
 
KISLÉPTÉKŰ TERMÉKELŐÁLLÍTÓK ÉS SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS 

ÉRDEKKÉPVISELETÉNEK EGYESÜLET 

 
ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 

 

I.  Általános rész 
 

A költségvetés év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez olyan leltárt kell 

összeállítani, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a költségvetési szerv 

mérleg fordulónapján meglévő valamennyi eszközét és forrását mennyiségben és értékben. 

 
1. A leltározási szabályzat célja és tartalma 
 

A leltározási szabályzat célja, hogy rögzítse a beszámoló részét képező mérleg tételeit 

alátámasztó leltárak készítésére és a leltárban szereplő eszközök, források leltározására, 

valamint értékelésére vonatkozó szabályokat, elősegítse, hogy a beszámoló a vagyoni, 

pénzügyi és jövedelmi helyzetről a valós képet mutassa.  

  

2. A leltárra vonatkozó szabályok  

 

2.1. Leltárkészítési kötelezettség  
 

A könyvek év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez, a könyvviteli mérleg tételeinek 

alátámasztására olyan leltárt kell összeállítani, amely tételesen, ellenőrizhető módon 

tartalmazza a szervezet   mérleg fordulónapján meglévő eszközeit mennyiségben és értékben, 

forrásait értékben.  

 

Leltározásért felelős személy amennyiben feladatát továbbiakban nem látja el, a leltárt a 

következő felelősnek át kell adja.  
 

 

2.2. A leltár fogalma 

 

A leltár olyan részletes kimutatás, amely eszközöket mennyiségben és értékben, forrásait 

pedig értékben, egy adott időpontra vonatkozóan - ellenőrizhetően - (tételesen) tartalmazza.  

A leltár a könyvviteli mérlegben kimutatott eszközök és források valódiságát támasztja alá. A 

leltár a könyvviteli mérleg alapdokumentuma. 

 

 

2.3. A leltárkészítés módja 

 

A leltár készíthető: 

A.) mennyiségi felvétellel (leltározással), 

B.) nyilvántartások alapján (egyeztetéssel).  

 

 

 



 

A.) Mennyiségi felvétel (leltározás) alapján történő leltárkészítés  

 

A leltározás olyan tevékenység, amelynek során az eszközök valóságban meglévő állományát 

a leltár fordulónapjára vonatkozóan mennyiségi felvétellel állapítja meg. 

 

B.)  Nyilvántartás alapján történő leltárkészítés (egyeztetés)  
 

Az egyeztetés a leltárfelvétel azon módja, amikor a nyilvántartások helyességét igazoló 

okmányok alapján állapítjuk meg az eszközök és források valóságban meglévő állományát.  
 

 

II.    A leltározás kapcsolata a számviteli politikával 

 

A számviteli politikához kapcsolódóan kell elkészíteni az eszközök és források leltározási és 

leltárkészítési szabályzatát. Ennek érdekében elő kell írni, hogy: 

— a leltározás az éves beszámoló fordulónapjáig - tárgyév december 3l-ig megtörténjen, 

— a mérleg tételeinek leltárral történő alátámasztása jogszabályi követelmény. 

  
1. A leltárral szembeni követelmények 

— A leltározás szolgálja a valódiság elvének érvényesülését. 
— Biztosítsa az összeállított leltáron keresztül az áttekinthetőséget, az értékelhetőséget és 

segítse az ellenőrzés folyamatát. 

— Tükrözze az eszközöknek a leltározás során fellelt tényleges mennyiségét és helyesen 

megállapított értékét. 

— Az 100.000 Ft bekerülési érték feletti vagyontárgyakat beszerzési áron szabad számításba 

venni. 

— A leltárfelvétel a tényleges gazdasági tartalmuknak megfelelően történjen. 

— A beszámolók összeállításához a leltárfelvétel köre a lényegesség elvét tükrözze. 
— A leltározás eredményeként keletkezett információk hasznossága álljon arányban az 

információk előállításának költségeivel. 

 

2. A leltár értékelése 

A leltár értékelése a leltárban szereplő eszközöknek  

— tényleges mennyiségi felvétellel, vagy a folyamatosan vezetett nyilvántartások alapján 

megállapított mennyiségi adatai, illetve 

— a csak értékben nyilvántartott eszközöknek és forrásoknak a mérleg fordulónapján 

meglévő állománya értékének meghatározását jelenti.  

 

A leltárban szereplő eszközök és források értékelésére vonatkozó szabályokat a számviteli 

törvény, a kormányrendelet, valamint a szervezetünk eszközök és források értékelési 

szabályzata tartalmazza.  
     

 

 



 Tárgyi eszközökkel kapcsolatos feladatok: 

 a nyilvántartások alapján számba kell venni a kölcsönbe és javításra adott saját vagy 

idegen tulajdonú tárgyi eszközök állományát, 

 felül kell vizsgálni a használatból kivont   tárgyi eszközök állományát, szükség szerint 

intézkedni kell a selejtezésről esetleg az értékesítésről, 

 

 

  Pénzeszközök 

 

A mérleg fordulónapi készpénzállományt minden estben mennyiségi felvétellel, 

megszámlálás alapján kell a leltárba felvenni.    

 

A bankszámlák leltározása egyeztetéssel történhet. A forintban elhelyezett bankbetétek 

értékét a mérleg fordulónapján a hitelintézetnél elhelyezett betétek bankkivonattal egyező 

értéken kell a leltárba felvenni.  

  

A pénzeszközök leltározását minden évben december 31-vel és a könyvelési adatok 

egyeztetésével kell elvégezni. 

 

A mérleg fordulónapján a pénztárban lévő készpénz összegét a pénztár nyilvántartással 

egyezően kell a mérlegbe felvenni. 

 

A leltárkülönbözetek rendezése 

A Leltárjegyzőkönyvben megállapított különbözetek okát ki kell vizsgálni, és rendezni kell. 

A kivizsgálást követően jegyzőkönyvet kell felvenni, amiben rögzíteni kell: 

— a leltárkülönbözet mennyiségét és értékét, 

— a különbözetet előidéző okokat, 

— a felelősség megállapítását  

  

Jelen leltározási szabályzatot a vezetőség / elnökség ……………………… határozatával 

elfogadta. hatályos 2016 05 21 

 

 

Melléklet:  

Leltárfelvételi módok 

 

 

Leltárfelvételi módok 

 

Befektetett eszközök 



 

Megnevezés 
A leltárfelvétel 

módja Megjegyzés 

  

Immateriális javak 
 

egyeztetéssel (évente) 

az analitikus nyilvántartásban lévő 

értékek azonosításával és 

egyeztetésével 

  Tárgyi eszközök mennyiségi felvétellel   

  Ingatlanok mennyiségi felvétellel tulajdonlapokról 

  Földterületek  
egyeztetéssel 

telekkönyvi adatok, egyedi 
nyilvántartás alapján 

  Telkek 
egyeztetéssel 

telekkönyvi adatok, egyedi  
nyilvántartás alapján 

  Épületek mennyiségi felvétellel  helyszínrajzok alapján 

  Egyéb építmények mennyiségi felvétellel helyszínrajzok, térképek alapján 

  

Gépek, berendezések, 
Felszerelések mennyiségi felvétellel 

a nyilvántartástól függetlenül, azzal 
való utólagos összehasonlítással 

  Járművek 
mennyiségi felvétellel 

a nyilvántartásokkal való egyidejű 

összehasonlítással 

 
 Tenyészállatok 

 mennyiségi 
felvétellel 

a nyilvántartástól függetlenül, azzal 
való utólagos összehasonlítással 

   Beruházások 
mennyiségi felvétellel a nyilvántartásokkal való egyidejű 

összehasonlítással 

  
 Beruházásra adott 
előlegek 

egyeztetéssel az analitikus nyilvántartás 
egyeztetésével 

  

Befektetett pénzügyi 

Eszközök 
egyeztetéssel 

az analitikus nyilvántartás 

egyeztetésével 

  

Bérbe, javításba  

adott eszközök 

 leltározása a megfelelő eszközcsoporttal egyezően, a 
bérleti időszak alatt a leltárbizonylat a bérbevevő átvételi 
elismervénye 

 

 

 

 

 



 Forgóeszközök / Készletek 
So

rs
zá

m
 

 Megnevezés 
 A leltárfelvétel 

módja  Megjegyzés 

1.  Raktári 

készletek 

mennyiségi felvétellel a nyilvántartásoktól független felvétellel 

2. 
 Úton lévő 

vásárolt 

készletek 

Egyeztetéssel 
számla, szállítójegy, egyéb rendelkezésre 

álló adatok alapján 

3. 
 Alvállalkozói 

telje- 

sítmények 

mennyiségi felvétellel a nyilvántartásoktól független felvétellel 

4.  Saját 

termelésű készletek 

mennyiségi felvétellel a nyilvántartásoktól független felvétellel 

5. 
 Értékesítésre 

szánt 

nyomtatvány 

mennyiségi felvétellel  

6.  Betétdíjas 

göngyöleg 

egyeztetéssel 
az analitikus nyilvántartás 

egyeztetésével 

7. 
 Nemesfémek 

mennyiségi felvétellel  

 

Kötelezettségek 

So
rs

zá
m

 

 Megnevezés 

A leltárfelvétel 

módja  Megjegyzés 

 1. 
 Rövid lejáratú 

kötelezettségek 

egyeztetéssel 
az analitikus nyilvántartással 

való összehasonlítással 

 2. 

Hosszú lejáratú 

kötelezettségek 
egyeztetéssel 

az analitikus nyilvántartással 

való összehasonlítással 

 
 



 

Egyéb eszközök 
So

rs
zá

m
 

 Megnevezés 

 A 

leltárfelvétel 

módja 
 Megjegyzés 

 1

. 
 Követelések 

egyeztetéssel  

 1

.1 

Vevőkkel szembeni 

követelés 
egyeztetéssel a vonatkozó számlák alapján 

 1

.2 

 Költségvetéssel 

kapcsolatos 

követelés 

egyeztetéssel 

adóelszámolásról szóló 

bizonylatok, ill. adóbevallás 

alapján, stb. 

 1

.3 

 Pénzintézettel 

szembeni 

követelés 

egyeztetéssel 
egyenlegközlők 

(számlakivonatok) alapján 

 1

.4 

 Munkavállaló

kkal szembeni 

követelés 

egyeztetéssel 
az analitikus nyilvántartások 

alapján 

 2

. 
 Értékpapírok 

egyeztetéssel 
az analitikus nyilvántartásokkal 

való egyeztetéssel 

 3

. 
 Pénzeszközök 

egyeztetéssel 

az analitikus nyilvántartásokkal 

való egyeztetéssel 

(pénztárkönyv) 

 

Kisgörbő, 2016. május 21 

 

 

                        elnök    


