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A gazdasági események típusai 

49. lecke 



 A gazdasági esemény olyan beavatkozás, amelynek 

hatására  megváltozik a vállalkozó vagyoni helyzete és 

jövedelemhelyzete, vagyis valamilyen vagyon mozgás 

következik be, valamilyen címen változik, alakul az 

eredmény. 

 

 A gazdasági eseményt gyakran nevezzük gazdasági 

műveletnek. 

Gazdasági esemény 



 Termelési szakaszba tartozó gazdasági események – 

költség és ráfordítás felmerülés 

 Forgalmi szakaszba tartozó gazdasági események – 

beszerzés, értékesítés 

 Elosztási szakaszba tartozó gazdasági események – 

munkabér elszámolás, adó 

Gazdasági műveletek csoportosítása – a 

társadalmi újratermelési folyamathoz való 

tartozásuk alapján 



 Alapvető gazdasági események – csak a mérlegben 

történik változás, a vállalkozás vagyonában történi 

változás 

 Összetett gazdasági események – a gazdasági művelet 

hatással van a vállalkozás eredményére 

Gazdasági műveletek csoportosítása – a 

vállalkozás vagyoni és jövedelmi viszonyaira 

gyakorolt hatások alapján 



4 fajtája van: 

• eszköz körforgás 

• forrás körforgás 

• tőke bevonás a vállalkozásba 

• tőke kivonás a vállalkozásból 

Alapvető gazdasági események 



 Lényege: az egyik eszköz ugyanakkora 
összeggel növekszik, mint amennyivel egy 
másik eszköz csökken. 

 A mérlegben kimutatott eszközök 
átrendeződnek, de a mérleg főösszeg 
változatlan marad. Pl.: pénz felvétel 
bankszámláról, anyag vásárlás készpénzért, 
értékpapír vásárlás azonnali fizetéssel. 

Eszköz körforgás 



 Lényege: az egyik forrás ugyanakkora összeggel 
csökken, mint egy másik forrás növekszik. 

 Hatása: a mérleg forrás oldala rendeződik át. A mérleg 
főösszeg változatlan marad, de a források egyes részei 
megváltoznak. Pl.:mérlegszerinti eredmény átvezetése 
eredménytartalékba, jegyzett tőke felemelése 
tőketartalékból. 

Forrás körforgás 



Tőke bevonás a vállalkozásba 

 Lényege abban áll, hogy egyik eszköz 
ugyanakkora összeggel növekszik, mint egy 
forrás (eszköz növekedés = forrás növekedés) 

 Hatása: mind az eszközállomány, mind a 
forrásállomány azonos összeggel kibővül. A 
vállalkozás vagyona nő, a mérleg főösszeg 
növekszik. Pl.: Anyagvásárlás szállítóktól 
(későbbi fizetés), kötvény kibocsátás. 



 Lényege, hogy egy eszköz ugyanakkorra 
összeggel csökken, mint amivel egy forrás 
csökken (eszköz csökkenés = forrás 
csökkenés). 

 Hatása: az eszköz állomány és forrás állomány 
beszűkül, a vállalkozás vagyona csökken, a 
mérleg főösszege csökken. Pl.: szállító tartozás 
átutalása, adótartozás átutalása, saját kötvény 
beváltása. 

Tőke kivonás a vállalkozásból 



Tárgyi eszközök 

Anyagok 

Elszámolási 

betétszámla 

Pénztár 

10 000 

 

20 000 

10 000 

 

5 000 

Jegyzett tőke 

Tőketartalék 

Szállító tartozás 

30 000 

5 000 

10 000 

 

 

 

Összesen 45 000 Összesen 45 000 

Mintapélda az alapvető gazdasági 

eseményekre – kiinduló helyzet 

Mérleg 



Tárgyi eszközök 

Anyagok 

Elszámolási 

betétszámla 

Pénztár 

 

10 000 

 

22 000 

10 000 

 

3 000 

Jegyzett tőke 

Tőketartalék 

Szállító tartozás 

33 000 

2 000 

10 000 

 

 

 

Összesen 45 000 Összesen 45 000 

Mérleg 

Forrás körforgás – 3000 Ft-tal emelik a jegyzett 

tőkét tőketartalékból 

 



Tárgyi eszközök 

Anyagok 

Elszámolási 

betétszámla 

Pénztár 

 

10 000 

 

22 000 

10 000 

 

3 000 

Jegyzett tőke 

Tőketartalék 

Szállító tartozás 

30 000 

5 000 

10 000 

 

 

 

Összesen 45 000 Összesen 45 000 

Eszköz körforgás – 2000 Ft értékben anyagot 

vásárolunk készpénzért 

Mérleg 



Tárgyi eszközök 

Anyagok 

Áruk 

Elszámolási 

betétszámla 

Pénztár 

 

10 000 

 

22 000 

12 000 

10 000 

 

3 000 

Jegyzett tőke 

Tőketartalék 

Szállító tartozás 

33 000 

2 000 

22 000 

 

 

 

Összesen 57 000 Összesen 57 000 

Mérleg 

Tőke bevonás a vállalkozásba – 12 000 Ft-ért 

árut vásárolunk későbbi fizetéssel 



Tőke kivonás a vállalkozásból –  

8000 Ft-ot átutalunk a szállítóknak 

Tárgyi eszközök 

Anyagok 

Áruk 

Elszámolási 

betétszámla 

Pénztár 

 

10 000 

 

22 000 

12 000 

2 000 

 

3 000 

Jegyzett tőke 

Tőketartalék 

Szállító tartozás 

33 000 

2 000 

14 000 

 

 

 

Összesen 49 000 Összesen 49 000 

Mérleg 



Gyakorló példa – egyszerű gazdasági 

eseményekre 

 Egy vállalkozás a kiinduló helyzetben a következő 

eszközökkel és forrásokkal rendelkezik (Ft): tárgyi eszközök 

12 000, pénztár 4 000, elszámolási betétszámla 16 000,  

jegyzett tőke 10 000, tőketartalék 3 000, szállítói tartozás …..? 

 A következő gazdasági események történnek: 

 Áruvásárlás készpénzért 2 000 Ft értékben 

 Jegyzett tőkét csökkentünk 3 000 Ft értékben a 

tőketartalékkal szemben 

 Anyagvásárlás későbbi fizetéssel 5 000 

 Szállítóknak átutalnak 6 000 Ft 

 Állítsa össze a kiinduló mérleget, majd mind a négy gazdasági 

esemény hatását mutassa be! 



 Vállalkozói tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó 

Eredményt javító gazdasági események 

Eredményt rontó gazdasági események 

  

 Vállalkozói tevékenységhez közvetetten kapcsolódó gazdasági 
események 

Bevételekre ható 

Ráfordításokra ható 

 

Összetett gazdasági események 



Árbevétel elszámolása – pl. kiszámlázott áru értéke 10 000 Ft (Áfa mentes) 

Hatás:  

Vevő növekedés 10 000 

Árbevétel növekedés 10 000 

 

Aktivált saját teljesítmény növekedésének elszámolása – pl. saját 
előállítású szerszám értéke 2000 Ft 

Hatás: 

Anyag értéke nő: 2000 

Aktivált saját teljesítmény értéke nő 2000 

Eredményt javító gazdasági események 



Költségek elszámolása – pl. anyag felhasználás elszámolása 

Hatás: 

Anyagköltség nő 

Anyag értéke csökken 

 

Aktivált saját teljesítmények csökkenésének elszámolása – 
késztermék készlet eladása 

Hatás: 

Késztermék készlet csökken 

Aktivált saját teljesítmények értéke csökken 

Eredményt rontó gazdasági események 



 Lehet: egyéb bevétel, pénzügyi műveletek bevétele, 
rendkívüli bevételek 

 Pl. tárgyi eszköz értékesítés bevétele 5000 Ft 

 

 Hatása: 

 Egyéb bevétel nő 5000 

 Elszámolási betétszámla nő 5000 

Közvetett gazdasági események – bevétel 

növekedés 



 Lehet: egyéb ráfordítás, pénzügyi műveletek ráfordítása, 
rendkívüli ráfordítások 

 Pl. az értékesített tárgyi eszköz könyvszerinti értéke 
4000 Ft 

 

 Hatása: 

 Egyéb ráfordítás nő 4000 Ft 

 Tárgyi eszköz értéke csökken 4000 Ft 

Közvetett gazdasági események – ráfordítás 

növekedés 



Köszönöm a figyelmet! 


