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Könyvviteli számla 

 A könyvviteli számla: 

 egy olyan kétoldalú kimutatás, amelynek egyik oldalára a 
növekedést, másik oldalára a csökkenést könyveljük el. A bal oldalt 
“tartozik”, a jobb oldalt “követel” oldalnak nevezzük. 

 

  



KÖNYVVITELI SZÁMLÁKKAL KAPCSOLATOS  

FOGALMAK 
 

•Egyenleg (Saldo) 

 

•Kezdőegyenleg 

 

•Záróegyenleg 

 

•Pillanatnyi egyenleg 

 

•Forgalom (Promet) 

 

•Tartozik forgalom 

 

•Követel forgalom 

 

•Kontírozás 

 



Könyvviteli számla 

 A könyvviteli számlának homogénnek és integráltnak kell lennie. 

Homogén – csak azokat a gazdasági változásokat tartalmazza, 

amelyek arra a számlára vonatkoznak.  

 Integrált –a számlára vonatkozó összes változást tartalmazza.  

 Pl. 1) Váltóval egyenlítettük ki tartozásunkat a szállítók felé. 

 2) Csekkel egyenlítettük ki tartozásunkat a szállítók felé. 

 3) Váltóval egyenlítettük ki tartozásunkat a szállítók felé. 



Könyvviteli számlák csoportosítása 

Nyitásuk alapján:  

 

 •potenciálisan lehetséges–korlátlan számú 

 

 •szimbolikus–valóban nem nyitjuk meg őket, de a valóban megnyitott számlák összegzésével, 
megkaphatjuk ezen számlák forgalmát és egyenlegét  

 

 •valóban megnyitott 

 

Átfogóságuk szerint: 

 

 •teljes számla–forgalma és egyenlege a teljes vagyonelem nagyságát megmutatja 

 

 •nem teljes számla–csak a korrektív számlákkal együtt alkotnak egységet.  

 

 •korrektív (értékhelyesbítő) számla–korrigálja a nem teljes számla értékét úgy, hogy a korrektív 
számla egyenlegét hozzá kell adni vagy ki kell vonni a nem teljes számla egyenlegéből, amellyel 
egy egységet képez (értékhelyesbítő számlák). Korrektív számlát közvetlenül a nem teljes számla 
alá kell írni!  

 



Könyvviteli számlák csoportosítása 

Tartalmuk szerint: 

 

 •állomány számlák–a vagyon elemek állományát mutatják meg 
(aktív (eszköz) számlák, passzív (forrás) számlák, aktív-passzív, 
passzív-aktív számlák) 

 

 •eredmény számlák–az eredmény mérleg tételei (ráfordítás 
számlák, bevétel számlák) 

 

 •vegyes számlák–Törvény tiltja őket. Akkor jelentkezik, ha a 
tartozik és követel oldalon különböző ár szerint történik a könyvelés. 
Egyenlegük nem mutat sem vagyon, sem elért eredmény 
nagyságot. 

 



Könyvviteli számlák csoportosítása  
Aszerint, hogy mely könyvben vezetik: 

 •főkönyvi számla (szintetikus)-minimum két analitikus számlából áll, 
mérleg sor lesz belőle, csak értékben, bekerülnek az állomány és 
eredménymérlegbe, kötelező, a főkönyv eleme  

 

 •segédkönyvi számla (analitikus)–részletesen kimutatják a vagyon és 
eredmény elemét, adatot szolgáltat a szintetikus számlához, mennyiségi, 
érték, idő, naturális adatok, nem kerül be az állomány és 
eredménymérlegbe, kötelezően összhangban kell lennie a szintetikus 
számlával, nem kötelező vezetni, segédkönyv eleme 

 

A számla forgalma alapján: 

 •változó számlák–növekedés és csökkenés 

 

 •kumulatív számlák–csak növekedés (bevételek és ráfordítások) 

 



Köszönöm a figyelmet! 


