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1. BEVEZETÉS 
 

A piacgazdaság hatékony működéséhez elengedhetetlen, hogy a piac 
szereplői számára, olyan objektív információk álljanak rendelkezésre, amelyekből 
döntéseiket megalapozhatják. A számvitel - mint a gazdasági kommunikáció 
egyik információs bázisa - tükrözi a vállalkozás vagyoni helyzetét, sőt 
makroszinten nézve betekintést ad egy adott ország gazdasági infrastruktúrájába 
is. Ebből adódóan igaz az, hogy a számvitel reformja alapfeltétele volt a 
tőkepiacok kialakulásának, valamint a vállalkozások hatékony működésének, és 
egyértelmű megítélésének. A piacgazdaságban a számviteli adatok alapján 
készített beszámoló alapvető célja, hogy megbízható és valós képet adjon a 
vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. Ezek fontosak mind a 
menedzsment, mind a tulajdonos, illetve befektetők, hitelezők és beszállítók 
számára, ezért a jelentések tartalma a különféle felhasználók információ igényeire 
kell, hogy épüljön. Következésképpen a számviteli szabályozás sokféle érdek 
összeegyeztetését jelenti. 

A hazai politikai és gazdasági rendszerváltás magával hozta a szakmai 
jogszabályok módosítását is. Az egyik jelentős jogszabályi változás a számviteli 
törvényt illetően 1991-ben került alkalmazásra, ami azt jelentette, hogy 
megalkották a 1991. évi XVIII. sz. törvényt. Ezt követően az uniós csatlakozás 
közeledtével az úgynevezett unióharmonizáció jegyében további módosító 
lépésekre volt szükség, melyek a hazai számviteli rendszert az uniós 
direktíváknak való megfeleltetést hivatottak szolgálni. Az egyeztető folyamatok 
eredményeként született meg a 2000. évi C. tv. a számvitelről, mely már 
kidolgozott formában tartalmazta az unió által felállított követelmények alapján a 
jogszabályi környezetet. A törvény az eltelt idő alatt a saját evolúciós folyamata 
során számos kis és nagyobb módosuláson esett át. A mai napig nem 
beszélhetünk ugyan egy teljesen kiforrott végső formáról, de azok a vezérfonalak, 
amelyek meghatározóak a számviteli szakma alkalmazása területén, már stabilan 
szolgálják a jogrendet. A számviteli törvény előírja a vállalkozások számára a 
számviteli politika készítési kötelezettséget. A számviteli politika a vállalkozások 
számára széleskörű választási lehetőséget biztosít arra vonatkozóan, hogy hogyan 
alkalmazzák a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit úgy, hogy azok a 
vállalkozás adottságainak, körülményeinek megfelelő számviteli rendszert 
képezzenek. Ebben a szabályzatban rögzíteni kell a társaság életében 
bekövetkezett a valós vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzetre ható változást, 
változásokat. Tulajdonképpen elmondható, hogy a számviteli politika a számviteli 
törvény gyakorlati végrehajtásához szükséges módszerek és eljárások összessége, 
amely a vállalkozás adottságainak, körülményeinek megfelelő számviteli 
rendszer, értékelési módok, és eljárások optimális megválasztását jelenti. 
Ugyanakkor ebben áll a legfőbb jelentősége is, miszerint, a vállalkozásoknak e 
szabályozás keretén belül kell rögzíteni, hogy a törvény adta választási 
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lehetőségek közül melyiket, milyen feltételek fennállása esetén alkalmazzák.  
Kialakítása azt a célt szolgálja, hogy a vállalkozásnál olyan számviteli rendszer 
funkcionáljon, amelynek alapján összeállított éves beszámoló információi 
megbízhatóak és valósak annak következtében, hogy a vállalkozás könyvviteli 
rendszere (a főkönyvi és analitikus könyvelés), és az azt alátámasztó bizonylati 
rendszere megfelel a számviteli alapelvek és a számviteli törvény könyvvezetésre, 
valamint számviteli bizonylatokra vonatkozó előírásainak. Ebből adódóan a 
vállalkozás könyvviteli rendszerének kialakítása is tartalmilag kapcsolódik a 
számviteli politikájának felépüléséhez, hiszen valójában az erre vonatkozó 
számvitel- politikai döntésekkel alapozható meg a belső vezetői információs 
rendszer. Figyelemre méltó az is, hogy a vállalkozások stratégiájának 
végrehajtásában is rendkívül nagy szerepet tölthet be. A vezetésnek elsősorban 
azt kell meghatároznia, hogy azt milyen stratégiai, illetve üzletpolitikai célok 
szolgálatába kívánja állítani, valamint, hogy milyen formában kívánják rögzíteni 
a törvény adta lehetőségek közötti választásról meghozott számvitel - politikai 
döntéseket. A vállalkozások számviteli politikájukban választják ki azokat a 
konkrét számviteli értékelési, elszámolás-technikai eszközöket és módszereket, 
amelyeket következetesen alkalmaznak minden olyan területen, ahol a hatályos 
számviteli törvény lehetőséget biztosít. Természetesen a politika kialakításakor 
tisztázni kell, hogy a kijelölt cél milyen módon, milyen értékelési eljárások 
alkalmazásával érhető el. Profit és jövedelem-maximalizálásnál azokat a 
döntéseket kell előtérbe helyezni, amelyekkel időben eltolódik a költségek 
elszámolása, míg az adóminimalizáláshoz azokat a döntéseket érdemes előnybe 
helyezni, amelyek segítségével az adott évben mindazt költségként számolhatja 
el, amire a számviteli törvény legális lehetőséget ad. A vállalkozások által 
elkészített számviteli politika tehát számos pontban eltéréseket mutathat 
gazdálkodó szervezetenként.  

1.1. A kutatás céljai 
 
1. A dokumentáció összeállítása során azon közgazdasági tényezők 

definiálása – a számviteli politika értékteremtő tényezőinek 
megállapítása –, amelyek segítik a gazdaságilag vezetéstámogató 
számviteli politika kialakítását. Természetesen figyelembe véve azt, 
hogy a számviteli politikában meghatározott szabályok végrehajtása során 
a beszámolón keresztül megbízható és valós képet kell mutatatnia a 
vállalkozás vagyoni helyzetéről. A tényezői kapcsolatrendszer 
függvényében mérleg egyenértékes tényezőcsoportok megállapítása. 

 
2. Rámutatni azokra a különbségekre, - különös tekintettel a vállalkozási 

profilra, illetve azon túlmenően az ágazati sajátosságokra, 
összefüggésben a számviteli riportokból nyerhető információkkal - a 
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kialakított számviteli politikákban, amelyek leginkább befolyásolják, 
illetve meghatározzák a vállalkozások eredményességét. Az elemzéseim 
során kitérek a kapcsolt gazdálkodási területek hatásmechanizmusára, a 
menedzsment egyéb területeivel (VBM), azoknak a vállalkozások életére, 
működésre gyakorolt hatására, és egyben a vállalkozások 
értéknövelésében is meghatározóak.  

 
3. A számvitel alkalmazott módszertani fejlesztése, a számviteli politika 

kialakításán keresztül. Empirikus tapasztalatokkal alátámasztva elméleti 
és gyakorlati modellezéssel, és esettanulmányokkal, esetpéldákkal 
alátámasztani a számviteli politika gazdálkodásszervezésben betöltött 
szerepét. Megfelelő számú variánst kidolgozni és a kialakult mátrixot 
értékelni és következtetéseket levonni. 

 

1.2. A kutatás hipotézisei 
 

1. A vállalkozás számviteli politikájának kialakításában a törvény adta 
lehetőségeken belül sok olyan egyéb közgazdasági tényezőt illetve azok 
prioritását is kell figyelembe venni. Ezek lehetnek a számviteli politika 
összeállításának értékteremtő tényezői, amelyeket a gazdasági vezetésnek 
a számvitelszervezés során be kell építeni a gazdálkodásszervezésbe, 
következésképpen ki kell alakítani – fel kell építeni – a hatékonyan 
működő számviteli menedzsmentet. 

2. A vállalkozások fundamentális jellemzői rámutatnak a döntésorientált 
számviteli politika meghatározására. Mindez szükséges ahhoz, hogy 
releváns információk álljanak rendelkezésre az üzleti döntésekhez, illetve 
hatékonyan működő számviteli menedzsment legyen jelen a vállalkozások 
adminisztratív irányításában. A számviteli politika tartalmi tényezőinek a 
besorolása ágazati és tevékenységi szinten is meghatározóak. 

3. A modellezésekkel növelhető a vállalkozás tulajdonosi értékszemlélete, 
filozófiája –valós megítélést és reálisabb vagyonértéket mutathat - így 
javítható a külső piaci szereplők számára is a valós kép megítélése 
valamint a számvitel üzleti életben betöltött szerepe. Ugyanakkor az 
információk összehasonlíthatósága nélkül – mérleg egyenértékes 
bevezetését - a számviteli adminisztratív értéknövelés nem valósulhat 
meg, amit a tulajdonosi és a befektetői szemlélet egyre inkább 
megkövetel. 
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2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 

2.1. A számvitel tudománya 
A számvitel a társadalom gazdasági fejlődésének a létező gazdasági feltételektől 
szorosan függő gazdálkodásszervezési terület. Fejlődése kapcsolatban volt a 
magántulajdonosok létezésével, akik termelő, kereskedelmi vagy más gazdasági 
tevékenységet végeztek, csereviszonyok létezésével, a pénzeszközök 
használatával, mint általános értékmérővel, és a hitelezési folyamatok 
elindulásával, tehát közvetlen kapcsolatban áll a vállalkozással, a vállalkozóval. 
Véleményem szerint, mindezekből következik, hogy a számvitel tárgya és az 
információs módszerek megállapítása egy pontosan meghatározott gazdasági 
egység viszonyához kapcsolódik, melynek tevékenysége a számvitelben 
képeződik le és a végrehajtott tevékenység eredményei a számvitelből 
állapíthatók meg. Goethe, német poéta, regényíró, tudós és általános génius a 
kettős könyvvitelről ezt írta "ez egyike a legötletesebb emberi feltalálásnak, és 
minden jó vállalkozónak használni kellene". Tóth (1996) megfogalmazásában a 
számvitel a társadalomtudományok kategóriájában a közgazdaságtudományok 
egy szakágazata. Sutus (1998) gyakorlatiasan leírja, hogy a számvitel fogalma 
alatt a gazdálkodó szervezetek (vállalkozások) működését, tevékenységét 
bemutató információs rendszert értjük. A különböző formájú és tulajdonú 
vállalkozásoknál a számvitel a piacgazdaság működéséhez nélkülözhetetlen 
információkat nyújt: a piac szereplői számára, az adóhatóság felé és a 
vállalkozás irányítói és tulajdonosai részére a vállalkozások vagyoni, pénzügyi, 
jövedelmi helyzetéről és működésükről. A számvitellel foglalkozó szakemberek 
Fekete (2008) nagy része a számvitelt alapvetően a gazdasági folyamatok 
dokumentálásának, rögzítésének, visszatükrözésének és ellenőrzésének az 
eszközének nevezi, amely a változó gazdasági folyamatok mozgáselemeit 
követi, rögzíti azokat külön-külön és egymással összefüggésben is, ugyanakkor 
az is elmondható, hogy tartalmában mindig az élő gazdasági folyamatokat 
tükrözi, és az abból levezetett kategóriákat, fogalmakat alkalmazza. Zéman 
(2003) szerint, menedzsment oldalról közelítve a számvitel azért tudta teljesíteni 
a feladatokat, mert önmagában zárt és belsőleg rendezett információs rendszert 
képvisel, ezáltal vezetési információkat nyújt a vállalat gazdasági 
tevékenységéről. Közelítését kiegészítve Malasics (2003) úgy fogalmaz, hogy a 
számvitel azért nevezhető specifikus gazdasági tudományágnak, mert 
különlegessége és nélkülözhetetlensége abban rejlik, hogy képes 
rendszerezetten, folyamatosan, és komplexen a gazdasági egységek 
tevékenységét értékben kvantitatív módon kifejezni. Reke (1994) már 
hangsúlyozta, hogy kisvállalkozások gazdasági tevékenységében tulajdonképpen 
a számvitel egy szolgáltatás, amely a vállalatvezetőknek, az adófizetőknek, az 
igazgatóknak, és bárki másnak olyan pénzügyi információkat nyújt, amely 



10 

szükséges ahhoz, hogy információval jól alátámasztott döntést hozzanak. 
Véleményem szerint – természetesen egyetértve az előző kutatókkal a számvitel 
egy olyan információs rendszer, ami méri, feldolgozza és közli a pénzügyi 
információkat egy adott gazdasági egységről, illetve egy olyan folyamat, amit 
arra használnak, hogy mérjen és közöljön releváns információkat a különböző 
felhasználóknak. Hasonlóan vélekedik Sztanó (2001) és Nagy (2003) akik azt 
hangsúlyozzák, hogy az üzleti világ információigénye kielégítésének egyik 
lehetséges módja a számvitelből nyert elsődleges és másodlagos információk és 
az azokból készített beszámolók, jelentések, elemzések formájában megtestesülő 
számadás a mindenkori jogszabályi előírások szerinti megjelenítés. Zéman 
(2006) és Bács (2007) munkásságában kiemeli azt is, hogy a számvitelnek nem 
feladata valamennyi, az ületi tevékenységhez kapcsolódó folyamat leképezése, 
hiszen a felhasználói körbe tarthatnak többek között az állam, mint tulajdonos, 
magántulajdonosok, befektetők, hitelezők, üzleti partnerek, menedzsment, 
munkavállalók, akiknek az érdekei olyan szerteágazóak, hogy a megfelelő 
egyensúly kialakítása kizárólag hatékony és rugalmas szabályozáson keresztül 
valósulhat meg. Gál (2006) szerint a számvitel tulajdonképpen felfogható úgy 
is, mint a gazdasági tevékenységről készülő információk előállítási folyamata, 
azaz a vagyon, a vagyonváltozás, illetve a tevékenység teljesítményeinek és 
eredményének számbavétele. Az ilyen típusú üzleti számbavételi tevékenység 
alapvető célja a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről 
és azokban bekövetkezett változásokról – teljes pénzügyi kimutatások 
elkészítése. Véleményem szerint a fenti definíciók közös elemei egyértelműen 
rámutatnak a számvitel céljaira, amelyek a következők: 

1. A számviteli tevékenység tulajdonképpen információszolgáltatás. Az 
információszolgáltatás a definícióban részletezésre is kerül (mérés, 
azonosítás stb.).  

2. Az információszolgáltatás tárgyára vonatkozóan kihangsúlyozásra kerül egy 
adott üzleti egység gazdasági tevékenysége. 

3. A számviteli tevékenység célja a vállalatot érintő gazdasági döntéseket hozó 
belső és külső felhasználók kiszolgálása. 

4. A számvitel a tájékoztatásnak, publicitásnak egyfajta eszköze a külső 
felhasználók és a döntéseket hozók részére. 

5. Külső szabályozottságon alapul. (törvény, standardok, EU irányelvek, stb.) 
Összegezve, a számvitel a szabályokra épülő eljárások, módszerek, technikák 
szakemberek általi működtetésének olyan zárt rendszere, amely magában 
foglalja a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére ható 
jelenségek teljes körű számbavételét, beleértve az azonosítást, megjelenítést, 
értékelést, ellenőrzést és a mindenkori – térbeni, időbeni – közzétételi 
követelmények teljesítését. A számvitel jelenlegi rendszere – beleértve a 
nemzetközi és a hazai nemzeti számvitelt – hosszú fejlődés eredménye. A 
társadalmakon belüli munkamegosztás gazdasági kapcsolatokat hoz létre. 
Sárközi (1999) véleményében hangsúlyozza, hogy a jogszabályi kapcsolatok 
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jogi és üzletpolitikai szinten is jelentkeznek, gyakoribbakká válnak, amelyek 
tükrözése, nyomon követése már rendszerezettséget igényel ügyvezetői szinten 
is, így a számviteli szabályokat nem önmagukban kell értékelni. Ez a fejlődési 
vonulat visszavezethető a kereskedelmi kapcsolatok kialakulásához, majd az 
ipari, a mezőgazdasági és így az egyéb vállalkozások kialakulásával fejlődött a 
jelenlegi rendszerré. Tóth (1996) A számvitel különféle elnevezésekkel ugyan, 
de történelmileg egyidős a gazdasági tevékenységek munkamegosztáson alapuló 
elkülönülésével és azok önállóvá válásával. A számvitel feladataiban, 
módszereiben az egyes korok követelményeihez igazodott, a gazdasági 
viszonyok tartalmának megfelelően változott. Feladatait, funkcióit tehát a 
mindenkori gazdasági viszonyok konkrét igényei határozzák meg. 
Magyarországon az 1950-es és 60-as években alakultak ki az első ipari, 
kereskedelmi, mezőgazdasági számlakeretek, majd ezt követően 1979-től 
kialakult az egységes számlakeret is. A számvitel tudományos fejlődése során 
felhasználta és alkalmazta a korábbi időszakok könyvviteli módszereit, a 
mérlegelméleteket. 
 

2.1.1. A számvitel fejlődéstörténete 
A számvitel kialakulása hosszú történelmi –gazdasági és társadalmi - 

fejlődés eredménye. Az időszámítás előtti 4500-as évekig is szükséges volt, hogy 
az emberek saját vagyonukról feljegyzéseket készítsenek. A történészek és 
nyelvtudósok szerint a betű keletkezése kapcsolatban volt a tulajdonosok 
vagyonának szükségszerű írásos feljegyzésével, következésképpen a számvitel 
keletkezésével. Ezt bizonyítják a jegyzetek készítésére használt képbetűk is, 
amelyek már időszámításunk előtt néhány évezreddel léteztek. A 
vagyonfeljegyzés vezetésének technikája tökéletesedett a papirusz feltalálása 
után, amelyet az egyiptomiak, majd később a régi babiloniak használtak. Ebben 
az időben még természetesen nem lehet a számvitel jelenlegi értelmezéséről 
beszélni, csak a tulajdonosok vagyonában bekövetkezett változások leltárszerű 
feljegyzéséről. Tóth (1996) A kereskedelmi tevékenység megjelenése és 
fejlődése szükségessé tette a vagyonban bekövetkezett változás nyilvántartásán 
túlmenően a tevékenység eredményének megállapítását, a tevékenység 
helyzetével kapcsolatos piaci szereplők tranzakcióinak nyilvántartását (vevő, 
szállító, hitelező). A vagyonváltozás és az eredmény-számbavétel módszereként 
jelent meg a 13. században, Olaszországban a kettős könyvelés, mint 
számbavételi módszer. A levantei kereskedők tevékenysége különösen fontos 
szerepet játszott a rendszer kialakulásában. A rendszert leíró munkák közül 
kiemelkedik az 1494-ben megjelent, a velencei szerzetes, matematika professzor 
Luca Pacioli: Summa de Aritmetika, Geometria, Proportioni & Proportionalita 
(azaz, Az aritmetikának, geometriának, mértékeknek, és aránylatainak foglalata) 
című műve, mely megteremtette a mai értelemben vett kettős könyvelés alapjait, 
ami aztán fokozatosan terjedt el Európa szerte. A dokumentum harmadik fő része 
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a „Kettős könyvelés és írásos dokumentumok”, számos tanulságot tartalmaznak a 
jelenkor vállalkozói számára a vagyoni, jövedelmi helyzetet bemutató 
munkáiknak elkészítéséhez, többek között beleértve „a bankházak tételeit” 
hogyan kell kezelni. (Pacioli, Fakszimile kiadás melléklete 1995, p.46) Pacioli 
nem volt a könyvvitel "feltalálója", csak írásba foglalta az akkori velencei 
kereskedők által bevezetett könyvviteli rendszert, amelyet szerinte már több 
évtizeddel ezelőtt is használtak. Egyes történészek Paciolit tekintik a kettős 
könyvvitel atyjának, mások pedig a Della Mercatora e del' Mercante perfetto 
című munka szerzőjét, a raguzai Benedotto Contrugli Rangeo-t. Ezt a művet 
1458-ban írta, de csak 1573-ban jelent meg, a megírása után 115 évvel. 1673-ban 
jelent meg Franciaországban a kereskedelemről szóló úgynevezett Ordonance de 
Commerce rendelet, Jacques Savary javaslata alapján, már megtalálható a 
könyvvitel kötelező jogi szabályozása, amely több mint két évszázadon keresztül 
sok európai országban mintaként szolgált a kereskedelmi törvény könyvviteli 
szabályozásához. Somogyiné dr. Kováts (2008) Véleményem szerint mindezek 
azt támasztják alá, hogy a kereskedelmi könyvvitel, mint a számviteli fejlődést 
biztosító alap nagy múltra tekint vissza, történeti kutatásaim alapján úgy vélem, 
hogy a számviteli folyamatokat meghatározó alapok, elvek és gyökerek 
visszavezethetők, erre az időtörténeti múltra. Magyarországon a kereskedelmi 
könyvek vezetésére vonatkozó legrégebbi rendelkezés III. Károly 1723. évi a 
kereskedésre vonatkozó dekrétumának 53. cikkében már megfogalmazódott. 
Eszerint minden kereskedő rendes és szabályszerű módon könyveket köteles 
vezetni és abba hitelezéseit pontosan nyilvántartani. Az ipari forradalom - 1780. 
és 1850. közötti - időszak, mely az átfogó társadalmi, gazdasági és technológiai 
változásokat hozta magával, ami az üzemgazdaságtanban is jelentős változásokat 
eredményezett Magyarországon. A későbbiekben az 1840. évi törvények a 
meghatározóak melyek közül ki kell emelni a XV. és a XVI. Törvénycikkeket. 
Ebben a jogszabályban - „Minden, ami a kereskedők és a gyártók kereskedése és 
gyártása körében tartozik, legyen az adás-vevés vagy egyéb kereskedői és váltói 
ügy, időrend és folyószám szerint a megfelelő följegyzési könyvekbe 
jegyeztessék fel.”Az 1875. évi XXXVII. törvény szerint minden kereskedő 
köteles bekötött, laponként folyószámmal ellátott és átfűzött könyveket vezetni, 
ahol az ügyleteiket és vagyoni állásaikat teljesen feltüntetik. Ezt követően 1947-
ben megjelent az első kötelező számlakeret az ún. KÁLISZ, - 1950. évtől a 
tervgazdálkodás során a számvitel is új feladatot kapott, a legfőbb célja a tervek 
teljesítésének méréséhez történő adatszolgáltatás lett - 1968-ban a gazdasági 
reformok alaposan megváltoztatták a számvitellel szembeni követelményeket. 
Mészáros (1997) szerint alapvető igényként merült fel a számvitellel szemben, 
hogy a különféle közgazdasági szabályozók mérését tegye lehetővé. A 
könyvviteli feldolgozás zárása után összeállított mérleg mindaddig megfelelt a 
célnak, amíg a tulajdonlás és a vezetés egy kézben összpontosult, vagy amíg az 
üzem finanszírozásához külső forrásokat nem kellett igénybe venni. A 
tulajdonosi és a vezetői szerep szétválásától és a külső finanszírozó 
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megjelenésétől kezdődően nem volt mindegy, hogy mit mutat a mérleg. A 
számviteli kutatás középpontjába kerültek a mérleg összeállítás (értékelés, 
tagolás) kérdései. A kutatások eredményeként Zilahi (1990) leírja, hogy olyan 
mérlegelméletek születtek, amelyek az eredmény és a vagyon 
kapcsolatrendszerével, illetve az ezt meghatározó értékelési elvekkel és 
értékelési eljárásokkal foglalkoztak. A számvitel fejlődését - Véghné (2002), 
Katonáné Dr. (2010) és Czipszer (2002) véleménye szerint is - a vezetői 
döntéstámogatásban, az önköltségszámítás kialakulásában és fejlődésében 
mérhetjük le. A kutatások eredményeként 1889-re az USA-ban kialakítottak egy 
olyan típusú sémát, amely elősegítette az egyes gyártmányok önköltségének 
meghatározását. Az üzemgazdászok rájöttek, hogy az eredményes 
üzemvezetéshez nem elegendő az utólagos gyűjtés és számbavétel, legalább 
olyan fontos a tervezés, az előirányzatok készítése, az előkalkuláció. A 
költségszámítás fejlődése Elliot (2001) az angolszász területen a standard-
költségszámítás, európai környezetben ez a terv-költségszámítás kidolgozásának 
módszerét eredményezte. A standardköltségszámítás rendszerét G. Charten 
Harrison dolgozta ki. Németországban Schmalenbach 1927-ben közzétette azt a 
számlakeretét, amely a forgalmi könyvelés mellett az üzemi könyvelést is 
magában foglalta. A négyszámlasoros elmélet megalkotója, - melynek célja, 
költség– és eredményinformációk biztosítása a vállalatvezetés számára - Eugen 
Scmalenbach, aki 1927-ben tette közzé, amely nem más mint a négyszámlasoros 
elméletét (dinamikus mérlegelmélet), melyben a számlákat eszköz, és forrás, 
költség és eredményszámlákra bontotta, ezáltal megalkotta a kontinentális 
számviteli rendszerek elméletének alapját, ami egyszerre mutatja a 
vagyonváltozásokat, a tevékenységi eredményeket és egyúttal költségkalkulációt 
is készít. Az organikus mérlegelmélet megalapítója 1929-ben Schmidt volt, 
amely képes visszatükrözni a vagyon fordulónapi reál-értékét, az eredmény 
vonatkozásában pedig képes kimutatni a normál forgalmi – organikus - 
eredményt. 1932-ben Nicklish olyan statikus mérlegelméletet állított össze, 
amellyel bevezeti az időérték-elvet és megteremti a ma is érvényes tagolási 
rendszer alapelemeit. Véleményében megfogalmazza, hogy a mérlegnek kettős 
funkciót kell betöltenie, egyrészt a vagyon "értékfelbontását" az aktív oldalon, 
másrészt az "érték-védelmet" a passzív oldalon. Ez a számviteli rendszer részét 
képező beszámoló rendszer elmélete, de a gyakorlatba való átültetése ennél jóval 
hosszabb időt igényelt. Az 1930-as évektől egyre erőteljesebben fogalmazódik 
meg a számviteli elszámolások és beszámolók egységesítése iránti igény. A 
pénzpiacok fejlődése miatt mind szükségesebbé válik az ületi tevékenység 
bemutatása, és a gazdasági krízisek hatásaként felgyorsult a társaságok 
koncentrációja, valamint a számvitel tudományos gondolkodásban is megjelenik 
a standardizálás lehetősége. Ennek eredményeként a gazdasági, történelmi, jogi 
és egyéb befolyásoló tényezők hatására a századforduló közepéig kialakulnak az 
egyes országok meglehetősen változatos képet mutató szuverén könyvelési- és 
beszámolási szabályai. Az eltérése ellenére azonban világosan Nobes (1997) 
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kutatásaiban is körvonalazódik a kétfajta irányzat, - az egyik a szakmai belső 
szabályozáson alapuló un. angolszász rendszer néven vált ismertté, amelyekben a 
számviteli szabályok (standardok) megalkotása szakmai szervezetek 
kompetenciája, a másik a kötelező szakmai jogi előírásokon alapuló ún. 
kontinentális rendszer – amelyek a jelenlegi eltérések alapján képezi. 
Fejlődéstörténetének vonulatát összegezve a főbb tudományos és szakmai 
elemeit, többen megállapították Tóth (1996), Nagy (1993), Dudás (1995), hogy 
1960-as, 70-es évektől a globalizáció következményei – tőkepiacok egymástól 
való függősége, multinacionális cégek megjelenése mellett a határokon átnyúló 
szolgáltatások, befektetések, egyre bonyolultabb pénzügyi műveletek – egyre 
nyilvánvalóbbá teszik az eltérő számviteli szabályozásokból adódó hátrányokat, 
összehasonlíthatósági problémákat. A múlt század 70-es éveitől kezdődően 
elindul az a folyamat, mely a számvitellel szemben támasztott globális 
kihívásoknak való nemzeti megfeleléseket hivatott elérni. Magyarországon a 
népgazdaság egységes számviteli rendjének kialakítására az 1968. évi XXXIII. 
Törvény keretében került sor, melynek alapja a kialakított egységes Népgazdaság 
Számlakeret lett. A piacgazdaság működéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piaci 
szereplők hozzájussanak azokhoz az információkhoz, amelyek megalapozzák 
mindennapi döntéseiket. A számvitellel szemben támasztott alapvető 
követelmény, hogy mind a vállalkozók, mind a nem nyereségorientált 
szervezetek vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről és azok alakulásáról 
objektív képet, információt adjon. Ezen célt szolgálja az 1991. évi – számvitelről 
szóló – XVIII. Törvény, melynek 1999-ben megtörtént az újrakodifikálása, így 
ma a többször módosított 2000. évi C. törvény hatályos. (2000. C. Sztv.) A 
szabályozás filozófiai alapja, a megbízhatóság és valós összkép szolgáltatása, 
melynek érdekében olyan adathalmazra van szükség, aminek segítségével mind a 
vagyoni, pénzügyi, mind a jövedelmi helyzetről a megbízható és valós 
tájékoztatás biztosítható. Ezen szabályszerűség figyelembe vételével kell az 
információs rendszerek felépítését is kialakítani a vállalkozáson belül. Csomós- 
Katonáné Dr. (2006) Véleményem szerint a jelentőségét tekintve tehát a 
megfelelően kialakított, részletes számlarend, a megfelelően működő 
könyvvezetés és a könyvvezetést alátámasztó szabályzatok kialakítják a 
vállalkozás gazdasági elszámolásának és beszámolójának kereteit. Információt 
adnak az egyes számlaosztályok, számlák tartalmáról, az értékelés szabályairól, 
más számlákkal illetve analitikával való kapcsolatokról. A számviteli politika 
pedig konkrétan keretet ad a beszámolási kötelezettségnek, az alkalmazandó 
számviteli alapelveknek valamint az értékelés általános szabályainak, 
következésképpen az üzletpolitikai döntések előkészítésében is jelentős szerepe 
van. Bíró (2007), Vajna Istvánné Dr. (2004) 
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2.2. A kialakult elméletek a számvitel rendszerében 
A számviteli elméletek alapját adják a kialakult számviteli rendszereknek, 
amelyek a gazdasági folyamatokat eltérő szemléletben közelítik és az egyes 
számviteli kötelezettségeket is, eltérő tartalommal tagolják. Ez elsősorban az 
angol-szász szabályozás (US GAAP), az európai unió irányelvei és a 
nemzetközi számviteli standardok és azok értelmezései (IAS, 2001-től IFRS). 
Az angolszász számviteli szabályozás – melyből kiemelkedik az Amerikai 
Egyesült Államok számviteli rendszere (továbbiakban: US GAAP) – jellemzője, 
hogy egy-egy témára fókuszál, azokat értelmezi, standardok formájában ad 
választ a számviteli problémákra. Matukovics (2003) ugyanakkor leírja, hogy 
az US GAAP-ben hangsúly-eltolódás tapasztalható a valódiság elvében, így a 
vállalat gazdasági helyzetének bemutatása privilégiumot élvez a realizált 
eredmény számszerűsítésével szemben. Bács (2006) et. al. szerint ennek 
magyarázata, hogy az angolszász típus vállalkozások forrásaik jelentős hányadát 
a pénz- és tőkepiacokról szerzik be, továbbá a számviteli és adószabályok 
nincsenek szoros kapcsolatban, az információ szolgáltatása a befektetők részére 
privilégiumot élvez. Kapásiné B.-Pankucsi (2003) valamint Barth et. al. 
(2008) hozzáteszik, hogy az Európai Unió jogrendjébe illesztett számviteli 
szabályozás két formában jelenik meg, így beszélünk irányelvekről és 
nemzetközi számviteli standardokról (továbbiakban: IFRS). Az irányelvekben az 
EU egységesítésének törekvései testesülnek meg. A Közösség, másodlagos 
jogforrásai (irányelvek, rendeletek, stb.) segítségével koordinálja a tagállamokat, 
továbbá a Közösséghez csatlakozni szándékozók eltérő számviteli rendszereinek 
közeledését. Célul tűzték ki, hogy az egyes tagországok vállalkozásai által 
készített beszámolók minél jobban összehasonlíthatóak legyenek Lukács (2004) 
- Karai (2005) - Littleford (2006). Szakirodalmi kutatásaim alapján, 
összefüggésben a világgazdaságban jelenleg megtalálható és az előzőekben 
felvázolt számviteli rendszerekkel, a következő elméleti megközelítéseket 
határozták meg a számvitellel foglalkozó kutatók Ball et. al. (2000): 

• a klasszikus elméleti, 

• a hatékony piac alapú számviteli megközelítés és 

• a modern gazdaságtani megvilágítás, 

• valamint a pozitív számvitel elmélet szerint meghatározás. 
Klasszikus elmélet alapjai 
A klasszikus elmélet egy ideális gazdasági valóság optimális leképzésére 
törekszik. Az elmélet követői a számviteli módszereket és eljárásokat 
eredendően abból a szempontból vizsgálják, hogy az így előállított információ 
mennyire közelíti meg az ideálisnak nevezhető megbízható, valós és igaz képet. 
Somogyiné dr Kováts (2008) leírja, hogy a jelenlegi számviteli szabályozások 
felhasználják a leírt megközelítést és támaszkodnak a klasszikus elmélet 



16 

nyújtotta szemléletmódra, azaz a gazdálkodó egységek valós helyzetét a 
különböző számviteli rendszerek különböző szemléletben közelítik meg. 
Véleményével egyetértve ugyanakkor elmondható az is, hogy a jelenlegi 
szabályozások egyre inkább figyelemmel vannak a szabályozott piacokon 
(tőzsdéken) megjelenő társaságok információs igényeire.  
Piac - alapú számviteli megközelítés elméleti alapjai 
A piac – alapú számviteli kutatás követői azt vizsgálják, hogy a számviteli 
eljárások eredményeként rendelkezésre álló számviteli adatok, információk, 
illetve maguk a számviteli eljárások befolyásolják-e az információ felhasználók 
döntési reakcióit. Véleményem szerint ezt a gondolati megközelítést leginkább a 
hatékony piacok elmélete igazolja vissza, mely szerint hatékony piaci elmélet a 
részvényárak már tartalmazzák mindazokat az információkat, amelyek 
rendelkezésre állnak, vagyis a jövőbeni ármozgások véletlenszerűek és 
megjósolhatatlanok. A hatékony piacok elmélete szerint Barry R. (2002) a piaci 
hatékonyság három gyenge, közepes és erős – szintjét különbözteti meg, attól 
függően, hogy milyen információk tükröződnek a részvényárfolyamok 
változásaiban. Az első a gyenge szint (weak), mely során az információforrás 
csak az elmúlt időszak árfolyamaira (áraira) vonatkozik a hatékonyság közepes 
szintje esetén (semistrong) az árfolyamok (árak) minden nyilvánosan elérhető 
információt tartalmaznak, míg az erős szint (strong) esetén az árfolyamok (árak) 
a gazdaság és a vállalat gondos, fundamentális elemzéséből származó 
információkat is tükrözik. Számos kutatómunka eredményeként született 
tanulmány bizonyítja, hogy a közzé tett számviteli adatok, legyenek akár 
megtévesztők, bizonyos idő elteltével, befolyással vannak a piacra. Bauwhede – 
Willekens (2004)  
A modern portfolió elmélet alapjai 
A modern portfolió elmélet követői kutatásaikban a számviteli adatok és a 
kockázat közötti összefüggéseket vizsgálják. Az elmélet követői az eltérő 
számviteli eljárások alapján számított számviteli jövedelmi adatok piaci 
kockázatra gyakorolt hatását is vizsgálják, azaz hogy a különböző számviteli 
eljárások mennyire tükrözik vissza a piaci értékítéletet, melyben a számviteli 
szakemberek felelőssége jelentős, a piaci hatékonyság közepes szintjénél, mivel 
ezen a szinten már a részvényárfolyamok a nyilvánosságra hozott számviteli 
információkat is tükrözi. Egyetértek azzal a megállapításával miszerint az erős 
szinten a tárgyilagos, valós, átlátható és a gazdasági elemzésekhez 
nélkülözhetetlen számviteli adatokból nyert idősorok biztosítása, közzététele, ha 
egyértelműen nem is teszik hatékonnyá a piacot, de még inkább 
hozzájárulhatnak a piaci hatékonyság növeléséhez.  
Pozitív számviteli megközelítés elméleti alapjai 
A pozitív számviteli szerint a várt vagy a tényleges piaci reakciók hatással 
vannak a számviteli adatokra, azok mérési, értékelési eljárásaira. Bosnyák, 
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(2003, 2010) kifejti, hogy ez az elméleti megközelítés lényegében azt próbálja 
bizonyítani, hogy a különböző számviteli, értékelési eljárások nem csak leírják, 
hanem befolyásolják is az alapul szolgáló válóságot. 
 

2.2.1. A nemzetközi és nemzeti számviteli gyakorlat, sztenderdizálás 
Az eltérések rendszerezése és osztályozása eredményeként a különféle 
szakirodalmak a számviteli gyakorlatokat a meglévő nemzeti sajátosságok 
figyelembevétele mellett alapvetően két típusmodellre osztják fel. Kutatásaim 
alapján elmondhatom, hogy a kialakított felosztás különböző elnevezésekkel 
jelenik meg a szakirodalmakban. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a 
másik modell jellemzői bizonyos vonatkozásokban nem fedezhetők fel, sőt 
vannak olyan országok, amelyekre mindinkább a két alaptípusból kialakított 
„vegyes rendszer” elnevezés fedi le a valós szabályozási és annak nyomán 
kialakult számviteli gyakorlatot. Véleményem szerint az elméleti 
megközelítések alapjait tükrözik vissza az egyes azonosságok és különbségek. 
Roberts et. al. (1998) meghatározása szerint a követett számviteli gyakorlatok 
befolyásoló tényezők a nemzeti kultúra, tőkefinanszírozók köre, egyéb 
befolyásoló tényezők, nemzeti számviteli gyakorlatok, adózási rendszer, jogi 
rendszer. Watts és Zimmerman (1978) szerzőpáros állított fel először 
tesztelhető hipotéziseket, melyek egy adott számviteli standard kidolgozására, 
bevezetésére ható tényezők vizsgálatára irányultak. Ezzel a kérdéskörrel 
foglalkozott Gordon (1964) elmélete, aki a haszonmaximalizálás alapelvéből 
indul ki és álláspontja szerint a vállalkozások vezetői aszerint hozzák meg 
döntéseiket a számviteli alternatívák választásakor, hogy azok alkalmazása a 
számviteli elszámolások során a vállalkozások számára lényeges gazdasági 
előnyt vagy hátrányt jelent-e. Rámutatnak arra, hogy a szabályozó hatóságoknál 
kifejtett lobby-tevékenység megjelenik a számviteli standardok megalkotási 
folyamatában. Somogyiné Dr. Kováts (2008) szerint, miden olyan számviteli 
szabályozás, mely a különböző érdekhordozók lobbytevékenységének rendeli 
alá a számvitelben a megjelenítések, elszámolások, értékelések lehetséges 
módját – mégpedig úgy, hogy bizonyos érdekcsoportok számára gazdasági 
szempontból előnyös elszámolások kerülnek előtérbe, ami torzulás 
eredményezhet a valós kép kialakításában. A számviteli gyakorlatok 
diverzifikációja mentén a rendszerek klasszifikációt Nobes 1997-ben határozta 
meg. A makro, vagy a mikrogazdaság hatásmechanizmusok mentén vetítette le a 
gondolatmenetét, miszerint a makro orientációjú szabályozás alapvetően a 
számvitel törvények, hatósági jogi szabályozásával, a kodifikált joggal (code 
law) van összhangban és alapvetően a kontinentális – európai modellként vált 
ismertté, míg a mikro orientációjú szabályozás az esetjog (common law) 
gyakorlatával van összhangban és anglo-saxon, vagy angol-american modellnek 
nevezik. Véleményem szerint a nyilvántartási rendszer, a filozófia és az 
ellenőrzési háttér is meghatározó. 
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1. sz. táblázat: A két rendszer jellemzőinek összefoglalása 

Meghatározó 
jellemzők 

Angol-Amerikai modell Kontinentális-Európai modell 

Jogi rendszer • Szokásjog 

• Mikro-orientációjú szabályozás 

• Szabályozások korlátozott száma

A szabályozás, középpontjában a 
különböző esetek jogi rendezése áll 

• Kodifikált jog 

• Makro-orientációjú szabályozás 

• Szabályozások különböző 
szintű jogszabályokba 

• A szabályozás középpontjában a 
kogens előírások állnak 

Finanszírozási 

Rendszer 
• Részvényesi dominancia 

• Erős a „tömeges” kisbefekte-
tőkön keresztüli tőke 
finanszírozás is 

• Állami, kormányzati szervek 
dominanciája 

Számviteli 
beszámolási 
rendszer 

• Részvényesi, befektetői 
orientációjú beszámolási 
rendszer 

• Elsődleges igény a tőke, a 
vagyon és azok változásaira 
vonatkozó bemutatás iránt 

• Hatósági orientációjú 
beszámolási rendszer 

• Elsődleges igény az óvatosság 
elvének érvényre juttatása, 
hitelezők védelme,  

Nyilvántartási 
rendszer 

• Részvényesi tulajdonosi 
tőkeváltozás kimutatás 

• prudenciális előírások 
betartásának bemutatása 

Adózási 
rendszer 

• Önálló beszámolási rendszer 

• Számvitellel való kapcsolat 
elhanyagolható 

• Átfedések a számviteli 
beszámolási rendszerrel 

• Számvitelre meghatározó az 
elszámolás, értékelés, bemutatás 
tekintetében 

Ellenőrzés Könyvvizsgálók és értéktőzsde 
intézménye 

Könyvvizsgálók és adóellenőrök 

Filozófia Valós összkép kialakítására való 
törekvés 

Igaz, pontos, teljes, szabályos  

Forrás: saját összeállítás. Nobes 1997 munkássága alapján 

Az angolszász országokban a széleskörű közzétételi követelmények mellett a 
prudenciális előírások bizonyos fajta csökkenése figyelhető meg, ami a 
közvetlen hatósági beavatkozás másodlagos szerepét érzékelteti a piac 
elsődleges szabályozó befolyása mellett ezzel szemben a kontinentális-európai 
modell esetén a finanszírozás elsődleges nyújtói az állami, kormányzati szervek. 
A szabályozás „paragrafusokon alapuló jellege” és konzervativizmusa 
elsősorban a hitelezői védelemre, a társaságok hosszú távú stabilitására 
rendezkedett be és a számviteli szabályozásban meghatározó az óvatosság elve. 
Az előzőekben leírt jellemzők, döntik el a kétféle modell makrogazdasági 
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hozzáállását az adott ország gazdaságpolitikájához is. Az angol modell a piaci 
szereplők információival való ellátására koncentrál, ebből adódóan az adózási 
rendszer a számviteli követelményektől elkülönülten működik. Ezzel szemben a 
kontinentális-európai modellnél számos esetben az adójogszabályok határozzák 
meg az üzleti tranzakciók elszámolásának és az értékelésének a módját, 
valamint a beszámolók prezentációs követelményeit.  
A nemzetközi számviteli standardok kidolgozását és karbantartását a londoni 
székhelyű Nemzetközi Számviteli Standard Testület gondozza. Nemzetközi 
Számviteli Standardok, hasonlóan az angolszász gyakorlathoz 
problémamegoldó, technikai jellegű szabályozásokat tartalmaz. A 
„kontinentális” államokban a banki finanszírozás terjedt el, melynek 
eredményeként a hitelezők védelme előkelő helyet foglal el a jogalkotásban. A 
számviteli és adótörvények szorosan összefonódtak, emiatt a társaságok 
adózásáról szóló törvény domináns szerepet tölt be a beszámoló elkészítésénél. 
A nemzetközi szabályozásokat áttekintve – Aharony (1993), Asbaugh et al. 
(2001), Ball et al. (2003), Epstein (2003.), Fekete és Lukács (2004), Hung et 
al. (2004), Karai (2006), Kováts (2003), Bedőházi (2007), – megállapíthatjuk, 
hogy az információ közlése, a vagyon bemutatása, a pénzügyi és jövedelmi 
helyzet összetevőinek ismertetése alapkövetelmény a beszámoló összeállítása 
során, amelyhez jelenleg már jól illeszkedik a magyar számvitel szabályozása. 
Az előzőekből adódóan a számvitel nemzetközi szintű szabályozásának alapját 
három fő számviteli szabályegység alkotja. Az európai számviteli szabályozás 
kereteit az EU irányelvei teremtették meg (4. és 7. irányelv), amelyen alapszik a 
Nemzetközi Számviteli Standardok (IAS/IFRS) rendszere, a harmadik pillért az 
általánosan elfogadott számviteli alapelveket az Egyesült Államokban (US 
GAAP) jelenti. A Nemzetközi Számviteli Standard Bizottság (IASC – 
International Accounting Standards Communitee) 1973-ban jött létre 
Londonban azzal a céllal, hogy az általános érdekeknek megfelelő harmonizált 
Nemzetközi Számviteli Standardokat (IAS – International Accounting 
Standards) dolgozzon ki. Az alapító tagok: Ausztrália, Franciaország, Kanada, 
Németország, Japán, Mexikó, Hollandia, Egyesült Királyság, Írország és az 
USA. Az IASC 2001 márciusában átalakult, a kurátorok (Trustees) új 
alkotmányt helyeztek hatályba, mely keretén belül megalapításra került egy non-
profit társaság, az IASC alapítványa (IASC Foundation), mely a Nemzetközi 
Számviteli Standard Testület (IASB – International Accounting Standards 
Board) munkáját felügyeli. 2001. után a standardok elnevezése is megváltozott. 
Az IASC által alkotott standardokat Nemzetközi Számviteli Standardoknak 
(IAS), míg az IASB által alkotottakat Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 
Standardoknak (IFRS) nevezzük. Az IASC felülvizsgált alapszabálya szerint 
céljai a következők: 

• „kidolgozni a számviteli standardok minőségi, érthető és betartandó 
rendszerét, amely megköveteli a jó minőségű, átlátható, 
összehasonlítható információkat a pénzügyi beszámolóban és egyéb 
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pénzügyi kimutatásokban, hogy segítse a világ tőkepiacainak 
szereplőit és az egyéb felhasználókat gazdasági döntéseik 
meghozatalában, 

• elősegíteni a standardok alkalmazását és szigorú betartását, 
• megfelelő szinten harmonizálni a nemzeti számviteli standardokat, 

előírásokat és az IAS-t” Szirmai-Matukovics, (2005). 
A magyar számviteli standardok megalkotásának célja a magyar számviteli 
jogszabályok, az Európai Unió számviteli előírásai és a Nemzetközi Pénzügyi 
Beszámolási Standardok közötti összhang megteremtésével az egységes 
számviteli gyakorlat megteremtése. A nemzeti jogszabályokat nem váltja ki a 
standard alapú szabályozás, hanem azt kiegészítve a részletes szabályokat, 
módszereket, eljárásokat foglalja magába. Véleményem szerint a számvitel 
nemzetközi fejlődése a nemzeti és nemzetközi standardok előtérbe kerülését 
jelzi. Az egységes standardok alapján történő beszámolás megkönnyíti a 
befektetők számára a tisztánlátást, így régiónkban több tagállam is kiterjesztettet 
az IFRS-ek szerinti beszámoló készítésére kötelezettek körét Fekete, (2006), 
Kapásiné Dr. Búza M. (2006-2007). A globalizáció jelenségével szembesülő 
vállalatok számviteli szempontból az alábbi területeken észleltek nehézségeket. 
(Deák, 2004) Egyrészt a különböző országokban működő vállalatok 
összehasonlítása üzleti és befektetési kapcsolat kiépítése, külföldi finanszírozási 
források megszerzése tekintetében, másrészt a több országra kiterjedő 
vállalatcsoportok szintjén értelmezett konszolidált beszámoló összeállítása 
során, harmadrészt pedig a más országok tőzsdéin való megjelenés tekintetében. 
Végeredményben a szakirodalmi kutatások alapján tehát a jelenlegi nemzetközi 
szabályozást három részre osztották: 

1. 1973-ban tíz ország Londonban megalapította a Nemzetközi 
Számviteli Standardok Bizottságát (IASC) azzal a céllal, hogy 
általánosan elfogadott, jó minőségű, érthető, betartandó és 
betartható számviteli standardokat (IAS) dolgozzon ki, fogadtasson 
el, és fejlesszen folyamatosan. 

2. Nagyobb múltra visszatekintő szabályozás az US GAAP rendszere, 
ami valójában az Egyesült Államok nemzeti szabályozása, de 
szerepe az országhatáron is átnyúlik. 

3. Az EU-ban csak az 1970-es években kezdődött meg a számvitel 
közösségi szinten történő szabályozása. Kiindulópontja az első 
vállalati jogi irányelv (68/151/EGK), amely a letelepedés 
szabadságjogával összefüggésben szabályozza a társas 
vállalkozások információszolgáltatási kötelezettséget. 
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1. sz. ábra: A nemzetközi szabályozás hierarchiája 

 

Forrás: Garai B. et al. (2006) 

 
Nemzeti szinten hazánkban, a valós értéken történő értékelés fő szabályait 

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény tartalmazza, a további 
részletszabályokat pedig a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves 
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
250/2000. (XII. 24.) kormányrendelet foglalja magában. A hazai szabályozásba 
történő átültetés során a jogalkotói szándék az volt, hogy a pénzügyi 
instrumentumokra vonatkozó nemzetközi szabályokat fokozatosan adaptáljuk, 
mivel az ide vonatkozó standardok átdolgozás alatt voltak, nálunk szorosan 
összefügg a számvitel és az adózás, valamint a végrehajtók sem voltak kellően 
felkészülve a teljes átállásra. Az 1. számú IAS standard a pénzügyi 
kimutatásokat az alábbi részekre bontja, mérleg, eredménykimutatás, amely 
bemutatja a saját tőke valamennyi változását és azokat a tőkeváltozásokat, 
amelyek nem a tulajdonosokhoz kapcsolódnak- cash flow kimutatás, számviteli 
politika és kiegészítő megjegyzések - jegyzéke. (Nagy 2003) 
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2. sz. ábra: A magyar vállalatok beszámolóinak szabályozási környezete 
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Forrás: Deák (2004) 

 
A globális gazdasági világban megjelenő számviteli standardok számviteli 
politikára gyakorolt befolyásoló tényezői. A világgazdasági szereplők azon 
törekvése, hogy a számvitel egységesítését biztosítsák az összehasonlítható 
pénzügyi kimutatások érdekében a létrehozott standardokban is éreztetik 
hatásukat. Az IFRS beszámoló készítéstől eltérő kis- és közepes vállalkozások 
szabályozásához nélkülözhetetlen olyan szakmai alapokon nyugvó 
szabályrendszer, mely elősegíti számukra a valós összkép biztosítását. A 
standardok megjelenése elméletileg feloldja azt az anomáliát, mely a beszámoló 
összeállítása során a bizonytalanságokból fakadnak. Magyarországon 
folyamatban van a nemzetközi standardok honosítása, mely részlegesen került 
még csak kidolgozásra. A magyar számviteli standardalkotásról a számviteli 
törvény rendelkezik és megszabja annak kereteit is. Mint tudjuk az IFRS szerint 
éves beszámoló készítése kötelezően hazánkban csak a tőzsdei cégek részére 
került előírásra. Tekintve azt a tényt, hogy a hazai gazdálkodók körében 
elenyésző hányadot képez az értékpapírpiacon megjelenő szereplők száma, így 
az IFRS alkalmazása kizárólag szűk körben jelenik meg. Azon gazdasági 
egységek, melyek az IFRS-től eltérő beszámolót kívánnak összeállítani 
figyelembe veszik ezen folyamathoz a standardokban foglalt elveket. A teljes 
IFRS alkalmazása az ilyen típusú kis- és közepes vállalkozásokra túlzott előírási 
terhet eredményezne, ezért önszántukból jellemzően nem választják ezen 
beszámoló alkalmazását. A hazai standardok elsősorban azok számára kívánnak 
megoldást nyújtani, akik nem az IFRS szerint állítják össze beszámolójukat, de 
természetesen az IFRS-t kötelezően alkalmazók körére is hasznosíthatónak 
bizonyulnak. Nemzetközi szinten törekvés van olyan típusú standardok 
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alkotására, melyek többlet teher bevonása nélkül alkalmazható egyszerűsített 
szabályrendszert biztosítanának a kisvállalkozások részére. E tekintetben az 
IASB jár el, de nem ígérnek rövidtávon kiforrott megoldást. Összefoglalóan 
kijelenthetjük, hogy a hazai standardalkotás egyik célja a nemzetközi számviteli 
standardokkal való összhang megteremtése, mely a hatályos IAS/IFRS 
vonatkozásában jelenik meg. A kutatási munkám szubsztanciája e tekintetben a 
számviteli politikára koncentrálódik, úgy ezen standardokból ezt a részt 
kívánom analizálni, hogy teljes körű képet kapjak a munkámhoz.  
Hazánkban jelenleg hatályos IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések 
változásai és hibák című fejezet befolyásolja illetve meghatározza a pénzügyi 
kimutatásainkkal kapcsolatos fontosabb elemeket. Ezt fogja majd felváltani a 
magyar számviteli standard, mely jelenleg, mint szakmai koncepció és 
kidolgozás alatt álló rendszer van jelen a hazai számvitelben. Addig, amíg ez ki 
nem forrott formában meg nem jelenik az alkalmazás szintjén, addig a 
számviteli politika tekintetében az IAS 8 nemzetközi standard a meghatározó. A 
standard célja, a nemzetközi pénzügyi, beszámolási rendszerek és a számviteli 
jogszabályok közötti összhang megteremtése. A számviteli politika nem más, 
mint a döntéseket alátámasztó szabályoknak, előírásoknak, módszereknek a 
helyes megválasztása, melyek ahhoz szükségesek, hogy a vállalkozó a 
számviteli jogban előírt követelményeknek az egyedi sajátosságok figyelembe 
vételével megfeleljen. A számviteli politika keretein belül mutatjuk be a 
döntéseinket alátámasztó, azok végrehajtásához szükséges követelmények 
összességét. Ilyenek például a számviteli elszámolások, az értékelés 
szempontjából lényeges, nem lényeges, jelentős, nem jelentős tételek 
mértékének összegszerűségének meghatározása. A végső cél minden esetben az 
kell, hogy legyen, hogy a vállalkozás biztosítsa a külső szereplők számára a 
legoptimálisabb összképet. A kutatási munkám során azon fogalmat is 
bevezetném jelen vállalati cél meghatározásába, mely inkább úgy fogalmazható 
meg, hogy szubjektív valós összkép. Ezen fogalom már takarja mindazon 
torzító hatásokat, melyeket a számviteli politika genezise folyamán külső 
ingerként megjelenik. Itt elsősorban nemcsak a becslési vagy az információs 
hiányból adódó torzításokra gondolok, hanem a pénzügyi menedzsment döntési 
logikáját befolyásoló tényezők összességére. A vezetői érdekeltségi viszonyok 
során olyan a számviteli politikára ható szubjektív elemek is előtérbe 
kerülhetnek, mint például a bonus prioritás, az adómegtakarítási szándék, a 
potenciális akvizíció megjelenése, az osztalék maximalizálása stb., melyek 
befolyásolják a megbízható, valós összkép létrehozását.  
Az IAS 8 olyan számviteli szabvány, mely kezeli a számviteli becslések 
vállalkozásainak és a hibák javításainak folyamatát. Ezáltal hozzá kíván járulni a 
gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásainak, relevanciájának és 
megbízhatóságának bemutatásához, valamint a kimutatások eltérő időbázisainak 
összevetéséhez. Ezen felül más gazdálkodó egységek egymással történő 
összehasonlíthatóságát is biztosítja. A számviteli politika és a számviteli 
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becslések kolerikusan kapcsolódnak a hiba fogalmával, ugyanis a helytelenül 
megválasztott és alkalmazott elvek, alapok, konvenciók és szabályok a 
számviteli becslés hibaforrását képezhetik. Az IAS 8 rendelkezik az ilyen, a 
gazdálkodó egység által feltárt számviteli becslésből eredményezett hibák 
értelmezéséről és azok számviteli kezeléséről. Iránymutatást ad még a számviteli 
politika megválasztására, és alkalmazására, valamint meghatározott 
követelményrendszert állít fel a számviteli politikával szemben. 
A számviteli politika összeállítása és alkalmazása során a legkritikusabb pontot 
a számviteli becslések jelentik. Az üzleti tevékenység által önmagában generált 
bizonytalansági faktorok miatt a pénzügy kimutatások számos tétele nem 
mérhető pontosan. Ezeket jellemzően becsléssel állapítják meg. Tehát a 
pénzügyi kimutatások elkészítésének szükséges velejárója a becslések, de ezek 
nem feltétlenül kell, hogy a megbízható és valós összképet szignifikáns 
módosítsák. A megbízhatóság ismérve a becslés során is jelen van a pénzügyi 
kimutatásokban. A becslésnek olyan megbízható, releváns információkból kell 
táplálkoznia, amely a lehető legaktuálisabban jelenik meg, vagy válik ismertté. 
Az ilyen típusú becslések azon számvitel politikai döntéseknél jelennek meg 
leginkább, melyek az értékeléshez kapcsolódnak. Ezért az olyan értékelési 
szabályzat, mely körültekintően, megfontoltan és szakmai módon összeállított 
eljárások összességét tartalmazza, megbízhatóan garantálja a becslésekből adódó 
hibaforrások kiküszöbölését. Gondoljunk arra, hogy a beszerzett tárgyi eszköz 
aktiválása során meghatározott maradványérték mértéke mennyiben minősül 
valósnak a jelenlegi és a jövőbeni gazdasági viszonyok között. Az 
értékcsökkenthető eszköz hasznos élettartama, és az általa potenciálisan 
megtestesített jövőbeni gazdasági haszon várható mértéke hogyan viszonyul 
egymáshoz. Ezen felül jellemzően nehéz megbecsülhető tétel még a kétes 
követelésekre képzett értékvesztés reális értékének meghatározása. Az ilyen és 
az ehhez hasonló szubjektív becslési döntéseken alapuló hibák keletkezésének 
számviteli politikában történő feloldásához, kezeléséhez ad szakmai 
iránymutatást az IAS 8 standard. 
 

2.3. A számviteli információs rendszer követelményei 
A számviteli információk tartalmát több kutató vizsgálva arra az egyhangú 

következtetésre jutott Korom et. al. (2005), Urfi (2005), Bartók (1997), 
Weetman (1997), hogy az információk objektivitása biztosítja az információk 
bizonyíthatóságát, hitelességét és semlegességét. A számviteli információk 
bizonyíthatósága azt jelenti, hogy minden számviteli információ bizonylaton 
alapul. A hitelessége azt jelenti, hogy az információk független személy által 
felülvizsgáltak. A számviteli információk semlegessége azt jelenti, hogy ezek 
megállapításánál nem részesült előnyben semmilyen felhasználócsoport érdeke 
másokkal szemben. A legfontosabb minőségi jellemzőnek a relevancia 
(lényegesség) tekinthető. A számviteli információk akkor lényegesek, ha 
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segítséget nyújtanak a döntésekhez és a tervek megvalósulásának ellenőrzéséhez. 
Baricz (2008) Véleményem szerint feltétlenül fontos, hogy a számviteli 
információk időszerűek, aktuálisak legyenek, vagyis a számviteli időszak után 
megfelelő időn belül álljanak rendelkezésre, a későn előterjesztett számviteli 
információk elvesztik jelentőségüket. Megjegyzendő, hogy a számviteli 
információk időbeni biztosítása és rövid időn belüli előterjesztése a 
megszerzésükre fordított költségek emelkedéséhez vezethet. Harrison (2001) 
modellezve összefüggésbe állította a további információszerzés vagy keresés 
költségét és azt a hasznot, amit az eredményezhet. Feltételezte, hogy meg tudja 
határozni azt a pontot, ami után már a további információszerzés költsége 
nagyobb, mint az általa nyújtott előnyök. Az érthetőség követelménye azt jelenti, 
hogy a számviteli információknak érthetőknek, egyértelműeknek és tömöreknek 
kell lenniük. Vajnáné Dr. Tangl (2004) szerint a túlzott tömörítés az információ 
felhasználását gátolja. A felhasználók a döntéseik során a különböző vállalatok 
által közzétett számviteli információkat összehasonlítják, ezért szükséges, hogy a 
vállalatok beszámolóinak tartalmát és az azonos gazdasági eseményeket 
egyformán mérjék, értékeljék és mutassák ki. Hunt et. al.(1996), Renner - 
Tardos (2004), Pál (2006) A számvitel politika összeállításának fő célja, hogy a 
számvitel saját eszközeivel megbízható és valós képet nyújtani az információt 
felhasználónak a vállalkozás vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetéről. Ezen 
cél teljesítésének feltétele az alaptényezők állapotának és változásainak 
ábrázolása, amelyek segítségével megállapítjuk a vállalat vagyoni, jövedelmi és 
pénzügyi helyzetét. A vállalkozás tevékenységének értékszemléletű ábrázolása 
az adminisztratív számviteli értékmeghatározása be kell épüljön annak 
funkcionalitásába. Ugyanakkor az információk összehasonlíthatósága nélkül a 
számviteli adminisztratív értéknövelés (accounting administration value) nem 
valósulhat meg, ami a tulajdonosi és a befektetői szemlélet egyre inkább 
megkövetel. Tóth – Zéman (2004) Dokumentációs és adminisztrációs funkcióját 
a számvitel azzal teljesíti, hogy a számviteli adatok rögzítik mi történt, és mi 
történik a vállalatnál, a környezetéhez viszonyítva, és a vállalaton belül is. 
Következésképpen, ha ezt a funkciót részletesebben megvizsgáljuk, akkor 
megállapíthatjuk, hogy: 

• a számvitel folyamatos, írásban vezetett formája a vállalati 
jelenségeknek,  

• az egyetlen rendszeres feljegyzési forma és ezeket az információkat 
megőrzi a vállalkozók részére, 

• a számviteli adatok perügyekben a hitelezőknél és az adósoknál 
bizonyítékok; a bíróság a vállalati igényeket másképp ítélheti meg, ha 
számviteli bizonylatokkal és könyvvezetéssel vannak alátámasztva,  

• a számvitel információs eszköz is egyben a tulajdonos és befektető 
számára. 
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Az információs funkció teljesítésének feltétele a felhasználók 
meghatározása, milyen az információs igényük és miből jutnak információhoz. 
Ezek alapján meg lehet határozni, hogy a számvitelnek milyen információkat kell 
szolgáltatni, melynek kapcsolatát mutatja a 3. számú ábra. Néhány vállalati 
formában, ahol a tulajdonosok irányítják a vállalatot, hozzájuthatnak minden 
számviteli információhoz, amelyek a saját döntéseikhez szükségesek. 
Amennyiben a vállalat tulajdonosa elkülönül a vállalat közvetlen irányításától, 
akkor a tulajdonosok nem jutnak hozzá minden számviteli információhoz. Ezeket 
az információkat közvetetten, számviteli beszámolók és jelentések formájában 
kapják meg. Bartók (1997) szerint a menedzsment, a feladatok teljesítése során 
olyan döntéseket hoz, amelyekhez több információra van szükség, mint a többi 
felhasználónak. 

 
3. sz. ábra: A számviteli információk és felhasználói 

 

Forrás: Meigs B. w.- Meigs F. R.: Financial Accounting,1986, USA, 6. oldal 

Borda – Újvári (2005) leírja, hogy az ellenőrző funkcióját a számvitel azzal 
teljesíti, hogy az általa ellenőrzésre nyújtott információkkal 
megbizonyosodhatnak arról, hogy elérte-e a vállalat az előre megtervezett 
célokat. Ha esetleg eltérés keletkezik, a vállalat vezetősége dönt a szükséges 
intézkedésekről. Az adatszolgáltatási funkció megvalósulása megjeleníthető a 
döntés folyamatos nyomon követésekor és a döntés megvalósításakor a számvitel 
információkat szolgáltat. Ezek az információk tájékoztatnak a gazdasági 
tevékenységbe befektetett vagyonról és annak változásairól. Bordáné (2006) 
Összefoglalva elmondható, hogy az információkat ma már információs 
rendszerek biztosítják. A vállalati információs rendszer követi a vállalatnál 
végbemenő gazdasági eseményeket. A számviteli információs rendszer 
kialakításánál figyelembe kell venni a vállalkozás sajátosságait, az információs 
igényeket. Katonáné Dr. Erdélyi (2010), Pál (2003) 
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2.3.1. A számvitelszervezés menedzsment információs területei 
A számviteli információs rendszert a feldolgozott adatok köre és az általa 

szolgáltatott információkat igénybe vevők személye alapján osztályozva a 
számvitelnek a következő területét különbözteti meg az angolszász 
szakirodalom. Ezek az elemek vagy területek egymást feltételező fejlődési fokai 
a számvitelnek, és azonos információs bázisra, rendszerre épülnek. A számviteli 
információs rendszert alkotó alapelemek a következők: 

a.) pénzügyi számvitel, 
b.) vezetői számvitel, 
c.) környezetvédelmi számvitel. 

 
4. sz. ábra: Számviteli információs rendszer szerkezete 

SSZZÁÁMMVVIITTEELLII IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓSS RREENNDDSSZZEERR 
 
 

Pénzügyi számvitel Vezetői számvitel Környezetvédelmi számvitel 
 
 

Beszámoló Tervek és költségvetések 
adatai 

Környezetvédelmi  
beszámoló 

Könyvvitel Költségelszámolás és 
kalkuláció 

Környezetvédelmi  
könyvvitel 

Tartalma  
szabályozott 

Tartalma nem  
szabályozott 

Tartalma részben  
szabályozott 

Formája  
szabályozott 

Formája  
nem szabályozott 

Formája  
nem szabályozott 

Forrás: saját összeállítás 

 

Az információ a vállalkozás vezetői, a vállalkozáson belüli szervezetek és a 
szervezetek tagjai számára nélkülözhetetlen, mivel a vállalkozásnál lezajlott 
folyamatokról, a felhasznált erőforrásokról, a vezetői döntések megvalósulásáról, 
a környezeti változásokról folyamatos tájékoztatást biztosít. Ezeket az 
információs igényeket egy megbízható és megfelelően strukturált információs 
rendszer tudja kielégíteni. Az információs rendszer "olyan rendszer, amely 
megfelelő hardverből, a rendszert működtető szoftverekből, valamint a 
működtetéshez szükséges környezeti feltételekből (szervezetből, felhasználóból, 
szabályokból) áll, és amely képes információgyűjtésre, -feldolgozásra, -tárolásra, 
-védelemre és -visszakeresésre is." 
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A vállalati információs rendszer célja és tartalma Noszkay (2002) nyomán így 
vezethető végig: 

a) értékeli a makrohatásokat, a gazdasági és piaci környezet változásait, 
orientálja a vállalati innováció irányait; 

b) képes integrált tájékoztatást adni és a vonatkozó előrelátást szolgálni a 
vállalat meghatározó piaci, pénzügyi, műszaki-technikai és emberi 
erőforrás tényezőiről; 

c) képesek "mérni" a cég eredményességét, továbbá szolgálják a vállalati 
stratégiai és operatív célok teljesülésének ellenőrzését is. 

A vállalati információs rendszer egyik fontos részrendszere a vezetői 
információs rendszer, amely a vezetők döntési igényeinek megfelelően 
csoportosított és feldolgozott információkat közvetít. 
A számviteli információs rendszert több kutató szerint Hágen – Kondorosi Dr. 
F-né (2003, 2004), Reke (1994) a vezetői információs rendszer részeként 
tekinthetjük, amint azt a következő ábra is mutatja. 
5. sz. ábra: A számviteli rendszer helye a vállalati információs rendszerben 

 

Forrás: Pál Tibor (1996, p.20. p) 

Az előzőekben leírtak alapján megállapítható, hogy a számviteli információkat 
olyan felhasználók igénylik, melyek különféle információval szemben különféle 
követelményeket támasztanak. A számviteli rendszer lépcsőzetes felépítését a 
következő ábra mutatja. 
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6. sz. ábra: A számviteli rendszer hierarchiája 
 

 
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. Siklósi et. al (2004), valamint 
Kántor et. al. (2009) Mindezekből adódóan fontos az számviteli információs 
rendszerhierarchia – azaz az analitikák és a szintetikák egymásra épülése - , 
mivel a piramis által biztosítható azok tartalma és döntésben való felhasználási 
lehetősége. Ezáltal a számviteli menedzsment a gazdasági események számviteli 
információs tartalmával gazdálkodhat. Véleményem szerint ennek hatékony 
működéséhez szigorú dokumentációs követelményeket kell teljesíteni a 
vállalkozásnak, melynek eredményeképpen kidolgozhatja a döntésorientált és 
természetesen a törvényi szabályozást is kielégítő számviteli politikáját. 
 

2.3.1.1. A pénzügyi számvitel 
 
A pénzügyi számvitel fogalmát több szerző a vállalat vagy más gazdasági egység 
tevékenységévei összefüggő tranzakciók értékelésévei és feljegyzéseivel, a 
feljegyzésekből különféle, rendszeres jelentések összeállításával jellemzi. A 
jelentések, amelyek általános vagy speciális célúak, a vezetők, tulajdonosok, 
hitelezők, intézmények és a nyilvánosság számára nyújtanak szükséges 
információkat. Sztanó (2006) szerint vállalkozás gazdasági folyamatairól 

Beszámoló 

Főkönyv 

Analitikus nyilvántartás 

Alapbizonylatok 

Mérleg 
Eredmény-kimutatás 
Kiegészítő melléklet 
Üzleti jelentés 

 
Nyilvánosságra 
hozatal 

Forrás: Dr. Szabó Gábor Csaba, Erdei János: Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan



30 

(eseményeiről) készített olyan információs rendszer, amely alapján a piac 
szereplői a vállalkozásról megbízható, valós összképet kapnak. Véleményem 
szerint a pénzügyi számvitel az üzleti év gazdasági eseményeinek folyamatos 
feljegyzéseit mutatja be. Helgertné Dr. Szabó et. al. (2008), valamint Kardos 
et. al. (2009) A pénzügyi számvitel meghatározásaiból a következő 
következtetések vonhatók le: 

1) A pénzügyi számvitel a vállalkozás gazdasági eseményeinek 
pénzegységben kifejezett feljegyzéseivel és a beszámoló 
összeállításával foglalkozik, amelyek célja a külső és belső 
felhasználók információs igényeinek kielégítése, a vállalat gazdasági 
eredményének meghatározása céljából, kiemelten említi Sztanó (2009) 
és Szakács (2009) 

2) A pénzügyi számvitel tartalma modern felfogásban tágabban 
értelmezhető. Több kutató szerint –Korom (2005), Kozma (2001), 
Bíró et. al. (2002), Horváth (2003) Siklósi (2004) - olyan információs 
követelmények kielégítése is ide sorolható, mint a vállalatvezetés 
képessége a vállalkozási tevékenység racionális finanszírozására, 
vagyon növelésre; az optimális finanszírozási forma megválasztása, a 
források optimális összetételének kialakítása. 

 

2.3.1.2. A vezetői számvitel 
 
A vezetői számvitel Zéman (1998) és Bocsó (2008). szerint az elmúlt időszak 
adatait és jövőre vonatkozó becslésen alapuló adatokat nyújt a vállalati vezetőség 
irányítási tevékenységéhez és a stratégia tervezéséhez. Bosnyák (2010), Biher 
et. al. (2010) egyetértve megjegyzi, hogy olyan gazdasági információkat 
szolgáltat, amelyeket a vállalkozás vezetői igényelnek a megalapozott 
döntésekhez és a vállalati folyamatok ellenőrzéséhez. Sztanó (2003) – 
Kondorosi F-né Dr. (2008) kicsit más szemszögből értékelve a vezetői 
számvitel célját és lényegét abban látja, hogy a vállalkozás vezetői számára 
elemi érdek olyan információk birtokába jutni, amelyek a költségek, ráfordítások 
ésszerű, takarékos felhasználását segítik elő, illetve a fennálló veszteségforrások 
napvilágra hozását szolgálják. 

Az angolszász országokban a vezetői számvitel tartalma szélesebb a 
költségei számolásnál és a pénzügyi számvitel adatainak részletezésénél. 
Chadwick (1999) és Weetman (1997) szerint a vezetői számvitel a 
következőket foglalja magában: 

1. A költségelszámolás, amelynek célja a részlegek, termékek és 
szolgáltatások teljesítményének mérése. 

2. A vezetés információkkal való ellátása, melynek. célja megfelelő 
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információáramlás biztosítása a vezetők számára (Jelentések, kimutatások, 
táblázatok stb.) ahogy és amikor szükséges. Bocsó – Körmendi (2008) 
külön kiemeli, hogy a rendszeres információáramlás lehetővé teszi a 
vezetés számára, hogy a lehető leghamarabb válaszoljon a felmerülő 
problémákra vagy helyzetekre. 

3. Vezetői tanácsadás - a vezetés tanácsokkal való ellátása döntései és 
alternatív cselekvési lehetőségei gazdasági következményeivel és 
megvalósításával kapcsolatban. 

4. Előrejelzés, tervezés és ellenőrzés. A vezetői számvitel nagy része 
kapcsolódik a jövőhöz és előzetesen meghatározott rendszerekhez, mint 
amilyen a tervellenőrzés és az egyéb költségszámítási módszerek. Hágen -
Kondorosi F-né Dr. (2009) Ezek a módszerek azokat a különbségeket 
vizsgálják, amelyek a tényleges és a tervezett teljesítmény eltéréséből 
származnak. 

5. Kommunikáció. A vezetői számviteli rendszer igazán hatásos legyen, 
nélkülözhetetlen, hogy megbízható és hatékony kommunikációs rendszer 
társuljon hozzá.   

6. Rendszerek. A vezetői számviteli részleget aktívan be kell vonni a 
költségellenőrzési és a pénzügyi beszámolási rendszerek tervezésébe is. 
Célja olyan elszámolások kialakítása, melynek segítségével a 
menedzsment döntései helyes pályára terelik a jövedelmezőségi 
folyamatokat hívja fel a figyelmet Sinkovics (2008). 

7. Rugalmasság. A vezetői számvitelnek rugalmasnak kell lennie, hogy 
gyorsan tudjon reagálni az esetleges bekövetkező változásokra. 

8. Más üzleti feladatok figyelembevétele. Az információkat szolgáltatóknak 
tisztában kell lenniük a többi üzleti funkció által betöltött szereppel. 
Biztosítaniuk kell más funkciókkal az együttműködést és koordinációt is. 

9. Dolgozók képzése. A vezetői számviteli részlegnek biztosítania kell, hogy 
az információk felhasználói ismerjék. 

10. "Kapuőrzés". A vezetői számviteli részleg egyfajta hatalmi pozícióban 
van, amit az biztosít, hogy "bejárása van" (információkat küldhet és 
kaphat) a vezetéshez, kapcsolatot tart és bizonyos mennyiségű információt 
kap a külső környezettől is. 

11. Korlátok, amely azt jelenti, hogy az elöál1ított információk nagy része 
szubjektív megítéléstől függ. 

12. Segédeszköz, - mint vezetői eszköz - a vezetés igényeinek kiszolgálására 
jött létre, amelyet a vezetés a hatékony döntéseinek segédeszközeként fel 
tud használni. 
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Összegezve elmondható, hogy a vezetői számvitel a vezetés feladatainak 
ellátásához szükséges pénzügyi és nem pénzügyi információkat szolgáltat a 
megalapozott és hatékony döntéshozatal érdekében. Következésképpen 
hozzátartozik mindazon módszerek és eljárások összessége, amelyek segítik a 
vezetői döntéshozatalt. Véleményem szerint meg kell találnunk azt az 
információs közös halmazt, amelyek segítik a számviteli menedzsmentet a 
döntéshozatalban és mindezt figyelembe véve kell a számvitelszervezés 
alapdokumentumát azaz a számviteli politikát kialakítani.  
 

2.3.1.3. A környezetvédelmi számvitel 
 
Az Amerikai Egyesült Államokban és Európa nyugati felén, elsősorban 

Németországban a környezeti számvitel, valamint annak tájékoztatási szintje 
magas színvonalúnak tekinthető. A története a hetvenes évekig nyúlik vissza, ez 
az évtized a környezetvédelmi jogalkotás évtizede volt világszerte. Európában a 
nyolcvanas évek közepében jelent meg és egyre jobban terjed a környezeti 
számvitel. Somogyiné Dr. Kováts (2008) A befektetők, a pénzügyi 
intézmények, a biztosítótársaságok, a szállítók egyre fokozódó érdeklődést 
mutatnak a vállalkozások környezetvédelmi viselkedése iránt, ez kötelező 
referenciaként szerepel döntéshozataluk során. 

A hagyományos számviteli rendszerek azonban nem foglalkoznak a 
környezeti hatások számbavételével, nem képesek a vállalat környezeti 
vagyonának értékelésére, a jelenlegi társadalom és a jövő generációk 
természettel kapcsolatos érdekeinek figyelembe vételére és a vállalati 
tevékenység környezetre gyakorolt hatásának kimutatására. Pál (2003) és Pál et. 
al. (2009) szerint nem veszik figyelembe az externáliák létezését és csak a 
pénzügyi kategóriákkal kifejezhető eseményekkel, illetve hatásokkal 
foglalkoznak. Az ökológiai tényezők egy részéhez nem csatolható 
számszerűsített érték. A jelenleg használatos módszertan másik problémája az 
időtényező alkalmazása, csak a rövidtávon bekövetkező eseményeket veszi 
számba. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a környezetvédelemmel kapcsolatos 
helyreállítási, újrafeldolgozási stb. költségek azonban gyakran évekkel, 
évtizedekkel a gyártást követően jelentkeznek, így a döntéshozatal során a 
vezetők könnyen megfeledkeznek ezekről a költségekről. Bíró (2010) 
Véleményem szerint ennek jelentősége egyre inkább felértékelődik, különös 
tekintettel, a Koppenhágai csúcs egyezményeit figyelembe vesszük. 
Kialakításának lépései: 
1) A környezettel való anyag és energia kapcsolatok azonosítása, elkülönítve az 
inputként és outputként szolgáló anyag és energiafajtákat. 
2) Az egyes anyagfajtákhoz, energiafajtákhoz egy-egy "ökotényező" 
hozzárendelése. Az input esetében ez a szám az anyagfajta szűkösségét, 
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korlátozott rendelkezésre állását, az output esetében pedig környezetterhelő 
hatását, feldolgozási kapacitásának korlátozottságát fejezi ki. Az ökotényező 
értéke annál nagyobb, minél kedvezőtlenebb hatást gyakorol az adott 
tevékenység a környezetre. Francsovics (2009), Katits (2010) 
3) A környezetterhelés mértékének meghatározása, ami nem más, mint az anyag 
vagy energiaáramlási adatok és a megfelelő ökotényező szorzataként kapott 
értékek összege. Minél kisebb ez az összeg, annál kedvezőbb a vállalkozás 
környezeti teljesítménye. 
 

2.4. A számviteli politika 
A számviteli politika szakirodalmi feldolgozásának módszertani közelítésénél a 
rendszerszemlélet mellett, a menedzsmentet - elsősorban számviteli vezetést - 
támogató funkcióját helyeztem a középpontba. Véleményem szerint az ilyen 
irányú szemlélet azért fontos, mert a vállalkozások gazdasági vezetését, a 
meghozott döntéseket nagymértékben segítheti az értékteremtően kialakított 
számviteli politika. A jelenlegi számviteli beszámolási rendszer a megbízható és 
valós kép filozófiájára épül. A számviteli törvény újrakodifikálása csak 
formailag jelentett új törvényt, az előző törvény alapelvei nem változtak, csak 
hangsúlyeltolódás történt az óvatosság elvétől a valódiság elve irányába. Baricz 
(2009), Debreczeni (2009) A vállalkozásoknak érdekeiket szem előtt tartva 
olyan értékelési eljárásokat kell működtetni amely az adottságainak leginkább 
megfelel, és kielégíti a management és a hatóságok információ igényét, és 
megfelel a megújult Sztv szellemének. A számviteli politika forgalmát és annak 
számviteli rendszerbe történő elhelyezését kutatva, többféle megközelítéssel 
találkozhatunk. A 2000 évi C.–as Sztv. a számviteli politika elkészítésével 
kapcsolatban, alapvető követelményeket fogalmaz meg: az értékelési eljárásokat 
ki kell alakítani és írásba foglalni, amely a gazdálkodó adottságainak, 
körülményeinek leginkább megfelelő és biztosítja a törvény végrehajtását. Bács 
et. al. (2006) számviteli politika alatt a számviteli törvényben rögzített alapelvek, 
értékelési előírások alapján kialakított, írásba foglalt a gazdálkodó adottságainak, 
körülményeinek leginkább megfelelő szabályzatot érti. A számviteli politika 
keretében írásban rögzíteni kell – többek között – azokat a gazdálkodóra 
jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyekkel meghatározza, hogy 
mit tekint a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, 
jelentősnek, nem jelentősnek, továbbá meghatározza azt, hogy a számviteli 
törvényben biztosított választási, minősítési lehetőségek közül melyiket, milyen 
feltételek fennállása esetén alkalmazza, az alkalmazott gyakorlatot milyen okok 
miatt kell megváltoztatni. Umenhoffer (2005) a számviteli politikát a számviteli 
törvény végrehajtási módszerének és eszközének tekinti a vállalkozásnál, 
melynek segítségével biztosítható a megbízható valós kép érvényesülése a 
beszámolóban, valamint hozzájárulhat a kitűzött eredmény megvalósításához. 
Bíró (2002), véleményében azt hangsúlyozza, hogy a számviteli politika a 
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vállalkozás vezetésének a gazdálkodással kapcsolatos számviteli döntéseit 
tartalmazza, hogy hogyan kívánja érvényesíteni a számviteli alapelveket a 
könyvvezetés a beszámoló összeállítása során. Bosnyák (2003) kiemeli, hogy a 
számviteli politika kialakítása során a belső és a külső információ igényeket is 
figyelembe kell venni, így többek között: a kötelező adatszolgáltatást, a 
vállalkozás kialakult számviteli gyakorlatát, a vállalkozás belső információs 
igényét. Következésképpen a törvény meghatározza, hogy a számviteli politikát 
és a hozzá kapcsolódó szabályzatokat milyen minimális tartalommal és milyen 
határidővel kell elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat keresztül kell 
vezetni a már meg lévő előírásokon. A számvitellel kapcsolatos szabályokat, 
amelyek alapján megbízható és valós összképet biztosító tájékoztatás nyújtható a 
törvény hatálya alá tartozók jövedelemtermelő képességéről, vagyonáról, 
vagyonának alakulásáról, pénzügyi helyzetéről és jövőbeli terveiről. 
Véleményem szerint az így kialakított számviteli politika megkönnyíti az éves 
beszámoló kiegészítő mellékletében az alkalmazott információk bemutatását is, 
ugyanakkor növelheti a hatékonyságát a könyvvizsgálatnak is. A számviteli 
politika részei: 

• Általános rész. 
• Leltározási és leltárkészítési szabályzat. 
• Értékelési szabályzat. 
• Pénzkezelési szabályzat. 
• Önköltség-számítási szabályzat. 

A számviteli politikával szemben támasztható követelmények: 
• Testre szabott legyen: tükrözze a vállalkozási tevékenység sajátosságait. 
• Hasznosítható legyen (mind a külső információ igények, mind a belső 

(vezetői) információ igények kielégítéséhez). 
• Teljes körű legyen (tartalmazzon minden, a számvitel területére 

vonatkozó döntést). 
• Egyértelmű legyen (kövesse a jogszabályi és a vállalkozáson belüli 

változásokat). 
• Következetes legyen (az egymást követő üzleti évek számviteli politikája 

csak lényeges indokok miatt változzon). Sztanó et. al. (2003) 
A számviteli politika elkészítéséért és módosításáért a vállalkozás képviseletére 
jogosult személy a felelős. Véleményem szerint ez nem zárja ki azt a lehetőséget, 
hogy a vállalkozás számviteli politikájának kialakítása egy kollektív munka 
eredménye legyen, amelyet a megalakulás időpontjától számított 90 napon belül 
kell elkészíteni, törvényi változás miatti változásokat ugyancsak 90 napon belül 
kell a meglévő számviteli politikán átvezetni. Amennyiben a számviteli politikát 
a belső körülményekben bekövetkezett változások miatt kell módosítani, azt 
minden esetben, a kiegészítő mellékletben kell indokolni, és amennyiben a 
módosítás hatása jelentős, azt számszerűsíteni szükséges. Somos (1995) A 
következőkben áttekintést adok arról, hogy mi legyen a vállalkozás által 
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kialakított számviteli politika tartalma, azaz milyen témákban fogalmazzon meg 
előírásokat a vállalkozás számviteli feladatainak ellátásához, illetve a beszámoló 
elkészítéséhez, összességében a számviteli törvényben előírtak végrehajtásához. 
Véghné (2002) szerint a vállalkozás számviteli politikájában az alábbi kérdésekre 
kell választ adni: 

 milyen értékelési módot és eljárást választ a vállalkozás, 
 az értékelésnél figyelembe veendő tartósnak minősülő hatások megítélése, 
 milyen módszerrel kerül elszámolásra az amortizáció, 
 hogyan határozzák meg a maradványértéket, 
 milyen kritériumok érvényesülnek – a vállalkozásnál – a terven felüli 
amortizáció elszámolásánál, 

 az 50 ezer forint egyedi beszerzési érték alatt tárgyi eszközök, vagyoni 
értékű jogok, szellemi termékek elszámolásának választott módszere, 

 az értékpapírok minősítésének és számbavételének kritériumrendszere 
(forgóeszköz vagy pénzügyi befektetés), 

 az eredmény-kimutatás formájának megválasztása, 
 mit tekint a gazdálkodó a számviteli elszámolás szempontjából 
lényegesnek, 

 hogyan kell minősíteni az ellenőrzések során feltárt hibák és hibahatások 
értékét (jelentős-, nem jelentős összegű hiba), 

 mi a teendő a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba 
esetén, és mi ennek a mértéke, 

 az óvatosság elve hogyan érvényesül a vállalkozásnál (értékvesztés 
elszámolása, céltartalék-képzés stb.), 

 a teljesség elvének érvényesülése érdekében a mérlegkészítés időpontjáig 
bekövetkezett változások feldolgozásának ütemezése (nagyságrendek, 
lényeges és lényegtelen események minősítése), 

 hogyan érvényesül a vállalkozásnál az időbeli elhatárolás elve annak 
érdekében, hogy a bevételek és a költségek elszámolása reális képet 
mutasson, 

 az összehasonlíthatóság érvényesülése érdekében a beszámoló 
szerkezetében és tartalmában az állandóságot hogyan biztosítja a 
vállalkozás (következetesség elve), 

 a kiegészítő melléklet részletes tartalmának meghatározása, melynek célja 
a megbízható és valós kép kialakítása a vállalkozásról, 
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 a kiegészítő melléklethez egy állandó mutatószám-rendszer kialakítása 
(elemzéshez, értékeléshez, amit a vállalkozás saját körülményeihez 
viszonyítva a legkifejezőbbnek és leginkább hasznosíthatónak ítél), 

 a vezetői számviteli és a vállalkozás belső információ rendszerének 
meghatározása, könyvviteli programokkal történő kiszolgálása, 

 számítógépes könyvviteli rendszerének kapcsolata a politikában és 
szabályzatokban leírtakkal, 

 a számítógépes adatfeldolgozás módja és folyamata, 
 melyek azok a témák, tényezők, amelyek a vállalkozás üzleti 
megítéléséhez – a számviteli törvényben előírt kötelező tartalmon 
túlmenően – a megbízható és valós kép kialakításához feltétlenül 
hozzátartoznak és így a kiegészítő mellékletben, valamint az üzleti 
jelentésben indokolt az ismertetésük, 

 költségelszámolás rendszere, 
 mérleg és eredmény-kimutatás könyvviteli alátámasztása, 
 az elszámolások bizonylati rendje, az alkalmazott bizonylatok, 
 a könyvvizsgálat rendjének szabályozása, 
 az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata.  

A felsorolásból jelentősen kitűnik a szempontrendszer sokrétűsége és tartalmi 
összetevőinek hatása a számviteli politikára. Bocsó – Körmendi (2008) felhívja 
a figyelmet arra, hogy a számviteli politikának a kialakítása és annak módosítása 
során célszerű figyelembe venni a controlling rendszerek támogató funkcióit is. 
Zéman (2006) egyetértve a szerzőpárossal, fontosnak tartja a controlling 
területeken belül a pénzügyi controlling ilyen jellegű támogató szerepét.  

A számvitel-politikai döntések közül a legfontosabbak azok, amelyek az 
eszközök és a kötelezettségek értékeléséhez, illetve ezen keresztül az eredmény 
megállapításához kapcsolódnak. Véghné Dr. Bálint (2002) külön kiemeli, hogy a 
politika kialakításakor tisztázni kell, hogy a kijelölt cél milyen módon, milyen 
értékelési eljárások alkalmazásával érhető el. Kialakításának fő célja, hogy a 
vállalkozás egészére nézve kötelező érvényű szabályokat adjon így a 
vállalkozásnál olyan számviteli - rendszer működhessen, amely alapján 
megbízható és valóságnak megfelelő információkat tartalmazó beszámoló 
állítható össze, és amely a vezetői döntések számára is használható információs 
bázissal szolgál. Bárczi (2006) kiemeli a pénzügyi tanácsadás szerepét a KKV.-k 
vezetésében, melynek során fontosnak ítéli meg azokat amelyek a számviteli 
politika tartalmára irányulnak. A számviteli politika akkor éri el célját, illetve 
felel meg a vele támasztott követelményeknek, ha a számviteli törvényben 
megfogalmazott alapelvekre épül, és ugyanakkor figyelemmel van a vállalkozás 
sajátosságaira is. Siklósi-Simon (2004) felhívja a figyelmet arra, hogy a 



 37

számviteli politika kialakításához nagyon fontos a számviteli törvény – azon belül 
a számviteli alapelvek – ismerete. A helyes számviteli politika kialakítása nem 
nélkülözheti a vállalkozás teljes áttekintő ismeretét sem, fejti ki Malasics (2002), 
Francsovics (2009). A számviteli politika biztosítja azon szabályok (módszerek) 
végrehajtását, melyek során alakítható a vállalkozás bemutatásának információs 
rendszere. Ennek végeredményben a beszámolón keresztül megbízható és valós 
képet kell mutatni a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, 
annak változásáról. Adorján (2002) Bíró (2010) ugyanakkor nagyon fontosnak 
tartja a számviteli politika az egyes mérlegtételekre gyakorolt hatását. 
 

2.4.1. Számviteli alapelvek és a számviteli politika kapcsolata 
 

A gazdálkodó vállalatok tevékenységük során olyan események középpontjába 
kerülnek, amelyek hatással vannak vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükre. 
A gazdasági eseményekről a vállalkozások folyamatos feljegyzést készítenek, 
több szempont szerint összegzik a nyilvántartott adatokat, és a nyilvántartást év 
végén lezárják. A könyvelés menetét a törvény nem írja elő tételesen, hanem 
elvek segítségével határozza meg azt. Vajna I-né (2001) A vállalkozás 
számviteli politikájának kialakítása során mindenek előtt a számviteli törvény 
15. és 16. §-ban meghatározott számviteli alapelvekből kell kiindulni. A 
számviteli alapelvek, és a számviteli politika kapcsolatát mutatja be az 1. sz. 
táblázat. A törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján a 
vállalkozásoknál ki kell alakítani, és írásba kell foglalni a gazdálkodó 
adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő – a törvény végrehajtásának 
módszereit, eszközeit meghatározó – számviteli politikát, amely alapjául szolgál 
a vállalkozás számviteli rendszerének. A számviteli alapelveket az 1991. évi 
számviteli törvény határozza meg, melyeket a könyvvezetés és a beszámoló 
elkészítése során érvényesíteni kell. Ezek a számviteli alapelvek megfelelnek a 
Nemzetközi Számviteli Standardbizottság (IASC) által felállított Nemzetközi 
Számviteli Standardoknak. Az Európai Unió 4. irányelve az éves beszámolóval 
kapcsolatosan a következő számviteli elveket fogalmazza meg. Véleményem 
szerint ahhoz, hogy a vállalkozó érvényesítse a számviteli törvényben foglalt 
alapelveket körültekintő és gazdasági összefüggésekre alapozott számvitel 
politikai döntéseket kell hozzon. Tehát elfogadhatjuk Renner-Tardos (2004) 
állítását, miszerint a vállalkozás menedzsmentje nem mentesülhet azon döntések 
összességétől, melyek alapján kialakításra kerülnek a számviteli rendszer 
kialakításához és működtetéséhez nélkülözhetetlen tartalmi tényezők.  
A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során abból kell kiindulni, hogy a 
gazdálkodó a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja 
tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy bármilyen okból 
történő jelentős csökkenése (a vállalkozás folytatásának elve). Ez az elv a 
gyakorlatban a körültekintő tervezés, jó gazdálkodás feltételeiben rejlő 
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tartalékok, és forrás-lehetőségek feltárását jelenti. A számviteli politikában 
lefektetett minden egyes ismérv azon feltételezésből indul ki, hogy a vállalkozás 
alapvetően rendelkezik jövőképpel. Tehát a működését meghatározó feltétel 
rendszer hosszútávon fogja keretelvekben rendezni a vállalkozás tevékenységét. 
Következésképpen a vállalkozásoknak úgy kell kialakítani a számviteli 
politikájukat, hogy a fenntartható gazdasági tevékenység eleve meghatározza a 
számviteli szempontokat. A vállalkozás folytatásának elve, azért emelkedik ki 
jelentősen a többi alapelv közül, mert, ha ez nem érvényesül, akkor a többi 
számviteli alapelv sem érvényesíthető. A számviteli politikában meghatározott 
minden egyes diszpozitív tényező alapvetően a vállalat gazdasági működésének 
fenntarthatóságára épül, tehát minden egyes döntés, amely számviteli politika 
összeállítása során megszületik, tükröznie kell a számviteli törvény legfontosabb 
alapelvét, azaz a vállalkozás folytatásának elvét. A számviteli politikában ki kell 
térni az üzleti év pontos meghatározására, mert az egyes nyilvántartásokat az 
adott időpontnak megfelelően kell elkészíteni, azaz az üzleti év nyitóadatainak 
meg kell egyezniük az előző üzleti év megfelelő záró adataival. Az egymást 
követő években az eszközök és a források értékelése, az eredmény számbavétele 
csak a törvényben meghatározott szabályok szerint változhat (a folytonosság 
elve).  A számviteli szabályzatokban rendelkezik a vállalkozás az eszközök és a 
forrásokhoz kapcsolódó önszabályozással megválasztható értékelési 
módszerekről, ilyen például az értékhelyesbítés módszere, a valós érték 
meghatározása, a kísérleti fejlesztés aktivált értékének meghatározása stb. 
Amennyiben a vállalkozás ezen maga által meghatározott változókat évről évre 
módosítja, úgy nem érvényesül a folytonosság elve. A számviteli politika itt 
jelentős befolyással bír az alapelv érvényesülése szempontjából. A gyakorlatban 
kijelenthetjük, hogy az ilyen típusú folytonosság elvét érintő számviteli 
politikában elkövetett módosítások alkalmatlanná teszik a vállalkozás üzleti 
éveinek értékelését egymás viszonylatában. Nevesíteni kell azokat a tételeket is, 
amelyek a mérleg fordulónapjával lezárt üzleti év gazdasági eseményeiből 
erednek, a mérleg fordulónapja előtt még nem következtek be, de a mérleg 
elkészítését megelőzően ismertté váltak (a teljesség elve). A teljesség elve 
valójában nem azt eredményezi, hogy a beszámolási időszakot 
meghosszabbítjuk, avagy az üzleti évet eltérően alkalmazzuk, hanem alapvetően 
kiterjeszti tárgyidőszakot követő időszakra a befolyásoló gazdasági események 
hatásvizsgálatát. 
Véleményem szerint a gyakorlatban azt jelenti, hogy olyan tételek kerülnek 
bekönyvelésre az éves beszámoló összeállításához, melyek tulajdonképpen 
dokumentáltan vagy informálisan csak ezen időszakot követően jelennek meg a 
vállalkozás életében. Pl. az elkésett számla esete, mely nélkül nem teljes az 
évzárás. Elképzelhető, hogy túl rövid mérlegkészítési határidő esetén, akár ki is 
maradhat az éves beszámolóból, ami így sérteni fogja a teljesség elvének 
érvényesülését. A figyelembe veendő gazdasági események halmazának hatás 
mechanizmusa kiterjedhet mind a követelésekre és kötelezettségekre és akár az 
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eredményre is. Amennyiben a vállalkozásnál kimutatott vevőkövetelés egy 
részéről a mérlegkészítés időszakában kiderül, hogy behajthatatlannak minősül 
azon tényből adódóan, hogy az adott vállalkozás időközben csődeljárási 
folyamat alanyává vált. Ezeknél a teljes összegben történő kimutatása a 
mérlegben mindenképpen torz értéket fog eredményezni, hiszen ezen tétel 
megtérülése kétséges. Ezért az ilyen típusú eseményekre a vállalkozásnak a 
számviteli politikájában meghatározottak alapján értékvesztést szükséges 
elszámolnia. A teljesség elve és a számviteli politika kapcsolódási pontja ezen 
felül még a számlarend is. Mivel a számviteli politikának részeleme a 
számlarend ezért a determinált számlaszámok használatával teljessé a jelen 
alapelv, amelyben minden a vállalkozásra jellemző és alkalmazásra kerülő 
főkönyvi számlaszám illetve a hozzákapcsolódó gazdasági esemény, rögzítésre 
kerül. A számviteli törvény 69§- a alapján a könyvek üzleti év végi zárásához, a 
beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához leltárt kell 
összeállítani az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatát, 
amely tételesen, ellenőrizhető módon teljes körűen tartalmazza a vállalkozónak 
a mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait mennyiségben és 
értékben. Ebből adódóan a leltározási szabályzat a számviteli politika része, így 
ezen keresztül valósul meg a teljesség elve.  A könyvvitelben rögzített és a 
beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, 
bizonyíthatóknak, kívülállók által is megállapíthatóknak kell lenniük. 
Értékelésük meg kell, hogy feleljen a törvényben előírt értékelési elveknek és az 
azokhoz kapcsolódó értékelési eljárásoknak (a valódiság elve), amit szintén be 
kell mutatni a kiegészítő mellékletben. A valódiság elve és a számviteli politika 
számos ponton találkozik a gyakorlatban. Első sorban a létezés joga, mint olyan 
jelenik meg az évzárási procedúra során, hiszen a mérlegtételek között csak 
olyan eszközöket szabad kimutatni, melyek a valóságban is fellelhetőek. A 
vállalkozás által választott könyvvizsgáló fizikai jelenléte a leltározáson már 
önmagában garanciát jelenthet a valódiság elve alkalmazásához. Természetesen 
a számviteli politika több olyan ponton nyújt választási lehetőséget, mely a 
valódiság elvét az érték meghatározásokon keresztül biztosítják pl. 
maradványérték, a valósérték elszámolása, a terven felüli értékcsökkenés és a 
különféle értékelési módszerek. Évvégén a devizás tételek elszámolásánál is 
érheti meglepetés a vállalkozást a generálódott árfolyam különbözet 
nagyságának mértéke következtében. Tehát a számviteli politika értékelési 
eljárásainak szakszerű alkalmazása nélkül nem tud a valódiság elve megfelelő 
módon érvényesülni, ezekre a problémákra már rámutat Vajna I-né – Zéman 
(1999)-ben az értékhelyesbítés gyakorlata alapján. 
A könyvvezetést és a beszámolót áttekinthető, érthető, a törvénynek 
megfelelően rendezett formában kell elkészíteni (a világosság elve). A 
vállalkozó a beszámoló összeállításához a számviteli politika keretein belül 
megválasztott formai típussal szembeni alapkövetelmény, hogy a vállalkozás 
tevékenységéhez optimális információ halmazt biztosítson mind a belső 
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felhasználók, mind a kívülálló érdekeltek számára. Véleményem szerint, ha a 
vállalkozás lehetőségein belül nem megfelelően kerül megválasztásra a 
beszámoló formája úgy, az áttekinthetőség – azaz világos átláthatóság - nem 
feltétlenül biztosított. Bizonyos esetekben, mint például egy mezőgazdasági 
termelőszövetkezet éves beszámolójának összeállításához a kizárólag forgalmi 
típusú eredmény-kimutatás a jól alkalmazható.  

A beszámoló tartalma és formája, valamint az azt alátámasztó könyvvezetés 
tekintetében az állandóságot és az összehasonlíthatóságot biztosítani kell, 
mondja ki a következetesség elve. A számviteli politikában rögzített vezetői 
döntéseket következetesen kell alkalmazni, attól eltérni csak nagyon indokolt 
esetben lehetséges. A számviteli politikában meghozott döntések jellemzően 
éven túli, több évet befolyásoló módon vannak meghatározva.  

Gyakorlati tapasztalatom szerint ritkán előfordul, hogy bizonyos tartalmi elemek 
más aspektusból kerülnek megítélésre, így a számviteli politika idevágó 
részeinek módosítása a következetesség elvének alkalmazását valamelyest 
csorbítja. Azért ez alapvetően nem tilos, hiszen a cél mindig az, hogy biztosítsa 
a vállalkozás a kimutatásaiban a valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi 
viszonyokat. A következetesség elve gyakorlati alkalmazása azt eredményezi, 
hogy az egymást követő években alkalmazott értékelési eljárások lehetőség 
szerint ne módosuljanak, hanem változatlan formában kerüljenek alkalmazásra 
kerüljenek alkalmazásra évről évre, ez által biztosítva az összemérés 
lehetőségét. Az alapelvtől indokolt esetben el lehet térni, amely gazdasági 
indoklást igényel a kiegészítő mellékletben. Az adott időszak eredményének 
meghatározásakor a tevékenységek adott időszaki teljesítéseinek elismert 
bevételeit és a bevételeknek megfelelő költségeit (ráfordításait) kell számításba 
venni, függetlenül a pénzügyi teljesítéstől. A bevételeknek és a költségeknek 
ahhoz az időszakhoz kell kacsolódniuk, amikor azok gazdaságilag felmerültek 
(az összemérés elve). Az összemérés elve és a számviteli politika kapcsolódási 
pontjai jellemzően a választott árfolyam meghatározása, értékvesztés 
elszámolása, alkalmazott elhatárolások képzése, az eszközök bekerülési illetve 
előállítási értékének meghatározása, melyek kihatnak az eredmény alakulására a 
bevételeken és a ráfordításokon keresztül. Az összemérés számviteli alapelv 
követelménye, hogy a bevételeknek és a költségeknek ahhoz az időszakhoz kell 
kapcsolódniuk, amikor azok gazdaságilag felmerültek. Célszerű a számviteli 
politikában az időbeli elhatárolások körénél rendelkezni az ilyen típusú 
kifizetésekről és azok megállapításáról, hogy ne kelljen szembesülnünk azon 
anomáliával, hogy a tárgyidőszakra vonatkozó költségek a követő üzleti évben 
kerüljenek elszámolásra. Nagy (2001) Nem lehet eredményt kimutatni akkor, ha 
az árbevétel, a bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan.  

A tárgyévi eredmény meghatározása során az értékvesztés elszámolásával, a 
céltartalék képzésével kell figyelembe venni az előrelátható kockázatot és 
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feltételezhető veszteséget akkor is, ha az, az üzleti év mérlegének fordulónapja 
és a mérlegkészítés időpontja között vált ismertté. Az értékcsökkenéseket, az 
értékvesztéseket és céltartalékokat el kell számolni, függetlenül attól, hogy az 
üzleti év eredménye nyereség vagy veszteség (az óvatosság elve). Az óvatosság 
elvéből gyakorlatilag elenyésző rész fog érvényesülni, ha a számviteli politika 
kidolgozása során nem vagy nem megfelelően rendelkezünk az opcionális 
lehetőségeinkről, melyek alapvetően befolyásolják a mérlegkészítést. 
Értékvesztés, értékcsökkenés elszámolása, céltartalék képzése, melyek nélkül 
elképzelhetetlen az óvatosság elvének betartása. Ezért nagyon fontos a 
számviteli politikában a jól átgondolt, idevonatkozó információk figyelembe 
vételével megalkotott és leírt szabályrendszer és annak betartása. A számviteli 
törvény kogens módon rendelkezik céltartalék képzési kötelezettségről, melyek 
körét tételesen felsorolja pl. a garanciális kötelezettségekre, a környezetvédelmi 
kötelezettségekre, a korengedményes nyugdíjazás várható költségeire, a 
végkielégítés várható költségeire, a függő kötelezettségekre (kezességvállalás, le 
nem zárt peres ügyek). Ezen felül diszpozitíve a vállalkozó döntésének 
függvényében a számviteli politikában rendelkezhet még a céltartalék képzés 
tekintetében a várható, jelentős összegű és időszakonként ismétlődő azon 
jövőbeni költségekre, melyekről a mérleg fordulónapon feltételezhető, vagy 
bizonyos, hogy a jövőben felmerülnek, de összegük vagy felmerülésük még 
bizonytalan és nem sorolhatók a passzív időbeli elhatárolások közé, így 
(nagyjavítások, épülettatarozások – felújításnak nem minősülő – költségeire, a 
jövőbeni tervezett átszervezések költségeire, a környezetvédelemmel 
kapcsolatos költségekre). Lukács (2009) A bevételek és a költségek 
(ráfordítások), illetve a követelések és a kötelezettségek egymással szemben – a 
törvényben szabályozott esetek kivételével – nem számolhatók el (a bruttó 
elszámolás elve). A számviteli törvény előírása szerint a vállalkozás életében 
felmerülő minden egyes gazdasági esemény rögzítésre kell, hogy kerüljön a 
könyvekben. A gazdasági események halmaza között számos esetben előfordul 
olyan típusú, mely azonos gazdasági szereplővel szemben követelés és 
kötelezettség, bevétel és költség elszámolás is egyaránt megjelenik. Az ilyen 
jellegű események összességét nem kezelhetjük összevontan, hanem minden 
irányban, előjeltől függően, gazdasági eseményenként vezetjük be könyveinkbe. 
Az ilyen típusú elszámolás problematikája gyakran merül fel a kapcsolt 
vállalkozások működése során. A számviteli politika kialakításában, a 
számlarend összeállításánál figyelembe kell venni. Az eszközöket és a 
kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámoló elkészítése során egyedileg 
kell rögzíteni (az egyedi értékelés elve). A beszámoló elkészítése során az 
egyedi értékelés elve a törvény szerinti esetekben sajátosan érvényesülhet. A 
számviteli törvény által megengedett opcionális választási lehetőségek közül 
úgy választjuk ki a számunkra megfelelő alkalmazás meghatározását, hogy a 
könyveinkben fellelhető eszközöket és kötelezettségeket egyedileg vegye 
figyelembe. A tárgyi eszközök értékcsökkenések megválasztása során figyelni 
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kell arra, hogy a rendelkezésre álló, vagy potenciálisan beszerzésre kerülő 
eszközelemek egyedileg kerüljenek kimutatásra és az értékcsökkenési 
elszámolásuk alkalmazkodjon a vállalkozás tevékenységéhez.  

Az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két vagy több üzleti évet is 
érintenek, az adott időszak bevételei és költségei között olyan arányban kell 
elszámolni, ahogyan azaz alapul szolgáló időszak és az elszámolási időszak 
között megoszlik (az időbeli elhatárolás elve).A gazdálkodó szervezet 
működése során számos olyan eseménnyel szembesül, melyek üzleti éveken túl 
mutatóan jelennek a dokumentációs folyamat során. Az időbeli elhatárolás elv 
itt jelenik meg a gyakorlatban, mintegy szerves, kihagyhatatlan szegmense a 
zárási folyamatoknak. A számviteli politikában határozzuk meg a vállalkozás 
üzleti évet, mely a naptári évtől eltérő is lehet. Ezen időponttól számítva meg 
kell határozni továbbá a mérlegkészítés reális időpontját. Mindkét dátum, melyet 
rögzítünk szabályzatokban az időbeli elhatárolás elvének alkalmazását 
korlátozhatja vagy tágíthatja. Amennyiben tág időintervallumot határozunk meg 
a két időpont között, úgy sokasodik azon gazdasági események mennyisége, 
melyeket időbeli elhatárolás formájában a könyvelésben meg kell jelenítenünk. 
A beszámolóban és az azt alátámasztó könyvvezetés során a gazdasági 
eseményeket, ügyleteket a tényleges gazdasági tartalmuknak megfelelően – a 
törvény alapelveihez, vonatkozó előírásaihoz igazodóan – kell bemutatni, illetve 
annak megfelelően kell elszámolni (a tartalom elsődlegessége a formával 
szemben elve). A dokumentációs igény, mely megjelenik vállalkozások 
szintetikus és analitikus adminisztrációs tevékenysége során, olyan 
bizonylatolást igényel, mely alapvetően megfelel a törvényi elvárásoknak mind 
tartalmi mind formai vonatkozásban.  
A gyakorlatban többször előfordul olyan eset, hogy az adott dokumentációs 
feladattal megbízott személy nem képes teljes körűen ezt a törvényi elvárást 
megfelelően biztosítani. Ilyenkor jellemzően az történik, hogy a formai 
kritériumok alul maradnak a tartalmi elemekkel szemben, és csak a gazdasági 
esemény tényszerűsége kerül megfelelően rögzítésre. A számviteli politika 
kialakításában rendszerint meghatározzuk a különböző bizonylatolási 
folyamatokat - bizonylati rend és fegyelem - és a folyamathoz kapcsolódó 
felelősségi és aláírási szinteket. Lényegesnek minősül a beszámoló 
szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téve 
bemutatása – az ésszerűség határain belül – befolyásolja a beszámoló adatait 
felhasználók döntéseit (a lényegesség elve).  Ezen elv alkalmazása során 
különbséget kell tennünk az éves beszámolóhoz potenciális hozzárendelhető 
releváns és nem releváns hatások között. A lényegesség elvének alkalmazásához 
nélkülözhetetlen a jelentőségi hibahatár mértékének meghatározása. 
Természetesen ezt is a számviteli politika opcionális döntési lehetőségeinek 
kihasználásával érjük el. Tehát levonhatjuk azt a következtetést, hogy a 
vállalkozás méretéhez, a gazdasági események gyakoriságához, értékéhez 
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mérten kerüljön kialakításra ez a számszaki elem. Természetesen a jelentőségi 
hibahatár mértékének meghatározása a számviteli politika kialakítása során 
kerül meghatározásra a számviteli törvényértelmező rendelkezései között leírt 
korlátozó mérték kell figyelembe vennünk.  
A beszámolóban (a mérlegben, az eredmény-kimutatásban, a kiegészítő 
mellékletben) nyilvánosságra hozott információk hasznosíthatósága 
(hasznossága) álljon arányban az információk előállításának költségeivel (a 
költség-haszon összevetésének elve). Alapértelmezés szerint ez a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy arányosság áll fenn az információ hasznossága és előállításának 
költsége között. Az alkalmazása leginkább a lényegesség elvéhez kapcsolódik, 
hiszen sok esetben a nyerhető haszon és az azzal összefüggésben felmerülő 
költségek mértékének megítélése szubjektív.  
Az információ előállítás költségeit nem feltétlenül az azt felhasználók viselik, de 
visszacsatolás jellegűen a belőle származó előnyöket, az információt előállítók is 
élvezik. Számos információ létrehozását törvényi kötelezettség keretein belül 
kell előállítani a gazdasági egységnek, ilyen esetben nincs választási 
alternatívája az információ képzés tekintetében. A törvényben nem 
meghatározott esetekben a gazdálkodó döntése, hogy egy-egy gazdasági 
esemény vagy üzleti tranzakció számviteli módszerek igénybevételével történő 
meghatározása milyen terhet ró a vállalkozásra, - mindezt e számviteli 
politikájában rögzítheti - azaz a felmerült költségek meghaladják-e a kinyert 
információ által generált bevételeket. Természetesen az indokolatlanul magas 
költségek értelmetlenné teszik az információ kinyerését az extrémen nagy 
ráfordítási volumen miatt. Például egy vállalat munkavállalói szokásainak 
feltérképezése a kávézásra felhasznált munkaidő tekintetében, egy olyan 
folyamatvezérlő szoftver bevezetését indukálná, melynek megvásárlása és 
üzemeltetési költsége meghaladná a kieső munkaidő veszteségét. Ilyen lehet 
még számos olyan eset, amelynek nyomon követése és kimutatása 
indokolatlanul nagy bürokratikus terhet vonna maga után. Így például az üzemi 
konyha működése során a keletkezett hulladék anyagok alkotóként történő 
lemérlegelése és azokról nyilvántartás vezetése, valószínűleg meghaladja a 
keletkezett és felhasználható információ hasznossági fokát.  
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2. sz. táblázat: A számviteli alapelvek és a számviteli politika kapcsolata 
 

S.sz. A számviteli alapelv 

megnevezése 

A számviteli politika érintett,  

illetve kapcsolódó rész 

1. Vállalkozás folytatásának elve Értékelési módok, értékelési eljárások helyes megválasztása. 
Az alapelv érvényesülése esetén a számviteli törvény, 

egyébként más jogszabály alapján. 

2. Teljesség elve A beszámoló készítés időpontjának helyes megválasztása, 
következetes alkalmazása. 

3. Valósiság elve Leltárkészítési és leltározási szabályzat. Számlarend, 
főkönyvi könyvelés, analitikus nyilvántartások szabályozása. 

Értékelési módok és eljárások következetes alkalmazása. 

4. Világosság elve A leltár, a főkönyvi könyvelés, az analitikus nyilvántartások 
összefüggései. Kiegészítő, részletező információk teljes és 

helyes kijelölése. 

5. Következetesség elve A kialakított számviteli politika következetes alkalmazása. 
Az összehasonlíthatóság biztosítása a kiegészítő mellékletben 

6. Folytonosság elve Értékelési és eredmény számbavételi elvek folytonossága. 
Változás esetén a számviteli politika változtatása szükséges. 

7. Összemérés elve A beszámoló készítés időpontjának helyes megválasztása, 
következetes alkalmazása. Az egységes számlakeretre építve 

a bevételek és a költségek helyes részletezése 

8. Óvatosság elve Értékelési módoknál és eljárásoknál az óvatosság 
alkalmazása. Értékcsökkenés, értékvesztése, a céltartalék 

képzésének szabályozása. A beszámoló készítés időpontjának 
helyes megválasztása. 

9. Bruttó elszámolás elve A számlarend, a főkönyvi könyvelés szabályainak helyes 
kialakítása. 

10. Egyedi értékelés elve Leltárkészítési és leltározási szabályzat. Értékelési módok és 
eljárások helyes megválasztása. A könyvvezetés 

áttekinthetőségének, az ellenőrizhetőségnek a biztosítása. 

11. Időbeli elhatárolás elve Az időbeli elhatározások tételeinek kijelölése, 
dokumentálása, az elszámolásuk szabályozása a 

számlarendben. 

12. Tartalom elsődlegessége a 
formával szemben 

A gazdálkodónál előforduló „különös” ügyletek (pl. pénzügyi 
lízing) elszámolásának szabályai rögzítése. 

13. Lényegesség elve Számos témánál (pl. jelentős összegű hiba) rögzíteni kell, mit 
tekint a vállalkozó a számviteli elszámolás tekintetében 

lényegesnek, jelentősnek. 

14. Költség-haszon összevetésének 
elve 

Rögzíteni kell, mit tekinthetők a lényegesség elvével 
összhangban szükséges információknak, illetve az 

aránytalanul magas ráfordítással előállítható információknak 
(pl. értékelési szabályzatban). 

Forrás: saját összeállítás a 2000. C törvény alapján 
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2.4.2. A számviteli politika elemző bemutatása 
 

A számviteli politika kialakítása azt a célt szolgálja, hogy a vállalkozásnál olyan 
számviteli rendszer funkcionáljon, amelynek alapján összeállított éves beszámoló 
információi megbízhatóak és valósak legyenek, és amely a számviteli rendszer 
egyidejűleg a vezetői döntések számára is alkalmas információs bázisul 
szolgálhat. Egyetértek Laáb (2006) véleményével abban, hogy vállalkozások 
számviteli politikájukban kiválasztják azokat a konkrét számviteli értékelési, 
elszámolás-technikai eszközöket és módszereket, amelyeket következetesen 
alkalmaznak minden olyan területen, ahol a hatályos számviteli törvény 
szabadságot biztosít. 

• Nyereségmaximalizálásnál azokat a döntéseket kell favorizálni, 
amelyekkel időben eltolódik a költségek elszámolása (több éven keresztül 
kell leírni a tárgyi eszközöket, így fog eltolódni a költségek elszámolása). 

• Adóminimalizáláshoz azokat a döntéseket érdemes előnybe helyezni, 
amelyek segítségével az adott évben mindazt költségként számolhatja el, 
amire a számviteli törvény legális lehetőséget ad. 

• Kiegyensúlyozott osztalékpolitika megvalósításához arra van szükség, 
hogy lehetőség legyen a szerényebb nyereségű évek tartalékából kipótolni 
az eredményt, illetve a jobb években minden olyan jövőben bekövetkező 
veszteségre, kockázatra céltartalékot képezni, amire a törvény 
felhatalmazást ad. Laáb (2006) 

Véleményem szerint a vállalkozás által helyesen kialakított számviteli politikára 
épülhet a vállalkozás számvitelszervezése, valamint a számviteli menedzsment 
döntési mechanizmusa. Természetesen az optimális döntés meghozatalához a 
menedzsmentnek megfelelő fogalmi értelmezéssel kell rendelkezni a számvitel 
tárgyköréből. Rendszerint ezen diszpozitív elemek megfelelő és ésszerű 
súlyozása a pénzügyi menedzsmentre hárul. Ebből adódóan a számviteli politika 
összeállítása és annak tartalmi vonatkozása elsősorban a vállalkozás felelős 
vezetőjének törvényi kompetenciája és felelőssége. Ez a döntési mechanizmus a 
következő alrendszerekre kell hogy épüljön 

 számviteli rendszere (számlatükör, számlarend), 
 a választott adatfeldolgozás módja, 
 a beszámolójának részét képező 

• mérleg tartalmi értelmezése, 

• választott eredmény-kimutatás tartalma, 

• kiegészítő melléklet összeállításához fűződő kötelezettségek 
teljesítése, 

 különféle ellenőrzéseknek a rendszere, 
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 könyvvizsgálatának elvégzése és nem utolsó sorban 
 a vezetői információs rendszer. 

Nagy (2001) rámutat arra, hogy a vállalkozás vezetésének, azaz a számviteli 
menedzsmentnek több alapvető számvitel politikai kérdésben kell döntést 
hoznia. A következő opcionális alternatívák alapján a vállalkozások a számviteli 
politika kidolgozása során alapvetően élhetnek a döntési lehetőségeikkel, 
melyek a következők: 

• a törvény előírásainak megfelelően milyen beszámolót készít a vállalkozó, 

• a könyvvezetés módjának megválasztása, 

• a mérleg formája, tételeinek tagoltsága, összevonása, 

• az eredmény-kimutatás formája, tételeinek tagolása, összevonása, 

• mérlegkészítés időpontja, 

• a kiegészítő mellékletben bemutatandó információk, 

• a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek bekerülési 
forintértékének meghatározása, a választott hitelintézeti árfolyam 
rögzítése, az átlagárfolyamtól eltérő értékelés választása esetén, az eltérés 
hatásának jelentős összege, 

• a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérleg 
fordulónapi értékelése, a jelentős összegű hatás meghatározása, 

• a számlarend kialakításával kapcsolatos döntések (milyen rendszerű 
könyvvezetéssel támasztják alá a mérleget és az eredmény-kimutatást), 

• jelentős- lényeges hibahatások meghatározása. 
Bíró (1997) többször kitér arra, hogy a számvitel-politikai döntések közül a 
legfontosabbak azok, amelyek az eszközök és a kötelezettségek értékeléséhez, 
illetve ezen keresztül az eredmény megállapításához kapcsolódnak. A 
következőkben tekintsük át a számviteli politika általános részének és 
kapcsolatát a számviteli folyamatokat meghatározó területekkel. 
 

2.4.2.1. A beszámoló kapcsolata a számviteli politikával 
 

A vállalkozás az üzleti évről éves beszámolót, mely áll a mérlegből, az 
eredmény kimutatásból és a kiegészítő mellékletből és esetlegesen még az üzleti 
jelentésből. Ezek a kimutatások tükrözik a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és 
jövedelmi helyzetét. Megjegyzendő, hogy az üzleti év könyveinek zárását 
követően, a törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott módon, 
magyar nyelven kell mindezeket elkészíteni, figyelembe véve a számviteli 
politikában leírtakat, szabályszerűségeket. A vállalkozás vezetésének meg kell 
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határoznia, hogy a törvény előírásait figyelembe véve milyen beszámolási 
formát választ, és melyek azok a körülmények, amelyek indokolttá tehetik az 
előírásoktól való eltérést. Vajna I-né (2004) A számviteli törvény előírásai 
szerint a beszámoló formái lehetnek a következők: 

- éves beszámoló 
- egyszerűsített éves beszámoló 
- összevont (konszolidált) beszámoló. 

A beszámoló formája az éves nettó árbevétel nagyságától, a mérleg 
főösszegétől, a foglalkoztatottak számától, mindezek határértékétől függ. 
Egyszerűsített éves beszámolót készíthet a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, 
ha két egymás követő évben a mérleg fordulónapján a következő, a nagyságot 
jelző három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi 
határértéket: 

- a mérlegfőösszeg a 150 millió forintot, 
- az éves nettó árbevétel a 300 millió forintot, 
- a tárgyévben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt. 

Az üzleti év az az időtartam, amelyről a beszámolót kell készíteni. A 
folyamatosan működő gazdálkodók esetében az üzleti év időtartama 12 naptári 
hónap, ez megegyezik a naptári évvel, amitől bizonyos esetekben el lehet térni, 
amit a számviteli politikában szerepeltetni a kiegészítő mellékletben pedig 
indokolni kell. Időtartam szerint, ez a vállalkozásnál január 1-től december 31-ig 
tart. Az éves beszámoló letétbe helyezésének időpontja az üzleti év mérleg 
fordulónapjától számított 150 nap. A kettős könyvvitelt vezető vállalkozók az 
üzleti évről éves beszámolót és üzleti jelentést is kötelesek készíteni illetve a 
törvénybe meghatározott feltételek mellett egyszerűsített éves beszámolót 
készíthetnek. 
Véleményem szerint döntési kérdés az, hogy a vállalkozás éves beszámolót vagy 
egyszerűsített éves beszámolót készítsen-e, nem azt kell mérlegelni, hogy az 
egyszerűsített éves beszámoló kevesebb adatot tartalmaz és így egyszerűbb 
annak összeállítása. A részletesebb, több információt tartalmazó beszámoló a 
nyilvánosságra hozatala szempontjából fontos, ugyanis az általában 
egyszerűsített éve beszámolót kis- és középvállalkozások kevésbé részletes 
beszámolója kevesebb információt nyújt a piac szereplőinek, köztük a gazdasági 
versenytársaknak, és így védi a kis- és középvállalkozások gazdasági érdekeit. A 
számviteli törvény alapgondolata az, hogy a piac szereplői részére szükséges és 
hasznos információk nyilvánosságra kerüljenek. Ezzel az üzleti élet 
tisztaságához kíván hozzájárulni. A nyilvánosságra hozatal nélkül a pénzügyi 
számvitel keretében végzett tevékenység öncélúvá válna, nem érné el végső 
célját, vagyis azt, hogy a gazdasági élet szereplőit tájékoztassa. A 
nyilvánosságnak kétféle módja van: letétbe helyezési (cégbíróságon való 
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elhelyezéssel) vagy közzététellel. A kiegészítő melléklet egészének vagy egy 
részének közzétételétől el lehet tekinteni, ha az éves beszámoló illetve 
egyszerűsített éves beszámoló felülvizsgálatát végző könyvvizsgáló 
állásfoglalása szerint a vállalkozó valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete 
egyértelmű megítéléséhez a mérlegben, az eredmény-kimutatásban szereplő 
adatok elegendőek. 
A beszámolónak megbízható és valós képet kell mutatnia, tartalmaznia kell 
minden eszközt, a saját tőkét, a céltartalékot és minden kötelezettséget 
(figyelembe véve az időbeli elhatárolások tételeit is), továbbá az időszak 
bevételeit és ráfordításait, az adózott és a mérleg szerinti eredményt, valamint 
azokat az adatokat, szöveges indokolásokat, amelyek a vállalkozó valós 
vagyoni, pénzügyi helyzetének, működése eredményének bemutatásához 
szükségesek. Borszéki (2003) rámutat arra, hogy a vállalkozás pénzügyi 
helyzetének megítélésében nemcsak a pénzügyi mutatók értéke, hanem a bennük 
lévő tényezők és információk összefüggése a meghatározó.  Az éves beszámolót 
a törvényben meghatározott szerkezetben és legalább az előírt tagolásban a 
mellékletekben előírt tételeket a megadott sorrendben, a tételek 
továbbtagolásának, illetve összevonásának szabályai figyelembe vételével, 
bizonylatokkal alátámasztott, szabályszerűen vezetett kettős könyvvitel adatai 
alapján, világos és áttekinthető formában magyar nyelven kell elkészíteni. 

• Az éves beszámoló és az egyszerűsített éves beszámoló mérlegből, 
eredmény-kimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. Az éves 
beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést is kell készíteni. 

• Az összevont (konszolidált) éves beszámoló melléklete: összevont 
(konszolidált) mérleg, az összevont (konszolidált) eredmény-kimutatás és 
az összevont (konszolidált) kiegészítő melléklet. Sztanó-Korom (2001) 

• Az egyszerűsített beszámoló két részből áll: egyszerűsített mérlegből és 
eredménylevezetésből. Szilágyi (1999) 

A naptári évek beszámolóinak az összehasonlíthatóságát a mérleg és az 
eredmény-kimutatás szerkezeti felépítésével, tagolásával, tartalmával, továbbá a 
mérlegtételek értékelési elveinek, módszereinek állandóságával kell biztosítani. 
A mérlegkészítés időpontja összefüggésben van az éves zárlat feladataival. 
Baricz (2006) többször hangsúlyozza, hogy a könyvviteli zárlathoz egy-egy 
naptári időszak végén a folyamatos könyvelési munkák és a számlák technikai 
lezárása tartozik. A folyamatosan működő vállalkozásoknál az üzleti év 
általában megegyezik a naptári évvel. Ilyen esetben a mérleg fordulónapja 
december 31., a számviteli törvény 11. §. (2) bekezdésében megengedett 
esetekben az üzleti év eltérhet a naptári évtől. Ezekben az esetekben 
dátumszerűen kell meghatározni a mérleg fordulónapját, és ehhez a 
fordulónaphoz kell igazítani például az árfolyamnyereségek vagy veszteségek 
értékelését az elhatárolások feloldását a számviteli politika szerint eldöntött 
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tényezők eljárások szerint. (pl. ha az üzleti év október elsejével kezdődik, akkor 
az üzleti év zárása és a mérleg fordulónapja következő év szeptember 30.). A 
számviteli törvény nem határozza meg a beszámoló készítés időpontját, ennek 
megállapítása a vállalkozó feladata. Megjegyzendő, hogy az időpont 
meghatározásánál tekintetbe kell venni az év végi könyvviteli zárlati feladatok 
elvégzésnek, a felügyelő bizottság ellenőrzésének, a könyvvizsgálat 
elvégzésének, a jóváhagyásra jogosult testület által a beszámoló elfogadásának 
időigényét. Nádasi (2006) megfogalmazza, hogy mindezek következtében 
felértékelődhetnek a számviteli beszámolóban szereplő adatok minősége, 
megbízhatósága és a közreadók felelőssége a nyilvánosságra hozott adatok 
vonatkozásában, valamint a nyilvánosságra nem hozott kötelező információk 
vonatkozásában is, amelyek hiánya befolyásolhatja a piac többi szereplőjének 
döntéseit.  
 

2.4.2.2. A mérleg és az eredmény-kimutatás kapcsolata a számviteli politikával 
 
A mérleg a vállalkozás vagyoni helyzetét egy adott időpontban mutatja, így a 
mérleg statikus vagyoni helyzetet kifejező okmány. Dudás (1991) A mérleg 
készítés időpontjának meghatározásával, olyan időintervallumot határozunk 
meg, amely időtartamon belül történő gazdasági események egy része 
befolyással bírhat a zárási folyamat során összesítendő értékekre. Ebből adódóan 
ez a kijelölt nap csak a mérleg fordulónapját követő időpont lehet. Eddig az 
időpontig kell figyelembe venni és elvégezni a beszámolóhoz szükséges 
értékelési feladatokat, amit természetesen a számviteli politikában be kell 
mutatni. A számviteli törvény 22. §-a szerint az éves beszámolót készítő 
vállalkozó a törvény 1. számú mellékletében szereplő mérleg „A” és „B” 
változata közül választhat. Amennyiben azonban a vállalkozó az egymást követő 
üzleti évben nem azonos változat szerint készíti a mérleget, biztosítania kell, 
hogy a tárgyév adataival az előző üzleti év adatai összehasonlíthatók legyenek. 
A számviteli politikában be kell mutatni melyik változatot alkalmazza, illetve az 
egyik változatról a másikra való áttérést a kiegészítő mellékletben indokolni 
kell. Bíró (2007) Az „A” változat a hagyományosnak tekinthető sorrendben és 
egymás mellett tagolja az eszközöket és a forrásokat. A „B” változat a pénzügyi 
szempontokat (likviditás vizsgálatát) helyezi előtérbe, de mindkét változat 
megfelel az EGK 4. számú irányelvében szereplő mérlegváltozatok 
felépítésének. Ugyanakkor hozzáteszi –Bíró (2001, 2007) – hogy az eredmény-
kimutatás hivatott arra is, hogy a vállalkozás jövedelemtermelő képességét 
bemutassa. Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye – az EGK 4. sz. 
irányelvének megfelelően – megállapítható összköltség eljárással illetve 
forgalmi költség eljárással. Az összköltség eljárással készülő eredmény-
kimutatás bruttó szemléletű. A vállalkozás hozamait, teljesítményeit teljes 
körűen számba veszi. Természetesen ezekkel szembe a vállalkozás éves összes 
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felmerült ráfordításait állítja. A vállalkozás hozamai közül azokat is számba 
veszi, amelyeket a cég még nem realizált. Az üzleti évben felmerült összes 
költség bemutatására helyezi a hangsúlyt. 
A forgalmiköltség eljárással készülő eredmény-kimutatás nettó szemléletű. A 
vállalkozás hozamai közül csak azt veszi számba, amelyeket a cég már realizált. 
Az értékesítéshez kapcsolódó költségek megfigyelésére helyezi a hangsúlyt. 
Vagyis az értékesítés hozamával, az értékesítés nettó árbevételével szemben az 
értékesítés összes költségét állítja szembe. 
A két változat tehát a hozamoknál az aktivált saját teljesítmények értékében 
térnek el egymástól, a ráfordítások esetében pedig a két költségkategória 
tartalmi eltérése jelenik meg különbözetként (vagyis az éves összes felmerült és 
éves összes értékelési költség differenciája). Mindkét forma két változatba, „A” 
és „B” változatban készíthető el. Az „A” változatok lépcsőzetesen tartalmazzák 
az eredmény alakulására ható tényezőket, különböző eredménykategóriák 
kialakításával. A „B” változatok pedig mérlegszerű felépítésűek, vagyis bal 
oldalon tartalmazzák a ráfordításokat és a pozitív előjelű (nyereség) 
eredménykategóriákat, jobb oldalon a bevételeket és a negatív előjelű 
(veszteség) eredménykategóriákat, ezzel biztosítva a két oldal egyezőségét. 
Nagy (2001) A számviteli törvény – a nemzetközi számviteli gyakorlatnak 
megfelelően – a vállalkozóra bízza, hogy a kétféle módszer, illetve azon belül a 
két változat közül melyikkel állapítja meg az üzemi (üzleti) tevékenység 
eredményét. Természetesen a számviteli politikában rögzíteni kell az 
alkalmazott módszert és változatot. A két módszer (azon belül a két változat) 
azonos számszerű eredményre vezet. A mérleg és eredmény-kimutatás minden 
tételénél fel kell tüntetni az előző év adatait, amennyiben az adatok nem 
hasonlíthatóak össze, azt a kiegészítő mellékletben indokolni kell. A naptári 
évek beszámolóinak az összehasonlíthatóságát a mérleg és az eredmény-
kimutatás szerkezeti felépítésével, tagolásával, tartalmával, továbbá a 
mérlegtételek értékelési elveinek, módszereinek állandóságával kell biztosítani. 
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 eredmény-
kimutatás minden tételénél az előző év adatai mellett be kell mutatni, azok nem 
képezik részét az eredmény-kimutatás tárgyévi adatainak. Ez esetben a 
mérlegben is, az eredmény-kimutatásban is külön-külön oszlopban szerepelnek 
az előző üzleti év adatainak, a lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások, 
valamint a tárgyévi adatokat. Báthory et. al. (2003) többször leírja, hogy a 
számviteli törvénylehetőséget biztosít arra is, hogy a mérleg és az eredmény-
kimutatás egyes tételei a megbízható és valós kép alátámasztására tovább 
részletezhetők, illetve a mérlegbe és az eredmény-kimutatásba új tételek is 
felvehetők, ha azok tartalmát a törvény szerinti tagolás egyik tétele sem fedi le. 
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Továbbá megengedett olyan tételek összevonása egy-egy mérlegcsoporton, 
illetve az eredmény-kimutatás egy-egy bevétel vagy ráfordítás csoportján belül, 
amelyek a megbízható és valós összkép szempontjából nem jelentősek, illetve 
amelyek összevonása segíti a világosság elvének érvényesülését. Adorján 
(2000) szerint a vállalkozónak döntenie kell, - számvitel-politikai döntést kell 
hozzon - hogy élni kíván-e a fenti lehetőségekkel. Ha igen, meg kell határozni 
azt is, hogy a mérleg, illetve az eredmény-kimutatás mely tételeinél milyen 
lehetőséggel kíván élni és természetesen ezeket indokolni és rögzíteni-e kell. 
 

2.4.2.3. A kiegészítő melléklet kapcsolat a számviteli politikával 
 

 A kiegészítő melléklet tartalmával szembeni elvárás, hogy olyan további 
információkat adjon a mérleg és az eredmény-kimutatás egyes tételeihez, hogy 
azzal együtt a vállalkozás valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyezte a 
kívülállók, hitelezők, az üzleti élet többi szereplője számára is egyértelműem 
megítélhető legyen és a valós helyzet bemutatását szolgálja. Adorján (2008) 

Dudás (1995) felhívja a figyelmet arra, hogy a kiegészítő mellékletek 
sajátossága, hogy az előírásoknak csak egy része tételes előírás, más része 
elvárás szinten kerül megfogalmazásra, továbbá a közlendő információk 
mélysége, részletezettsége sincs konkrétam megfogalmazva, ezek szakmai 
mérlegelése az adott vállalkozástól függ. Egyetértve véleményével 
megjegyzendő, hogy a vállalkozások megítéléstől függ az is, hogy mennyire 
tartják fontosnak egy adott tétel, alkalmazott értékelési eljárás, vagy egyéb 
tájékoztatást igénylő téma bemutatását. Nagy (2002) véleményében 
hangsúlyozza, hogy a kiegészítő mellékletbe azokat a számszerű adatokat és 
szöveges magyarázatokat kell felvenni, amelyeket e törvény előír, továbbá 
mindazokat, amelyek a vállalkozó vagyoni, pénzügyi helyzetének, működése 
eredményének megbízható és valós bemutatásához a tulajdonosok, a befektetők, 
a hitelezők számára – a mérlegben, az eredmény-kimutatásban szereplőkön 
túlmenően – szükségesek. 
Tartalmilag három egy részből áll, amelyek a következők: általános rész, 
specifikus rész, tájékoztató rész, kiegészítő része a cash flow kimutatás. Erős 
(2003) rámutat arra, hogy ha egy eszköz vagy kötelezettség a mérleg több 
tételében is elhelyezhető, illetve ha egy adott eszköz vagy kötelezettség 
minősítése az egyik üzleti évről a másikra megváltozik, akkor az alkalmazott 
megoldást a kiegészítő mellékletben számszerűsítve, az összetartozás, az 
összehasonlíthatóság tételhivatkozásaival meg kell adni. A kiegészítő 
mellékletben be kell mutatni a sajátos tevékenységgel kapcsolatos – más 
jogszabályban előírt – információkat is. Értékelni kell a vállalkozó valós 
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét, az eszközök és a források 
összetételét, a saját tőke és a kötelezettségek tételeinek alakulását, a likviditás és 
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a fizetőképesség, valamint a jövedelmezőség alakulását. A számviteli politika 
meghatározó elemeit és azok változását a változás eredményre gyakorolt hatását 
a kiegészítő mellékletben külön be kell mutatni. Dudás (1995) Véleményét 
kiegészítve Bosnyák (2004) hangsúlyozza, hogy a beszámoló összeállításánál 
alkalmazott értékelési eljárásokat és az értékcsökkenés elszámolásának 
számviteli politikában meghatározott módszerét, elszámolásának gyakoriságát, 
az egyes mérlegtételeknél alkalmazott – az előző üzleti évtől eltérő – 
eljárásokból eredő, az eredményt befolyásoló eltérések indoklását, valamint a 
vagyoni, pénzügyi helyzetre, az eredményre gyakorolt hatásukat. Rávilágít az 
üzleti megítélésen alapuló döntések okaira, következményeire és 
összefüggéseire. Dudás et. al. (2005) rámutat arra, hogy az ellenőrzés során 
feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források 
állományára gyakorolt – a mérlegben, az eredmény-kimutatásban a megfelelő 
tételeknél összevontan szereplő – hatását, évenkénti megbontásban szintén 
szerepeltetni kell a kiegészítő mellékletben. A közzétételét a törvény 
szabályozza illetve előírja miszerint a kiegészítő mellékletet éppen úgy, mint a 
mérleget és az eredmény-kimutatást közzé kell tenni. E kötelezettség alól 
azonban a számviteli törvény meghatározott feltéteke esetén engedményt ad. A 
kiegészítő melléklet egészének vagy egy részének közzétételétől el lehet 
tekinteni, ha a könyvvizsgáló állásfoglalása szerint a vállalkozó valós vagyoni, 
pénzügyi és jövedelmi helyzete egyértelmű megítéléséhez a mérlegben, az 
eredmény-kimutatásban szereplő adatok elegendőek. A kiegészítő melléklet 
készítésének célja: 

• Beszámolókhoz kapcsolódó, azt részletező, magyarázó információk 
rendszerezett rögzítése, melyet a cégbíróságnál letétbe kell helyezni. 

• A vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének bemutatásához szükséges, 
valamint adatok közzétételéhez a tulajdonosok, befektetők, hitelezők 
számára. 

• A vállalkozás valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének, az 
eszközök összetételének, a saját tőke és a kötelezettségek a likviditás a 
jövedelmezőség kötelező, elemzésen alapuló értékelése, illetve alakulásuk 
bemutatása. Nagy (2002) 

A kiegészítő mellékletbe azokat a számszerű adatokat és szöveges 
magyarázatokat kell felvinni, amelyeket a törvény előír, továbbá mindazokat, 
amelyek a vállalkozó vagyoni, pénzügyi helyzetének, működése eredményének, 
megbízható és valós bemutatásához a tulajdonosok, a befektetők, a hitelezők 
számára – a mérlegben, az eredmény-kimutatásban szereplőkön túlmenően – 
szükségesek. A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a sajátos tevékenységgel 
kapcsolatos – más jogszabályban előírt – információkat is. Vajna et. al. (2010) 
kutatásai szerint a kiegészítő mellékeltek vizsgálata alapján megállapítható, hogy 
az éves beszámolót készítő vállalkozások kiegészítő mellékelte tartami 
megfelelőség szempontjából a törvényi minimális követelmény határán van. 
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Azokban a társaságokban, ahol a tulajdonos részéről érdemi az érdeklődés ott 
magasabb az érték, a törvényi minimum-követelményeknek a szintjét meghaladja.  
A cash-flow kimutatás segítséget nyújt a készpénzforgalom, illetve az üzletmenet 
egészének megértéséhez, amely megmutatja: 

• adott társaság mennyire képes a pozitív cash-flow kigazdálkodására, 

• mekkora külső finanszírozásra van szüksége a cégnek, 

• mennyire képes a cég kötelezettségeinek eleget tenni, osztalékot fizetni, 

• miben rejlik a nyereség, a készpénzbevétel és kiadás közötti különbség, 

• milyen hatással van a társaság pénzügyi pozíciójára a befektetési és 
finanszírozási tevékenysége. Korom (2005) 

A pénzáramlás, azaz a cash-flow forrásai belső és külső források lehetnek. Belső 
forrás a cég működtetése során keletkező adózott nyereség, valamint az 
amortizáció ágán keletkezett pénzeszközök. A cash-flow kimutatás kétféle módon 
készülhet: közvetlen (direkt) és közvetett (indirekt) módszerrel. Mindkét módszer 
ugyanarra a végeredményre jut, csak más módon mutatja ki a készpénzmozgást. 
 

2.4.2.4. Üzleti jelentés kapcsolata a számviteli politikával 
 
Az üzleti jelentés célja, hogy az éves beszámoló adatainak értékelésével úgy 
mutassa be a vállalkozó vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, 
hogy ezekről – a múltbeli tény- és a várható jövőbeni adatok alapján – a tényleges 
körülményeknek megfelelő képet adjon. A 2000. évi C. törvény meghatározása 
szerint az üzleti jelentésben alapvetően ki kell térni: 

- a mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges eseményekre, 
különösen jelentős folyamatokra; 

- a várható fejlődésre (a gazdasági környezet ismert és várható fejlődése, a 
belső döntések várható hatása függvényében); 

- a visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére 
vonatkozó adatokra; 

- a kutatás és a kísérleti fejlesztés területére; 
- a telephelyek bemutatására. 

Az üzleti jelentést magyarul kell elkészíteni és a hely és a kelet feltüntetésével a 
vállalkozó képviseletére jogosult személy köteles aláírni. Az üzleti jelentésben 
külön be kell mutatni a környezetvédelemnek a vállalkozó pénzügyi helyzetét 
meghatározó, befolyásoló szerepét, a vállalkozó környezetvédelemmel 
kapcsolatos felelősségét; a környezetvédelem területén történt és várható 
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fejlesztéseket, az ezzel összefüggő támogatásokat; a környezetvédelem eszközei 
tekintetében a vállalkozó által alkalmazott politikát; a környezetvédelmi 
intézkedések bevezetését. Az üzleti jelentés korlátozottan nyilvános, az csak a 
vállalkozás székhelyén tekinthető meg, vagyis a cégbíróságon nem kell letétbe 
helyezni. Az üzleti jelentés egy része a törvényben kötelezően előírt tartalomból 
áll, másrészt a vállalkozó saját döntése alapján meghatározott tartalomból 
tevődik össze. Nagy (2003) szerint ebből következik, hogy az üzleti jelentésnek 
nincs kötelezően előírt formája, így a vállalkozás saját magának alakíthatja ki. 
Tartalmának meghatározásakor ajánlatos a következőkre kitérni: 

- a vállalkozás tevékenységének bemutatása, összegző értékelése, 
- a piaci pozíciók, vevőkapcsolatok alakulása, 
- a minőség alakulása, 
- a gép kapacitások, azok kihasználásának alakulása, a beruházási, 

befektetési döntések értékelése, 
- az információs és érdekeltségi rendszer, 
- a kutatás-fejlesztés értékelése, 
- vagyoni helyzet, tulajdonosi szerkezet, 
- pénzügyi-finanszírozási helyzetkép, 
- a hatékonyság és jövedelmezőség alakulása, 
- a tulajdonosi kör változásai, 
- a jelentős kötelezettségek és kockázatok bemutatása. 

Az üzleti jelentés az éves beszámolóhoz kapcsolódó, de annak részét nem 
képező számviteli dokumentáció /2000. C. Sztv. 95. §/, amelynek a vállalkozó 
vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről, üzletmenetéről (adatokon, 
elemzéseken keresztül bemutatva a főbb kockázatokat, bizonytalanságokat is) a 
tényleges körülményeknek megfelelő megbízható képet kell adnia. 
Az üzleti jelentésben ki kell térni a vállalkozó fejlődésének, teljesítményének, 
vagy helyzetének megértéséhez szükséges mértékben a 2000. C. Szt. 95. § (2)-
(4) bekezdéseiben meghatározottak tételes bemutatására, így különösen: 

o a fordulónap után bekövetkezett lényeges eseményekre, 
o a várható fejlődésre, 
o a telephelyek bemutatására, 
o a kutatás és kísérleti fejlesztés területére, 
o a vállalkozó által folytatott foglalkozáspolitikára, 
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o külön ki kell térni az Szt. 95. §-a (5) bekezdésében meghatározott 
környezetvédelemmel kapcsolatos kérdések részletes (szöveges és 
számszerűsített) bemutatására,  

o be kell mutatni a Szt. 95. §-a (6/a) bekezdésében meghatározottak szerint  
pénzügyi instrumentumok hasznosítását, Báthory et. al. (2003) kiemeli, 
hogyha az jelentős hatással van a vagyoni helyzetre, ki kell térni ezeken 
kívül:  

o a kockázatkezelési politikára és a fedezeti ügylet politikára, 
o az ár-, hitel-, kamat-, likviditás és cash-flow kockázatra, 
o a konszolidálásba bevont vállalkozások helyzetének, előrelátható 

fejlődésének bemutatása,  
o ahol szükséges, hivatkozni kell és további magyarázatokat kell adni az 

éves beszámolóban szereplő adatokra. 
 

2.4.2.5. A vagyonelemi értéktan kapcsolata a számviteli politikával 
 
Az értékelésnél a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulni, ha ennek az 
elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a 
vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll 
fenn. Bíró (2007) többször rámutat arra, hogy az előző üzleti év 
mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek csak akkor változtathatók meg, 
ha a változtatást előidéző tényezők tartósan – legalább egy éven túl – 
jelentkeznek, és emiatt a változás állandónak, tartósnak minősül. Ez esetben a 
változtatást előidéző tényezőket, és azok számszerűsített hatását, a kiegészítő 
mellékletben részletezni kell. Bosnyák (2004) felhívja a figyelmet arra, hogy az 
értékelési eljárás tulajdonképpen, azaz értékelési tevékenység konkrét 
megjelenési formája, attól függően változik, hogy miként közelítjük az értékelés 
tárgyait (eszerint lehet egyedi, csoportos és speciális) és milyen konkrét árakat 
vagy részértékeket alkalmazunk a pénzértékre való átszámítás, ill. a mérlegérték 
megállapítása céljából. Két fő fajtáját különböztetjük meg, ezek: 

• Közvetlen: mennyiségben számba vett anyagi javak pénzértékre való 
átszámítása (csak eszközökre értelmezhető). 

• Közvetett: pénzértékben rendelkezésünkre eszköz vagy forrás értékelése. 
• Egyedi értékelés: az értékelés tárgyát egyedi formában ragadjuk meg 

(mennyiségben vagy pénzértékben), és ehhez rendelünk konkrét árat vagy 
részértéket, amely természetesen lehet közvetlen vagy közvetett, amely 
mindkét vagyonféleségre alkalmazható.  

Az eszközöket és a kötelezettségeket leltározással, egyeztetéssel ellenőrizni és – 
a törvényben szabályozott esetek kivételével – egyedenként értékelni kell. A 
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mérlegben kimutatott eredmény meghatározásakor, a mérlegtételek 
körültekintően elvégzett értékelése során figyelembe kell venni minden olyan 
értékcsökkenést, értékvesztést, amely a mérleg fordulónapján meglévő 
eszközöket érinti, a mérlegkészítés napjáig ismertté vált. 

• Az eszközök, értékpapírok minősítése, besorolása 
Nádasi (2006)–ban leírja, hogy az eszközöket és a forrásokat célszerű legalább a 
mérleg tagolása szerinti részletezésben összeállítani. Ha a vállalkozásnak a 
mérleg általános tagolásától több és másfajta eszközei vannak, vagy van olyan 
eszköze, amely fontos számára és ki akarja emelni, akkor a vállalkozás a mérleget 
tovább is tagolhatja. A számviteli politikában rögzíteni kell, hogy mi tartozik a 
befektetett eszközök és forgóeszközök közé, valamint rögzíteni kell az átsorolás, 
átminősítés feltételeit. Például, ha az értékpapírokat a vállalkozás befektetési 
céllal szerezte, akkor a befektetett eszközök közé: ha forgatási céllal, akkor a 
forgóeszközök közé kell sorolni, természetesen ezt a számviteli politikában is 
részletezni kell. 

• Értékhelyesbítés, értékelési tartalék 
A számviteli törvény lehetőséget ad arra, hogy a vállalkozó a tárgyi eszközök 
értékét piaci áron értékelje. Ehhez ki kell számolni az értékhelyesbítés összegét. 
Értékhelyesbítésről akkor beszélünk, ha a piaci érték meghaladja az egyedi eszköz 
könyv szerinti nettó értékét. Az értékhelyesbítéssel korrigált eszköz 
értékcsökkenési leírása továbbra is az eredeti bekerülési érték alapján történik, így 
az értékhelyesbítés az eredményt nem befolyásolja. Juhász (2000) értekezésében 
kifejti, hogy az összevont árfolyam különbözet számításánál nem kell figyelembe 
venni azokat a piaci értéken kimutatott részesedéseket, melyek az évzárás 
folyamán jelentkező árfolyamhatását tekintve egymást kompenzálva jelennek 
meg, mert ezeket értékhelyesbítésként vagy értékvesztésként számoljuk el az 
értékelési tartalékkal, vagy az eredménnyel szemben. A Szt. 47. §-a (4) 
bekezdésének c) értelmében a beruházáshoz, a vagyoni értékű joghoz közvetlenül 
kapcsolódó devizaszámlán meglévő devizakészlettel nem fedezett 
devizakötelezettségnek az eszköz üzembe helyezéséig terjedő időszakra elszámolt 
árfolyam különbözete esetén is, függetlenül attól, hogy az árfolyamnyereség vagy 
árfolyamveszteség. 

• Az alapítás-átszervezés költségeinek elszámolása 
A vállalkozás döntése, hogy az alapítás-átszervezés aktivált értékét azonnal egy 
összegben elszámolja-e vagy sem. A még le nem írt alapítás-átszervezés 
összegében lekötött tartalékot kell képezni, és az osztalékfizetési korlát 
meghatározásánál figyelembe kell venni. 

• Minősítési ismérvek a számviteli elszámolások szempontjából 
2001. január elsejétől a minősítés már nem kizárólag a vállalkozás hatásköre, 
hanem a számviteli törvény maga szabja meg az a határértéket, amely elérése, 



 57

illetve meghaladása esetén a hiba jelentősnek minősül. A vállalkozó az évzárási 
folyamatok elvégzése során a mérleg fordulónapi értékelésből adódó különbözetet 
minősíti, amely lehet - jelentős összegű, vagy nem jelentős összegű. Horváth 
(2003) A számviteli politika keretében ezzel kapcsolatban azt is fel kell jegyezni, 
hogy mit tekint a vállalkozás a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából 
lényegesnek, jelentősnek, nem lényegesnek, nem jelentősnek. A meghatározást 
összegben, vagy százalékban kell megadni, és a számviteli politikában rögzíteni. 
A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából 
minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása 
befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználó döntéseit. Kertész (2000) a 
lényegesség elvére híja fel a figyelmet és az elemzésekből ismert Bíró (1998) 
megállapítására mely szerint a saját tőke százalékos változása, ha 20 %-ot 
meghaladja már meghatározó ebből a szempontból, tehát a megbízható és valós 
képet lényegesen befolyásoló hibának tekintendő. Ugyanakkor megjegyzendő az a 
törvényi kitétel is miszerint - nem lényeges a hiba, ha a hiba feltárásának évét 
megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke változása nem haladja meg a 
megadott határértéket. 

• Amortizációs politika 
A számviteli politikában rögzíteni kell a terv szerinti és a terven felüli 
értékcsökkenés fogalmát, jellemzőit, valamint az amortizáció választott 
módszerét. Véleményem szerint a számviteli menedzsment döntését igényli, hogy 
a terv szerinti értékcsökkenés meghatározásánál időarányos, vagy 
teljesítményarányos leírási módszert alkalmazzon a vállalkozást. Továbbá 
eldöntendő az is, hogy nettó vagy bruttó érték alapján amortizál-e a vállalkozás. 
Terv szerinti értékcsökkenést a már rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe 
helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök után kell elszámolni addig, amíg 
azokat rendeltetésüknek megfelelően használják. Ezekről a tételekről szintén a 
számviteli politikában rendelkezni kell. Nagy (2002) 
A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható 
maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni. Az eszköz 
maradványértékét – az egyedi értékelés alapján – a hasznos élettartam végére 
számított eszköz, üzembe helyezésének időpontjában fellelhető hasonló korú 
eszköz piaci értéke alapján határozzák meg. Ha az eszköznek a hasznos élettartam 
végén várhatóan realizált értéke nem jelentős, akkor a maradványértéket nullának 
kell tekinteni, erről a számviteli politikában rendelkezni kell. A 2000. évi C. 
törvény szerint, nem jelentős a maradványérték, ha annak értéke nem éri el a 
beszerzési érték 10 %-át, vagy ha az kevesebb, mint 50 E Ft. Nem jelentős akkor 
sem, ha az eszköz csak eredeti rendeltetésétől megfosztva (szétszedve), vagy 
hulladékként értékesíthető, továbbá ha az eszköz várhatóan nem lesz 
értékesíthető. Terven felüli értékcsökkenések és értékvesztések, illetve 
visszaírásának, elszámolásának eseteit szintén részletezni kell a számviteli 
politikában. 
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Ha a saját termelésű készlet 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. Hergertné Dr. Szabó (2008) 
A vevő, az adósminősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a 
mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél 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. Sztanó (2004) 
Amennyiben az üzleti év mérleg fordulónapján az egyedi eszköz piaci értéke 
jelentősen meghaladja (20%-kal) a könyv szerinti értékét, immateriális javaknál, 
tárgyi eszközöknél a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével 
meghatározott nettó értékét, akkor a különbözet összegével csökkenteni kell az 
elszámolt terven felüli értékcsökkenés, az elszámolt értékvesztés összegét, és az 
egyéb bevételekkel szemben növelni kell az adott eszköz könyv szerinti értékét. 
A különbözettel a könyv szerinti értéket az adott eszköz nyilvántartásba vételkor 
számításba vett értékig, immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél a terv szerinti 
értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékig kell növelni 
(visszaírás összege). A visszaírás összege nem lehet több mint, a korábban terven 
felüli értékcsökkenésként, értékvesztésként elszámolt összeg. Alapvetően a 
vállalkozásoknál a terv szerinti értékcsökkenési leírás (Szt. 52. §) elszámolása a 
használatbavétel időpontjától történik. Ilyenkor ki kell számolni a bekerülési 
értéket és ebből kalkulálva a tárgyévre jutó érték kerül csak lekönyvelésre. Ezen 
felül a kivezetési idő ciklust is kell meghatározni, amely az analitikából a 
könyvekbe való átvezetését jelenti az időszaki értékcsökkenésnek.   
A vállalkozó nem számol el terv szerinti értékcsökkenési leírást a Szt. 52. §-a (5) 
bekezdésében említett eszközöknél és az alábbiakban felsorolt olyan eszközöknél, 
amelyek értékükből a használat során sem veszítenek, vagy értékük különleges 
helyzetüknél fogva évről évre nő. Indokolt esetben az üzleti vagy cégérték is 
ilyennek tekintendő. A vállalkozó a hasznos élettartamot eszközönként egyedileg 
a várható műszaki élettartam alapján is megállapíthatja. Ha a meghatározott 
hasznos élettartam alapján a becsült maradványérték az eszközök többségénél 
nem éri el a bekerülési érték 10 %-át  akkor annak értéke 0. A várható hasznos 
élettartamot megelőzően értékesíteni szándékozott egyes immateriális javak, 
vagyoni értékű jogok, szellemi termékek és tárgyi eszközök maradványértékét 
esetileg kell megállapítani. Úrfi (2000), Sztanó (2010) 
A vállalkozó egyes eszközöknél egyedi értékelés alapján állapítja meg, hogy az 
immateriális jószág, tárgyi eszköz tartósan szolgálja vagy már nem szolgálja a 
tevékenységet, ezért minden évben a leltárkészítéskor, a felelős vezető aláírásával 
köteles igazolni a tárgyi eszközök, illetve immateriális javak tényleges 
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használatát és műszaki állapotát, majd ezt követően javaslatot kell tennie az 
esetleges használatból való kivonásra. 

• Céltartalékok képzése 
Az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot kell képezni a szükséges 
mértékben: 

• A várható kötelezettségekre (garanciális kötelezettség, kezességvállalás, 
opciós ügyletek, garanciavállalás, nem valódi penziós ügyletek, váltókezesi 
kötelezettség, le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos várható kötelezettség, 
korengedményes nyugdíjazás, végkielégítés, környezetvédelmi 
kötelezettség, határidős ügyletekből következő fizetési kötelezettség, stb.). 

• A nem realizált, de elhatárolt árfolyamveszteségekre. 
Az alábbiakban felsorolt kötelezettségek, melyekről a mérleg fordulónapon 
valószínű vagy bizonyos, hogy fennállnak, de összegük vagy esedékességük 
időpontja még bizonytalan és azokra a vállalkozó a szükséges fedezetet más 
módon nem biztosította, így a garanciális kötelezettségekre, a környezetvédelmi 
kötelezettségekre, a korengedményes nyugdíjazás várható költségeire, a 
végkielégítés várható költségeire. 
A vállalkozó saját döntés alapján céltartalékot képez várható, jelentős összegű és 
időszakonként ismétlődő azon jövőbeni költségekre, melyekről a mérleg 
fordulónapon feltételezhető, vagy bizonyos, hogy a jövőben felmerülnek, de 
összegük vagy felmerülésük még bizonytalan és nem sorolhatók a passzív 
időbeli elhatárolások közé, pl: nagyjavítások, épülettatarozások, a jövőbeni 
tervezett átszervezések költségeire, a környezetvédelemmel kapcsolatos 
költségekre, egyéb a törvényben előírt kötelezettségekre. 

 

2.4.3. A számviteli politika keretében elkészítendő szabályzatok 
 

A szabályzatok bemutatásánál és elemzésénél csak azokat a legfontosabb 
tételeket emelem ki, amelyek közvetlen hatással vannak a számviteli 
menedzsment döntési rendszerére, azaz a számviteli folyamatok irányítására. 
Következésképpen rámutatok a menedzsmentorientáltságban betöltött szerepére. 
A számviteli politika keretében a vállalkozások által elkészítendő belső 
szabályzatok: 

• Az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata. 

• Az eszközök és források értékelési szabályzata. 

• A pénzkezelési szabályzat. 
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• Az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat (e kötelesség 
alól mentesül az egyszerűsített éves beszámolót készítő, és a törvényben 
rögzített értékhatárt el nem érő vállalkozás). Somos et al. (2001) 

 

2.4.3.1. Az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata 
 
Az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatának célja az éves 
beszámoló részét képező mérleg tételeit alátámasztó leltárak készítésére és a 
leltárban szereplő eszközök és források értékelésére vonatkozó, az adott 
vállalkozásra érvényes szabályok kialakítása, írásba foglalása. Véghné (2002) 
fontosnak tartja a leltárban lévő adatok visszaellenőrizhetőségét is ezért úgy 
fogalmaz, hogy a leltár olyan kimutatás, amely a vállalkozás eszközeit és forrásait 
mutatja mennyiségben és értékben, egy adott időpontra vonatkozóan, tételesen és 
ellenőrizhető módon. A törvény szerint 2000. évi C., ha a vállalkozó a számviteli 
alapelveknek megfelelő, a főkönyvi könyveléssel értékben egyező mennyiségi 
nyilvántartást vezet eszközeiről, folyamatosan és naprakészen, akkor a leltár 
összeállítását megelőzően nem kötelező leltározni. Amennyiben a vállalkozó nem 
vezet megfelelő mennyiségi nyilvántartást az eszközökről, vagy nem 
folyamatosan vezet, akkor a leltárba felveendő adatok valódiságáról – a leltár 
összeállítását megelőzően – leltározással kötelező meggyőződni. Juhász (2004) 
rámutat arra, hogy az üzleti év mérleg forduló napjára vonatkozó leltározást – ez 
esetben – mennyiségi felvétellel kell elvégezni, kivéve a csak értékben kimutatott 
eszközöket és kötelezettségeket, valamint az idegen helyen tárolt eszközöket 
továbbá a dematerializált értékpapírokat, amelyeknél a leltározást egyeztetéssel 
kell elvégezni. Az árukészleteit az üzleti évben csak értékben nyilvántartó 
vállalkozó a mérleg fordulónapot megelőző negyedévben, vagy az azt követő 
negyedévben is ellenőrizheti tételes leltározással értékbeni nyilvántartásának 
helyességét. A leltározással megállapított érték és könyv szerinti érték 
különbözetével, a mérleggel lezárt üzleti év eredményét kell módosítani. Sztanó 
et. al. (2003) A leltározás a vállalkozó rendelkezésére, használatára bocsátott, a 
vállalkozó működését szolgáló befektetett és forgóeszközök, valamint azok 
forrásai valóságban meglevő állományának megállapítása. A leltározási 
tevékenységhez tartozik a hiányok és többletek megállapítása és azok rendezése 
(elszámolása), valamint a selejtezendő és értékcsökkent eszközök feltárása is. A 
mérlegnek a tényleges vagyoni helyzetet kell tartalmaznia. Kvanc – Gabó (2007) 
véleményében megfogalmazza, hogy a szabályszerű leltározás az előbbi 
követelményt kielégítő valós mérleg elkészítésének előfeltétele. A leltárfelvétel 
adataival való összehasonlítás során tapasztalt eltérések, hibák esetén az 
analitikus nyilvántartások adatait a leltárfelvétel adatainak megfelelően a 
leltárfelvétel időszakában, illetve azt követően  javítani, helyesbíteni kell. 
Amennyiben nincs mennyiségi nyilvántartás, akkor a mérleg fordulónaphoz 
kötött mennyiségi leltározás kötelező. Véghné (2002) leírja, hogy az egyeztetés a 
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főkönyvi számláknak az analitikus nyilvántartásokkal vagy a könyvelés 
helyességét igazoló egyéb okmányokkal (bankkivonatok, folyószámla-kivonatok, 
egyeztető levelek, analitikus nyilvántartások, számítások stb.) való egybevetését, 
összehasonlítását jelenti. Egyetértve az előző kollégával Baricz (1997)–ben már 
leírja, hogy az egyeztetés célja az eszközök, források főkönyvi könyvelésben (a 
megfelelő főkönyvi eszközszámlán) kimutatott mérlegfordulónapi értékének, 
valamint a tételesen, mennyiségben és értékben vezetett analitikus nyilvántartás 
szerinti fordulónapi értékének az egyezőségét biztosítani. Véleményét Verő 
(1998) alátámasztva megfogalmazza, hogy az egyeztetés megtörténtét az 
analitikus nyilvántartásokban minden esetben fel kell jegyezni. 
 

2.4.3.2. Az eszközök és források értékelési szabályzata 
 
A szabályzat elkészítésének a célja, hogy megalapozza az üzleti év mérlegében 
szereplő eszközök és kötelezettségek értékelését, a vállalkozás érintett 
szakemberei számára eligazítást adjon, és támpont legyen a külső és belső 
ellenőrzés számára. Az értékelési szabályzatnak tartalmaznia kell minden a 
mérlegben megjelenő eszköz- és forrástétel értékelésre vonatkozó szabályt, 
továbbá minden olyan számviteli kérdés rendezését, amely szervesen 
hozzátartozik az eszközök és források mérlegben lévő értékének 
meghatározásához. Dudás (1997) rámutat arra, hogy az értékelési szabályzat 
módosítására akkor van szükség, ha a törvény előírásai megváltoznak, vagy ha a 
szabályzat elfogadásakor fennálló körülményekben lényeges változás következik 
be. Az értékelési szabályzat keretébe tartozik: 

• az eszközök és a források értékelésére vonatkozó számvitel-politikai 
döntések – adott vállalkozásnál történő – végrehajtásának szabályozása, 

• az eszközök és források évközi és év végi értékelésének technikája, 

• az eszközök és források leltárba bekerülő értékének meghatározása. 
Az értékelés szabályzatnak tartalmaznia kell: 

• Az eszközök bekerülési (beszerzési, előállítási) értékének meghatározását, 
nyilvántartását. 

• Nyilvántartási érték változásának (növekedés, csökkenés) lehetséges esetei, 
azok tartalmának meghatározását. 

• Az év végi értékelés módját, módszereit. 

• Az állományból történő kivezetés feltételeinek előírását. 

• Az értékeléseket alátámasztó módszereket. 
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Gyakorlati tapasztalataim szerint érdemes foglalkozni a szabályzatban azzal is, 
hogy az ellenőrzés során feltárt hibák milyen hatást gyakorolnak az eszközökre és 
forrásokra. Az értékelési eljárások gyakorlati megvalósulása az eszközök és 
források értékelési szabályzatában testesül meg. Természetesen a szabályzatnak 
tartalmaznia kell az eszközök és források értékelési technikáját, a számviteli 
politika keretében hozott döntések gyakorlati végrehajtását. Nagy (2004) leírja, 
hogy a értékelési szabályzat keretében szabályozásra kerül: 

• az eszközök és források bekerülési (beszerzési) értékének meghatározása 
eszközönként, forrásonként, 

• a megállapított érték nyilvántartása, az érték alakulásának (csökkenések, 
növekedések) megfigyelése, 

• az eszközök és források állományból történő kivezetésekor értékének 
megállapítási módja, 

• a mérlegben leírt érték meghatározásának módja. 
Véleményem szerint általánosan megállapíthatjuk, hogy a számviteli politika a 
gazdálkodó vállalati számviteli rendszerének, illetve szabályozási 
hierarchiájának értelmezésére irányuló írásos dokumentuma, amelyben a 
kidolgozott szabályzatok –értékelési, leltározási, pénzkezelési, 
önköltségszámítási – nagymértékben segíthetik a döntéshozó munkát. A 
számviteli értékelési eljárások fogalma szűkebb és tágabb értelemben egyaránt 
használatos a hazai gyakorlatban. Bosnyák (2004) kiemeli, hogy a korai 
időszakban – 1997 előtt – a számviteli értékelés alatt kizárólag a vállalati 
vagyon, illetve eredmény bemutatását értették. Véleményét arra alapozta, 
miszerint 1977-ben egy szerzőpáros – Raboczky és Szűcs (1977) - számviteli 
értékelésként értelmezi az aktívák és passzívák értékelési metodikáját, amely a 
vállalati vagyon és eredmény nagysága közötti elméleti összefüggést tárja fel. 
Karai (2004) az értékelés alatt egy kétirányú munkát jelöl meg, egyrészt a 
mennyiségben felvett anyagi javak pénzértékre történő átszámítását, másrészt a 
mennyiségi felvételt nem igénylő eszközök pénzértékének helyes értékre történő 
korrigálását. Dudás (1997) rámutat arra, hogy ezen tevékenységnek illetve az 
ezek alapján kialakított eszközök és források értékelési szabályzatának, a 
törvényben rögzített alapelveken és értékelési előírásokon kell alapulnia. Sztano 
és Szirmai (2000) már definiálja az értékelési eljárást azzal, hogy a vállalkozás 
tulajdonát képező, illetőleg kezelésébe vagy használatba adott eszközök és azok 
forrás értékének megjelenítését érti alatta. Az értékelés, a vagyontárgyak 
értékének megállapítása mellett az egész vállalkozás értékének megállapítását is 
jelentheti. Nagy (2001) mindemellett kiemeli, hogy célszerű az értékelési 
szabályzatban külön részben összefoglalni az eszközök és források értékelésére 
vonatkozó általánosan érvényes számviteli-politikai döntéseket, majd az egyes 
mérlegtételekhez kapcsolódóan az eszközök és a források konkrét értékelési 
módját. Pál (2003) értékelési eljárás alatt a tevékenységek megjelenési formáját 
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érti, melynek eredményeként az információt hordozó eszköz, illetve forráselem 
ára meghatározásra kerül. Hasonlóan vélekedik Bosnyák (2003) is, aki az 
értékelési eljárást értéktannak nevezi, amely arra ad választ, hogy a számviteli 
modell mely vagyoni elemet (komponenst), mikor milyen árarány mellett 
jelenítsen meg. Megállapítását kiegészítve Kvancz és Gabó (2007) az értékelési 
eljárás alatt, a vállalkozó adottságait és a jogszabályi előírásokat figyelembe 
véve kialakított, rendszeresen karbantartott és következetesen alkalmazott 
mérlegtételek meghatározását érti, melynek eredményeként az adott eszköz, 
illetve egy forrás „ára”, rögzítésre került a nyilvántartásokban. Véleményem 
szerint a számvitellel foglalkozó kutatók megállapításait összegezve 
megállapíthatjuk, hogy a számviteli szabályzások letisztulásának 
eredményeként, értékelési eljárás alatt a vagyon elemek /eszközök és források/ 
értékének megjelenítését kell érteni. 
Az értékelési eljárások során alkalmazott árak típusai az elmúlt ötven évben nem 
vállalkozott, csak az éppen „uralkodó árfajta” dominanciája a beszámoló 
összeállítása során. A korábban említett szakirodalmak háromfajta árat 
említenek, így ismerünk múltbeli árat, jelenbeli árat, és jövőbeni árat, melynek 
során módszertanilag a változó értékelési célokhoz rendelik az egyes árakat. A 
befektetett eszközök, vásárolt készletek év végi mérleg tételeinek a 
megjelenítésére múltbeli árat jelöl meg, a jelenlegi árat a vagyon aktuális 
értékének meghatározásaként értelmezi. Megemlíti továbbá, hogy más árat kell 
alkalmazni, ha egy eszköz beszerzése, utánpótlása, vagy eladása történik, ekkor 
a jövőbeni ár a meghatározó. Pál (2003) az aktuális érték megállapításának több 
változatát ismeri, melyet az 1. ábrán mutatunk be. Kozma (2001) a 2000. évi C. 
sztv. szelleméből kiindulva az eszközöket és forrásokat bekerülési értéken jelöli 
meg. Közelítésében kiemeli, hogy az eszközöket hagyományosan bekerülési 
értékből kiindulva kell értékelni az üzleti év fordulónapján. A bekerülési érték 
az a múltbeli érték, amely általában pontosan megállapítható: az eszköz 
beszerzéséhez, előállításához közvetlenül kapcsolódó erőforrás-felhasználásának 
pénzben kifejezett értéke. Az előállítási költség a saját termelésű készletekre, és 
a saját előállítási eszközökre lehet csak értelmezni. Boros et. al. (2006) felhívja 
a figyelmet arra, hogy a nemzetközi számviteli gyakorlat viszont eltér az 
önköltség körébe bevonható költségek körét, így az IFRS változó és fix 
költségeket említ, az irányelvek közvetlen és közvetett költségekről tesznek 
említést. Ennek ellenére Boros (2007) úgy véli, hogy valamennyi esetben a 
közvetlen önköltség képezi az értékelés alapját, az általános /értékesítés, 
igazgatás, egyéb általános költségek/ költségek nem vehetők figyelembe az 
önköltség számítása során. A mennyiségi felvételt nem igénylő mérlegtételek 
állományba vétele könyv szerinti értéken történik. Egyetértve Bosnyák (2004) 
véleményében leírtakkal az értékelési tevékenység konkrét megjelenési formája, 
attól függően változik, hogy miként közelítjük az értékelés tárgyait (eszerint 
lehet egyedi, csoportos és speciális) és milyen konkrét árakat vagy részértékeket 
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alkalmazunk a pénzértékre való átszámítás, ill. a mérlegérték megállapítása 
céljából. 

 

2.4.3.3. Pénzkezelési szabályzat 
 

A pénzkezelési szabályzat célja a pénzforgalom vállalkozóra érvényes 
szabályainak írásba foglalása, az adott vállalkozó sajátosságainak figyelembe 
vételével. A pénzkezelési szabályzatban rögzítendő, hogy a pénzforgalomból 
mely tételeket bonyolítják bankszámlán, és melyeket készpénzben a 
házipénztáron keresztül. Kertész (2000) kiemeli, hogy a bankszámlán 
lebonyolított pénzforgalom bizonylatait ki állítja ki, illetve ki igazolja, milyen 
gyakorisággal rögzítik azokat a könyvviteli nyilvántartásban. Meg kell határozni 
a készpénzforgalom bizonylatait is annak függvényében, hogy van-e a 
vállalkozásnál pénztáros, vagy nincs, illetve a termékek értékesítése, a 
szolgáltatások nyújtása készpénz ellenében történik, vagy azok ellenértékét 
számlázzák. Szabályozni kell, hogy mennyi pénz lehet a pénztárban, és hogyan 
történik a pénz biztonságos őrzése, valamint hogy milyen feltételek mellett 
történhet a pénzszállítás. 

A pénzforgalom szabályszerű lebonyolítása érdekében összeállított pénzkezelési 
szabályzat tartalmazza a számviteli törvény 31. §-a szerinti pénzeszközök:  
–  a bankszámlák (elszámolási - kamatozó - elkülönített betétszámla),  
–  a készpénz (forint és valuta),   
–  vállalkozó nevére szóló bankkártya,  
–  és az egyéb értékek  
kezelésével kapcsolatos, számviteli politikai döntéseket és kezelésük részletes 
szabályait. Verő (2003) felhívja a figyelmet arra, hogy a szabályzat a vállalkozó 
sajátosságait figyelembe véve biztosítja, hogy a pénzzel és értékekkel való 
gazdálkodás, illetve a pénzkezelés szervezett keretek között, naprakészen és 
ellenőrizhető módon valósuljon meg.  

 

2.4.3.4. Önköltség-számítási szabályzat 
 
Az önköltség-számítási szabályzat célja, hogy az éves beszámoló mérlegében 
szereplő saját előállítású termékek közvetlen költségen való értékeléséhez, az 
értékesített saját előállítású termékek és a teljesített szolgáltatások önköltsége 
meghatározásához szükséges adatok szolgáltatása. 2000. C. tv. szerint, az 
önköltségszámítás feladata, hogy adatokat szolgáltasson, a saját termelésű 
készletek, és szolgáltatások értékeléséhez, az előállítási költségük 
meghatározásához. Ugyanakkor Véghné (2002) rámutat arra, hogy a termelés és 
szolgáltatás önköltségének tervezéséhez és megfigyeléséhez, gazdasági 
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számításokhoz is szükséges a jól kialakított kalkulációs séma. A törvény leírja, 
hogy mentesül az önköltség-számítási szabályzat elkészítése alól az egyszerűsített 
éves beszámolót készítő vállalkozó, aki a törvényben meghatározott értékhatárt 
nem éri el. Dudás et. al. (2005) gyakorlatiasan indokolja, azt a törvényi 
kitettséget, mely szerint azoknál a vállalkozásnál, amelynél az értékesítés – az 
eladott áruk beszerzési értékével – csökkentett nettó árbevételt valamely üzleti 
évben az egymilliárd forintot, vagy a költségnemek szerinti költségek együttes 
összege az ötszázmillió forintot meghaladja, önköltség-számítási szabályzatot kell 
készíteni. A következő üzleti évtől kezdődően a saját előállítású termékek, a 
végzett szolgáltatások közvetlen önköltsége az önköltségszámítás rendjére 
vonatkozó belső szabályzat szerinti utókalkuláció módszerével kell megállapítani. 
Az önköltség-számítási szabályzatban a következő területekre szükséges kitérni: 

• az önköltségszámítás és költségek könyvviteli elszámolásának kapcsolata, a 
könyvvitel adataival való egyeztetés módja, 

• az utókalkuláció költségtényezőinek a bemutatása: 
o közvetlen anyagköltség, bérköltség, 
o közvetlenül elszámolható bérjárulékok, 
o gyártási, értékelési külön költség (amely a gyártás során az értékesítés 

érdekében merül fel), 
o egyéb közvetlen költségek, 

• részletes tartalma, az egyes tényezők tovább bontása, 
• termékre megfelelő mutatók, jellemzők segítségével felosztható, az egyéb 

közvetlen költségek felosztásának módja, a vetítési alapok meghatározása. 
 
Czipszer (2002) leírja, hogy az árképzési célokra az önköltségszámítást 
(árverést) a termék vagy szolgáltatás meghatározott egységére a tervezett vagy 
alkalmazott gyártástechnológia, a teljes felszerszámozottság és a kellő 
begyakorlottság időszakában műszakilag indokolt, tervezett költségek alapul 
vételével kell elkészíteni. Mindezek figyelembe vételével - tartalmát tekintve - 
az árszabályozásról szóló érvényes rendeleteket kell alkalmazni. Zéman (2003) 
rámutat arra, hogy az önköltség meghatározásánál alapvető fontosságú a 
költségviselő pontos meghatározása azaz, az önköltségszámítás tárgyának a 
kalkulációs egységnek a meghatározása. A kalkulációs egység lehet: termék, 
szolgáltatás, technológiai folyamat, egyedi jelleggel előállított termék. A 
kalkuláció szempontjából a költségtényezők két fő csoportba sorolhatók: 
Közvetlen költségek és általános (közvetett) költségek. Mindkét költség csoport 
a következő költségnemből áll: 

- anyagjellegű ráfordítás, 
- személyi jellegű ráfordítás és 
- értékcsökkenési leírás. 
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A vállalkozás tevékenységének eredménye mutatja, hogy a működés egy-egy 
gazdálkodási periódusban gazdaságos volt-e, vagy a tevékenység a tervezett 
költségszinten realizálódott, és az értékesítési ár, árbevétel a tervezett nyereséget 
tudta e biztosítani. Malasics (2002) hozzáteszi, hogy az eredmény tartalma és 
elszámolási módja a Számviteli Törvény meghatározása szerint változott, ezt 
számításaiknál figyelembe kell venni. Kondorosi F-né Dr. (2008) külön 
kiemeli a mezei leltár kapcsolatát a termelési költségek elszámolásasorán. A 
törvény nem enged halmozódásokat, és technikai árbevétel elszámolást. Somos 
et. al. (2001), valamint Róth (2004) felhívja a figyelmet arra, hogy az 
értékesítés nettó árbevételében nem mutathatók ki a vállalkozáson belüli 
teljesítmények belső szervezeti egységek által elismert értékei, ezáltal nem 
számolható el az értékesítés nettó árbevételeként a saját előállítású termékek 
saját boltba történő kiszállításának, a felvásárló telepről saját kereskedelmi 
egységre történő kiszállításának értéke, továbbá a saját vállalkozásban végzett 
beruházás teljesítmény értéke, a saját vállalkozásban végzett és az immateriális 
javak között állományba vett szellemi termékek, szoftverek aktivált 
teljesítmények értéke sem. Véleményem szerint az értékesítés nettó 
árbevételének pontos ismerete feltétlenül szükséges a termék piaci árképzése 
során illetve a fajlagos árbevétel meghatározásában. Bíró (2007) mindezt 
kiegészítve az elemzések során rámutat arra, hogy termék gyártás, vagy egyéb 
vállalkozási tevékenység gazdaságosságát, eredményességét az üzleti, üzemi 
eredmény mutatja, mivel a termék a tevékenység előkalkulált költségei, ezen a 
szinten mutatják azt a realizált ráfordítást és eredményt, amit a tervezett, 
előkalkulált értékekkel össze tudunk hasonlítani. A kalkuláció módszereit 
alapvetően az alkalmazási terület sajátosságai, a kalkuláció konkrét tárgya 
határozza meg, illetve az ezek előállításával megteremtésével kapcsolatos 
költségek. A nyereségorientált gazdasági kalkulációk alapvető módszerei 
azonban hasonlóak. A nyereség orientált gazdasági döntéseket megelőző és 
ellenőrző kalkulációk alapvető módszerei a fedezeti költségszámítás ötsoros 
értékelési sajátosságait hasznosítják.  
 

2.5. Számviteli politika a vállalkozás stratégiájának szolgálatában 
 
A társaság számviteli politikájának rendeltetése stratégiai szinten a következő:  

• Biztosítsa az SZT előírásainak érvényesítését, 

• Segítse elő az ügyvezetés eredményes, nyereségorientált gazdálkodását, 
szolgáltassa a döntések megalapozását szolgáló információkat, 

• Célja olyan üzemgazdasági gyakorlat kialakítása, amely megfelel a 
törvények, a stratégiai irányítás, az ügyvezetés követelményeinek és az 
eredményes működést szolgálja. 
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A számviteli politika kialakításához a vezetésnek elsősorban azt kell 
meghatároznia, hogy azt milyen stratégiai, illetve üzletpolitikai operatív célok 
szolgálatába kívánja állítani. Meg kell határozni azt is, hogy milyen formában 
kívánják rögzíteni a törvény adta lehetőségek közötti választásról meghozott 
számvitel-politikai döntéseket. Egy vállalkozás számviteli menedzsmentjét egy 
adott időszakban az alábbi három cél valamelyike vezérli Chadwick (1999) 
szerint: 

• lehető legnagyobb profit elérése, vagyis a lehető legtöbb osztalék 
kifizetésére legyen lehetőség (nyereségmaximalizálás). 

• Lehető legkevesebb társasági adót fizetni (adó / nyereségmaximalizálás). 

• Minden évben elérni egy szolid jövedelmezőséget, és akkor is fizetni 
osztalékot a tulajdonosoknak, ha az adott év eredménye erre nem nyújt 
fedezetet (kiegyensúlyozott osztalékfizetés). 

A politika kialakításakor tisztázni kell, hogy a kijelölt stratégiai cél milyen 
módon, milyen értékelési eljárások alkalmazásával érhető el. Stratégiai 
számviteli koncepció szerepe a belső működési folyamatok elszámolásában az 
hogy alapvetően azokhoz kell hogy kapcsolódjon. Robert S. Kaplan (2003) A 
meghatározó elemei lehetnek a következők: 

• A szellemi vagyon fokozódó szerepe, kompetencia számvitel. 

• Környezettudatosság megjelenése a számvitelben. 

• Integrált számviteli teljesítménymérés. 

• Stratégiai térképek összehangolása az elszámolásokkal. 

• Értékorientáció.  

• A belső működési elszámolások összhangja a hosszú távú célokkal. 
A stratégiai számviteli koncepciója szerint a vállalkozás belső folyamatainak a 
lekövetése megalapozza a rövid távú sikerességét, és ezáltal a hosszú távú piaci 
sikérét is. A japánok fejlesztették ki a célköltség-számítást és így szakítottak azzal 
a számviteli gyakorlattal miszerint a kalkulációs egység a termék vagy a 
felelőségi egység, tehát a költségeket a fogyasztók számára érzékelhető 
haszonhoz rendelték. Különös figyelmet érdemel az értéklánc szemlélet a 
menedzsment megközelítésében, - Becker et. al. (2005) - ami ismételten egy 
újfajta irányultságot tükröz a stratégiai vezetői számvitelben. Ennek értelmében a 
bevételek és költségek elszámolását nemcsak az adott szervezetben kell 
figyelembe venni, hanem a termék teljes életciklusában. Szakirodalmi kutatásaim 
alapján elmondhatom, hogy a stratégiai számvitelben keretén belül is több 
fejlődési irány és gyakorlati módszertan alakult ki. Véleményem szerint a 
vállalatvezetők számára az elszámolás-orientáltságban megjeleníthető hosszú 
távú gondolkodás – cél érték vezérlések – mindenképpen a döntéseik 
megalapozottságát és jövő képük megvalósíthatóságát segítheti elő. Ugyanakkor 
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az is elmondható, hogy a stratégiai irányultság ilyen jellegű megjelenése a 
számvitelben már a vezetői döntéstámogatói rendszerek –vezetői információs, 
controlling - megjelenését és technológiai alkalmazását helyezi előtérbe. Zéman 
(1998) már rámutat arra, hogy így a döntéseik kockázatmentesebbek és nagyobb 
biztonsággal meghozhatók lesznek, mivel a pénzügyi menedzsment döntési 
mechanizmusa nem hagyhatja figyelmen kívül a számviteli elszámolási feladatok 
információit. Egyetértve a stratégiai számvitel – vezetői megközelítésben – 
kutatókkal, véleményem szerint a számviteli politikában szereplő vállalkozás 
vagyonát érintő – törvény szerinti – (2000. C. tv.) eljárási módszerek alkalmazása 
csak a számviteli alapelvek betartásával tehető meg, ami nem minden esetben 
tervezhető, vagy csak utókalkuláció szintjén tervezhető, mert alapvetően múltra 
orientált az elszámolás. Ehhez stratégiai oldalról csak bizonyos szinten lehet 
alkalmazkodni ezért indokolt az vezetői oldalról történő számviteli megvilágítása 
a belső folyamatoknak. Az ilyen jellegű megközelítésnek alapja lehet a felelőségi 
elvű számvitel kialakítása, melynek középpontjában a belső önelszámoló 
egységek teljesítményének elszámolása áll. Létezik azonban egymásfajta 
megközelítés is – Sveiby (2005) – Robert (2002) - , melynél a számvitel, mint a 
stratégia kialakításának, és követésének komplex leíró eszközeként jelenik meg. 
Az ide tartozó modellek és módszerek átlépést jelentenek a stratégiai 
menedzsment témakörébe. Az egyik legjellemzőbb és a gyakorlatban talán a 
legelterjedtebb módszer a stratégiai számvitel számára a Balance Scorecard 
koncepció. Fónagy – Zéman (2004) vállalati értékmeghatározás kutatásaiban 
összegezve megállapítják, hogy a pénzügyi teljesítmény különböző mérésmódjait 
nem lehet valamennyi szituációban alkalmazni. Mindegyik pénzügyi elemző 
technikának megvannak a saját erősségei, gyenge pontjai, és mindegyik hasznos 
információkkal szolgál az értékteremtési folyamatról. A legkörültekintőbb 
megoldás a mérések koordinációjának használata, ami hasznos önellenőrzési 
lehetőségeket biztosít, továbbá különböző egyéb számviteli szempontokat is 
szemléletessé tehet a gazdasági elemző szakember számára.  

 

2.6. A mikro-, kis- és középvállalkozások fogalma, funkciói 
 
A kis- és középvállalkozási problémáinak megértéséhez először is meg 

kell ismerni a vállalkozások méret szerinti kategorizálásához használt 
kritériumokat. A kis- és középvállalkozások fogalmát a hazai és a nemzetközi 
gyakorlatban többféleképpen definiálják. A magyarországi alkalmazás 
szempontjából a meghatározó az 1999. évi XCV. törvény volt, amely szerint: 
(1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő 
forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak 
megfelelő forintösszeg. 
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(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, 
amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió 
eurónak megfelelő forintösszeg. 

(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, 
amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak 
megfelelő forintösszeg 
A hazai törvényi meghatározás az Európai Bizottság ajánlására épül, 

átveszi a létszámhatárokat és a függetlenségi kritériumot, de alacsonyabb 
korlátokat állapít meg az árbevételre és a mérlegfő-összegre. Kállay (2002) 
kiemeli, hogy a definíció szűkített megközelítést alkalmaz. A következőkben a 
nemzetközi gyakorlatban kialakult definíciókat mutatom be.  

Az Európai Unió (EU) 1996-ban kiadott ajánlott definíciója – amelyre a 
magyar törvényi meghatározás épül – magasabb korlátokat határoz meg a fent 
nevezett kritériumokra. (Kis- és középvállalkozások árbevételi és 
mérlegfőösszege: 27 millió ECU1, kisvállalkozások árbevétele 7 millió ECU, 
mérlegfőösszeg 5 millió ECU). Az Európai Bizottság a saját statisztikáit a 
következő alkalmazotti méretkategóriák szerint készítette el: 0-1 fő; 2-9 fő; 10-
49 fő; 50-249 fő. Ez az ajánlás a tagországokban 2005. január elsejétől 
kötelezően alkalmazandó Makó - Csizmadia - Illéssy (2005). 

Nagy-Britanniában a gazdasági minisztérium csak létszámkorlátokat 
alkalmaz, amelyek azonosak az Európai Bizottság ajánlásaival. A különböző 
kormányzati programok sokszor saját definíciót adnak. A Brit Bankszövetség 
statisztikai célokra az 1 millió fontnál kisebb árbevétellel rendelkező 
vállalkozásokat tekinti kisvállalkozásnak.  

Az USA-ban ágazat szerint differenciált meghatározást alkalmaznak. A 
legkiemeltebb szempont a foglalkoztatás. Érdekesség, hogy az 1000 főnél 
kevesebbet foglalkoztató cégeket tekintik kicsinek, de ettől eltér több 
feldolgozóipari és kereskedelmi ágazat szabályozása is. Az International Labour 
Office (ILO) tagszervezeteként működő, a mezőgazdasági társadalombiztosítás 
munkabaleseti és munkaegészségügyi kérdéseivel foglalkozó IVSS szekció a 
mezőgazdasági kisüzemeknek – az általános elveket szűkítően – a következő 
kritériumoknak megfelelő gazdaságokat tekinti: 

• paraszti családi gazdaságok idegen munkaerő nélkül, 
• csak egy vagy két munkavállalót alkalmazó gazdaságok és csak 
• szezonmunkásokat foglalkoztató gazdaságok Hajós et. al. (1992).  

                                                 
1 A definíció kiadásakor még az euró elődje, az ECU volt az európai elszámolási egység. 
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Összességében elmondható, hogy több ország átvette az Európai Bizottság 
ajánlását. Magyarországon több területen alkalmaznak a törvényben megadottól 
eltérő definíciót. Például a pénzügyi szektorban általában a vállalkozások 
árbevétele alapján tesznek különbséget. Kállay - Imreh (2004) szerint, nem 
lehet általánosan érvényes definíciót alkotni, mivel a definíciók közgazdasági 
alaptényezői időben és térben is változnak. 

A EU–csatlakozásunk előtti magyar gazdaságban elfogadottá váltak a 
következő kategóriák: a mikrovállalkozás legfeljebb 10, a kisvállalkozás 11-50, 
a középvállalkozás 51-300 főt foglalkoztat, és az utolsó létszámhatár fölött 
találhatók a nagyvállalatok. Török (1997) szakmai véleményében többször 
megfogalmazza, hogy a foglalkoztatáson alapuló besorolás nem mond sokat az 
egyes vállalkozások tényleges súlyáról a gazdaságban. Ezzel a szakmai 
állásponttal nem értek egyet teljes mértékben, már csak azért sem, mert a 
beszállítói kör mellett a foglalkoztatottság – mint besorolási forma – is 
mutathatja egy vállalkozás nagyságát.  

A 96/280/EC ajánlás szerint: kis- és középvállalkozásnak számít az a 
vállalkozás, amely 

• legfeljebb 250 főt foglalkoztat, és 
• éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, vagy 
• éves mérlegfőösszege a 43 millió eurót. 
Bárczi (2006) szerint a definíció újraalkotásával a korábbi meghatározás 

értelmezési nehézségeit, illetve az árak és a termelékenység megváltozása miatt 
keletkezett feszültségeket kívánták feloldani. Biztosítani akarták, hogy a mikro- 
vállalkozásoknak ne okozzanak hátrányokat, a nagyobb csoportokhoz tartozó, 
gazdaságilag erősebb háttérrel rendelkező vállalatok pedig ne halásszák el a 
valóban rászoruló kisvállalatok elől a támogatásokat. Kialakítása során 
figyelmet szenteltek az adminisztratív eljárások gyorsítására és egyszerűsítésére 
is. Véleményem szerint az új meghatározással nőtt a számvitel szerepvállalása 
is. Ugyanakkor az ajánlás újdonsága, hogy különbséget tesz a mikro- és a 
kisvállalkozások között: 

• kisvállalkozás az a vállalkozás, amely legfeljebb 50 főt foglalkoztat, és 
éves forgalma vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió 
eurót, 

• mikrovállalkozás az a vállalkozás, amely legfeljebb 10 főt foglalkoztat, 
és éves forgalma vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió 
eurót (eddig nem szerepelt a mikro- és kisvállalkozások közti 
különbségtételre érvényes ajánlás). 

Az ajánlásban rögzített értékek csak felső maximumként szolgálnak. A 
tagállamok, az Európai Befektetési Bank vagy az Európai Befektetési Alap 
alkalmazhat alacsonyabb küszöbértékeket is. Kozma (2001) szerint a változások 
kismértékben érintik a kis- és középvállalkozások függetlenségével kapcsolatos 
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szabályokat is. A magyar törvényi szabályozás alapelemei a következő 
törvények voltak: 

• az 1999. évi XCV. törvény, amely 2000. január 1.-jén lépett hatályba 
és 

• az 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról és 
fejlődésük előmozdításáról, amely 2004. május 1.-jén lépett hatályba. 

A kis- és középvállalkozások meghatározásainak összehasonlítását a 3. 
táblázat tartalmazza. Makó et. al. (2005) kutatásaiban felhívja a figyelmet arra, 
hogy a vállalkozások kategóriáinak beosztásában változást jelent a 2005-ös évi 
végleges szabályozás, amelynek hatására csaknem 1000 vállalat kerül át más 
kategóriába. Következésképpen a mikro-, a kis- és a középvállalatok közötti 
arányok ágazatonként is megváltoznak, ebből kifolyólag több vállalat 
folyamodhat majd támogatásért. 
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3. sz. táblázat: A kis- és középvállalkozások meghatározásának 
összehasonlító táblázata 

 
A 

vállalatméret 
kategóriája 

2000. január 1. – 
2004. április 30. 

2004. május 1. – 
2004. december 

31. 

2005. január 1. - 

Mikrovállalatok 

Munkaerő 
összlétszáma 

10 főnél kevesebb 10 főnél kevesebb 10 főnél kevesebb 

Éves forgalom - - 2 millió EUR-nak 
megfelelő forint 
egyenértéke Az éves 

mérleg 
összege 

- - 

Kisvállalatok 

Munkaerő 
összlétszáma 

10-49 fő 10-49 fő 10-49 fő 

Éves forgalom 700 millió forint 
(2,8 millió EUR) 

7 millió EUR-nak 
megfelelő forint 
egyenértéke 

10 millió EUR-
nak megfelelő 
forint egyenértéke 

Az éves 
mérleg 
összege 

500 millió forint 
(2 millió EUR) 

5 millió EUR-nak 
megfelelő forint 
egyenértéke 

10 millió EUR-
nak megfelelő 
forint egyenértéke 

Közepes méretű vállalatok 

Munkaerő 
összlétszáma 

50-249fő 50-249 fő 50-249 fő 

Éves forgalom 4000 millió forint 
(16 millió EUR) 

40 millió EUR-
nak megfelelő 
forint egyenértéke 

50 millió EUR-
nak megfelelő 
forint egyenértéke 

Az éves 
mérleg 
összege 

2700 millió forint 
(10,8 millió EUR) 

27 millió EUR-
nak megfelelő 
forint egyenértéke 

43 millió EUR-
nak megfelelő 
forint egyenértéke 

Forrás: Makó - Csizmadia - Illéssy (2005) 
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 

A kutatás alkalmazott hátterét meghatározza az, hogy a könyvelési és 
könyvvizsgálati munkám során gyakorlati kapcsolatba kerültem a 
gazdálkodókkal, vállalkozásokkal. Folyamatosan részt veszek a különböző 
számviteli tanácsadói és szakértői munkákban. A munkakapcsolatom nem csak 
lefelé – a kis- és középvállalkozásokra és gazdálkodókra – irányult, hanem a 
pénzügyi rendszer felső szintű irányítása felé is orientálódik.  Különösen 
figyelemre méltó volt számomra a számviteli és pénzügyi folyamatok hatása, 
mind makro, mind mikro szinten, azok lebonyolítása, és mindezek hatása a 
vállalkozásokra, azok vagyonára illetve pénzügyi folyamataira. Az alkalmazott 
kutatás során nagyon sok gyakorlati problémával szembesültem, amit a 
vállalkozókkal, vállalkozásokkal való kapcsolatom során tártam fel. 
Természetesen már a témaválasztásomat is az itt szerzett gyakorlati 
tapasztalatok motiválták. Módszertanilag jelen kutatási tevékenységem kiterjedt 
minden olyan hazai kis- és középvállalkozásra, mely kettős könyvvitel 
vezetésére kötelezett, de nem készít konszolidált mérleget, valamint az IFRS 
beszámolási kötelezettség készítésének hatálya alá nem tartozik. Fontosnak 
tartom megjegyezni azt is, hogy nem vizsgálom a tárgykörben: a hitelintézet, a 
pénzügyi vállalkozás, a biztosító intézet, a nonprofit gazdasági társaság, 
egyesülés, szociális szövetkezet, iskolaszövetkezet, külföldi székhelyű 
vállalkozás magyarországi fióktelepe szerinti törvényi besorolásokból adódó 
vállalkozásokat sem. 

Kutatásomban nagy hangsúlyt fektettem a számvitelszervezés 
komplexitására, miközben elsődlegesen a számviteli területek 
hatásmechanizmusának feltárására törekedtem. Kimutatva a kapcsolati 
tényezőket, mivel ezekben pontokban is eldőlhet a vállalkozás külső megítélése, 
illetve piaci, esetleg tőzsdei, tulajdonosi értéke. Ez alatt nem csak a számviteli 
rendszer sajátosságát értem, hanem hogy az értékszemléletben tapasztalható ok-
okozati összefüggésekből jelentkező számviteli és annak tükörképét jelentő 
pénzügyi problémákra is rávilágítsak.  

Mind hazai, mind pedig a nemzetközi szakirodalom feldolgozása során 
nyert tapasztalataim alapján, hipotézisszerűen megfogalmazott, és megalapozott 
véleményem szerint a kis- és középvállalkozások gazdálkodását, a számviteli 
folyamatokat illetően – a versenyképességük érdekében – fejleszteni kell, át kell 
gondolni a számviteli rendszereiket meghatározó tényezők kapcsolatrendszerét. 
A szakirodalmi feldolgozás során a menedzsment orientált szemléletben 
dolgoztam fel a kutatás irodalmi hátterét, mivel a számvitel a vállalkozás 
irányításához (az ügyvezetőnek) és a gazdálkodás során felmerülő problémák 
megoldásához nyújt segítséget. Ugyanakkor a feltárt összefüggéseket 
hozzáillesztettem a jelenlegi empirikus már megszerzett ismereteimhez, hogy a 
kutatás komplexitása  munkám ezen fázisában is biztosítva legyen. A 
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szakirodalom tanulmányozása során részletesen áttekintettem és értékeltem a 
számvitel elméleteit, nyomatékosan kitérve azok gazdasági összefüggéseire. 
Rendszerszemléleti megközelítésben összevetettem azokat, valamint igyekeztem 
megfogalmazni a saját gyakorlati és empirikus kutatási tapasztalataim alapján az 
azokból alkotott saját véleményemet, amely az egyes értelmezéseket saját 
tapasztalataimmal bővítette. A kutatás során figyelembe vettem, hogy a 
menedzsment tudomány képviselői mindig is nyitottabbak a vállalkozási, 
gazdálkodói jelenségek megfigyelésének empirikus igazolásként való 
alkalmazására. Következésképpen ez akkor igaz, ha: 

• a megfigyelések valóságosak, 

• a megfigyelésekre vonatkozó kijelentések szakmailag helytállóak és 
pontosak. 

Az elméleti megállapítások elmélyítésére akkor került sor, amikor helyszíni 
kutatásokat végeztem, mélyinterjúkat folytattam a vállalkozások számviteli 
problémáiról, arra vonatkozó helyzetfelismeréséről, valamint megfigyelésekkel 
igazoltam a korábbi megállapításaimat, illetve szintetizáltam azokat (4. sz. 
melléklet). A kutatásom során alapvetően három módszertani megközelítést 
alkalmaztam, a minőségi (kvalitatív), illetve a mennyiségi (kvantitatív) 
eljárásokat, valamint az esettanulmányokat, esetpéldás megközelítéseket az 
elméleti és gyakorlati modellezéseknél. Természetesen a három módszertani 
megközelítés összehangolására volt szükség ahhoz, hogy a kutatás kitűzött 
céljait elérjem. 

A kvalitatív kutatás során az ok-okozati tényezők és motivációk minőségi 
megértése volt a célom, azoknak a problémamegoldás szempontjából történő 
csoportosítását végeztem el annak érdekében, hogy az összefüggéseket 
átláthatóvá tegyem. A kvantitatív kutatásomban [200 mintás kérdőív (1. sz. 
melléklet)] alapján nyert adatokból alapján általánosítható következtetéseket, 
fejlesztési javaslatokat fogalmaztam meg. A kérdőíves felmérésem során nyert 
adatok kiértékelésére az SPSS statisztikai programot használtam. A kérdőíveket 
a kutatáshoz választott konkrét célcsoport – mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi, 
szolgáltatói – ágazati szinten határoztam meg. A kutatás során mintegy 640 
kérdőívet juttattam el a célcsoport tagjaihoz, ezekből 213 érkezett vissza, ebből 
11 nem volt értékelhető. Az adatfeldolgozás alkalmazott statisztikai módszerei a 
következők voltak: 

• statisztikai táblák, átlagok, 

• esetpéldák, 

• főkönyvi modellezések,  

• összefüggés vizsgálatok, analízisek. 
 Az empirikus kutatások és a begyűjtött információk szélesebb alapját a 
mélyinterjúk adták, amelyek során – a kérdőívet kitöltők közül összesen 25 
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fővel készítettem – a feltett nyitott kérdésekre adott válaszok megfelelő 
információt nyújtanak a kutatási célok megvalósításához. A vállalkozások 
vezetőivel, a gazdálkodókkal folytatott interjúk során a személyes kapcsolat 
előnyeit használtam ki. Az interjúk során az érintettek megfogalmazták és 
elképzelésüket a számviteli rendszerüket, folyamataikat megalapozó számviteli 
politikával szemben. Véleményem szerint a mélyinterjú, mint adatgyűjtési 
módszer, esetemben (a vállalkozások könyvviteli hátterét érintő bizalmas 
számviteli kérdésekben) a legalkalmasabb mód a menedzsment orientált 
számviteli politikát meghatározó tényezők definiálására. Kutatási munkám során 
az interjú lefolytatását követően rögzítettem az elhangzottakat, amelynek során 
próbáltam minél részletesebben visszaadni az interjúalany gondolatait, aggregált 
véleményét, lehetőség szerint deduktív és induktív következtetésének egyéni 
jellegzetességeit is. A kérdőíveimnek összeállítása során arra törekedtem, hogy 
az általam megfogalmazott hipotézis igazolására – vagy cáfolására – bizonyító 
értékű információkat gyűjtsek össze. A kérdőíves felmérés adatainak, 
információinak csoportosítása eredményeként egy primer adatbázis állt a 
rendelkezésre, amit a már korábban vázolt módon feldolgoztam.   
A kérdőív strukturálisan három csoportba tartozó 41 kérdést tartalmazott. Ezek 
főbb csoportjai a következők voltak: 
I. Általános jellemzők: 
II. Számviteli politikára vonatkozó kérdések 
III. A számviteli politika és vállalkozás gazdálkodásával kapcsolatos kérdések. 
A kérdőíves kutatásom részletes jellemzői a következők: 

• Mintavételi pontok: országos qvótás 

• Mintavétel módszere: véletlenalapú qvótás mintavétel 

• Adatfelvétel módja: postai kiküldés és visszaérkezés 

• Adatfelvétel ideje: 2008-2009 évek. 

• Célcsoport: mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi, 
szolgáltatói, mikro - kis- és középvállalkozások. 

• Kiküldött kérdőívek száma: 640 

• Visszaérkezett kérdőívek száma: 213 db 

• Visszaérkezési arány: 30% 

• Az ellenőrzött, tisztított minta elemszáma: 181 db 
Az esettanulmányok kialakítása valamint a modellezések során ügyeltem arra, 
hogy minden jelentősebb ágazati szektorban tevékenykedő vállalkozás esete 
kidolgozott legyen, hiszen részben ez adta az alapot az elméleti 
modellezésekhez és azok összeállításához. 



76 



 77

4. A KUTATÁS EREDMÉNYEI 
 

 Az elvégzett kutatásom, gyakorlati tapasztalataim, valamint a feldolgozott 
irodalmak szintézise alapján összegeztem azokat a megállapításaimat, amelyek 
egyrészt bemutatják a számviteli politika jelentőségét a vállalkozások 
megítélésében, másrészt érzékeltetik annak szerepvállalását a 
gazdálkodásszervezésben és a számviteli menedzsment döntéshozó munkájában. 
A megközelítésemben felhívom a figyelmet arra, hogy a menedzsment 
szemléletben kialakított számviteli politika javítja a vállalkozás gazdasági, 
környezeti rugalmasságát és nagymértékben hozzájárul a vállalkozáson belül 
elvégzendő számviteli folyamatok hatékonyságához, ezáltal segítve a számviteli 
információs bázis széles körű megalapozottságát. Áttanulmányozva a számvitel 
elméleti fejlődését és az alkalmazott empirikus hátterét, vizsgálatimmal 
alátámasztottam a számviteli politika kialakításában meghatározó tényezők 
jelentőségét, - igazolva hipotéziseimet -, rámutatva az esetleges módszertani 
továbbfejlesztési lehetőségekre.  
 

4.1. A számviteli politika kérdőíves kiértékelése 
 
A kiindulási hipotéziseimet alátámasztandó, mintegy 52 fő kérdésből és 65 db 
alkérdésből összeállított kérdőívet készítettem. Ez célorientáltan a gazdálkodó 
egységek számviteli politikával kapcsolatos eljárásaikat, szokásaikat kívánta 
feltérképezni. A kitöltve visszaérkezett kérdőív analitikus feldolgozását a 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) nemzetközileg elfogadott, 
software segítségével oldottam meg. Véleményem szerint az ilyen jellegű 
szakma specifikus rendszerek előnye, hogy már eleve beépített algoritmus 
szinten tudják kezelni mindazon összefüggéseket, melyek nélkülözhetetlenek az 
adatok tökéletes kiértékeléséhez. A feltett kérdések struktúrájukban úgy kerültek 
meghatározásra, hogy a számviteli politikával kapcsolatos gazdálkodói 
metódusok megjelenjenek a válaszadás szintjén. A kérdések között logikai 
összefüggések felállításával zártam ki a véletlenszerű, a nem logikai 
gondolkodás mentén adott válaszokat. Összességében mintegy 181 db 
értékelhető kérdőív került feldolgozásra, amely a vállalkozások számviteli 
politikájáról illetve számviteli rendjéről fogalmaztam meg. A kérdés sor négy fő 
részből épül fel. Az első a mintavételben résztvevő gazdálkodók általános 
adatait tárja fel. Ez azért fontos, hogy a különböző, a vállalkozásokat 
meghatározó paraméterek szempontjából is lehessen kigyűjtéseket végezni. 
Például a vállalkozás ágazati besorolása, mely fényt derít arra a tényre, hogy 
jellemzően mely ágazatok azok, amelyek leginkább jól alkalmazzák a számviteli 
politika elemeit, illetve hogyan. 
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Az általános kérdések csoportja a konkrét, a számviteli politika kidolgozásához 
és használatához kapcsolódóan tesz fel kérdéseket. A harmadik, azaz a lényegi 
kérdéscsoport 25 db fő kérdésből áll, és a számviteli politika gyakorlati 
alkalmazása során meghatározott változók eredményeire kérdez rá.  
 
4. sz. táblázat: A regisztrált gazdasági szervezetek száma gazdálkodási ág szerint 
 

    
   
   

Kód Gazdaság ág Szervezetek száma Százalék 
A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás halászat                      400 518 25,40% 
B  Bányászat, kőfejtés                             702  
C  Feldolgozóipar                        71 476  
D Villamosenergia-,gáz-gőzellátás                             831  
E Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, hulladék- gazd.                          2 623  
B+C+D+E Ipar összesen                        75 632 4,80% 
F Építőipar                        97 996  
G  Kereskedelem                      194 435 12,33% 
H Szállítás                        39 588  
I Szálláshely szolgáltatás, vendéglátás                        72 264  
J Információ Kommunikáció                        47 215  
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység                        39 626  
L  Ingatlanügyek                      234 530  
M Szakmai,tudományos, műszaki tev.                      159 194  
N Adminisztratív és szolg. Támogató tev.                        62 146  
O Közigazgatás, védelem, kötelező TB-ellátás                             103  
P Oktatás                        43 390  
Q Humán-egészségügyi szociális ellátás                        29 533  
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő                        35 787  
S  Egyéb szolgáltatás                        43 678  
T+U Egyéb tevékenység                          1 497  
F-U Szolgáltatás                      906 547 57,48% 

 Összesen                    1 577 132 100,00% 
Forrás: KSH (2009.) 
 
Az országos átlagban meghatározott nemzetgazdasági arány ágazatonkénti 
összesítésekben fellelhető adatok és a kérdőívben felmért vállalkozások 
megoszlása reprezentativitást mutat azzal megegyező mértékű. A 2009.06.30. 
összeállított KSH jelentés alapján a nemzetgazdasági arány a következő: 
Mezőgazdasági 25,39% 
Ipar                      4,80% 
Kereskedelem   12,33% 
Szolgáltatás      57,48% 
A kérdőívek alapján kiértékelt minta – ahogyan azt a 7. sz. ábráról leolvasható - 
mutatja azt az országos átlagot, amelyet összevetve a KSH adatállományával, 
megtalálhatunk. Ebből adódóan jól látható, hogy az adat mintavételezés 
reprezentativitást mutat, következésképpen a nemzetgazdasági értékeknek 
megfelelően alakult. 
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7. sz. ábra: A vállalkozások ágazati besorolása 
 

 
Forrás: saját összeállítás 
 
Hivatkozva Baileyre 1978-ban leírta, hogy a minta nagyságát (elemszámot) 
befolyásolja a heterogenitás, úgy vélem ez az elemszám kellően reprezentatív 
ahhoz, hogy a kutatásom irányvonalából leszűrhető következtetéseket 
alátámassza. Véleményem szerint a négy nemzetgazdasági ágazat további 
megbontása már nem lenne indokolt, mivel az alapvető közgazdasági jellemzők 
már ágazati szinten meghatározóak illetve és nem hozna marginálisan többletet 
természetesen figyelembe véve a költség haszon elvet is. A kvóta mintavételezés 
során a kapott eredmények a nem véletlenszerű mintavételezéssel lettek 
meghatározva. A vállalkozás mérete és árbevétele közötti szabályszerű elemeket 
a számviteli törvény már meghatározza, hiszen úgy sorolja be a vállalkozásokat 
a beszámoló típuskategóriákba. A három árbevétel kategória nagyon jól mutatja 
a kis és középvállalkozások országos átlagának általános szintjét. A végzettség 
jellemző arányaiban a felsőfokú szakmai héttér volt a jellemző. A kérdőívet 
kitöltők közül a vállalkozás vezetői és tulajdonosai képviselik együttesen a 
legnagyobb arányt, amelyből láthatóan a tulajdonosi kör a meghatározó. 
Ugyanakkor a tulajdonos nem feltétlenül az a személy – bár a magyar 
vállalkozásokra azok kialakítására az is jellemző, hogy a tulajdonos személye 
megegyező az ügyvezetőjével - aki a napi operatív ügyekben olyan döntéseket 
hoz ami a gazdálkodás számviteli oldalát nagy mértékben segíthetné. A 
kérdőívet kitöltők beosztását és funkcióját mutatja a 8. sz. ábra, melyből 
kiolvasható a tulajdonosok melletti gazdasági ügyintéző, aki kitöltötte (40,88%) 
és vélhetően foglalkozik számviteli folyamatokkal a vállalkozásnál. 
 
 
 
 
 

A vállalkozás ágazati besorolása? (n=181)
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8. sz. ábra: A kérdőívet kitöltők beosztása és funkciója a vállalkozásnál 
 

 
Forrás: saját összeállítás 
 
A kutatásomban külön vizsgáltam, hogy konkrétan kik vesznek részt a 
számviteli politika kialakításában. A kapott válaszok feldolgozásából 
egyértelműen látszik, hogy nagy a tulajdonosi ráhatás az adott szabályzat 
kialakítására (számviteli politika), mintegy 78%-ban meghatározó. Ugyanakkor 
az is figyelemre méltó, és szakmailag meghatározó, hogy a vállalkozás 
számviteli politikájának az elkészítését alapvetően nem szakma – szakterület - 
specifikusan végzik el, mutatja a 9. sz. ábra. Egyértelmű következtetésként 
levonható, hogy mintegy 69,71%-ban nem jelenik meg a szakterületi 
funkcionalitásból adódó beosztás. Ez elsődlegesen a vállalkozás méretével 
hozható összefüggésbe másodlagosan pedig az eddigi szakmai tapasztalataim 
szerint a szakmai háttér jelentőségének az elnagyolásával is jellemezhető. 
Következésképpen a számviteli területeket irányító, vezető feladatkörök és 
felelősség körök pontos körülhatárolásával, azaz a számviteli gazdasági vezetés 
hiányosságaival.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jelölje meg az Ön által betöltött funkciónak megfelelő megnevezést 
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9. sz. ábra: Szakterület specifikusság érvényesülése a számviteli politika 
elkészítésében 

 

 
Forrás: Saját összeállítás 
 
Az általam K8. kérdés-pontban feltett kérdésre, azaz a számviteli politika milyen 
szerepet képvisel a vállalkozás életében (10. sz. ábra), megadott válaszok 
egyértelműen alátámasztják a feltételezésemet, mely szerint a hazai 
gyakorlatban nem ismerik a számviteli politikában rejlő összes lehetőséget. A 
döntési lehetőségekben rejlő szabadság fok eredményezte többlet információt és 
azok konkrét használhatósági funkcióit. A vállalkozásoknál bevezetendő vagy 
már bevezetett törvényi szabályozások, rendeletek, és az ezeknek történő 
megfelelés kényszere a meglévő humán erőforrásokat leterheli olyan szinten, 
hogy az új szabályok gazdasági tartalmi összefüggéseinek hatását már nem is 
vizsgálják. Nagyon jól mutatja az oszlopdiagram a pénzkezelési szabályzat 
esetében is illetve az egyéb törvényi megfeleltetésnél. Az értékelés tartalmilag 
meghatározó elemei háttérbe szorulnak bár a mezőgazdasági vállalkozásoknál ez 
nem elég jelentős. Ennek meghatározó szerepe azok alapvető sajátosságaiban 
keresendő pl. befejezetlen termelés, készlet állomány, eszközlekötöttség stb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A vállalkozás számviteli politikáját, szakmai terület specifikusan készítik-e el? 
(n=181)
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10. sz. ábra: A számviteli politika szerepe a vállalkozásban 
 

Forrás: Saját összeállítás 
 
A válaszadók 80%- a szerint a számviteli politika a törvények betartására 
irányuló rendelkezések leírása, mely az adóhatósági ellenőrzéshez kell. A valós 
számviteli politika fogalmával a vizsgált gazdálkodó egységek csaknem 18%- a 
van csak tisztában. Ebből adódóan nem a kívánt cél érdekében jelenik meg a 
számviteli politika a vállalkozások életében, hanem törvényi kötelezettségként, 
holott a menedzsment számtalan információt kaphat a döntései segítségül a 
számviteli politikából, annak döntésorientált jól kialakított részeiből. 
Következésképpen nem rendeltetésszerűen használják a számviteli politikájukat, 
még azok sem, akik nagyobb rendszerezettebb esetleg szervezettebb vállalati 
struktúrával rendelkeznek. Ezért a számviteli politika tartalmi vonatkozásában 
többnyire nem szakszerű alapokra épül és nem a kívánatos, azaz a megbízható, 
valós összkép, mint cél biztosítása érdekében kerül összeállításra. A következő 
ábra (11. sz. ábra) ismételten megvilágítja a kutatás azon hátterét, miszerint a 
célok megfogalmazásában is előtérbe kerül (67,40%) az ellenőrzés és 
elszámoltatásnak való megfelelés.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az Ön ismeretei alapján a számviteli politika milyen szerepet képvisel a 
vállalkozás életében? (n=181) (több válasz)
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11. sz. ábra: A számviteli politika megalkotásának a célja 
 

 
Forrás: Saját összeállítás 
 
A számviteli politika kötelező elkészítéséről a számviteli törvény rendelkezik, 
mely szerint a vállalkozás a megalakulás időpontjától számított 90 napon belül 
köteles elkészíteni a szabályzatokat, törvénymódosítás esetén a változásokat 
annak hatálybalépését követő szintén 90 napon belül kell a számviteli politikán 
keresztül vezetnie. Arra a kérdésre, hogy kik vesznek részt a vállalkozás 
számviteli politikájának összeállításában 73,78%-ban a tulajdonosi kör került 
megjelölésre. A számviteli törvény 14§ (12) bekezdése alapján a számviteli 
politika elkészítéséért, módosításáért a gazdálkodó képviseletére jogosult 
személyt terheli a felelősség. Ebből adódóan az a gyakorlati kép alakult ki 
bennem, hogy a számviteli politikát olyan személyek közreműködésével készítik 
el, akik nagyrész a gazdálkodó egységek tulajdonosi körét képezik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milyen szempontok alapján, illetve célok érdekében hozza meg a számviteli 
politikához kapcsolatos döntéseit? (n=181) (több válasz)
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12. sz. ábra: A számviteli politika összeállítását végzők aránya 
 

 
Forrás: Saját összeállítás 
 
A kérdőívek kiértékelése során átfogó képet kaptam a gazdálkodó egységek 
számviteli magatartásáról és azok gyakorlati alkalmazásáról. Megállapítható, 
hogy összességében bizonyos szempontok esetén hiányos idevonatkozó 
ismeretanyaggal rendelkeznek és nem megfelelően és nem megfelelő módon 
élnek a számviteli politika nyújtotta lehetőségeikkel. Bizonyos tekintetben, mint 
például az alkalmazott értékelési eljárások van elképzelésük (11. sz. ábra) a 
használhatósági lehetőségekről és azok fontosságáról. Mindezektől függetlenül a 
munkájuk korántsem jellemezhető a következetes szakmaisággal, nem minden 
esetben az a általuk választott sorrend alapján történik az összeállítás, azaz, hogy 
valójában mindig az a tényező kerül előtérbe, ami a megbízható, valós összkép 
kialakításához nélkülözhetetlen. Ez abból is eredhet, hogy a számviteli politika 
összeállítását nem minden esetben a legkompetensebb személy végzi, és számos 
esetben megjelenik azok szakmaiságának hiánya is. Ahogyan azt már 
bemutattam válaszadók 73%-a a tulajdonosi kört jelölte meg, míg a társaság 
könyveléséért felelős gazdasági vezetőjét mindössze 15%. Ebből a 
válaszarányból egyértelműen kiderül, hogy a tulajdonosi kör erőtejes késztetést 
érez arra nézve, hogy a gazdálkodás számviteli folyamataiba ily módon is bele 
szóljon, illetve rendelkezzen arról. Önmagában az a tény még nem feltétlenül 
kapna negatív megítélést, de a tulajdonosok jellemzően nem független, objektív 
szempontból értékelik, illetve kezelik az általuk birtokolt vállalkozást. Ez az 
elfogultsági szint mérhetően megjelenik a számviteli politika elemeinek 
szubjektív alkalmazása során. Úgy gondolom bizonyos esetekben a tulajdonosok 
rendelkeznek mindazon tapasztalatokkal, melyek elegendő szakmai affinitást 
biztosítanak a szakszerű alapokon elkészítendő számviteli politika 

Kik vesznek részt a társaság számviteli politikájának kialakításában? (n=181) 
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összeállításához. Véleményem szerint azonban az igazán kedvező kombináció 
minden esetben az, amikor a számviteli folyamatokért felelős személy, 
szakember is bevonásra kerül a számviteli politika kidolgozásánál. A kérdőív 
kérdéseit a vállalkozások gazdasági vezetői illetve könyvelői válaszolták meg. A 
válaszadók gyakorlatban eltöltött éveinek száma 75%-ban meghaladta a 6 
gyakorlati évet. Ezen belül is, mintegy 23%- a 10-nél több év szakmai múlttal 
rendelkezett. Megjegyzendő, hogy önmagukban ezek a paraméterek garanciát 
nyújtanak arra nézve, hogy a kérdőívben megválaszolt kérdések kellő szakmai 
attitűddel vannak alátámasztva. Természetesen így az ő általuk figyelembe 
vehető szakmai szempontok érvényesülnek a választható tényezők tekintetében. 
A tulajdonosok jellemzően olyan szempontokat vesznek figyelembe, amellyel 
biztosítani szeretnék maguk részére a vállalkozásuk átláthatóságát. A probléma 
legtöbbször akkor keletkezik, amikor a tulajdonosi szemlélet akaratérvényesítése 
felülírja a szakmai érveket. Ilyenkor jellemzően kizárólag befektetői szemléletű 
mérlegértékek kerülnek kialakításra. Mindettől függetlenül ez azonban nem 
jelenti az automatikus, tudatos, szakmai alapokon nyugvó tulajdonosi szemlélet 
meglétét a számviteli politika tekintetében. A kérdésekre adott válaszokból az is 
megállapítható, hogy a gazdálkodó egységek szervezeti struktúrájának, eltérő 
alegységeinek vezetői nem kerülnek döntési helyzetbe az általuk vezetett 
modulokat érintő számviteli politikai kérdések kidolgozásánál. Tehát itt egy 
anomália alakult ki a vezetői feladatok és a számviteli folyamatok érintettsége 
tekintetében. A vizsgálati mintavételben nagy számban fordul elő olyan 
vállalkozás, ahol nem jelenik meg a feladatkör megosztás a vállalkozás 
méretéből adódóan.  
 
A számviteli politikában meghozott döntések a válaszadók többségénél 
(százalékban) az ellenőrzések illetve az elszámoltatások alátámasztását szolgáló 
eljárások összességét jelenti. A valós pénzügyi, jövedelmi, vagyoni helyzet 
bemutatása csak a második helyre szorult, mint cél. A számviteli politika a 
vállalkozások működése során nem egyéb, mint a bürokráciát megtestesítő, 
kötelező törvényi előírás. A 13. sz. ábra bemutatja a számviteli politika 
felhasználását a vállalkozás működtetésében. 
Ezt alátámasztja az a tény is, miszerint a válaszadók mintegy 86%- a csak az 
éves beszámoló elkészítéséhez veszi igénybe. A vezetői döntésekhez és a 
vállalati információs rendszerekhez csak a fennmaradó együttesen 16% -os 
elenyésző hányad veszi igénybe.  
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13. sz. ábra: A számviteli politika felhasználása 

 

 
Forrás: Saját összeállítás 
 
Következésképpen a számviteli politika, mint gazdasági belső működési 
szabályzat nincs integrálva a működtetéshez, így annak gazdasági hasznát sem 
tudják élvezni a vállalkozások, ebből is kitűnik a megfeleltetés. A gazdálkodó 
egységek számviteli politikában alkalmazott gyakorlati eljárásainak 
alkalmazását a K 19-es kérdésnél jeleníttettem meg. (14. sz. ábra) Ebben a 
kérdésben részletesen feltárulnak a számviteli politika összeállításánál 
megjelenő döntési mechanizmus által meghatározott számvitel politikai 
tartalomra vetíthető gazdasági döntések eredményei.  
A gazdálkodó egységek számviteli rendszerének rendeltetésszerű használható 
üzemeltetéséhez a választható értékelési eljárások fontossági sorrendje 
meghatározó tényező. Ebből adódóan a különböző ágazatok választható 
alternatíváinak megjelenése a számviteli politika kidolgozása során biztosítja 
azt, hogy a potenciálisan összeállítandó éves beszámoló a rendelkezésre álló 
lehetőségek függvényében biztosítsa a megbízható, valós összkép 
követelményét.  
 
Érdemes a 21 db általam kiválasztott és összeállított diszpozitív beltartalommal 
rendelkező értékelési elemek sorrendjét nemcsak összességében, hanem ágazati 
szinten is vizsgálni. A 14. sz. ábra megmutatja azokat az eltéréseket, amelyek a 
különböző ágazatok számviteli politikájának sajátosságaiból adódnak. Ezek elég 
karakteresen bemutatják az ágazati különbözőségekből eredő számviteli 
struktúrák dominancia sorrendjét. (2. sz. melléklet)  
 

A vállalkozásnál milyen célokra használják a számviteli politikát? (n=181) (több 
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14. sz. ábra: Az értékelési tényez�k aránya és sorrendje ágazati összesítésben 

 
Forrás: Saját összeállítás 
 
A kutatásom, kérdéscsoportjának a komplex értékelésénél kialakított tényez�k 
sorrendisége a fontossági sorrendbe helyezett „igen” válaszok, alapján a 
következ�ket mutatja (leggyakrabban használt el�l, kevésbé használt hátul): 
 

1) értékcsökkenés módszerek megválasztása, 
2) kisérték� eszközök egyösszeg� leírásának alkalmazása, 
3) elhatárolások kérdése, 
4) maradványérték meghatározása, 
5) értéknövel� felújítás és karbantartás meghatározása, 
6) választott árfolyam meghatározása, 
7) beszerzési érték, beszerzési ár meghatározása beruházásnál, 
8) értékvesztés elszámolása, 
9) el�állítási költség (STK, SEEAÉ), 
10) készletek értékelésekor átlagár vagy FIFO módszer választása, 
11) jelent�ségi hibahatár mértékének meghatározása, 
12) terven felüli értékcsökkenés kérdése, 



88 

13) tartós és jelentős érték meghatározása, 
14) valós értéken való értékelés alkalmazása, 
15) értékpapírok illetve tartós devizabetétek értékelése, 
16) forgatási célú értékpapírok árfolyamának meghatározása, 
17) céltartalék képzés és visszaírás, 
18) alapítás, átszervezés aktivált értékének meghatározása, 
19) pozitív üzleti, vagy cégérték képzése, 
20) értékhelyesbítés módszere, 
21) kísérleti fejlesztés aktivált értékének meghatározása. 

 
Az ábrából jól kitűnik, hogy az értékcsökkenés módszerének alkalmazásával a 
válaszadók 97%- a veszi igénybe, az ezt kiegészítő értékhelyesbítés módszerét 
mindössze a vállalkozások 6%-a használja. A két módszer között alapvető 
különbség, hogy az értékcsökkenés elszámolása kötelező eleme a gazdálkodók 
könyvviteli rendszerének, addig az értékhelyesbítés módszere egy választható, 
opcionális tényező, de véleményem szerint a megbízható, valós összkép 
biztosításához elengedhetetlen mindkét módszer megfelelő alkalmazása. Ezt a 
aránytalanul súlyozott alkalmazás egyenes következménye a K 8-as kérdésre 
adott válaszok végeredményének. Ennek alapján látható, hogy a kérdőív alanyai 
a számviteli politikát ágazattól függetlenül, mint a törvények betartására 
irányuló, és az adóhatósági ellenőrzésekhez szükséges nélkülözhetetlen 
szabályozási rendszernek értelmezik, ez is indokolja a kutatásom aktualitásának 
és a módszertani szerepvállalásának a hangsúlyozását. 
Gyakorlati tapasztalataim szerint a megbízható, valós összkép kialakításához 
nélkülözhetetlen - az adekvát szempontok figyelembe vételével - a kínálkozó 
opcionális lehetőségek kihasználása. A kérdőíven feltüntetett válaszokból 
egyértelműen felszínre került az a tény, hogy a gyakorlatban a számviteli 
politika használata csak részlegesen illetve a vezetői döntéstámogatás gazdasági 
- számvitel integrálsága nem valósul meg a gazdálkodó egységeknél. A 
rendszerelemek kapcsolata – meghatározott olyan tényezőkön keresztül, amelyet 
az adott rendszer, mint számviteli belső szabályozás oda vissza irányultsággal 
értelmezhet – meghatározza a számviteli folyamatok lebonyolításának 
hatékonyságát a vállalkozás gazdálkodásszervezése során. A folyamatokat 
javítani azok kapcsolatrendszerében lehet a vezetéssel és irányítással.   
 
A mezőgazdasági vállalkozások termelési tényezőinek eredményeként létrejövő 
produktum maga az előállított értékesítési célokat szolgáló árukészlet. 
(melléklet) Az árukészletek könyvekben történő kimutatására az optimális érték 
meghatározásához önköltség számítási módszert kell alkalmazni. A grafikon 
adataiból kiderül, hogy sorrendiségben a harmadik helyen szereplő STK 
mennyire domináns tényezőként jelenik meg az értékelési eljárások halmazában. 
A negyedik és ötödik helyen szereplő értéknövelő felújítás és karbantartás 
valamint a maradványérték meghatározása tárgyi eszközök elszámolási 
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kapcsolataihoz rendelődik. Ez azt eredményezi, hogy a termelési érték 
előállításához igénybevett termelőeszközök, és ezen belül is jellemzően a 
termelőgépek, műszaki gépek, berendezések, járművekkel kapcsolatos 
számviteli elszámolások meghatározó prioritást élveznek a mezőgazdasági 
vállalat éves beszámolójának összeállításánál. Alapvetően nem mindegy, hogy 
milyen maradványértékkel vagy egyáltalán kalkulál-e azzal az adott vállalkozás. 
Ezen műszaki gépek, berendezések üzemeltetése során fokozott igénybevétel 
jelenik meg, mely rendszeres felújítási, karbantartási kiadásokat von magával. 
Ezek a rendszeresen előforduló gazdasági események elszámolása a tárgyi 
eszközök értékét növelheti, avagy tárgyidőszaki költségként jelenik meg az 
árbevétellel szemben. Véleményem szerint mindazon tételek, amelyek éven túl 
fogják szolgálni a vállalat jövedelemszerző tevékenységét, azoknál feltétlenül 
súlyozni kell az elszámolási viszonylatokat a könyvelési feladatok tekintetében.  
Összességében a K19-es kérdés grafikonja (melléklet) mezőgazdasági 
vállalatokra vonatkozó változók fontossági sorrendjének grafikonja megmutatja 
az ágazatban dolgozó szakemberek, milyen értékeléseket tartanak fontosnak a 
mérlegük összeállításához. A kutatásban fontos hangsúlyt fektettem a 
menedzsment számvitel-politika információs rendszeren keresztül integrált 
döntés támogatására is. A meghatározott számviteli tényezők eljárások 
alkalmazása során az információs rendszerben lévő lehetőségeiket is csak 
részben használják a vállalkozások. Még olyan vállalkozás is van, amely nem is 
ismeri a már meglévő lehetőségeket. A 15. sz. kördiagram mutatja az 
információs rendszerre történő alkalmazási hátteret. A vállalkozások 28%-a –
összevontan – nem míg 71,82%-a csak részben támaszkodik ilyen rendszerekre.  
 

15. sz. ábra: Az információs rendszerre történő támaszkodás alkalmazás 
 

 

Támaszkodik-e a számviteli politikában meghatározott eljárások alapján 
kidolgozott számviteli információs rendszerre? (n=181)

19,34%

7,73%

71,82%

1,10% nem

nem

részben

nem ismeri a lehetőségeket
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Forrás: Saját összeállítás 
Az információs rendszerbe történő integrálást meghatározza azonban az is, hogy 
a számviteli politika összeállítása során mennyire vették figyelembe a gazdasági 
vezetők döntéséhez szükséges pénzügyi számviteli információkat. A 
kiértékelésben mindösszesen 16%-ban állítják össze mindezek figyelembe 
vételével a számviteli politikát. Következésképpen nem használják azokat a 
lehetőségeket, amelyeket annak tartalma felkínálhat a döntéshozók számára. Az 
elemzés során megállapítható volt az is, hogy 22% kifejezetten szeretné az 
információs rendszert alkalmazni a számviteli politikai elvekkel összefüggésben. 
 

16. sz. ábra: A számviteli politikai döntések kielégítik –e az egyes 
információs igényeket 

 

 
Forrás: Saját összeállítás 
 
Véleményem szerint ez a kérdés akkor is aktuális, ha csak a pénzügyi 
számvitelnek egyfajta belső szabályozási hátteréről végzünk elemzéseket, mivel 
annak tartalma meglehetősen összetett – törvényi előírásból adódóan – az abban 
meglévő szakmai háttér alkalmazási lehetőségét tudni kellene a 
vállalkozásoknak, azok vezetőinek. A kérdőív speciális kérdéseiből kiemelve a 
költség tényezők szerepvállalását – ami annak természetéből adódóan egy 
vezetői számviteli kérdés - amely meghatározóan hat a vállalkozás gazdaságos 
és hatékony működésére nagyon kis arányban figyelik azok rendszeres 
alakulását. (24%) Ezek a tényezők a vállalkozások hosszú távú működését 
befolyásolják. Jellemzően a ipari és mezőgazdasági termelő ágazat 
kulcsfontosságú területének mondható a költségek ellenőrzése.  
 
 

A számviteli politikában hozott döntések kielégítik-e az Ön által meghatározott 
információs igényeket? (n=181)

16,02%

3,31%

76,80%

3,87%
igen nem

részben nem használja
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17. sz. ábra: Költség ellenőrzés a számviteli politikából 

 
Forrás: Saját összeállítás 
 
A 18. sz. ábra egy másik területet –valuta devizakészletek értékelése - mutat be 
abból a 15 részből, amit a kérdőívben az 1.sz mellékletben megtalálhatunk. Ez 
különös tekintettel fontos a kereskedelmi és szolgáltató tevékenységet végző 
vállalkozásoknál, amelyek külföldi partnerekkel dolgoznak. A vállalkozások 87, 
29%-a nem használja a számviteli politika ezen részét.    
 

18. sz. ábra: A számviteli politika tartalma a pénzeszköz és a valuta 
devizakészlet értékelésről 

 
Forrás: Saját összeállítás 

Ellenőrzi-e a vezető valamilyen módon a költségek alakulását? (n=181)

37,57%

33,15%

24,31%

4,97%
nem ellenőrzi

csak indokolt esetben ellenőrzi

időszaki rendszerességgel
ellenőrzi
csak az évzárásnál ellenőrzi

Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli politikájában arról, hogy pénzeszközöknél és a valuta- 
és devizakészleteknél milyen értékelési eljárást alkalmaz? (n=181)

3,87% 8,29%

87,29%

0,55%

az átlagár

a FIFO-módszer

nem használom a számviteli
politika ezen részét

Nem válaszolt
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A számviteli politika tartalmának kialakítása is kevés vállalkozás specifikus 
tényező figyelembe vételével történik, mint ahogy ez már több kérdés 
kielemzésénél felmerült. A kutatásom során megvizsgáltam azt is, hogy az 
üzletpolitikai döntések meghozatalakor mennyire veszik figyelembe a számviteli 
politikában foglaltakat. (19. sz. ábra) 
 
19. sz. ábra: Az üzletpolitikai döntések és a számviteli politikában foglaltak 

együttes figyelembe vétele 
 

 
Forrás: Saját összeállítás 
 
Az összetétel szerinti megoszlásban látható, hogy a vállalkozások 64%-a még 
csak nem is gondol a számviteli politikában leírtakra. A begyűjtött adatok 
szerint 15,47% az, ami folyamatosan szem előtt tartja annak tartalmát. 
Véleményem szerint ez nem csak az adott döntésre való hatást fejheti ki, hanem 
az adott gazdasági döntés sorozatra is nagy hatással lehet, tehát a további 
döntések meghozatalakor is meghatározó. Természetesen ebben csak akkor lehet 
ilyen mértékű lehetőségeket elemezni, ha alternatívák közül is lehet a 
menedzsmentnek választani. Ezáltal segíthetik az üzletpolitikai célok 
megvalósulását is. A 20. sz. oszlopdiagram szemlélteti az üzletpolitikai célok 
elérésében nyújtott segítségét a számviteli politikában. 
 
 
 
 
 

Figyelembe veszi- e üzletpolitikai döntések  meghozatalakor a számviteli 
politikában leírtakat? (n=181)

15,47%

20,44%

64,09%

gyakran

egy- két esetben

eszébe sem jut a számviteli
politika, a döntési
mechanizmus közben
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20. sz. ábra: A számviteli politikai döntések szerepe az üzletpolitikai célok 
elérésében 

 
Forrás: Saját összeállítás 
 
A vállalkozások 58% részben kapcsolja az üzletpolitikai célok elérését, 27,62%-
uk pedig nem tudja, nincs ismerete, 4% úgy gondolja nem segít, tehát nincs 
fogalma mit jelent ez az információs kapcsolat. Ugyanakkor szakmailag 
elmondható, hogy 58%-a, a vállalkozásoknak pozitív irányban vélekedik a 
számviteli politika üzletpolitikai célmegvalósítási hátteréről. A következőkben 
megvizsgáltam azt is, hogy melyek lehetnek azok a tényezők, amelyek gátolják 
a számviteli politika alkalmazását. (21. sz. ábra) 
 

21. sz. ábra: A számviteli politika alkalmazását gátló tényezők. 

 
Forrás: Saját összeállítás 

A számviteli politikában kialakított döntések segítették- e Önt az üzletpolitikai 
céljai elérésében? (n=181)

9,94%

4,42%

58,01%

27,62%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

igen nem részben nem tudja

A számviteli politika helyes alkalmazásának milyen korlátozó tényezőit véli 
felfedezni a vállalkozásánál? (n=181) (több válasz)
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A számviteli politika információ tatalmának modellezéseinél nagyon fontosnak 
tartottam azon gazdasági tényezők figyelembe vételét, amelyek a vállalkozás 
környezetére makrogazdaságilag hatást fejthetnek ki. A vállalkozások 84,53% 
szerint van hatással a makrogazdasági folyamat a vállalkozásra, de ezt nem 
érvényesíti semmilyen módon, mintegy 4,97% azok aránya, amelyek figyelembe 
veszik, és azokkal a tényezőkkel korrigálják a számviteli politikájukat. 
Megjegyzendő, hogy a számviteli politika kialakításában a makro-környezeti 
hatások figyelembe vétele - természetesen a törvény adtakereteken belül – 
segítheti a vállalkozás működtetési folyamatait, valamint a céljainak elérését. 
Véleményem szerint fontos egy olyan modelloszlop kialakítása, amely ezekre a 
tényezőkre is felhívja a figyelmet, ezáltal megkönnyíti a számviteli vezetés 
döntéseit.  
 

22. sz. ábra: A makrogazdasági folyamatok társaságra gyakorolt 
hatásainak érvényesítése a számviteli politikában 

 

 
Forrás: Saját összeállítás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A makrogazdasági folyamatok a társaságra gyakorolt hatásait érvényesíti- e a 
számviteli politika változtatásaiban? (n=181)

10,50%

84,53%

4,97%

nincs ilyen gazdasági befolyásoló
hatása a vállalkozásra

van a makrogazdasági
folyamatoknak a társaságra
gyakorolt gazdasági befolyásoló
hatása, de ezt  nem érvényesítjük a
számv

van a makrogazdasági
folyamatoknak a társaságra
gyakorolt hatása, és ezek
figyelembe vételével korrigáljuk a
2010 -es év
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23. sz. ábra: A makrogazdasági folyamatok ráhatásának megítélése a 
vállalkozásoknál ágazati bontásban 

 
Forrás: Saját összeállítás 
 
Kutatásom során megvizsgáltam, hogy a vállalkozások fontosnak tartják-e 
azokat a korrekciós szabályozásokat, amelyekkel változtatni tudnak a számviteli 
politika szabályozás rendszerén. Természetesen ezeket a változtatásokat csak 
modellezéssel tehetik meg. Tapasztalataim szerint step by step lépésekkel lehet 
közelíteni a változásokból eredeztethető gazdasági hatások mértékét, ezáltal 
modellezve hatásukat a vagyonértékére és annak változására vonatkozóan. A 
korrekciós változásokra igény merül fel a vállalkozások részéről is. (24. sz. ábra)  
 

24. sz. ábra: A belső szabályozások korrekciója 

 
Forrás: Saját összeállítás 

A számviteli politika helyes alkalmazásának milyen korlátozó tényezőit véli 
felfedezni a vállalkozásánál? (n=181) (több válasz)

7,32% 4,35% 0,00%

30,77%

92,68% 94,57% 100%
48,72%

0,00% 1,09% 0,00%

20,51%
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kereskedelmi szolgáltató termelő mezőgazdasági

van a makrogazdasági folyamatoknak a
társaságra gyakorotl hatása, és ezek
figyelembe vételével korrigáljuk a 2010-es
évet

van a makrogazdasági folyamatoknak a
társaságra gyakorotl gazdasági befolyásoló
hatása, de ezt  nem érvényesítjük a
számvitelben

nincs ilyen gazdasági befolyásoló hatása a
vállalkozásra

Ön fontosnak tartja-e a korrekciós belső szabályozásokat? (n=9)

66,67%
11,11%

22,22%

igen nem

részben
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Véleményem szerint az értékelési döntések során az opcionális lehetőségek 
választási mechanizmusa nem logikus metódusok mentén történik. Jellemzően a 
hazai tulajdonosi körrel rendelkező vállalkozások a számviteli politika 
összeállítása során célként határozzák meg a potenciálisan fizetendő vállalkozási 
nyereségadó csökkentésére való törekvést. Ezen cél alá rendelt mérleg 
összeállítása során torzul a vállalkozás valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi 
paramétereinek értéke. A számviteli politika kialakításához használt számviteli 
filozófia, jellemzően az adott vállalkozó társaságban megjelenő érdekhordozók 
(tulajdonosok, hitelezők, menedzsment, állam) érdekeinek szintetizálása alapján 
az ebből adódó eltérő információs igények mentén felépíthető. A számviteli 
filozófiában megjelenik a gazdasági valóság befolyásolására irányuló szándék - 
az előnyös kép, azaz nem a megbízható és valós összkép érvényesül. 
 
Ezért kijelenthető, hogy a gyakorlatban a szakszerűtlen, nem objektív mércék 
által képviselt vezér fonalon és a nem teljes körűen összeállított számviteli 
politika alkalmatlan az objektív összemérések biztosítására a vállalkozások 
között. A hazai mikro- és kisvállalkozások számviteli politikájuk helytelen 
elkészítése során, a számviteli törvény által diszpozitív módon szabályozott 
tényezők mérlegre, azaz a valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi viszonyaikra 
ható, indukált, torzító hatások anomáliáival nem számolnak.  
 
Az értékelési eljárásban alkalmazott eljárás kombinációk, azaz a számviteli 
törvényben diszpozitív módon meghatározott rendelkezésre álló szabadságfokok 
nincsenek a vállalkozás által kidolgozott számviteli modell alapokon, 
specifikáltan összehangolva a vállalati célok igényeivel. A vállalkozások eltérő 
tevékenysége eltérő mérlegértékelési eljárásokat igényel testre szabottan. 
 
Az adott lokális nemzetgazdasági környezetben fellelhető azonos 
tevékenységgel bíró, azonos méretszerinti besorolási kategóriájú gazdasági 
szereplők által produkált mérlegtételek összehasonlíthatósága teljes mértékben 
meghiúsul az általuk alkalmazott értékelési eljárások különbözőségéből 
adódóan. Következésképpen szükségszerű tehát a reális, használható információ 
biztosításához a számviteli politika ágazati besorolásra és méretre való 
tekintettel történő optimális adaptív alkalmazása. A valós viszonyok 
feltárásához a vállalkozások mérlegsorain keresztül egy a gazdálkodó lokális 
elhelyezkedéséhez, az ágazati besorolásához, a piaci viszonyaihoz kidolgozott 
számviteli politikai sablon alkalmazására lenne szükség. Így akár beszélhetünk 
olyan vállalkozások közötti számviteli politikai egyenértékes kialakulásáról, 
mely informálissá teszi külső szemlélő számára az adott gazdálkodó vagy 
gazdálkodók megítélését az összehasonlíthatóságát. Egy ilyen fontos tényező 
biztosításával a piac szereplői az átláthatóság, egzaktság, számszaki helytállóság 
végett nagyobb bizalom faktort állíthatnak fel.  
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A visszaküldött kérdőívek kiértékelése során a vállalkozások gyakorlatában 
megjelenik az igény a megbízható, valós összkép összeállítására. 
Megállapítható, hogy a számviteli politikát összeállító személyek alapvetően 
tisztában vannak azon paraméterekkel, melyek által a megbízható valós összkép 
megvalósulhat. Ezt igazolja a K 19/B kérdés. Ez egy hatástanulmány jellegű 
kérdéscsoport, mellyel a kutatásom során arra kerestem választ, hogy a 21 db 
összeállított determináló tényező milyen súllyal jelenik meg a gazdálkodó 
egységek életében. Az 1-es érték alatt a legkisebb befolyásoló hatást értjük, még 
az 5-ös érték a dominánsan befolyásoló tényező megjelenését mutatja. (25. sz. 
ábra) 
 
A köztes értékek a két szélsőérték közötti árnyalatokat képezi le. Abban az 
esetben, ha egy vállalkozás már az 1-es érték fölé jelöli be a befolyásoló hatást, 
úgy ez önmagában azt eredményezi, hogy a kitöltő megítélése szerint már 
megjelenik a hatásmechanizmus. Következésképpen minden olyan válasz, ami 
többet mutat 1-nél, az már befolyásoló tényezőnek minősül. Az ilyen esetekben 
már indukált hatás létezéséről beszélhetünk, a változók hatásfok mérő skáláján.  
 
A végeredményből kitűnik, hogy az 1-5-ig terjedő skálán 1 és 2 egység között 
szerepelnek az értékek. Véleményem szerint a vállalkozások érzik a változók 
által kiváltott mérlegtorzító hatások súlyát. Következésképpen ez azt az 
értelmezést jelenti, hogy a számviteli rendszerekben megjelennek azok a 
változók, amelyeknek mérlegformáló hatása van. Tehát elmondhatjuk azt, hogy 
a számviteli szabályzat összeállítását végző szakemberek megítélése szerint 
különösebben egyik változó sem gyakorol markáns befolyásoló hatást a 
mérlegértékre. Az ábrából leolvasható, hogy az 1,90-es értékhatárt meghaladó 
tényezők esetében már meghatározó lehet. (7 változó) Azt gondolom, hogyha 
számszerűsíteni lehet a változók alkalmazásából adódó mérlegérték változást 
befolyásoló hatások nagyságát, akkor valóban igaz az, hogy extrém módon 
megjelenő néhány kivételtől eltekintve önmagukban valóban nem 
eredményeznek komoly ráhatást a vállalkozás vagyonára, de együttesen már 
igen jelentős mértékű következményt adhatnak. Ezek a tényező: Üzleti cégérték, 
értékhelyesbítés, befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok, kísérleti 
fejlesztés, alapítás átszervezés, céltartalék visszaírása. 
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25. sz. ábra: A tényezők mérlegelési lehetőségének a hatása a vállalkozásra 

 

Forrás: Saját összeállítás 
 
A kutatás egyik fő célja volt megvizsgálni azt, hogy a számviteli politika helyes 
alkalmazásának milyen gátló (26. sz. ábra) és korlátozó (27. sz. ábra) tényezőit 
tapasztalják a vállalkozások. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milyen hatást gyakorolnak az alábbi lehetőségek a vállalkozására? 
(legkisebb hatás: 1; legnagyobb hatás: 5)
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Kisértékű eszközök egyösszegű leírásának alkalmazása
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26. sz. ábra: A számviteli politika kialakítását gátló tényezők 
 

 
Forrás: Saját összeállítás 
 
A számviteli politika kialakítását gátló tényezők közé azokat nevesítettem 
elsősorban, amelyek a dokumentációs és szabályozási rendszer kialakítására 
negatívan hatnak. Ezen tényezők közül a vállalkozások 64%-ában az a szakmai 
ismeret, illetve szakember állomány hiányzik, akik komplex tudásukkal együtt 
tudnák értékelni a számvitel információit, a számvitel-szervezést, a vállalati 
információs rendszereket és a gazdálkodásszervezés egyéb tényezőit. Ezen 
tényezők, szintén arra utalnak, hogy a vállalkozásokban dolgozó szakemberek 
nem ismerik a számviteli politikában rejlő lehetőségeket. 
 

A Számviteli Politika kialakításában, elkészítésében milyen gátló, nehezítő 
tényezőket ismer? (n=181) (több válasz)
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27. sz. ábra: A számviteli politika alkalmazását korlátozó tényezők 
 

 
 
Forrás: Saját összeállítás 
 
A számviteli politika alkalmazását korlátozó tényezőknél szintén azokat a 
tényezőket vettem figyelembe, amelyek felhasználói oldalról a helyes, a már 
meglévő számviteli politikának a komplex alkalmazását nehezítik. Ezek közül 
összefüggés vizsgálatban jelentős tételként említhetjük meg a kommunikációs 
visszacsatolások problémáit. Következésképpen a számviteli politikában lévő 
információk nem interaktívan jelennek meg a gazdálkodásszervezés 
rendszerében. Ezáltal a vállalkozás vezetői nem is tudják kihasználni az abban 
lévő lehetőségeket a döntéseik meghozatala során. 
 
 
 
 

A számviteli politika helyes alkalmazásának milyen korlátozó tényezőit véli 
felfedezni a vállalkozásánál? (n=181) (több válasz)
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4.2. Esettanulmányok, modellezések 
 

4.2.1. A mezőgazdasági vállalkozások számviteli sajátosságai 
 
A magyar ökológiai adottságok alapvetően kedvező körülményeket biztosítanak 
a mezőgazdasági vállalkozások működtetéséhez. A földrajzi elhelyezkedésből 
adódó előnyök olyan versenyképességi tényezőt biztosítanak az 
agrárvállalkozások működéséhez, melyek elősegítik az uniós tagországok közé 
történő beilleszkedést. Az optimális adottságú környezeti jellemzők olyan 
komperatív előnyöket eredményeznek a mezőgazdasági vállalkozások számára, 
melyek alapján kedvezőbb jövedelmezőségi viszonyokat tud kialakítani. A 
mezőgazdasági vállalkozásoktól független termelési tényezők közé tartoznak az 
éghajlati, domborzati, és talajviszonyok. Ezek alapvetően keretet adnak a 
termelési lehetőségeknek, természetesen megjelennek még a mezőgazdasági 
vállalkozásoknál egyéb termelési tényezők is, ilyenek a tőke, az 
eszközállomány, a humánerőforrás minőségi és mennyiségi összetétele. A 
számviteli elszámolás tekintetében vannak sajátosságai a mezőgazdasági 
vállalkozásoknak. Az egyik legfontosabb a föld, mely a mezőgazdaság alapvető 
termelőeszköze. Sajátossága, hogy helyhez kötött, nagysága lényegében nem 
változtatható, termőképessége az ésszerű gazdálkodás lehetőségeinek 
igénybevételével növelhető. Egyedi a mezőgazdasági termelés azon tekintetben 
is, hogy a produktum egy biológiai folyamat révén alakul ki, és addig tart, 
ameddig az időjárás szezonalítási korlát meg nem szakítja. A termelési folyamat 
általában hosszú és jellemző rá, hogy maga a munkafolyamat és a termelési 
folyamat nem esik egybe. Ezeket a sajátosságokat, a mezőgazdasági 
számvitelnek pontosan le kell követnie.  
A mezőgazdasági vállalkozások alaptevékenysége a növénytermelés, kertészet, 
állattenyésztés, erdőgazdálkodás és mezőgazdasági jellegű melléktevékenység. 
Mindemellett még megjelenhet egyéb tevékenység is, ilyen például 
kereskedelmi, építőipari stb. Mindegyik tevékenység alapvető jellemzője a 
magas befektetett eszközhányad, ezen belül is a tárgyi eszközök és a saját 
termelésű készletek képeznek jelentősebb tételt. A tárgyi eszközök között kerül 
kimutatásra minden olyan eszköz, amely egy évnél hosszabb ideig, akár 
közvetett, akár közvetlen módon szolgálja a vállalkozás bevételszerző 
tevékenységét. A mezőgazdasági számvitelben leginkább a földterület, telek, 
telkesítés, erdő, ültetvény, tenyészállatok jelennek meg. Ezen felül a készletek 
összetétele, elszámolása, és értékelése jelentik a legfontosabb tételeket a 
mezőgazdasági vállalkozás életében. A mezőgazdasági tevékenységet folytató 
gazdasági társaságok specifikumát jelenti, hogy a jelenleg érvényben lévő 
törvényi előírások szerint a tulajdonokat nem képezheti olyan termőföld, amely 
az 1994. évi LV. törvény életbelépése óta vásárolt. Belföldi magánszemély 
tulajdonában is legfeljebb 300ha nagyságú terület a megengedett. Ebből a 
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törvényi kitételből adódóan a mezőgazdasági vállalkozások a tevékenység 
folytatásához szükséges földterületet a föld tulajdonosától bérlemény 
formájában használják. A bérleti díj a vállalkozások folyó évi termelési 
költségei között jelennek meg, ha a földterülethez bérleti jog is kapcsolódik, 
akkor az, mint vagyoni értékű jog növeli a vállalkozás vagyonát.  
A mezőgazdasági tevékenységet végzők által alkalmazott értékelési eljárások 
különbözősége gyakorlatilag alkalmatlanná teszik ezen ágazati szektor szereplői 
által készített éves beszámolók összehasonlíthatóságát. Az IAS 41 standard 
kereteket képez arra vonatkozólag, hogy a biológiai eszközöket a mérleg 
fordulónapon kell értékelni. Ez azért fontos, mert a mezőgazdasági 
vállalkozásban előforduló termelési folyamatok különböző életciklusban vannak 
jelen, ezáltal eltérő piaci értéket képeznek. A különböző időszakok eredményeit 
nagymértékben torzíthatja, ha a felmerülő termelési költségek nem a megfelelő 
termelési időszakokhoz kerülnek hozzárendelésre. A biológiai eszközök várható 
gazdasági haszna az átalakulási fázisokkal együtt változik. Ezt a változást kell 
lekövetnie a piaci érték figyelembe vételének, hiszen a valamikori bekerülési 
költség, nem képez megbízható értéket a jelenlegi viszonyokra nézve.  
 
A mezőgazdasági vállalkozások önköltség számítási módszerei munkaigényes 
feladatot jelentenek a szakemberek számára. A számviteli törvény előírásai 
alapján saját termelésű készletek fordulónapi értéke nem haladhatja meg a 
mérlegkészítéskor megállapítható piaci értéket. Ha a közvetlen önköltségen 
számított saját termelésű készlet magasabb, mint a piaci ár, akkor a 
különbözetett, egyéb ráfordításként kell elszámolni. Az ágazatok közötti 
elszámolások határvonalainak kialakítása nagyon fontos, hiszen a házon belüli 
vertikumban a költségek hozzárendelése az adott termelési folyamathoz 
elengedhetetlen feltétele az ágazati mérleg és eredmény összeállításához. 
 
A mezőgazdasági ágazat eszköz összetételéből adódóan egyik legfontosabb 
tényező a befektetett eszközökkel kapcsolatos elszámolások megfelelő 
alkalmazása. A kiküldött kérdőívek mezőgazdasági vállalkozások által kitöltött 
példányain is kitűnik ezen tényező nélkülözhetetlensége. A K19- es kérdésnél az 
agrárágazati értékelési sorrend determináló jelleggel adja vissza a számviteli 
sajátosságokat. Nem véletlen az, hogy az értékcsökkenés módszerének 
megválasztása került az első helyre, mint az opcionális döntési kör 
legmarkánsabb eleme. A mezőgazdasági tárgyi eszközök bekerülési értéke 
tartalmazza a beszerzési árat, vagy előállítási költséget. A beszerzési árhoz 
hozzárendelődik még az üzembe helyezésig felmerült, egyedileg 
hozzákapcsolható tételek együttes összege, mint a felár, a szállítási és rakodási 
költség, az alapozási, szerelési, üzembe helyezési, közvetítői tevékenység 
ellenértéke, bizományi díjak, vámterhek, kapcsolódó adók és adójellegű tételek. 
Illetékköteles eszközök beszerzése esetén a vagyonszerzési illeték, a hitelek 
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kölcsönökhöz kapcsolódó kamatok, kezelési díjak. Az üzembe helyezésig 
terjedő időszakra elszámolt biztosítási díj is része a bekerülési értéknek.  
A tárgyi eszközök rendeltetésszerű használatba vétele előtt meg kell határozni a 
hasznos élettartamot és az érvényesíthető maradványértéket, valamint az 
alkalmazható leírási módszert. Tekintve azt a tényt, hogy a mezőgazdaság 
alapvetően a befektetett eszközeivel állít elő termelési értéket, így az ezzel 
kapcsolatos eljárási szabályok megfelelő megválasztása nélkülözhetetlen a 
megbízható, valós kép biztosítása szempontjából.  
 
Az agrárágazat számviteli elszámolásaiban az eszközökkel kapcsolatos leírási 
kulcsok akár kisösszegű is, szerepel az első két helyen. Még ezt követően az 
előállítási költség Saját Termelésű Készletek (STK), Saját Előállítású Eszközök 
Aktivált Értéke (SEEAÉ) jelenik meg. A mezőgazdasági készletek általános 
jellemzője az, hogy a vállalkozók vagyonának jelentős részét képezi. A 
készletek jellemzően egy termelési folyamatban elhasználódnak és értékük teljes 
egészében átmegy az új termék értékébe. A készletek forgásának időtartama 
eltérő általában a mezőgazdasági termelés különböző ágazataiban. Ez adódik a 
termelési szerkezettől és azok periódusaitól. A mezőgazdasági készleteket a 
termelésben éppen aktuálisan betöltött szerepük szerint csoportosítjuk, így 
termelési készletek, befejezetlen termelés és késztermékek körére.  
 
A saját termelésű készletek mindazok a készletek, amelyeket a vállalkozás 
állított elő. A mérlegben ezeket előállítási költségen vagy norma szerinti 
költségen kell értékelni. A számviteli törvény az önköltség megállapításnak 
módszeréről, annak egzakt szabályozásáról nem rendelkezik, ezt a vállalkozás 
számviteli politikájára bízza. A vállalkozás számviteli politikájában bemutatja, 
hogy milyen önköltség-számítási módszer segítségével alakítja ki a fordulónapi 
mérlegértékeit. Ezért a mezőgazdasági vállalkozás számviteli politikájának 
összeállítása során nagy hangsúlyt kell fektetni az előállítási költség számítási 
módszerének szakszerű kimunkálására. Amennyiben az ilyen jellegű saját 
termelésű készletek közvetlen önköltség számítását nem a termék vagy a 
szolgáltatás ténylegesen felmerült ráfordításainak figyelembe vételével állapítják 
meg, úgy az nem prezentál valós képet a külső érintettek számára. A 
mezőgazdasági vállalkozások számviteli politikájának kialakításához a 
számviteli törvény által választási lehetőségekkel felruházott témakörök állnak 
rendelkezésre.  
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4.2.1.1. Modelloszlopok tervezése és értelmezése a mezőgazdasági 
vállalkozásoknál 

 
A mezőgazdasági vállalatok mérlegértékeinek további módosításához általam 
felállított modellek gazdasági esemény tartalmai az alábbiak. A célom az 
volt, hogy a gazdálkodó egység tárgyi időszaki gazdasági folyamatairól 
összeállított éves beszámoló részét képező mérleg, olyan információkat 
produkáljon, mely lényegesen közelebb visz a megbízható és valós összkép 
biztosításához. Ehhez általam összeállított gazdasági események és 
korrekciós tételek sorozatát – modellezéssel – és így könyveltem be a már 
késznek gondolt, azaz alap főkönyvbe.  

 
• ROO modell alkalmazása a mezőgazdasági vállalkozásoknál a 

kontír tételeken keresztül 
 

1) T 127 Ingatlanok értékhelyesbítés      99 400e 
K 4471 Értékhelyesbítés értékelési tartalékra   99 400e 
Az ingatlanok között kimutatott épületrészek, tulajdoni hányadok 
nyilvántartási értékét, valamint a szintén itt kimutatott földterületek 
értékét a piaci viszonyoknak megfelelően értékhelyesbítéssel 
megnöveltem. 

2) T 137 Műszaki gépek, berendezések, járművek értékhely.  5 000e 
K 4471 Értékhelyesbítés értékelési tartalékra    5 000e 

 
3) T 8661 Készletek elszámolt értékvesztése    30 800e 

K 229 Anyagok értékvesztése és annak visszaírása    4 000e 
K 239 Befejezetlen termelés és félkész termék értékvesztése 15 000e 
K 249 Állatok értékvesztése és visszaírása   1 800e 
K 259 Késztermékek értékvesztése     10 000e 

 
4) T 8662 Követelések elszámolt értékvesztése   6 845e 

K 315 Belföldi követelések értékvesztése    6 845e 
 
Az elszámolt értékvesztéseket a számviteli törvény 56. § alábbi bekezdései 
alapján számoltam el. Az ROO mérlegoszlop adatai a próbajelleggel korrigált 
változók miatt teljesen más képet mutat, mint a bázis mérleg. A mérlegfőösszeg 
tekintetében 8,3%- os növekedés figyelhető meg. Ezen belül is a befektetett 
eszközök értéke növekedett meg jelentősen, mintegy 36%- kal. Ez a külső 
szemlélő számára jelentős különbséget eredményez. Hiszen egy olyan ágazat 
esetén, mint a mezőgazdaság, amely nagy eszközhányaddal állítja elő a 
termelési értékét, nélkülözhetetlen ezek minél pontosabb értéke az információ 
kibocsátáshoz és az objektív döntésekhez. Tényként értékelhetjük, hogy a 
megfelelő szakértelemmel és a számviteli törvény nyújtotta lehetőségekkel 
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összeállított mérleg esetünkben az ROO már önmagában egy reális képet 
biztosít. A vállalkozásoknak törekedniük kell arra, hogy a mérleg 
összeállításaiknál alkalmazzanak minden olyan befolyásoló faktort, amely 
felmerül és kalkulálható. 
 

• FPA modell alkalmazása a mezőgazdasági vállalkozásoknál a kontír 
tételeken keresztül 

 
A mezőgazdasági vállalatok mérleg korrekciós tételei között megjelenő FPA 
modell az alábbi gazdasági eseménysorozat által került kialakításra.  

1) T 113 Vagyoni értékű jogok       10 000e 
K 9664 Egyéb bevételként elszámolt korrekciós tételek 10 000e 

A mezőgazdasági vállalat által korábban megvásárolt, meghatározott ideig 
kizárólagos piaci, forgalmazási jogokat biztosító rendelkezési lehetősége 
kibővült. Ezt az opciót további költség nem terhelte, viszont a piaci értéke, 
ezáltal meghaladja a nyilvántartási értékét. Ezen jogaiból adódóan, a követő 
időszakban nagyobb forgalombővüléssel számolhat.   
2) T 131 Termelőgépek, berendezések     30 000e 

K 9664 Egyéb bevételként elszámolt korrekciós tételek 30 000e 
A vállalkozás által korábban már üzembe helyezett műszaki, termelőgépek 
berendezések felújításából adódó értéknövekmény, mely több, mint a 
ráfordított költség, így itt jelenik meg, mint extra többlet érték és így ez 
gyakorlatilag jelenti az újrapótlási értéket is.  
3) T132 Termelésben közvetlenül résztvevő járművek  4 000e 

K 9664 Egyéb bevételként elszámolt korrekciós tételek 4 000e 
A vállalkozás által korábban már üzembe helyezett termelésben 
közvetlenül résztvevő járművek felújításából adódó értéknövekmény, 
mely több, mint a ráfordított költség, így itt jelenik meg, mint extra 
többlet érték és így ez gyakorlatilag jelenti az újrapótlási értéket is.  

4) T 141 Üzemi berendezések, gépek, felszerelések  
 5 000e 
K 9664 Egyéb bevételként elszámolt korrekciós tételek 5 000e 
Az üzemi gépek felújításából adódó megnövekedett termékkibocsátás 
növeli azok értékét is, ezáltal a vállalkozás szempontjából magasabb 
értéket képvisel, mint a nyilvántartási érték. 

5) T142 Egyéb járművek       3 000e 
K 9664 Egyéb bevételként elszámolt korrekciós tételek 3 000e 
A vállalkozás által korábban már üzembe helyezett egyéb járművek 
felújításából adódó értéknövekmény, mely több, mint a ráfordított költség, 
így itt jelenik meg, mint extra többlet érték és így ez gyakorlatilag jelenti 
az újrapótlási értéket is.  

6) T235 Félkész termékek       18 000e 
K 9664 Egyéb bevételként elszámolt korrekciós tételek 18 000e 
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A félkész termékek a piaci termékskálában meghatározott 
értéknövekedése, mely a megváltozott erőforrások költségnövekedéséből 
adódóan csak magasabb értéken lennének előállíthatók. Ezt a pozitív 
különbözetet, mint az előállítás költségeihez kapcsolódó értéknövekményt 
számoltuk el itt.  

7) T251 Késztermékek       25 000e 
K 9664 Egyéb bevételként elszámolt korrekciós tételek 25 000e 
A késztermékek a piaci termékskálában meghatározott értéknövekedése, 
mely a megváltozott erőforrások költségnövekedéséből adódóan csak 
magasabb értéken lennének előállíthatók. Ezt a pozitív különbözetet, mint 
az előállítás költségeihez kapcsolódó értéknövekményt számoltuk el itt.  

 
• EBV modell alkalmazása a mezőgazdasági vállalkozásoknál a kontír 

tételeken keresztül 
 

1) T114 Szellemi termékek      5 000e 
K 9664 Egyéb bevételként elszámolt korrekciós tételek   5 000e 
A vállalkozás által előállított ügyviteli rendszer nyilvántartási értéke és a 
jövőbeli használhatósági foka, valamint a piacon fellelhető hasonló  típusú 
helyettesítő termék különbözeteiből adódó eltérés korrekciós értéke kerül 
itt elszámolásra. 

2) T8693 Egyéb ráfordításként elszámolt korrekciós tételek 50 000e 
K231 Befejezetlen termelés      50 000e 
A befejezetlen termelések esetében a kedvezőtlen időjárás alakulásból 
adódódó, már előre látható befektetett ráfordítások elvesztése pl. belvíz 
által okozott őszi vetésre ráfordított erőforrások 0- ra redukálódása. 

3) T8693 Egyéb ráfordításként elszámolt korrekciós tételek 7 153e 
K241 Növendék állatok       7 153e 
Növendék állatok esetén a potenciálisan megjelenő pl. sertéspestis által 
okozta káresemény, mely az állományban lévő élőállatok kötelező 
megsemmisítése révén történő létszámcsökkenést eredményez. Így a 
könyvekben még kimutatott érték 0-ra redukálódik a bekövetkező vis 
major következtében.  

4) T8693 Egyéb ráfordításként elszámolt korrekciós tételek 741e 
K242 Hízóállatok        741e 
Hízóállatok esetén a potenciálisan megjelenő pl. sertéspestis által okozta 
káresemény, mely az állományban lévő élőállatok kötelező 
megsemmisítése révén történő létszámcsökkenést eredményez. Így a 
könyvekben még kimutatott érték részlegesen csökken a bekövetkező vis 
major következtében.  
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Mezőgazdasági Kft
2009.december.31

MÉRLEG

MÉRLEG Eszközök (aktívák)
adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése Alap ROO FPA EBV

01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 288 976 393 376 445 376 450 376
02.   I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 7 297 7 297 17 297 22 297
03.     1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2 304 2 304 2 304 2 304
04.     2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 0 0
05.     3.Vagyoni értékű jogok 1 783 1 783 11 783 11 783
06.     4.Szellemi termékek 3 210 3 210 3 210 8 210
07.     5.Üzleti vagy cégérték 0
08.     6.Immateriális javakra adott előlegek
09.     7.Immateriális javak értékhelyesbítése 0
10.  II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) 281 679 386 079 428 079 428 079
11.     1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 174 620 274 020 274 020 274 020
12.     2.Műszaki berendezések, gépek, járművek 76 780 81 780 115 780 115 780
13.     3.Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4 779 4 779 12 779 12 779
14.     4.Tenyészállatok 19 770 19 770 19 770 19 770
15.     5.Beruházások, felújítások 5 730 5 730 5 730 5 730
16.     6.Beruházásokra adott előlegek
17.     7.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok) 0 0 0 0
19.     1.Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 0
20.     2.Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 0
21.     3.Egyéb tartós részesedés
22.     4.Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
23.     5.Egyéb tartósan adott kölcsön
24.     6.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0
25.     7.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
26. B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor) 507 178 469 533 512 533 454 639
27.   I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok) 398 346 367 546 410 546 352 652
28.     1.Anyagok 20 655 16 655 16 655 16 655
29.     2.Befejezetlen termelés és félkész termékek 283 792 268 792 286 792 236 792
30.     3.Növendék-, hízó és egyéb állatok 9 694 7 894 7 894 0
31.     4.Késztermékek 84 205 74 205 99 205 99 205
32.     5.Áruk 0
33.     6.Készeletekre adott előlegek
34.  II. KÖVETELÉSEK (35.-39.sorok) 76 092 69 247 69 247 69 247
35.     1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 67 380 60 535 60 535 60 535
36.     2.Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
37.     3.Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
38.     4. Váltókövetelések
39.     5.Egyéb követelések 8 712 8 712 8 712 8 712
40. III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok) 0 0 0 0
41.     1.Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0
42.     2.Egyéb részesedés
43.     3.Saját részvények, saját üzletrészek
44.     4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0
45.  IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok) 32 740 32 740 32 740 32 740
46.     1.Pénztár, csekkek 6 340 6 340 6 340 6 340
47.     2.Bankbetétek 26 400 26 400 26 400 26 400
48. C. Aktív időbeli elhatárolások 7 264 7 264 7 264 7 264
49.     1.Bevételek aktív időbeli elhatárolása 3 511 3 511 3 511 3 511
50.     2.Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 2 950 2 950 2 950 2 950
51.     3.Halasztott ráfordítások 803 803 803 803

52. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN  (01.+26.+48. sor) 803 418 870 173 965 173 912 279

Keltezés: Budapest, 2009.december.31
PH. a vállalkozás vezetője

(képviselője)
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Mezőgazdasági Kft
2009.december.31

MÉRLEG

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése Alap ROO FPA EBV

53.   D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor) 394 168 460 923 555 923 503 029
54.    I. JEGYZETT TŐKE 248 000 248 000 248 000 248 000
55.       Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
56.   II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE       (-)
57.  III.TŐKETARTALÉK 27 27 27 27
58.  IV.EREDMÉNYTARTALÉK 98 654 98 654 98 654 98 654
59.   V.LEKÖTÖTT TARTALÉK 6 480 6 480 6 480 6 480
60.  VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 104 400 104 400 104 400
61. VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 41 007 3 362 98 362 45 468
62.  E. Céltartalékok (63.-65. sorok) 0 0 0 0
63.      1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 0
64.      2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 0
65.      3. Egyéb céltartalék 0
66.  F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor) 399 638 399 638 399 638 399 638
67.   I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)
68.      1.Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
69.      2.Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben
70.      3.Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
71.  II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok) 294 300 294 300 294 300 294 300
72.      1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
73.      2.Átváltoztatható kötvények
74.      3.Tartozások kötvénykibocsátásból
75.      4.Beruházási és fejlesztési hitelek 223 100 223 100 223 100 223 100
76.      5.Egyéb hosszú lejáratú hitelek
77.      6.Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
78.      7. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben
79.      8.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 71 200 71 200 71 200 71 200
80. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok) 105 338 105 338 105 338 105 338
81.      1.Rövid lejáratú kölcsönök
82.      - ebből: az átváltoztatható kötvények
83.      2.Rövid lejáratú hitelek 4 320 4 320 4 320 4 320
84.      3.Vevőtől kapott előlegek
85.      4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 49 529 49 529 49 529 49 529
86.      5.Váltótartozások
87.      6.Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
88.      7. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemb.
89.      8.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 51 489 51 489 51 489 51 489
90. G. Passzív időbeli elhatárolások 9 612 9 612 9 612 9 612
91.     1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 8 100 8 100 8 100 8 100
92.     2.Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 1 512 1 512 1 512 1 512
93.     3.Halasztott bevételek

94. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor) 803 418 870 173 965 173 912 279

Keltezés: Budapest, 2009.december.31
PH. a vállalkozás vezetője

(képviselője)
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Mezőgazdasági Kft
2009.december.31

EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése Alap ROO FPA EBV

01.    Belföldi értékesítés nettó árbevétele 429 765 429 765 429 765 429 765
02.    Exportértékesítés nettó árbevétele 48 408 48 408 48 408 48 408
I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) 478 173 478 173 478 173 478 173

03.    Saját termelésű készletek állományváltozása
04.    Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03.±04.)

III. Egyéb bevételek 13 630 13 630 108 630 108 630
Ebből: visszaírt értékvesztés

05.    Anyagköltség 97 224 97 224 97 224 97 224
06.    Igénybe vett szolgáltatások értéke 18 026 18 026 18 026 18 026
07.    Egyéb szolgáltatások értéke 4 857 4 857 4 857 4 857
08.    Eladott áruk beszerzési értéke 27 842 27 842 27 842 27 842
09.    Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 35 587 35 587 35 587 35 587
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.) 183 536 183 536 183 536 183 536
10.    Bérköltség 166 367 166 367 166 367 166 367
11.    Személyi jellegű egyéb kifizetések 9 029 9 029 9 029 9 029
12.    Bérjárulékok 52 615 52 615 52 615 52 615
V. Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.) 228 011 228 011 228 011 228 011

VI. Értékcsökkenési leírás 499 499 499 499
VII. Egyéb ráfordítások 24 445 62 090 62 090 114 984

Ebből: értékvesztés 0
A. ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-V 55 312 17 667 112 667 59 773
13.    Kapott (járó) osztalék és részesedés

   Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
14.    Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

   Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
15.    Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége

   Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
16.    Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

   Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
17.    Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 8 8 8 8

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) 8 8 8 8
18.    Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 521 521 521 521

   Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
19.    Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

   Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
20.    Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
21.    Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 17 140 17 140 17 140 17 140
IX.    Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.) 17 661 17 661 17 661 17 661
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) -17 653 -17 653 -17 653 -17 653
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) 37 659 14 95 014 42 120
X. Rendkívüli bevételek 3 699 3 699 3 699 3 699

XI. Rendkívüli ráfordítások 351 351 351 351
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) 3 348 3 348 3 348 3 348
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) 41 007 3 362 98 362 45 468

XII. Adófizetési kötelezettség
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) 41 007 3 362 98 362 45 468

22.    Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre
23.    Jóváhagyott osztalék, részesedés

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.) 41 007 3 362 98 362 45 468

Keltezés: Budapest, 2009.december.31
PH. a vállalkozás vezetője

(képviselője)
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4.2.2. Kereskedelmi vállalkozások sajátosságai 
 

A kereskedelmi vállalkozások bonyolult, rendkívül összetett gazdasági 
környezetben végzik munkájukat. Tevékenységük ellátásához sokfajta 
információt kell a közvetlen mikro- makro környezetből, illetve egyes külföldi 
piacokról megszerezniük, s a vállalkozáson belül felhasználniuk, valamint az 
együttműködő partnereknek nyújtaniuk. Amennyiben a vállalkozás 
külkereskedelmi tevékenységet is folytat a külkereskedő felelős azért, hogy 
megfelelő gondossággal járjon el a külkereskedelmi szerződés megkötése és 
teljesítése érdekében, betartsa megbízója előírásait, a jó kereskedőtől elvárható 
körültekintő marketingtevékenységet folytasson - piackutatás, reklám, 
propaganda, vevőszolgálat, stb. - a külföldi piaci feltételekről (tendenciák, árak, 
szállítási feltételek, fizetési kondíciók, külföldi jogszabályok, stb.) folyamatosan 
és hasznosítható formában információt szerezzen belföldi partnerei részére. A 
termelő, kereskedelmi és szolgáltató szervezetek a külkereskedelmi 
vállalkozásokkal a termelésre, a várhatóan kivitelre kerülő árukra, a 
külkereskedelmi forgalomba kerülő áruk, szolgáltatások és anyagi értéket 
képviselő jogok, műszaki, gazdasági jellemzőire, valamint a felmerülő 
behozatali szükségletekre vonatkozó információkat közlik szerződéses 
kapcsolataik előírásainak megfelelően. A külkereskedelmi vállalkozások a 
termelő, kereskedelmi és szolgáltató szervezetekkel a külső piaci helyzetre, az 
értékesítés és a beszerzés lehetőségeire vonatkozó, rendelkezésükre álló és 
vásárolt, a kereskedelemben szokásos információkat adják át partnereiknek. 
Biher (2010.) A piacgazdasági viszonyok között a külkereskedelmi 
tevékenységre jogosult gazdálkodókat könyvünkben az alábbiak szerint 
csoportosítjuk: 

1.) Külkereskedelmi tevékenységet folytató belföldi vállalkozások. 
2.) Külkereskedelmi tevékenységet is végző termelő, kereskedelmi, 

szolgáltató szervezetek. 
3.) Külföldi érdekeltségű társaságok. 
4.) Vámszabadterületi társaságok.  
5.) Ügynöki szervezetek. 

A magyar kereskedelem belföldi rendszere sokrétű a nagy külkereskedő 
cégektől a vegyes vállalatokig.  
Az alkalmazott kereskedelmi formák: 

1.) Sajátszámlás forgalom export, import, reexport ügyletek. 
2.) Bizományi kapcsolatexport, import ügyletek. 
3.) Ügynöki megbízások 

A gazdálkodók saját kockázatukra tevékenykednek, partnereikkel szabadon 
állapodhatnak meg és elhatározásukban csak az érvényes jogszabályok 
befolyásolják őket. 
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Külkereskedelmi tevékenységnek minősül tehát a mások által előállított 
termékek feldolgozás és átalakítás nélküli exportjára és importjára, az 
adásvételi ügylet lebonyolítására irányuló tevékenység. A külkereskedelmi 
tevékenység a külkereskedelmi forgalom tárgyát képező áruk, szolgáltatások és 
szellemi termékek saját számlára, bizományba történő vételét, eladását és 
cseréjét beleértve a belföldön, illetve külföldön végzett - végeztetett bérmunka 
ügyleteket is egyaránt magába foglalja. Számviteli szempontból a devizás 
elszámolások és értékelések meghatározóak lehetnek. Biher (2010) 
A sajátszámlás ügylet lényege: a külkereskedelmi tevékenységet folytató 
vállalkozó megvásárolja az árut és saját kockázatára értékesíti, vállalja az áru 
vétele és eladása során felmerülő költségeket és a finanszírozást is. A 
külkereskedő az áru tulajdonosává válik. 
Előnye ennek az ügylet~formának az, hogy a külkereskedő rugalmasan tud 
alkalmazkodni a piaci irányzatokhoz, valamint legjobban érdekelt az export, az 
import árak kialakításában. 
Hátránya az, hogy a külkereskedő vállalkozásnak készlettel kell rendelkeznie, 
ami eszközlekötéssel jár, valamint a kockázatot egyedül viseli. 
A sajátszámlára folytatott külkereskedelmi tevékenység két nagy csoportra 
bontható: 
 a.) A vállalkozás a terméket sajátszámlára exportálja, importálja. 
 b.) A sajátszámlás forgalmazás folytatható a tevékenységsajátos jellege 
alapján reexport-ügyletek, külkereskedelmi konstrukciós ügyletek, 
haszonüzletek, stb. esetében is. 
A Bizományi ügylet lényege: A megbízó (a belföldi partner) a külkereskedőt (a 
bizományost) – bizományi szerződés megkötésével – azzal bízza meg, hogy 
díjazás ellenében a megbízó javára külkereskedelmi szerződést kössön. 
Külkereskedelmi joggal rendelkező vállalkozások esetenként adhatnak 
egymásnak ügynöki megbízást is. Az ügynökként szereplő külkereskedő előre 
meghatározott ügynöki jutalék ellenében közvetíti az ügyletet, összehozza az 
eladót a vevővel. 
Előnye a bizományi kapcsolati fonnának, hogy a külkereskedőnek a 
finanszírozásról nem kell gondoskodnia és a kockázata is kisebb. 
Hátránya viszont, hogy a - termelő jogosult a külföldi kötés feltételeit 
meghatározni, az üzleti döntés a megbízóé, így a külkereskedő nem tud 
hatékony üzletpolitikát kialakítani, nem tudja a kereskedelemből adódó 
előnyöket kihasználni, nincs kellő döntési jogköre. 
Jelenleg a mai előírásoknak megfelelő külkereskedelmi társaságokat hozhatnak 
létre a külkereskedelmi és a termelő vállalkozások közös (termelési, értékesítési) 
céljaik elérése érdekében. Az áruforgalom analitikus számviteli 
nyilvántartásának legfontosabb területei: a készlet-, a kötés- és a folyószámla-
könyvelés. 
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A készletkönyvelés az árukészletekről, a főkönyvi számlákkal számszerűen 
egyező analitikus nyilvántartás. A külkereskedelmi tevékenység a sajátszámlás 
export-, importügyleteknél árukészletet igényel. Amikor a vállalkozás 
árukészletéből bizományba vagy bérmunkába, illetve propagandacélokra 
külföldre küld árut, külön részletezi az analitikus készletkönyvelésben. A cégek 
az árukészlet mennyiségében és értékében bekövetkezett változásokat 
elsődlegesen az analitikus nyilvántartásban rögzítik, s ennek alapján elkészítik a 
szükséges hóvégi feladásokat. Ugyancsak az analitikus nyilvántartás az alapja a 
főkönyvi számlákon a készletmozgások értékbeni elkönyvelésének. A feladások 
a számlacsoport tagolásának megfelelően rögzítik az állomány- és 
értékváltozásokat. 
A kötéskönyvelés feladata, hogy abban bizonylatok alapján elszámoljuk az 
ügyletekkel összefüggő gazdasági műveleteket és kimutassuk azok eredményét. 
A könyvviteli részletező, analitikus elszámolások közül sajátos elszámolás a 
külkereskedőnek a kötéskönyvelés. A kötéselszámolás sajátszámlás ügyleteknél 
a kötés utókalkulációja, a bizományi ügyleteknél pedig egyben a belföldi partner 
folyószámlája. 
A kötéskönyvelés tehát sajátszámlás ügyletnél a közvetett költségek nélküli 
eredményt, a bizományi ügyletnél viszont a partnerrel való elszámolást mutatja. 
A folyószámlák analitikus nyilvántartása a külkereskedelmi gazdálkodóknak a 
külkereskedelmi ügyletek lebonyolítása során szükségszerűen keletkező forint- 
és devizaköveteléseik és tartozásaik nyilvántartása. Ezekről a követelésekről és a 
tartozásokról a könyvelés részletes, analitikus nyilvántartásokat, folyószámlákat 
vezet. Beszélünk a vevők és a szállítók (bel- és külföldi), a képviselők és 
ügynökök, a megbízók és egyéb belföldi partnerek folyószámláiról. A 
folyószámlák adataiból megállapítható egy-egy szállítóval vagy vevővel, illetve 
külföldi képviselővel, ügynökkel, valamint a megbízókkal kapcsolatos pénzügyi 
elszámolások helyzete, összege és azok jellege. Az analitikus készlet-, kötés- és 
folyószámla-nyilvántartásról az időszak végén feladást, összesítőt készítenek a 
szintetikus könyvelés számára. 
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4.2.2.1. Modelloszlopok tervezése és értelmezése a kereskedelmi 
vállalkozásoknál 

 
A kereskedelmi vállalkozások mérlegértékeinek feldolgozásához, és 
módosításához az általam felállított modell gazdasági esemény tartalmai az 
alábbiak. Ebben az esetben is célom volt, hogy a gazdálkodó egység tárgyi 
időszaki gazdasági folyamatairól összeállított éves beszámoló részét képező 
mérleg, olyan információkat produkáljon, mely lényegesen közelebb visz a 
megbízható és valós összkép biztosításához.  

 
• ROO modell alkalmazása a kereskedelmi vállalkozásoknál a kontír 

tételeken keresztül: 
 

1) T875 Pénzügyi instrumentumok értékelési különbözet, ráf. szla 
8 300e 
K189 Értékpapírok valós értéken történő értékelése        8 300e 
A pénzügyi válság miatt a nyilvántartott tulajdonosi viszonyt megtestesítő 
értékpapírjaink devalválódása okán került a nyilvántartási érték 
lecsökkentésre. 

2) T8662 Követelések elszámolt értékvesztése  2 950e 
K199 Tartósan adott kölcsönök értékvesztése  2 950e 
A várható megtérülési érték és a nyilvántartási érték különbözetét 
elszámoljuk. 

3) T8661 Készletek elszámolt értékvesztése   14 800e 
K261 Áruk beszerzési áron     14 800e 
A raktáron lévő, vásárolt áruk jelenlegi beszerzési értéke alacsonyabb a 
bekerülési értéknél, ezért lekorrigáljuk.  

4) T312 Belföldi követelés devizában    2 331e 
K3/4 Árfolyam technikai számla    2 331e 
Év végi árfolyamhatások okozta korrekció. 
 

5) T8662 Követelések elszámolt értékvesztése    3 500e 
K315 Belföldi követelések értékvesztése    3 500e 
Lejárt határidejű követelésekkel kapcsolatos pénzügyi realizálása 
kétségessé, bizonytalanná válik.  

6) T317 Külföldi követelések      1 267e 
K3/4 Árfolyam technikai számla     1 267e 
Év végi árfolyamhatások okozta korrekció. 

7) T8662 Követelések elszámolt értékvesztése    2 800e 
K315 Külföldi követelések értékvesztése    2 800e 
Lejárt határidejű követelésekkel kapcsolatos pénzügyi realizálása 
kétségessé, bizonytalanná válik.  
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8) T875 Pénzügyi inst. értékelési különbözet ráf. szla  4 995e 
K3719 Kapcsolt vállalkozás részesedésének valós ért.  4 995e 
A pénzügyi válság miatt a nyilvántartott tulajdonosi viszonyt megtestesítő 
értékpapírjaink devalválódása okán került a nyilvántartási érték 
lecsökkentésre. 

9) T382 Valutapénztár       19e 
K3/4 Árfolyam technikai számla     19e 
Év végi árfolyamhatások okozta korrekció. 

10) 386 Deviza betétszámla      822e 
K3/4 Árfolyam technikai számla     822e 
Év végi árfolyamhatások okozta korrekció. 

11) T8651 Céltartalékképzés  várható kötelez.- e 5 000e 
 K421 Céltartalék várható kötelezettségekre  5 000e 
Az áruforgalmazásból adódó garanciális kötelezettségekre képzett 
céltartalék.    

12) T8652 Céltartalékképzés a jövőbeni költségekre 1 500e 
K 422 Céltartalék a jövőbeni költségekre    1 500e 
A raktárban elfekvő meghibásodott árukészlet megjavítására képzett 
céltartalék.  

13) T3/4 Árfolyam technikai számla    8 406e 
K 4442 Hosszúlejáratú hitelek devizában    8 406e 
Év végi árfolyamhatások okozta korrekció. 

14) T3/4 Árfolyam technikai számla    5 049e 
K4542 Külföldi szállítók      5 049e 
Év végi árfolyamhatások okozta korrekció. 

 
• FPA modell alkalmazása a kereskedelmi vállalkozásoknál a kontír 

tételeken keresztül: 
 

1) T8693 Ráfordításként elszámolt korrekciós tételek 2 211e 
K113 Vagyoni értékű jogok      2 211e 
A vagyoni értékű jogok között kimutatott multinacionális kereskedelmi 
egységeknél, mint például Metro áruház, belistázási díj érték, ami a 
gazdasági kapcsolat kiaknázása hiányában nem képez értéket. Például 
olyan terméket listáztunk be, amelynek a jövőre nézve nincs vagy 
minimális a piaca, ezért nem tudjuk kihasználni a megfizetett és 
nyilvántartott opciónkat. Az általunk előállított termékszerkezet 
megváltoztatása következtében a nyilvántartott belistázási díj 
létjogosultságának megszüntetése. 

2) T123 Épületrészek, tulajdoni hányadok    25 000e 
K9664 Egyéb bevételként elszámolt korrekciós tételek 25 000e 
Az ingatlanok funkcióinak átalakításával fokozódik annak 
kihasználhatósági lehetősége és változik a vállalkozás számára a 
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hasznosítási értéke. Ebből adódóan ez a különbözet megjelenik a 
modellben.  

3) T143 Irodai, igazgatási berendezések    10 000e 
K9664 Egyéb bevételként elszámolt korrekciós tételek 10 000e 
A nyilvántartott irodai berendezések újrapótlási értéke a megdrágult piaci 
viszonyok között magasabb. 

4) T171 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban  20 000e 
K9664 Egyéb bevételként elszámolt korrekciós tételek 20 000e 
A kapcsolt vállalkozásban megtestesült tulajdoni részünk magasabb 
értéket képvisel, mert a vállalkozás likvidációs értéke növekedett. Ezt a 
többlet értéket generáló növekményt jelenítjük meg a könyveinkben. 

 
• EBV modell alkalmazása a kereskedelmi vállalkozásoknál a kontír 

tételeken keresztül: 
 
1) T8693 Ráfordításként elszámolt korrekciós tételek   40 000e 

K261 Áruk beszerzési áron      40 000e 
A befejezetlen termelések esetében a kedvezőtlen időjárás alakulásból 
adódódó, már előre látható befektetett ráfordítások elvesztése pl. belvíz 
által okozott őszi vetésre ráfordított erőforrások 0- ra redukálódása. 
Az általunk elkészített piaci termékek piaci pozíciójának megváltozása, 
azaz a tágabb makrogazdasági piacok felől beáramló pl. piac árletörő 
szándékkal piacra dobott termékek által okozott piaci árcsökkenés. 

2) T8693 Ráfordításként elszámolt korrekciós tételek   5 972e 
K317 Külföldi követelések devizában    5 972e 
Információink szerint a külföldi partnerünk nem lesz képes kifizetni 
tartozását a globális válság miatt. 
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Kereskedelmi Kft
2009.december.31

MÉRLEG

MÉRLEG Eszközök (aktívák)
adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése Alap ROO FPA EBV

01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 109 403 98 153 150 942 150 942
02.   I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 4 360 4 360 2 149 2 149
03.     1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0 0 0
04.     2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 0 0
05.     3.Vagyoni értékű jogok 2 211 2 211 0 0
06.     4.Szellemi termékek 1 120 1 120 1 120 1 120
07.     5.Üzleti vagy cégérték 1 029 1 029 1 029 1 029
08.     6.Immateriális javakra adott előlegek 0 0 0 0
09.     7.Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 0 0
10.  II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) 41 499 41 499 76 499 76 499
11.     1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 44 44 25 044 25 044
12.     2.Műszaki berendezések, gépek, járművek 22 125 22 125 22 125 22 125
13.     3.Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 18 209 18 209 28 209 28 209
14.     4.Tenyészállatok
15.     5.Beruházások, felújítások 1 121 1 121 1 121 1 121
16.     6.Beruházásokra adott előlegek
17.     7.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok) 63 544 52 294 72 294 72 294
19.     1.Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 23 600 23 600 43 600 43 600
20.     2.Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
21.     3.Egyéb tartós részesedés
22.     4.Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
23.     5.Egyéb tartósan adott kölcsön 5 900 2 950 2 950 2 950
24.     6.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 34 044 25 744 25 744 25 744
25.     7.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
26. B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor) 248 130 226 474 226 474 180 502
27.   I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok) 80 172 65 372 65 372 25 372
28.     1.Anyagok
29.     2.Befejezetlen termelés és félkész termékek
30.     3.Növendék-, hízó és egyéb állatok
31.     4.Késztermékek
32.     5.Áruk 80 172 65 372 65 372 25 372
33.     6.Készeletekre adott előlegek
34.  II. KÖVETELÉSEK (35.-39.sorok) 114 734 112 032 112 032 106 060
35.     1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 82 378 79 676 79 676 73 704
36.     2.Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
37.     3.Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
38.     4. Váltókövetelések
39.     5.Egyéb követelések 32 356 32 356 32 356 32 356
40. III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok) 16 244 11 249 11 249 11 249
41.     1.Részesedés kapcsolt vállalkozásban 9 990 4 995 4 995 4 995
42.     2.Egyéb részesedés
43.     3.Saját részvények, saját üzletrészek
44.     4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 6 254 6 254 6 254 6 254
45.  IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok) 36 980 37 821 37 821 37 821
46.     1.Pénztár, csekkek 2 578 2 597 2 597 2 597
47.     2.Bankbetétek 34 402 35 224 35 224 35 224
48. C. Aktív időbeli elhatárolások 13 495 13 495 13 495 13 495
49.     1.Bevételek aktív időbeli elhatárolása 5 294 5 294 5 294 5 294
50.     2.Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 6 446 6 446 6 446 6 446
51.     3.Halasztott ráfordítások 1 755 1 755 1 755 1 755

52. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN  (01.+26.+48. sor) 371 028 338 122 390 911 344 939

Keltezés: Budapest, 2009.december.31
PH. a vállalkozás vezetője

(képviselője)
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Kereskedelmi Kft
2009.december.31

MÉRLEG

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése Alap ROO FPA EBV

53.   D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor) 106 950 54 089 106 878 60 906
54.    I. JEGYZETT TŐKE 11 800 11 800 11 800 11 800
55.       Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
56.   II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE       (-)
57.  III.TŐKETARTALÉK 59 59 59 59
58.  IV.EREDMÉNYTARTALÉK 28 131 28 131 28 131 28 131
59.   V.LEKÖTÖTT TARTALÉK 14 160 14 160 14 160 14 160
60.  VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
61. VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 52 800 -61 52 728 6 756
62.  E. Céltartalékok (63.-65. sorok) 0 6 500 6 500 6 500
63.      1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 0 5 000 5 000 5 000
64.      2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 0 1 500 1 500 1 500
65.      3. Egyéb céltartalék 0
66.  F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor) 243 074 256 529 256 529 256 529
67.   I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)
68.      1.Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
69.      2.Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben
70.      3.Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
71.  II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok) 157 502 165 908 165 908 165 908
72.      1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
73.      2.Átváltoztatható kötvények
74.      3.Tartozások kötvénykibocsátásból
75.      4.Beruházási és fejlesztési hitelek 146 857 155 263 155 263 155 263
76.      5.Egyéb hosszú lejáratú hitelek
77.      6.Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
78.      7. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben
79.      8.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 10 645 10 645 10 645 10 645
80. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok) 85 572 90 621 90 621 90 621
81.      1.Rövid lejáratú kölcsönök
82.      - ebből: az átváltoztatható kötvények
83.      2.Rövid lejáratú hitelek 9 440 9 440 9 440 9 440
84.      3.Vevőtől kapott előlegek
85.      4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 64 526 69 575 69 575 69 575
86.      5.Váltótartozások
87.      6.Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
88.      7. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemb.
89.      8.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 11 606 11 606 11 606 11 606
90. G. Passzív időbeli elhatárolások 21 004 21 004 21 004 21 004
91.     1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 17 700 17 700 17 700 17 700
92.     2.Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3 304 3 304 3 304 3 304
93.     3.Halasztott bevételek

94. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor) 371 028 338 122 390 911 344 939

Keltezés: Budapest, 2009.december.31
PH. a vállalkozás vezetője

(képviselője)
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Kereskedelmi Kft
2009.december.31

EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése Alap ROO FPA EBV

01.    Belföldi értékesítés nettó árbevétele 939 116 939 116 939 116 939 116
02.    Exportértékesítés nettó árbevétele 105 781 105 781 105 781 105 781
I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) 1 044 897 1 044 897 1 044 897 1 044 897

03.    Saját termelésű készletek állományváltozása
04.    Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03.±04.)

III. Egyéb bevételek 29 783 29 783 84 783 84 783
Ebből: visszaírt értékvesztés

05.    Anyagköltség 22 341 22 341 22 341 22 341
06.    Igénybe vett szolgáltatások értéke 61 242 61 242 61 242 61 242
07.    Egyéb szolgáltatások értéke 10 613 10 613 10 613 10 613
08.    Eladott áruk beszerzési értéke 343 673 343 673 343 673 343 673
09.    Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.) 437 869 437 869 437 869 437 869
10.    Bérköltség 363 543 363 543 363 543 363 543
11.    Személyi jellegű egyéb kifizetések 19 730 19 730 19 730 19 730
12.    Bérjárulékok 114 974 114 974 114 974 114 974
V. Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.) 498 247 498 247 498 247 498 247

VI. Értékcsökkenési leírás 1 090 1 090 1 090 1 090
VII. Egyéb ráfordítások 53 416 81 016 83 227 129 199

Ebből: értékvesztés
A. ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-V 84 058 56 458 109 247 63 275
13.    Kapott (járó) osztalék és részesedés

   Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
14.    Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

   Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
15.    Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége

   Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
16.    Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

   Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
17.    Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 18 18 18 18

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) 18 18 18 18
18.    Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 1 138 1 138 1 138 1 138

   Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 792 792 792 792
19.    Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

   Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
20.    Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
21.    Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 36 662 61 923 61 923 61 923
IX.    Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.) 38 592 63 853 63 853 63 853
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) -38 574 -63 835 -63 835 -63 835
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) 45 484 -7 377 45 412 -560
X. Rendkívüli bevételek 8 083 8 083 8 083 8 083

XI. Rendkívüli ráfordítások 767 767 767 767
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) 7 316 7 316 7 316 7 316
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) 52 800 -61 52 728 6 756

XII. Adófizetési kötelezettség
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) 52 800 -61 52 728 6 756

22.    Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre
23.    Jóváhagyott osztalék, részesedés

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.) 52 800 -61 52 728 6 756

Keltezés: Budapest, 2009.december.31
PH. a vállalkozás vezetője

(képviselője)
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4.2.3. Szolgáltató ágazati vállalkozások sajátosságai 
 
A nemzetgazdasági ágak a nemzetgazdaság alapvető, elkülönült részei, amelyek 
a termelőerők fejlődése, a társadalmi munkamegosztás során alakultak ki. Két fő 
csoportjuk az anyagi termelés ágai, valamint a nem anyagi ágak.  
Az anyagi termelés ágai tovább differenciálódnak. Első nagyobb csoportjuk az 
alapvető anyagi termelés ágai. Ezek az ipar, az építőipar, a mezőgazdaság, 
amelyek közös jellemzője, hogy használati értékek előállításával foglalkoznak. 
Másik nagy csoportjukat a kiegészítő anyagi termelési ágak képezik, amelyek 
anyagi és termelő szolgáltatásokat nyújtanak. Ebbe a körbe tartoznak a szállítás, 
a hírközlés, a kelkereskedelem, valamint a külkereskedelem.  
Tevékenységük a használati értékek mennyiségének gyarapítására, megőrzésére, 
realizálására irányul. A nem anyagi ágak körébe tartoznak a különböző 
szolgáltatások, mint például a személyi- és üzleti szolgáltatás, a lakás-, város- és 
községgazdálkodás, az egészségügyi-, nyugdíj- és szociális ellátás, az oktatási és 
kulturális szolgáltatás, a tudományos szolgáltatás (a kutatás, fejlesztés, az 
innováció), a köz- és szakigazgatás, a honvédelem, a politikai pártok és 
szervezetek tevékenysége, az érdekvédelem, -képviselet, -egyeztetés 
intézményei, a polgári szerveződések és egyesületek. A következő táblázat 
mutatja a szolgáltatások alapvető jellemzőit és az azokkal kapcsolatos gazdasági 
kérdéseket. 
 

5. sz. táblázat: A szolgáltatások jellemzői 
Jellemzők Probléma 

Heterogenitás − a standardizálás és 
minőségellenőrzés problémás 

Megfoghatatlanság − a szolgáltatások nem tárolhatók 
− a szolgáltatásokat nem lehet védeni 

a fogyasztón keresztül 
− a szolgáltatásokat nem lehet készen 

bemutatni, leközölni 
− az árakat nehéz fixálni 

Nem tárolható jelleg − a szolgáltatásokat nem lehet 
raktározni

Elválaszthatatlanság − a fogyasztó a termelésben van (az 
ügyfél befolyásolni tudja a 
gyártást) 

− a többi fogyasztó is a termelésben  
Forrás: NÉMETH 1995. 
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A számvitel a szolgáltatásokat legalább annyira értékelik, mint a termékeket, de 
megjegyzendő, hogy a szolgáltatások nem olyasmik, amelyek után akkor néz a 
fogyasztó, ha termék iránti igényei már kielégítésre kerültek. A szolgáltató 
cégek gazdasági érték hozzáadása könnyen mérhető a termelő vállalatokéhoz. 
Következésképpen a szektor vagyonértékében legalább annyira tőkeigényes, 
mint a termelő, és sok szolgáltató iparág bír nagy technológiai hatással. A 
szolgáltató vállalatok csakúgy, mint a termelők, nagyon koncentráltak, és 
méretük megfelelően nagy ahhoz, hogy fontos és fejlett vásárlók legyenek. A 
szolgáltató iparágak olyan termelékenység növekedést érnek el, amely 
megfelelően nagy ahhoz, hogy biztosítsa a folyamatos növekedést az egy főre 
jutó bevételekben. A következő táblázat mutatja a termékek és szolgáltatások 
összehasonlítását. 
 

6. sz. táblázat: A termékek és szolgáltatások összehasonlítása 

Termék Szolgáltatás 
megfogható megfoghatatlan 
raktározható a gyártónál és felhasználónál a felhasználónál nem raktározható, a 

szolgáltatónál készenléti állapot 
szükséges 

egyedi, sorozat, tömeg tartalmaz egyedi sajátosságokat 
széles igényekre helyi igényekre 
laza kapcsolat a végfelhasználóval erős kapcsolat a klienssel 
összetett folyamat  egyszerű folyamat 
ember - gép rendszer ember - ember rendszer 
az igények hosszabb távú változása az igények rövidebb távú változása 
a termelékenység könnyebben mérhető a termelékenység nehezebben mérhető 
minőségi előírások meghatározhatók minőségi előírások nehezen 

meghatározhatók 
a vevőnek jól definiált célja van a vevőnek nehezen definiálható célja van 
a folyamat előre meghatározott a folyamat a kiszolgálás során változhat 
kereskedelem közbeiktatása intenzív kapcsolat a vevővel 
utólagos visszajelzés a vevőtől azonnali visszajelzés a vevőtől 
Forrás: saját összeállítás 

Szolgáltatások csoportosítása: 
a) kitermelés 
b) feldolgozás 
c) elosztó szolgáltatások 
d) termelői szolgáltatások 
e) társadalmi szolgáltatások 
f) személyi szolgáltatások 

Az igénybe vett szolgáltatások költségei között megkülönböztetünk az igénybe 
vett anyagjellegű szolgáltatásokat és a nem anyagjellegű szolgáltatások értékét. 
Az igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értékeként kell kimutatni - a teljes 
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összegben le nem vonható általános forgalmi adóval együtt - a következő 
szolgáltatások bekerülési értékét: 

• a belföldi utazási és kiküldetési költségek (távolsági és helyi közlekedési 
költségek, szállásdíjak), 
• a külföldi utazási és kiküldetési költségek (közlekedési és szállásköltség), 
• a más vállalkozóval végeztetett fuvarozási, szállítási és rakodási 
tevékenységek költsége (kivéve, ha ez része a beszerzési árnak!), továbbá a 
külső fél által felszámított raktározási költség. 
• csomagolási költségek, 
• a bérmunkadíjak, 
• a nem tárgyi eszközt érintő kölcsönzési díjak, 
• a más vállalkozóval végeztetett fenntartási, karbantartási és javítási 
költségek, 
• az export üzletkötéssel, a külföldi vásárok és kiállítások rendezésével 
kapcsolatos költségek, 
• belföldi vásárok és kiállítások rendezéséért fizetett díjak, 
• mosodai és vegytisztítási költségek (díjak), 
• posta-, telefon- és telefax költségek, 
• hírlap-előfizetési díjak, összegek, 
• itt kell elszámolni a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi 
fióktelepének a külföldi székhelyű vállalkozástól vagy annak más 
fióktelepétől igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások számlázott értékét is. 
Az igénybe vett nem anyagjellegű szolgáltatások értékeként kell kimutatni - 
a teljes összegében le nem vonható általános forgalmi adóval együtt - a 
következő szolgáltatások bekerülési értékét: 
• jogi személyek részére fizetett tagsági, szerzői és pályázati díjak, 
egyesületi támogatások, 
• exporttal kapcsolatos bizományi díj, 
• tárgyi eszközök bérleti díjai, kölcsönzési díjai, 
• más vállalkozó által számlázott szociális, kulturális, sport- és 
gyermekintézményekkel, üdülőkkel kapcsolatos üzemeltetési költségek, 
• hirdetési díjak, reklám-, és propaganda költségek, piackutatás költségei, 
• más vállalkozó részére szolgáltatás nyújtásért fizetett (járó) összegek 
(távfűtési, takarítási, köztisztasági díj stb.) tv előfizetési díjak, 
• egészségügyi szolgáltatások, munkásszállások számlázott költségei, 
• más vállalkozónak fizetett továbbképzéssel, oktatással kapcsolatos 
összegek, 
• a vállalkozási tevékenység keretében számlázott jogi, gazdasági és egyéb 
szakértői díjak, (pl. éves beszámoló auditálásáért számlázott összegek), 
• itt kell elszámolni a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi 
fióktelepének a külföldi székhelyű vállalkozástól, vagy annak más 
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fióktelepétől igénybe vett nem anyagjellegű szolgáltatások (beleértve az 
irányítás átterhelt költségeit, ráfordításait) számlázott értékét. 
Az egyéb szolgáltatások értékeként kell kimutatni - a teljes összegében le 
nem vonható általános forgalmi adóval együtt - a következő szolgáltatások 
bekerülési értékét: 
1./ Pénzügyi szolgáltatások díjai (a fizetett kamatok kivételével), melynek 
tételei lehetnek pl. 

• faktoring díjak, 
• rendelkezésre tartási jutalék, 
• hitelintézetnek fizetett egyéb jutalékok, 
• bankszámla-kezelési költségek, 
• váltóleszámítolási költség, 
• minden olyan bankköltség, melyet az eszközök beszerzési árában nem 
lehet figyelembe venni. 
2./ Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak 

ide tartozik minden olyan illeték vagy hatósági díj, melyet az eszközök 
értékében nem lehet figyelembe venni (pl. útlevélilleték, a különböző 
engedélyezési díjak, perköltség, hatósági eljárási díjak stb.) 

 
3./ Biztosítási díjak 
Valamennyi biztosítási díj ide tartozik, kivétel a személyi jellegű egyéb 
kifizetések között elszámoltak, valamint az eszközök beszerzési értékben 
figyelembe vett biztosítási díjak. 
4./ Saját termelésű készletek átminősítésekor fizetendő adók, járulékok 
Itt kell kimutatni a saját előállítású termékeknek a saját kiskereskedelmi 
egységbe történő kiszállításakor, illetve a saját üzemben történő 
felhasználásakor megfizetett adót, járulékot, termékdíjat a számlázott, a 
fizetett, a szerződésben meghatározott (számított), a bevallott összegben. 

 
• A bevétel elszámolása speciálisan jelenik meg a számvitelben a 

szolgáltatásnyújtás esetén 
 
Teljesítés: Ha a teljesítés megbízhatóan igazolható, akkor a bevételt a forduló 
napig teljesített szolgáltatások után kell elszámolni. 

− Az elvégzett munka felmérésével. 
− Az elvégzett szolgáltatás egy adott időpontban a teljes szolgáltatáshoz 

képest. 
− Adott időpontig felmerülő költségek aránya a becsült teljes költségekhez 

képest. Megbízható mérés esetén figyelembe kell vennünk:  
− Bevétel összege 
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− A tranzakcióhoz kapcsolódó költségek 
− A gazdasági hasznok realizálása valószínű 

Nem becsülhető megbízhatóan→Profitarányos nyereség-kimutatás: csak a 
megtérülő ráfordítások arányában elszámolható bevétel 
Nem becsülhető megbízhatóan, de valószínűsíthető a megtérülés→A bevételt a 
felmerülő ráfordításoknak olyan mértékéig lehet elszámolni, amely mértékig 
azok várhatóan megtérülnek, de nyereség nem mutatható ki. Közzétételi 
kötelezettségben: 

• A bevétel elszámolására vonatkozó számviteli politika. 
• A nyújtott szolgáltatás teljesítési szintjének, készültségi fokának 

megállapítására alkalmazott módszer. 
• A bevételek főbb kategóriái. 
• Az áru- és szolgáltatáscseréből származó bevételek, főbb bevétel 

csoportonként. 
• Függő kötelezettségek és követelések a garanciák, reklamációk, 

büntetések. 

Az 58. Aktivált saját teljesítmények értéke számlacsoport vezetése 
szükségszerű, ha a gazdálkodó nem vezeti a költségek elszámolását a 6. és 7. 
Számlaosztályban is. A gazdálkodók, a költségnemek valamennyi főkönyvi 
számláját megbonthatják közvetlen és közvetett költségekre, a vezetés 
információs igényeinek kielégítésére és az önköltségszámítás készítési 
kötelezettség teljesítésére.  

4.2.3.1. Modelloszlopok tervezése és értelmezése a szolgáltatói 
vállalkozásoknál 
 
A szolgáltatási szektorban működő vállalatok mérlegértékeinek 
összeállításánál ugyancsak azt vettem figyelembe, hogy a megbízható és 
valós összkép biztosításához milyen információkra van szükség. Ehhez 
általam összeállított gazdasági események és korrekciós tételek sorozatát – 
modellezéssel – és így könyveltem be a már késznek gondolt, azaz alap 
főkönyvbe.  

 
• ROO modell alkalmazása a szolgáltató vállalkozásoknál a kontír 

tételeken keresztül: 
 
1) T117 Immateriális javak értékhelyesbítése  2 000e 

K4171 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka  2 000e 
A piaci árnak megfelelően került kialakításra az elszámolási értéke az 
immateriális javaknak. 

2) T119 Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése 3 000e 



124 

K9663 Immateriális javak visszaírt, terven felüli értékcsökkenése 
3 000e 
Ezzel a lépéssel is a piaci árat próbáljuk megközelíteni. 

3) T 8664 tárgyi eszközök elszámolt terven felüli écs.  10 000e 
K 128 Ingatlanok terven felüli écs. és visszaírása  10 000e 
Az ingatlanpiaci változásokból adódóan az általunk nyilvántartott 
ingatlanok aktuális piaci értéke folyamatos módosulásokat produkál. 

4) T874 Részesedések értékpapírok valós értéken való ért.-e 4 000e 
K177 Részesedések valós értéken való értékelése  4 000e 
A pénzügyi válság miatt a nyilvántartott tulajdonosi viszonyt megtestesítő 
értékpapírjaink devalválódása okán került a nyilvántartási érték 
lecsökkentésre. 

5) T874 Részesedések értékpapírok valós értéken való ért.-e 11 500e 
K189 Értékpapírok valós értéken való értékelése  11 500e 
A pénzügyi válság miatt a nyilvántartott tulajdonosi viszonyt megtestesítő 
értékpapírjaink devalválódása okán került a nyilvántartási érték 
lecsökkentésre. 

6) T8661 Készletek elszámolt értékvesztése    3 000e 
K279 Közvetített szolgáltatás értékvesztése, visszaírása 3 000e 
Az általunk előállított szolgáltatási bevétel részteljesítése az igénybevett 
közvetített szolgáltatás,  (pl. komplett építészeti tevékenységből a 
helyszínrajz készítés, melyet alvállalkozó végzett) melyet a megrendelő 
visszalépése miatt nem fogunk tudni tovább hárítani, nem kerül 
felhasználásra az elvégzett munka. 

7) T8662 Követelések elszámolt értékvesztése   5 200e 
K315 Belföldi követelések értékvesztése    5 200e 
Lejárt határidejű követelésekkel kapcsolatos pénzügyi realizálása 
kétségessé, bizonytalanná válik.  

8) T874 Részesedések értékpapírok valós értéken való ért.-e 4 000e 
K3719 Kapcsolt vállalkozásban lévő részesedés valós értéken történő 
értékelése         4 000e 
A kapcsolt vállalkozás megrendült piaci pozíciói a társaság értékét 
negatívan befolyásolták. ezt próbáljuk lekövetni a korrekcióval. 

 
• FPA modell alkalmazása a szolgáltató vállalkozásoknál a kontír 

tételeken keresztül: 
 

1) T8693 Ráfordításként elszámolt korrekciós tételek  4 400e 
K113 Vagyoni értékű jogok      4 400e 
A korábban megvásárolt, kizárólagosságot biztosító piaci területek a 
szolgáltatás szerkezetváltásból adódóan nem produkálják az elvárt 
jövedelmet. A jövőt illetően erőteljes piaci beszűkülés várható, ezért az 
általunk nyilvántartott piaci jog értéke lecsökken. 
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2) T8693 Ráfordításként elszámolt korrekciós tételek  4 480e 
K114 Szellemi termékek      4 480e 
Bizonyos feladatok számítógépes rendszerbeli kezelését biztosító szoftver 
használhatósági foka számunkra lecsökkent a munkahelyi struktúrák 
átszervezéséből adódóan (pl. munkafolyamat vezérlő rendszer).  

3) T123 Épületrészek, tulajdoni hányadok    50 000e 
K9664 Egyéb bevételként elszámolt korrekciós tételek 50 000e 
Az ingatlanok funkcióinak átalakításával fokozódik annak 
kihasználhatósági lehetősége és változik a vállalkozás számára a 
hasznosítási értéke. Ebből adódóan ez a különbözet megjelenik a 
modellben.  

4) T8664 Tárgyi eszközök elszámolt terven felüli écs.  10 000e 
K131 Termelőgépek, berendezések, gyártóeszközök  10 000e 
A piaci kínálati viszonyok átrendeződése és a számítástechnikai ipar 
gyors fejlődéséből adódóan a nyilvántartott számítógépeink újrapótlási 
értéke kevesebb, mint a könyv szerinti érték, ezért ezt korrigáljuk. 

5) T171 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban  30 000e 
K9664 Egyéb bevételként elszámolt korrekciós tételek 30 000e 
A leányvállalatunk akvizíciós megkeresések által felértékelődik, ezért ez 
alapján korrigáljuk az értékét. 
 

• EBV modell alkalmazása a szolgáltató vállalkozásoknál a kontír 
tételeken keresztül: 

 
1) T112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke    50 000e 

K9664 Egyéb bevételként elszámolt korrekciós tételek 50 000e 
A vállalkozás által saját erőből végzett fejlesztési tevékenység olyan 
eredményt produkált, melynek értéke a jelenben ugyan nem, de az ágazati 
piac bővüléséből adódóan tárgyévet követően felértékelődik. Ezáltal a 
vállalkozás számára hasznossági foka, bevétel generáló hatása jelentősen 
meghaladja a nyilvántartási értéket.  
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Szolgáltató Kft
2009.december.31

MÉRLEG

MÉRLEG Eszközök (aktívák)
adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése Alap ROO FPA EBV

01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 162 445 141 945 213 065 253 065
02.   I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 30 700 35 700 76 820 76 820
03.     1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke 9 822 9 822 9 822 9 822
04.     2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 500 5 500 55 500 55 500
05.     3.Vagyoni értékű jogok 5 600 5 600 1 200 1 200
06.     4.Szellemi termékek 7 778 10 778 6 298 6 298
07.     5.Üzleti vagy cégérték 2 000 2 000 2 000 2 000
08.     6.Immateriális javakra adott előlegek
09.     7.Immateriális javak értékhelyesbítése 0 2 000 2 000 2 000
10.  II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) 74 445 64 445 64 445 104 445
11.     1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 39 314 29 314 29 314 79 314
12.     2.Műszaki berendezések, gépek, járművek 18 750 18 750 18 750 8 750
13.     3.Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 15 431 15 431 15 431 15 431
14.     4.Tenyészállatok 0 0 0 0
15.     5.Beruházások, felújítások 950 950 950 950
16.     6.Beruházásokra adott előlegek
17.     7.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok) 57 300 41 800 71 800 71 800
19.     1.Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 20 000 16 000 46 000 46 000
20.     2.Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
21.     3.Egyéb tartós részesedés
22.     4.Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
23.     5.Egyéb tartósan adott kölcsön 5 000 5 000 5 000 5 000
24.     6.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 32 300 20 800 20 800 20 800
25.     7.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
26. B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor) 178 820 166 620 166 620 166 620
27.   I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok) 12 000 9 000 9 000 9 000
28.     1.Anyagok
29.     2.Befejezetlen termelés és félkész termékek
30.     3.Növendék-, hízó és egyéb állatok
31.     4.Késztermékek
32.     5.Áruk 12 000 9 000 9 000 9 000
33.     6.Készeletekre adott előlegek
34.  II. KÖVETELÉSEK (35.-39.sorok) 97 232 92 032 92 032 92 032
35.     1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 69 812 64 612 64 612 64 612
36.     2.Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
37.     3.Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
38.     4. Váltókövetelések
39.     5.Egyéb követelések 27 420 27 420 27 420 27 420
40. III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok) 21 300 17 300 17 300 17 300
41.     1.Részesedés kapcsolt vállalkozásban 16 000 12 000 12 000 12 000
42.     2.Egyéb részesedés
43.     3.Saját részvények, saját üzletrészek
44.     4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 5 300 5 300 5 300 5 300
45.  IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok) 48 288 48 288 48 288 48 288
46.     1.Pénztár, csekkek 2 185 2 185 2 185 2 185
47.     2.Bankbetétek 46 103 46 103 46 103 46 103
48. C. Aktív időbeli elhatárolások 15 674 15 674 15 674 15 674
49.     1.Bevételek aktív időbeli elhatárolása 8 724 8 724 8 724 8 724
50.     2.Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 5 463 5 463 5 463 5 463
51.     3.Halasztott ráfordítások 1 487 1 487 1 487 1 487

52. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN  (01.+26.+48. sor) 356 939 324 239 395 359 435 359

Keltezés: Budapest, 2009.december.31
PH. a vállalkozás vezetője

(képviselője)
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Szolgáltató Kft
2009.december.31

MÉRLEG

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése Alap ROO FPA EBV

53.   D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor) 90 636 57 936 129 056 169 056
54.    I. JEGYZETT TŐKE 10 000 10 000 10 000 10 000
55.       Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
56.   II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE       (-)
57.  III.TŐKETARTALÉK 50 50 50 50
58.  IV.EREDMÉNYTARTALÉK 23 840 23 840 23 840 23 840
59.   V.LEKÖTÖTT TARTALÉK 12 000 12 000 12 000 12 000
60.  VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 2 000 2 000 2 000
61. VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 44 746 10 046 81 166 121 166
62.  E. Céltartalékok (63.-65. sorok) 5 885 5 885 5 885 5 885
63.      1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 2 800 2 800 2 800 2 800
64.      2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 2 685 2 685 2 685 2 685
65.      3. Egyéb céltartalék 400 400 400 400
66.  F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor) 242 618 242 618 242 618 242 618
67.   I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)
68.      1.Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
69.      2.Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben
70.      3.Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
71.  II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok) 158 100 158 100 158 100 158 100
72.      1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
73.      2.Átváltoztatható kötvények
74.      3.Tartozások kötvénykibocsátásból
75.      4.Beruházási és fejlesztési hitelek 149 050 149 050 149 050 149 050
76.      5.Egyéb hosszú lejáratú hitelek
77.      6.Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
78.      7. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben
79.      8.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 9 050 9 050 9 050 9 050
80. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok) 84 518 84 518 84 518 84 518
81.      1.Rövid lejáratú kölcsönök
82.      - ebből: az átváltoztatható kötvények
83.      2.Rövid lejáratú hitelek 8 000 8 000 8 000 8 000
84.      3.Vevőtől kapott előlegek
85.      4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 66 683 66 683 66 683 66 683
86.      5.Váltótartozások
87.      6.Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
88.      7. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemb.
89.      8.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 9 835 9 835 9 835 9 835
90. G. Passzív időbeli elhatárolások 17 800 17 800 17 800 17 800
91.     1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 15 000 15 000 15 000 15 000
92.     2.Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 2 800 2 800 2 800 2 800
93.     3.Halasztott bevételek

94. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor) 356 939 324 239 395 359 435 359

Keltezés: Budapest, 2009.december.31
PH. a vállalkozás vezetője

(képviselője)
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Szolgáltató Kft
2009.december.31

EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése Alap ROO FPA EBV

01.    Belföldi értékesítés nettó árbevétele 795 861 795 861 795 861 795 861
02.    Exportértékesítés nettó árbevétele 89 645 89 645 89 645 89 645
I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) 885 506 885 506 885 506 885 506

03.    Saját termelésű készletek állományváltozása
04.    Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03.±04.)

III. Egyéb bevételek 25 240 28 240 108 240 158 240
Ebből: visszaírt értékvesztés

05.    Anyagköltség 18 933 18 933 18 933 18 933
06.    Igénybe vett szolgáltatások értéke 51 900 51 900 51 900 51 900
07.    Egyéb szolgáltatások értéke 8 994 8 994 8 994 8 994
08.    Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 0 0
09.    Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 291 248 291 248 291 248 291 248
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.) 371 075 371 075 371 075 371 075
10.    Bérköltség 308 087 308 087 308 087 308 087
11.    Személyi jellegű egyéb kifizetések 16 720 16 720 16 720 16 720
12.    Bérjárulékok 97 436 97 436 97 436 97 436
V. Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.) 422 243 422 243 422 243 422 243

VI. Értékcsökkenési leírás 924 924 924 924
VII. Egyéb ráfordítások 45 268 63 468 72 348 82 348

Ebből: értékvesztés
A. ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-V 71 236 56 036 127 156 167 156
13.    Kapott (járó) osztalék és részesedés

   Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
14.    Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

   Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
15.    Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége

   Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
16.    Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

   Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
17.    Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 15 15 15 15

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) 15 15 15 15
18.    Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 964 964 964 964

   Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
19.    Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 671 671 671 671

   Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
20.    Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
21.    Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 31 070 50 570 50 570 50 570
IX.    Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.) 32 705 52 205 52 205 52 205
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) -32 690 -52 190 -52 190 -52 190
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) 38 546 3 846 74 966 114 966
X. Rendkívüli bevételek 6 850 6 850 6 850 6 850

XI. Rendkívüli ráfordítások 650 650 650 650
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) 6 200 6 200 6 200 6 200
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) 44 746 10 046 81 166 121 166

XII. Adófizetési kötelezettség
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) 44 746 10 046 81 166 121 166

22.    Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre
23.    Jóváhagyott osztalék, részesedés

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.) 44 746 10 046 81 166 121 166

Keltezés: Budapest, 2009.december.31
PH. a vállalkozás vezetője

(képviselője)
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4.2.4. Ipari termelő vállalkozások sajátosságai 
 

Alapvető sajátosságuk a termelési költségek a könyvviteli elszámolásában 
alapvetően három formában jelenik meg, azok egyben a költségekkel való 
gazdálkodás (költséggazdálkodás) területeit is jelentik és külön-külön egy 
elszámolási rendszert is képeznek. A termelési költségek csoportosításánál, 
könyvelésénél három szempont érvényesül, amely a költségek 
elszámolásának (a költséggazdálkodásnak) három területét érinti, 
nevezetesen a költségeknek: 
• költségnemek, 
• költséghelyek és 
• költségviselők szerinti kimutatásait, könyvelését. 
A termelési költségeket - a fentieknek megfelelően - három 
számlaosztályban könyvelik. 
5. Számlaosztály: Költségnemek 
6. Számlaosztály: Költséghelyek, általános költségek 
7. Számlaosztály: Tevékenységek (termelés) költségei és hozamai 
 
A saját termelésű készletek értékelésének alapjául szolgáló önköltséget 
(=közvetlen önköltség) a Szt. szerint utókalkulációval kell alátámasztani. Az 
Önköltségszámítási Szabályzat tartalmazza a kalkulációs sémát és az abban 
szereplő kalkulációs tételek tartalmát. Az önköltségszámítás magában 
foglalja a költségtényezők tagolását és azok tartalmi meghatározását. A 
kalkulációk elkészítése kalkulációs sémákon történik. Kalkulációs séma a 
kalkulációs tételeknek egységes szempontok szerinti csoportosítása, 
felsorolása, amely az un. kalkulálható költségeket tartalmazza, amelynek elvi 
keretét, tartalmát a törvény határozza meg. Az önköltség, mint egyetlen 
mutató összegezve tartalmazza, mutatja a vállalkozás műszaki-gazdasági 
tevékenységének végeredményét egy-egy kalkulációs egységre vonatkozóan. 
Ezt elemzési, értékelési, összehasonlítási stb. célból alkotó elemeire, 
kalkulációs tételekre bontható. A kalkulációs módszer az a számítási eljárás, 
szabály, amely szerint az önköltségszámítás történik, amilyen módon a 
termék, állat, szolgáltatás önköltségét kiszámítjuk, meghatározzuk. 

A kalkulációs módszer kiválasztását és alkalmazását meghatározza: 
• a termelés jellege (technológiai folyamat, egyedi-sorozat- gyártás, a 
termékek jellege), 
• a termelés-szervezés színvonala, 
• a könyvvitel színvonala (kézi, gépi könyvelés, az  adatgyűjtés mélysége, 
bizonylati rend), 
• a kalkuláció készítésének gyakorisága, terjedelme stb. 
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A önköltségszámítás módszere alapvetően két számviteli feladatot jelent 
a termelésben: 
• a közvetlen költségek elszámolásának és kalkulációs egységekre történő 
terhelésének a módját, és 
• a közvetett költségek (üzemi, ágazati, főágazati) felosztási módjának a 
meghatározását. 
A közvetlen költségeket folyamatosan, kalkulációs egységenként (a kalkuláció 
tárgya szerint) gyűjtjük, könyveljük, mivel azok kalkulációs egységre 
utalványozhatók, illetve a kalkulációs egységre jutó értékük megfelelő 
mutatók, jellemzők segítségével megállapíthatók (pl. fenntartóüzemi, 
segédüzemi költségek). 
A közvetlen költségek elszámolásával, valamint a fenntartó üzemi és a 
segédüzemi költségek áttételezésével a tevékenységek (termelés) könyvvitele 
témánál foglalkoztunk részletesen  a  második fejezetben. 
A közvetett általános (üzemi, ágazati, főágazati) költségek kalkulációs 
egységre történő felosztásával, és az összes költség termékre történő 
elszámolásával itt foglalkozunk. 
Az önköltségszámítás kötelezettségét a Számviteli törvény határozza meg, 
amennyiben előírja a saját termelésű készletek, a saját termelésű immateriális 
javak, tárgyi eszközök mérlegben történő kimutatásuk értékelésének 
szabályait és az önköltségszámítás kötelezettségét. Ez a következőket jelenti 
a saját termelés körére vonatkozóan. 
a./ A saját termelésű készleteket (befejezetlen termelés, félkész- és 
késztermékek, állatok) a mérlegben előállítási költségen kell értékelni. 

Az előállítási költség lehet: 
• ténylegesen felmerült, utókalkulációval alátámasztott közvetlen önköltség, 
vagy 
• a termék előállításához műszakilag szükséges, normák alapján 
meghatározott közvetlen önköltség. 
 
b./ A saját boltnak, vendéglátó egységnek  átadott saját termelésű készleteket 
ténylegesen előállítási költségen kell a mérlegben értékelni. 
c./ A saját termelésű immateriális javakat, tárgyi eszközöket is előállítási 
költségen kell a mérlegben szerepeltetni. 
A Szt. az önköltség számításának módszeréről, nem intézkedik, így azt a 
vállalkozóra bízza. Ezért foglalkozunk e témával részletesebben anyagunk 
tárgyalása során. 
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Saját termelésű készletek értékelésének ellenőrzése, raktárra vétel, 
értékelés: 
 
A késztermék az, amely a vállalkozásnál átment valamennyi megmunkálási 
folyamaton, megfelel a rá vonatkozó szabványoknak, és melyet a minőségi 
átvétel után raktárra vettek, illetve mely késztermékként értékesíthető. A 
raktárra vétellel és a készletekkel kapcsolatos ellenőrzési feladat azt 
megvizsgálni, hogy azok minőségi ellenőrzését maradéktalanul és megfelelően 
elvégezték-e. Vizsgálandó azt is, hogy a raktárban a saját termelésű készletek 
értéke és összetétele hogyan alakul. A késztermékek raktári készleteit szükséges 
részletesebben is megvizsgálni. Az analitikus nyilvántartások vizsgálatát a 
raktárak helyszíni ellenőrzésével is ki kell egészíteni. A nyilvántartások adatai 
elfedhetik a nem mozduló (immobil) készleteket. Vizsgálni kell, hogy az 
immobilák miből származnak, hogy nem termeltek-e szerződés nélkül raktárra. 
Ha igen, akkor miért és ebből nem származtak-e elfekvőségek, 
minőségromlások, leértékelések. A saját előállítású készletek értékelését a 
Számviteli törvény előírásainak megfelelően kidolgozott számviteli politika és 
az értékelési szabályzat előírásai alapján kell megvizsgálni. A saját termelésű 
készleteket év közben és a mérlegben előállítási költségen, közvetlen 
önköltségen kell értékelni. Ennek ellenőrzése során az előállítási költségeket a 
vállalkozó értékelési szabályzata alapján kell vizsgálni. A saját termelésű 
készletek értékének vizsgálatainál az értékelési szabályzat előírásain kívül az 
önköltségszámítási szabályzatot is figyelembe kell venni. Az ellenőrzéskor 
vizsgálni kell, hogy az előállítási költségek értékesítési költségeket nem 
tartalmaznak-e. 
Az értékesítésnek a kapcsolatos kiszállítási feladatokra fel kell készülnie. A 
kiszállítások megtörténte az értékesítési bizonylatok alapján vizsgálható. Meg 
kell győződni, hogy a késztermékek raktári bevételezésénél kielégítően 
érvényesült-e a bizonylati és a nyilvántartási fegyelem. Az első ellenőrzési 
feladat a készáru kiszállítására való előkészítésének vizsgálata. Ezt a csomagoló, 
a kiszerelő részlegekben vizsgálhatjuk. 
Ellenőrizni kell, hogy 

• a raktárak a megrendelések, a szerződések adatainak ismeretében időben 
és megfelelően felkészülnek-e a késztermékek átvételére, 

• a raktárra vétel és az elszállítás között biztosítják-e az előkészítéshez 
szükséges időt, 

• használják-e a korszerű csomagolóanyagokat, 
• miként biztosítják a késztermékek raktári rendjét, a raktári és a 

diszpozíció nyilvántartások összhangját. 
A kiszállítás történhet saját fuvareszközzel vagy külső fuvarozóval. A 
vállalkozás szállításokkal foglalkozó szervezeti egységének tevékenységét több 
irányban is koordinálni kell. A szállítások szervezettsége a szállítási ütemtervek 
alapján vizsgálható, hogy megfelelő-a koordináció az anyagbeszerzési tervekkel, 
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a szállítási kötelezettségekkel, a termelési programokkal stb. Meg kell azt is 
vizsgálni, hogy ehhez a szállítási igényeket időben felmérték-e, illetve 
kielégítették-e, időben gondoskodtak-e a szükséges szállítási kapacitások 
kiállításáról. A szállítási tevékenység gazdaságosságát a bérelt és saját 
tehergépkocsik kapacitásainak kihasználása és költségei lényegesen 
befolyásolják. Ezért vizsgálni kell a többletfuvardíjak, a kihasználatlan rakodó 
és szállító kapacitások fenntartási és üzemeltetési költségeit is. A fenntartási és 
üzemeltetési költségek ellenőrzése keretében a gépkocsipark állapotát, a javítási 
és karbantartási költségek alakulását, továbbá az üzemanyag-fogyasztást kell 
vizsgálni.  
Az értékesítési folyamat része a készáruraktárból való kiszállítás, az átvétel, a 
teljesítés igazolása, a fuvar okmányok kiállítása, illetve a szállító telephelyén 
történő átadás esetén az áru átvételének igazoltatása. 
A teljesítést igazoló okmányok képezik a számlázás alapját. 
 
Ennek keretében ellenőrizendő, hogy 

• a kialakított rendszer zárt-e, biztosítja-e minden tétel hiánytalan és időben 
történő számlázását, nem fordulnak-e elő számlázatlan tételek, kétszeres 
számlázások, stb. 

• a teljesítés (átvétel) igazolásának okmányait a számlázás és árukönyvelés 
időben megkapta-e, a szállított áru leszámlázása és ellenértékének 
beszedése megtörtént-e. 

 
A raktári nyilvántartás és az árukönyvelés adatai alapján vizsgálni kell a kiment 
számlákat, a számlák számszerű helyességét, az egységárak helyességét, a 
leltárakat, az engedményeket, a felszámított szállítási költségek indokoltságát, a 
számszaki műveletek helyességét, az áfa felszámítását stb. 
A készletek ellenőrzésénél figyelemmel kell lenni a Számviteli törvény és annak 
alapján elkészített értékelési szabályzat kapcsolatos előírásainak betartása 
legmegfelelőbb nyilvántartási rendszer kialakítására, továbbá az értékvesztések 
pontos meghatározására és elszámolási rendjére. 
A saját termelésű készletek értékesítése, kiszállítása kapcsán folyamatos feladat 
lehet a kapuellenőrzés. A kapuellenőrzés célja annak biztosítása, hogy a gyár, 
üzem, telep, részleg, raktár stb., tehát a vállalkozás területét illegálisan anyagi 
értékek ne hagyhassák el. Ellenőrizni kell, hogy a kiszállításra szánt 
rakományból van-e szállítási okmány, a rakomány tartalma ténylegesen 
megegyezik-e az okmány adataival, a szállítási diszpozíciót arra jogosult írta-e 
alá. Mindezek mellett megjegyezzük, hogy a kapuellenőrzéshez tartozik a 
személye ellenőrzése is, beleértve az illetéktelen személyek belépésének 
megakadályozását is. 
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A termelési és szolgáltatási tevékenység eltérései, különbségei: 
 
A termelés, olyan gazdasági folyamat, amelyben az ember munkával javakból 
javakkal társadalmi szükséglet kielégítésére alkalmas javakat állít elő. A 
termelés végső célját a fogyasztás, mint szükséglet kielégítés adja. A termelői 
folyamatok fajtái: 

• Termék jellege szerint 
 

1. szabványosított: többnyire egynemű tömegtermékeket előállító termelés 
(élelmiszerek) 

2. összetett, több részből álló terméket gyártó folyamat (bútorfajták, 
közlekedési eszközök, műszerek) 

 
• Termelés tömegszerűsége szerint 

 
1. folyamatrendszerű: egymás után rendezett, különböző speciális 

munkaműveleteket végző gépek során halad keresztül a termék pl. 
autógyártás, vegyipar 

2. csoportrendszerű (zártrendszerű vagy ciklikus): a gyártási folyamat egy 
technológiailag jól körülhatárolható szakaszához szükséges gépeket egy 
műhelybe csoportosítanak 

3. műhelyrendszerű: azonos gépek vannak egy-egy műhelyben és azon 
keresztül párhuzamosan halad a termék műhelyről műhelyre 

4. projektrendszerű: egyedi vagy egyszeri, illetve szolgáltatást végeznek, 
általában a munkaeszközöket és a munkaerőt viszik a munkahelyhez pl. 
építkezés 

5. számítógéppel integrált. 
 

4.2.4.1. Modelloszlopok tervezése és értelmezése az ipari termelő 
vállalkozásoknál 

 
Az ipari vállalatok mérlegértékeinek további módosításához általam felállított 
modell gazdasági eseményi az alábbiak. A gazdálkodó számára a tárgyi 
időszaki gazdasági folyamatairól összeállított éves beszámoló részét képező 
mérleg, olyan információkat produkáljon, mely lényegesen közelebb visz a 
megbízható és valós összkép biztosításához.  

 
• ROO modell alkalmazása a ipari vállalkozásoknál a kontír tételeken 

keresztül: 
 

1) T112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke    7 300e 
K 511 Vásárolt anyagok költségei     2 300e 
K 5411 Munkavállalók munkabér költsége   5 000e 
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A társaság által saját részre végzett kísérleti fejlesztés költségének 
kivezetése. 

2) T127 Ingatlanok értékhelyesbítése    
 73 742e 

K4171 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka   73 742e 
Az ingatlanok értékének piaci értéken történő kimutatása. 

3) T137 Műszaki berendezések értékhelyesbítése  
 18 000e 

K4171 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka   18 000e 
A műszaki berendezések értékének piaci értéken történő kimutatása. 

4) T8661 Készletek elszámolt értékvesztése   
 3 500e 

K239 Befejezetlen termelés és félkész term. értékveszt. 3 500e 
A rossz paraméterek alapján elkészült termékek értékének vesztesége. 

5) T312 Belföldi követelések devizában    6 596e 
K3/4 Árfolyamkülönbözet technikai számla   6 596e 
Év végi árfolyamhatások okozta korrekció. 

6) T8662 Követelések elszámolt értékvesztése   20 614e 
K315 Belföldi követelések értékvesztése    20 614e 
Lejárt határidejű követelésekkel kapcsolatos pénzügyi realizálása 
kétségessé, bizonytalanná válik.  

7) T317 Külföldi követelések devizában    1 948e 
K3/4 Árfolyamkülönbözet technikai számla   1 948e 
Év végi árfolyamhatások okozta korrekció. 

8) T382 Valutapénztár       147e 
K3/4 Árfolyamkülönbözet technikai számla   147e 
Év végi árfolyamhatások okozta korrekció. 

9) T386 Devizabetét számla      800e 
K3/4 Árfolyamkülönbözet technikai számla   800e 
Év végi árfolyamhatások okozta korrekció. 

10) T3/4 Árfolyamkülönbözet technikai számla  15 808e
 K4442 Beruházási hitelek devizában   15 808e 

Év végi árfolyamhatások okozta korrekció. 
11) T3/4 Árfolyamkülönbözet technikai számla  5 384e

 K4542 Külföldi anyag és áruszállítók   5 384e 
Év végi árfolyamhatások okozta korrekció. 
 

• FPA modell alkalmazása a ipari vállalkozásoknál a kontír tételeken 
keresztül: 

 
1) T112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke    50 000e 

K9664 Egyéb bevételként elszámolt korrekciós tételek 50 000e 
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A vállalkozás által kifejlesztett ipari, technológiai eljárás olyan jövőbeni 
piacokat generált, mely által a könyvszerinti érték jelentősen 
felértékelődött. 

2) T114 Szellemi termékek      10 000e 
K9664 Egyéb bevételként elszámolt korrekciós tételek 10 000e 
A vállalkozás által korábban kifejlesztett folyamatvezérlési rendszer 
bekerülési költsége, annak használhatósági foka és a piacon fellelhető 
hasonló típusú helyettesítő termék, ami egy olyan termék, amely hasonló 
funkciót tölt be, mint az a vállalkozás által előállított termék, így annak 
hiánya esetén képes azt helyettesíteni. Minden terméknek van kiegészítő 
és helyettesítő terméke a piacon.  
A saját fejlesztésű szoftver bekerülési értéke kevesebb, mint a piacon 
található hasonló funkciókkal rendelkező termék helyettes. 

3) T131 Termelőgépek, berendezések, gyártóeszközök  40 000e 
K9664 Egyéb bevételként elszámolt korrekciós tételek 40 000e 
Üzemi gépek felújítása, mely által a termelékenység fokozódással együtt 
jár, így a megnövekedett termék kibocsátásból adódóan értéke vetekszik 
más nagyobb teljesítésű gépek értékével. Ezáltal nő a vállalkozás 
szempontjából az értéke. 

4) T132 Term.közv.résztvevő járművek    3 000e 
K9664 Egyéb bevételként elszámolt korrekciós tételek 3 000e 
Járművek felújításából adódó értéknövekmény, ami kifejezheti akár a 
pótlási értéket is. 

 
• EBV modell alkalmazása a ipari vállalkozásoknál a kontír tételeken 

keresztül: 
 
1) T113 Vagyoni értékű jogok      100 000e 

K9664 Egyéb bevételként elszámolt korrekciós tételek 100 000e 
A vállalkozásnak engedélye van olyan különleges gazdasági jog 
megszerzésére, mellyel az állami megrendeléseket tudja kiszolgálni. 
Olyan információ látott napvilágot, mely által ez az opció az 
elkövetkezendő időben nagy mennyiségű gazdasági tranzakciót 
eredményez, és ezáltal nagyfokú jövedelem többletet produkál. Ezt az 
információt számszerűsítette a vállalkozás. 
 

2) T126 Ingatlannal kapcsolatos vagyoni értékű jogok  30 000e 
K9664 Egyéb bevételként elszámolt korrekciós tételek 30 000e 
A vállalkozás könyveiben kimutatott üzlethelyiség bérleti jogának értéke 
jelentős növekedést fog produkálni a közel jövőben, tekintve azt a tényt, 
hogy az önkormányzat elfogadta azt a terület rendezési tervet, mellyel az 
előtte húzódó forgalmas utcát sétáló utcává alakítja át. 
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Ipari Kft
2009.december.31

MÉRLEG

MÉRLEG Eszközök (aktívák)
adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése Alap ROO FPA EBV

01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 237 157 336 199 439 199 569 199
02.   I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 11 973 19 273 79 273 179 273
03.     1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2 800 2 800 2 800 2 800
04.     2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 2 145 9 445 59 445 59 445
05.     3.Vagyoni értékű jogok 2 807 2 807 2 807 102 807
06.     4.Szellemi termékek 3 441 3 441 13 441 13 441
07.     5.Üzleti vagy cégérték 780 780 780 780
08.     6.Immateriális javakra adott előlegek
09.     7.Immateriális javak értékhelyesbítése 0
10.  II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) 210 184 301 926 344 926 374 926
11.     1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 102 758 102 758 102 758 132 758
12.     2.Műszaki berendezések, gépek, járművek 67 227 67 227 110 227 110 227
13.     3.Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 9 999 9 999 9 999 9 999
14.     4.Tenyészállatok
15.     5.Beruházások, felújítások 30 200 30 200 30 200 30 200
16.     6.Beruházásokra adott előlegek
17.     7.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 91 742 91 742 91 742
18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok) 15 000 15 000 15 000 15 000
19.     1.Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 0
20.     2.Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
21.     3.Egyéb tartós részesedés
22.     4.Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
23.     5.Egyéb tartósan adott kölcsön 0
24.     6.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 15 000 15 000 15 000 15 000
25.     7.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
26. B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor) 224 224 209 601 204 601 234 601
27.   I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok) 74 960 71 460 71 460 101 460
28.     1.Anyagok 6 380 6 380 6 380 6 380
29.     2.Befejezetlen termelés és félkész termékek 68 580 65 080 65 080 95 080
30.     3.Növendék-, hízó és egyéb állatok
31.     4.Késztermékek
32.     5.Áruk 0
33.     6.Készeletekre adott előlegek
34.  II. KÖVETELÉSEK (35.-39.sorok) 114 089 102 019 97 019 97 019
35.     1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 108 636 96 566 91 566 91 566
36.     2.Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
37.     3.Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
38.     4. Váltókövetelések
39.     5.Egyéb követelések 5 453 5 453 5 453 5 453
40. III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok) 0 0 0 0
41.     1.Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0
42.     2.Egyéb részesedés
43.     3.Saját részvények, saját üzletrészek
44.     4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0
45.  IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok) 35 175 36 122 36 122 36 122
46.     1.Pénztár, csekkek 5 070 5 217 5 217 5 217
47.     2.Bankbetétek 30 105 30 905 30 905 30 905
48. C. Aktív időbeli elhatárolások 6 113 6 113 6 113 6 113
49.     1.Bevételek aktív időbeli elhatárolása 3 402 3 402 3 402 3 402
50.     2.Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 2 131 2 131 2 131 2 131
51.     3.Halasztott ráfordítások 580 580 580 580

52. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN  (01.+26.+48. sor) 467 494 551 913 649 913 809 913

Keltezés: Budapest, 2009.december.31
PH. a vállalkozás vezetője

(képviselője)
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Ipari Kft
2009.december.31

MÉRLEG

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése Alap ROO FPA EBV

53.   D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor) 109 251 172 478 270 478 430 478
54.    I. JEGYZETT TŐKE 3 900 3 900 3 900 3 900
55.       Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
56.   II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE       (-)
57.  III.TŐKETARTALÉK 20 20 20 20
58.  IV.EREDMÉNYTARTALÉK 83 200 83 200 83 200 83 200
59.   V.LEKÖTÖTT TARTALÉK 4 680 4 680 4 680 4 680
60.  VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 91 742 91 742 91 742
61. VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 17 451 -11 064 86 936 246 936
62.  E. Céltartalékok (63.-65. sorok) 0 0 0 0
63.      1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 0
64.      2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 0
65.      3. Egyéb céltartalék 0
66.  F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor) 351 301 372 493 372 493 372 493
67.   I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)
68.      1.Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
69.      2.Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben
70.      3.Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
71.  II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok) 219 510 235 318 235 318 235 318
72.      1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
73.      2.Átváltoztatható kötvények
74.      3.Tartozások kötvénykibocsátásból
75.      4.Beruházási és fejlesztési hitelek 210 980 226 788 226 788 226 788
76.      5.Egyéb hosszú lejáratú hitelek
77.      6.Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
78.      7. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben
79.      8.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 8 530 8 530 8 530 8 530
80. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok) 131 791 137 175 137 175 137 175
81.      1.Rövid lejáratú kölcsönök
82.      - ebből: az átváltoztatható kötvények
83.      2.Rövid lejáratú hitelek 3 120 3 120 3 120 3 120
84.      3.Vevőtől kapott előlegek
85.      4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 85 550 90 934 90 934 90 934
86.      5.Váltótartozások
87.      6.Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
88.      7. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemb.
89.      8.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 43 121 43 121 43 121 43 121
90. G. Passzív időbeli elhatárolások 6 942 6 942 6 942 6 942
91.     1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 5 850 5 850 5 850 5 850
92.     2.Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 1 092 1 092 1 092 1 092
93.     3.Halasztott bevételek

94. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor) 467 494 551 913 649 913 809 913

Keltezés: Budapest, 2009.december.31
PH. a vállalkozás vezetője

(képviselője)
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Ipari Kft
2009.december.31

EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése Alap ROO FPA EBV

01.    Belföldi értékesítés nettó árbevétele 310 386 310 386 310 386 310 386
02.    Exportértékesítés nettó árbevétele 34 962 34 962 34 962 34 962
I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) 345 348 345 348 345 348 345 348

03.    Saját termelésű készletek állományváltozása
04.    Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03.±04.)

III. Egyéb bevételek 9 844 9 844 112 844 272 844
Ebből: visszaírt értékvesztés

05.    Anyagköltség 7 384 5 084 5 084 5 084
06.    Igénybe vett szolgáltatások értéke 20 241 20 241 20 241 20 241
07.    Egyéb szolgáltatások értéke 3 508 3 508 3 508 3 508
08.    Eladott áruk beszerzési értéke 101 265 101 265 101 265 101 265
09.    Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 12 322 12 322 12 322 12 322
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.) 144 720 142 420 142 420 142 420
10.    Bérköltség 120 154 115 154 115 154 115 154
11.    Személyi jellegű egyéb kifizetések 6 521 6 521 6 521 6 521
12.    Bérjárulékok 38 000 38 000 38 000 38 000
V. Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.) 164 675 159 675 159 675 159 675

VI. Értékcsökkenési leírás 360 360 360 360
VII. Egyéb ráfordítások 17 655 41 769 46 769 46 769

Ebből: értékvesztés
A. ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-V 27 782 10 968 108 968 268 968
13.    Kapott (járó) osztalék és részesedés

   Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
14.    Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

   Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
15.    Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége

   Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
16.    Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

   Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
17.    Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 6 6 6 6

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) 6 6 6 6
18.    Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 376 376 376 376

   Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
19.    Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 262 262 262 262

   Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
20.    Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
21.    Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 12 117 23 818 23 818 23 818
IX.    Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.) 12 755 24 456 24 456 24 456
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) -12 749 -24 450 -24 450 -24 450
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) 15 033 -13 482 84 518 244 518
X. Rendkívüli bevételek 2 672 2 672 2 672 2 672

XI. Rendkívüli ráfordítások 254 254 254 254
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) 2 418 2 418 2 418 2 418
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) 17 451 -11 064 86 936 246 936

XII. Adófizetési kötelezettség
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) 17 451 -11 064 86 936 246 936

22.    Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre
23.    Jóváhagyott osztalék, részesedés

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.) 17 451 -11 064 86 936 246 936

Keltezés: Budapest, 2009.december.31
PH. a vállalkozás vezetője
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4.3. Modelloszlopok értelmezése és kalkulált tényezői  
 
A mérlegmodellek alkalmazása alapvetően a számviteli menedzsment 
kompetenciájának a kérdés körébe tartozik. Természetesen mindhárom 
mérlegmodell egyidejű alkalmazása biztosíthatja csak a gazdálkodó részére a 
megbízható, valós összképet. Becslések alkalmazását nem helyénvaló, tekintve, 
hogy ezek befolyásolják a beszámolók megbízhatóságát. A számviteli politika 
helyes alkalmazásából adódóan csak a releváns közgazdasági tényezők 
figyelembe vételével kerülhet összeállításra az éves beszámoló. A relevancia 
elvéből pedig levezethető a valósághű bemutatás elve, a semlegesség elve, az 
óvatosság elve, a teljesség és a tartalom elsődlegessége a formával szemben 
elvek. Az éves beszámoló elkészítése során a lényegesség elvének alkalmazása 
értelemszerűen azt jelenti, hogy nem kerül maradéktalanul alkalmazásra a 
teljesség elve. Figyelembe véve, hogy a vállalkozás éves beszámolójával 
szemben támasztott követelmény jellemzően négy alappillérből tevődik össze:  

1) érthetőség 
2) relevancia 
3) megbízhatóság 
4) összehasonlíthatóság 

A valósághű bemutatás elve megköveteli, hogy a gazdálkodó olyan számviteli 
politikát generáljon, mely feltárja azokat a számviteli elveket, amelyek 
érvényesülése mellett korlátozás nélkül, külső érdekeltek számára is 
értelmezhetővé válik az éves beszámoló. Azaz az éves beszámolóval szemben 
az alapvető célkitűzés az, hogy olyan információkat biztosítson a felhasználók 
számára, melyek hasznosak a döntéseik meghozatalához.  
Kutatásom és empirikus munkám során megalkottam egy olyan ágazati 
típusonként alkalmazandó és hozzárendelt mérlegoszlopot (Real & Optimum 
Option azaz rövidítve: ROO – valós és optimális opciók), amely a 
gazdálkodót hozzásegíti az objektív, megbízható valós összkép biztosításához a 
vállalkozás gazdálkodásáról. Jellemzően olyan értékelési elemeket – tényezőket 
– vettem figyelembe az adott ágazat korrekciós tényezői közé, melyek a 
főkönyvi adatok alapján szignifikáns dominanciát képeznek a mérleg főösszegre 
vonatkozóan. A bemutatott főkönyv és mérlegsémák látványos módon 
bemutatják a számviteli politika megfelelő alkalmazása nélküli értékeket, 
valamint a számviteli politika szakszerűen kimunkált alkalmazásából adódó 
eredmények, eltérő nagyságrendjét. Megállapítást nyert, hogy a torzítások 
mértékéből adódóan a bázismérleg korrekció nélkül gyakorlatilag 
használhatatlanná válik a külső szereplők részére. Sem a gazdálkodó egység 
tulajdonosi köre, sem a menedzsmentje nem tud használható információt 
kinyerni a korrekciós tényezők megfelelő figyelembe vétele nélkül elkészített 
bázismérlegből.  
 
ROO- modellezés kalkulált tényezői:  
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1) Immateriális javak értékhelyesbítése a vállalkozás által birtokolt szoftver 

termékekre, mert a piaci érték jelenleg magasabb, mint a nyilvántartási 
érték. 

2) Terven felüli értékcsökkenés visszaírása például az a vagyoni értékű jog, 
amely az elmúlt időben terven felüli értékcsökkenési elszámolás alá esett, 
mert a piaci értéke tartósan és jelentősen csökkent. Gondolok itt olyan 
esetre, mint egy általunk birtokolt, vásárolt ügyviteli szoftver a 
vállalkozás számára nem modulszámban került felhasználásra, ezért a 
használhatatlannak tűnő modulokra eső értéket leírtuk. Időközben ezeket 
a modulokat is sikerült eredményesen használatba venni, így a már leírt 
érték visszaírásra került.  

3) A vállalkozás által birtokolt ingatlanok piaci értékének megváltozása, 
mert a kiépítendő úthálózatot az önkormányzat által megrendelt 
folyamatban lévő útépítés nem teszi lehetővé a továbbiakban az irodaház 
előtti parkolást. Így csökken az irodaépület értéke.  

4) A pénzügyi válság miatt nyilvántartott értékpapírjaink devalválódása. 
Értendő mindez a hitelviszonyt megtestesítő vagy akár a tulajdoni részt 
jelentő befektetéseknél.  

5) A kapcsolt vállalkozásokban lévő részesedésünk valós értéken való 
értékelése alapján történő mérleg korrekció akár pozitív, akár negatív 
irányba. 

6) Devizabetét számlák átértékeléséből adódó különbözetek 
7) Jelentőségi hibahatárt meghaladó előző évek korrekciójából adódó 

faktorok  
8) Céltartalék képzések   
9) A devizában nyilvántartott eszközök értékelése 
10)Kísérleti fejlesztések által elért eredmények piaci értékre való korrigálása  

 
A számviteli menedzsment döntési mechanizmusához kapcsolódó 
visszacsatolások által, a valós képre ható, befolyásoló tényezők potenciális 
figyelembe vételére került kialakításra általam a Feedback Process of 
Accounting (FPA) elnevezésű fogalom. Az FPA mérlegmodell 
kialakításánál olyan tényezőket vetettem figyelembe, amelyek a gazdálkodó 
egységeknél megjelenő jövőkép jelenlegi mérlegértékre ható, befolyásoló 
visszacsatolásait hivatott számszerűsíteni. Az optimális értékelési eljárások 
alapján kialakított mérlegadatok (ROO), közelítenek ugyan, de nem minden 
esetben biztosítanak a menedzsment részére olyan teljes körű információkat, 
melyek visszaadják a jövőre irányuló jelenbeli döntések aktuális értékekre 
ható következményeit. Az ilyen jellegű, még meg nem történt gazdasági 
események feldolgozására és kimutatására szolgál az FPA mérleg 
oszlopmodell. Alapvető különbség az ROO és az FPA között, hogy még az 
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előző a már megtörtént gazdasági események alapján biztosítja a legreálisabb 
összképet a könyvekről, míg az utóbbi az olyan potenciálisan felmerülő 
gazdasági eseményeket reflektálja, melyek kihatással vannak a jelenre. Az 
FPA a menedzsment által, a már elkészült mérleg alapján meghozott 
döntések visszacsatolási mechanizmusaként működik. A gazdálkodó jövőbeli 
piaci helyzetét, gazdálkodási feltételeit, számviteli struktúráit befolyással 
bírhatják olyan információk, melyek a döntési jogkörrel rendelkező 
vállalatvezetők megállapodásainak eredményeiből fakadhatnak. Jellemzően 
ilyenek a termelési szerkezet megváltozatására irányuló törekvések, amelyek 
magukba foglalják a már rendelkezésre álló eszközállomány-hasznosítás 
lehetőségeinek megváltozását. Ha a gazdálkodó újabb piaci pozíciók 
megszerzését biztosította a termelőeszközök jobb kihasználtsági fokához, 
úgy ez is egy olyan visszacsatolásnak minősül, mellyel a már meglévő 
eszközeink használhatósági értékét növelni fogja. Természetesen itt nem a 
piaci érték megváltozásáról van szó, hanem egy olyan megnyíló belső 
dimenzióról, mely a termelékenység növelésében, avagy az elfekvő vagy a 
gazdasági tevékenység során kevésbé hasznosított eszközök hatékonyabb 
kiaknázásában nyilvánulhat meg.  

 
Az FPA modellezés kalkulált tényezői: 
 

1) Újabb felvevő piacok megnyílásából adódó termelőgép kapacitás 
fokozottabb kihasználása,  

2) járművek felújításából adódó értéknövekmény, ami kifejezheti akár a 
pótlási értéket is  

3) üzemi gépek felújítása, mely által a termelékenység fokozódással együtt 
jár, így a megnövekedett termék kibocsátásból adódóan értéke vetekszik 
más nagyobb teljesítésű gépek értékével. Ezáltal nő a vállalkozás 
szempontjából az értéke. 

4) Félkész- és késztermékek piaci termékskálában betöltött szerepének 
növekedése, mely az újonnan megváltozott rendelkezésre álló 
erőforrások által csak magasabb értéken lennének előállíthatók. Ezt a 
pozitív különbözetet, mint előállítási értéknövekményt tettük be a 
korrekciós tételek közé.  

5) Mindezeket a számunkra többletértéket generáló növekményt a 96- ossal 
(Egyéb bevételként elszámolt korrekciós tétel) szemben könyveltük le. 

6) A vagyoni értékű jogok között kimutatott multinacionális kereskedelmi 
egységeknél, mint például Metro áruház, belistázási díj érték, ami a 
gazdasági kapcsolat kiaknázása hiányában nem képez értéket. Például 
olyan terméket listáztunk be, amelynek a jövőre nézve nincs vagy 
minimális a piaca, ezért nem tudjuk kihasználni a megfizetett és 
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nyilvántartott opciónkat. Az általunk előállított termékszerkezet 
megváltoztatása következtében a nyilvántartott belistázási díj 
létjogosultságának megszüntetése. 

7) Az ingatlanok funkcióinak átalakításával fokozódik annak 
kihasználhatósági lehetősége és változik a vállalkozás számára a 
hasznosítási értéke. Ebből adódóan ez a különbözet megjelenik a 
modellben.  

 
A tágabb makrogazdasági környezet mérleg érték változásra gyakorolt hatása 
- The General Economic Environment’s Effect on Balance Sheet - (EBV) 
Az EBV kigondolásakor alapvetően egy globális, a mikrogazdasági 
környezeten túlmutató, a számviteli faktorokat befolyásoló folyamathalmaz 
mérlegszintű kezelési metódusának a megoldása. Ahhoz, hogy ezt a fogalmat 
értelmezhető tartalommal megtöltsük, végig kell gondolnunk azokat a 
vállalkozásra ható, adekvát környezeti ingereket, melyek jelentősen 
befolyásolhatják a működést. Például vannak olyan termelő eszközök a 
gazdálkodók tulajdonában, melyek használhatósági fokát az általuk előállított 
termelési produktumok határozzák meg. A gazdálkodó egység által 
kibocsátott piaci termékek köre a folyamatos világgazdasági fejlődésnek 
köszönhetően állandó változásban van. Ebből adódóan a termékszerkezet is 
kénytelen követni a változást. Ezáltal az produktomot előállító eszköz valós, 
hasznossági értéke egyenes arányban áll a kibocsátott termék piaci 
szereplésének jövőbeni lehetőségeivel. Például megnézzük a 
számítástechnikai iparágból a hardware-vel kapcsolatos világpiaci 
tendenciákat, úgy azt tapasztaljuk, hogy igen hektikus árképzési folyamatok 
mennek végbe ezen a területen. Az előre mutató kereskedelmi lehetőségek 
fogják meghatározni a pillanatnyi piaci pozíciókat, és természetesen ezáltal 
az árakat is. Amennyiben jelentős gyártási kapacitásbővülés jelenik meg, úgy 
az eredményezhet egy olyan folyamatot, hogy az eddig kialakult árképzési 
trendek nagyságrendekkel fognak megváltozni. A megváltozott árak nem 
minden gazdasági szereplő számára jelentenek konjunktúrát, elképzelhető 
olyan lehetőség, hogy az adott vállalkozás által birtokolt ilyen jellegű 
termékeket gyártó gépsor nem képes elfogadható önköltségi szintet 
produkálni. A vállalkozásnál az amortizációs politikában lefektetett 
értékcsökkenési, avultatási fok által kialakult nyilvántartási érték nem felel 
meg a megváltozott piaci körülmények által diktált értéknek. Ez a termelési 
eszköz ezáltal nem feltétlenül fogja az amortizációs kulcs által generált 
eredményt befolyásoló értékcsökkenés mértékét megtermelni. Az elvárásunk 
természetesen az lenne, hogy ezen felül még profitorientált módon 
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üzemeltessük a gépünket. Mikor ilyen megváltozott körülményekkel 
szembesülünk, akkor kénytelenek vagyunk átgondolni az érintett eszközeink 
könyvszerinti értékét. Elképzelhető olyan extrém mértékű piaci fordulat is, 
amikor a termelőgép nem képes a jövőben olyan produktumok kibocsátására, 
melyek piacképesek. A világgazdaság megpróbál konstans módon egy 
folyamatosan fenntartott fejlődést felmutatni, ami által a gazdaság szereplői 
és azok termelési struktúrái állandó változásba kerülnek. Ezen tényezők 
összességét a gazdálkodó egységek olyan nem figyelmen kívül hagyható 
körülményként kell, hogy értékeljék, ami meg kell, hogy jelenjen a számvitel 
rendszerükben is. Ezt hivatott elősegíteni az EBV, mint mérleget kiegészítő 
tényező megjelenése jelen kutatási anyagomban. Az EBV visszacsatolva 
olyan releváns információkat a már elkészített mérlegünkhöz, mely által egy 
olyan változók által kialakult képet kapunk, ami sokkal biztonságosabbá és 
eredményesebbé teheti a vállalkozás számviteli döntési mechanizmusa. 

 
EBV- modellezés kalkulált tényezői: 
 

1) A vállalkozás által előállított ügyviteli rendszer bekerülési költsége, annak 
használhatósági foka és a piacon fellelhető hasonló típusú helyettesítő 
termék, ami egy olyan termék, amely hasonló funkciót tölt be, mint az a 
vállalkozás által előállított termék, így annak hiánya esetén képes azt 
helyettesíteni. Minden terméknek van kiegészítő és helyettesítő terméke a 
piacon.  

2) A befejezetlen termelések esetében a kedvezőtlen időjárás alakulásból 
adódódó, már előre látható befektetett ráfordítások elvesztése pl. belvíz 
által okozott őszi vetésre ráfordított erőforrások 0-ra redukálódása. 

3) Az általunk elkészített piaci termékek piaci pozíciójának megváltozása, 
azaz a tágabb makrogazdasági piacok felől beáramló pl. piac árletörő 
szándékkal piacra dobott termékek által okozott piaci árcsökkenés. 

4) Növendék állatok esetén a megjelenő pl. sertéspestis által okozott 
potenciális, de már jelenlévő élőállat megsemmisítés által és így már 
helytelenül kimutatott növendék állat létszám 0-ra redukálása. Hízóállatok 
esetén pl. ugyanez részleges megsemmisítéssel. 

5) A konkurencia megjelenése hasonló termékkörrel az általunk lefedett 
piacon, ezért a nyilvántartott készleteink várható eladási ára a vállalkozás 
által elszámolt bekerülési érték alá csökkent. Ebből adódóan a 
nyilvántartási árat is le kell csökkeni. 

6) A korábban megvásárolt szoftverünk és már értékcsökkent (például 
tervező) szoftver az újonnan megjelenő piaci igényekből adódóan 
használatba kerül és ezáltal a vállalkozás számára megnövekszik az 
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értéke. Az újabb megrendelésekhez kapcsolódóan a produktum előállítása 
érdekében használt eszközök értéke hasznossági foka megnövekszik. 

7) A gazdálkodó egység közel jövőjében potenciálisan a konkurencia által 
felmerülő felvásárlási törekvés megnöveli a vállalkozás bizonyos 
eszközeinek értékét. Főként azokat, amelyek az akviziáló számára értéket 
jelentenek.  

8) A vállalkozás tudomására kerül, hogy a nagyobb vevő partnere fizetési 
nehézségekkel küzd és valószínűleg nem fogja kifizetni a teljes 
követelésünket. Erre korrekciós tételt generálunk. 

 

4.3.1. A mérlegoszlopok eredményeinek kiértékelése: 
 

• ROO (Real & Optimum Option) 
 
A mérleg modellfejlesztés kiindulási bázisát biztosító alapmérleg alapvetően 
nem tartalmazott olyan korrekciós tételeket, amelyek meghaladták a szabványos 
és szokásos módon, leegyszerűsített mérlegsémákat. Ez a mérlegmodell 
feltételezi illetve elvárja, hogy a gazdálkodó a számviteli politikáját szakmai 
alapokon készítse el. A helyesen és szakszerűen összeállított számviteli politika, 
olyan a vállalkozásra adoptált elemeket kell, hogy tartalmazzon, amelyek 
lehetővé teszik az ROO mérlegmodell maradéktalan alkalmazását. Az ROO 
alkalmazása előtt egy olyan natúr módon elkészített bázis mérlegből indultam 
ki, ami nem értékhelyesbít, nem értékel át, nem él a választási lehetőségeivel, és 
nem vesz figyelembe a könyvelt, napi szintű gazdasági eseményeken kívül más 
befolyásoló tényezőket. Az ROO mérlegmodell kimunkálása során a számviteli 
törvény nyújtotta alternatívák figyelembe vételével számos korrekciós tételt 
hajtottam végre. A célom az volt, hogy a gazdálkodó egység tárgyi időszaki 
gazdasági folyamatairól összeállított éves beszámoló részét képező mérleg, 
olyan információkat produkáljon, mely lényegesen közelebb visz a megbízható 
és valós összkép biztosításához. A megjelölt optimális opciók figyelembe 
vételével elkészített mérlegmodellben a gazdálkodók életében már megjelent, 
felmerült azon gazdasági események sorozatát jelenítettem meg, amelyek nélkül 
nem biztosítható és nem indukálható a valósághű bemutatás elve. 
A mezőgazdasági vállalkozás ROO mérlegmodelljében markánsan megjelenik a 
különbség az alap-, és a korrigált értékek között. A befektetett eszközök 
mérlegértéke összesítve 36%-os növekményt produkált. Ez azt jelenti, hogy a 
felhasználók előtt olyan mértékű különbség jelenik meg, mely alapjaiban 
befolyásolhatja a megítélésüket.  
Az ipari vállalkozás lefuttatott modelljében szintén többlet növekmény jelenik 
meg a befektetett eszközöknél. Itt láthatóan még dominánsabb a változás, 
mintegy 42% többlet hozadékot eredményezett az ROO mérlegmodell adaptív 
alkalmazása. A mezőgazdasági és az ipari területen jellemző sajátosságokból 
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adódóan a befektetett eszközök meghatározó szerepet kapnak, hiszen a 
jövedelem előállítás alapjait ezek biztosítják. Ebből adódóan azt a következtetést 
vontam le, hogy a két ágazat esetén kiemelt szerepet kap a befektetett eszközök 
vizsgálata és korrekciója. A szolgáltató és a kereskedelmi ágazatok 
vonatkozásában ezek a befektetett eszközökhöz kapcsolódó ROO 
mérlegmodellben kimutatott számszaki eredmények változásai negatív előjelet 
eredményeztek. A kereskedelem esetén mintegy 5,5%-os csökkenés, a 
szolgáltató esetén mintegy 13%-os csökkenés jelent meg. Következésképpen 
mindez abból adódik, hogy mindkét ágazat olyan tárgyi eszközöket használ a 
bevételszerző tevékenységéhez, melyek amortizációs kulcsa és valós 
elhasználódásuk megközelítőleg megegyező. Nem üzemeltetnek olyan ipari 
jellegű termelőgépeket, berendezéseket, amelyeknek élettartama és hasznossági 
időintervalluma meghaladja az elszámolt amortizációt. Következményként 
megjelenik az ROO mérlegmodellekben az értékhelyesbítés, és a valós érték, 
melyek szükség szerint korrekciós tényezőket generálnak az alapmérleg 
kimutatott értékeire. Megjegyzendő, hogy az alapmérlegek ROO korrekciója 
során az elért eredmények növekedést vagy csökkenést mutathatnak, hiszen a 
cél nem a fel- vagy a leértékelés, hanem az optimális értékelési tartományok 
figyelembe vétele és használata. Ebből adódik tehát, hogy az ROO 
mérlegmodell kialakítása során a korrigált alapmérlegek az ágazati és a 
gazdálkodói sajátosságok paramétereinek függvényében alakulnak ki. 
Összességében így kijelenthető, hogy az ROO korrekciós mérlegoszlopban 
kialakult számszaki értékek megfelelnek a megbízható valós összkép 
kialakításához szükséges ismérveknek. Az ROO mérlegoszlop kialakításánál 
kizárólag olyan számviteli, és adójogi tényezők, valamint releváns információk 
kerültek adaptív alkalmazásra, amelyek alapvetően a törvényi kereteken belül 
kötelező tartalmi elemként meg kellene, hogy jelenjenek a gazdálkodók 
könyvvezetési rendszerében az éves beszámoló összeállításánál. Az ROO tehát 
nem egyéb, mint a rendelkezésre álló számviteli lehetőségek halmazának 
optimális alkalmazása a megbízható, valós összkép kialakításához.  
 

• FPA (Feedback Process of Accounting) 
Az FPA mérlegmodell kialakításánál megjelenítettem olyan információkat, 
melyek a jövőbeni gazdálkodási ismérvek visszacsatolásaiból álltak. 
Lényegében mindegyik mérlegmodell esetében a viszonyítási alapot az 
alapmérleg biztosította, minden számszaki érték analizálása ennek 
függvényében történt. Az FPA modellek ágazatonkénti lefuttatásánál a 
végeredmény minden esetben erős növekedést mutatott a bázis mérleg 
mérlegfőösszegéhez viszonyítva:  

1) kereskedelem: 5%,  
2) szolgáltatás: 10,5%,  
3) mezőgazdaság: 20% 
4) ipar: 39%,  
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Az FPA esetében, azaz érdekes jelenség figyelhető meg, hogy minden esetben 
növekvő értékek jelennek meg a mérlegmodellben. Következik mindez abból, 
hogy a gazdálkodó menedzsmentje alapvetően egy expanzívabb jövőkép 
felállítására törekszik, ezért az abból fakadó információk egy fejlődési 
tendenciára predesztinálják a modellt. A gazdálkodók célja mindig a 
profitszerzés, a jövedelemtermelés és a növekedés. Ezek elválaszthatatlan 
jellemzői a vállalkozásnak. Ebből adódóan mi más cél vezérelné a gazdálkodó 
menedzsmentjét, mint a folyamatos növekedés, és a lehetőségek szerinti 
expanzív fejlődés. A számvitel ezt a vállalkozás folytatásának elvében vezeti le. 
Az FPA mérlegmodell által igazolódik vissza, és mutatható ki a gazdálkodás 
létjogosultságra való törekvése, valamint a menedzsment ideális, expanzív 
jövőképének megjelenése az adott közgazdasági környezetben. Az FPA logikai 
módszere magában hordozza az értékteremtő tényezők megjelenését a 
vállalkozásnál. 
 
EBV (The General Economic Environment’s Effect on Balance Sheet) 
 
Az EBV mérlegmodell viszonya az alapmérleghez százalékban kifejezve:  

1) kereskedelem: -7%,  
2) mezőgazdaság: 13,5% 
3) szolgáltatás: 22%,  
4) ipar: 73%,  

A makrogazdasági környezeti hatások figyelembe vétele az EBV 
mérlegmodellben változó számszaki eredményeket produkál. Az EBV 
korrekciós értékeinek adatállománya a menedzsmenten és a tulajdonosi körön 
túl, főként külső szereplők számára (például akvizíciós szándékkal fellépő 
konkurencia) jelent nélkülözhetetlen információkat. A kereskedelmi szektor 
negatív értéke az ágazat jelenlegi sajátosságából adódik. Természetesen ez az 
eredmény nem feltétlenül konstans, csak a jelenleg érvényesülő 
makrokörnyezeti tendenciák lekövetéséből származik. Elképzelhető olyan 
változás az adott szektor gazdasági folyamataiban, mely erőteljes felértékeléshez 
vezethet a makrogazdasági hatások visszacsatolásából adódóan. Egyéb ágazatok 
viszonylatában az értékelés az EBV modellen keresztül többlet hozadékot 
produkált. Itt is kijelenthető akár a kereskedelmi szektornál, hogy a 
mérlegmodellt befolyásoló gazdasági hatásokból fakadó ingerek, képesek 
ellenkező előjelű korrekciókat okozni. Jelen gazdasági környezetben elsősorban 
a fogyasztás visszaesése miatt a kereskedelmi tevékenység veszít jövedelmi 
viszonyaiból, míg egyéb ágazatok jellemzően kisebb mértékű veszteségek vagy 
stagnálások árán, de nagyjából stabilan tartják piaci pozícióikat. Az EBV 
mérlegmodell alkalmazásának lényegi sajátossága jellemzően mindig az, hogy a 
lehetségesen felmerülő makrogazdasági hatások, lehető legpontosabb 
letérképezése által fog használható módon kialakulni.  
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4.3.2. Az ágazati- tényező mátrix összeállítása, kitöltésének szempontjai  
 
A számviteli politika összeállításához segédletként elkészítettem az ágazati 
tényezők mátrixát, amely megkönnyíti a számviteli menedzsment számára azt a 
módszertani alkalmazást, amelyet a mérlegoszlopok modellezésénél javasoltam. 
Természetesen abban az esetben, ha a számviteli diszciplína ide vonatkozó 
rendelkezéseit eltérő illetve speciális módon alkalmazzák, akkor kialakuló 
sorrendiség ettől eltérő értékeket is megjeleníthet. A tényezők megfelelő 
ismérvek alapján történő sorrendjének felállítása, elvárja a számviteli 
menedzsmenttől mind a számviteli törvény, mind a gazdálkodási és szervezeti 
struktúra készségszintű ismeretét, és adaptálási lehetőségét. A felépített 
mátrixban az ROO, az FPA, és az EBV oszlopok – jelen esetben - kizárólag a 
kutatásban felmért adatbázis összesített értékeiből kerültek kitöltésre. 
Természetesen az ágazati tényezők mátrixában az ROO oszlopot optimális 
összeállításánál figyelembe kell vennünk a gazdálkodónál megjelenő ágazati 
sajátosságokból adódó egyéb jellemzőket is. A kitöltés a következő lépésekkel 
valósítható meg: 

1. A bázismérleg és a főkönyvi kivonat valamint az azt alátámasztó analitika 
birtokában meg kell határozni azokat a domináns mérlegrészeket, amelyek 
lényegesek a vállalkozás tevékenységének tekintetében. 

2. A rendelkezésre álló diszpozitív tényezők figyelembe vételével, - azok 
esetleges súlyozásával - ki kell alakítani a jelentőségi sorrendet. Ezáltal az 
ágazati tényezők mátrixában olyan felállított, csökkenő volumenen alapuló 
ismérveket jeleníthetünk meg, mely az éves beszámoló összeállítása során 
segít az értékelési eljárás helyes alkalmazásában. Következésképpen az 
ágazati tényezők mátrixában az ROO-t gyakorlatilag a vállalkozás 
tevékenysége, és az alkalmazott számviteli politika kettőse határozza majd 
meg. Mindenképpen megjegyzendő, hogy alapvetően a számviteli politika 
a vállalkozásra szabottan, ezzel egyedileg kerül kialakításra. Ezért mindkét 
elem egymással összefüggésben és egymás kölcsönhatásában alakítja a 
mátrixban a jelentőségi sorrendet.  

3. Az FPA és az EBV oszlopok esetében az ROO oszlopával ellentétben nem 
feltétlenül határozható meg a sorrendiség. A kialakult tényezősor 
folyamatos változást produkálhat az egymást követő évek éves 
beszámolóinak a tárgyidőszaki FPA-val és EBV-vel való korrigálásából 
adódóan. Tehát több évre vonatkozólag az FPA és az EBV sorrendjét nem 
lehet meghatározni, mindig csak utólag és az adott periódus 
vonatkozásában lehet kialakítani. Az FPA-nál és az EBV-nél a számviteli 
politika eszközrendszerének használatával, alapvetően a külső környezeti 
hatásokat és a menedzseri elképzeléseket jeleníthetjük meg, amelyek, 
állandó változásban vannak, ezért a tényezőinek súlyozása csak egy 
időszakra vonatkozólag értelmezhetők. (7. sz. táblázat)  
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7. sz. táblázat: A számviteli politika kialakítását segítő ágazati mátrix összeállításának modellezése 
 

Számviteli politika összeállításának ágazati-tényező mátrixa 
Ágazatok Mezőgazdaság Kereskedelem Ipari termelés Szolgáltatás 
Tényezők ROO FPA EBV ROO FPA EBV ROO FPA EBV ROO FPA EBV

Valós értéken való értékelés alkalmazása 6 X X 7 X X 6 X X 11 X X 
Értékcsökkenés módszerének megválasztása 1   1   1   1   
Értékvesztés elszámolásának módszere 7 X X 7 X X 4 X X 7 X X 
Értékhelyesbítés módszere 15 X X 8 X X 4 X X 10 X X 
Választott árfolyam meghatározása 12 X  2 X  2 X  4 X  
Maradványérték meghatározása 4 X  3 X  3 X  3 X  
Tartós és jelentős érték meghatározása, fogalma 10   6   4   9   
Jelentőségi hibahatár mértékének meghatározása 8   5   5   10   
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 9   6   4   11   
Céltartalék képzése és visszaírása 11   8   6   11   
Beszerzési érték, beszerzési ár meghatározása beruházásnál 6   4   4   6   
Előállítási költség (STK, SEEAÉ) 3   8   5   10   
Alapítás, átszervezés aktivált értéke 13   8   6   10   
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 17   8   6 X X 11   
Pozitív üzleti vagy cégérték meghatározása 17 X X 5 X X 6 X X 8 X X 
Kisértékű eszközök egyösszegű leírása 2   1   1   2   
Az értéknövelő felújítás és karbantartás meghatározása 4   4   2   5   
Értékpapírok illetve tartós devizabetétek értékelésekor 
átlagár vagy FIFO módszer választása 14   7   4   8   

Készletek értékelésekor átlagár vagy FIFO módszer választ. 5   5   5   10   
Forgatási célú értékpapírok árfolyamának meghatározása 16   5   6   8   
Elhatárolások képzése 7   1   1   1   

 
Forrás: Saját összeállítás 
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4.3.3. A számviteli menedzsment működtetésének meghatározó elvi kérdései 
 
1. A vállalkozás által elkészített számviteli politika meghatározó eleme a 

számviteli információs rendszer felépítésének is. A számviteli információs 
rendszer parametrizálása a számviteli politika által meghatározott 
értékteremtő tényezőin keresztül történjen. 

2. Figyelembe kell venni a gazdálkodó szervezet fundamentális jellemzőit, 
valamint azoknak a vállalkozás működtetésének irányába tett hatékonysági 
transzparenciáját. 

3. A számviteli menedzsmentnek ki kell alakítania az a számviteli filozófiát, 
amelynek keretén belül összehangolja a számviteli folyamatokat. Ebből 
adódóan működtetési kontroll kell kiépítenie a számviteli folyamatok 
szervezésénél, irányításánál és szabályozásánál. 

4. A számviteli menedzsment feladatainak elvégzése során képes lesz a 
számviteli döntések elszámolási alternatíváit oly mértékben figyelembe 
venni, ahogy azok gazdasági hatásai optimálisan mutassák a vállalkozás 
megítélésének valós összképét az adott időszakban. 

5. A kidolgozott ágazati mátrix modell a ROO, FPA, EBV modelloszlopokon 
keresztül kapcsolódik a számviteli menedzsment döntési folyamatához. 

6. A menedzsment által kialakított intézkedési terv, az abban foglalt 
intézkedések transzparenciáján keresztül a pénzügyi és a vezetői számviteli 
működtetésével összhangban valósítható meg. 

7. A komplex számviteli tevékenység megvalósítását segíti a számviteli 
információs rendszer, valamint mindazon számvitel-szervezési folyamtok 
definiálása, amelyek elősegítik a számviteli menedzsment hatékony 
munkáját. Ilyen folyamatok lehetnek: a gazdasági elemzések és pénzügyi 
elemzések készítése, a számviteli technológiai fogalmak rögzítése, a 
számviteli folyamatok kontrollja, illetve az adatáramlások.  

8. A pénzügyi számvitel és a vezetői számvitel adatáramlási hidakon keresztül 
kapcsolódik a számviteli menedzsment által kidolgozott intézkedési 
tervekhez és döntési alternatívákhoz.  

9. A kialakított számviteli elszámolási rendszer hatékony működése érdekében 
figyelembe kell venni a számvitel alrendszereinek és a számviteli 
politikának egymásra gyakorolt hatásának.  

10. A számviteli menedzsment a számviteli folyamatok működtetése során a 
számviteli politikában meghatározott értékteremtő tényezőkön keresztül 
ellenőrizheti a kapcsolt gazdálkodási területek mechanizmusát, illetve 
mérheti a működtetésre gyakorolt hatását a számviteli értéknövelésben. 



150 

28. sz. ábra: A számviteli menedzsment működtetésének folyamatábrája 

 
Forrás: Saját összeállítás
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5. ÚJ ÉS ÚJSZERŰ EREDMÉNYEK 
 

1. A számviteli politika szabályrendszerének és szerepvállalásának 
növelése a vállalkozások működtetésében kiemelt és meghatározó 
feladat. Különös tekintettel annak kialakítására valamint a vállalkozás 
irányítási kapcsolatrendszerében történő alkalmazására. Nagyobb 
hangsúlyt kell fektetni a szakmai képzésre, az oktatásra, mind elméleti, 
mind gyakorlati szinten szélesebb ismeretekre van szükség. 

 

2. A számviteli politika kialakításánál a kimutatott tényezők figyelembe 
vétele, azok meghatározott prioritása, ágazatonként – mezőgazdaság, 
kereskedelem, ipar, szolgáltatás – hatással van a vállalkozás 
vagyonértékének reális megítélésére és ugyancsak meghatározó a 
számviteli menedzsment döntési mechanizmusában. Ezek a számviteli 
politika értékteremtő közgazdasági tényezői nagymértékben segítik a 
gazdaságilag vezetéstámogató (menedzsment orientált) számviteli 
politika kialakítását.  

 
3. A kis,- és középvállalkozások gazdálkodására ható számviteli, 

számvitel-szervezési folyamatait – a versenyképességük érdekében – 
fejleszteni kell, át kell gondolni a számviteli rendszereiket 
meghatározó tényezők kapcsolatrendszerét, mindazokat a 
kialakításukat gátló, és alkalmazásukat korlátozó, tényezőket, 
amelyek negatívan befolyásolják a számviteli politika kapcsolódását a 
valós vállalkozási kép megítélésében. 

 
4. A vállalkozás menedzsmentjébe integrálódnia kell a számviteli 

menedzsmentnek, mivel a gazdasági események elszámolás 
orientáltságát a döntési hierarchiában a számviteli menedzsment 
képes biztosítani. Ezáltal a számvitel-szervezési folyamatok 
komplexitásában rejlő elszámolási és gazdasági irányultság a számviteli 
politika segítségével összehangolható lesz.  
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5. Az adott nemzetgazdasági környezetben azonos tevékenységet végző, 
azonos méretszerinti besorolási kategóriájú gazdasági vállalkozások által 
produkált mérlegtételek összehasonlíthatósága nagymértékben 
meghiúsul az általuk alkalmazott értékelési eljárások különbözőségéből 
adódóan. Az összehasonlíthatóságot menedzsment oldalról segítheti a 
mérleg egyenértékes felállítása. A közgazdasági tényezők 
kapcsolatrendszerének függvényében a mérleg egyenértékes 
tényezőcsoportok megállapítása alapvető feltétele a számviteli 
menedzsment elszámolás orientált hatékony működésének. 

 
6. A módszertani fejlesztés eredményeképpen feltárt közgazdasági 

tényezők definiálása és ágazatonkénti prioritása segíti a döntésorientált 
számviteli politika kialakítását, amelyben segítséget nyújt az ágazati-
mátrix tényező rangsorolási és kiválasztási modell. Modellalkotás 
segítségével könnyebben kialakíthatók lesznek a számviteli politikák, 
amely dokumentáció jobban szolgálja, valamint elősegíti a vállalkozás 
döntési mechanizmusát. A modellben, az ROO, FPA, EBV 
mérlegoszlopok kialakításánál és bevezetésénél olyan tényezőket kell 
figyelembe venni, amelyek a gazdálkodó egységeknél megjelenő 
jövőkép jelenlegi mérlegértékre ható, és az azt befolyásoló 
visszacsatolásait hivatott számszerűsíteni. 
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6. KÖVETKEZTETÉSEK 
 

• A közgazdasági értékteremtő tényezők definiálásával, javul a döntési 
mechanizmus, és mindennek a pénzügyi hatását élvezhetik a 
vállalkozások.  

• Visszaigazolódott az a hipotézisem miszerint a vállalkozás számviteli 
politikájának kialakításában a törvény adta lehetőségeken belül egyéb 
közgazdasági tényezőt illetve azok prioritását is kell figyelembe venni. 
Ezeket a gazdasági vezetésnek be kell építeni a gazdálkodásszervezésbe, 
következésképpen ki kell alakítani – fel kell építeni – a hatékonyan 
működő számviteli vezetést. 

• A vállalkozás által elkészített számviteli politika eltéréseinek bemutatása 
a gazdálkodó szervezet fundamentális jellemzőinek figyelembe 
vételével, meghatározza, annak hatékony működését. 

• A modelloszlopok kialakításával a vezető testület döntései és a választott 
könyvvizsgáló javaslatai alapján, a megfelelő, a vállalkozás 
gazdálkodását jobban támogató alternatívák kialakításra kerülhet sor. 

• A feltárt különbségek (a kialakított számviteli politikákban) azok, 
amelyek leginkább befolyásolják, illetve meghatározzák a vállalkozások 
eredményességét, illetve a vállalkozások számviteli értéknövelését, 
kimutatva a kettő közötti kapcsolatokat. Az elemzések 
eredményeképpen a kapcsolt gazdálkodási területek –divíziók 
gazdálkodási kapcsolata - hatásmechanizmusa, egyértelműen 
kimutatható.  

• A statisztikai kérdéssor adatainak feldolgozása során megállapítást 
nyert, hogy a hazai gazdálkodók döntő hányada ágazati besorolástól 
függetlenül, szakszerűtlenül, helytelenül és a tudatos döntésektől 
mentesen alakítja ki és használja a számviteli politikáját. Ahhoz, hogy a 
vállalkozók által produkált mérleg információk ne csak számsorok 
legyenek egy kötelezően elkészítendő szabvány formanyomtatványon, 
ahhoz alapvetően át kell strukturálniuk a számviteli, eljárási és 
alkalmazási folyamataikat.  

• Szakmai kompetenciákkal rendelkező személyek közreműködése révén 
kell kialakítani a számviteli politika diszpozitív tényezőinek összességét.  

• A hazai mikro- és kisvállalkozások nem mérik fel kellő súllyal a 
szakemberek szükségszerű megjelenését a vállalkozásaiknál. Általában 
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azt feltételezik, hogy az ilyen típusú specialisták igénybevétele túlzott és 
indokolatlan mértékű meg nem térülő költségterhet jelent a számukra.  

• A jelenleg kibocsátott mérlegek döntő többsége nem felel meg azon 
kritériumoknak, mely a valós összkép biztosítás tekintetében 
megfogalmazódnak. Véleményem szerint a gazdálkodó egységeknél 
kimutatott számszaki eredmények alkalmatlanok a reális kép 
bemutatására. Tulajdonképpen minden gazdasági szereplőnek érdeke 
lenne ezen anomália felszámolása. Ehhez azonban kevés az az opció, 
hogy a vállalkozások belső döntési mechanizmusára van bízva a 
számviteli politika összeállítása, illetve bizonyos részeinek önálló 
megválasztási lehetősége. Gondolok itt például az értékelés szabályzat 
legtöbb elemére.   

• A mérlegben produkált számszaki értékek torzulásai kinek-kinek – 
befektetők, tulajdonosok, külső piaci szereplők, stb. - eltérő érdekek 
alapján jelentenek pozitív vagy negatív megítélést.  

• A hazai kkv. tulajdonosi köre és menedzsmentje alapvetően nem kap 
teljes körben használható, és értékelhető információt a számviteli 
folyamatok irányításához, csak abban az esetben, ha vállalkozás 
megfelelően kimunkált számviteli politikát alkalmaz, mellyel alá tudja 
támasztani a gazdasági döntéseinek helyességét. 

• A mikro- és kisvállalkozások számviteli politikájában meghatározott, a 
számvitel törvény által diszpozitív módon szabályozott tényezők hatása 
egyértelműen megmutatkozik a mérleg valós vagyoni, pénzügyi, 
jövedelmi viszonyaira vonatkozóan, ami torzító hatást – nem valós – is 
eredményezhet. Kivételt képeznek azok az esetek amikor a számviteli 
politikát menedzsment orientáltan alakítják ki, figyelembe véve a 
vállalkozás fundamentális jellemzőit.  

• A második hipotézisem szerint a feltételezésem helytállóak tekinthető, 
miszerint a vállalkozások fundamentális jellemzői rámutatnak a 
döntésorientált számvitel politika meghatározására. Következésképpen a 
számviteli politika tartalmai tényezőinek besorolása ágazati és 
tevékenységi szinten is meghatározó. 

• A számviteli menedzsment által így korrigált mérleg információk a 
vállalat vezetői számára nélkülözhetetlenek. A számviteli menedzsment 
a vállalkozás azon vezetői menedzsmenti körbe kell tartozzon, akik a 
gazdálkodás irányát és folyamatát döntéseikkel befolyásolják.  

• Jellemzően a hazai tulajdonosi körrel rendelkező vállalkozások a 
számviteli politika összeállítása során célként határozzák meg a 
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potenciálisan fizetendő vállalkozási nyereség adó csökkentésére való 
törekvést. Következésképpen, a cél érdekében alárendelt mérleg 
összeállítása során torzul a vállalkozás valós vagyoni, pénzügyi, 
jövedelmi paramétereinek értéke.  

• A számviteli politika, - az a gyakorlatban használt számviteli filozófia - 
amely szerint, jellemzően az adott vállalkozó társaságban megjelenő 
érdekhordozók (tulajdonosok, hitelezők, menedzsment, állam) 
érdekeinek szintetizálása alapján az ebből adódó eltérő információs 
igényeinek a megfeleltetése.  

• A számviteli filozófiában megjelenik a gazdasági valóság 
befolyásolására irányuló szándék. (előnyös kép, azaz valószínűleg nem a 
megbízható és valós összkép érvényesül) 

• Az értékelési eljárásban alkalmazott eljárás kombinációk, azaz a 
számviteli törvényben diszpozitív módon meghatározott rendelkezésre 
álló szabadságfokok nincsenek a vállalkozás által kidolgozott számviteli 
modell alapokon, specifikáltan összehangolva a vállalati célok 
igényeivel. A vállalkozások eltérő tevékenysége eltérő mérlegértékelési 
eljárásokat igényelnek, természetesen az adott vállalkozásra 
vonatkoztatva. 

• A modellezésekkel ténylegesen növelhető a vállalkozás tulajdonosi 
értékszemlélete –valós megítélést és reálisabb vagyonértéket mutathat - 
így javítható a külső piaci szereplők számára is a valós kép megítélése 
valamint a számvitel üzleti életben betöltött szerepe. Ugyanakkor az 
információk összehasonlíthatósága nélkül – mérleg egyenértékes 
bevezetését - a számviteli adminisztratív értéknövelés nem valósulhat 
meg, ami a tulajdonosi és a befektetői szemlélet egyre inkább 
megkövetel. 

• A számviteli politika kialakítása és megalkotása legtöbb esetben 
szabályszerűségnek való megfeleltetést jelent és nem a gyakorlati 
hasznosságát mutatja a számviteli menedzsment döntései felé. 

• A korrekciós tényezők csoportosítása nagyságrend alapján step by step 
lépésekkel kell, hogy történjen. Az éves zárómérlegből kiindulva, azt 
oszlopokkal kibővítve különféle korrekciós tényezőkkel módosítva 
kialakított mérleg értékek - a számviteli törvény alapján elkészített a 
vállalkozó méretére, a gazdálkodó ágazati tevékenységére általunk 
szabott számviteli politika - mérlegkorrekciós tényezőinek feltárása. 

• A számviteli politikában meghatározott változók alkalmazásánál az alábbi 
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gazdasági sarokpontokat kell figyelembe venni: 
 

o Árfolyampolitika (a gazdálkodás folyamataiból milyen részt 
képvisel a devizás ügyletek száma, különösen a kereskedelmi és 
szolgáltató szektorban) 

o Tárgyi eszközhányad –azaz mekkora hányaddal állítja elő az 
értékesítés árbevételét - az árbevételre jutó eszközhányad alapján, 
különösen ipari és mezőgazdasági termelői szektorban).  

o Immateriális javak elhasználódása kevésbé kézzel fogható, mint a 
műszaki berendezéseké – különösen a szolgáltató szektorban. 

o Ingatlanok összetétele és arányuk az eszközökön belül 
(maradványérték, értékhelyesbítés) 

o Valós érték meghatározása a számviteli törvény változóinak 
optimális figyelembe vétele (egyéb tényezői korrekciók 
szektoronként), a tevékenységekre leginkább jellemző számszaki 
eredményeinek illetve tényezőinek figyelembe vételével történő 
korrekció. 

 

• A harmadik hipotézisem beigazolásában a modellezések egyértelműen 
alátámasztották, hogy növelhető a vállalkozás tulajdonosi 
értékszemlélete filozófiája – valós megítélést és reálisabb 
vagyonértéket mutathat – így javítható a külső piaci szereplők számára 
is a számvitel üzleti életben betöltött szerepe. 

• Számviteli menedzsment: a számviteli folyamtok szervezése, vezetése, 
irányítása, szabályozása és mindezek beépülése a döntéshozó gazdasági 
számvitel-szervezési folyamatban, operatív és stratégiai szinten. 

 
• Feedback Mechanism of Financial Accounting: A számviteli 

menedzsment döntési mechanizmusához kapcsolódó visszacsatolások, 
melynek folyamata következő: számviteli információ → gazdasági döntés 
→  korrigált számviteli információ → korrigált gazdasági döntés. A 
számviteli menedzsment döntési mechanizmusához kapcsolódó 
visszacsatolások által, a valós képre ható, befolyásoló tényezők 
potenciális figyelembe vételére került kialakításra általam a Feedback 
Process of Accounting (FPA) elnevezésű fogalom. 
 

•  R&OO (mérlegoszlop) Real and Optimum Option típusonként 
alkalmazandó és hozzárendelt mérlegoszlop. (valós és optimális opciók), 
amely a gazdálkodót hozzásegíti az objektív, megbízható valós összkép 
biztosításához a vállalkozás gazdálkodásáról. Olyan értékelési elemeket – 



 157

tényezőket figyelembe vétele -az adott ágazat korrekciós tényezői közé,- 
melyek a főkönyvi adatok alapján szignifikáns dominanciát képeznek a 
mérleg főösszegre vonatkozóan. 

 
• A tágabb makrogazdasági környezet mérleg érték változásra gyakorolt 

hatása - The General Economic Environment’s Effect on Balance Sheet - 
(EBV). A mikrogazdasági környezeten túlmutató, a számviteli faktorokat 
befolyásoló folyamathalmaz mérlegszintű kezelési metódusának a 
megoldása, azaz a makrogazdasági környezeti hatások figyelembe vétele. 

 
• Adminisztratív Számviteli Érték: azaz érték, amelyet a vállalkozás 

dokumentációs eljárásaiból – számviteli politikából – valósághűen mutat a 
tulajdonosok felé. 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 
 
A globalizálódó világgazdaságban tevékenykedő vállalatok mérete, struktúrája 
és irányítási technikája alapvetően megváltozott. A vállalkozások többsége 
egymástól jelentősen eltérő, számottevően különböző technológiával visz a 
piacra nagyon különböző termékeket. A gyors üzleti világban a megfontolt 
vezetéshez, a megfelelő döntésekhez megalapozott, pontos számviteli 
információkra van szükség. A vezetők számára nélkülözhetetlen 
információáramlásának fontos eszközei a stratégiai és gazdasági elemzések 
mellett a számviteli dokumentációs tartalom. Következésképpen a 
követelményekhez igazodó magas színvonalú gazdasági vezetésnek a 
vállalkozások különböző szintjein egyaránt nélkülözhetetlen eleme a 
szabályozottság, a dokumentációs háttér – számviteli politika - kialakítása. A 
vállalkozások bővülő méreteivel, tevékenységeivel és a vezetés 
bonyolultságának növekedésével azonban egyre inkább előtérbe lép - a 
tájékozottság megszerzésének előfeltételeként - a jól kiépített adatszolgáltatási, 
adatfeldolgozási és információs-rendszer kialakítása. Ebből adódóan a 
számvitel-szervezési valós-értékelő munka, és a menedzsment orientált 
számviteli folyamat felépítése, azaz a jó számviteli politika kialakítása.  
A számviteli politika menedzsment orientált kialakítása alapján levonható és 
kiszűrhető számviteli információk, és következtetések szabják meg a gazdasági, 
számviteli cselekvés irányát, és egyúttal segítik a hatékony gazdálkodást. 
Alapvető követelmény, hogy a feladatokat és az eszközöket úgy kell összhangba 
hozni a célokkal – számviteli politika illetve a menedzsment döntési 
folyamatának összehangolása -, hogy a vállalkozás hosszú távon eredményesen 
működjön. E követelménynek azonban csak úgy lehet megfelelni, eleget tenni, 
ha a számvitel-szervezési folyamat és tevékenység minden lényeges elemét – 
mint a számviteli politika - mélyrehatóan annak a vagyonelemekre vonatkozó 
komplexitásában vizsgáljuk. A vezetés nélkülözhetetlen eszközeinek a 
fejlesztése, lényegében olyan módszerek megtalálása, amelyekkel a vállalkozási 
tevékenység, pénzügyi stabilitás megismerhető, megteremthető. Természetesen 
mindezt a számviteli folyamtokra illetve a számviteli menedzsment kialakítására 
kell hangsúlyozni, hiszen a pénzügyi folyamatok tükörképeként jelennek meg a 
gazdasági tevékenységek leképezésében a számviteli elszámolások. A 
vizsgálataimat elméleti és gyakorlati modellezésekkel végeztem el. A saját 
vizsgálatok keretében részletesen ismertetem a számviteli politika és a 
számvitel, mint tudomány szakirodalmi hátterét a menedzsment döntési 
kapcsolatrendszerében. A kutatásban felhívom a tulajdonos figyelmét a 
számviteli dokumentációkban rejlő esetleges gyenge pontokra, segítséget adok 
azok felismeréséhez és megoldásához, valamint a módszertani lépésekkel 
rámutatok, a menedzsment számviteli filozófiájának a kialakítására valamint 
döntésorientált fejlesztésére. 
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7.1. Summary 
 
The size, structure and control techniques of enterprises operating in a 
globalized world economy have fundamentally changed. Most of the enterprises 
market various products, applying most diverse and various marketing 
technologies. In an accelerated business world, proper business decisions 
demand well-founded, exact accounting information. Besides strategic and 
financial analyses, accounting documentation contents are important tools of 
information stream indispensable for business executives. Therefore, high level 
economic management, that is able to meet requirements, implies well regulated 
documentation background, i.e. accounting policy, on various levels of the 
enterprises. Nevertheless, as enterprises grow and their activity broadens, and as 
enterprise management is getting more complex, a well-established data 
supplying, data processing and information system seems a more and more 
essential prerequisite of business intelligence. Resulting from that, the 
evaluation of the accounting work-flow and setting up a management-oriented 
accounting process is just as important as preparing a proper accounting policy. 
The direction of economic and accounting activity is determined by the 
accounting information and conclusions which can be derived from a 
management-oriented accounting policy, and which also facilitate effective 
economy. An essential requirement is that tasks and tools must be harmonized 
with goals (i.e. reconciliation of accounting policy and the decision-making 
procedures of the management) in a way that the enterprise should remain 
effective in the long run. However, this requirement can only be met if every 
major element of the accounting work-flow logic and practice, such as the 
accounting policy, is thoroughly observed. The development of the essential 
tools of the management means, fundamentally, finding methods which 
facilitate the creation and knowledge of the enterprise activity and financial 
stability. Certainly, the importance of accounting procedures and the 
establishment of accounting management must be emphasized, since accounting 
records appear as reflections of financial procedures in economic activity 
modeling. In my analysis, I applied theoretical and practical modeling methods, 
by which I presented the effects of the interaction between the economy of real 
enterprises, and their accounting policy. Along with my own research, I review 
the bibliographical background of the accounting policy and accountancy as an 
academic field, in the light of the decision-making mechanisms of the business 
management. In my analysis, I point out some possible weaknesses within 
accounting documentations, I also provide useful hints to recognize and solve 
them, and present the step-by-step methodology of setting up an accounting 
philosophy, and the decision-oriented development of the business management. 
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    1. számú melléklet 
 

KÉRDŐÍV  A  VÁLLALKOZÁSOK  SZÁMVITELÉRŐL 
 
I.  AMINTAVÉTELBEN RÉSZTVEVŐ GAZDÁLKODÓ ÁLTALÁNOS ADATAI ÉS 

EGYÉB PARAMÉTEREI: 
K1) A vállalkozás megnevezése: ....................................................................................  

K2) A vállalkozás alakulásának időpontja (év): 

    .....................................  
K3) Számszaki azonosító információk a 2008 tárgyévi éves beszámoló adatai alapján: 

Mérleg főösszeg:  ............................................. ezer HUF. 
Árbevétel: ......................................................... ezer HUF. 
Saját tőke összege:  .......................................... ezer HUF. 
Átlagos statisztikai állományi létszám: ............   fő 

K4) A vállalkozás ágazati besorolása: 

a)  kereskedelmi 

b) szolgáltató 

c) termelő  

d) mezőgazdasági 

K5) A számviteli folyamatokért felelős személy legmagasabb iskolai végzettsége:  

a) középfokú         

b) felsőfokú tanfolyam      

c) főiskolai      

d) egyetemi             

K6) A számviteli folyamatokért felelős személy a gyakorlatban eltöltött éveinek száma: 

a) 1-2 év           

b) 3-5 év           

c) 6-10 év          

d) 10 évnél több 

K7) Jelölje meg az Ön által betöltött funkciónak megfelelő megnevezést: 

a) tulajdonos 

b) vezető tisztségviselő 

c) alkalmazott – felsővezető 
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d) alkalmazott- középvezető 

e) bérkönyvelő 

f) egyéb (pl.: gazdasági ügyintéző, számviteli dogozó) 

 

II. ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK: 

K8) Az Ön ismeretei alapján a számviteli politika milyen szerepet képvisel a 
vállalkozás életében? 

a) Az értékelési, elszámolási keretelvek meghatározásának tartalmi és formai 
meghatározása 

b)  A törvények betartására irányuló rendelkezések leírása, melyet az 
adóhatósági ellenőrzéshez kell elkészíteni 

c)  A vállalkozás döntési mechanizmusában nyújt segítséget 

d) Meghatározza, hogy ki a felelős a készpénzkezelésért  

e) Rendelkezik a házipénztárban tartható pénzmennyiségről 

K9) Tudomása szerint rendelkezik-e a társaság számviteli politikával? 

a) igen 

b) nem  

c) nem tud róla 

d) csak egyes részeit készítette el (pl. pénzkezelési szabályzat) 

K10) Kik vesznek részt a társaság számviteli politikájának kialakításában? 

a) a tulajdonosok 

b) a társaság képviseletére jogosult vezető tisztségviselők (vezérigazgató, 

ügyvezető, ügyvezető igazgató) 

c) a társaság könyveléséért felelős gazdasági vezető 

d) könyvvizsgáló 

e) kollektívan minden érintett vállalatvezető 

K11) Kik vesznek részt az egyes értékelési eljárásokhoz kapcsolódó döntéshozatalban? 

a) a tulajdonosok 
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b) a társaság képviseletére jogosult vezető tisztségviselők (vezérigazgató, ügyvezető, 

ügyvezető igazgató) 

c) a társaság könyveléséért felelős gazdasági vezető 

d) könyvvizsgáló 

e) kollektívan minden érintett vállalatvezető 

K12) A vállalkozás számviteli politikáját, szakma terület specifikusan készítik-e el?    

a) igen 

b) nem  

c) nem, mert nincs feladatkör megosztás a vállalkozás méreteiből adódóan  

K13) Milyen szempontok alapján illetve célok érdekében hozza meg a számviteli 
politikához kapcsolatos döntéseit? 
 

a) jövedelem maximalizás (bonus prioritások előtérbe kerülése) 

b)  adóminimalizálás 

c) külső szereplők (hitelezők) felé mutatott pozitív arculat 

d) a valós pénzügyi, jövedelmi, vagyoni helyzet bemutatása 

e) ötletszerűen, nem tudatos döntési mechanizmus eredményeként  

f) ellenőrzés illetve elszámoltatás alátámasztására  

K14) Támaszkodik-e a számviteli politikában meghatározott eljárások alapján 

kidolgozott számviteli információs rendszerre? 

a)    igen 

b)    nem 

c)    részben 

d)    nem ismeri a lehetőségeket 

 

 

K15) A számviteli politikában hozott döntések kielégítik-e az Ön által meghatározott 

információs igényeket? 

a) igen 
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b) nem  

c) részben 

d) nem használja  

K16) A vállalkozásnál milyen célokra használják a számviteli politikát? 

a) csak az éves beszámoló elkészítéséhez 

b) vezetői döntésekhez 

c) a vállalati információs rendszer alapját képezi 

K17) Ellenőrzi-e a vezető valamilyen módon a költségek alakulását? 

a) nem ellenőrzi 

b) csak indokolt esetben ellenőrzi 

c) időszaki rendszerességgel ellenőrzi 

d) csak az évzárásnál ellenőrzi 

 

III.  A KONKRÉT, A SZÁMVITELI POLITIKA GYAKORLATI ALKALMAZÁSA 

SORÁN MEGHATÁROZOTT VÁLTOZÓK EREDMÉNYEI 

 

K18) Jelölje meg a társaság által alkalmazott beszámoló formáját: 

a) éves beszámoló 

b) egyszerűsített éves beszámoló 

c) összevont (konszolidált) éves beszámoló 

d) egyszerűsített beszámoló 

K19)  

Jelölje X-el élt-e a  választás lehetőségével                                             Igen          Nem      
a. Valós értéken való értékelés alkalmazása 

 

b. Értékcsökkenés módszerének megválasztása  
c. Értékvesztés elszámolása  
d. Értékhelyesbítés módszere  
e. Választott árfolyam meghatározása  
f. Maradványérték meghatározása  
g. Tartós és jelentős érték meghatározása  
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A/ A számviteli törvény által megengedett opcionális lehetőségek közül melyik esetében 

élt a választás lehetőségével, illetve tisztában van-e ezen tényezők mérlegre 

gyakorolt számszaki jelentőségével?  
 

B/ Ha élt a választás lehetőségével, elérte-e a kívánt célt? 

a) igen 

b) nem 

c) részben 

C/ Ha a B/ részben (a-t vagy c-t )választott úgy az A/ pontban felsorolt lehetőségeket 

értékelje 1-5 ig annak függvényében, hogy Ön szerint az a vállalkozására milyen 

hatást gyakorol. 

(legkisebb hatás: 1, legnagyobb hatás: 5) 

 

(a)  

(b)  

(c)  

(d)  

(e)  

(f)  

(g)  

(h)  

(i)  

(j)  

(k)  

(l)  

(m)  

(n)  

(o)  

(p)  

(q)  

(r)  

(s)  

(t)  

h. Jelentőségi hibahatár mértékének meghatározása  
i. Terven felüli értékcsökkenés képzése  
j. Céltartalék képzése és visszaírása  
k. Beszerzési érték, beszerzési ár meghatározása  
l. Előállítási költség (STK, SEEAÉ)  
m. Alapítás, átszervezés aktivált értékének meghatározása  
n. Kísérleti fejlesztés aktivált értékének meghatározása  
o. Pozitív üzleti vagy cégérték képzése  
p. Kisértékű eszközök egyösszegű leírásának alkalmazása  
q. Az értéknövelő felújítás és karbantartás meghatározása  
r. Értékpapírok illetve tartós devizabetétek értékelése  
s. Készletek értékelésekor átlagár vagy FIFO módszer  
t. Forgatási célú értékpapírok árfolyamának meghatározása  
u. Elhatárolások képzése   
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(u)  

K20) Rendelkezik-e a vállalkozás számviteli politikájában a saját termelésű készletekről, 
illetve saját előállítású eszközökről, ha igen, akkor hogyan határozta meg ezek közvetlen 
önköltségét? 
 

A/ igen, rendelkeztem az alábbi opció alapján jártam el: 

     a) a szorosan vett közvetlen hozzárendelhető költség 

     b) tartalmaz felosztható közvetett költséget is 

     c) minden felosztható költséget tartalmaz 

B/ nem, nem használom a számviteli politika ezen részét 

K21) Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli politikájában a devizás és valutás 
állományokról, ha igen úgy ezek árazásához melyik árfolyamot választotta? 

 
a) kereskedelmi banki devizavételi 

b) kereskedelmi banki deviza-eladási 

c) kereskedelmi banki devizavételi és -eladási átlaga 

d) MNB által közzétett 

e) nem használom a számviteli politika ezen részét 

K22) Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli politikájában a külföldi pénzértékre szóló 
eszközök és kötelezettségek fordulónapi összevont átértékelési különbözetéről, ha igen 
akkor milyen %-os érték határ esetén minősítette jelentősnek, ha az több, mint az 
átértékelés előtti állomány? 

 
a) 1-2%-a  

b) 3-4%-a  

c) 5-6%-a  

d) egyéb:  ...................  

e) nem használom a számviteli politika ezen részét 

K23) Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli politikájában az értékhelyesbítés és 
értékelési tartalékról? 

 
a) igen  

b) nem, nem kerül felvételre, de van 

c) nem kerül felvételre azért, mert nincs 
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d) nem használom a számviteli politika ezen részét 

K24) Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli politikájában az alapítás-átszervezés 
közvetlen költségéről, ha igen úgy azt, hogyan kezelték? 

 
a) aktiválják 

b) nem aktiválják, azonnal leírják az eredmény terhére 

c) nem használom a számviteli politika ezen részét 

K25) Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli politikájában a 100 e Ft alatti bekerülési 
értékű vagyoni értékű jog, illetve szellemi termék egyösszegű leírási lehetőségéről? 

 
a) igen  

b) nem használom a számviteli politika ezen részét  

K26) Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli politikájában a 100 e Ft-ot meghaladó 
bekerülési értékű vagyoni értékű jogokról, illetve szellemi termékek terv szerinti 
értékcsökkenéséről, ha igen akkor hogyan határozták meg e leírási módot a számviteli 
tv. biztosította kereteken belül?  

 
a) degresszív módon  

b) lineáris módon 

c) progresszív módon 

d) teljesítmény arányos 

e) nem használom a számviteli politika ezen részét 

K27) Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli politikájában arról, hogy a tárgyi 
eszközök felújítási, karbantartási, illetve javítási költségeit hogyan kezelik? 

 
a) inkább értéknövelő felújításként kezeljük 

b) inkább tárgyidőszaki költségként számoljuk el 

c) nem használom a számviteli politika ezen részét 

K28) Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli politikájában a 100 e Ft alatti bekerülési 
értékű tárgyi eszközök leírási lehetőségének egyösszegű leírásáról? 

 
a) igen  

b) nem 

c) nem használom a számviteli politika ezen részét 

K29) Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli politikájában a 100 e Ft-ot meghaladó 
bekerülési értékű tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenéséről a számviteli tv. 
biztosította kereteken belül?  
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a) degresszív módon  

b) lineáris módon 

c) progresszív módon 

d) teljesítmény arányos 

e) nem használom a számviteli politika ezen részét 

K30) Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli politikájában arról, hogy a befektetett 
pénzügyi eszközök állományának kezeléséhez milyen értékelési eljárást alkalmaz? 

 
a) közvetlen beszerzési áras 

b) átlagáras 

c) FIFO-módszer szerinti 

d) nem használom a számviteli politika ezen részét 

K31) Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli politikájában arról, hogy milyen 
értékelési eljárást alkalmaz a tartós devizabetéteknél? 

 
a) átlagáras  

b) FIFO-módszer szerinti 

c) nem használom a számviteli politika ezen részét 

K32) Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli politikájában arról, hogy milyen 
értékelési eljárást alkalmaz a készletek elszámolása esetén? 

 
a) közvetlenül alkalmazott bekerülési áras 

b) csúsztatott átlagáras 

c) éves átlagáras 

d) FIFO-módszer szerinti 

e) nem használom a számviteli politika ezen részét 

K33) Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli politikájában arról, hogy hogyan kezeli a 
behajthatatlan követeléseket, ha azok minősítése nem egyértelmű?   

 
a) nem vezeti ki, nincs leírás  

b) ha teheti, kivezeti és leírja 

c) nem használom a számviteli politika ezen részét 
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K34) Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli politikájában arról, hogy a forgatási céllal 
vásárolt értékpapírok esetén a beszerzéshez kapcsolódó bizományi díjat és a vásárolt 
vételi opció díját hogyan kezeli? 

 
a) nem aktiválják az értékpapírra 

b) az értékpapírra aktiválják 

c) nem használom a számviteli politika ezen részét 

K35) Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli politikájában arról, hogy a forgatási célú 
értékpapíroknál milyen értékelési eljárást alkalmaz? 

 
a) közvetlen beszerzési áras  

b) átlagáras  

c) FIFO-módszer szerinti 

d) nem használom a számviteli politika ezen részét 

K36) Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli politikájában arról, hogy pénzeszközöknél 
és a valuta- és devizakészleteknél milyen értékelési eljárást alkalmaz? 

 
a) az átlagár  

b) a FIFO-módszer 

c) nem használom a számviteli politika ezen részét 

K37) Milyen szempont alapján alkalmazza az aktív időbeli elhatárolások módszerét? 
 
a) inkább az eredmény növelése a cél 

b) inkább az eredmény csökkentése a cél 

K38) Képez-e a várható (jelentős mértékű) jövőbeni költségekre céltartalékot? 
 
a) igen  képez 

b) nem képez, de vannak ilyen költségek 

c) nem képezek, mert nincsenek ilyen költségek 

K39) A várható kötelezettségekre képzett céltartalék számításánál milyen megközelítési 
szemléletet tart szem előtt? 

 
a) inkább pesszimista  

b) átlagos  

c) inkább optimista 

K40) Milyen jellegű a passzív időbeli elhatárolások számítási rendszere? 
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a) inkább az eredmény növelése a cél 

b) inkább az eredményt csökkentése a cél 

 
IV. ÉRTÉKELŐ KÉRDÉSEK 

 

K41) A Számviteli Politika kialakításában, elkészítésében milyen gátló, nehezítő 
tényezőket ismer? 
 

a) a számviteli tv.-ben rögzített választási lehetőségek ismeretének 

hiánya 

b) nem ismerem, azon opciókat, melyek érdemben hatással lennének a 

gazdálkodásra 

c) nagyon alapos szakmai felkészülést igényelne a teljes idevonatkozó 

ismeretanyag 

d) nincs a vállalkozás érdekeltségi körében olyan rendelkezésre álló 

szakember, aki segítséget nyújtana   

e) a társaságban megjelenő különböző érdekhordozók (tulajdonosok, 

hitelezők, menedzsment, állam) érdekeinek szintetizálásából adódó 

eltérő információs igények összehangolásának nehézsége 

K42) A számviteli politika helyes alkalmazásának milyen korlátozó tényezőit véli 
felfedezni a vállalkozásánál? 

 

a) szakértelem hiánya 

b) a rendelkezésre álló információk hiánya 

c) a vezetői szemléletmód nem tartja fontosnak az ilyen típusú információkat 

d) nem megfelelően használható ügyviteli rendszer került kialakításra  

e) fejletlen ügyviteli rendszer áll csak rendelkezésre 

f) kommunikációs nehézségek az információk oda - visszacsatolásában 

K43) A döntése általi választások segítik-e a további gazdasági döntések meghozatala 

során?   
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a) igen 

b) nem 

c) nem vesz részt döntési folyamatban 

d) részben  

e) nem tudja 

 

K44) Végez-e egyéb üzletviteli számításokat a számviteli döntéseinek meghozatala 
érdekében, ezek összhangban vannak-e? 
 

a) igen- igen 

b) igen- nem  

c) nem 

K45) Figyelembe veszi- e üzletpolitikai döntések  meghozatalakor a számviteli 
politikában leírtakat? 

 

a) gyakran  

b) egy- két esetben 

c) eszébe sem jut a számviteli politika, a döntési mechanizmus közben 

K46) A számviteli politikában kialakított döntések segítették– e Önt az üzletpolitikai 
céljai elérésében? 

 

a) igen  

b) nem  

c) részben 

d) nem tudja 

K47)  
A/  A makrogazdasági folyamatok a társaságra gyakorolt hatásait érvényesíti- e a 

számviteli politika változtatásaiban? 

 

a) nincs ilyen gazdasági befolyásoló hatása a vállalkozásra 

b) van a makrogazdasági folyamatoknak a társaságra gyakorolt gazdasági 

befolyásoló hatása, de ezt nem érvényesítjük a számviteli politikában 
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c) van a makrogazdasági folyamatoknak a társaságra gyakorolt hatása, és 

ezek figyelembe vételével korrigáljuk a 2010 –es év számviteli politikáját 

B/ Ha az A/ részben (c –t) válaszolt úgy jelölje meg, hogy mely lehetőségeket venne 

figyelembe a számviteli politika 2010 évi korrigálásánál. 

a. Valós értéken való értékelés alkalmazása  
b. Értékcsökkenés módszerének megválasztása  
c. Értékvesztés elszámolásának módszere  
d. Értékhelyesbítés módszere  
e. Választott árfolyam meghatározása  
f. Maradványérték meghatározása  
g. Tartós és jelentős érték meghatározása, fogalma  
h. Jelentőségi hibahatár mértékének meghatározása  
i. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása   
j. Céltartalék képzése és visszaírása  
k. Beszerzési érték, beszerzési ár meghatározása beruházásnál  
l. Előállítási költség (STK, SEEAÉ)   
m. Alapítás, átszervezés aktivált értéke  
n. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke  
o. Pozitív üzleti vagy cégérték meghatározása  
p. Kisértékű eszközök egyösszegű leírása  
q. Az értéknövelő felújítás és karbantartás meghatározása  
r. Értékpapírok illetve tartós devizabetétek értékelésekor átlagár vagy FIFO módszer  
s. Készletek értékelésekor átlagár vagy FIFO módszer választása  
t. Forgatási célú értékpapírok árfolyamának meghatározása  
u. Elhatárolások képzése  
 

K48) Ön fontosnak tartja-e a korrekciós belső szabályozásokat? 
 

a) igen 

b) nem  

c) részben 

K49) Szeretné, ha az Ön által irányított vállalkozás, információs rendszere szervesen 
támaszkodna a számviteli politikai elvek alapján előállított adatokra? 

 

a) igen 

b) nem  

c) nem tudna vele mit kezdeni 
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K50) Szeretne mélyre hatóbb ismereteket szerezni a számviteli politika elemeiről és azok 
használhatósági metódusairól? 
 

a) igen 

b) nem 

c) nem gondolkodott rajta ezért nem tud válaszolni 

K51) Mit gondol, a hazai vállalkozások  jellemzően használják-e a vállalatirányítási 
folyamatoknál a számviteli rendszer által előállított információkat? Leszámítva a mérleg 
és eredménykimutatást. 

 

a) igen 

b) nem  

c) elvétve 

d) nélkülözhetetlen eleme a vezetésnek 

e) nem tudják hogyan használják 

K52) Ön szerint a vállalat életében felmerülő nehézségek leküzdésében lehet- e szerepe 
egy kiforrott, és tudatosan a számviteli rendszer által generált és megfelelően a 
vállalkozásra adoptált számviteli szabályozó mechanizmusnak?      

 

a) igen 

b) nem 

c) nem ismerem a lehetőségeket 

d) e nélkül is boldogulok, ne bonyolítsuk 

A kitöltött kérdőívet kérnénk 2010.01.11-ig visszaküldeni szíveskedjen! 
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Telefonos elérhetőség: 06-20-9431880 (Lovas Katalin vagy Kisvári Klára) 
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    3. számú melléklet 
A kérdőív kiértékelése 
 
K1. A vállalkozás alakulásának időpontja (n=181) 
1989-ben vagy 

előtte 
1990-2000 év 

között 
2001-2009 év 

között 
Nem 

válaszolt Összesen 

4,42% 38,12% 55,80% 1,66% 100% 
 
K2. Árbevétel (2008) (n=181) 

20 000 ezer 
HUF vagy 
kevesebb 

20 000 -50 000 
ezer HUF között 

50 000 ezer HUF 
felett Összesen 

48,62% 12,71% 38,67% 100% 
 
K3. Átlagos statisztikai állományi létszám (n=181) 
0-4 fő 5-9 fő 10 fő vagy 

több 
Nem 
válaszolt Összesen 

66,85% 9,39% 22,65% 1,10% 100% 
 
K4. A vállalkozás ágazati besorolása? (n=181) 

kereskedelmi szolgáltató termelő mezőgazdasági Összesen 

22,65% 50,83% 4,97% 21,55% 100% 
 

K5. A számviteli folyamatokért felelős személy legmagasabb iskolai végzettsége? (n=181) 

középfokú felsőfokú 
tanfolyam főiskolai egyetemi Nem válaszolt Összesen 

28,73% 27,62% 29,83% 12,15% 1,66% 100% 
 
K6. A számviteli folyamatokért felelős személy a gyakorlatban eltöltött 
éveinek száma? (n=181) 

1-2 év 3-5 év 6-10 év 10 évnél 
több 

Nem 
válaszolt Összesen 

1,10% 21,55% 54,14% 22,65% 0,55% 100% 

 

K7. Jelölje meg az Ön által betöltött funkciónak megfelelő megnevezést (n=181) 

tulajdonos vezető 
tisztségviselő

alkalmazott - 
felsővezető 

alkalmazott- 
középvezető bérkönyvelő egyéb Nem 

válaszolt Összesen 

30,94% 8,84% 2,76% 1,66% 14,36% 40,88% 0,55% 100% 
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K8. Az Ön ismeretei alapján a számviteli politika milyen szerepet képvisel a vállalkozás életében? (n=181) (több 
válasz) 

Az értékelési, 
elszámolási keretelvek 

meghatározásának 
tartalmi és formai 

meghatározása 

A törvények 
betartására irányuló 

rendelkezések 
leírása, melyet az 

adóhatósági 
ellenőrzéshez kell 

elkészíteni 

A vállalkozás 
döntési 

mechanizmusában 
nyújt segítséget 

Meghatározza, 
hogy ki a felelős a 
készpénzkezelésért 

Rendelkezik a 
házipénztárban 

tartható 
pénzmennyiségrő

l 

Nem 
válaszolt 

36 148 6 4 4 1 
19,89% 81,77% 3,31% 2,21% 2,21% 0,55% 

 
K9. Tudomása szerint rendelkezik-e a társaság 
számviteli politikával (n=181) 

igen nem nem tud róla Összesen 

96,69% 2,21% 1,10% 100% 
 

K10. Kik vesznek részt a társaság számviteli politikájának kialakításában? (n=181) (több válasz) 

a tulajdonosok 

a társaság 
képviseletére 

jogosult vezető 
tisztségviselők 

a társaság 
könyveléséért 

felelős gazdasági 
vezető 

kollektívan minden 
érintett 

vállalatvezető 
Nem válaszolt 

133 61 27 5 1 
73,48% 33,70% 14,92% 2,76% 0,55% 

 

K11. Kik vesznek részt az egyes értékelési eljárásokhoz kapcsolódó döntéshozatalban? (n=181) (több válasz) 

a tulajdonosok 
a társaság képviseletére 

jogosult vezető 
tisztségviselők 

a társaság könyveléséért felelős 
gazdasági vezető 

kollektívan minden 
érintett vállalatvezető 

56 119 17 2 
30,94% 65,75% 9,39% 1,10% 

 
K12. A vállalkozás számviteli politikáját, szakma terület specifikusan készítik-
e el? (n=181) 

igen nem nem, mert nincs feladatkör megosztás a 
vállalkozás méreteiből adódóan Összesen 

24,31% 6,08% 69,61% 100% 
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K13. Milyen szempontok alapján illetve célok érdekében hozza meg a számviteli politikához kapcsolatos döntéseit? (n=181) (több 
válasz) 

jövedelem 
maximalizás (bonus 
prioritások előtérbe 

kerülése) 

adóminimalizálás 

külső szereplők 
(hitelezők) felé 
mutatott pozitív 

arculat 

a valós 
pénzügyi, 
jövedelmi, 

vagyoni 
helyzet 

bemutatása 

ötletszerűen, nem 
tudatos döntési 
mechanizmus 

eredményeként 

ellenőrzés illetve 
elszámoltatás 

alátámasztására 

Nem 
válaszolt 

15 5 1 37 9 122 1 
8,29% 2,76% 0,55% 20,44% 4,97% 67,40% 0,55% 

 

K14. Támaszkodik-e a számviteli politikában meghatározott eljárások alapján 
kidolgozott számviteli információs rendszerre? (n=181) 

nem nem részben nem ismeri a lehetőségeket Összesen 

19,34% 7,73% 71,82% 1,10% 100% 

 

K15. A számviteli politikában hozott döntések kielégítik-e az Ön 
által meghatározott információs igényeket? (n=181) 

igen nem részben nem használja Összesen 

16,02% 3,31% 76,80% 3,87% 100% 
 
K16. A vállalkozásnál milyen célokra használják a számviteli politikát? (n=181) (több 
válasz) 

csak az éves beszámoló 
elkészítéséhez vezetői döntésekhez a vállalati információs rendszer 

alapját képezi 

156 15 15 
86,19% 8,29% 8,29% 

 

K17. Ellenőrzi-e a vezető valamilyen módon a költségek alakulását? (n=181) 

nem 
ellenőrzi 

csak 
indokolt 
esetben 
ellenőrzi 

időszaki 
rendszerességgel 

ellenőrzi 
csak az évzárásnál ellenőrzi Összesen 

37,57% 33,15% 24,31% 4,97% 100% 
 
K18. A társaság által alkalmazott beszámoló formája? (n=181) 

éves 
beszámoló 

egyszerűsített éves 
beszámoló 

egyszerűsített 
beszámoló Összesen 

19,34% 80,11% 0,55% 100% 
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A számviteli törvény által megengedett opcionális lehetőségek közül melyik esetben élt 
a választás lehetőségével?                      

Valós értéken való értékelés alkalmazása 

igen 13,26% 
nem 80,11% 
Nem válaszolt 6,63% 

Értékcsökkenés módszerének megválasztása 

igen 96,69% 
nem 2,76% 
Nem válaszolt 0,55% 

Értékvesztés elszámolása 

igen 18,78% 
nem 76,24% 
Nem válaszolt 4,97% 

Értékhelyesbítés módszere 

igen 6,08% 
nem 87,85% 
Nem válaszolt 6,08% 

Választott árfolyam meghatározása 

igen 57,46% 
nem 40,33% 
Nem válaszolt 2,21% 

Maradványérték meghatározása 

igen 63,54% 
nem 34,81% 
Nem válaszolt 1,66% 

Tartós és jelentős érték meghatározása 

igen 13,81% 
nem 79,56% 
Nem válaszolt 6,63% 

Jelentőségi hibahatár mértékének 
meghatározása 

igen 14,92% 
nem 79,56% 
Nem válaszolt 5,52% 

Terven felüli értékcsökkenés képzése 

igen 13,81% 
nem 80,66% 
Nem válaszolt 5,52% 

Céltartalék képzése és visszaírása 

igen 8,29% 
nem 84,53% 
Nem válaszolt 7,18% 

Beszerzési érték, beszerzési ár meghatározása 
beruházásnál 

igen 42,54% 
nem 53,59% 
Nem válaszolt 3,87% 

Előállítási költség (STK, SEEAÉ) 

igen 16,02% 
nem 78,45% 
Nem válaszolt 5,52% 

Alapítás, átszervezés aktivált értékének 
meghatározása 

igen 7,73% 
nem 85,08% 
Nem válaszolt 7,18% 

Kísérleti fejlesztés aktivált értékének 
meghatározása 

igen 3,31% 
nem 90,06% 
Nem válaszolt 6,63% 

Pozitív üzleti vagy cégérték képzése 

igen 7,73% 
nem 85,08% 
Nem válaszolt 7,18% 
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Kisértékű eszközök egyösszegű leírásának 
alkalmazása 

igen 93,37% 
nem 5,52% 
Nem válaszolt 1,10% 

Az értéknövelő felújítás és karbantartás 
meghatározása 

igen 56,35% 
nem 40,33% 
Nem válaszolt 3,31% 

Értékpapírok illetve tartós devizabetétek 
értékelése 

igen 9,39% 
nem 85,08% 
Nem válaszolt 5,52% 

Készletek értékelésekor átlagár vagy FIFO 
módszer választása 

igen 16,57% 
nem 78,45% 
Nem válaszolt 4,97% 

Forgatási célú értékpapírok árfolyamának 
meghatározása 

igen 8,29% 
nem 85,64% 
Nem válaszolt 6,08% 

Elhatárolások képzése 

igen 89,50% 
nem 8,84% 
Nem válaszolt 1,66% 

 
KB19. Ha élt a választás lehetőségével, elérte-e a kívánt célt? 
(n=180) 

igen nem részben Nem 
válaszolt Összesen 

51,67% 5,00% 16,67% 26,67% 100% 
 
K20. Rendelkezik-e a vállalkozás számviteli politikájában a saját termelésű készletekről, illetve saját előállítású 
eszközökről, ha igen, akkor hogyan határozta meg ezek közvetlen önköltségét? (n=181) 

a szorosan vett közvetlen 
hozzárendelhető költség 

tartalmaz felosztható 
közvetett költséget is 

minden felosztható 
költséget tartalmaz 

nem, nem használom a 
számviteli politika ezen 

részét 
Összesen 

5,52% 6,63% 4,97% 82,87% 100% 
 
K21. Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli politikájában a devizás és valutás állományokról, ha igen úgy ezek 
árazásához melyik árfolyamot választotta? (n=181) 

kereskedelmi banki 
devizavételi 

kereskedelmi banki 
deviza-eladási MNB által közzétett nem használom a számviteli 

politika ezen részét Összesen 

2,21% 1,66% 58,56% 37,57% 100% 
 

K22. Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli politikájában a külföldi pénzértékre szóló 
eszközök és kötelezettségek fordulónapi összevont átértékelési különbözetéről, ha igen 
akkor milyen %-os érték határ esetén minősítette jelentősnek, ha az több, mint a (n=181) 

1-2%-a 3-4%-a 5-6%-a egyéb nem használom a számviteli 
politika ezen részét Összesen 

46,41% 1,10% 2,21% 2,21% 48,07% 100% 
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K23. Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli politikájában az értékhelyesbítés és értékelési tartalékról? (n=181) 

igen nem, nem kerül felvételre, de 
van 

nem kerül felvételre 
azért, mert nincs 

nem használom a számviteli politika ezen 
részét Összesen 

6,63% 1,10% 35,91% 56,35% 100% 

 

K24. Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli politikájában az alapítás-
átszervezés közvetlen költségéről, ha igen úgy azt, hogyan kezelték? (n=181) 

aktiválják nem aktiválják, azonnal 
leírják az eredmény terhére 

nem használom a számviteli 
politika ezen részét Összesen 

8,84% 4,42% 86,74% 100% 
 
K25. Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli politikájában a 100 e Ft alatti bekerülési 
értékű vagyoni értékű jog, illetve szellemi termék egyösszegű leírási lehetőségéről? 
(n=181) 

igen nem használom a számviteli 
politika ezen részét Nem válaszolt Összesen 

87,85% 11,60% 0,55% 100% 
 

K26. Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli politikájában a 100 e Ft-ot meghaladó bekerülési 
értékű vagyoni értékű jogokról, illetve szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenéséről, ha igen 
akkor hogyan határozták meg e leírási módot a számviteli tv. (n=181) 

degresszív 
módon 

lineáris 
módon 

progresszív 
módon 

teljesítmény 
arányos 

nem használom a 
számviteli politika ezen 

részét 

Nem 
válaszolt Összesen 

5,52% 87,29% 0,55% 0,55% 5,52% 0,55% 100% 
 

K27. Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli politikájában arról, hogy a tárgyi eszközök felújítási, 
karbantartási, illetve javítási költségeit hogyan kezelik? (n=181) 

inkább értéknövelő 
felújításként kezeljük 

inkább tárgyidőszaki költségként 
számoljuk el 

nem használom a számviteli 
politika ezen részét Összesen 

11,05% 58,56% 30,39% 100% 
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K28, Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli politikájában a 100 e Ft alatti bekerülési 
értékű tárgyi eszközök leírási lehetőségének egyösszegű leírásáról? (n=181) 

igen nem nem használom a számviteli 
politika ezen részét Összesen 

94,48% 1,66% 3,87% 100% 
 

K29. Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli politikájában a 100 e Ft-ot meghaladó bekerülési értékű 
tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenéséről a számviteli tv. biztosította kereteken belül? (n=181) 

degresszív 
módon 

lineáris 
módon 

progresszív 
módon 

teljesítmény 
arányos 

nem használom a számviteli 
politika ezen részét 

Nem 
válaszolt Összesen 

1,10% 95,03% 0,55% 1,66% 1,10% 0,55% 100% 
 

K30. Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli politikájában arról, hogy a befektetett pénzügyi 
eszközök állományának kezeléséhez milyen értékelési eljárást alkalmaz? (n=181) 

közvetlen 
beszerzési áras átlagáras FIFO-módszer szerinti nem használom a számviteli 

politika ezen részét Összesen 

8,29% 2,21% 4,42% 85,08% 100% 
 

K31. Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli politikájában arról, hogy milyen 
értékelési eljárást alkalmaz a tartós devizabetéteknél? (n=181) 

átlagáras FIFO-módszer szerinti nem használom a számviteli 
politika ezen részét Összesen 

2,21% 6,08% 91,71% 100% 
 

K32. Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli politikájában arról, hogy milyen értékelési eljárást alkalmaz a készletek 
elszámolása esetén? (n=181) 

közvetlenül alkalmazott 
bekerülési áras 

csúsztatott 
átlagáras 

éves 
átlagáras 

FIFO-módszer 
szerinti 

nem használom a számviteli 
politika ezen részét Összesen 

14,92% 3,87% 2,21% 6,08% 72,93% 100% 
 

K33. Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli politikájában arról, hogy hogyan kezeli a 
behajthatatlan követeléseket, ha azok minősítése nem egyértelmű? (n=181) 

nem vezeti ki, nincs 
leírás 

ha teheti, kivezeti és 
leírja 

nem használom a 
számviteli politika ezen 

részét 
Összesen 

3,87% 23,20% 72,93% 100% 
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K34. Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli politikájában arról, hogy a forgatási céllal 
vásárolt értékpapírok esetén a beszerzéshez kapcsolódó bizományi díjat és a vásárolt 
vételi opció díját hogyan kezeli? (n=181) 

nem aktiválják az 
értékpapírra az értékpapírra aktiválják nem használom a számviteli 

politika ezen részét Összesen 

1,66% 1,66% 96,69% 100% 
 

K35. Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli politikájában arról, hogy a forgatási célú 
értékpapíroknál milyen értékelési eljárást alkalmaz? (n=181) 

közvetlen beszerzési 
áras FIFO-módszer szerinti  nem használom a számviteli 

politika ezen részét Összesen 

1,66% 2,21% 96,13% 100% 
 

K36. Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli politikájában arról, hogy pénzeszközöknél és a valuta- és 
devizakészleteknél milyen értékelési eljárást alkalmaz? (n=181) 

az átlagár a FIFO-módszer nem használom a számviteli 
politika ezen részét Nem válaszolt Összesen 

3,87% 8,29% 87,29% 0,55% 100% 
 
K37. Milyen szempont alapján alkalmazza az aktív időbeli elhatárolások 
módszerét? (n=181) 

inkább az eredmény 
növelése a cél 

inkább az eredmény 
csökkentése a cél Nem válaszolt Összesen 

51,93% 47,51% 0,55% 100% 
 
K38. Képez-e a várható (jelentős mértékű) jövőbeni költségekre céltartalékot 
(n=181) 

igen  képez nem képez, de vannak ilyen 
költségek 

nem képezek, mert nincsenek 
ilyen költségek Összesen 

7,73% 9,39% 82,87% 100% 
 
K39. A várható kötelezettségekre képzett céltartalék számításánál 
milyen megközelítési szemléletet tart szem előtt? (n=181) 

inkább 
pesszimista átlagos inkább 

optimista Nem válaszolt Összesen 

8,84% 66,30% 1,10% 23,76% 100% 
 
K40. Milyen jellegű a passzív időbeli elhatárolások számítási rendszere? 
(n=181) 

inkább az eredmény 
növelése a cél 

inkább az eredményt 
csökkentése a cél 

Nem 
válaszolt Összesen 

49,17% 46,96% 3,87% 100% 
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K41. A Számviteli Politika kialakításában, elkészítésében milyen gátló, nehezítő tényezőket ismer? (n=181) (több válasz) 

számviteli tv.-ben 
rögzített választási 

lehetőségek 
ismeretének hiánya 

nem ismerem, azon 
opciókat, melyek 
érdemben hatással 

lennének a 
gazdálkodásra 

nagyon alapos szakmai 
felkészülést igényelne a 

teljes idevonatkozó 
ismeretanyag 

nincs a vállalkozás 
érdekeltségi körében 

olyan rendelkezésre álló 
szakember, aki 

segítséget nyújtana 

a társaságban 
megjelenő különböző 

érdekhordozók 

4 16 29 116 23 
2,21% 8,84% 16,02% 64,09% 12,71% 

 
K42. A számviteli politika helyes alkalmazásának milyen korlátozó tényezőit véli felfedezni a vállalkozásánál? (n=181) (több 
válasz) 

szakértelem hiánya a rendelkezésre álló 
információk hiánya 

a vezetői 
szemléletmód 

nem tartja 
fontosnak az 
ilyen típusú 

információkat 

fejletlen ügyviteli 
rendszer áll csak 

rendelkezésre 

kommunikációs 
nehézségek az 

információk oda - 
visszacsatolásában 

Nem válaszolt 

18 70 33 6 58 3 
9,94% 38,67% 18,23% 3,31% 32,04% 1,66% 

 

K43. A döntése általi választások segítik-e a további gazdasági döntések 
meghozatala során? (n=181) 

igen nem nem vesz részt 
döntési folyamatban részben nem tudja Összesen 

16,02% 2,76% 8,84% 61,88% 10,50% 100% 
 
K44. Végez-e egyéb üzletviteli számításokat a számviteli döntéseinek 
meghozatala érdekében, ezek összhangban vannak-e? (n=181) 

igen- igen igen- nem nem Összesen 

22,10% 33,70% 44,20% 100% 
 

K45. Figyelembe veszi- e üzletpolitikai döntések  meghozatalakor a számviteli 
politikában leírtakat? (n=181) 

gyakran egy- két esetben 
eszébe sem jut a számviteli 

politika, a döntési mechanizmus 
közben 

Összesen 

15,47% 20,44% 64,09% 100% 
 
K46. A számviteli politikában kialakított döntések 
segítették- e Önt az üzletpolitikai céljai elérésében? (n=181) 

igen nem részben nem tudja Összesen 

9,94% 4,42% 58,01% 27,62% 100% 
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KA47. A makrogazdasági folyamatok a társaságra gyakorolt hatásait érvényesíti- e a számviteli politika 
változtatásaiban? (n=181) 

nincs ilyen gazdasági 
befolyásoló hatása a 

vállalkozásra 

van a makrogazdasági folyamatoknak 
a társaságra gyakorolt gazdasági 
befolyásoló hatása, de ezt nem 

érvényesítjük a számv 

van a makrogazdasági 
folyamatoknak a társaságra 
gyakorolt hatása, és ezek 

figyelembe vételével korrigáljuk 
a 2010 -es év 

Összesen 

10,50% 84,53% 4,97% 100% 
 

K47B. Lehetőségek figyelembevétele a 2010 évi korrigálásnál: (n=9) (több válasz) 
 

Valós értéken 
való értékelés 
alkalmazása 

Értékcsökkené
s módszerének 
megválasztása 

Értékvesztés 
elszámolásána

k módszere 

Értékhelyesbíté
s módszere 

Választott 
árfolyam 

meghatározása 

Maradványérté
k 

meghatározása 

Tartós és 
jelentős 

érték 
meghatározá
sa, fogalma 

Jelentőségi 
hibahatár 

mértékének 
meghatározá

sa 

2 3 2 3 2 3 2 2 
22,22% 33,33% 22,22% 33,33% 22,22% 33,33% 22,22% 22,22% 

Terven felüli 
értékcsökkenés 

elszámolása 

Előállítási 
költség (STK, 

SEEAÉ) 

Kísérleti 
fejlesztés 

aktivált értéke 

Kisértékű 
eszközök 

egyösszegű 
leírása 

Az értéknövelő 
felújítás és 

karbantartás 
meghatározása 

Értékpapírok 
illetve tartós 

devizabetétek 
értékelésekor 
átlagár vagy 

FIFO módszer 
választása 

Készletek 
értékeléseko

r átlagár 
vagy FIFO 
módszer 

választása 

Elhatároláso
k képzése 

2 2 1 3 1 1 3 3 
22,22% 22,22% 11,11% 33,33% 11,11% 11,11% 33,33% 33,33% 

 

K48. Ön fontosnak tartja-e a korrekciós belső szabályozásokat? (n=9) 

igen nem részben Összesen 

66,67% 11,11% 22,22% 100% 
 
K49. Szeretné, ha az Ön által irányított vállalkozás, információs rendszere szervesen támaszkodna a számviteli 
politikai elvek alapján előállított adatokra? (n=181) 

igen nem nem tudna vele mit kezdeni Összesen 

22,10% 7,73% 70,17% 100% 
 

K50. Szeretne mélyre hatóbb ismereteket szerezni a számviteli politika elemeiről és 
azok használhatósági metódusairól? (n=181) 

igen nem nem gondolkodott rajta ezért 
nem tud válaszolni Összesen 

18,78% 8,29% 72,93% 100% 
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K51. Mit gondol, a hazai vállalkozások  jellemzően használják-e a vállalatirányítási folyamatoknál 
a számviteli rendszer által előállított információkat? (n=181) 

igen nem elvétve nélkülözhetetlen eleme a 
vezetésnek 

nem tudják hogyan 
használják Összesen 

5,52% 11,05% 65,75% 17,13% 0,55% 100% 
 

K52. Ön szerint a vállalat életében felmerülő nehézségek leküzdésében lehet- e szerepe egy 
kiforrott, és tudatosan a számviteli rendszer által generált és megfelelően a vállalkozásra adoptált 
számviteli szabályozó mechanizmusnak? (n=181) 

igen nem nem ismerem a 
lehetőségeket 

e nélkül is boldogulok, 
ne bonyolítsuk Összesen 

17,68% 11,60% 34,81% 35,91% 100% 
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  Total 

  Count % 
    

A vállalkozás alakulásának időpontja 1989-ben vagy előtte 8 4,42% 
 1990-2000 év között 69 38,12% 
 2001-2009 év között 101 55,80% 
 Nem válaszolt 3 1,66% 
Total  181 100,00% 
Árbevétel (2008) 20 000 ezer HUF vagy kevesebb 88 48,62% 
 20 000 -50 000 ezer HUF között 23 12,71% 
 50 000 ezer HUF felett 70 38,67% 
Total  181 100,00% 
Átlagos statisztikai állományi létszám 0-4 fő 121 66,85% 
 5-9 fő 17 9,39% 
 10 fő vagy több 41 22,65% 
 Nem válaszolt 2 1,10% 
Total  181 100,00% 
K4. A vállalkozás ágazati besorolása? kereskedelmi 41 22,65% 
 szolgáltató 92 50,83% 
 termelő 9 4,97% 
 mezőgazdasági 39 21,55% 
Total  181 100,00% 
K5. A számviteli folyamatokért felelős személy 
legmagasabb iskolai végzettsége? 

középfokú 52 28,73% 

 felsőfokú tanfolyam 50 27,62% 
 főiskolai 54 29,83% 
 egyetemi 22 12,15% 
 Nem válaszolt 3 1,66% 
Total  181 100,00% 
K6. A számviteli folyamatokért felelős személy a 
gyakorlatban eltöltött éveinek száma? 

1-2 év 2 1,10% 

 3-5 év 39 21,55% 
 6-10 év 98 54,14% 
 10 évnél több 41 22,65% 
 Nem válaszolt 1 0,55% 
Total  181 100,00% 
K7. Jelölje meg az Ön által betöltött funkciónak 
megfelelő megnevezést 

tulajdonos 56 30,94% 

 vezető tisztségviselő 16 8,84% 
 alkalmazott - felsővezető 5 2,76% 
 alkalmazott- középvezető 3 1,66% 
 bérkönyvelő 26 14,36% 
 egyéb 74 40,88% 
 Nem válaszolt 1 0,55% 
Total  181 100,00% 
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K8. Az Ön ismeretei alapján a számviteli politika 
milyen szerepet képvisel a vállalkozás életében? 

Az értékelési, elszámolási keretelvek 
meghatározásának tartalmi és formai 
meghatározása 

36 19,89% 

 A törvények betartására irányuló 
rendelkezések leírása, melyet az 
adóhatósági ellenőrzéshez kell elkészíteni 

148 81,77% 

 A vállalkozás döntési mechanizmusában 
nyújt segítséget 

6 3,31% 

 Meghatározza, hogy ki a felelős a 
készpénzkezelésért 

4 2,21% 

 Rendelkezik a házipénztárban tartható 
pénzmennyiségről 

4 2,21% 

 Nem válaszolt 1 0,55% 
Total  181 100,00% 
K9. Tudomása szerint rendelkezik-e a társaság 
számviteli politikával 

igen 175 96,69% 

 nem 4 2,21% 
 nem tud róla 2 1,10% 
Total  181 100,00% 
K10. Kik vesznek részt a társaság számviteli 
politikájának kialakításában? 

a tulajdonosok 133 73,48% 

 a társaság képviseletére jogosult vezető 
tisztségviselők 

61 33,70% 

 a társaság könyveléséért felelős gazdasági 
vezető 

27 14,92% 

 kollektívan minden érintett vállalatvezető 5 2,76% 
 Nem válaszolt 1 0,55% 
Total  181 100,00% 
K11. Kik vesznek részt az egyes értékelési 
eljárásokhoz kapcsolódó döntéshozatalban? 

a tulajdonosok 56 30,94% 

 a társaság képviseletére jogosult vezető 
tisztségviselők 

119 65,75% 

 a társaság könyveléséért felelős gazdasági 
vezető 

17 9,39% 

 kollektívan minden érintett vállalatvezető 2 1,10% 
Total  181 100,00% 
K12. A vállalkozás számviteli politikáját, szakma 
terület specifikusan készítik-e el? 

igen 44 24,31% 

 nem 11 6,08% 
 nem, mert nincs feladatkör megosztás a 

vállalkozás méreteiből adódóan 
126 69,61% 

Total  181 100,00% 
K13. Milyen szempontok alapján illetve célok 
érdekében hozza meg a számviteli politikához 
kapcsolatos döntéseit? 

jövedelem maximalizás (bonus prioritások 
előtérbe kerülése) 

15 8,29% 

 adóminimalizálás 5 2,76% 
 külső szereplők (hitelezők) felé mutatott 

pozitív arculat 
1 0,55% 

 a valós pénzügyi, jövedelmi, vagyoni 
helyzet bemutatása 

37 20,44% 

 ötletszerűen, nem tudatos döntési 
mechanizmus eredményeként 

9 4,97% 

 ellenőrzés illetve elszámoltatás 
alátámasztására 

122 67,40% 

 Nem válaszolt 1 0,55% 
Total  181 100,00% 
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K14. Támaszkodik-e a számviteli politikában 
meghatározott eljárások alapján kidolgozott 
számviteli információs rendszerre? 

nem 35 19,34% 

 nem 14 7,73% 
 részben 130 71,82% 
 nem ismeri a lehetőségeket 2 1,10% 
Total  181 100,00% 
K15. A számviteli politikában hozott döntések 
kielégítik-e az Ön által meghatározott információs 
igényeket? 

igen 29 16,02% 

 nem 6 3,31% 
 részben 139 76,80% 
 nem használja 7 3,87% 
Total  181 100,00% 
K16. A vállalkozásnál milyen célokra használják a 
számviteli politikát? 

csak az éves beszámoló elkészítéséhez 156 86,19% 

 vezetői döntésekhez 15 8,29% 
 a vállalati információs rendszer alapját 

képezi 
15 8,29% 

Total  181 100,00% 
K17. Ellenőrzi-e a vezető valamilyen módon a 
költségek alakulását? 

nem ellenőrzi 68 37,57% 

 csak indokolt esetben ellenőrzi 60 33,15% 
 időszaki rendszerességgel ellenőrzi 44 24,31% 
 csak az évzárásnál ellenőrzi 9 4,97% 
Total  181 100,00% 
K18. A társaság által alkalmazott beszámoló formája? éves beszámoló 35 19,34% 
 egyszerűsített éves beszámoló 145 80,11% 
 egyszerűsített beszámoló 1 0,55% 
Total  181 100,00% 

A számviteli törvény által megengedett opcionális 
lehetőségek közül melyik esetben élt a választás 
lehetőségével?                     K19a. Valós értéken való 
értékelés alkalmazása 

igen 24 13,26% 

 nem 145 80,11% 
 Nem válaszolt 12 6,63% 

Total  181 100,00% 
K19b. Értékcsökkenés módszerének megválasztása igen 175 96,69% 
 nem 5 2,76% 
 Nem válaszolt 1 0,55% 
Total  181 100,00% 
K19c. Értékvesztés elszámolása igen 34 18,78% 
 nem 138 76,24% 
 Nem válaszolt 9 4,97% 
Total  181 100,00% 
K19d. Értékhelyesbítés módszere igen 11 6,08% 
 nem 159 87,85% 
 Nem válaszolt 11 6,08% 
Total  181 100,00% 
K19e. Választott árfolyam meghatározása igen 104 57,46% 
 nem 73 40,33% 
 Nem válaszolt 4 2,21% 
Total  181 100,00% 
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K19f. Maradványérték meghatározása igen 115 63,54% 
 nem 63 34,81% 
 Nem válaszolt 3 1,66% 
Total  181 100,00% 
K19g. Tartós és jelentős érték meghatározása igen 25 13,81% 
 nem 144 79,56% 
 Nem válaszolt 12 6,63% 
Total  181 100,00% 
K19h. Jelentőségi hibahatár mértékének 
meghatározása 

igen 27 14,92% 

 nem 144 79,56% 
 Nem válaszolt 10 5,52% 
Total  181 100,00% 
K19i. Terven felüli értékcsökkenés képzése igen 25 13,81% 
 nem 146 80,66% 
 Nem válaszolt 10 5,52% 
Total  181 100,00% 
K19j. Céltartalék képzése és visszaírása igen 15 8,29% 
 nem 153 84,53% 
 Nem válaszolt 13 7,18% 
Total  181 100,00% 
K19k. Beszerzési érték, beszerzési ár meghatározása 
beruházásnál 

igen 77 42,54% 

 nem 97 53,59% 
 Nem válaszolt 7 3,87% 
Total  181 100,00% 
K19l. Előállítási költség (STK, SEEAÉ) igen 29 16,02% 
 nem 142 78,45% 
 Nem válaszolt 10 5,52% 
Total  181 100,00% 
K19m. Alapítás, átszervezés aktivált értékének 
meghatározása 

igen 14 7,73% 

 nem 154 85,08% 
 Nem válaszolt 13 7,18% 
Total  181 100,00% 
K19n. Kísérleti fejlesztés aktivált értékének 
meghatározása 

igen 6 3,31% 

 nem 163 90,06% 
 Nem válaszolt 12 6,63% 
Total  181 100,00% 
K19o. Pozitív üzleti vagy cégérték képzése igen 14 7,73% 
 nem 154 85,08% 
 Nem válaszolt 13 7,18% 
Total  181 100,00% 
K19p. Kisértékű eszközök egyösszegű leírásának 
alkalmazása 

igen 169 93,37% 

 nem 10 5,52% 
 Nem válaszolt 2 1,10% 
Total  181 100,00% 
K19q. Az értéknövelő felújítás és karbantartás 
meghatározása 

igen 102 56,35% 

 nem 73 40,33% 
 Nem válaszolt 6 3,31% 
Total  181 100,00% 
K19r. Értékpapírok illetve tartós devizabetétek igen 17 9,39% 
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értékelése 
 nem 154 85,08% 
 Nem válaszolt 10 5,52% 
Total  181 100,00% 
K19s. Készletek értékelésekor átlagár vagy FIFO 
módszer választása 

igen 30 16,57% 

 nem 142 78,45% 
 Nem válaszolt 9 4,97% 
Total  181 100,00% 
K19t. Forgatási célú értékpapírok árfolyamának 
meghatározása 

igen 15 8,29% 

 nem 155 85,64% 
 Nem válaszolt 11 6,08% 
Total  181 100,00% 
K19u. Elhatárolások képzése igen 162 89,50% 
 nem 16 8,84% 
 Nem válaszolt 3 1,66% 
Total  181 100,00% 
KB19. Ha élt a választás lehetőségével, elérte-e a 
kívánt célt? 

igen 93 51,67% 

 nem 9 5,00% 
 részben 30 16,67% 
 Nem válaszolt 48 26,67% 
Total  180 100,00% 
K20. Rendelkezik-e a vállalkozás számviteli 
politikájában a saját termelésű készletekről, illetve 
saját előállítású eszközökről, ha igen, akkor hogyan 
határozta meg ezek közvetlen önköltségét? 

a szorosan vett közvetlen hozzárendelhető 
költség 

10 5,52% 

 tartalmaz felosztható közvetett költséget is 12 6,63% 
 minden felosztható költséget tartalmaz 9 4,97% 
 nem, nem használom a számviteli politika 

ezen részét 
150 82,87% 

Total  181 100,00% 
K21. Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli 
politikájában a devizás és valutás állományokról, ha 
igen úgy ezek árazásához melyik árfolyamot 
választotta? 

kereskedelmi banki devizavételi 4 2,21% 

 kereskedelmi banki deviza-eladási 3 1,66% 
 MNB által közzétett 106 58,56% 
 nem használom a számviteli politika ezen 

részét 
68 37,57% 

Total  181 100,00% 
K22. Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli 
politikájában a külföldi pénzértékre szóló eszközök 
és kötelezettségek fordulónapi összevont átértékelési 
különbözetéről, ha igen akkor milyen %-os érték 
határ esetén minősítette jelentősnek, ha az több, mint 
a 

1-2%-a 84 46,41% 

 3-4%-a 2 1,10% 
 5-6%-a 4 2,21% 
 egyéb 4 2,21% 
 nem használom a számviteli politika ezen 

részét 
87 48,07% 

Total  181 100,00% 
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K23. Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli 
politikájában az értékhelyesbítés és értékelési 
tartalékról? 

igen 12 6,63% 

 nem, nem kerül felvételre, de van 2 1,10% 
 nem kerül felvételre azért, mert nincs 65 35,91% 
 nem használom a számviteli politika ezen 

részét 
102 56,35% 

Total  181 100,00% 
K24. Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli 
politikájában az alapítás-átszervezés közvetlen 
költségéről, ha igen úgy azt, hogyan kezelték? 

aktiválják 16 8,84% 

 nem aktiválják, azonnal leírják az eredmény 
terhére 

8 4,42% 

 nem használom a számviteli politika ezen 
részét 

157 86,74% 

Total  181 100,00% 
K25. Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli 
politikájában a 100 e Ft alatti bekerülési értékű 
vagyoni értékű jog, illetve szellemi termék 
egyösszegű leírási lehetőségéről? 

igen 159 87,85% 

 nem használom a számviteli politika ezen 
részét 

21 11,60% 

 Nem válaszolt 1 0,55% 
Total  181 100,00% 
K26. Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli 
politikájában a 100 e Ft-ot meghaladó bekerülési 
értékű vagyoni értékű jogokról, illetve szellemi 
termékek terv szerinti értékcsökkenéséről, ha igen 
akkor hogyan határozták meg e leírási módot a 
számviteli tv. 

degresszív módon 10 5,52% 

 lineáris módon 158 87,29% 
 progresszív módon 1 0,55% 
 teljesítmény arányos 1 0,55% 
 nem használom a számviteli politika ezen 

részét 
10 5,52% 

 Nem válaszolt 1 0,55% 
Total  181 100,00% 
K27. Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli 
politikájában arról, hogy a tárgyi eszközök felújítási, 
karbantartási, illetve javítási költségeit hogyan 
kezelik? 

inkább értéknövelő felújításként kezeljük 20 11,05% 

 inkább tárgyidőszaki költségként számoljuk 
el 

106 58,56% 

 nem használom a számviteli politika ezen 
részét 

55 30,39% 

Total  181 100,00% 
K28, Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli 
politikájában a 100 e Ft alatti bekerülési értékű tárgyi 
eszközök leírási lehetőségének egyösszegű leírásáról?

igen 171 94,48% 

 nem 3 1,66% 
 nem használom a számviteli politika ezen 

részét 
7 3,87% 

Total  181 100,00% 

  



 209

K29. Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli 
politikájában a 100 e Ft-ot meghaladó bekerülési 
értékű tárgyi eszközök terv szerinti 
értékcsökkenéséről a számviteli tv. biztosította 
kereteken belül? 

degresszív módon 2 1,10% 

 lineáris módon 172 95,03% 
 progresszív módon 1 0,55% 
 teljesítmény arányos 3 1,66% 
 nem használom a számviteli politika ezen 

részét 
2 1,10% 

 Nem válaszolt 1 0,55% 
Total  181 100,00% 
K30. Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli 
politikájában arról, hogy a befektetett pénzügyi 
eszközök állományának kezeléséhez milyen 
értékelési eljárást alkalmaz? 

közvetlen beszerzési áras 15 8,29% 

 átlagáras 4 2,21% 
 FIFO-módszer szerinti 8 4,42% 
 nem használom a számviteli politika ezen 

részét 
154 85,08% 

Total  181 100,00% 
K31. Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli 
politikájában arról, hogy milyen értékelési eljárást 
alkalmaz a tartós devizabetéteknél? 

átlagáras 4 2,21% 

 FIFO-módszer szerinti 11 6,08% 
 nem használom a számviteli politika ezen 

részét 
166 91,71% 

Total  181 100,00% 
K32. Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli 
politikájában arról, hogy milyen értékelési eljárást 
alkalmaz a készletek elszámolása esetén? 

közvetlenül alkalmazott bekerülési áras 27 14,92% 

 csúsztatott átlagáras 7 3,87% 
 éves átlagáras 4 2,21% 
 FIFO-módszer szerinti 11 6,08% 
 nem használom a számviteli politika ezen 

részét 
132 72,93% 

Total  181 100,00% 
K33. Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli 
politikájában arról, hogy hogyan kezeli a 
behajthatatlan követeléseket, ha azok minősítése nem 
egyértelmű? 

nem vezeti ki, nincs leírás 7 3,87% 

 ha teheti, kivezeti és leírja 42 23,20% 
 nem használom a számviteli politika ezen 

részét 
132 72,93% 

Total  181 100,00% 
K34. Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli 
politikájában arról, hogy a forgatási céllal vásárolt 
értékpapírok esetén a beszerzéshez kapcsolódó 
bizományi díjat és a vásárolt vételi opció díját hogyan 
kezeli? 

nem aktiválják az értékpapírra 3 1,66% 

 az értékpapírra aktiválják 3 1,66% 
 nem használom a számviteli politika ezen 

részét 
175 96,69% 

Total  181 100,00% 
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K35. Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli 
politikájában arról, hogy a forgatási célú 
értékpapíroknál milyen értékelési eljárást alkalmaz? 

közvetlen beszerzési áras 3 1,66% 

 FIFO-módszer szerinti 4 2,21% 
  nem használom a számviteli politika ezen 

részét 
174 96,13% 

Total  181 100,00% 
K36. Rendelkezik-e a vállalkozás a számviteli 
politikájában arról, hogy pénzeszközöknél és a 
valuta- és devizakészleteknél milyen értékelési 
eljárást alkalmaz? 

az átlagár 7 3,87% 

 a FIFO-módszer 15 8,29% 
 nem használom a számviteli politika ezen 

részét 
158 87,29% 

 Nem válaszolt 1 0,55% 
Total  181 100,00% 
K37. Milyen szempont alapján alkalmazza az aktív 
időbeli elhatárolások módszerét? 

inkább az eredmény növelése a cél 94 51,93% 

 inkább az eredmény csökkentése a cél 86 47,51% 
 Nem válaszolt 1 0,55% 
Total  181 100,00% 
K38. Képez-e a várható (jelentős mértékű) jövőbeni 
költségekre céltartalékot 

igen  képez 14 7,73% 

 nem képez, de vannak ilyen költségek 17 9,39% 
 nem képezek, mert nincsenek ilyen 

költségek 
150 82,87% 

Total  181 100,00% 
K39. A várható kötelezettségekre képzett céltartalék 
számításánál milyen megközelítési szemléletet tart 
szem előtt? 

inkább pesszimista 16 8,84% 

 átlagos 120 66,30% 
 inkább optimista 2 1,10% 
 Nem válaszolt 43 23,76% 
Total  181 100,00% 
K40. Milyen jellegű a passzív időbeli elhatárolások 
számítási rendszere? 

inkább az eredmény növelése a cél 89 49,17% 

 inkább az eredményt csökkentése a cél 85 46,96% 
 Nem válaszolt 7 3,87% 
Total  181 100,00% 
K41. A Számviteli Politika kialakításában, 
elkészítésében milyen gátló, nehezítő tényezőket 
ismer? 

számviteli tv.-ben rögzített választási 
lehetőségek ismeretének hiánya 

4 2,21% 

 nem ismerem, azon opciókat, melyek 
érdemben hatással lennének a 
gazdálkodásra 

16 8,84% 

 nagyon alapos szakmai felkészülést 
igényelne a teljes idevonatkozó 
ismeretanyag 

29 16,02% 

 nincs a vállalkozás érdekeltségi körében 
olyan rendelkezésre álló szakember, aki 
segítséget nyújtana 

116 64,09% 

 a társaságban megjelenő különböző 
érdekhordozók 

23 12,71% 

Total  181 100,00% 
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K42. A számviteli politika helyes alkalmazásának 
milyen korlátozó tényezőit véli felfedezni a 
vállalkozásánál? 

szakértelem hiánya 18 9,94% 

 a rendelkezésre álló információk hiánya 70 38,67% 
 a vezetői szemléletmód nem tartja 

fontosnak az ilyen típusú információkat 
33 18,23% 

 fejletlen ügyviteli rendszer áll csak 
rendelkezésre 

6 3,31% 

 kommunikációs nehézségek az információk 
oda - visszacsatolásában 

58 32,04% 

 Nem válaszolt 3 1,66% 
Total  181 100,00% 
K43. A döntése általi választások segítik-e a további 
gazdasági döntések meghozatala során? 

igen 29 16,02% 

 nem 5 2,76% 
 nem vesz részt döntési folyamatban 16 8,84% 
 részben 112 61,88% 
 nem tudja 19 10,50% 
Total  181 100,00% 
K44. Végez-e egyéb üzletviteli számításokat a 
számviteli döntéseinek meghozatala érdekében, ezek 
összhangban vannak-e? 

igen- igen 40 22,10% 

 igen- nem 61 33,70% 
 nem 80 44,20% 
Total  181 100,00% 
K45. Figyelembe veszi- e üzletpolitikai döntések  
meghozatalakor a számviteli politikában leírtakat? 

gyakran 28 15,47% 

 egy- két esetben 37 20,44% 
 eszébe sem jut a számviteli politika, a 

döntési mechanizmus közben 
116 64,09% 

Total  181 100,00% 
K46. A számviteli politikában kialakított döntések 
segítették- e Önt az üzletpolitikai céljai elérésében? 

igen 18 9,94% 

 nem 8 4,42% 
 részben 105 58,01% 
 nem tudja 50 27,62% 
Total  181 100,00% 
KA47. A makrogazdasági folyamatok a társaságra 
gyakorolt hatásait érvényesíti- e a számviteli politika 
változtatásaiban? 

nincs ilyen gazdasági befolyásoló hatása a 
vállalkozásra 

19 10,50% 

 van a makrogazdasági folyamatoknak a 
társaságra gyakorolt gazdasági befolyásoló 
hatása, de ezt nem érvényesítjük a számv 

153 84,53% 

 van a makrogazdasági folyamatoknak a 
társaságra gyakorolt hatása, és ezek 
figyelembe vételével korrigáljuk a 2010 -es 
év 

9 4,97% 

Total  181 100,00% 
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K47B. Lehetőségek figyelembevétele a 2010 évi 
korrigálásnál: 

Valós értéken való értékelés alkalmazása 2 22,22% 

 Értékcsökkenés módszerének megválasztása 3 33,33% 
 Értékvesztés elszámolásának módszere 2 22,22% 
 Értékhelyesbítés módszere 3 33,33% 
 Választott árfolyam meghatározása 2 22,22% 
 Maradványérték meghatározása 3 33,33% 
 Tartós és jelentős érték meghatározása, 

fogalma 
2 22,22% 

 Jelentőségi hibahatár mértékének 
meghatározása 

2 22,22% 

 Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 2 22,22% 
 Előállítási költség (STK, SEEAÉ) 2 22,22% 
 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 1 11,11% 
 Kisértékű eszközök egyösszegű leírása 3 33,33% 
 Az értéknövelő felújítás és karbantartás 

meghatározása 
1 11,11% 

 Értékpapírok illetve tartós devizabetétek 
értékelésekor átlagár vagy FIFO módszer 
választása 

1 11,11% 

 Készletek értékelésekor átlagár vagy FIFO 
módszer választása 

3 33,33% 

 Elhatárolások képzése 3 33,33% 
Total  9 100,00% 
K48. Ön fontosnak tartja-e a korrekciós belső 
szabályozásokat? 

igen 6 66,67% 

 nem 1 11,11% 
 részben 2 22,22% 
Total  9 100,00% 
K49. Szeretné, ha az Ön által irányított vállalkozás, 
információs rendszere szervesen támaszkodna a 
számviteli politikai elvek alapján előállított adatokra?

igen 40 22,10% 

 nem 14 7,73% 
 nem tudna vele mit kezdeni 127 70,17% 
Total  181 100,00% 
K50. Szeretne mélyre hatóbb ismereteket szerezni a 
számviteli politika elemeiről és azok használhatósági 
metódusairól? 

igen 34 18,78% 

 nem 15 8,29% 
 nem gondolkodott rajta ezért nem tud 

válaszolni 
132 72,93% 

Total  181 100,00% 
K51. Mit gondol, a hazai vállalkozások  jellemzően 
használják-e a vállalatirányítási folyamatoknál a 
számviteli rendszer által előállított információkat? 

igen 10 5,52% 

 nem 20 11,05% 
 elvétve 119 65,75% 
 nélkülözhetetlen eleme a vezetésnek 31 17,13% 
 nem tudják hogyan használják 1 0,55% 
Total  181 100,00% 
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K52. Ön szerint a vállalat életében felmerülő 
nehézségek leküzdésében lehet- e szerepe egy 
kiforrott, és tudatosan a számviteli rendszer által 
generált és megfelelően a vállalkozásra adoptált 
számviteli szabályozó mechanizmusnak? 

igen 32 17,68% 

 nem 21 11,60% 
 nem ismerem a lehetőségeket 63 34,81% 
 e nélkül is boldogulok, ne bonyolítsuk 65 35,91% 
Total  181 100,00% 

 
 

A vállalkozás alakulásának időpontja 
1989-ben vagy előtte 1990-2000 év között 2001-2009 év között Nem válaszolt 

Count % Count % Count % Count % 
8 100,00%            

    69 100,00%        
        101 100,00%    
            3 100,00%

8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
    26 37,68% 62 61,39%    

1 12,50% 9 13,04% 12 11,88% 1 33,33%
7 87,50% 34 49,28% 27 26,73% 2 66,67%
8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%

    36 52,17% 83 82,18% 2 66,67%
    8 11,59% 8 7,92% 1 33,33%

8 100,00% 24 34,78% 9 8,91%    
    1 1,45% 1 0,99%    

8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
    16 23,19% 24 23,76% 1 33,33%

1 12,50% 26 37,68% 63 62,38% 2 66,67%
1 12,50% 2 2,90% 6 5,94%    
6 75,00% 25 36,23% 8 7,92%    
8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
1 12,50% 16 23,19% 35 34,65%    
2 25,00% 21 30,43% 25 24,75% 2 66,67%
3 37,50% 17 24,64% 33 32,67% 1 33,33%
2 25,00% 14 20,29% 6 5,94%    

    1 1,45% 2 1,98%    
8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%

        2 1,98%    
2 25,00% 6 8,70% 30 29,70% 1 33,33%
3 37,50% 33 47,83% 60 59,41% 2 66,67%
3 37,50% 30 43,48% 8 7,92%    

        1 0,99%    
8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
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2 25,00% 19 27,54% 35 34,65%    
3 37,50% 7 10,14% 5 4,95% 1 33,33%
1 12,50% 2 2,90% 2 1,98%    
1 12,50% 2 2,90%        

    12 17,39% 12 11,88% 2 66,67%
1 12,50% 26 37,68% 47 46,53%    

    1 1,45%        
8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%

4 50,00% 22 31,88% 9 8,91% 1 33,33%

4 50,00% 49 71,01% 93 92,08% 2 66,67%

3 37,50% 1 1,45% 2 1,98%    

1 12,50% 1 1,45% 2 1,98%    

1 12,50% 1 1,45% 2 1,98%    

        1 0,99%    
8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
8 100,00% 67 97,10% 97 96,04% 3 100,00%

    1 1,45% 3 2,97%    
    1 1,45% 1 0,99%    

8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
3 37,50% 43 62,32% 85 84,16% 2 66,67%

3 37,50% 16 23,19% 41 40,59% 1 33,33%

2 25,00% 19 27,54% 6 5,94%    

    3 4,35% 2 1,98%    
    1 1,45%        

8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
3 37,50% 24 34,78% 28 27,72% 1 33,33%

5 62,50% 41 59,42% 71 70,30% 2 66,67%

1 12,50% 12 17,39% 4 3,96%    

        2 1,98%    
8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
7 87,50% 23 33,33% 13 12,87% 1 33,33%

    7 10,14% 4 3,96%    

1 12,50% 39 56,52% 84 83,17% 2 66,67%

8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
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2 25,00% 8 11,59% 5 4,95%    

    2 2,90% 3 2,97%    

    1 1,45%        

6 75,00% 20 28,99% 11 10,89%    

    3 4,35% 5 4,95% 1 33,33%

2 25,00% 39 56,52% 79 78,22% 2 66,67%
        1 0,99%    

8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
5 62,50% 22 31,88% 8 7,92%    
1 12,50% 7 10,14% 5 4,95% 1 33,33%
2 25,00% 38 55,07% 88 87,13% 2 66,67%

    2 2,90%        
8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
6 75,00% 18 26,09% 5 4,95%    

    1 1,45% 5 4,95%    
2 25,00% 46 66,67% 88 87,13% 3 100,00%

    4 5,80% 3 2,97%    
8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
2 25,00% 56 81,16% 95 94,06% 3 100,00%
5 62,50% 6 8,70% 4 3,96%    
1 12,50% 10 14,49% 4 3,96%    
8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%

    18 26,09% 50 49,50%    
4 50,00% 22 31,88% 32 31,68% 2 66,67%
4 50,00% 26 37,68% 13 12,87% 1 33,33%

    3 4,35% 6 5,94%    
8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
7 87,50% 20 28,99% 7 6,93% 1 33,33%
1 12,50% 48 69,57% 94 93,07% 2 66,67%

    1 1,45%        
8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
6 75,00% 12 17,39% 6 5,94%    
2 25,00% 50 72,46% 90 89,11% 3 100,00%

    7 10,14% 5 4,95%    

8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
8 100,00% 66 95,65% 98 97,03% 3 100,00%

    2 2,90% 3 2,97%    
    1 1,45%        

8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
7 87,50% 13 18,84% 14 13,86%    
1 12,50% 50 72,46% 84 83,17% 3 100,00%

    6 8,70% 3 2,97%    
8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
2 25,00% 5 7,25% 4 3,96%    
6 75,00% 56 81,16% 94 93,07% 3 100,00%

    8 11,59% 3 2,97%    
8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
2 25,00% 39 56,52% 60 59,41% 3 100,00%
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6 75,00% 26 37,68% 41 40,59%    
    4 5,80%        

8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
6 75,00% 46 66,67% 60 59,41% 3 100,00%
2 25,00% 20 28,99% 41 40,59%    

    3 4,35%        
8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
6 75,00% 13 18,84% 6 5,94%    
2 25,00% 48 69,57% 91 90,10% 3 100,00%

    8 11,59% 4 3,96%    
8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
5 62,50% 16 23,19% 6 5,94%    
3 37,50% 47 68,12% 91 90,10% 3 100,00%

    6 8,70% 4 3,96%    
8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
6 75,00% 13 18,84% 6 5,94%    
2 25,00% 50 72,46% 91 90,10% 3 100,00%

    6 8,70% 4 3,96%    
8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
3 37,50% 9 13,04% 3 2,97%    
4 50,00% 52 75,36% 94 93,07% 3 100,00%
1 12,50% 8 11,59% 4 3,96%    
8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
4 50,00% 31 44,93% 41 40,59% 1 33,33%
3 37,50% 35 50,72% 57 56,44% 2 66,67%
1 12,50% 3 4,35% 3 2,97%    
8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
7 87,50% 16 23,19% 6 5,94%    
1 12,50% 47 68,12% 91 90,10% 3 100,00%

    6 8,70% 4 3,96%    
8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
1 12,50% 9 13,04% 4 3,96%    
6 75,00% 52 75,36% 93 92,08% 3 100,00%
1 12,50% 8 11,59% 4 3,96%    
8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
2 25,00% 4 5,80%        
5 62,50% 58 84,06% 97 96,04% 3 100,00%
1 12,50% 7 10,14% 4 3,96%    
8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
2 25,00% 6 8,70% 6 5,94%    
5 62,50% 55 79,71% 91 90,10% 3 100,00%
1 12,50% 8 11,59% 4 3,96%    
8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
8 100,00% 62 89,86% 96 95,05% 3 100,00%

    5 7,25% 5 4,95%    
    2 2,90%        

8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
6 75,00% 42 60,87% 52 51,49% 2 66,67%
2 25,00% 22 31,88% 48 47,52% 1 33,33%

    5 7,25% 1 0,99%    
8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
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3 37,50% 9 13,04% 5 4,95%    
5 62,50% 53 76,81% 93 92,08% 3 100,00%

    7 10,14% 3 2,97%    
8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
6 75,00% 17 24,64% 7 6,93%    
2 25,00% 46 66,67% 91 90,10% 3 100,00%

    6 8,70% 3 2,97%    
8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
1 12,50% 9 13,04% 5 4,95%    
6 75,00% 53 76,81% 93 92,08% 3 100,00%
1 12,50% 7 10,14% 3 2,97%    
8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
7 87,50% 57 82,61% 95 94,06% 3 100,00%
1 12,50% 9 13,04% 6 5,94%    

    3 4,35%        
8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
7 87,50% 42 61,76% 42 41,58% 2 66,67%

    3 4,41% 6 5,94%    
    12 17,65% 17 16,83% 1 33,33%

1 12,50% 11 16,18% 36 35,64%    
8 100,00% 68 100,00% 101 100,00% 3 100,00%

1 12,50% 7 10,14% 2 1,98%    

4 50,00% 5 7,25% 3 2,97%    
2 25,00% 7 10,14%        

1 12,50% 50 72,46% 96 95,05% 3 100,00%

8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
    3 4,35% 1 0,99%    

1 12,50% 2 2,90%        
1 12,50% 40 57,97% 62 61,39% 3 100,00%

6 75,00% 24 34,78% 38 37,62%    

8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
1 12,50% 31 44,93% 49 48,51% 3 100,00%
1 12,50% 1 1,45%        

    1 1,45% 3 2,97%    
    3 4,35% 1 0,99%    

6 75,00% 33 47,83% 48 47,52%    

8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
1 12,50% 7 10,14% 4 3,96%    

    2 2,90%        
1 12,50% 29 42,03% 35 34,65%    

6 75,00% 31 44,93% 62 61,39% 3 100,00%

8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
1 12,50% 10 14,49% 5 4,95%    

1 12,50% 6 8,70% 1 0,99%    

6 75,00% 53 76,81% 95 94,06% 3 100,00%

8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
3 37,50% 59 85,51% 94 93,07% 3 100,00%
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5 62,50% 9 13,04% 7 6,93%    

    1 1,45%        
8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%

    3 4,35% 7 6,93%    
5 62,50% 59 85,51% 91 90,10% 3 100,00%

    1 1,45%        
1 12,50%            

2 25,00% 5 7,25% 3 2,97%    

    1 1,45%        
8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
1 12,50% 15 21,74% 4 3,96%    
6 75,00% 36 52,17% 61 60,40% 3 100,00%

1 12,50% 18 26,09% 36 35,64%    

8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
7 87,50% 63 91,30% 98 97,03% 3 100,00%

    3 4,35%        

1 12,50% 3 4,35% 3 2,97%    

8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
    2 2,90%        

7 87,50% 61 88,41% 101 100,00% 3 100,00%
    1 1,45%        

1 12,50% 2 2,90%        

    2 2,90%        

    1 1,45%        
8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
2 25,00% 8 11,59% 5 4,95%    

    2 2,90% 2 1,98%    
    7 10,14% 1 0,99%    

6 75,00% 52 75,36% 93 92,08% 3 100,00%

8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
    3 4,35% 1 0,99%    

1 12,50% 8 11,59% 2 1,98%    

7 87,50% 58 84,06% 98 97,03% 3 100,00%

8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
2 25,00% 16 23,19% 8 7,92% 1 33,33%
1 12,50% 5 7,25% 1 0,99%    
1 12,50% 2 2,90% 1 0,99%    
3 37,50% 5 7,25% 3 2,97%    

1 12,50% 41 59,42% 88 87,13% 2 66,67%

8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
2 25,00% 5 7,25%        
3 37,50% 23 33,33% 15 14,85% 1 33,33%

3 37,50% 41 59,42% 86 85,15% 2 66,67%

8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
    2 2,90% 1 0,99%    
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    3 4,35%        

8 100,00% 64 92,75% 100 99,01% 3 100,00%

8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
1 12,50% 2 2,90%        

    3 4,35% 1 0,99%    

7 87,50% 64 92,75% 100 99,01% 3 100,00%

8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
    4 5,80% 3 2,97%    

1 12,50% 11 15,94% 3 2,97%    

6 75,00% 54 78,26% 95 94,06% 3 100,00%

1 12,50%            
8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
5 62,50% 38 55,07% 50 49,50% 1 33,33%
3 37,50% 31 44,93% 50 49,50% 2 66,67%

        1 0,99%    
8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
2 25,00% 9 13,04% 3 2,97%    

    5 7,25% 12 11,88%    
6 75,00% 55 79,71% 86 85,15% 3 100,00%
8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
1 12,50% 9 13,04% 6 5,94%    
6 75,00% 49 71,01% 62 61,39% 3 100,00%

        2 1,98%    
1 12,50% 11 15,94% 31 30,69%    
8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
5 62,50% 29 42,03% 54 53,47% 1 33,33%
2 25,00% 36 52,17% 45 44,55% 2 66,67%
1 12,50% 4 5,80% 2 1,98%    
8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%

    3 4,35% 1 0,99%    

1 12,50% 5 7,25% 10 9,90%    

3 37,50% 18 26,09% 8 7,92%    

1 12,50% 34 49,28% 79 78,22% 2 66,67%

3 37,50% 11 15,94% 8 7,92% 1 33,33%

8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
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2 25,00% 7 10,14% 9 8,91%    
2 25,00% 23 33,33% 45 44,55%    

2 25,00% 18 26,09% 12 11,88% 1 33,33%

    4 5,80% 2 1,98%    

1 12,50% 19 27,54% 36 35,64% 2 66,67%

1 12,50% 1 1,45% 1 0,99%    
8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
5 62,50% 17 24,64% 7 6,93%    
1 12,50%    4 3,96%    

    8 11,59% 7 6,93% 1 33,33%
1 12,50% 35 50,72% 74 73,27% 2 66,67%
1 12,50% 9 13,04% 9 8,91%    
8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
6 75,00% 23 33,33% 11 10,89%    

    15 21,74% 45 44,55% 1 33,33%
2 25,00% 31 44,93% 45 44,55% 2 66,67%
8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
5 62,50% 17 24,64% 6 5,94%    
1 12,50% 18 26,09% 17 16,83% 1 33,33%

2 25,00% 34 49,28% 78 77,23% 2 66,67%

8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
5 62,50% 8 11,59% 5 4,95%    

    2 2,90% 6 5,94%    
2 25,00% 48 69,57% 52 51,49% 3 100,00%
1 12,50% 11 15,94% 38 37,62%    
8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%

    12 17,39% 7 6,93%    

6 75,00% 53 76,81% 91 90,10% 3 100,00%

2 25,00% 4 5,80% 3 2,97%    

8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
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1 50,00%    1 33,33%    
        3 100,00%    

1 50,00%    1 33,33%    
    2 50,00% 1 33,33%    
        2 66,67%    

1 50,00% 2 50,00%        
1 50,00% 1 25,00%        
1 50,00%    1 33,33%    

        2 66,67%    
1 50,00%    1 33,33%    

    1 25,00%        
    1 25,00% 2 66,67%    

        1 33,33%    

    1 25,00%        

1 50,00%    2 66,67%    

    1 25,00% 2 66,67%    
2 100,00% 4 100,00% 3 100,00%    
1 50,00% 3 75,00% 2 66,67%    

    1 25,00%        
1 50,00%    1 33,33%    
2 100,00% 4 100,00% 3 100,00%    
7 87,50% 23 33,33% 10 9,90%    

    5 7,25% 9 8,91%    
1 12,50% 41 59,42% 82 81,19% 3 100,00%
8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
5 62,50% 21 30,43% 8 7,92%    
1 12,50% 4 5,80% 9 8,91% 1 33,33%

2 25,00% 44 63,77% 84 83,17% 2 66,67%

8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
4 50,00% 6 8,70%        

    11 15,94% 9 8,91%    
3 37,50% 37 53,62% 78 77,23% 1 33,33%
1 12,50% 14 20,29% 14 13,86% 2 66,67%

    1 1,45%        
8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
7 87,50% 17 24,64% 8 7,92%    

    12 17,39% 8 7,92% 1 33,33%
    19 27,54% 44 43,56%    

1 12,50% 21 30,43% 41 40,59% 2 66,67%
8 100,00% 69 100,00% 101 100,00% 3 100,00%
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Árbevétel (2008)     

20 000 ezer HUF vagy 
kevesebb 

20 000 -50 000 ezer HUF 
között 

50 000 ezer HUF felett

Count % Count % Count % 

    1 4,35% 7 10,00%
26 29,55% 9 39,13% 34 48,57%
62 70,45% 12 52,17% 27 38,57%

    1 4,35% 2 2,86%
88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
88 100,00%         

    23 100,00%     
        70 100,00%

88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
83 94,32% 18 78,26% 20 28,57%

1 1,14% 3 13,04% 13 18,57%
2 2,27% 2 8,70% 37 52,86%
2 2,27%         

88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
21 23,86% 2 8,70% 18 25,71%
55 62,50% 19 82,61% 18 25,71%

4 4,55%     5 7,14%
8 9,09% 2 8,70% 29 41,43%

88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
33 37,50% 8 34,78% 11 15,71%
24 27,27% 5 21,74% 21 30,00%
27 30,68% 4 17,39% 23 32,86%

4 4,55% 3 13,04% 15 21,43%
    3 13,04%     

88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
1 1,14% 1 4,35%     

20 22,73% 4 17,39% 15 21,43%
58 65,91% 14 60,87% 26 37,14%

9 10,23% 3 13,04% 29 41,43%
    1 4,35%     

88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
33 37,50% 9 39,13% 14 20,00%

6 6,82%     10 14,29%
1 1,14%     4 5,71%

        3 4,29%
14 15,91% 4 17,39% 8 11,43%
34 38,64% 10 43,48% 30 42,86%

        1 1,43%
88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%

8 9,09% 1 4,35% 27 38,57%

82 93,18% 21 91,30% 45 64,29%

1 1,14% 1 4,35% 4 5,71%
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2 2,27%     2 2,86%

2 2,27%     2 2,86%

        1 1,43%
88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
85 96,59% 23 100,00% 67 95,71%

3 3,41%     1 1,43%
        2 2,86%

88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
80 90,91% 20 86,96% 33 47,14%
26 29,55% 6 26,09% 29 41,43%

5 5,68% 2 8,70% 20 28,57%

        5 7,14%
        1 1,43%

88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
26 29,55% 9 39,13% 21 30,00%
63 71,59% 14 60,87% 42 60,00%

4 4,55% 2 8,70% 11 15,71%

        2 2,86%
88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
12 13,64% 1 4,35% 31 44,29%

5 5,68% 1 4,35% 5 7,14%
71 80,68% 21 91,30% 34 48,57%

88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
6 6,82%     9 12,86%

1 1,14%     4 5,71%
1 1,14%         

6 6,82% 3 13,04% 28 40,00%

4 4,55% 2 8,70% 3 4,29%

72 81,82% 18 78,26% 32 45,71%

        1 1,43%
88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%

6 6,82% 1 4,35% 28 40,00%
6 6,82% 1 4,35% 7 10,00%

76 86,36% 20 86,96% 34 48,57%
    1 4,35% 1 1,43%

88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
5 5,68% 1 4,35% 23 32,86%
4 4,55% 2 8,70%     

76 86,36% 19 82,61% 44 62,86%
3 3,41% 1 4,35% 3 4,29%

88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
82 93,18% 22 95,65% 52 74,29%

5 5,68% 1 4,35% 9 12,86%
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2 2,27%     13 18,57%

88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
40 45,45% 13 56,52% 15 21,43%
35 39,77% 7 30,43% 18 25,71%

7 7,95% 2 8,70% 35 50,00%
6 6,82% 1 4,35% 2 2,86%

88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
5 5,68% 1 4,35% 29 41,43%

83 94,32% 21 91,30% 41 58,57%
    1 4,35%     

88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
4 4,55% 1 4,35% 19 27,14%

78 88,64% 22 95,65% 45 64,29%
6 6,82%     6 8,57%

88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
84 95,45% 23 100,00% 68 97,14%

4 4,55%     1 1,43%
        1 1,43%

88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
10 11,36% 3 13,04% 21 30,00%
74 84,09% 20 86,96% 44 62,86%

4 4,55%     5 7,14%
88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%

3 3,41%     8 11,43%
81 92,05% 23 100,00% 55 78,57%

4 4,55%     7 10,00%
88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
51 57,95% 13 56,52% 40 57,14%
36 40,91% 10 43,48% 27 38,57%

1 1,14%     3 4,29%
88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
53 60,23% 15 65,22% 47 67,14%
34 38,64% 8 34,78% 21 30,00%

1 1,14%     2 2,86%
88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%

4 4,55% 1 4,35% 20 28,57%
80 90,91% 22 95,65% 42 60,00%

4 4,55%     8 11,43%
88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%

4 4,55% 1 4,35% 22 31,43%
80 90,91% 22 95,65% 42 60,00%

4 4,55%     6 8,57%
88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%

4 4,55% 1 4,35% 20 28,57%
80 90,91% 22 95,65% 44 62,86%

4 4,55%     6 8,57%
88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%

3 3,41% 2 8,70% 10 14,29%
81 92,05% 21 91,30% 51 72,86%

4 4,55%     9 12,86%
88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
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27 30,68% 8 34,78% 42 60,00%
59 67,05% 15 65,22% 23 32,86%

2 2,27%     5 7,14%
88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%

4 4,55% 1 4,35% 24 34,29%
80 90,91% 22 95,65% 40 57,14%

4 4,55%     6 8,57%
88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%

4 4,55% 1 4,35% 9 12,86%
80 90,91% 22 95,65% 52 74,29%

4 4,55%     9 12,86%
88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%

        6 8,57%
84 95,45% 23 100,00% 56 80,00%

4 4,55%     8 11,43%
88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%

7 7,95% 2 8,70% 5 7,14%
77 87,50% 21 91,30% 56 80,00%

4 4,55%     9 12,86%
88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
85 96,59% 22 95,65% 62 88,57%

3 3,41% 1 4,35% 6 8,57%
        2 2,86%

88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
45 51,14% 13 56,52% 44 62,86%
40 45,45% 10 43,48% 23 32,86%

3 3,41%     3 4,29%
88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%

1 1,14% 2 8,70% 14 20,00%
83 94,32% 21 91,30% 50 71,43%

4 4,55%     6 8,57%
88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%

5 5,68% 1 4,35% 24 34,29%
79 89,77% 22 95,65% 41 58,57%

4 4,55%     5 7,14%
88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%

6 6,82% 2 8,70% 7 10,00%
78 88,64% 21 91,30% 56 80,00%

4 4,55%     7 10,00%
88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
81 92,05% 22 95,65% 59 84,29%

6 6,82% 1 4,35% 9 12,86%
1 1,14%     2 2,86%

88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
46 52,27% 13 56,52% 34 49,28%

5 5,68% 2 8,70% 2 2,90%
10 11,36% 3 13,04% 17 24,64%
27 30,68% 5 21,74% 16 23,19%
88 100,00% 23 100,00% 69 100,00%

2 2,27%     8 11,43%

1 1,14%     11 15,71%
1 1,14%     8 11,43%
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84 95,45% 23 100,00% 43 61,43%

88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
1 1,14%     3 4,29%

        3 4,29%
54 61,36% 13 56,52% 39 55,71%
33 37,50% 10 43,48% 25 35,71%

88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
47 53,41% 12 52,17% 25 35,71%

        2 2,86%
1 1,14%     3 4,29%

    1 4,35% 3 4,29%
40 45,45% 10 43,48% 37 52,86%

88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
2 2,27% 1 4,35% 9 12,86%

        2 2,86%
40 45,45% 7 30,43% 18 25,71%
46 52,27% 15 65,22% 41 58,57%

88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
1 1,14% 1 4,35% 14 20,00%
1 1,14%     7 10,00%

86 97,73% 22 95,65% 49 70,00%

88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
81 92,05% 22 95,65% 56 80,00%

7 7,95% 1 4,35% 13 18,57%

        1 1,43%
88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%

7 7,95% 3 13,04%     
79 89,77% 20 86,96% 59 84,29%

1 1,14%         
        1 1,43%

1 1,14%     9 12,86%

        1 1,43%
88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%

5 5,68% 1 4,35% 14 20,00%
56 63,64% 13 56,52% 37 52,86%

27 30,68% 9 39,13% 19 27,14%

88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
83 94,32% 22 95,65% 66 94,29%

2 2,27%     1 1,43%
3 3,41% 1 4,35% 3 4,29%

88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
1 1,14% 1 4,35%     

86 97,73% 21 91,30% 65 92,86%
        1 1,43%
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1 1,14%     2 2,86%
        2 2,86%

    1 4,35%     
88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%

5 5,68%     10 14,29%
    1 4,35% 3 4,29%

3 3,41% 1 4,35% 4 5,71%
80 90,91% 21 91,30% 53 75,71%

88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
2 2,27%     2 2,86%
3 3,41% 1 4,35% 7 10,00%

83 94,32% 22 95,65% 61 87,14%

88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
7 7,95% 2 8,70% 18 25,71%
1 1,14%     6 8,57%
1 1,14%     3 4,29%
3 3,41% 1 4,35% 7 10,00%

76 86,36% 20 86,96% 36 51,43%

88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
2 2,27% 1 4,35% 4 5,71%

12 13,64% 1 4,35% 29 41,43%
74 84,09% 21 91,30% 37 52,86%

88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
    1 4,35% 2 2,86%
        3 4,29%

88 100,00% 22 95,65% 65 92,86%

88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
        3 4,29%

1 1,14% 1 4,35% 2 2,86%
87 98,86% 22 95,65% 65 92,86%

88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
2 2,27%     5 7,14%
2 2,27% 1 4,35% 12 17,14%

84 95,45% 22 95,65% 52 74,29%

        1 1,43%
88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
39 44,32% 10 43,48% 45 64,29%
48 54,55% 13 56,52% 25 35,71%

1 1,14%         
88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%

2 2,27% 1 4,35% 11 15,71%
11 12,50% 2 8,70% 4 5,71%
75 85,23% 20 86,96% 55 78,57%

88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
5 5,68% 1 4,35% 10 14,29%

58 65,91% 17 73,91% 45 64,29%
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2 2,27%         
23 26,14% 5 21,74% 15 21,43%
88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
38 43,18% 12 52,17% 39 55,71%
50 56,82% 10 43,48% 25 35,71%

    1 4,35% 6 8,57%
88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%

1 1,14% 1 4,35% 2 2,86%

6 6,82%     10 14,29%

8 9,09% 2 8,70% 19 27,14%

70 79,55% 20 86,96% 26 37,14%

6 6,82%     17 24,29%

88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
6 6,82% 3 13,04% 9 12,86%

33 37,50% 9 39,13% 28 40,00%
14 15,91% 2 8,70% 17 24,29%

2 2,27% 1 4,35% 3 4,29%

34 38,64% 8 34,78% 16 22,86%

        3 4,29%
88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%

8 9,09% 2 8,70% 19 27,14%
2 2,27% 2 8,70% 1 1,43%
5 5,68%     11 15,71%

63 71,59% 13 56,52% 36 51,43%
10 11,36% 6 26,09% 3 4,29%
88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
10 11,36% 2 8,70% 28 40,00%
30 34,09% 9 39,13% 22 31,43%
48 54,55% 12 52,17% 20 28,57%
88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%

4 4,55% 2 8,70% 22 31,43%
12 13,64% 1 4,35% 24 34,29%
72 81,82% 20 86,96% 24 34,29%

88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
3 3,41% 1 4,35% 14 20,00%
4 4,55% 3 13,04% 1 1,43%

55 62,50% 13 56,52% 37 52,86%
26 29,55% 6 26,09% 18 25,71%
88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%

6 6,82% 2 8,70% 11 15,71%
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80 90,91% 20 86,96% 53 75,71%

2 2,27% 1 4,35% 6 8,57%

88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
        2 33,33%

2 100,00%     1 16,67%

        2 33,33%
        3 50,00%

1 50,00%     1 16,67%
        3 50,00%
        2 33,33%

1 50,00%     1 16,67%

1 50,00%     1 16,67%
        2 33,33%
        1 16,67%

1 50,00% 1 100,00% 1 16,67%
        1 16,67%

        1 16,67%

1 50,00%     2 33,33%

1 50,00% 1 100,00% 1 16,67%
2 100,00% 1 100,00% 6 100,00%
1 50,00%     5 83,33%

    1 100,00%     
1 50,00%     1 16,67%
2 100,00% 1 100,00% 6 100,00%
7 7,95% 2 8,70% 31 44,29%
7 7,95% 2 8,70% 5 7,14%

74 84,09% 19 82,61% 34 48,57%
88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%

7 7,95%     27 38,57%
6 6,82% 4 17,39% 5 7,14%

75 85,23% 19 82,61% 38 54,29%

88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
1 1,14%     9 12,86%
6 6,82% 4 17,39% 10 14,29%

69 78,41% 13 56,52% 37 52,86%
12 13,64% 5 21,74% 14 20,00%

    1 4,35%     
88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%

7 7,95% 1 4,35% 24 34,29%
7 7,95% 3 13,04% 11 15,71%

33 37,50% 9 39,13% 21 30,00%
41 46,59% 10 43,48% 14 20,00%
88 100,00% 23 100,00% 70 100,00%
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Átlagos statisztikai állományi létszám    

0-4 fő  5-9 fő  10 fő vagy több Nem válaszolt 
Count % Count % Count % Count % 

        8 19,51%     
36 29,75% 8 47,06% 24 58,54% 1 50,00%
83 68,60% 8 47,06% 9 21,95% 1 50,00%

2 1,65% 1 5,88%         
121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%

83 68,60% 1 5,88% 2 4,88% 2 100,00%
18 14,88% 3 17,65% 2 4,88%     
20 16,53% 13 76,47% 37 90,24%     

121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
121 100,00%             

    17 100,00%         
        41 100,00%     
            2 100,00%

121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
28 23,14% 7 41,18% 5 12,20% 1 50,00%
75 61,98% 7 41,18% 9 21,95% 1 50,00%

7 5,79%     2 4,88%     
11 9,09% 3 17,65% 25 60,98%     

121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
41 33,88% 5 29,41% 6 14,63%     
34 28,10% 4 23,53% 11 26,83% 1 50,00%
34 28,10% 5 29,41% 14 34,15% 1 50,00%

9 7,44% 3 17,65% 10 24,39%     
3 2,48%             

121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
1 0,83%         1 50,00%

29 23,97% 2 11,76% 8 19,51%     
76 62,81% 10 58,82% 12 29,27%     
14 11,57% 5 29,41% 21 51,22% 1 50,00%

1 0,83%             
121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%

43 35,54% 3 17,65% 9 21,95% 1 50,00%
7 5,79% 3 17,65% 6 14,63%     
1 0,83%     4 9,76%     

        3 7,32%     
20 16,53% 2 11,76% 4 9,76%     
50 41,32% 9 52,94% 14 34,15% 1 50,00%

        1 2,44%     
121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%

12 9,92% 3 17,65% 20 48,78% 1 50,00%

111 91,74% 13 76,47% 23 56,10% 1 50,00%

2 1,65%     4 9,76%     

2 1,65%     2 4,88%     
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2 1,65%     2 4,88%     

    1 5,88%         
121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
118 97,52% 16 94,12% 40 97,56% 1 50,00%

2 1,65% 1 5,88%     1 50,00%
1 0,83%     1 2,44%     

121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
106 87,60% 8 47,06% 18 43,90% 1 50,00%

40 33,06% 6 35,29% 15 36,59%     

9 7,44% 3 17,65% 14 34,15% 1 50,00%

    2 11,76% 3 7,32%     
        1 2,44%     

121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
35 28,93% 6 35,29% 14 34,15% 1 50,00%
86 71,07% 11 64,71% 22 53,66%     

8 6,61% 1 5,88% 7 17,07% 1 50,00%

    1 5,88% 1 2,44%     
121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%

15 12,40% 6 35,29% 22 53,66% 1 50,00%
5 4,13% 1 5,88% 5 12,20%     

101 83,47% 10 58,82% 14 34,15% 1 50,00%

121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
6 4,96% 2 11,76% 7 17,07%     

2 1,65% 1 5,88% 2 4,88%     
1 0,83%             

10 8,26% 3 17,65% 22 53,66% 2 100,00%

8 6,61% 1 5,88%         

98 80,99% 10 58,82% 14 34,15%     
        1 2,44%     

121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
8 6,61% 3 17,65% 23 56,10% 1 50,00%
6 4,96% 3 17,65% 4 9,76% 1 50,00%

106 87,60% 10 58,82% 14 34,15%     
1 0,83% 1 5,88%         

121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
6 4,96% 2 11,76% 21 51,22%     
6 4,96%             

106 87,60% 13 76,47% 18 43,90% 2 100,00%
3 2,48% 2 11,76% 2 4,88%     

121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
112 92,56% 16 94,12% 28 68,29%     

5 4,13% 1 5,88% 8 19,51% 1 50,00%
5 4,13%     9 21,95% 1 50,00%

121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
57 47,11% 4 23,53% 7 17,07%     
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46 38,02% 4 23,53% 10 24,39%     
11 9,09% 8 47,06% 23 56,10% 2 100,00%

7 5,79% 1 5,88% 1 2,44%     
121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%

6 4,96% 3 17,65% 25 60,98% 1 50,00%
114 94,21% 14 82,35% 16 39,02% 1 50,00%

1 0,83%             
121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%

5 4,13% 3 17,65% 16 39,02%     
111 91,74% 12 70,59% 21 51,22% 1 50,00%

5 4,13% 2 11,76% 4 9,76% 1 50,00%

121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
117 96,69% 17 100,00% 40 97,56% 1 50,00%

4 3,31%         1 50,00%
        1 2,44%     

121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
14 11,57% 1 5,88% 19 46,34%     

103 85,12% 14 82,35% 19 46,34% 2 100,00%
4 3,31% 2 11,76% 3 7,32%     

121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
4 3,31%     7 17,07%     

113 93,39% 14 82,35% 30 73,17% 2 100,00%
4 3,31% 3 17,65% 4 9,76%     

121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
71 58,68% 13 76,47% 19 46,34% 1 50,00%
49 40,50% 4 23,53% 19 46,34% 1 50,00%

1 0,83%     3 7,32%     
121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%

76 62,81% 13 76,47% 25 60,98% 1 50,00%
44 36,36% 4 23,53% 14 34,15% 1 50,00%

1 0,83%     2 4,88%     
121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%

7 5,79%     17 41,46% 1 50,00%
110 90,91% 13 76,47% 20 48,78% 1 50,00%

4 3,31% 4 23,53% 4 9,76%     
121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%

6 4,96% 2 11,76% 18 43,90% 1 50,00%
111 91,74% 12 70,59% 20 48,78% 1 50,00%

4 3,31% 3 17,65% 3 7,32%     
121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%

7 5,79% 1 5,88% 16 39,02% 1 50,00%
110 90,91% 13 76,47% 22 53,66% 1 50,00%

4 3,31% 3 17,65% 3 7,32%     
121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%

5 4,13%     10 24,39%     
112 92,56% 13 76,47% 26 63,41% 2 100,00%

4 3,31% 4 23,53% 5 12,20%     
121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%

43 35,54% 7 41,18% 25 60,98% 2 100,00%
76 62,81% 9 52,94% 12 29,27%     

2 1,65% 1 5,88% 4 9,76%     
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121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
5 4,13% 3 17,65% 21 51,22%     

112 92,56% 11 64,71% 17 41,46% 2 100,00%
4 3,31% 3 17,65% 3 7,32%     

121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
4 3,31%     10 24,39%     

113 93,39% 13 76,47% 26 63,41% 2 100,00%
4 3,31% 4 23,53% 5 12,20%     

121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
2 1,65% 1 5,88% 3 7,32%     

115 95,04% 13 76,47% 33 80,49% 2 100,00%
4 3,31% 3 17,65% 5 12,20%     

121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
11 9,09%     3 7,32%     

106 87,60% 13 76,47% 33 80,49% 2 100,00%
4 3,31% 4 23,53% 5 12,20%     

121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
117 96,69% 14 82,35% 37 90,24% 1 50,00%

4 3,31% 3 17,65% 2 4,88% 1 50,00%
        2 4,88%     

121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
62 51,24% 11 64,71% 27 65,85% 2 100,00%
56 46,28% 5 29,41% 12 29,27%     

3 2,48% 1 5,88% 2 4,88%     
121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%

5 4,13% 4 23,53% 8 19,51%     
112 92,56% 11 64,71% 29 70,73% 2 100,00%

4 3,31% 2 11,76% 4 9,76%     
121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%

7 5,79% 2 11,76% 20 48,78% 1 50,00%
110 90,91% 13 76,47% 18 43,90% 1 50,00%

4 3,31% 2 11,76% 3 7,32%     
121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%

8 6,61% 2 11,76% 5 12,20%     
109 90,08% 13 76,47% 31 75,61% 2 100,00%

4 3,31% 2 11,76% 5 12,20%     
121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
113 93,39% 15 88,24% 33 80,49% 1 50,00%

7 5,79% 2 11,76% 6 14,63% 1 50,00%
1 0,83%     2 4,88%     

121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
61 50,41% 6 35,29% 24 60,00% 2 100,00%

7 5,79% 1 5,88% 1 2,50%     
15 12,40% 7 41,18% 8 20,00%     
38 31,40% 3 17,65% 7 17,50%     

121 100,00% 17 100,00% 40 100,00% 2 100,00%
2 1,65% 1 5,88% 7 17,07%     

2 1,65%     10 24,39%     
    1 5,88% 8 19,51%     

117 96,69% 15 88,24% 16 39,02% 2 100,00%

121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
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2 1,65%     1 2,44% 1 50,00%
1 0,83%     2 4,88%     

73 60,33% 14 82,35% 19 46,34%     
45 37,19% 3 17,65% 19 46,34% 1 50,00%

121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
62 51,24% 12 70,59% 10 24,39%     

        2 4,88%     
2 1,65% 1 5,88% 1 2,44%     
1 0,83%     3 7,32%     

56 46,28% 4 23,53% 25 60,98% 2 100,00%

121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
4 3,31% 1 5,88% 6 14,63% 1 50,00%
1 0,83%     1 2,44%     

49 40,50% 3 17,65% 13 31,71%     
67 55,37% 13 76,47% 21 51,22% 1 50,00%

121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
3 2,48% 1 5,88% 12 29,27%     
1 0,83% 1 5,88% 6 14,63%     

117 96,69% 15 88,24% 23 56,10% 2 100,00%

121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
113 93,39% 16 94,12% 29 70,73% 1 50,00%

8 6,61% 1 5,88% 11 26,83% 1 50,00%

        1 2,44%     
121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%

9 7,44%     1 2,44%     
109 90,08% 16 94,12% 31 75,61% 2 100,00%

1 0,83%             
        1 2,44%     

2 1,65% 1 5,88% 7 17,07%     

        1 2,44%     
121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%

8 6,61% 3 17,65% 9 21,95%     
72 59,50% 10 58,82% 22 53,66% 2 100,00%
41 33,88% 4 23,53% 10 24,39%     

121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
115 95,04% 16 94,12% 38 92,68% 2 100,00%

2 1,65%     1 2,44%     
4 3,31% 1 5,88% 2 4,88%     

121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
1 0,83%     1 2,44%     

117 96,69% 16 94,12% 37 90,24% 2 100,00%
1 0,83%             
1 0,83%     2 4,88%     

    1 5,88% 1 2,44%     

1 0,83%             
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121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
5 4,13% 1 5,88% 7 17,07% 2 100,00%
1 0,83% 1 5,88% 2 4,88%     
4 3,31%     4 9,76%     

111 91,74% 15 88,24% 28 68,29%     

121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
2 1,65% 1 5,88% 1 2,44%     
4 3,31%     7 17,07%     

115 95,04% 16 94,12% 33 80,49% 2 100,00%

121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
13 10,74% 2 11,76% 12 29,27%     

2 1,65%     4 9,76% 1 50,00%
1 0,83%     3 7,32%     
2 1,65% 2 11,76% 7 17,07%     

103 85,12% 13 76,47% 15 36,59% 1 50,00%

121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
3 2,48%     4 9,76%     

17 14,05% 5 29,41% 19 46,34% 1 50,00%
101 83,47% 12 70,59% 18 43,90% 1 50,00%

121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
2 1,65%     1 2,44%     
1 0,83% 1 5,88% 1 2,44%     

118 97,52% 16 94,12% 39 95,12% 2 100,00%

121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
    1 5,88% 2 4,88%     

4 3,31%             
117 96,69% 16 94,12% 39 95,12% 2 100,00%

121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
2 1,65% 1 5,88% 4 9,76%     
6 4,96% 2 11,76% 6 14,63% 1 50,00%

113 93,39% 14 82,35% 30 73,17% 1 50,00%

        1 2,44%     
121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%

58 47,93% 8 47,06% 27 65,85% 1 50,00%
62 51,24% 9 52,94% 14 34,15% 1 50,00%

1 0,83%             
121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%

4 3,31% 1 5,88% 9 21,95%     
13 10,74% 2 11,76% 2 4,88%     

104 85,95% 14 82,35% 30 73,17% 2 100,00%
121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%

6 4,96% 3 17,65% 7 17,07%     
81 66,94% 12 70,59% 26 63,41% 1 50,00%

1 0,83%         1 50,00%
33 27,27% 2 11,76% 8 19,51%     

121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
60 49,59% 8 47,06% 20 48,78% 1 50,00%
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60 49,59% 9 52,94% 15 36,59% 1 50,00%
1 0,83%     6 14,63%     

121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
3 2,48%     1 2,44%     

8 6,61% 1 5,88% 7 17,07%     

9 7,44% 7 41,18% 13 31,71%     

96 79,34% 8 47,06% 11 26,83% 1 50,00%

9 7,44% 2 11,76% 11 26,83% 1 50,00%

121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
9 7,44% 2 11,76% 7 17,07%     

47 38,84% 8 47,06% 14 34,15% 1 50,00%
16 13,22% 5 29,41% 11 26,83% 1 50,00%

3 2,48% 1 5,88% 2 4,88%     

48 39,67% 2 11,76% 8 19,51%     

    1 5,88% 2 4,88%     
121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%

9 7,44% 3 17,65% 17 41,46%     
4 3,31%     1 2,44%     
8 6,61% 3 17,65% 4 9,76% 1 50,00%

86 71,07% 9 52,94% 16 39,02% 1 50,00%
14 11,57% 2 11,76% 3 7,32%     

121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
12 9,92% 3 17,65% 23 56,10% 2 100,00%
45 37,19% 9 52,94% 7 17,07%     
64 52,89% 5 29,41% 11 26,83%     

121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
8 6,61% 3 17,65% 16 39,02% 1 50,00%

15 12,40% 7 41,18% 14 34,15% 1 50,00%
98 80,99% 7 41,18% 11 26,83%     

121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
5 4,13% 1 5,88% 12 29,27%     
7 5,79%     1 2,44%     

72 59,50% 12 70,59% 19 46,34% 2 100,00%
37 30,58% 4 23,53% 9 21,95%     

121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
10 8,26% 2 11,76% 6 14,63% 1 50,00%

108 89,26% 15 88,24% 30 73,17%     

3 2,48%     5 12,20% 1 50,00%

121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
1 33,33%     1 20,00%     
2 66,67%         1 100,00%
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1 33,33%     1 20,00%     
1 33,33%     2 40,00%     
1 33,33%         1 100,00%

        3 60,00%     
        2 40,00%     

1 33,33%     1 20,00%     
2 66,67%             
1 33,33%     1 20,00%     

        1 20,00%     
3 100,00%             
1 33,33%             

        1 20,00%     

2 66,67%     1 20,00%     

2 66,67%         1 100,00%
3 100,00%     5 100,00% 1 100,00%
2 66,67%     4 80,00%     
1 33,33%             

        1 20,00% 1 100,00%
3 100,00%     5 100,00% 1 100,00%

10 8,26% 3 17,65% 26 63,41% 1 50,00%
8 6,61% 3 17,65% 2 4,88% 1 50,00%

103 85,12% 11 64,71% 13 31,71%     
121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%

8 6,61% 3 17,65% 22 53,66% 1 50,00%
11 9,09% 2 11,76% 2 4,88%     

102 84,30% 12 70,59% 17 41,46% 1 50,00%

121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
1 0,83%     9 21,95%     
9 7,44% 4 23,53% 7 17,07%     

89 73,55% 10 58,82% 19 46,34% 1 50,00%
21 17,36% 3 17,65% 6 14,63% 1 50,00%

1 0,83%             
121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%

8 6,61% 3 17,65% 21 51,22%     
12 9,92% 2 11,76% 6 14,63% 1 50,00%
48 39,67% 6 35,29% 8 19,51% 1 50,00%
53 43,80% 6 35,29% 6 14,63%     

121 100,00% 17 100,00% 41 100,00% 2 100,00%
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A vállalkozás ágazati besorolása? 
kereskedelmi szolgáltató termelő mezőgazdasági 

Count % Count % Count % Count % 
    1 1,09% 1 11,11% 6 15,38%

16 39,02% 26 28,26% 2 22,22% 25 64,10%
24 58,54% 63 68,48% 6 66,67% 8 20,51%

1 2,44% 2 2,17%         
41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
21 51,22% 55 59,78% 4 44,44% 8 20,51%

2 4,88% 19 20,65%     2 5,13%
18 43,90% 18 19,57% 5 55,56% 29 74,36%
41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
28 68,29% 75 81,52% 7 77,78% 11 28,21%

7 17,07% 7 7,61%     3 7,69%
5 12,20% 9 9,78% 2 22,22% 25 64,10%
1 2,44% 1 1,09%         

41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
41 100,00%             

    92 100,00%         
        9 100,00%     
            39 100,00%

41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
18 43,90% 30 32,61% 1 11,11% 3 7,69%

9 21,95% 27 29,35% 5 55,56% 9 23,08%
12 29,27% 24 26,09% 3 33,33% 15 38,46%

2 4,88% 8 8,70%     12 30,77%
    3 3,26%         

41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
    2 2,17%         

9 21,95% 23 25,00% 2 22,22% 5 12,82%
26 63,41% 59 64,13% 4 44,44% 9 23,08%

6 14,63% 7 7,61% 3 33,33% 25 64,10%
    1 1,09%         

41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
10 24,39% 32 34,78% 1 11,11% 13 33,33%

8 19,51%     1 11,11% 7 17,95%
    1 1,09%     4 10,26%
            3 7,69%

3 7,32% 13 14,13% 4 44,44% 6 15,38%
20 48,78% 46 50,00% 3 33,33% 5 12,82%

            1 2,56%
41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
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7 17,07% 3 3,26% 2 22,22% 24 61,54%

33 80,49% 90 97,83% 9 100,00% 16 41,03%

        1 11,11% 5 12,82%

        1 11,11% 3 7,69%

        1 11,11% 3 7,69%

1 2,44%             
41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
41 100,00% 88 95,65% 9 100,00% 37 94,87%

    3 3,26%     1 2,56%
    1 1,09%     1 2,56%

41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
29 70,73% 86 93,48% 7 77,78% 11 28,21%

13 31,71% 32 34,78% 4 44,44% 12 30,77%

5 12,20% 2 2,17% 1 11,11% 19 48,72%

2 4,88% 1 1,09%     2 5,13%
            1 2,56%

41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
11 26,83% 29 31,52% 1 11,11% 15 38,46%

29 70,73% 66 71,74% 8 88,89% 16 41,03%

3 7,32%         14 35,90%

1 2,44% 1 1,09%         
41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
14 34,15% 1 1,09% 1 11,11% 28 71,79%

    6 6,52% 1 11,11% 4 10,26%

27 65,85% 85 92,39% 7 77,78% 7 17,95%

41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%

6 14,63%         9 23,08%

    1 1,09%     4 10,26%

            1 2,56%

4 9,76% 3 3,26% 2 22,22% 28 71,79%

5 12,20% 4 4,35%         

26 63,41% 84 91,30% 7 77,78% 5 12,82%
            1 2,56%

41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
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4 9,76% 1 1,09% 2 22,22% 28 71,79%
4 9,76% 6 6,52%     4 10,26%

32 78,05% 85 92,39% 7 77,78% 6 15,38%
1 2,44%         1 2,56%

41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
    1 1,09% 2 22,22% 26 66,67%
    4 4,35%     2 5,13%

41 100,00% 82 89,13% 7 77,78% 9 23,08%
    5 5,43%     2 5,13%

41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
38 92,68% 91 98,91% 8 88,89% 19 48,72%

    1 1,09%     14 35,90%
3 7,32% 1 1,09% 2 22,22% 9 23,08%

41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
12 29,27% 53 57,61% 2 22,22% 1 2,56%
16 39,02% 30 32,61% 5 55,56% 9 23,08%

9 21,95% 7 7,61% 2 22,22% 26 66,67%
4 9,76% 2 2,17%     3 7,69%

41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
5 12,20% 4 4,35% 2 22,22% 24 61,54%

36 87,80% 88 95,65% 7 77,78% 14 35,90%
            1 2,56%

41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
1 2,44%         23 58,97%

35 85,37% 90 97,83% 9 100,00% 11 28,21%

5 12,20% 2 2,17%     5 12,82%

41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
41 100,00% 90 97,83% 9 100,00% 35 89,74%

    2 2,17%     3 7,69%
            1 2,56%

41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
1 2,44% 9 9,78% 2 22,22% 22 56,41%

34 82,93% 83 90,22% 7 77,78% 14 35,90%
6 14,63%         3 7,69%

41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
    1 1,09% 2 22,22% 8 20,51%

35 85,37% 91 98,91% 7 77,78% 26 66,67%
6 14,63%         5 12,82%

41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
31 75,61% 52 56,52% 7 77,78% 14 35,90%
10 24,39% 40 43,48% 2 22,22% 21 53,85%

            4 10,26%
41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
30 73,17% 54 58,70% 6 66,67% 25 64,10%
11 26,83% 38 41,30% 3 33,33% 11 28,21%

            3 7,69%
41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
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3 7,32% 2 2,17% 2 22,22% 18 46,15%
31 75,61% 90 97,83% 7 77,78% 16 41,03%

7 17,07%         5 12,82%
41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%

4 9,76% 1 1,09% 1 11,11% 21 53,85%
30 73,17% 91 98,91% 8 88,89% 15 38,46%

7 17,07%         3 7,69%
41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%

3 7,32%     2 22,22% 20 51,28%
31 75,61% 92 100,00% 7 77,78% 16 41,03%

7 17,07%         3 7,69%
41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%

            15 38,46%
34 82,93% 92 100,00% 8 88,89% 19 48,72%

7 17,07%     1 11,11% 5 12,82%
41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
20 48,78% 32 34,78% 2 22,22% 23 58,97%
18 43,90% 60 65,22% 6 66,67% 13 33,33%

3 7,32%     1 11,11% 3 7,69%
41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%

    1 1,09% 1 11,11% 27 69,23%
34 82,93% 91 98,91% 8 88,89% 9 23,08%

7 17,07%         3 7,69%
41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%

    1 1,09%     13 33,33%
34 82,93% 91 98,91% 8 88,89% 21 53,85%

7 17,07%     1 11,11% 5 12,82%
41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%

            6 15,38%
34 82,93% 92 100,00% 8 88,89% 29 74,36%

7 17,07%     1 11,11% 4 10,26%
41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%

4 9,76% 4 4,35%     6 15,38%
30 73,17% 88 95,65% 8 88,89% 28 71,79%

7 17,07%     1 11,11% 5 12,82%
41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
41 100,00% 87 94,57% 9 100,00% 32 82,05%

    5 5,43%     5 12,82%
            2 5,13%

41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
20 48,78% 50 54,35% 7 77,78% 25 64,10%
18 43,90% 42 45,65% 2 22,22% 11 28,21%

3 7,32%         3 7,69%
41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%

1 2,44% 4 4,35% 2 22,22% 10 25,64%
34 82,93% 88 95,65% 7 77,78% 25 64,10%

6 14,63%         4 10,26%
41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%

4 9,76% 1 1,09% 1 11,11% 24 61,54%
31 75,61% 91 98,91% 8 88,89% 12 30,77%

6 14,63%         3 7,69%
41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%

4 9,76% 4 4,35%     7 17,95%
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31 75,61% 88 95,65% 8 88,89% 28 71,79%
6 14,63%     1 11,11% 4 10,26%

41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
41 100,00% 90 97,83% 9 100,00% 22 56,41%

    2 2,17%     14 35,90%
            3 7,69%

41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
15 36,59% 43 46,74% 6 66,67% 29 76,32%

1 2,44% 6 6,52%     2 5,26%
12 29,27% 11 11,96% 1 11,11% 6 15,79%
13 31,71% 32 34,78% 2 22,22% 1 2,63%
41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 38 100,00%

        1 11,11% 9 23,08%

            12 30,77%
    1 1,09%     8 20,51%

41 100,00% 91 98,91% 8 88,89% 10 25,64%

41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
3 7,32%         1 2,56%

            3 7,69%
28 68,29% 54 58,70% 6 66,67% 18 46,15%

10 24,39% 38 41,30% 3 33,33% 17 43,59%

41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
24 58,54% 50 54,35% 5 55,56% 5 12,82%

            2 5,13%
1 2,44%         3 7,69%

    1 1,09% 1 11,11% 2 5,13%

16 39,02% 41 44,57% 3 33,33% 27 69,23%

41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
3 7,32% 2 2,17% 1 11,11% 6 15,38%

            2 5,13%
10 24,39% 35 38,04% 5 55,56% 15 38,46%

28 68,29% 55 59,78% 3 33,33% 16 41,03%

41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
    2 2,17% 1 11,11% 13 33,33%

            8 20,51%

41 100,00% 90 97,83% 8 88,89% 18 46,15%

41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
41 100,00% 89 96,74% 9 100,00% 20 51,28%

    3 3,26%     18 46,15%

            1 2,56%
41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
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1 2,44% 7 7,61%     2 5,13%
40 97,56% 84 91,30% 9 100,00% 25 64,10%

    1 1,09%         
            1 2,56%

            10 25,64%

            1 2,56%
41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%

    10 10,87% 1 11,11% 9 23,08%
29 70,73% 48 52,17% 6 66,67% 23 58,97%

12 29,27% 34 36,96% 2 22,22% 7 17,95%

41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
39 95,12% 89 96,74% 9 100,00% 34 87,18%

    1 1,09%     2 5,13%

2 4,88% 2 2,17%     3 7,69%

41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
            2 5,13%

41 100,00% 90 97,83% 9 100,00% 32 82,05%
            1 2,56%
    1 1,09%     2 5,13%

            2 5,13%

    1 1,09%         
41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%

3 7,32% 2 2,17% 1 11,11% 9 23,08%
1 2,44% 1 1,09%     2 5,13%

    2 2,17%     6 15,38%

37 90,24% 87 94,57% 8 88,89% 22 56,41%

41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
    1 1,09%     3 7,69%
    1 1,09%     10 25,64%

41 100,00% 90 97,83% 9 100,00% 26 66,67%

41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
5 12,20% 3 3,26% 3 33,33% 16 41,03%
3 7,32%         4 10,26%

    1 1,09%     3 7,69%
1 2,44%         10 25,64%

32 78,05% 88 95,65% 6 66,67% 6 15,38%

41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
        1 11,11% 6 15,38%

15 36,59% 1 1,09% 1 11,11% 25 64,10%

26 63,41% 91 98,91% 7 77,78% 8 20,51%

41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
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    1 1,09%     2 5,13%
            3 7,69%

41 100,00% 91 98,91% 9 100,00% 34 87,18%

41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
            3 7,69%
    1 1,09%     3 7,69%

41 100,00% 91 98,91% 9 100,00% 33 84,62%

41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
1 2,44% 1 1,09% 1 11,11% 4 10,26%
3 7,32%         12 30,77%

37 90,24% 91 98,91% 7 77,78% 23 58,97%

        1 11,11%     
41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
21 51,22% 43 46,74% 2 22,22% 28 71,79%
20 48,78% 48 52,17% 7 77,78% 11 28,21%

    1 1,09%         
41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%

    1 1,09% 1 11,11% 12 30,77%
7 17,07% 8 8,70%     2 5,13%

34 82,93% 83 90,22% 8 88,89% 25 64,10%
41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%

5 12,20%         11 28,21%
28 68,29% 61 66,30% 7 77,78% 24 61,54%

    2 2,17%         
8 19,51% 29 31,52% 2 22,22% 4 10,26%

41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
22 53,66% 49 53,26% 3 33,33% 15 38,46%
19 46,34% 43 46,74% 5 55,56% 18 46,15%

        1 11,11% 6 15,38%
41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%

            4 10,26%

5 12,20% 3 3,26%     8 20,51%

4 9,76% 7 7,61% 2 22,22% 16 41,03%

25 60,98% 82 89,13% 7 77,78% 2 5,13%

9 21,95% 1 1,09% 1 11,11% 12 30,77%

41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%

  



 246

4 9,76% 4 4,35%     10 25,64%
16 39,02% 41 44,57% 2 22,22% 11 28,21%

9 21,95% 12 13,04% 1 11,11% 11 28,21%

2 4,88%         4 10,26%

12 29,27% 36 39,13% 6 66,67% 4 10,26%

    1 1,09% 1 11,11% 1 2,56%
41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%

2 4,88% 1 1,09% 2 22,22% 24 61,54%
    4 4,35%     1 2,56%

12 29,27%         4 10,26%
22 53,66% 73 79,35% 7 77,78% 10 25,64%

5 12,20% 14 15,22%         
41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%

6 14,63% 2 2,17% 2 22,22% 30 76,92%
20 48,78% 39 42,39% 2 22,22%     
15 36,59% 51 55,43% 5 55,56% 9 23,08%
41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%

1 2,44% 2 2,17% 2 22,22% 23 58,97%
16 39,02% 9 9,78%     12 30,77%

24 58,54% 81 88,04% 7 77,78% 4 10,26%

41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
    1 1,09% 2 22,22% 15 38,46%
    5 5,43%     3 7,69%

32 78,05% 49 53,26% 5 55,56% 19 48,72%
9 21,95% 37 40,22% 2 22,22% 2 5,13%

41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%

3 7,32% 4 4,35%     12 30,77%

38 92,68% 87 94,57% 9 100,00% 19 48,72%

    1 1,09%     8 20,51%

41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
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            2 25,00%
    1 100,00%     2 25,00%
            2 25,00%
            3 37,50%
    1 100,00%     1 12,50%
            3 37,50%
            2 25,00%
            2 25,00%
            2 25,00%
            2 25,00%
            1 12,50%
            3 37,50%

            1 12,50%

            1 12,50%

            3 37,50%

    1 100,00%     2 25,00%
    1 100,00%     8 100,00%
            6 75,00%
            1 12,50%
    1 100,00%     1 12,50%
    1 100,00%     8 100,00%

5 12,20% 2 2,17% 2 22,22% 31 79,49%
5 12,20% 6 6,52% 1 11,11% 2 5,13%

31 75,61% 84 91,30% 6 66,67% 6 15,38%
41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%

5 12,20% 1 1,09% 2 22,22% 26 66,67%
4 9,76% 7 7,61% 1 11,11% 3 7,69%

32 78,05% 84 91,30% 6 66,67% 10 25,64%

41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
    1 1,09%     9 23,08%
    10 10,87% 2 22,22% 8 20,51%

26 63,41% 71 77,17% 6 66,67% 16 41,03%
15 36,59% 10 10,87% 1 11,11% 5 12,82%

            1 2,56%
41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%

2 4,88% 1 1,09% 2 22,22% 27 69,23%
5 12,20% 7 7,61% 2 22,22% 7 17,95%

15 36,59% 43 46,74% 2 22,22% 3 7,69%
19 46,34% 41 44,57% 3 33,33% 2 5,13%
41 100,00% 92 100,00% 9 100,00% 39 100,00%
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A vállalkozás számviteli politikáját, szakma terület specifikusan 
készítik-e el? 

igen  nem  nem, mert nincs 
feladatkör megosztás a 
vállalkozás méreteiből 

adódóan 
Count % Count % Count % 

7 15,91%     1 0,79%
23 52,27% 7 63,64% 39 30,95%
13 29,55% 4 36,36% 84 66,67%

1 2,27%     2 1,59%
44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
12 27,27% 5 45,45% 71 56,35%

1 2,27% 1 9,09% 21 16,67%
31 70,45% 5 45,45% 34 26,98%
44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
15 34,09% 5 45,45% 101 80,16%

6 13,64% 1 9,09% 10 7,94%
22 50,00% 5 45,45% 14 11,11%

1 2,27%     1 0,79%
44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
14 31,82%     27 21,43%

1 2,27% 6 54,55% 85 67,46%
1 2,27% 1 9,09% 7 5,56%

28 63,64% 4 36,36% 7 5,56%
44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%

6 13,64% 1 9,09% 45 35,71%
10 22,73% 2 18,18% 38 30,16%
16 36,36% 6 54,55% 32 25,40%
12 27,27% 2 18,18% 8 6,35%

        3 2,38%
44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%

        2 1,59%
8 18,18% 1 9,09% 30 23,81%

12 27,27% 5 45,45% 81 64,29%
24 54,55% 5 45,45% 12 9,52%

        1 0,79%
44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%

9 20,45% 8 72,73% 39 30,95%
16 36,36%         

4 9,09%     1 0,79%
1 2,27%     2 1,59%
5 11,36%     21 16,67%
9 20,45% 2 18,18% 63 50,00%

    1 9,09%     
44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
28 63,64% 3 27,27% 5 3,97%

16 36,36% 11 100,00% 121 96,03%

5 11,36%     1 0,79%
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3 6,82% 1 9,09%     

3 6,82% 1 9,09%     

1 2,27%         
44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
44 100,00% 10 90,91% 121 96,03%

    1 9,09% 3 2,38%
        2 1,59%

44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
13 29,55% 5 45,45% 115 91,27%
14 31,82% 4 36,36% 43 34,13%

17 38,64% 5 45,45% 5 3,97%

4 9,09%     1 0,79%
        1 0,79%

44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
15 34,09% 6 54,55% 35 27,78%
19 43,18% 3 27,27% 97 76,98%

12 27,27% 3 27,27% 2 1,59%

2 4,55%         
44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
44 100,00%         

    11 100,00%     
        126 100,00%

44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
14 31,82% 1 9,09%     

2 4,55% 1 9,09% 2 1,59%
    1 9,09%     

26 59,09% 4 36,36% 7 5,56%

4 9,09%     5 3,97%

4 9,09% 5 45,45% 113 89,68%
        1 0,79%

44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
26 59,09% 5 45,45% 4 3,17%

6 13,64% 4 36,36% 4 3,17%
12 27,27% 2 18,18% 116 92,06%

        2 1,59%
44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
22 50,00% 3 27,27% 4 3,17%

    2 18,18% 4 3,17%
22 50,00% 1 9,09% 116 92,06%

    5 45,45% 2 1,59%
44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
25 56,82% 10 90,91% 121 96,03%
13 29,55% 1 9,09% 1 0,79%

9 20,45% 2 18,18% 4 3,17%
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44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
1 2,27% 5 45,45% 62 49,21%

13 29,55%     47 37,30%
25 56,82% 4 36,36% 15 11,90%

5 11,36% 2 18,18% 2 1,59%
44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
25 56,82% 3 27,27% 7 5,56%
18 40,91% 8 72,73% 119 94,44%

1 2,27%         
44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
19 43,18% 1 9,09% 4 3,17%
16 36,36% 10 90,91% 119 94,44%

9 20,45%     3 2,38%

44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
43 97,73% 9 81,82% 123 97,62%

1 2,27% 2 18,18% 2 1,59%
        1 0,79%

44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
20 45,45% 3 27,27% 11 8,73%
16 36,36% 8 72,73% 114 90,48%

8 18,18%     1 0,79%
44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%

8 18,18% 2 18,18% 1 0,79%
26 59,09% 9 81,82% 124 98,41%
10 22,73%     1 0,79%
44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
23 52,27% 9 81,82% 72 57,14%
18 40,91% 2 18,18% 53 42,06%

3 6,82%     1 0,79%
44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
33 75,00% 8 72,73% 74 58,73%

9 20,45% 3 27,27% 51 40,48%
2 4,55%     1 0,79%

44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
17 38,64% 3 27,27% 5 3,97%
16 36,36% 8 72,73% 120 95,24%
11 25,00%     1 0,79%
44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
20 45,45% 4 36,36% 3 2,38%
15 34,09% 7 63,64% 122 96,83%

9 20,45%     1 0,79%
44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
20 45,45% 2 18,18% 3 2,38%
15 34,09% 9 81,82% 122 96,83%

9 20,45%     1 0,79%
44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
14 31,82%     1 0,79%
19 43,18% 10 90,91% 124 98,41%
11 25,00% 1 9,09% 1 0,79%
44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
26 59,09% 3 27,27% 48 38,10%
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12 27,27% 8 72,73% 77 61,11%
6 13,64%     1 0,79%

44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
22 50,00% 2 18,18% 5 3,97%
13 29,55% 9 81,82% 120 95,24%

9 20,45%     1 0,79%
44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
13 29,55% 1 9,09%     
19 43,18% 10 90,91% 125 99,21%
12 27,27%     1 0,79%
44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%

6 13,64%         
27 61,36% 11 100,00% 125 99,21%
11 25,00%     1 0,79%
44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%

6 13,64% 1 9,09% 7 5,56%
26 59,09% 10 90,91% 118 93,65%
12 27,27%     1 0,79%
44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
39 88,64% 10 90,91% 120 95,24%

4 9,09% 1 9,09% 5 3,97%
1 2,27%     1 0,79%

44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
28 63,64% 8 72,73% 66 52,38%
11 25,00% 3 27,27% 59 46,83%

5 11,36%     1 0,79%
44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%

8 18,18% 4 36,36% 5 3,97%
27 61,36% 7 63,64% 120 95,24%

9 20,45%     1 0,79%
44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
22 50,00% 3 27,27% 5 3,97%
14 31,82% 8 72,73% 120 95,24%

8 18,18%     1 0,79%
44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%

6 13,64%     9 7,14%
28 63,64% 11 100,00% 116 92,06%
10 22,73%     1 0,79%
44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
32 72,73% 9 81,82% 121 96,03%
10 22,73% 2 18,18% 4 3,17%

2 4,55%     1 0,79%
44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
28 63,64% 3 27,27% 62 49,60%

2 4,55% 1 9,09% 6 4,80%
13 29,55% 6 54,55% 11 8,80%

1 2,27% 1 9,09% 46 36,80%
44 100,00% 11 100,00% 125 100,00%

8 18,18% 1 9,09% 1 0,79%

11 25,00%     1 0,79%
6 13,64% 1 9,09% 2 1,59%
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19 43,18% 9 81,82% 122 96,83%

44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
4 9,09%         
2 4,55%     1 0,79%

24 54,55% 11 100,00% 71 56,35%
14 31,82%     54 42,86%

44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
14 31,82% 6 54,55% 64 50,79%

2 4,55%         
2 4,55% 1 9,09% 1 0,79%
1 2,27% 2 18,18% 1 0,79%

25 56,82% 2 18,18% 60 47,62%

44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
9 20,45% 2 18,18% 1 0,79%
1 2,27% 1 9,09%     
8 18,18% 7 63,64% 50 39,68%

26 59,09% 1 9,09% 75 59,52%

44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
12 27,27% 3 27,27% 1 0,79%

8 18,18%         

24 54,55% 8 72,73% 125 99,21%

44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
31 70,45% 8 72,73% 120 95,24%
12 27,27% 3 27,27% 6 4,76%

1 2,27%         
44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%

2 4,55%     8 6,35%
33 75,00% 11 100,00% 114 90,48%

        1 0,79%
1 2,27%         
7 15,91%     3 2,38%

1 2,27%         
44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%

9 20,45% 6 54,55% 5 3,97%
31 70,45% 5 45,45% 70 55,56%

4 9,09%     51 40,48%

44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
40 90,91% 11 100,00% 120 95,24%

2 4,55%     1 0,79%
2 4,55%     5 3,97%

44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
2 4,55%         

39 88,64% 11 100,00% 122 96,83%
1 2,27%         
2 4,55%     1 0,79%
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        2 1,59%

        1 0,79%
44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%

9 20,45% 4 36,36% 2 1,59%
1 2,27%     3 2,38%
5 11,36%     3 2,38%

29 65,91% 7 63,64% 118 93,65%

44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
1 2,27% 3 27,27%     
9 20,45%     2 1,59%

34 77,27% 8 72,73% 124 98,41%

44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
16 36,36% 4 36,36% 7 5,56%

5 11,36% 1 9,09% 1 0,79%
1 2,27% 1 9,09% 2 1,59%

10 22,73%     1 0,79%
12 27,27% 5 45,45% 115 91,27%

44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
7 15,91%         

30 68,18% 6 54,55% 6 4,76%
7 15,91% 5 45,45% 120 95,24%

44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
2 4,55%     1 0,79%
3 6,82%         

39 88,64% 11 100,00% 125 99,21%

44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
3 6,82%         
2 4,55%     2 1,59%

39 88,64% 11 100,00% 124 98,41%

44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
2 4,55% 5 45,45%     

12 27,27%     3 2,38%
29 65,91% 6 54,55% 123 97,62%

1 2,27%         
44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
30 68,18% 7 63,64% 57 45,24%
14 31,82% 4 36,36% 68 53,97%

        1 0,79%
44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
12 27,27% 2 18,18%     

7 15,91%     10 7,94%
25 56,82% 9 81,82% 116 92,06%
44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
12 27,27% 2 18,18% 2 1,59%
30 68,18% 7 63,64% 83 65,87%

        2 1,59%
2 4,55% 2 18,18% 39 30,95%
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44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
21 47,73% 1 9,09% 67 53,17%
18 40,91% 9 81,82% 58 46,03%

5 11,36% 1 9,09% 1 0,79%
44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%

4 9,09%         

8 18,18% 3 27,27% 5 3,97%

15 34,09% 8 72,73% 6 4,76%

2 4,55%     114 90,48%

18 40,91% 2 18,18% 3 2,38%

44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
11 25,00% 1 9,09% 6 4,76%
11 25,00% 1 9,09% 58 46,03%
14 31,82% 9 81,82% 10 7,94%

6 13,64%         

2 4,55% 2 18,18% 54 42,86%

2 4,55%     1 0,79%
44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
21 47,73% 5 45,45% 3 2,38%

1 2,27%     4 3,17%
15 34,09%     1 0,79%

7 15,91% 1 9,09% 104 82,54%
    5 45,45% 14 11,11%

44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
28 63,64% 6 54,55% 6 4,76%

9 20,45%     52 41,27%
7 15,91% 5 45,45% 68 53,97%

44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
21 47,73% 3 27,27% 4 3,17%
21 47,73% 1 9,09% 15 11,90%

2 4,55% 7 63,64% 107 84,92%

44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
13 29,55% 2 18,18% 3 2,38%

    2 18,18% 6 4,76%
29 65,91% 3 27,27% 73 57,94%

2 4,55% 4 36,36% 44 34,92%
44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
12 27,27% 1 9,09% 6 4,76%

26 59,09% 9 81,82% 118 93,65%

6 13,64% 1 9,09% 2 1,59%
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44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
1 16,67%     1 50,00%
1 16,67%     2 100,00%
1 16,67%     1 50,00%
1 16,67% 1 100,00% 1 50,00%

        2 100,00%
2 33,33% 1 100,00%     
1 16,67% 1 100,00%     
2 33,33%         
1 16,67%     1 50,00%
1 16,67%     1 50,00%
1 16,67%         
2 33,33%     1 50,00%

        1 50,00%

1 16,67%         

2 33,33%     1 50,00%

1 16,67%     2 100,00%
6 100,00% 1 100,00% 2 100,00%
4 66,67% 1 100,00% 1 50,00%
1 16,67%         
1 16,67%     1 50,00%
6 100,00% 1 100,00% 2 100,00%

33 75,00% 3 27,27% 4 3,17%
4 9,09%     10 7,94%
7 15,91% 8 72,73% 112 88,89%

44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
27 61,36% 4 36,36% 3 2,38%

6 13,64%     9 7,14%
11 25,00% 7 63,64% 114 90,48%

44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
8 18,18% 2 18,18%     
8 18,18% 6 54,55% 6 4,76%

20 45,45% 3 27,27% 96 76,19%
8 18,18%     23 18,25%

        1 0,79%
44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
22 50,00% 6 54,55% 4 3,17%

8 18,18%     13 10,32%
4 9,09%     59 46,83%

10 22,73% 5 45,45% 50 39,68%
44 100,00% 11 100,00% 126 100,00%
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A vállalkozásnál milyen célokra használják a számviteli politikát? 

csak az éves 
beszámoló 

elkészítéséhez vezetői döntésekhez

a vállalati 
információs 

rendszer alapját 
képezi 

Count % Count % Count % 
2 1,28% 5 33,33% 1 10,00%

56 35,90% 6 40,00% 7 70,00%
95 60,90% 4 26,67% 2 20,00%

3 1,92%         
156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%

82 52,56% 5 33,33% 1 10,00%
22 14,10% 1 6,67%     
52 33,33% 9 60,00% 9 90,00%

156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%
112 71,79% 5 33,33% 4 40,00%

16 10,26% 1 6,67%     
28 17,95% 8 53,33% 5 50,00%

    1 6,67% 1 10,00%
156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%

38 24,36%     3 30,00%
91 58,33% 1 6,67%     

8 5,13%     1 10,00%
19 12,18% 14 93,33% 6 60,00%

156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%
50 32,05% 2 13,33%     
40 25,64% 5 33,33% 5 50,00%
46 29,49% 5 33,33% 3 30,00%
17 10,90% 3 20,00% 2 20,00%

3 1,92%         
156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%

1 0,64% 1 6,67%     
35 22,44% 3 20,00% 1 10,00%
96 61,54% 2 13,33%     
23 14,74% 9 60,00% 9 90,00%

1 0,64%         
156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%

48 30,77% 6 40,00% 2 20,00%
12 7,69% 3 20,00% 1 10,00%

4 2,56% 1 6,67%     
    1 6,67% 2 20,00%

24 15,38% 2 13,33%     
67 42,95% 2 13,33% 5 50,00%

1 0,64%         
156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%
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20 12,82% 8 53,33% 8 80,00%

137 87,82% 7 46,67% 4 40,00%

1 0,64% 4 26,67% 1 10,00%

    3 20,00% 1 10,00%

    3 20,00% 1 10,00%

1 0,64%         
156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%
152 97,44% 14 93,33% 9 90,00%

3 1,92% 1 6,67%     
1 0,64%     1 10,00%

156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%
128 82,05% 5 33,33%     

52 33,33% 6 40,00% 3 30,00%

14 8,97% 6 40,00% 7 70,00%

4 2,56%     1 10,00%
        1 10,00%

156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%
48 30,77% 7 46,67% 1 10,00%

107 68,59% 7 46,67% 5 50,00%

7 4,49% 5 33,33% 5 50,00%

2 1,28%         
156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%

25 16,03% 13 86,67% 6 60,00%
10 6,41% 1 6,67%     

121 77,56% 1 6,67% 4 40,00%

156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%

9 5,77% 5 33,33% 1 10,00%

3 1,92% 1 6,67% 1 10,00%

1 0,64%         

17 10,90% 11 73,33% 9 90,00%

9 5,77%         

118 75,64% 2 13,33% 2 20,00%
1 0,64%         

156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%
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17 10,90% 9 60,00% 9 90,00%
13 8,33% 1 6,67%     

124 79,49% 5 33,33% 1 10,00%
2 1,28%         

156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%
14 8,97% 9 60,00% 6 60,00%

6 3,85%         
129 82,69% 6 40,00% 4 40,00%

7 4,49%         
156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%
156 100,00%         

    15 100,00%     
2 1,28% 2 13,33% 11 110,00%

156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%
67 42,95%     1 10,00%
56 35,90% 4 26,67%     
25 16,03% 10 66,67% 9 90,00%

8 5,13% 1 6,67%     
156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%

20 12,82% 6 40,00% 9 90,00%
136 87,18% 8 53,33% 1 10,00%

    1 6,67%     
156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%

10 6,41% 10 66,67% 4 40,00%
137 87,82% 3 20,00% 5 50,00%

9 5,77% 2 13,33% 1 10,00%

156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%
152 97,44% 14 93,33% 9 90,00%

4 2,56% 1 6,67%     
        1 10,00%

156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%
20 12,82% 10 66,67% 4 40,00%

129 82,69% 4 26,67% 5 50,00%
7 4,49% 1 6,67% 1 10,00%

156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%
5 3,21% 3 20,00% 3 30,00%

142 91,03% 11 73,33% 6 60,00%
9 5,77% 1 6,67% 1 10,00%

156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%
91 58,33% 5 33,33% 8 80,00%
63 40,38% 9 60,00% 1 10,00%

2 1,28% 1 6,67% 1 10,00%
156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%

95 60,90% 12 80,00% 8 80,00%
60 38,46% 2 13,33% 1 10,00%

1 0,64% 1 6,67% 1 10,00%
156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%
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13 8,33% 4 26,67% 8 80,00%
133 85,26% 10 66,67% 1 10,00%

10 6,41% 1 6,67% 1 10,00%
156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%

14 8,97% 7 46,67% 6 60,00%
134 85,90% 7 46,67% 3 30,00%

8 5,13% 1 6,67% 1 10,00%
156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%

10 6,41% 7 46,67% 8 80,00%
138 88,46% 7 46,67% 1 10,00%

8 5,13% 1 6,67% 1 10,00%
156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%

6 3,85% 7 46,67% 2 20,00%
140 89,74% 7 46,67% 6 60,00%

10 6,41% 1 6,67% 2 20,00%
156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%

63 40,38% 9 60,00% 5 50,00%
89 57,05% 5 33,33% 3 30,00%

4 2,56% 1 6,67% 2 20,00%
156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%

15 9,62% 10 66,67% 4 40,00%
133 85,26% 4 26,67% 5 50,00%

8 5,13% 1 6,67% 1 10,00%
156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%

8 5,13% 5 33,33% 1 10,00%
138 88,46% 9 60,00% 7 70,00%

10 6,41% 1 6,67% 2 20,00%
156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%

3 1,92% 2 13,33% 1 10,00%
144 92,31% 12 80,00% 7 70,00%

9 5,77% 1 6,67% 2 20,00%
156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%

9 5,77% 4 26,67% 1 10,00%
137 87,82% 10 66,67% 7 70,00%

10 6,41% 1 6,67% 2 20,00%
156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%
148 94,87% 13 86,67% 8 80,00%

7 4,49% 2 13,33% 1 10,00%
1 0,64%     1 10,00%

156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%
83 53,21% 11 73,33% 8 80,00%
69 44,23% 3 20,00% 1 10,00%

4 2,56% 1 6,67% 1 10,00%
156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%

9 5,77% 4 26,67% 4 40,00%
139 89,10% 10 66,67% 5 50,00%

8 5,13% 1 6,67% 1 10,00%
156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%

14 8,97% 9 60,00% 7 70,00%
135 86,54% 5 33,33% 2 20,00%

7 4,49% 1 6,67% 1 10,00%
156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%

12 7,69% 2 13,33% 1 10,00%
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136 87,18% 12 80,00% 7 70,00%
8 5,13% 1 6,67% 2 20,00%

156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%
145 92,95% 9 60,00% 8 80,00%

10 6,41% 5 33,33% 1 10,00%
1 0,64% 1 6,67% 1 10,00%

156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%
75 48,08% 10 66,67% 8 88,89%

9 5,77%         
25 16,03% 4 26,67% 1 11,11%
47 30,13% 1 6,67%     

156 100,00% 15 100,00% 9 100,00%

3 1,92% 5 33,33% 2 20,00%

8 5,13% 3 20,00% 1 10,00%
5 3,21% 2 13,33% 2 20,00%

140 89,74% 5 33,33% 5 50,00%

156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%
1 0,64%     3 30,00%

    1 6,67% 2 20,00%
98 62,82% 6 40,00% 2 20,00%

57 36,54% 8 53,33% 3 30,00%

156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%
83 53,21% 1 6,67%     

    1 6,67% 1 10,00%
1 0,64% 2 13,33% 1 10,00%
3 1,92% 1 6,67%     

69 44,23% 10 66,67% 8 80,00%

156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%
7 4,49% 2 13,33% 3 30,00%
1 0,64%     1 10,00%

57 36,54% 4 26,67% 4 40,00%

91 58,33% 9 60,00% 2 20,00%

156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%
12 7,69% 3 20,00% 1 10,00%

3 1,92% 4 26,67% 1 10,00%

141 90,38% 8 53,33% 8 80,00%

156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%
145 92,95% 6 40,00% 8 80,00%

10 6,41% 9 60,00% 2 20,00%

1 0,64%         
156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%
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9 5,77% 1 6,67%     
140 89,74% 10 66,67% 8 80,00%

1 0,64%         
    1 6,67%     

5 3,21% 3 20,00% 2 20,00%

1 0,64%         
156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%

16 10,26%     4 40,00%
87 55,77% 14 93,33% 5 50,00%

53 33,97% 1 6,67% 1 10,00%

156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%
147 94,23% 15 100,00% 9 90,00%

2 1,28%     1 10,00%

7 4,49%         

156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%
1 0,64% 1 6,67%     

152 97,44% 12 80,00% 8 80,00%
        1 10,00%

1 0,64% 2 13,33%     

1 0,64%     1 10,00%

1 0,64%         
156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%

7 4,49% 4 26,67% 4 40,00%
3 1,92%     1 10,00%
7 4,49%     1 10,00%

139 89,10% 11 73,33% 4 40,00%

156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%
4 2,56%         
9 5,77% 1 6,67% 1 10,00%

143 91,67% 14 93,33% 9 90,00%

156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%
17 10,90% 5 33,33% 5 50,00%

2 1,28% 1 6,67% 4 40,00%
3 1,92% 1 6,67%     
5 3,21% 6 40,00%     

129 82,69% 2 13,33% 1 10,00%

156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%
3 1,92% 2 13,33% 2 20,00%

27 17,31% 8 53,33% 7 70,00%

126 80,77% 5 33,33% 1 10,00%

156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%
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3 1,92%         
2 1,28%     1 10,00%

151 96,79% 15 100,00% 9 90,00%

156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%
2 1,28% 1 6,67%     
3 1,92%     1 10,00%

151 96,79% 14 93,33% 9 90,00%

156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%
6 3,85% 1 6,67%     
6 3,85% 3 20,00% 6 60,00%

144 92,31% 11 73,33% 3 30,00%

        1 10,00%
156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%

76 48,72% 9 60,00% 9 90,00%
79 50,64% 6 40,00% 1 10,00%

1 0,64%         
156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%

6 3,85% 6 40,00% 2 20,00%
15 9,62% 1 6,67% 1 10,00%

135 86,54% 8 53,33% 7 70,00%
156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%

15 9,62%     1 10,00%
100 64,10% 11 73,33% 9 90,00%

1 0,64% 1 6,67%     
40 25,64% 3 20,00%     

156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%
77 49,36% 7 46,67% 5 50,00%
74 47,44% 6 40,00% 5 50,00%

5 3,21% 2 13,33%     
156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%

2 1,28% 2 13,33%     

13 8,33% 1 6,67% 2 20,00%

19 12,18% 7 46,67% 3 30,00%

114 73,08% 2 13,33%     

12 7,69% 5 33,33% 6 60,00%

156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%
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14 8,97% 4 26,67%     
62 39,74% 6 40,00% 2 20,00%

25 16,03% 3 20,00% 5 50,00%

4 2,56% 2 13,33%     

54 34,62% 1 6,67% 3 30,00%

2 1,28%     1 10,00%
156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%

17 10,90% 10 66,67% 2 20,00%
5 3,21%         

11 7,05%     5 50,00%
104 66,67% 5 33,33% 3 30,00%

19 12,18%         
156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%

20 12,82% 12 80,00% 8 80,00%
61 39,10%         
75 48,08% 3 20,00% 2 20,00%

156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%
11 7,05% 13 86,67% 4 40,00%
29 18,59% 2 13,33% 6 60,00%

116 74,36%         

156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%
9 5,77% 6 40,00% 3 30,00%
7 4,49%     1 10,00%

90 57,69% 9 60,00% 6 60,00%
50 32,05%         

156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%

7 4,49% 6 40,00% 6 60,00%

147 94,23% 4 26,67% 2 20,00%

2 1,28% 5 33,33% 2 20,00%

156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%
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    1 20,00% 1 50,00%
    2 40,00% 1 50,00%
    1 20,00% 1 50,00%

1 50,00%     2 100,00%
    1 20,00% 1 50,00%

2 100,00% 1 20,00%     
1 50,00% 1 20,00%     

    2 40,00%     
    1 20,00% 1 50,00%
    1 20,00% 1 50,00%

1 50,00%         
    2 40,00% 1 50,00%

        1 50,00%

1 50,00%         

    2 40,00% 1 50,00%

    2 40,00% 1 50,00%
2 100,00% 5 100,00% 2 100,00%
2 100,00% 2 40,00% 2 100,00%

    1 20,00%     
    2 40,00%     

2 100,00% 5 100,00% 2 100,00%
20 12,82% 12 80,00% 8 80,00%
13 8,33% 1 6,67%     

123 78,85% 2 13,33% 2 20,00%
156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%

15 9,62% 11 73,33% 8 80,00%
14 8,97% 1 6,67%     

127 81,41% 3 20,00% 2 20,00%

156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%
6 3,85% 3 20,00% 1 10,00%

15 9,62% 5 33,33%     
111 71,15% 7 46,67% 1 10,00%

23 14,74%     8 80,00%
1 0,64%         

156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%
17 10,90% 11 73,33% 4 40,00%
16 10,26% 1 6,67% 4 40,00%
59 37,82% 2 13,33% 2 20,00%
64 41,03% 1 6,67%     

156 100,00% 15 100,00% 10 100,00%
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A társaság által alkalmazott beszámoló formája?  

éves beszámoló egyszerűsített éves 
beszámoló 

egyszerűsített beszámoló

Count % Count % Count % 
7 20,00% 1 0,69%     

20 57,14% 48 33,10% 1 100,00%
7 20,00% 94 64,83%     
1 2,86% 2 1,38%     

35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
5 14,29% 83 57,24%     
1 2,86% 21 14,48% 1 100,00%

29 82,86% 41 28,28%     
35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%

6 17,14% 114 78,62% 1 100,00%
3 8,57% 14 9,66%     

25 71,43% 16 11,03%     
1 2,86% 1 0,69%     

35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
5 14,29% 36 24,83%     
4 11,43% 88 60,69%     
2 5,71% 7 4,83%     

24 68,57% 14 9,66% 1 100,00%
35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%

4 11,43% 48 33,10%     
12 34,29% 38 26,21%     
10 28,57% 44 30,34%     

9 25,71% 12 8,28% 1 100,00%
    3 2,07%     

35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
    2 1,38%     

4 11,43% 35 24,14%     
11 31,43% 87 60,00%     
20 57,14% 20 13,79% 1 100,00%

    1 0,69%     
35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%

6 17,14% 49 33,79% 1 100,00%
7 20,00% 9 6,21%     
3 8,57% 2 1,38%     
3 8,57%         
4 11,43% 22 15,17%     

11 31,43% 63 43,45%     
1 2,86%         

35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
22 62,86% 14 9,66%     

15 42,86% 133 91,72%     

3 8,57% 2 1,38% 1 100,00%

1 2,86% 3 2,07%     
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1 2,86% 3 2,07%     

1 2,86%         
35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
34 97,14% 140 96,55% 1 100,00%

    4 2,76%     
1 2,86% 1 0,69%     

35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
9 25,71% 124 85,52%     

10 28,57% 51 35,17%     

17 48,57% 9 6,21% 1 100,00%

3 8,57% 2 1,38%     
1 2,86%         

35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
12 34,29% 44 30,34%     
15 42,86% 104 71,72%     

9 25,71% 7 4,83% 1 100,00%

1 2,86% 1 0,69%     
35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
25 71,43% 18 12,41% 1 100,00%

3 8,57% 8 5,52%     
7 20,00% 119 82,07%     

35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
7 20,00% 8 5,52%     

1 2,86% 4 2,76%     
    1 0,69%     

25 71,43% 11 7,59% 1 100,00%

    9 6,21%     

7 20,00% 115 79,31%     
    1 0,69%     

35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
27 77,14% 7 4,83% 1 100,00%

2 5,71% 12 8,28%     
6 17,14% 124 85,52%     

    2 1,38%     
35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
23 65,71% 6 4,14%     

    6 4,14%     
12 34,29% 126 86,90% 1 100,00%

    7 4,83%     
35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
20 57,14% 136 93,79%     

6 17,14% 8 5,52% 1 100,00%
12 34,29% 3 2,07%     
35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%

3 8,57% 65 44,83%     
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8 22,86% 51 35,17% 1 100,00%
24 68,57% 20 13,79%     

    9 6,21%     
35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
35 100,00%         

    145 100,00%     
        1 100,00%

35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
17 48,57% 6 4,14% 1 100,00%
15 42,86% 130 89,66%     

3 8,57% 9 6,21%     

35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
33 94,29% 141 97,24% 1 100,00%

1 2,86% 4 2,76%     
1 2,86%         

35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
19 54,29% 15 10,34%     
14 40,00% 123 84,83% 1 100,00%

2 5,71% 7 4,83%     
35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%

8 22,86% 3 2,07%     
24 68,57% 134 92,41% 1 100,00%

3 8,57% 8 5,52%     
35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
17 48,57% 87 60,00%     
16 45,71% 56 38,62% 1 100,00%

2 5,71% 2 1,38%     
35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
22 62,86% 92 63,45% 1 100,00%
11 31,43% 52 35,86%     

2 5,71% 1 0,69%     
35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
21 60,00% 4 2,76%     
11 31,43% 132 91,03% 1 100,00%

3 8,57% 9 6,21%     
35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
22 62,86% 5 3,45%     
11 31,43% 132 91,03% 1 100,00%

2 5,71% 8 5,52%     
35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
19 54,29% 6 4,14%     
14 40,00% 131 90,34% 1 100,00%

2 5,71% 8 5,52%     
35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
10 28,57% 4 2,76% 1 100,00%
20 57,14% 133 91,72%     

5 14,29% 8 5,52%     
35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
21 60,00% 55 37,93% 1 100,00%
11 31,43% 86 59,31%     

3 8,57% 4 2,76%     
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35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
20 57,14% 9 6,21%     
13 37,14% 128 88,28% 1 100,00%

2 5,71% 8 5,52%     
35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
10 28,57% 3 2,07% 1 100,00%
21 60,00% 133 91,72%     

4 11,43% 9 6,21%     
35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%

6 17,14%         
26 74,29% 136 93,79% 1 100,00%

3 8,57% 9 6,21%     
35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%

4 11,43% 9 6,21% 1 100,00%
27 77,14% 127 87,59%     

4 11,43% 9 6,21%     
35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
30 85,71% 138 95,17% 1 100,00%

3 8,57% 7 4,83%     
2 5,71%         

35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
25 71,43% 77 53,10%     

8 22,86% 64 44,14% 1 100,00%
2 5,71% 4 2,76%     

35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
9 25,71% 8 5,52%     

24 68,57% 129 88,97% 1 100,00%
2 5,71% 8 5,52%     

35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
22 62,86% 8 5,52%     
11 31,43% 130 89,66% 1 100,00%

2 5,71% 7 4,83%     
35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%

5 14,29% 10 6,90%     
27 77,14% 127 87,59% 1 100,00%

3 8,57% 8 5,52%     
35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
26 74,29% 136 93,79%     

7 20,00% 8 5,52% 1 100,00%
2 5,71% 1 0,69%     

35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
25 73,53% 67 46,21% 1 100,00%

1 2,94% 8 5,52%     
5 14,71% 25 17,24%     
3 8,82% 45 31,03%     

34 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
5 14,29% 5 3,45%     

11 31,43% 1 0,69%     
8 22,86% 1 0,69%     

11 31,43% 138 95,17% 1 100,00%

35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
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4 11,43%         
3 8,57%         

14 40,00% 92 63,45%     
14 40,00% 53 36,55% 1 100,00%

35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
5 14,29% 79 54,48%     
2 5,71%         
1 2,86% 3 2,07%     
2 5,71% 2 1,38%     

25 71,43% 61 42,07% 1 100,00%

35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
10 28,57% 2 1,38%     

2 5,71%         
7 20,00% 58 40,00%     

16 45,71% 85 58,62% 1 100,00%

35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
13 37,14% 2 1,38% 1 100,00%

4 11,43% 4 2,76%     

18 51,43% 139 95,86%     

35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
23 65,71% 136 93,79%     
11 31,43% 9 6,21% 1 100,00%

1 2,86%         
35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%

1 2,86% 8 5,52% 1 100,00%
26 74,29% 132 91,03%     

    1 0,69%     
1 2,86%         
6 17,14% 4 2,76%     

1 2,86%         
35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
10 28,57% 10 6,90%     
20 57,14% 86 59,31%     

5 14,29% 49 33,79% 1 100,00%

35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
30 85,71% 140 96,55% 1 100,00%

2 5,71% 1 0,69%     
3 8,57% 4 2,76%     

35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
1 2,86%     1 100,00%

30 85,71% 142 97,93%     
1 2,86%         
2 5,71% 1 0,69%     
1 2,86% 1 0,69%     

    1 0,69%     
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35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
11 31,43% 4 2,76%     

2 5,71% 2 1,38%     
4 11,43% 4 2,76%     

18 51,43% 135 93,10% 1 100,00%

35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
2 5,71% 2 1,38%     
8 22,86% 3 2,07%     

25 71,43% 140 96,55% 1 100,00%

35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
12 34,29% 14 9,66% 1 100,00%

7 20,00%         
1 2,86% 3 2,07%     
7 20,00% 4 2,76%     
8 22,86% 124 85,52%     

35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
5 14,29% 1 0,69% 1 100,00%

21 60,00% 21 14,48%     
9 25,71% 123 84,83%     

35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
2 5,71% 1 0,69%     
2 5,71% 1 0,69%     

31 88,57% 143 98,62% 1 100,00%

35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
2 5,71% 1 0,69%     
2 5,71% 2 1,38%     

31 88,57% 142 97,93% 1 100,00%

35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
4 11,43% 3 2,07%     

10 28,57% 5 3,45%     
20 57,14% 137 94,48% 1 100,00%

1 2,86%         
35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
22 62,86% 71 48,97% 1 100,00%
13 37,14% 73 50,34%     

    1 0,69%     
35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
11 31,43% 2 1,38% 1 100,00%

1 2,86% 16 11,03%     
23 65,71% 127 87,59%     
35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%

7 20,00% 9 6,21%     
25 71,43% 94 64,83% 1 100,00%

    2 1,38%     
3 8,57% 40 27,59%     

35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
11 31,43% 77 53,10% 1 100,00%
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18 51,43% 67 46,21%     
6 17,14% 1 0,69%     

35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
2 5,71% 1 0,69% 1 100,00%

4 11,43% 12 8,28%     

11 31,43% 18 12,41%     

5 14,29% 111 76,55%     

17 48,57% 6 4,14%     

35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
6 17,14% 12 8,28%     
9 25,71% 61 42,07%     

12 34,29% 21 14,48%     

2 5,71% 3 2,07% 1 100,00%

7 20,00% 51 35,17%     

2 5,71% 1 0,69%     
35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
17 48,57% 11 7,59% 1 100,00%

1 2,86% 4 2,76%     
7 20,00% 9 6,21%     
9 25,71% 103 71,03%     
1 2,86% 18 12,41%     

35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
26 74,29% 13 8,97% 1 100,00%

1 2,86% 60 41,38%     
8 22,86% 72 49,66%     

35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
17 48,57% 10 6,90% 1 100,00%
12 34,29% 25 17,24%     

6 17,14% 110 75,86%     

35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
14 40,00% 4 2,76%     

1 2,86% 7 4,83%     
17 48,57% 87 60,00% 1 100,00%

3 8,57% 47 32,41%     
35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%

8 22,86% 11 7,59%     

22 62,86% 131 90,34%     

5 14,29% 3 2,07% 1 100,00%

35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
1 20,00% 1 33,33%     

    3 100,00%     
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1 20,00% 1 33,33%     
2 40,00% 1 33,33%     

    2 66,67%     
3 60,00%         
2 40,00%         
1 20,00% 1 33,33%     

    2 66,67%     
1 20,00% 1 33,33%     
1 20,00%         

    2 66,67% 1 100,00%
    1 33,33%     

1 20,00%         

1 20,00% 2 66,67%     

    2 66,67% 1 100,00%
5 100,00% 3 100,00% 1 100,00%
4 80,00% 2 66,67%     

        1 100,00%
1 20,00% 1 33,33%     
5 100,00% 3 100,00% 1 100,00%

28 80,00% 11 7,59% 1 100,00%
    14 9,66%     

7 20,00% 120 82,76%     
35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
24 68,57% 10 6,90%     

1 2,86% 13 8,97% 1 100,00%
10 28,57% 122 84,14%     

35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
9 25,71% 1 0,69%     
5 14,29% 14 9,66% 1 100,00%

12 34,29% 107 73,79%     
9 25,71% 22 15,17%     

    1 0,69%     
35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
20 57,14% 12 8,28%     

7 20,00% 13 8,97% 1 100,00%
5 14,29% 58 40,00%     
3 8,57% 62 42,76%     

35 100,00% 145 100,00% 1 100,00%
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4. számú melléklet 
 
Mélyinterjú kérdések 
 
1. Melyek azok a közgazdasági tényezők, amelyek leginkább befolyásolják a 

számviteli politika kialakítását?  
2. Milyen korlátozó tényezőket tud megnevezni, amelyek a számviteli politika 

alkalmazását hátráltatják? 
3. Véleménye szerint hogyan befolyásolják a számviteli politika kialakítását a 

vállalkozás fundamentális jellemzői? 
4. A mérlegoszlopok alternatív kialakítása mennyiben segíti a számviteli 

vezetés döntéshozó munkáját? 
5. Hogyan befolyásolja az üzleti célok elérését a számviteli politika? 
6. Milyen kapcsolatot mutat a számviteli politika az egyéb gazdasági területek 

hatásmec-hanizmusára? 
7. Mennyiben segíti a folyamatos tényezőváltozás figyelemmel kísérése a 

számvitel-szervezési döntések meghozatalát? 
8. Mennyiben segíti a jól kialakított számviteli politika az egyéb 

vállalkozásokhoz történő összehasonlíthatóságot? 
9. Mennyire integrálódnak be a vállalati információs rendszerbe a számviteli 

politika tartalmi elemeibe? 
10. Véleménye szerint a korrigált mérleginformációk segítik-e a vezetői 

számviteli politikai döntések meghozatalát? 
11. A vállalkozás számviteli filozófiájában megjelenik-e a gazdasági válóság 

befolyásolására irányuló szándék? 
12. Melyek azok a változók, amelyeket figyelembe vesznek, mint gazdasági 

sarokpontok a számviteli politika kialakítása során? 
13. Mennyiben határozza meg a számviteli politika a számviteli folyamatok 

hatékonyságának lebonyolítását a vállalkozás gazdálkodása során? 
14. Milyen értékteremtő tényezőket tud meghatározni a számviteli politika 

tartami elemeinek figyelembe vételével? 
15. Ön szerint meghatározóak e számviteli politika tartalmi tényezőinek a 

besorolása ágazatai és tevékenységi szinten? 
 



 274

TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE 
 

1. sz. táblázat: A két rendszer jellemzőinek összefoglalása 
2. sz. táblázat: A számviteli alapelvek és a számviteli politika kapcsolata 
3. sz. táblázat: A kis- és középvállalkozások meghatározásának összehasonlító táblázata 
4. sz. táblázat: A regisztrált gazdasági szervezetek száma gazdálkodási ág szerint 
5. sz. táblázat: A szolgáltatások jellemzői 
6. sz. táblázat: A termékek és szolgáltatások összehasonlítása 
7. sz. táblázat: A számviteli politika kialakítását segítő ágazati mátrix összeállításának 

modellezése 
 
1.sz. ábra: A nemzetközi szabályozás hierarchiája 
2. ábra: A magyar vállalatok beszámolóinak szabályozási környezete 
3. sz. ábra: A számviteli információk és felhasználói 
4. sz. ábra: Számviteli információs rendszer szerkezete 
5. sz. ábra: A számviteli rendszer helye a vállalati információs rendszerben 
6. sz. ábra: A számviteli rendszer hierarchiája 
7. sz. ábra: A vállalkozások ágazati besorolása 
8. sz. ábra: A kérdőívet kitöltők beosztása és funkciója a vállalkozásnál 
9. sz ábra: Szakterület specifikusság érvényesülése a számviteli politika elkészítésében 
10. sz. ábra: A számviteli politika szerepe a vállalkozásban 
11.sz. ábra: A számviteli politika megalkotásának a célja 
12. sz. ábra: A számviteli politika összeállítását végzők aránya 
13. sz ábra: A számviteli politika felhasználása 
14. sz. ábra: Az értékelési tényezők aránya és sorrendje ágazati összesítésben. 
15. sz. ábra: Az információs rendszerre történő támaszkodás alkalmazás 
16. sz. ábra: A számviteli politikai döntések kielégítik –e az egyes információs igényeket 
17. sz. ábra: Költség ellenőrzés a számviteli politikából 
18. sz. ábra: A számviteli politika tartalma a pénzeszköz és a valuta devizakészlet 

értékelésről. 
19. sz ábra: Az üzletpolitikai döntések és a számviteli politikában foglaltak együttes 

figyelembe vétele 
20. sz. ábra: A számviteli politikai döntések szerepe az üzletpolitikai célok elérésében 
21. sz. ábra: A számviteli politika alkalmazását gátló tényezők. 
22. sz. ábra: A makrogazdasági folyamatok társaságra gyakorolt hatásainak érvényesítése 

a számviteli politikában 
23. sz. ábra: A makrogazdasági folyamatok ráhatásának megítélése a vállalkozásoknál 

ágazati bontásban 
24. sz. ábra: A belső szabályozások korrekciója 
25. sz. ábra: A tényezők mérlegelési lehetőségének a hatása a vállalkozásra 
26. sz. ábra: A számviteli politika kialakítását gátló tényezők 
27. sz. ábra: A számviteli politika alkalmazását korlátozó tényezők 
28. sz. ábra: A számviteli menedzsment működtetésének folyamatábrája 
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