
1 Mutassa be a mintapélda alapján, hogy az alábbi gazdasági események a vállalati vagyon 

mely részeire, hogyan hatottak! 

 
1. Vállalatunk 100.000,- Ft készpénzért alapanyagot vásárolt. 

Eszközök / Forgóeszközök / Készletek / Anyagok : + 100.000,- Ft.  
  
Eszközök / Forgóeszközök / Pénzeszközök / Pénztár: - 100.000,- Ft.   

 
2. A számlavezető bankunk jóváírt a bankszámlánkon 1.500.000,- Ft forgóeszközhitelt. 

Eszközök/Forgóeszközök/Pénzeszközök + 1500 eFt 

Források/Kötelezettségek/Rövid lejáratú köt. + 1500 eFt 
 

3. Vállalatunk 500.000,- Ft értékben árut vásárolt. Az ellenértéket a szállítónak készpénzzel 

kifizettük. 

 Eszközök/Forgóeszközök/Készletek +500 eFt 
Eszközök / Forgóeszközök / Pénzeszközök / Pénztár: - 500 e Ft.  

 

4. Vállalatunk 300.000,- Ft értékű árut értékesített 500.000 Ft készpénzért. 
Eszközök/Forgóeszközök/Készletek -300 eFt 

Eszközök / Forgóeszközök / Pénzeszközök / Pénztár:  +500 e Ft. 

Források/Saját tőke/MSZE +200 eFt  
 

5. A bank értesítése szerint beruházási hitelünkből törlesztettünk 200.000,- Ft-ot. 

 Források/Kötelezettségek/Hosszú lejáratú köt -200 eFt 

 Eszközök/Forgóeszközök/Pénzeszközök -200 eFt 
 

6. Vállalatvezetőnk 300.000,- Ft készpénzt vett fel a bankszámlánkról (vissza is kell fizetnie). 

 Eszközök/Forgóeszközök/Követelések +300 eFt 
 Eszközök/Forgóeszközök/Pénzeszközök -300 eFt 

 

7. Vállalatunk készpénzért értékesítette 500.000,- Ft értékű elfekvő anyagkészletét 450.000,- Ft-

ért. 
 Eszközök / Forgóeszközök / Pénzeszközök / Pénztár: + 450 e Ft. 

 Eszközök/Forgóeszközök/Készletek -500 eFt 

 Források/Saját tőke/MSZE -50 eFt   
 

8. Elszámolják és azonnal átutalják a béreket és a bérjárulékokat. Bruttó bér: 500.000,- Ft, a 

munkaadót terhelő bérjárulékok: 250.000,- Ft. 
Eszközök / Forgóeszközök / Pénzeszközök -750 eFt 

Források/Kötelezettségek/Rövid lejáratú köt. -750 eFt 

 

9. Vállalatunk 2.000.000,- Ft beruházási hitelt vett fel a számlavezető pénzintézettől. A hitelt a 
bank jóváírta, a bank értesítése megérkezett. 

Eszközök / Forgóeszközök / Pénzeszközök + 2000 eFt 

Források/Kötelezettségek/Hosszú lejáratú kötelezettségek +2000 eFt 

 



1. Számszerűsítse, hogy az alábbi gazdasági események mely vagyonrészekben milyen 

változásokat okoznak és vizsgálja a gazdasági esemény mérlegfőösszegre gyakorolt hatását!  

 
a) Árubeszerzés készpénzért, 200,- eFt. 

 

A Készletek növekednek 200,- eFt-tal, a Pénztár csökken 200,- eFt-tal. A 

mérlegfőösszeg a gazdasági esemény hatására nem változik. 

 

b) Anyagbeszerzés szállítótól, 300,- eFt. 
Készletek növekednek 300 eFt-tal, Rövid lejáratú kötelezettség nő 300 eFt-tal. 

A mérlegfőösszeg 300 eFt-tal nő 

 
c) Készpénzfelvét bankfiókból, 500,- eFt. 

Pénztár nő 500 eFt-tal, Pénzeszközök csökken 500 eFt-tal 

A mérlegfőösszeg nem változik 
 

d) Tulajdonos előleget kér a társaságtól 1.000,- eFt értékben, melyet átutalunk neki. 

Pénzeszközök csökken 1000 eFt-tal, Tartozik a Követekés 1000 eFt-tal 

A mérlegfőösszeg nem változik 
 

e) 800,- eFt értékű áru értékesítése vevőnek 1.300,- eFt-ért. 

Készlet csökken 800 eFt-tal Követelés nő 1300 eFt-tal. MSZE nő 500 eFt-tal 
Mérlegfőösszeg nő 500 eFt-tal 

 

f) 900,- eFt értékű szállítói tartozás kiegyenlítése részben készpénzzel, 100,- eFt, a fennmaradó rész 

bankszámláról. 
Rövid lej. köt. csökken 900 eFt-tal, Pénztár csökken 100 eFt-tal, Bankszámla csökken 800 eFt-tal 

Mérlegfőösszeg csökken 900 eFt-tal 

 
g) Szállító kiegyenlítése rövid lejáratú hitel felvételével, 1.500,- eFt. A szállítót a bank fizeti ki. 

Rövid lej. köt. csökk. 1500 eFt. Rövid. lej. köt. nő 1500 eFt. 

Mérlegfőösszeg nem változik 
 

h) Termelő berendezés vásárlása szállítótól, 2.000,- eFt. 

Tárgyi eszközök nő 2000 eFt-tal, Rövid lej. köt. nő 2000 eFt-tal 

Mérlegfőösszeg nő 2000 eFt-tal 
 

i) Az 1 éves futamidejű, 2.000,- eFt összegű hiteltartozást kérésre a bank 2 évesre ütemezi át. 

Rövid lej. köt. csök. 2000 eFt-tal, Hosszú lej. köt. nő 2000 eFt-tal 
Mérlegfőösszeg nem változik 

 

j) Készpénz befizetése bankszámlára, 800,- eFt. 
Pénztár csökken 800 eFt-tal, bankszámla nő 800 eFt-tal 

Mérlegfőösszeg nem változik 

 

k) Adós kiegyenlít hosszú lejáratú kölcsöntartozásából 500,- eFt-ot. 
Követelések csökken 500 eFt-tal, Pénzeszköz nő 500 eFt-tal 

Mérlegfőösszeg nem változik 

 
l) A vállalat 5 éves futamidejű kötvényt bocsátott ki, 10.000,- eFt értékben. Az összeg a 

bankszámlára befizetésre került. 

Hosszú lej. köt. nő 10000 eFt-tal, Pénzeszközök nő 10 000 eFt 

Mérlegfőösszeg nő 10000 eFt-tal 
 



m) A vállalat kötvényeseinek 600,- eFt kamatot fizet bankszámlájáról. 

Rövid lej. köt. csökken 600 eFt-tal, Pénzeszközök csökken 600 eFt-tal 

Mérlegfőösszeg csökken 600 eFt-tal 
 

n) A vállalat tartós jövedelemszerzési szándékkal kibocsátáskor megvásárolja egy másik vállalat 

kibocsátott kötvényét, 1.000,- eFt-ért. 
Bef. pénzügyi eszk. nő 1000 eFt-tal, Rövid lej. köt. nő 1000 eFt-tal 

Mérlegfőösszeg nő 1000 eFt-tal 

 

o) A vállalat bankszámláján 100,- eFt kamat kerül jóváírásra. 

Pénzeszközök nő 100 eFt-tal, MSZE nő 100 eFt-tal 

Mérlegfőösszeg nő 100 eFt-tal. 


