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BEVEZETŐ 
 
A vállalkozásoknál a számviteli nyilvántartásaik vezetése során, a beszámolók összeállítása folyamán 

sok-sok szakmai rutin kérdés merül fel. Ezek jelentős részére a különböző szakirodalmak alapján a 

számvitel iránt érdeklődők választ kaphatnak.  

 

Gyakran előkerülhetnek azonban olyan szakmai feladatok, amelyek megoldásához nem elegendő a napi 

munkában szerzett jártasság. Ezek általában valamilyen speciális helyzethez, külön szabályozott 

elszámoláshoz, különleges tevékenységhez kapcsolódó kérdések. Ezeknek a feladatoknak a 

megoldásában kíván segítséget adni ez a kiadvány. 

 

A kötet szerzői az elmúlt évek során megszerzett szakmai és oktatási tapasztalataikat felhasználva 

összegyűjtötték a számvitel speciális kérdéseivel kapcsolatos szabályokat. A kötet tartalmazza a jogutód 

nélküli és a jogutódlással (átalakulás) történő megszűnés, a könyvvezetés pénznem változtatásának, az 

(ön)ellenőrzés számvitelének szabályait. Foglalkozik a mezőgazdasági számvitel sajátosságaival, a 

speciális értékpapír ügyletek elszámolásaival, a valós értéken történő értékelés szabályaival, a lízinggel 

kapcsolatos számviteli teendőkkel. Megtalálhatók az anyagban a cash flow-kimutatás összeállítása 

során felvetődő kérdésekkel kapcsolatos válaszok, de az egyszeres könyvvezetés iránt érdeklődők is 

értékes információkat nyerhetnek a könyv forgatása során. 

 

A kötet a bolognai (BSc, BA) képzés azonos nevű tárgyának oktatási anyagát is lefedi. Az egyes 

témakörökkel kapcsolatban kidolgozott és kidolgozatlan feladatok, esettanulmányok segítik az oktatást, 

illetve az egyes szakmai feladatok, problémák megoldását.  

 

Meggyőződésünk, hogy a munkájuk során felmerülő speciális témakörökkel kapcsolatos kérdéseikre 

választ találnak e szakkönyvben mind a számviteli szolgáltatási tevékenységet végzők, mind a 

könyvvizsgálók. Hasznos segítség lehet ez az összefoglalás a mérlegképes képesítés megszerzése során, 

a könyvvizsgálói vizsgára készülőknek, de azoknak is, akik csak a szakma szeretete miatt szeretnék 

bővíteni ismeretanyagukat. 

 

Mint általában a számviteli témájú könyvek úgy ez az összeállítás is a készítésekor érvényes 

jogszabályok figyelembevétele mellett készült. Minden későbbiekben megjelenő jogszabályváltozás 

értelemszerűen kisebb-nagyobb mértékben befolyásolhatja a tárgyalt témaköröket. 

 

A könyv megírásakor a legnagyobb gondossággal jártunk el. Ennek ellenére nem gondoljuk, hogy 

hibától mentes terméket hoztunk létre. Előre is megköszönjük, ha a Tisztelt Olvasó írásban is közli 

velünk jobbító, kritikai észrevételeit (e-mail cím: adorjan.csaba@uni-corvinus.hu). 

 

 

Budapest, 2010. augusztus  

 

 

 

A szerzők 
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ELŐSZÓ A 2019-ES KIADÁSHOZ 
 
Az elmúlt évek jogszabályváltozásai sok ponton érintették a gazdasági élet szereplőinek napi 

munkáját. 

Jelentős módosítások történtek  

 a Cégtörvényben, amely alapjaiban változtatta meg az egyszerűsített végelszámolással 

kapcsolatos szabályokat; 

 az Átalakulási törvényben, amely sok egyszerűsítést tartalmaz, ezek közül a 

legjelentősebb, hogy a vagyonmérlegek könyvvizsgálata csak azon jogi személyek esetében 

kötelező, ahol egyébként a beszámoló könyvvizsgálata jogszabály által kötelezően előírt; 

 a Számviteli törvényben, amelyben megújultak a cash flow-kimutatás összeállításának 

szabályai, kismértékben változtak az értékpapírok elszámolásával kapcsolatos előírások, de 

új, illetve pontosítást szolgáló változással is találkozhatunk; 

 az Áfatörvényben, amelyben egyszerűsödtek a lízingekkel kapcsolatos áfalevonhatósági 

szabályok, csökkentve ezzel a vállalkozások adminisztratív és adózási terheit; 

 a bizalmi vagyonkezelés területén pedig új, eddig még nem szabályozott terület – az 

alapítványi vagyonkezelés – jelent meg.  

 

A fentiek kellőképpen indokolttá tették, hogy a Számvitel speciális kérdései c. könyv harmadik 

átdolgozott kiadására is sor kerüljön. E munka során egyrészt elvégeztük a jogszabályváltozásoknak 

megfelelő módosításokat, másrészt az eddigi tapasztalatok alapján kiegészítettük, átdolgoztuk az 

egyes anyagrészeket. Ezenkívül törekedtünk további speciális ismeretkörök bővítésére is.  

 

Reméljük, hogy minden érdeklődő hasznosítani tudja majd ezen új kiadványunkat! Azok is, akik 

már ismerik könyvünket, de meg kívánják ismerni az aktualizált szabályokat, és azon új Olvasóink 

is, akik a napi munkájuk során felmerült sajátos kérdések megválaszolása miatt kénytelenek 

áttanulmányozni a rendszerező, összefoglaló, érvelő elmélkedéseinket és a megoldott gyakorlati 

példáinkat, esetleg kihívást jelent számukra a ki nem dolgozott feladataink megoldása. 

 

Budapest, 2019. július 

 

 

 

A szerzők 
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