshoz. 

 

Legfontosabb eszközcsoportok egymáshoz viszonyított aránya=
Forgóeszközök

Befektetett eszközök
x100 

 

A mutató esetében nem tudunk kritikus, szakirodalom szerint elvárt minimumértéket 

meghatározni, a mutatószám megítélése függ a vizsgált vállalkozás tevékenységétől.  

 

A vagyoni helyzet elemzése során, amikor eszközszerkezeti mutatószámokat, megoszlási 

viszonyszámokat számítunk a mérleg adataiból, az értékelés meghatározott 

szempontjainak megfelelően a viszonyítási alap megválasztása a következőképpen 

történhet:  

 lehet a mérlegfőösszeg (összes eszköz vagy összes forrás),  

 először a mérlegfőösszeghez mérten csak a főcsoportok arányait számoljuk, 

majd ezt követően az egyes főcsoportokon belül újabb arányokat határozunk meg 

a főcsoportok tartalmát bemutató mérlegcsoportok szerint, 

 az egyes mérlegcsoportok belső arányai is kiszámíthatók, értékelve egy-egy 

mérlegcsoport mérlegtételek szerinti összetételét (Bíró et al., 2016).   

 

A fentiek alapján elmondható, hogy a legáltalánosabb eszközszerkezeti mutatószámok a 

befektetett eszközök és a forgóeszközök értékét viszonyítják az összes eszközértékhez.  

Befektetett eszközök aránya=
Befektetett eszközök

Összes eszközök
𝑥100 

 

Forgóeszközök aránya=
Forgóeszközök

Összes eszközök
𝑥100 

 

A mutatók önmagukban csak kell óvatossággal értékelhetők, nagyságrendileg kifejezik 

egy-egy eszköz főcsoport arányát a mérlegfőösszegen belül, de pontos értékelésük, 
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megállapítások tétele, következtetések levonása csak további eszközszerkezeti mutatók 

vizsgálatát követően lehetséges.  

Ilyen lehetséges eszközszerkezeti mutató, amikor eszközcsoportokat viszonyítunk az 

összes eszközértékhez vagy a mutatószámokat az eszközcsoportok és az 

eszközfőcsoportok arányaként határozzuk meg. Például:  

 

Tárgyi eszközök aránya=
Tárgyi eszközök

Összes eszközök
𝑥100 

 

Tárgyi eszközök aránya=
Tárgyi eszközök

Befektetett eszközök
x100 

 

 

 

Eszközszerkezeti mutatószámok számíthatók még az eszközcsoporton belüli összetétel 

meghatározásával, az egyes mérlegtételek és az eszközcsoportok egymáshoz való 

viszonyításával is. Például: 

 

Beruházások aránya =
Beruházások

Tárgyi eszközök
x100 

 

A fenti vertikális eszközszerkezeti mutatókon felül olyan viszonyszámok is képezhetők 

az eszközoldal adataiból, amelyek számlálója és/vagy nevezője több mérlegsor együttes 

értékét tartalmazza, ezeket a mutatókat egyéb vertikális mutatószámoknak nevezzük. 

Például:  

 

Szabad forgóeszközök aránymutatója=
Pénzeszközök + Követelések +Értékpapírok

Forgóeszközök
𝑥100 

 

A forrásszerkezet vizsgálata során a források összetételéből lehet következtetni a 

vállalkozás tőkeerősségére, az életképességére és az idegen tőke függőségére is. A 

forrásszerkezeti vagy úgynevezett tőkeszerkezeti mutatószámok a mérleg 

forrásoldalának adataiból képzett megoszlási viszonyszámok, segítségükkel képet 

kaphatunk a vagyon helyzet átfogó elemzéséről. A tőkeszerkezeti mutatószámok közé 

soroljuk a következő mutatószámokat:  

A hazai és nemzetközi gyakorlatban is gyakran használatos mutatószám a tőkeerősség 

mutatója, amely a saját tőke arányát mutatja meg a mérlegfőösszegen belül.  

 

Tőkeerősség=
Saját tőke

Összes forrás
𝑥100 
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A mutató értékelésekor tekintettel kell lenni a vizsgált vállalkozás tevékenységének 

tőkeigényére, amely más egy kereskedelmi, más egy szolgáltató és már egy termelő 

tevékenységet végző vállalkozás esetében. A mutatószám értékelése során meg szokták 

vizsgálni a különböző saját tőke elemek (például eredménytartalék, adózott eredmény 

stb.) arányainak alakulását a saját tőkén belül.  Általánosan nem adható meg optimális 

érték, de korábbi kutatások minimális, kritikus értékként határozták meg a mutató 

esetében a 30%-os vagy a 30% alatti mutatóértéket. Kedvező megítélést vonhat maga 

után, ha a mutató értéke eléri a 60-65%-os értéket. A mutató esetében a növekedés 

kedvező, de a túl magas mutatóérték kedvezőtlen helyzetet is jelenthet (például a 

vállalkozás nem hitelképes, a partnerek nem értékesítenek számára halasztott fizetéssel 

vagy akár megkérdőjelezhető a vállalkozás működésképessége is). A mutató 

értékelésekor mindenképpen fontos tudni az elemzett vállalkozás jövőbeni finanszírozási 

terveit, célkitűzéseit.   

 

A kötelezettségek részaránya mutató a kötelezettségek és az összes forrás arányát mutatja 

meg, és képet ad az idegen tőke alakulásáról. A tőkeerősség mutatónál leírtakhoz 

hasonlóan itt sem adható meg optimális érték, mert a kötelezettségek értékének, 

arányának növekedése bizonyos esetekben nem feltétlenül jár negatív megítéléssel, ilyen 

helyzet lehet például ha egy vállalkozás bővíti  tevékenységi körét. A mutatószám 

megítélésekor figyelemmel kell lenni az idegen tőkéhez kapcsolódó terhekre is. A 

vizsgálatok kritikus értékként fogalmazták meg a 70% vagy 70% feletti értéket, amit a 

fentebb leírtaknak megfelelően kell értékelni.  

 

Kötelezettségek aránya=
Kötelezettségek

Összes forrás
x100 

 

A mutató értékelésekor érdemes lehet megoszlási viszonyszám segítségével 

megvizsgálni, hogy hogyan alakult az egyes kötelezettségek aránya az összes 

kötelezettségen belül.  

Hosszú távú kötelezettségek aránya=
Hátrasorolt és Hosszú lejáratú kötelezettségek

Kötelezettségek
x100 

 

Rövid lejáratú kötelezettségek aránya=
Rövid lejáratú kötelezettségek

Kötelezettségek
x100 

 

Illetve ezt követően az egyes forráscsoportok belső arányainak vizsgálata is értékes 

információkat jelenthet az elemző számára. Például a szállítói kötelezettségek 

megoszlását meghatározni a rövid lejáratú kötelezettségeken belül.  

 

Szállítói kötelezettségek aránya=
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból

Rövid lejáratú kötelezettségek
x100 
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A céltartalékok aránya mutató a céltartalékok és az összes forrás hányadosaként 

határozható meg. A mutató a gazdálkodás kockázataira és a vállalkozással szembeni 

bizonytalanságokra hívhatja fel az elemző figyelmét.  

 

Céltartalékok aránya=
Céltartalékok

Összes forrás
x100 

 

A saját tőke növekedésének a mértéke (saját tőkearányos adózott eredmény) mutató az 

adózott eredmény és a saját tőke értékét viszonyítja egymáshoz, amely a saját forrásból 

megvalósított tárgyévi vagyonváltozás értékelését teszi lehetővé. A mutatószámmal 

találkozni fogunk a jövedelmezőségi mutatók tárgyalásakor is, mert ez a mutatószám 

egyben a jövedelmezőségi helyzet értékelése szempontjából kiemelt jelentőségű 

mutatószám is.  Az adózott eredmény a vállalkozás adott gazdasági évében elért 

eredményét jelenti, míg a saját tőke az alapításkori tőke és azóta, a működés éveiben 

felhalmozott tőkeelemek összességét foglalja magába. 

 

Saját tőke növekedésének a mértéke=
Adózott eredmény

Saját tőke
x100 

 

A horizontális mutatók képzése, elemzése során eszköz és forrás oldalon található 

tételek együttes elemzése, vizsgálata történik. Ebben az esetben mutató képzése során 

eszköz és forrásoldali adatokat is felhasználunk (Kardos et al., 2007).  

A horizontális mutatószámok közül a vagyon szerkezetének, az eszközök és források 

összhangjának minősítésére alkalmas mutatószám a befektetett eszközök fedezete 

mutató. A mutató a tartós forrásokat viszonyítja a tartósan, hosszú távra lekötött 

eszközökhöz. A mutató megítélésekor figyelembe kell venni a mérlegilleszkedés elvét, 

amely kimondja, hogy a források lejáratának összhangban kell állnia az eszközök 

megtérülésével, vagyis tartós forrással kell finanszírozni a tartósan lekötött eszközöket.  

Attól függően, hogy milyen tartós forrásokat veszünk figyelembe, kétféleképpen is 

meghatározhatjuk a mutatószámot. Az Befektetett eszközök fedezete (I) mutató esetében 

csak a saját tőkét vesszük figyelembe, ebben az esetben nem lehet egyértelműen kritikus 

vagy elvárt mutatóértéket meghatározni, és itt is hangsúlyozni kell, hogy a mutatószámot 

más vállalkozás mutatószámaival összehasonlítani csak azonos tevékenységű 

vállalkozások esetében szabad. 

Befektetett eszközök fedezete (I)=
Saját tőke

Befektetett eszközök
x100 

 

A Befektetett eszközök fedezete (II) mutató a saját tőkén kívül a tartós, idegen forrásokat 

is figyelembe veszi, amennyiben a vállalkozásnak vannak hátrasorolt kötelezettségei, 

akkor azt is figyelembe kell venni a mutatószám értékének meghatározásakor. Ebben az 
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esetben a kritikus, vagy elvárt minimális érték az 1. A mutatószám esetében a növekedés 

a kedvező, tehát az 1-nél nagyobb mutatóérték jelent kedvező változást.  

 

Befektetett eszközök fedezete (II)=
Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek

Befektetett eszközök
x100 

 

A befektetett eszközök mutatószámot mérlegcsoportokra lebontva is meg lehet határozni, 

amennyiben az elemzésből releváns információk várhatóak.  

A horizontális mutatószámok között meg kell említeni a nettó forgótőke mutatóját, amely 

szintén hasznos információkat árul el a vállalkozás eszközeinek és forrásainak 

összhangjával kapcsolatban. A nettó forgótőke az éven belül pénzé tehető eszközöket 

(forgóeszközök) és az éven belül esedékes kötelezettségeket állítja szembe egymással. A 

nettó forgótőke meghatározható, ha a forgóeszközökből kivonjuk a rövid lejáratú 

kötelezettségeket, azaz a forgóeszközöknek azt a részét jelenti, amelyet tartós forrásokkal 

finanszíroznak.  

 

Nettó forgótőke=Forgóeszközök – Rövid lejáratú kötelezettségek 

 

A nettó forgótőke mutató értéke kedvező, ha értéke pozitív, a túl magas nettó forgótőke 

érték nem ítélhető minden esetben kedvezőnek, erről majd a pénzügyi helyzet elemzése 

alfejezetnél írunk részletesen. 

A horizontális mutatószámok között kell megemlíteni a szállítók fedezettségi mutatóját, 

amely a vevőkövetelések és a szállítói kötelezettségek arányát vizsgálja.  

 

Szállítók fedezettségi mutatója =  
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból

Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból
 

 

A mutató értékelésekor nem szabad figyelmen kívül hagyni a követelések és a 

kötelezettségek esetében sem a forgási sebesség mutatókat, illetve az egyes tételeket 

jellemző fizetési határidőket. A mutató csak a fenti információk birtokában értékelhető 

megalapozottan. 

 

3.4.2. A pénzügyi helyzet elemzése 

A pénzügyi helyzet elemzése valamelyest komplexebb, mint a vagyoni helyzetelemzés, 

mely során a fizetőképesség vizsgálatára helyezzük a hangsúly (Siklósi–Veress, 2018). 

Ennek megfelelően a pénzügyi helyzet elemzése során három fő területet különböztetünk 

meg:  

 rövid távú fizetőképesség vizsgálata, 

 hosszú távú fizetőképesség vizsgálata, 
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 cash-flow kimutatás vizsgálata. 

 

A rövid távú fizetőképesség során lehetőségünk van likviditási mutatószámok 

segítségével értékelni a vállalkozás pénzügyi helyzetét, vagy likviditási mérleg 

elemzésével is elvégezhetjük a feladatot (Fenyves – Zsidó, 2014). A rövid távú 

fizetőképességgel szoros összefüggésben van a forgótőkemenedzsment, mert a 

vállalkozások egyik célja, hogy tevékenységét folyamatosan tudja finanszírozni, belső 

forrásait megfelelően fel tudja használni. A forgótőkemenedzsment a forgóeszközökhöz 

és az egy éven belül esedékes kötelezettségek finanszírozásához kapcsolódó döntésekhez 

kapcsolódik. (Fenyves, 2014). „A forgótőkemenedzsment egyik kulcsterülete a likviditás 

menedzsment, vagyis a fizetőképesség folyamatos fenntartása, hiszen rövid távon az a 

biztosítéka a vállalat talpon maradásának és az alapozza meg a hosszú távú fejlődést is” 

(Fenyves et al., 2019a:?).  A likviditásmenedzsment legalapvetőbb feladata ennek a 

kockázatnak a minimálisra csökkentése, vagy úgyis fogalmazhatnánk, hogy egy 

optimális finanszírozási struktúra kialakítása. Ebből következik, hogy nagy hangsúlyt 

szükséges fektetni a likviditási helyzet elemzésére, tehát a likvid eszközök és a 

rövidlejáratú kötelezettségek figyelemmel kísérésére. A likviditás értékelésére 

használhatóak hagyományos likviditási mutatók, melyek az általános, a likviditási 

gyorsrátát és a készpénz szintű likviditási mutatókat foglalják magukba. A három mutatót 

érdemes együttesen vizsgálni az elemzés során a minél pontosabb kép kialakítása 

érdekében (Varga – Sipiczki, 2017).  

 

A likviditás megőrzése, vagyis az azonnali fizetőképesség a vállalkozások rövid távú 

célja.  Továbbá a vállalatok célja a költségeik csökkentése és a termelés bővítése. A 

vállalkozások gyakran úgy vélik, hogy a bevételük növeléséhez elegendő csak a 

kapacitásaikat hatékonyan felhasználni fúziók és felvásárlások nélkül. A vállalkozások 

számára elérhető nagyobb jövedelmezőség is kisebb ráfordítással, valamint a vállalatok 

hosszú távú működése, fennmaradása is, de ehhez hatékonyan kell menedzselni a 

likviditást (Rózsa – Tálas, 2012). 

 

A likviditási mutatószámok szoros kapcsolatban vannak a horizontális mutatószámoknál 

tárgyalt nettó forgótőke mutatóval. Amennyiben az általános likviditás mutató értéke az 

elvárt tartományban van, akkor a nettó forgótőke mutatója biztosan pozitív előjelű. Míg 

a nettó forgótőke mutató kiszámításánál az egy éven belül pénzzé tehető eszközökből 

kivontuk az egy éven belül esedékes kötelezettségeket, addig a likviditási mutató legelső 

szintjén a fenti alapadatok felhasználásával hányadost képzünk. Az általános likviditási 

mutató számítása során az egy éven belül pénzzé tehető eszközök szerepelnek a 

számlálóban és az egy éven belül esedékes kötelezettségek pedig a nevezőben.  

 

Likviditási ráta (Általános likviditás)=
Forgóeszközök

Rövid lejáratú kötelezettségek
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A mutató azt mutatja meg, hogy a forgóeszközök értéke hányszorosa a rövid lejáratú 

kötelezettségeknek. A mutató értékelése során kedvezőnek tekintjük, ha a mutató értéke 

1,2-1,8 közötti értéket vesz fel. Az általános likviditási mutató esetében a növekedés 

tekinthető kedvező irányú változásnak. A mutató értékének növekedése likviditási 

szempontból kedvező, de a túlzott mutatóérték növekedés negatív hatással lehet a 

vállalkozás jövedelmezőségi helyzetére. Az általános likviditási mutató mellett 

meghatározható a likviditási gyorsráta mutató, amelynek számítása során a számlálóból, 

a forgóeszközök közül kivesszük a készleteket, amelyeket a legkevésbé likvid 

eszközöknek tartunk. A likviditási gyorsráta értékelése során kedvezőnek tekintjük, ha a 

mutató 0,8-1 közötti értéket vesz fel.  

 

Likviditási gyorsráta =
Forgóeszközök - készletek

Rövid lejáratú kötelezettségek
 

 

A likviditási mutatók mellett a likviditási mérlegek nyújtanak lehetőséget a rövid távú 

fizetőképesség elemzésére. A likviditási mérlegeket a vagyonmérlegből állítjuk össze, 

egyéb eszköz- és forrástételek besorolásához szükséges kiegészítő információk 

felhasználásával. Az eszközöket pénzzé tehetőségük (mobilitásuk) szerint, a forrásokat 

lejárati idejük (esedékességük) szerinti sorrendben tartalmazza a likviditási mérleg (Bíró 

et al., 2016).  

 

A készpénzszintű likviditási mutató a forgóeszközök közül nem tartalmazza a készletek 

mellett a követeléseket sem, az értékpapírok és a pénzeszközök összegét állítja szembe 

rövid lejáratú kötelezettségek értékével.  

 

Készpénzszintű likviditási mutató =
Forgóeszközök - készletek - követelések

Rövid lejáratú kötelezettségek
 

 

A mutató azt mutatja meg, hogy ha azonnal teljesíteni kellene az esedékes 

kötelezettségeket, akkor a vállalkozás milyen mértékben tudna ennek eleget tenni. A 

készpénzszintű likviditási mutató értékelése során kedvezőnek tekintjük, ha a mutató 

0,25-0,3 közötti értéket vesz fel. 

A vállalkozások rövid távú fizetőképességének meghatározásakor mindhárom likviditási 

mutató kiszámítása szükséges, mert a mutatók együttes értékelése ad megbízható 

információt a likviditási helyzetről.  

 

A likviditás szorosan kapcsolódik a finanszírozás fogalmához. A naponta felmerülő 

kiadások fedezéséhez minden vállalkozásnak szüksége van pénzeszközre, ami lehet 

készpénz, vagy banknál elhelyezett bankbetét (Kondorosi – Baranyi, 2012). A likviditás 

hiányának különböző fokozatai ismertek: 
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• Az első negatív visszajelzés, amikor a vállalkozásnak nincs elegendő pénze, 

valamint nem képes gyorsan pénzt szerezni, hogy egy kedvező üzleti lehetőséget 

kihasználjon. Ekkor a vállalkozás választási lehetőségét elveszíti, mozgástere 

beszűkül. 

• Komolyabb likviditási gondot eredményezhet a vevővesztés, mely oka lehet, 

hogy nincs elegendő készlet a raktárban, vagy a szigorú és rövidülő fizetési 

feltételek miatt választ más céget a vásárló. Ezáltal csökken a vállalat értékesítési 

forgalma, ami az árbevétel csökkenéséhez vezet. 

• Legveszélyesebb probléma, amikor a hitelezők bizalma elszáll, és a vállalkozás 

csődbe megy (Illés et al., 2013). 

 

A vállalatok számára nem csak a rövid távú, de a hosszú távú fizetőképesség is cél. 

Hosszú távú célok közzé tartozik a tulajdonosi- és cégérték növelése. Minél nagyobb a 

saját tőke aránya az idegen tőkével szemben annál stabilabb lábakon áll a cég. A hosszú 

távú fizetőképességnek elengedhetetlen feltétele stabil likviditás.  

A hosszú távú fizetőképesség esetében vizsgálhatjuk az adósságállományt, vagyis a 

hosszú lejáratú fizető- és hitelképességet is. Az adósságállomány alatt, a hátrasorolt és a 

hosszú lejáratú kötelezettségeket értjük, azaz az egy évet meghaladó hosszú lejáratú 

tartozásokat. Az elemzés során vizsgálhatjuk a tartósan rendelkezésre álló saját és idegen 

forrásokat, másfelől az adósságszolgálat fedezettségét (Musinszki, 2014). 

 

A hosszú távú fizetőképesség vizsgálata során vizsgálhatjuk az adósságállomány és a 

saját tőke arányát az összes tartós forráshoz viszonyítva, illetve az adósságállomány 

fedezettségét is. Az adósságállomány és az összes tartós forrás (a saját tőke és az 

adósságállomány összege) aránya a tartós források szerkezetét vizsgálja.  

 

Adósságállomány aránya=
Adósságállomány

Adósságállomány+Saját tőke
𝑥100 

 

A mutatószám értékelése során figyelembe kell venni azokat az információkat, amelyek 

a hosszú lejáratú kötelezettséget időtartamára és indokoltságára, és a hozzájuk 

kapcsolódó terhekre vonatkoznak. Általánosan elvárt érték meghatározása hasonlóan a 

többi mutatóhoz nehezen határozható meg, de kritikus értékként szokták megemlíteni a 

60-65%-os vagy annál nagyobb mutatóértéket. Azonban mindenképpen meg kell 

említeni, hogy a mutató értékének megítélése vállalkozásonként eltérhet a vállalkozások 

sajátosságainak figyelembevétele alapján. A mutató megítélése nagyban függ a vállalat 

jövedelmezőségi helyzetétől is. A mutató értékének növekedése esetén mérlegelni kell a 

jövőbeni rövid távú fizetőképességi problémák kockázatát. Az adósságállománya aránya 

mutató mellett meghatározható a saját tőke aránya mutató is.  
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Saját tőke aránya=
Saját tőke

Adósságállomány+Saját tőke
𝑥100 

 

Az elvárt érték meghatározása itt is nehézségekbe ütközik, a mutató megítélése 

nagymértékben függ a vállalkozás sajátosságaitól, piaci helyzetétől. Az adósságállomány 

arány és a saját tőke aránya mutató együttesen 100%-ot tesznek ki. Ha kritikus értékként 

az adósságállomány aránya mutatónál 60-65% lett meghatározva, akkor a saját tőke 

aránya mutató esetében ez az érték 35-40%.  

 

A hosszú távú fizetőképesség vizsgálata során a fentieken túl érdemes még meghatározni 

az adósságszolgálat fedezettsége mutatót, amely azt mutatja meg, hogy a vállalkozás az 

adott évben elért eredményből a jövőben várhatóan tudja-e biztosítani az 

adósságállományának fedezetét.  

 

Adósságszolgálat fedezettsége=
Adózott eredmény+Értékcsökkenési leírás

HLK adott évi esedékes törtlesztőrészlete
 

 

A mutató meghatározása során láthatjuk, hogy a számlálóban az adott évben elért 

eredmény az adózott eredmény és az értékcsökkenési leírás szerepel. Az értékcsökkenés 

az immateriális javak és a tárgyi eszközök fizikai kopásának, erkölcsi avulásának 

pénzben kifejezett értékét jelenti. Az értékcsökkenési leírással kapcsolatban az 

eredménykimutatásban és a kiegészítő mellékletben találhatunk információkat. A mutató 

értéke akkor tekinthető kedvezőnek, ha értékcsökkenési leírás nélkül meghaladja az egy 

értéket, és a növekedés a kedvező irányú változás. Amennyiben az értékcsökkenés 

bevonására is szükség van az adott évi esedékes törlesztőrészlet finanszírozásához, akkor 

nagyon lényeges, hogy a vállalkozás gondoskodjon az értékcsökkenés majdani 

visszapótlásáról.  

 

3.4.3. Az egyes mérlegtételek részletes alakulásának elemzése 

A vagyoni vagy a pénzügyi helyzet elemzésének átfogó vizsgálata mellett, érdemes 

vizsgálni az egyes mérlegtételek részletes elemzését is mutatószámok segítségével. 

Amennyiben az átfogó elemzés során bizonyos vizsgálati területeken további részletes 

elemzésre, elmélyítésre lenne szükség, akkor lehet alkalmazni a mérleg egyes sorainak 

részletes elemzését, amely segítségével feltárhatjuk a vagyoni és a pénzügyi helyzet 

megváltozásának ok-okozati összefüggéseit. Az egyes mérlegtételek részletes elemzése 

során feltárt ok-okozati összefüggések alapját képezhetik a szükséges intézkedéseknek.  

 

Az egyes mérlegtételek részletes elemzése két módszer alapján valósítható meg. 

Beszélhetünk abszolút eltérések és relatív eltérések módszeréről.  
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Az abszolút eltérések módszere esetében a mérlegtételekben bekövetkezett abszolút 

összegű változásokat vizsgáljuk, ami a tárgyidőszaki és az előző időszaki adatok 

különbségeként számítható ki. A vizsgálat során kiemelt figyelmet kell szentelni az ok-

okozati összefüggések feltárására, elkülönítve az indokolt és indokolatlan befolyásoló 

tényezőket, az elemzés ezen módszere többnyire belső elemzés során használható.  

Az abszolút eltérések módszere alkalmazása esetében az elemzés lépései a következőkből 

állnak:  

 a változás abszolút összegének a meghatározása, 

 a változás felbontása főbb alkotóelemekre (itt jellemzően a főkönyvi és az 

analitikus nyilvántartások adataiból lehet információkat szerezni), 

 a változás okainak tételes elemzése, az indokolt és indokolatlan változások és 

azok okainak meghatározásával, 

 a megállapítások rögzítése, javasolt intézkedések meghatározása. 

A relatív eltérések módszere esetében a mérlegtételekben bekövetkezett hányados jellegű 

mutatószámokkal elemzünk, és a mérlegtételekre jellemző mutatószámok változását 

vizsgáljuk. A módszer alkalmazásának feltétele, hogy az elemzett mérlegtételhez 

szorosan kapcsolódó megfelelő viszonyítása alap kerüljön megválasztásra. A relatív 

eltérések módszere alkalmazása esetében az elemzés lépései a következőkből állnak:  

 az elemzett mérlegtételekhez szorosan kapcsolódó viszonyítási alap 

meghatározása, 

 a jellemző hányados alapú mutatószámok számszerűsítése, 

 a mutatószámoknak az előző időszakhoz viszonyított változásainak a 

megállapítása, és az eltérés okainak a számszerűsítése, az indokolt és 

indokolatlan változások és azok okainak meghatározásával, 

 a megállapítások rögzítése, javasolt intézkedések meghatározása. 

 

Az éves beszámoló mérlegtételeit vizsgálva megmutatjuk az egyes mérlegtételek 

esetében alkalmazható konkrét elemzési lehetőségeket. A befektetett eszközök közé 

tartoznak az immateriális javak, a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök.  

Az immateriális javak csoportosítása a mérlegben:  

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 

3. Vagyoni értékű jogok 

4. Szellemi termékek 

5. Üzleti, vagy cégérték 

6. Immateriális javakra adott előlegek 

7. Immateriális javak értékhelyesbítése 
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Az immateriális javak esetében az elemzés az abszolút eltérések módszerével történhet, 

az elemzés során vizsgálható az immateriális javak változásának mértéke az előző 

időszakhoz viszonyítva, a változás okainak feltárásával, az immateriális javak belső 

összetételének a vizsgálata, a terv szerinti és a terven felüli értékcsökkenés esetei, az 

előidéző okok feltárásával.  

A tárgyi eszközök csoportosítása a mérlegben:  

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 

4. Tenyészállatok 

5. Beruházások, felújítások 

6. Beruházásokra adott előlegek 

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 

 

A tárgyi eszközök esetében az elemzés során vizsgálhatjuk az immateriális javaknál leírt 

eseteket. Vizsgálható az tárgyi eszközök változásának mértéke az előző időszakhoz 

viszonyítva, a változás okainak feltárásával, az tárgyi eszközök belső összetételének a 

vizsgálata, a terv szerinti és a terven felüli értékcsökkenés esetei, az előidéző okok 

feltárásával, az amortizációs politika helyessége. Ezen kívül a relatív eltérések 

módszerével vizsgálhatjuk a tárgyi eszközök használhatósági fokát, ami azt mutatja meg, 

hogy a tárgyi eszközök nettó értéke milyen hányadát képezi a tárgyi eszközök bekerülési 

értékének. 

Használhatósági fok=
Tárgyi eszközök könyv szerinti (nettó) értéke

Tárgyi eszközök bruttó értéke
x100 

A használhatósági fok mutatója számítható a tárgyi eszközök egész állományára vagy 

külön a tárgyi eszközök egyes mérlegtételeire vonatkozóan. A használhatósági fok 

mellett fontos lehet az az információ is, hogy a vállalkozás milyen mértékben újítja meg 

tárgyi eszközeit. Ezt mutatja meg a tárgyi eszközök megújítási mértéke mutató.  

 

Tárgyi eszközök megújítási mértéke =
A tárgyév során aktivált érték

Tárgyi eszközök záró bruttó értéke
x100 

Mind a két tárgyi eszközök részletes vizsgálatát biztosító mutató esetében 

összehasonlítási alapok lehetnek a tárgyidőszakot megelőző időszak adatai vagy az 

ágazat ismert átlagos alapadatai. A mutatószám meghatározásához szükséges 

információk a méreg mellett a kiegészítő mellékletben, ennek hiányában a főkönyvi 

kivonatban találhatóak meg.  
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A befektetett pénzügyi eszközök csoportosítása a mérlegben: 

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 

2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 

3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés 

4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló  vállalkozásban 

5. Egyéb tartós részesedés 

6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 

7. Egyéb tartósan adott kölcsön 

8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 

9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 

10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 

 

A befektetett pénzügyi eszközök esetében elsősorban az abszolút eltérések módszere 

alkalmazható. Vizsgálandó terület az egyes mérlegtételek értékének és összetételének 

meghatározása az előző időszakhoz vagy a tervidőszakhoz képest. Emellett fontos lehet 

a kötvények, az adott kölcsönök kamatfeltételeinek elemzése, annak vizsgálata, hogy 

milyen mértékű osztalék jár a befektetések után, és hogy a különböző részesedések vagy 

értékpapírok értékesítése árfolyamveszteséggel vagy árfolyamnyereséggel valósul-e 

meg. Volt-e értékvesztés vagy értékvesztés visszaírása a befektetett pénzügyi 

eszközökkel kapcsolatban és milyen okok vezettek ezekhez a gazdasági eseményekhez.  

 

A forgóeszközök közé tartoznak a készletek, a követelések, az értékpapírok és a 

pénzeszközök.  

 

A készletek csoportosítása a mérlegben:  

1. Anyagok 

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 

4. Késztermékek 

5. Áruk 

6. Készletekre adott előlegek 

 

A készletek alakulásának vizsgálatához alapvetően a relatív eltérések módszere 

alkalmazható. Meg kell jegyezni, hogy fontos vizsgálati terület lehet ennek ellenére az 

összetétel alakulásának vizsgálata is. A készletek elemzésénél ki kell választani, meg kell 

találni azokat a jellemzőket, amelyek az egyes készletek állományának a változását a 

legnagyobb mértékben befolyásolták. Ez a jellemző lesz a viszonyítási alap a mutatószám 

meghatározásakor. A készletek elemzésénél a javasolt jellemzők általában a következők:  

 az anyagoknál az anyagköltség, 

 az áruknál az eladott áruk beszerzési értéke és az eladott, közvetített 

szolgáltatások értéke, 
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 a befejezetlen termelés és félkész termékek és késztermékek esetében a közvetlen 

termelési költség.  

 

A viszonyítási alap ismeretében az egyes mérlegtételekhez tartozó mutatószám 

meghatározása következik. Ezeket a mutatókat tárolási mutatóknak nevezzük. Az 

anyagok esetében átlagos anyagtárolási időről beszélhetünk, amely kifejezi, hogy az 

anyagkészlete a vállalkozásnak hány napi anyagfelhasználásnak megfelelő. Az 

anyagkészlet meghatározására a nyitó és a zárókészlet átlagos értékét használhatjuk az 

elemzés minden időszakára vonatkozóan.  

 Átlagos anyagtárolás𝑖 𝑖𝑑ő (𝑛𝑎𝑝) =
Anyagkészlet

1 napra jutó anyagköltség
 

Az átlagos anyagtárolási időhöz hasonlóan értékelhetjük a további készletfajták tárolási 

idő mutatóját is.  

 Áruk átlagos tárolási ideje (nap)=
Áruk

1 napra jutó ELÁBÉ 
 

 

Befejezetlen termelés átlagos futamideje (nap)=
Befejezetlen termelés és félkésztermék

1 napra jutó közvetlen termelési költség
 

 

Késztermékek átlagos futamideje (nap)=
Készésztermékek

1 napra jutó közvetlen termelési költség
 

 

A készletek alakulásának értékelését célszerű kiegészíteni a készletek forgási 

sebességének mutatószámaival és azoknak az értékelésével. A készletek forgási sebesség 

mutatószámai között megkülönböztetjük a fordulatok száma vagy forgási sebesség 

mutatót és a forgási sebesség napokban kifejezett mutatót. A forgási sebességet kifejező 

mutatószámok hányados alapú mutatószámok, és egyben a vállalkozások hatékonyságát 

kifejező mutatószám. A fordulatok száma mutató számlálójában az értékesítés nettó 

árbevétele szerepel, a nevezőben pedig a készletek átlagos értéke. A mutatószám 

értékelésénél ki kell emelni, hogy a nevezőben a vizsgált időszakra vonatkozó készletek 

átlagos értékét kell szerepeltetni, nem pedig egy adott időpontban jellemző 

készletértéket. Reális képet csak a fenti feltétel teljesülése esetén kaphatunk. A 

mutatószám értékelése annál kedvezőbb, minél magasabb az értéke.  

Fordulatok száma = 
Értékesítés nettó árbevétel

Készletek átlagos értéke
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A forgási sebesség kifejezhető napokban is, ekkor a forgási idő mutató számítandó ki. A 

mutatószám képzésekor a számlálóban a vizsgált időszak napjainak a száma szerepel, a 

nevezőben pedig a fordulatok száma mutató.  

Forgási idő napokban = 
Időszak napjainak a száma

Fordulatok száma
 

A fordulatok száma mutató értékelésénél leírtakkal ellentétben, a forgási idő mutatója 

esetében a csökkenő érték tekinthető kedvező alakulásnak.  

A követelések csoportosítása a mérlegben:  

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 

3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 

4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 

5. Váltókövetelések 

6. Egyéb követelések 

7. Követelések értékelési különbözete 

8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 

 

A követelések elemzése többnyire a készleteknél leírt abszolút eltérések módszere 

segítségével történik. Ennek keretében vizsgálni szükséges az egyes követelésfajták 

állományának alakulását és a követelésfajták szerkezeti megoszlását. Azt, hogy milyen 

partnerekkel szemben állnak fenn követelések, hogyan érvényesül a fizetési fegyelem a 

követelések esetében, és milyen a fizetési határidőn túli követelések aránya a 

követeléseken belül. Fontos vizsgálati terület lehet, hogy vannak-e kétes követelések, és 

ha igen, milyen részarányt képviselnek, milyen az elszámolt értékvesztések aránya. Volt-

e elszámolt hitelezési veszteség, és milyen okok vezettek el a hitelezési veszteség 

elszámolásáig. A vállalkozás esetében volt-e peresített követelésállomány, és milyen 

eredménnyel végződött.  

A követelések értékeléséhez segítséget nyújthat a 12. táblázatban található, úgynevezett 

korosítási munkatábla, amelyben rendszerezetten csoportosítva láthatjuk a követeléseket, 

ami alapján lehetőségünk van a követelések állományát és összetételét megvizsgálni az 

ismert leíró statisztikai mutatószámok (például viszonyszámok) segítségével, figyelembe 

véve a vállalkozás partnereinek fizetési fegyelmére vonatkozó információkat. A 

vevőkövetelések összetétele vizsgálható a fenti csoportosításon túlmenően belföldi és 

export értékesítésből származó követelések, fizetési módok szerinti bontásban is. A 

követelések esetében vizsgálandó mutatószám lehet az átlagos vevőfutamidő mutatója. 

Ez a mutatószám a relatív eltérések módszeréhez tartozik, és az értékesítési forgalom 

növekedése esetében indokolt lehet a mutató növekedése a fizetési fegyelem 
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változatlansága mellett. Amennyiben a vállalkozás a fizetési határidőket időközben 

megváltoztatta, akkor ennek a változtatásnak a hatásával is kalkulálni kell a mutatószám 

értékelésekor.  

Á𝑡𝑙𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑣ő𝑓𝑢𝑡𝑎𝑚𝑖𝑑ő (𝑛𝑎𝑝) =
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból-Áfa

1 napra jutó értékesítés nettó árbevétele
 

A mutatószám értékelésénél fontos az előző időszakhoz képest bekövetkezett változás 

vizsgálata. Az előző időszakok mellett a tervezett mutatószámhoz is viszonyíthatjuk a 

jelenlegi tényadatokat. A számítás során a független partnerségi viszonyból származó 

követelések mellett figyelembe kell venni a kapcsolt, a jelentős tulajdonosi és az egyéb 

részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szembeni követeléseket is.   

12. táblázat: A követelésállomány korosítási munkatáblája 

Megnevezés Vevő-követelések Váltó-

követelések 

Kölcsön-

követelések 

Egyéb 

követelések 

Előző 

év 

Tárgy-év Előző 

év 

Tárgy-

év 

Előző 

év 

Tárgy-

év 

Előző 

év 

Tárgy-

év 

Fizetési 

határidőn belüli 

        

Fizetési határidőn túli, ebből: 

0-90 nap         

90-180 nap         

180-360 nap         

1 éven túli         

Peresített 

(kétes) 

követelés 

        

Leírt követelés 

(behajthatatlan) 

        

Értékvesztés         

Értékvesztés 

visszaírása 

        

Forrás: Bíró et al. (2016) 

Az értékpapírok csoportosítása a mérlegben:  

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 



        

126 

 

2. Jelentős tulajdoni részesedés 

3. Egyéb részesedés 

4. Saját részvények, saját üzletrészek 

5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 

6. Értékpapírok értékelési különbözete 

A forgóeszközök között kimutatott értékpapírok vásárlása forgatási céllal történik, 

amelyek mellett megjelennek a visszavásárolt saját részvények és az üzletrészek értéke 

is. Az értékpapírok mérlegtételek esetében az elemzés az abszolút különbözetek 

módszerével történik. Vizsgálni lehet az értékpapírok szerkezetének alakulását, az 

átlagos hozam és az értékesítés árfolyamkülönbözetét, az átsorolások nagyságát és 

ezeknek kiváltó tényezőit, valamint az értékvesztések és azok visszaírásának nagyságát, 

kiváltó tényezőit. 

A pénzeszközök csoportosítása a mérlegben:  

1. Pénztár, csekkek 

2. Bankbetétek 

A pénzeszközök mérlegtétel a vállalkozások fizetőképességének vizsgálata 

szempontjából az egyik legfontosabb forgóeszközcsoportnak tekinthető, amelynek 

elemzése a relatív eltérések módszerével valósítható meg.  

Az aktív időbeli elhatárolások csoportosítása a mérlegben:  

1.Bevételek aktív időbeli elhatárolása 

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 

3. Halasztott ráfordítások 

 

A passzív időbeli elhatárolások csoportosítása a mérlegben:  

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 

Halasztott bevételek 

 

Az aktív és a passzív időbeli elhatárolások elemzéséhez az abszolút eltérések módszereit 

használhatjuk, az elemzés során meg kell állapítani az időbeli elhatárolások főbb tartalmi 

elemeit és a belső összetétel alakulását az előző időszakhoz képest, valamint az azt 

előidéző tényezők kimutatása is fontos elemzési feladat. Az aktív időbeli elhatárolások 

meghatározó elemei a bevételek aktív időbeli elhatárolása, a költségek, ráfordítások aktív 

időbeli elhatárolása és a halasztott ráfordítások. A passzív időbeli elhatárolások 

meghatározó elemei a bevételek passzív időbeli elhatárolása, a költségek, ráfordítások 

passzív időbeli elhatárolása és a halasztott bevételek (Bíró, 2016).  
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A saját tőke csoportosítása a mérlegben:  

1. Jegyzett tőke 

2. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 

3. Tőketartalék 

4. Eredménytartalék  

5. Lekötött tartalék  

6. Értékelési tartalék 

7. Adózott eredmény 

A forrásoldal elemeit vizsgálva a saját tőke elemzését az abszolút eltérések módszereivel 

vizsgálhatjuk, amelynek során a saját tőke összetételének vizsgálata, valamint a saját tőke 

elemeinek az előző évekhez történő összehasonlítása. A saját tőkét a vállalkozás 

tulajdonosai bocsátottak a vállalkozás rendelkezésére visszafizetési kötelezettség nélkül 

véglegesen. A saját tőke az alapításkori tőke, és azóta a működés éveiben felhalmozott 

tőkeelemek összessége. A saját tőke változása akkor tekinthető kedvezőnek, ha 

növekedése az adózott eredményből és ennek kapcsán az eredménytartalékból származik. 

A saját tőke elemeinek vizsgálata kiemelt elemzési feladatot jelent. Az egyes elemeket 

megvizsgálva elmondhatjuk a következőket. A jegyzet tőke elemzése során fontos 

vizsgálati szempont, hogy változott-e az alaptőke, annak csökkenése vagy növekedése 

milyen tényezőknek köszönhető. Növekedés esetén milyen forrásból valósult meg az 

alaptőke emelése, csökkenés esetében milyen okok vezettek idáig. A jegyzett, de még be 

nem fizetett tőke értéke megmutatja, hogy mennyi az a tőkerész, amelyet a tulajdonosok 

még nem bocsátottak a vállalkozás rendelkezésére. A tőketartalékot általában a 

tulajdonosok bocsátják a vállalkozás rendelkezésére véglegesen, de ehhez a tőkerészhez 

osztalékfizetési és szavazati jog nem kapcsolódik (Blumné et al., 2011). Az 

eredménytartalék és a lekötött tartalék vizsgálatakor kiemelt feladat a jogcímenkénti 

vizsgálat. A lekötött tartalék esetében vizsgálni kell a tőketartalékból és az 

eredménytartalékból történő tőkelekötéseket és tőkefeloldásokat, illetve a más jogcímen 

történő tőkelekötéseket és tőkefeloldásokat.  

A céltartalékok csoportosítása a mérlegben:  

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 

3. Egyéb céltartalék 

 

A céltartalékok elemzésével kapcsolatban már említést tettünk a forrásszerkezeti 

mutatóknál. A céltartalékok képzése a várható kötelezettségekre kötelező, a pontos 

összeg meghatározása a vállalkozás egyéni döntésének függvénye. A várható 

kötelezettségekre képzett céltartalékok elemzése során az évenkénti jogcímenkénti 

elemzés elengedhetetlen, mert ez kihatással lesz a következő időszak céltartalékának 

meghatározásához. A jövőbeni költségekre képzett céltartalék nem kötelező a 
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vállalkozások számára, hanem lehetőséget jelent. Az egyéb céltartalékok általában a 

devizában fennálló kötelezettségek halasztott árfolyamveszteségekre képzett összegét 

tartalmazzák. A céltartalékok elemzése az abszolút eltérések módszerével vizsgálható.   

A kötelezettségek csoportosítása a mérlegben:  

Hátrasorolt kötelezettségek 

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 

2. Hátrasorolt kötelezettség jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő 

vállalkozással szemben 

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással 

szemben 

4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben  

 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 

2. Átváltoztatható kötvények 

3. Tartozások kötvénykibocsátásból 

4. Beruházási és fejlesztési hitelek 

5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 

7. Tartós kötelezettség jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással 

szemben 

8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 

9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 

 

Rövid lejáratú kötelezettségek 

1. Rövid lejáratú kölcsönök (ebből az átváltoztatható és átváltozó kötvények) 

2. Rövid lejáratú hitelek 

3. Vevőktől kapott előlegek 

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 

5. Váltótartozások 

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 

7. Rövid lejáratú kötelezettség jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő 

vállalkozással szemben 

8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással 

szemben 

9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek  

10. Kötelezettségek értékelési különbözete 

11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 
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A kötelezettségek alakulásának elemzését többnyire az abszolút eltérések módszereivel 

vizsgáljuk. Ennek keretében elemezhetjük a kötelezettségek szerkezetének alakulását, 

hogy mely kötelezettségfajták állománya és hogyan változott. Vizsgálhatjuk, hogy 

milyen mértékben és változtak-e a kötelezettségek terhei, valamint, hogy vannak-e 

fizetési határidőn túli tartozások, és milyen azok eredményre gyakorolt hatása. A 

követelések elemzéséhez hasonlóan itt is lehet elemzéseket folytatni a relatív eltérések 

módszereit felhasználva, ennek keretében számítandó az átlagos szállítói futamidő 

mutatószáma.  

 

Á𝑡𝑙𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑠𝑧á𝑙𝑙í𝑡ó𝑖 𝑓𝑢𝑡𝑎𝑚𝑖𝑑ő (𝑛𝑎𝑝)

=
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból-Áfa

1 napra jutó anyagjellegű ráforrdítás
 

 

Az átlagos vevőfutamidő mutatónál leírtaknak megfelelően ennél a mutatószám 

értékelésénél is fontos az előző időszakhoz képest bekövetkezett változás vizsgálata. Az 

előző időszakok mellett a tervezett mutatószámhoz is viszonyíthatjuk a jelenlegi 

tényadatokat. A számítás során a független partnerségi viszonyból származó 

kötelezettségek mellett figyelembe kell venni a kapcsolt, a jelentős tulajdonosi és az 

egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szembeni kötelezettségeket is.   

 

3.4.4. A jövedelmezőségi helyzet elemzése 

A jövedelmezőségi mutatók megmutatják, hogy a tulajdonosok, valamint a hitelezők által 

nyújtott, illetve rendelkezésre bocsátott forrásokat, továbbá a vállalkozás használatában 

lévő eszközöket mennyire eredményesen használta fel a gazdálkodó. Jövedelmezően 

akkor gazdálkodik egy vállalkozás, amikor bevételei meghaladják kiadásait, ráfordításait. 

Fenyves et al. (2019b?) szerint egy cég jövedelmi helyzete az egyes vagyonelemek 

költségvonzatának és hozamtermelő képességének összehasonlításával, illetve a 

hozamok és ráfordítások összevetésével is megítélhető. Egy másik megfogalmazásban a 

jövedelmezőségi mutatók azt mutatják meg, hogy adott üzleti évben a vállalkozás 

megtermelt eredményéből mekkora összeg jut valamely alapul szolgáló kategória egy 

egységére.  

 

A jövedelmezőségi helyzet elemzéséről elmondható, hogy minősítő jellegű elemzésről 

beszélünk, a mutatószámok értékelése jelzi a vállalkozások jövedelemtermelő 

képességének változását. A jövedelmezőségi helyzet elemzése lehetőséget teremt más 

vállalkozások jövedelmezőségi mutatóival vagy átlagos ágazati adatokkal történő 

összehasonlításra, kiemelve, hogy azonos ágazatban tevékenykedő vállalkozások adatait 

szabad összehasonlítani. Lehetőséget teremt a jövedelmezőség tendenciaszerű 
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elemzésére, és tájékoztatást nyújt a számviteli beszámoló felhasználóinak. A 

felhasználók, érdekeltekről már említést tettünk a 3.2. fejezetben. Az érdekeltek 

elvárásai, és ennek megfelelően a jövedelmezőségi helyzet elemzésének a célja 

irányulhat:  

• a forgalom növelésére, 

• a költségek csökkentésére, 

• új piacok meghódítására, 

• befektetések növelésére, 

• a beruházási tevékenység végzésére, 

• és az értékesítési eredmény növelésére. 

 

Ennek megfelelően a vállalkozás tevékenységének megítélése a vállalkozással 

kapcsolatba kerülő érdekeltek elvárásaitól függően változhat. Az eredményesség 

megítélésének egyik mutatója a vállalkozások által az adott időszakban elért jövedelem. 

A jövedelmet az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbségeként 

határozhatjuk meg. A jövedelmi helyzet vizsgálatához a bevételek és a költségek 

elemzése is szükséges (Adorján et al., 2011). A vállalkozás eredménytermelő képessége, 

jövedelmezősége központi kérdése a vállalat gazdálkodásának, mivel meghatározza 

rövidtávon az osztalékfizetés lehetőségét és hosszú távon a vállalkozás fejlődésének 

lehetőségét (Bíró et al., 2016). 

A jövedelmezőség elemzéséhez az eredménykimutatás tételeit használjuk fel, amellyel a 

vállalkozás eredményességét vizsgáljuk. A jövedelmezőségi mutatók általános 

képletében valamilyen választott eredménykategóriák viszonyítunk valamilyen vetítési 

alaphoz. 

Jövedelmezőségi mutató=
Eredménykategória

Vetítési alap
 

A jövedelmezőségi mutató számlálójában az alábbi eredménykategóriák szerepelhetnek:  

 értékesítés bruttó eredménye (fedezeti összeg), 

 üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, 

 adózás előtti eredmény, 

 adózott eredmény. 

 

Az értékesítés bruttó eredménye a forgalmiköltség-eljárással készülő 

eredménykimutatásban található eredménykategória. A forgalmiköltség eljárású 

eredménykimutatás az értékesítés érdekében felmerült költségek szerint csoportosítja a 

ráfordításokat. Az értékesítés bruttó eredménye az értékesítés nettó árbevétele és az 

értékesítés közvetlen költségeinek a különbségeként határozható meg. A felsorolt további 
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eredménykategóriák az összköltségeljárással készülő és a forgalmiköltség-eljárással 

készülő eredménykimutatásban is szerepelnek. Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 

a vállalkozás működéséből származó eredményt mutatja meg, azon tevékenységekből 

elért eredményt, amely érdekében a vállalkozást létrehozták. Ennek a kategóriának 

meghatározó a szerepe az adózott eredmény kialakításában. Az adózás előtti eredmény 

az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye és a pénzügyi műveletek eredményének az 

összegéből alakul ki. Az adózott eredmény az adózás előtti eredmény és az adófizetési 

kötelezettség különbségeként határozandó meg, a vállalkozás adott évben elért 

eredményét mutatja meg.  

A jövedelmezőségi mutató nevezőjében az alábbi vetítési alapok szerepelhetnek:  

 értékesítés nettó árbevétele, 

 az értékesítés nettó árbevétele, az egyéb bevétel és a pénzügyi műveletek 

bevétele, 

 saját tőke, 

 összes eszközök, 

 különböző eszközcsoportok, 

 bérköltség, 

 személyi jellegű ráfordítások, 

 a vállalkozás átlagos állományi létszáma. 

 

A fenti lehetősége alapján számos változat felírható a jövedelmezőségi mutatók 

kiszámítására, azonban a vállalkozásoknak nem szükséges minden variációt kiszámítani 

és értékelni, csak azokat a mutatókat szükséges vizsgálni időről időre, amelyek a 

vállalkozás szempontjából releváns tartalommal rendelkeznek, és ezáltal információval 

szolgálnak a döntéshozók számára. A jövedelmezőségi mutatószámok a létszámarányos 

jövedelmezőségi mutató kivételével százalékos mutatószámok, változásuk akkor ítélhető 

kedvezőnek, ha növekedés történik a mutatószámok értékében.  

Árbevételarányos jövedelmezőségi mutatók (Return on sales- ROS) 

Az árbevételarányos jövedelmezőségi mutatószámok nevezőjében csak az értékesítés 

nettó árbevétele szerepel. Különböző mutatókat tudunk meghatározni annak 

függvényében, hogy milyen eredménykategóriát szerepeltetünk a számlálóban.  

Átlagos fedezeti hányad=
Az értékesítés bruttó eredménye

Értékesítés nettó árbevétele
𝑥100 

 

Árbevételarányos üzemi tevékenység eredménye=
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

Értékesítés nettó árbevétele
𝑥100 



        

132 

 

 

Árbevételarányos adózás előtti eredmény=
Adózás előtti eredmény

Értékesítés nettó árbevétele
𝑥100 

Árbevételarányos adózott eredmény=
Adózott eredmény

Értékesítés nettó árbevétele
𝑥100 

Az árbevételarányos adózott eredmény mutató, a tulajdonosi hozamnak egy komplett 

jellemzője.  Az árbevételarányos üzemi (üzleti) eredmény esetében az 

alaptevékenységből elért eredménnyel számolunk, ez a működési tevékenységből 

származó jövedelmet mutatja. A mutató magas értékét és növekvő tendenciáját tekintjük 

kedvezőnek. Az alacsony árbevételarányos jövedelmezőségi mutatószámok értéket 

általában kedvezőtlennek tekintjük, mivel ebben az esetben az elért árbevételnek kis része 

realizálódik a profitban. A mutató alacsony értéke jelezheti azt, hogy a vállalkozás nem 

állít elő elegendő bevételt a költségeihez képest, illetve, hogy nem megfelelően 

menedzseli költségeit (Takács, 2015). 

Bevételarányos jövedelmezőségi mutatók  

A bevételarányos jövedelmezőségi mutatók nevezőjében az értékesítés nettó árbevétele 

mellett további bevételek is szerepelnek. A mutatószám meghatározásakor arra kell 

figyelni, hogy a nevezőben csak olyan bevétel kerüljön feltüntetésre, amely a 

számlálóban megtalálható eredménykategória kialakításában szerepet játszik.  

Bevételarányos üzemi tevékenység eredménye= 

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

Értékesítés nettó árbevétele+egyéb bevétel
𝑥100 

Bevételarányos adózás előtti eredmény= 

Adózás előtti eredmény

Értékesítés nettó árbevétele+egyéb bevétel + pénzügyi műveletek bevétele
𝑥100 

Bevételarányos adózott eredmény= 

Adózott eredmény

Értékesítés nettó árbevétele+egyéb bevétel + pénzügyi műveletek bevétele
𝑥100 

 

Saját tőkearányos jövedelmezőségi mutatók (Return on Equity- ROE) 

A saját tőkearányos jövedelmezőségi mutatók nevezőjében a saját tőke értéke szerepel. 
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Saját tőkearányos üzemi tevékenység eredménye=
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

Saját tőke
𝑥100 

 

Saját tőkearányos adózás előtti eredmény=
Adózás előtti eredmény

Saját tőke
𝑥100 

 

Saját tőkearányos adózott eredmény=
Adózott eredmény

Saját tőke
𝑥100 

A saját tőkearányos jövedelmezőségi mutatók közül az saját tőkearányos adózott 

eredmény mutatóját használják a leggyakrabban. Ennek oka, hogy a vállalkozás 

döntéshozóinak érdekeltségi rendszerével nagyon szoros a kapcsolata.  

A jövedelmezőség értékelésekor figyelembe kell venni, hogy egy lehetséges rövid távú 

taktikai lépés miatt a vállalkozás kiemelkedően magas jövedelmezőséget mutat fel. Ezt 

úgy éri el, hogy csökkenti a kísérleti fejlesztés költségeit, az értékesítési vagy reklám 

költségeket, a környezetvédelmi kötelezettségekhez tartozó költségeket, stb. Éppen ezért 

fontos, hogy a jövedelmezőséget vevői és piaci szempontból is megvizsgáljuk, mint 

például vevői elégedettség, piaci részesedés, valamint megfigyeljük a vállalkozás 

innovációs tevékenységekre fordított energiáit. Ahhoz tehát, hogy helyesen értelmezzük 

a jövedelmezőség alakulását, nem elég statikus állapotokat vizsgálni, sokkal inkább 

fontos a tendenciaszerű elemzés. A tulajdonosoknak nem az osztalékelvárásokra kell 

koncentrálniuk, hanem arra, hogy forrásokat visszahagyva gyarapítsák saját tőkéjüket 

(Bíró et al.,  2016). 

Eszközarányos jövedelmezőségi mutatók (Return on Assets - ROA) 

Az eszközarányos jövedelmezőségi mutatók azt mérik, hogy a vállalkozás képes-e 

kielégítő mértékű eredményt elérni az összes eszközre vonatkoztatva és megmutatja, 

hogy milyen hatékonyan használja a vállalkozás az eszközeit. A mutatószámok 

meghatározása során a választott eredménykategóriát az összes eszközértékhez, vagy az 

eszközök egy meghatározott csoportjához viszonyítjuk.   

Eszközarányos adózás előtti eredmény=
Adózás előtti eredmény

Összes eszközérték
𝑥100 

 

Eszközarányos adózott eredmény=
Adózott eredmény

Összes eszközérték
𝑥100 
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Az eszközarányos jövedelmezőségi helyzet elemzése rendkívül fontos szerepet tölt be a 

vállalkozások életében, akár saját vállalkozás korábbi évekhez történő 

összehasonlításról, akár más vállalkozásokkal történő összehasonlításról van szó (Bíró et 

al, 2016).   
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