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1. A számviteli politika célja 
 

A számviteli politika célja, hogy a gazdálkodónál olyan számviteli rendszer funkcionáljon, 
amelynek alapján megbízható és valós információt tartalmazó éves beszámoló állítható 
össze és amely számviteli rendszer egyidejűleg a vezetői döntések számára is alkalmas 
információs bázisul szolgálhat. 
A számviteli politika - a számviteli törvényben megfogalmazott alapelvekre és értékelési 
előírásokra épülve - a számviteli törvény előírásainak végrehajtásához szükséges 
módszerek és eljárások összessége, amely a gazdálkodó adottságának leginkább 

megfelelő rendszer kialakítását alapozza meg. 

 
2. Az üzleti év, a mérleg fordulónapja 

 

Az üzleti év az az időtartam, amelyről a beszámolót kell készíteni. 
 
Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év 
december 31. napja. 

 
Az üzleti év 12 naptári hónapnál rövidebb időtartamú lehet az előtársasági időszak, 
valamint az azt követő üzleti év esetében, továbbá a naptári évről a naptári évtől eltérő 
üzleti évre, illetve az üzleti évről új üzleti évre történő áttéréskor. 
Üzleti év az átalakulás, egyesülés, szétválás során megszűnő vállalkozónál az előző üzleti 
év mérlegfordulónapját követő naptól az átalakulás napjáig - mint mérlegfordulónapig - 
terjedő időszak. 

Üzleti év az átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejövő új vállalkozónál az 
átalakulás, egyesülés, szétválás napját követő naptól a vállalkozó által az üzleti év 
végéként megjelölt napig - mint mérlegfordulónapig - terjedő időszak. 

 

Üzleti év az e törvény hatálya alá átkerülő (visszakerülő) vállalkozónál a visszatérés 

időpontjától a vállalkozó által az üzleti év végeként megjelölt napig - mint 

mérlegfordulónapig - terjedő időszak. 

Üzleti év a vállalkozó felszámolása, illetve végelszámolása, illetve kényszertörlési 

eljárása esetén az előző üzleti év mérlegfordulónapját követő naptól a felszámolás, a 

végelszámolás, illetve a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző napig - mint 

mérlegfordulónapig - terjedő időszak. Amennyiben a felszámolás, a végelszámolás úgy 

fejeződik be, hogy a vállalkozó nem szűnik meg, az eljárás befejezését követő üzleti év a 

felszámolási, végelszámolási eljárás befejezésének napját követő naptól a vállalkozó 

által az üzleti év végeként megjelölt napig - mint mérlegfordulónapig - terjedő időszak. 

A felszámolás, illetve a kényszertörlési eljárás időszaka egy üzleti évnek minősül, 

függetlenül annak időtartamától. 

Ha a kényszertörlési eljárás lefolytatása során felszámolási eljárás kerül elrendelésre, a 

felszámolás időszaka üzleti évének kezdő napja a felszámolás elrendelésének a napja. A 

végelszámolás időszaka általában egy üzleti év. Amennyiben a végelszámolás 12 naptári 
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hónap alatt nem fejeződik be, a végelszámolás időszaka alatt az üzleti év(ek) időtartama 

12 hónap, míg az utolsó üzleti év 12 naptári hónapnál rövidebb is lehet. 

 

3. A beszámoló készítésének időpontja 
 

Az üzleti év mérleg-fordulónapja és a letétbe helyezés időpontja között úgy kell 

meghatározni a beszámoló készítésének időpontját, hogy a megbízható és valós vagyoni 

helyzet bemutatásához szükséges értékelési feladatokat el lehessen végezni. 

A beszámoló készítésének időpontja az üzleti év mérlegfordulónapját követő 3. hónap 

utolsó napja, esetünkben az üzleti évet követő év március 31. napja. 

 

4. Könyvvizsgálat, letétbe helyezés és közzététel 
 

4.1. Könyvvizsgálat 
 

Társaságunk könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgálati kötelezettség a jogszabály 

által előírt közbenső mérlegre is vonatkozik. Választott könyvvizsgálónk neve: GM-

AUDIT KFT. (8360 Keszthely, Pipacs u. 4.), nyilvántartási száma: 002284, személyében 

felelős könyvvizsgáló Vecsera Jánosné, nyilvántartási száma: 005861. 

 
4.2. Letétbe helyezés és közzététel 

 

A kettős könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozó köteles a jóváhagyásra 

jogosult testület által elfogadott éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót, 

kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának 

elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt, valamint az 

adózott eredmény felhasználására (az osztalék jóváhagyására) vonatkozó határozatot az 

adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni 

ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a 

könyvvizsgáló az éves beszámolót vagy az egyszerűsített éves beszámolót felülvizsgálta. 

Minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozó (ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás 

magyarországi fióktelepét is) köteles az éves beszámolót, illetve az egyszerűsített éves 

beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék 

megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - a 

letétbe helyezéssel egyidejűleg - közzétenni. 

A letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségünknek az éves beszámoló, egyszerűsített 

éves beszámoló céginformációs szolgálatnak történő megküldésével teszünk eleget. 

Kötelesek vagyunk biztosítani, hogy munkavállalóink, alkalmazottaink, tagjaink az éves 

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

beszámolót, a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is 
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tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést a székhelyünkön megtekinthessék és 

azokról teljes vagy részleges másolatot készíthessenek. 

Ha a könyvvizsgáló a záradék megadását elutasította, akkor az éves beszámoló 

mérlegének, eredménykimutatásának, és kiegészítő mellékletének minden egyes 

példányán feltüntetjük a következő szöveget: "A közzétett adatok könyvvizsgálattal 

nincsenek alátámasztva." 

 
5. A könyvvezetés módja 

 

A gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, a naptári év 

könyveinek lezárását követően, a törvényben meghatározott könyvvezetéssel 

alátámasztott beszámolót köteles készíteni. 

A könyvvezetés és a beszámolókészítés során alkalmaznia kell a külön rendelettel 

kihirdetett, hatályos magyar számviteli standardokat. 

 
Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel 

szabályai szerint vezeti könyveit. 

 
5.1. A költségelszámolás választott módszere 

 
A költségeket kizárólag az 5. Költségnemek számlaosztály számláin könyveljük. 

 
5.2. A könyvvezetést végzők 

 
A könyvvezetést külső szolgáltató végzi. 

 
5.3. A főkönyvi könyveléshez, az analitikus nyilvántartások vezetéséhez és az 

ezekhez kapcsolódó egyéb adatfeldolgozásokhoz alkalmazott szoftverek: 
 
A sERPa ügyviteli szoftvert alkalmazzuk a teljes ügyvitelre. 

 
6. Az éves beszámoló 

 

6.1. A beszámoló formája 
 
A beszámoló formáját a számviteli törvény az éves nettó árbevétel nagyságától, a mérleg 
főösszegétől, a foglalkoztatottak létszámától, mindezek határértékeitől, továbbá egyéb 
feltételektől függően határozza meg. 

 
Éves beszámolót és üzleti jelentést köteles készíteni a kettős könyvvitelt vezető 
gazdálkodó, az alábbiak kivételével: 

 
Egyszerűsített éves beszámolót készíthet a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, ha két 
egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő, a nagyságot jelző három 
mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket: 
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a) a mérlegfőösszeg az 1200 millió forintot, 

b) az éves nettó árbevétel a 2400 millió forintot, 
c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt. 

 
Ha az éves beszámolót készítő vállalkozónál a fenti három mutatóérték közül bármelyik 
kettő a határérték alá kerül két egymást követő üzleti évben, akkor a második üzleti évet 
követő évtől a vállalkozó egyszerűsített éves beszámolót készíthet. 

 
Amennyiben a vállalkozó az éves beszámolót a létesítő okiratban rögzített devizában készíti 
el, a feltételként forintban meghatározott értékhatárokat a Magyar   Nemzeti Bank által az 
adott időpontra vonatkozóan közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történő átszámítással 
kell figyelembe venni. 

 
Jogelőd nélkül alapított gazdálkodónál, ha az üzleti évet megelőző két üzleti év egyikének 
vagy mindkettőnek az éves nettó árbevétel adatai hiányoznak, vagy csak részben állnak 
rendelkezésre, akkor a tárgyévi várható éves nettó árbevételt és - ha van - a megelőző 

(első) üzleti év éves (éves szintre átszámított) nettó árbevételét kell figyelembe venni. 
 
Nem készíthet egyszerűsített éves beszámolót 
- a nyilvánosan működő részvénytársaság, 
- az anyavállalat, 
- a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó, 
- az olyan vállalkozó, amelynek értékpapírjai tőzsdei kereskedelme engedélyezett 
vagy az engedélyezést már kérelmezték. 

 
Anyavállalatnak nem minősülő konszolidálásba bevont vállalkozás abban az esetben 
készíthet egyszerűsített éves beszámolót, ha nyilvántartásai alapján biztosítani tudja az 
összevont (konszolidált) éves beszámoló összeállításához szükséges információkat az 
anyavállalat részére. 

 
Összevont (konszolidált) éves beszámolót és összevont (konszolidált) üzleti jelentést is 

köteles készíteni az a gazdálkodó, amely egy vagy több gazdálkodóhoz fűződő 
viszonyában anyavállalatnak minősül. 

 
A fentiek alapján Egyszerűsített éves beszámolót készítünk. 

 
6.2. A beszámoló pénzneme 

 
A beszámoló készítés és a könyvvezetés pénznemének a létesítő okiratban rögzített 
pénznemmel kell megegyeznie. 

Az éves beszámolót forintban készítjük el. 
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7. A mérleg és eredménykimutatás 

 
A mérleg és az eredménykimutatás minden tételénél fel kell tüntetni az előző üzleti év 
megfelelő adatát. Ha az adatok nem hasonlíthatók össze, akkor ezt a kiegészítő 
mellékletben be kell mutatni és indokolni kell. Amennyiben az ellenőrzés az előző üzleti 
év(ek) éves beszámolójában elkövetett jelentős összegű hibá(ka)t állapított meg, akkor az 

előző év(ek)re vonatkozó módosításokat a mérleg és az eredménykimutatás minden 
tételénél az előző év adatai mellett be kell mutatni, azok nem képezik részét az 
eredménykimutatás tárgyévi adatainak. Ez esetben a mérlegben is és az 
eredménykimutatásban is külön-külön oszlopban szerepelnek az előző üzleti év adatai, 
a lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások, valamint a tárgyévi adatok. 

 
7.1. A mérleg 

 
A mérleg formája 

 
A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet "A" változata szerint készítjük el, az ún. 
mérlegszerű elrendezéssel, a két oldal (eszközök, források) automatikus egyezőség 
ellenőrzésével, amely az eszközöket fordított likviditási sorrendben, a forrásokat 
fordított lejárati sorrendben mutatja be. 

 
A mérleg tagolása 

 
A mérleg, a számviteli törvény szerinti tagoláson túl tovább nem részletezett, az arab 
számmal jelzett tételeket egy-egy csoporton belül nem vonjuk össze, mint ahogy azokat 
az arab számmal jelzett sorokat sem hagyjuk el, amelyeknél adat sem a tárgyévben, sem 
az előző évben nem szerepel. 

 
7.2. Az eredménykimutatás 

 
Az eredménykimutatás a vállalkozó adózott eredményének a levezetését - az ellenőrzés 

megállapításai alapján az előző üzleti év(ek) adózott eredményét módosító jelentős 
összegű hibák eredményre gyakorolt hatását elkülönítetten - tartalmazza, az eredmény 
keletkezésére, módosítására ható főbb tényezőket, az adózott eredmény összetevőit, 
kialakulását mutatja be. 

 
Az üzleti év adózott eredményét az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye és a pénzügyi 
műveletek eredménye (a továbbiakban együtt: adózás előtti eredmény) adófizetési 
kötelezettség levonásával csökkentett összegében kell meghatározni. 

 
Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye megállapításának módja 

 
Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét az üzleti évben elszámolt értékesítés 
nettó árbevételének, az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, 
az egyéb bevételeknek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, 

személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások együttes 
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összegének különbözeteként (összköltség eljárással) állapítjuk meg. 

Az eredménykimutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklete szerint készítjük el. 
 
Az eredménykimutatás tagolása 

 
Az eredménykimutatás, a számviteli törvény szerinti tagoláson túl tovább nem 
részletezett, az arab számmal jelzett tételeket egy-egy csoporton belül nem vonjuk össze, 
mint ahogy azokat az arab számmal jelzett sorokat sem hagyjuk el, amelyeknél adat sem 
a tárgyévben, sem az előző évben nem szerepel. 
 

 
8. Számviteli alapelvek 

 

A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során az alábbi alapelveket kell 
érvényesíteni: (Az alapelvektől csak a Számviteli törvényben szabályozott módon lehet 
eltérni.) 

 
8.1. A vállalkozás folytatásának elve 

 
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. 

 
8.2. A teljesség elve 

 
A gazdálkodónak könyvelnie kell mindazon gazdasági eseményeket, amelyeknek az 
eszközökre és a forrásokra, illetve a tárgyévi eredményre gyakorolt hatását a 
beszámolóban ki kell mutatni, ideértve azokat a gazdasági eseményeket is, amelyek az 
adott üzleti évre vonatkoznak, amelyek egyrészt a mérleg fordulónapját követően, de 
még a mérleg elkészítését megelőzően váltak ismertté, másrészt azokat 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. 

 
8.3. A valódiság 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 az e törvényben előírt értékelési elveknek és 
az azokhoz kapcsolódó értékelési eljárásoknak. 

 
8.4. A világosság elve 

 
A könyvvezetést és a beszámolót áttekinthető, érthető, e törvénynek megfelelően 
rendezett formában kell elkészíteni. 
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8.5. A következetesség elve 

 
A beszámoló tartalma és formája, valamint az azt alátámasztó könyvvezetés tekintetében 
az állandóságot és az összehasonlíthatóságot biztosítani kell. 

 
8.6. A folytonosság elve 

 
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 e törvényben meghatározott szabályok szerint változhat. 

 
8.7. Az összemérés elve 

 
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 kapcsolódniuk, amikor azok gazdaságilag 
felmerültek. 

 
8.8. Az óvatosság elve 

 
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 
feltételezhető veszteséget akkor is, ha az az üzleti év mérlegének fordulónapja és a 
mérlegkészítés időpontja között vált ismertté. Az értékcsökkenéseket, az 

értékvesztéseket és a céltartalékokat el kell számolni, függetlenül attól, hogy az üzleti év 
eredménye nyereség vagy veszteség. 

 
8.9. A bruttó elszámolás elve 

 
A bevételek és a költségek (ráfordítások), illetve a követelések és a kötelezettségek 
egymással szemben - az e törvényben szabályozott esetek kivételével - nem számolhatók 
el. 

 
8.10. Az egyedi értékelés elve 

 
Az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámoló elkészítése során 
egyedileg kell rögzíteni és értékelni. 

 
8.11. Az időbeli elhatárolás elve 

 
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 
az az alapul szolgáló időszak és az elszámolási időszak között megoszlik. 
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8.12. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve 
 
A beszámolóban és az azt alátámasztó könyvvezetés során a gazdasági eseményeket a 
tényleges gazdasági tartalmuknak megfelelően - e törvény alapelveihez, vonatkozó 
előírásaihoz igazodóan - kell bemutatni, illetve annak megfelelően kell elszámolni. 

 
8.13. A lényegesség elve 

 
Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek 
elhagyása vagy téves bemutatása - az észszerűség határain belül - befolyásolja a beszámoló 
adatait felhasználók döntéseit. Egy-egy tétel lényegessé minősítését más hasonló tételekkel 
összefüggésben kell megítélni. 

 
8.14. A költség-haszon összevetésének elve 

 
A beszámolóban (a mérlegben, az eredménykimutatásban, a kiegészítő mellékletben) 
nyilvánosságra hozott információk hasznosíthatósága (hasznossága) álljon arányban az 

információk előállításának költségeivel. 

 
9. A számviteli politika keretében elkészítendő szabályzatok 

 

A számviteli politika keretében önálló szabályzatként kerül elkészítésre: 

- az eszközök és a források értékelési szabályzata 

- a számlarend 

- a bizonylati rend 

- az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata 

- az eszközök és a források selejtezési szabályzata 

- a pénzkezelési szabályzat 

10. Az eszközök besorolása 
 

A számviteli törvény szerint a termelőeszközöket a befektetett eszközök, illetve a 
forgóeszközök közé rendeltetésük, használatuk alapján kell besorolni. A forgóeszközök 

között kerülnek kimutatásra mindazok az eszközök, amelyek nem tartósan szolgálják 
a tevékenységet, vagyis egy év vagy egy évnél rövidebb időszak alatt elhasználódnak 
vagy kikerülnek a vállalkozásból.  
Amennyiben egy adott eszköz használata, rendeltetése megváltozik, mert az eszköz a 
tevékenységet, a működést tartósan már nem szolgálja vagy fordítva, akkor annak 
besorolását meg kell változtatni; az eszközt - legkésőbb a mérlegkészítés időszakában, 
a mérlegfordulónapra vonatkozóan - át kell sorolni a befektetett eszközök közül a 
forgóeszközök közé vagy fordítva, a forgóeszközök közül a befektetett eszközök közé. 
Az értékpapírok beszerzésének célját a vezetés határozza meg, és ennek alapján kell 

állományba venni a befektetett pénzügyi eszközök vagy a forgóeszközök között. 
Módosításra (átcsoportosításra) is csak a vezetés döntése alapján kerül sor a tárgyévet 
érintően, legkésőbb az üzleti év mérlegének készítésekor. 
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11. Értékhelyesbítés, értékelési tartalék 

 

Értékhelyesbítést, értékelési tartalékot nem mutatunk ki. 

 
12. Valós értéken történő értékelés 

 

A pénzügyi instrumentumok meghatározott körére nem alkalmazzuk a valós értéken 

történő értékelés szabályait. 

 
13. Az alapítás -átszervezés költségeinek elszámolása 

 

A felmerült költségeket egy összegben számoljuk el az eredmény terhére a felmerülés 
évében. 

 
14. Minősítési ismérvek a számviteli elszámolások szempontjából 

 

14.1. Lényegesség kritériumai 
 

A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden 
olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló 

adatait, a felhasználó döntéseit. Egy-egy tétel lényegessé minősítését más hasonló 
tételekkel összefüggésben kell megítélni. 

 
A jelentős összegű hiba 

 
Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során - 

ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét 
növelő-csökkentő (előjeltől független) abszolút értékének együttes összege meghaladja 
az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve, ha a mérlegfőösszeg 2 
százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. 

 
Nem jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, 
egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - 
eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független, abszolút) 
összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba értékhatárát. 

 
A jelentős összegűnek minősülő hibákat és hibahatásokat a tárgyévi mérlegben és 

eredménykimutatásban a számviteli törvény alapján külön oszlopban mutatjuk be. A 
fentiek alapján jelentős összegűnek minősített hibákat és hibahatásokat a feltárást 
követően külön főkönyvi számlára kell könyvelni az adott számlacsoporton belül, 
évszámmal elkülönítetten. 

 
14.2. Fajlagosan kis értékű készletek 

 
Az értékvesztés elszámolása szempontjából fajlagosan kis értékűnek tekintjük azokat a 

készleteket, amelyek esetében készletcsoportonként (főkönyvi számlánként) az 
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értékvesztés nem haladja meg a nyilvántartott érték 5%-át. 

 
14.3. A teljesítési és készültségi fok meghatározásának módszere 

 
A teljesítési fok a szerződés elszámolási egységére, míg a készültségi fok a befejezetlen 
termelésre és a félkész termékekre vonatkozó fogalmak. 

 
A teljesítési fok meghatározása az elvégzett munka felmerült költségeinek a munka becsült 
összes költségéhez viszonyított aránya alapján történik. A teljesítési fok arányában kell 
elszámolni a nettó árbevételt és az ahhoz kapcsolódó költségeket és ráfordításokat. 

 
14.4. A vevőnként, adósonként kisösszegű követelések értéke 

 
Azt tekintjük kisösszegű követelésnek, amely nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot. 

 
14.5. Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és 

ráfordítások 
 
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak 
tekintjük azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó 
beszámolósor értékének 50 %-át és értékük meghaladja a 30 millió forintot. Az ezt 
meghaladó összegeket a Kiegészítő mellékletben tételesen bemutatjuk. 

 
14.6. Behajthatatlan követelések esetében aránytalan költség 

 
Behajthatatlan követelések esetében maximum a végrehajtás költségeinek 
háromszorosában határozzuk meg azt az értéket amikor a végrehajtással kapcsolatos 
költségek már nincsenek arányban a követelésből várhatóan megszerezhető összeggel. 

 
15. Amortizációs politika 

 

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható 
maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni. 

Hasznos élettartam: az az időszak, amely alatt az amortizálható eszközt a gazdálkodó 
időarányosan vagy teljesítményarányosan az eredmény terhére elszámolja. 

Maradványérték: a rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembe helyezés 
időpontjában - a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam 
függvényében - az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan 
realizálható értéke. Nulla lehet a maradványérték, ha   annak értéke valószínűsíthetően 
nem jelentős. 

 
15.1. Maradványérték nagysága 

 
Az eszköz maradványértékét - az egyedi értékelés elve alapján - a hasznos élettartam végére 
számított eszköz, üzembehelyezésének időpontjában fellelhető hasonló korú eszköz piaci 
értéke alapján határozzuk meg. 
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Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentős, 
akkor a maradványértéket nullának tekintjük. 

 
Nem jelentős a maradványérték, ha annak összege a beszerzési érték 10%-át, de 
legfeljebb a 300 ezer Ft-ot nem éri el. Nem jelentős akkor sem, ha az eszköz csak eredeti 

rendeltetésétől megfosztva (szétszedve), vagy hulladékként értékesíthető, továbbá, ha 
az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthető. 

 
Szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a maradványérték minden esetben 
nulla forint. 

 
15.2. Alkalmazott leírási módszer(ek) 

 

Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) 

- maradványérték megállapítása esetén a maradványértékkel csökkentett bekerülési 
értékhez (bruttó értékhez) - viszonyított arányát, az egyedi eszköz várható használata, 
ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása,  az adott vállalkozási 
tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével kell megtervezni, és azokat a 
nyilvántartásokon történő rögzítést követően a rendeltetésszerű használatbavételtől, az 
üzembe helyezéstől kell alkalmazni. Az üzembe helyezés időpontja az eszköz szokásos 
vállalkozási tevékenység keretében történő rendeltetésszerű hasznosításának a kezdő 
időpontja. A leírás lineárisan, állandó leírási kulccsal történik. 
 
15.3. Értékcsökkenés elszámolása 

 
Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától a kivezetés napjáig számolunk el. 

 
A 200 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy 
előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben 

elszámoljuk. 
 
Terven felüli értékcsökkenések és értékvesztések, illetve azok visszaírása 

elszámolásának esetei 
 
Ha a vásárolt készlet (anyag, áru) bekerülési (beszerzési), illetve könyv szerinti értéke 
jelentősen és tartósan magasabb (20%-kal és 6 hónapon túl), mint a mérlegkészítéskor 
ismert tényleges piaci értéke, akkor azt a mérlegben a tényleges  piaci  értéken,  ha pedig 
a saját termelésű készlet (befejezetlen termelés, félkész és késztermék) bekerülési 
(előállítási), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a 
mérlegkészítéskor ismert és várható eladási ára, akkor azt a mérlegben a még várhatóan 
felmerülő költségekkel csökkentett, várható támogatásokkal növelt eladási áron 
számított értéken kell kimutatni, a készlet értékét a különbözetnek értékvesztéskénti 
elszámolásával kell csökkenteni. 
A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a 
mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a 

hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket,  a  kölcsönként, az 
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előlegként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív időbeli elhatárolása között lévő 
követelésjellegű tételeket is) értékvesztést kell elszámolni - a mérlegkészítés 
időpontjában rendelkezésre álló információk alapján - a követelés könyv szerinti  értéke 
és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti - veszteségjellegű  - különbözet 
összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű, vagyis egy éven 
túli és meghaladja a 200 ezer Ft-ot. 
A vevőnként, az adósonként kisösszegű követeléseknél - a vevők, az adósok együttes 
minősítése alapján - az értékvesztés összegét ezen követelések nyilvántartásba vételi 
értékének 50 százalékában határozzuk meg. 

 
16. A valuta- és devizatételek értékelése 

 

A valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, 
befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír (együtt: külföldi pénzértékre szóló eszköz), illetve 
kötelezettség forintértékének meghatározásakor az alábbiak szerint járunk el: 

 
A valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon 
kell forintra átszámítani. 

 
Azon gazdasági események esetén, amelyeknél az ellenérték külföldi pénzértékben kerül 
meghatározásra, a külföldi pénzértékre szóló követelés, illetve kötelezettség 
forintértékének meghatározása során az általános forgalmi adóról szóló törvénynek az 
adóalap forintban történő megállapítására vonatkozó előírásai szerinti árfolyamot 
alkalmazzuk. 

 
Az előzőekben előírt devizaárfolyam használatától el kell térni, ha a hitelintézet, a Magyar 
Nemzeti Bank, illetve az Európai Központi Bank által nem jegyzett és nem konvertibilis 
valutát, ilyen valutára szóló eszközöket és kötelezettségeket kell forintra átszámítani. Ez 
esetben a valuta szabadpiaci árfolyamán kell forintra átszámítani. 

 
17. Céltartalékok képzése 

 

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

azokra a múltbeli, illetve a folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, 
harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre [ideértve különösen a 
jogszabályban meghatározott garanciális kötelezettséget, a függő kötelezettséget, a 
biztos (jövőbeni) kötelezettséget, a korengedményes nyugdíj, illetve a helyébe lépő 
korhatár előtti ellátás, a végkielégítés miatti fizetési kötelezettséget, a környezetvédelmi 

kötelezettséget, valamint a megkötött szerződésből vagy annak elszámolási egységéből 
várható veszteséget], amelyek a mérlegfordulónapon valószínű vagy bizonyos,  hogy 
fennállnak, de  összegük vagy esedékességük időpontja  még bizonytalan, és azokra a 
vállalkozó a szükséges  fedezetet más módon nem biztosította. 
A céltartalék képzése során a mérlegfordulónapon fennálló kötelezettségeket akkor is 
figyelembe kell, venni, ha azok csak a mérlegfordulónap és a mérlegkészítés időpontja 
között válnak ismertté. 
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Céltartalékképzés a jövőbeni költségekre 

 
Az adózás előtti eredmény terhére - a valós eredmény megállapítása érdekében a szükséges 
mértékben - céltartalékot képezünk az olyan várható,  jelentős  és  időszakonként ismétlődő  
jövőbeni  költségekre  (különösen  a  fenntartási,   az átszervezési költségekre,   a  
környezetvédelemmel   kapcsolatos   költségekre), amelyekről a mérlegfordulónapon 
feltételezhető  vagy bizonyos, hogy a jövőben felmerülnek, de összegük vagy felmerülésük 

időpontja még bizonytalan  és  nem sorolhatók a passzív időbeli elhatárolások közé. 
A céltartalék képzése során a mérlegfordulónapon fennálló várható költségeket akkor is 
figyelembe lehet venni, ha azok csak a mérlegfordulónap és a mérlegkészítés időpontja 
között válnak ismertté. 

 
18. A gazdasági események könyvelésének határideje 

 

A pénzeszközöket érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait 
késedelem nélkül, készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg, illetve 
bankszámla forgalomnál a hitelintézeti értesítés megérkezésekor, az egyéb pénzeszközöket 
érintő tételeket legkésőbb a tárgyhót követő hó 15-éig a könyvekben kötelezően rögzíteni 

kell. 
 
Az értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága 

 
A tárgyi eszközök aktiválását az analitikába az aktiválást követő hónap végéig fel kell  
 
jegyezni, az értékcsökkenést is a havi zárás keretében kell elszámolni, - mind az 
analitikában, mind a főkönyvben - és az egyeztetést is ekkor kell elvégezni. 

 
Az egyéb gazdasági események könyvelésének határideje 

 
Az egyéb gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait a gazdasági 
műveletek, események megtörténte után havonta, a tárgyhónapot követő hó végéig kell 

a könyvekben rögzíteni és a főkönyvi számlákon kimutatottakat az analitikával 
egyeztetni. 
(Kivéve az értékvesztések, a céltartalékok és az időbeli elhatárolások, továbbá a devizás, 
valutás tételekhez kapcsolódó árfolyam különbözetek megállapításának és a főkönyvben 

történő elszámolása, amely csak az éves zárás keretében történik.) 

 
19. Könyvviteli zárlat 

 

Könyvviteli zárlat csak év végén készül. A zárlati munka folyamán a folyamatos könyvelés 
teljessé tétele érdekében egyeztetni kell a főkönyvet az analitikákkal és el kell végezni a 
kiegészítő, helyesbítő és egyeztető könyveléseket. 
Az éves zárást a beszámoló-készítési határidőig kell elvégezni. Az éves zárás után a 
főkönyvi kivonat mellett minden főkönyvi kartont és analitikát is adathordozóra kell kiírni 

és megőrizni. 
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20. A kiegészítő melléklet szerkezete és tartalma 

 

A kiegészítő mellékletbe azokat a számszerű adatokat és szöveges magyarázatokat kell 
felvenni, amelyeket e törvény előír, továbbá mindazokat, amelyek a gazdálkodó vagyoni, 
pénzügyi helyzetének, működése eredményének megbízható és valós bemutatásához a 
tulajdonosok, a befektetők, a hitelezők számára - a mérlegben, az 
eredménykimutatásban szereplőkön túlmenően - szükségesek. A kiegészítő mellékletben 
be kell mutatni a sajátos tevékenységgel kapcsolatos - más jogszabályban előírt - 

információkat is. A kiegészítő melléklet felépítése:  

 
1. A gazdálkodó bemutatása 

- székhely, telephely 

- adószám 

- cégjegyzékszám 

- KSH szám 

- beszámoló aláírására jogosult képviselő neve, azonosító adatai 

- internetes honlap címe (ha beszámolóját honlapján is közzéteszi) 

- működési forma 

- alapítás, alakulás időpontja 

- könyvvizsgálati kötelezettség 

- a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért  

- felelős személy nyilvános adatai 

- tevékenységi kör 
2. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer, annak főbb jellemzői 

2.1. Az alkalmazott értékelési eljárások 

2.2. Az értékcsökkenés elszámolásának számviteli politikában meghatározott 

módszere, elszámolásának gyakorisága 

2.3. Az előző üzleti évtől eltérő eljárásokból eredő, 

- eredményt befolyásoló eltérések indoklása 

- vagyoni, pénzügyi helyzetre, eredményre gyakorolt hatás 

 
3. A kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások 

összege, jellege 

 
4. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a 

források állományára gyakorolt hatása, évenkénti megbontásban 

 
5. A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak 

- folyósított előlegek és kölcsönök összege 

- a nevükben vállalt garanciák 

(csoportonként összevontan, a kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett 

összegek és a visszafizetés feltételei egyidejű közlésével) 
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6. Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek bemutatása (ha azok lényegesek és nem a 

szokásos piaci feltételek között valósultak meg) 

- ügyletek értéke 

- a kapcsolt féllel fennálló kapcsolat jelleg 

- egyéb szükséges információk 

 
7. Azon kötelezettségeknek a bemutatása, amelyeknek a hátralévő futamideje több, 

mint öt év 

 
8. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a 

biztosítékok fajtáját és formáját) 

 
9. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 

10. Mérlegen kívüli tételek és a mérlegben nem szereplő megállapodások pénzügyi 

kihatásai 

Az éves beszámoló részét képező kiegészítő mellékletet a hely és a kelet 
feltüntetésével a gazdálkodó képviseletére jogosult személy köteles aláírni. 

 

21. Projekt elszámolással kapcsolatos kiegészítés 
 

A BBSZ Ingatlan 2022 Kft. (a továbbiakban: Társaság), mint Projekttársaság a Budapest XII. 
Böszörményi út 20-22., 24. és Beethoven utca 9. szám alatti önkormányzati tulajdonban 
lévő területek fejlesztését végzi az aktuális gazdasági helyzet és az önkormányzati igények 

figyelembevételével. 

Az Ingatlanfejlesztési projekt hitel típusú finanszírozással valósulna meg azzal, hogy a telek 
rendelkezésre bocsátása, valamint a beruházás elindításához szükséges, a projekt társaság 
működési költségeinek finanszírozására és az engedélyezési, bontási tervek készítésére 
350 millió Ft működő tőkét bocsát a tulajdonos Önkormányzat a Társaság részére, melyből 
100 millió Ft jegyzett tőke, 250 millió Ft tőketartalék.   

Az Önkormányzat több, egymástól független kivitelezési szerződéssel kívánja 
felépíttetni az ingatlant, ezért nem kell alkalmazni a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény 3. § (4) bekezdés (11)–(13) pontokban bevezetett új fogalmait és elszámolási 
rendjét.  

Az ingatlan a tervek szerint apportként kerül a Társasághoz. A telket a vásárolt készletek 
(áruk) között kell kimutatni az apport értékén, továbbá a telekalakítás, a telkesítés 
költségeit (ideértve a vagyonszerzési illetéket mely tovább értékesítési cél esetében 2%). 
Értékesítésnél a bekerülési értéket (részletekben történő értékesítésnek, annak arányos 
részét) eladott áruk beszerzési értékeként kell elszámolni.  

Az építendő ingatlant saját termelésű készletként, befejezetlen termelésként kell 
nyilvántartani (Szt. 28. §.), azonban ilyen módon csak a közvetlen költségeket, illetve 

közvetlen költségekre osztható közvetett költségeket lehet elszámolni (Szt. 51.§). 
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A befejezetlen termelésre vonatkozó előírások: 
 
„28. § (1) A forgóeszközök csoportjába a mérlegben a készleteket, a vállalkozó tevékenységét nem tartósan 
szolgáló követeléseket, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket, 
pénzeszközöket kell besorolni. 
(2) A készletek a vállalkozó tevékenységét közvetlenül vagy közvetve szolgáló olyan eszközök, 
a) amelyeket a rendszeres (szokásos) üzleti tevékenység keretében értékesítési céllal szereztek be, és azok a 
beszerzés és az értékesítés között változatlan állapotban maradnak (áruk, göngyölegek, közvetített 
szolgáltatások), bár értékük változhat, 
b)  amelyek az értékesítést megelőzően a termelés, a feldolgozás valamely fázisában vannak 
[befejezetlen termelés (ideértve a befejezetlen, még ki nem számlázott szolgáltatást is), félkész 
termékek] vagy már feldolgozott, elkészült állapotban értékesítésre várnak (késztermékek), 
c) amelyeket az értékesítendő termékek előállítása vagy a szolgáltatások nyújtása során fognak felhasználni 
(anyagok).” 
 
A közvetlen önköltségre vonatkozó előírások: 

„51. § (1) Az eszköz bekerülési (előállítási) értékének részét képezik azok a költségek, amelyek 
a) az eszköz (termék) előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, 
eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül felmerültek, 
b) az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, továbbá 
c) az eszközre (termékre) megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók 
(együttesen: közvetlen önköltség). 
(2) Az elvégzett, a nyújtott, a teljesített szolgáltatás bekerülési (előállítási) értékének részét azok a költségek 
képezik, amelyek 
a) a szolgáltatás végzése, nyújtása, teljesítése során közvetlenül felmerültek, 
b) a szolgáltatás végzésével, nyújtásával, teljesítésével szoros kapcsolatban voltak, továbbá 
c) a szolgáltatásra megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók 
(együttesen: közvetlen önköltség). 
(3) Az előállítási költségek között kell elszámolni [és így a bekerülési (előállítási) érték részét képezi] az idegen 
vállalkozó által megvalósított beruházáshoz a beruházó által biztosított (az idegen vállalkozó felé nem 
számlázott) vásárolt anyag bekerülési (beszerzési) értékét, továbbá a saját előállítású termék, nyújtott 
szolgáltatás közvetlen önköltségét a vásárolt anyag, a saját előállítású termék tényleges beépítésekor, a 
szolgáltatásnyújtással egyidejűleg. 

(4) Értékesítési költségeket és az előállítással közvetlen kapcsolatba nem hozható 
igazgatási és egyéb általános költségeket - az eszközértékelés alapjául szolgáló - 
közvetlen önköltség nem tartalmazhat.” 

Az értékesítési költségeket és az előállítással közvetlen kapcsolatba nem hozható 

igazgatási és egyéb általános költségeket - az eszközértékelés alapjául szolgáló - 
közvetlen önköltség nem tartalmazhatja. 

„76. § (1) Aktivált saját teljesítmények értékeként a saját előállítású eszközöknek az üzleti 
évben aktivált (az eszközök között állományba vett) értéke és a saját termelésű készletek 

állományváltozása együttes (összevont) összegét kell kimutatni. 

(2)  Saját előállítású eszközök aktivált értékeként kell kimutatni a saját vállalkozásban 
végzett és az eszközök között állományba vett saját teljesítmények [tárgyi eszközök, 
immateriális javak, a 48. § (1), (3) bekezdése szerinti, az eszközök értékét növelő munkák], 
továbbá a tenyészállattá átminősített növendékállatok, valamint a törvény előírásai szerint 

az egyéb ráfordítások között elszámolandó saját előállítású eszközök és saját 
teljesítmények - 51. § szerint meghatározott - közvetlen önköltségen számított értékét 
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(ideértve a saját termelésű készletek értékvesztését is). 

(3) A saját termelésű készletek - 66. § (1) bekezdése szerint meghatározott értéke - 
üzleti év végi záróállományának és az üzleti év elejei nyitóállományának 
különbözetét kell állományváltozásként figyelembe venni.” 

 

 A számviteli törvény 51. §-a alapján a közvetlen költségek megállapíthatók (az 
önköltségnek nem lehet része közvetített szolgáltatások értéke a számviteli törvény szerint, 
az alvállalkozói teljesítmény is igénybevett szolgáltatásként számolandó el).  

A Társaság adásvételi szerződést fog kötni a lakások vevőivel a Polgári törvénykönyv 
szerint, a lakásokat magában foglaló épület megépítésével kapcsolatosan igénybe vett 
szolgáltatások nem minősíthetők alvállalkozói teljesítménynek. Így az ilyen számlákat a 
felmerüléskor – mint igénybe vett szolgáltatást (költségnem) – költségként kell elszámolni, 
függetlenül attól, hogy anyaggal, vagy anyag nélkül kerül számlázásra, majd az épület 

önköltségét a saját termelésű készletek állományváltozásával szemben kell 
aktiválni.  

Amennyiben a kalkulációs egység szerinti építési-szerelési munkánál már volt kiszámlázás, 
de van befejezetlen termelés is (mert az elvégzett építési-szerelési munka egy részét még 

nem lehetett számlázni), akkor a befejezetlen termelésre (építési-szerelési munkára) jutó 
hányad meghatározható a teljesítési fok alapján arányosítással. 

A teljesítési fok alapján történő arányosítás az elvégzett (befejezett és/vagy befejezetlen) 
teljesítmény (építési-szerelési munka) összes teljesítményhez (összes építési-szerelési 
munkához) való viszonyát fejezi ki a megrendelő igazolása alapján. A teljesítési fokot 

műszakilag elkülöníthető részteljesítések alapján lehet meghatározni (a részteljesítések 
összesen 100%-ot kell kiadjanak). 

Kivételt képeznek ez alól, azok az esetek, amikor a vásárló egyedi változtatásokat szeretne 
a lakásában (például: másik falra szeretné szereltetni a radiátorát), mert ilyen esetekben 

beszélhetünk közvetített szolgáltatásról, mint vásárolt áruk, hiszen változatlan formában 
számlázzák tovább a munkadíjat. A projektcég által beszerzett, a szolgáltatók által beépített 
anyagok bekerülési értékét anyagköltségként, valamint szolgáltatások igénybevett 
szolgáltatásként kell elszámolni és az is része az épület közvetlen önköltségének.  

Készletekre adott előleg: az építőiparra jellemző, hogy az alvállalkozók csak előleg 

fejében kezdik meg a munkát.  

A vevőktől kapott előlegeket a kötelezettségek között kell nyilvántartani: 

Projektcégek esetében, mivel a magyar számviteli törvény értelmében a Projekt cég 
a projekt lezárását megelőző években nem mutathat ki (a lakások értékesítéséből 

származó) árbevételt az értékesítés nettó árbevétele soron csak az 
„alvállalkozó”- nak továbbszámlázott alapanyagok ellenértéke lehet. 

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás esetén a költségek megjelennek 
a költségnemeken, és a saját termelésű készletek állományváltozása soron kerül 
ellentételezésre a közvetlen önköltség, így az üzemi/üzleti eredmény csak a 
közvetett költségek értékét tartalmazza.  
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Jellemző közvetlen költségek:  
 

- anyagköltség 
- építési, szerelési munkák: 

szerkezetépítés, helyszíni beton és vasbeton munka 
falazás, kőművesmunkák 
ácsmunka 
vakolás  
burkolás 
bádogozás 
asztalosszerkezet elhelyezés (ajtók, ablakok) 
lakatosszerkezet elhelyezés  
egyéb (üvegezés, konyha, kaputelefon, kukatároló 
épületgépészet 
elektromos szerelés 
parkosítás 
közműépítés 

- közúti fuvarozás költségei, 
- bérek és járulékai, 
- gépköltség (üzemanyagköltség, működéshez felhasznált segédanyagok, fenntartási anyagok, 

értékcsökkenési leírás, bérleti díj) 
- igénybevett szolgáltatások, 
- alvállalkozói díjak,  
- az építmény kivitelezéséhez szükséges ideiglenes melléképítmények kivitelezésének, a 

visszanyerhető anyagok értékével csökkentett költsége,  
- felosztott üzemi általános költségek (a jellemző mutatóra vetítve)  

 

Az üzemi általános költségek között kell figyelembe venni többek között a munkások 
szállításával, az építésvezetés munkahelyre szállításával, a raktárak fűtésével, világításával, 
az anyagok mozgatásával, a kivitelezési területek tűzvédelemmel, munkavédelemmel és 
vagyonvédelemmel összefüggő költségeit, a gépköltségeket (javítás, karbantartás, 
amortizáció), ha közvetlenül nem számolhatók el a projektre. 

A fel nem osztott költségek közé kerülnek elszámolásra a vállalkozás általános költségei 
elsősorban az irányítás és adminisztráció költségei, melyek jellemzően a következők: 

- adminisztráció anyagjellegű költségei, 
- irányítás személyi jellegű költségei, 
- irányítás és adminisztráció munkavédelmi költségei, 
- központi munkahelyek rendészeti, őrzési költségei, 
- központ takarítási és energia költségek  

 

Az önköltség főkönyvi nyilvántartásához a Társaság az 5-ös számlaosztályban könyvel, a 
felmerült költségeket témaszámonként különíti el. A Működés/Iroda témaszám mellett 
szükséges a Projekthez kapcsolódó témaszámok kialakítása. A témaszámok 
meghatározása a részletes költségbecslés alapján történik: 

 
Cégműködés: (egyenes Áfa) 
 

- munkabérek (bérek, járulékok) 
- eszközök 
- általános jogász 
- könyvvizsgálat 
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Soft költségek/Előkészítő munkák: (egyenes Áfa) 
 

- engedélyezési és kivitelezési terv 
- műszaki lebonyolító projektmenedzsment 
- műszaki ellenőr 
- ingatlanjogász 
- pénzügyi tanácsadás 
- hitelközvetítő 
- marketing tanácsadó 
- ingatlanértekesítő 
- hatósági költségek (engedélyek, illetékek, szakhatósági díjak, bányajáradék stb.) 
 

Kivitelezés: (fordított Áfa) 
 

- közműszolgáltatói költségek (egyenes Áfa) 
- munkaterület előkészítés (pl.: lőszermentesítés, régészet) 
- generál kivitelezői munka (I. ütem munkatérhatárolás, II. szerkezetépítés, III. szakipari munkák) 

 
 

Záró rendelkezések 
 
A számviteli politika kialakításáért, karbantartásáért és végrehajtásáért a szervezet 
vezetője a felelős. 

 
A számviteli politika keretében hozott döntések az adott szervezetre kötelező 
érvényűek, azoktól eltérni csak a számviteli politika - a törvényi előírásoknak megfelelő 
- módosítása, illetve a módosított szabályzatok elfogadása után, az azokban foglaltaknak 
megfelelő módon lehet. 
A számviteli politika személyi hatálya kiterjed a szervezet összes alkalmazottjára és 
tagjára. A számviteli politika időbeni hatálya a jelenlegi szabályzat első módosításáig 
terjed. Ezt követően a számviteli politika a kiegészítő módosítással együtt, vagy az új, 
egységes szerkezetbe foglalt szabályzat hatályossága szerint érvényes. A módosításnál a 

számviteli politika eredeti szövegezésébe a módosítást nem szükséges egységes 
szerkezetbe foglalni. 

 
A számviteli politikát érintő bármely változást 90 napon belül kell átvezetni. A 

változásokat a számviteli politika végén, sorszámozott mellékletben kell dokumentálni 
(a módosításoknak pontosan tartalmazniuk kell a megváltozott pont helyét és 
hatályosságát), vagy egységes szerkezetben kell elkészíteni. 


