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a számvitelrõl 

 
 

A bizonylati elv és a bizonylati fegyelem  
 
165. § (1) Minden gazdasági mûveletrõl, eseményrõl, amely az eszközök, illetve az 
eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell 
kiállítani (készíteni). A gazdasági mûveletek (események) folyamatát tükrözõ összes 
bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell.  
(2) A számviteli (könyvviteli) nyilvántartásokba csak szabályszerûen kiállított bizonylat 
alapján szabad adatokat bejegyezni. Szabályszerû az a bizonylat, amely az adott 
gazdasági mûveletre (eseményre) vonatkozóan a könyvvitelben rögzítendõ és a más 
jogszabályban elõírt adatokat a valóságnak megfelelõen, hiánytalanul tartalmazza, 
megfelel a bizonylat általános alaki és tartalmi követelményeinek, és amelyet — hiba 
esetén — elõírásszerûen javítottak.  
(3) A bizonylatok feldolgozási rendjének kialakításakor figyelembe kell venni a 
következõket is:  
a) a pénzeszközöket érintõ gazdasági mûveletek, események bizonylatainak adatait 
késedelem nélkül, készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejûleg, illetve 
bankszámla forgalomnál a hitelintézeti értesítés megérkezésekor, az egyéb 
pénzeszközöket érintõ tételeket legkésõbb a tárgyhót követõ hó 15-éig a könyvekben 
rögzíteni kell;  
b) az egyéb gazdasági mûveletek, események bizonylatainak adatait a gazdasági 
mûveletek, események megtörténte után, legalább negyedévenként, a számviteli 
politikában meghatározott idõpontig (kivéve, ha más jogszabály eltérõ rendelkezést nem 
tartalmaz), legkésõbb a tárgynegyedévet követõ hó végéig kell a könyvekben rögzíteni.  
(4) A fõkönyvi könyvelés, az analitikus nyilvántartások és a bizonylatok adatai közötti 
egyeztetés és ellenõrzés lehetõségét, függetlenül az adathordozók fajtájától, a 
feldolgozás (kézi vagy gépi) technikájától, logikailag zárt rendszerrel biztosítani kell.  
 

Számviteli bizonylatok  
 
166. § (1) Számviteli bizonylat minden olyan a gazdálkodó által kiállított, készített, illetve 
a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más 
gazdálkodó által kiállított, készített okmány (számla, számlát helyettesítõ okmány, 
szerzõdés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi 
rendelkezés, egyéb ilyennek minõsíthetõ irat) — függetlenül annak nyomdai vagy egyéb 
elõállítási módjától —, amelyet a gazdasági esemény számviteli nyilvántartása céljára 
készítettek, és amely rendelkezik az e törvényben meghatározott általános alaki és 
tartalmi kellékekkel.  
(2) A számviteli bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és 
helytállónak kell lennie. A bizonylat szerkesztésekor a világosság elvét szem elõtt kell 
tartani.  
(3) A számviteli bizonylatot a gazdasági mûvelet, esemény megtörténtének, illetve a 
gazdasági intézkedés megtételének vagy végrehajtásának idõpontjában, magyar 
nyelven kell kiállítani. (Külföldi megrendelõnek küldött és magyar nyelven kiállított 
számlán az adatok a külföldi megrendelõ nyelvén is feltüntethetõk.)  
(4) A külföldi szállító, szolgáltató számláján azokat az adatokat, megjelöléseket kell — a 
könyvviteli nyilvántartásokban történõ rögzítést megelõzõen — magyarul is feltüntetni, 
amelyek a bizonylat hitelességéhez, a megbízható, a valóságnak megfelelõ 
adatrögzítéshez, könyveléshez, az utólagos ellenõrzéshez feltétlenül szükségesek.  



(5) Átalakulás esetén a jogelõdnél — a jogutód cégjegyzékbe való bejegyzése napjától 
— keletkezett bizonylatok, illetve a jogelõd nevére kiállított bizonylatok alapján a 
gazdasági eseményeket a jogutód (több jogutód esetén az, amelyiknél a gazdasági 
esemény hatása megjelenik) rögzíti a könyvviteli nyilvántartásokban, amennyiben a 
jogelõd éves beszámolója, egyszerûsített éves beszámolója elkészítése során azokat 
figyelembe venni nem lehetett, illetve, ha a jogelõd nem tudta azokat figyelembe venni.  
(6) A számviteli bizonylatokon az adatok idõtállóságát a 169. §¬ban meghatározott 
megõrzési idõn belül biztosítani kell.  
 
167. § (1) A könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylat általános alaki és 
tartalmi kellékei a következõk:  
a) a bizonylat megnevezése és sorszáma vagy egyéb más azonosítója;  
b) a bizonylatot kiállító gazdálkodó (ezen belül a szervezeti egység) megjelölése;  
c) a gazdasági mûveletet elrendelõ személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó 
és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettõl függõen az 
ellenõr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az 
átvevõ, az ellennyugtákon a befizetõ aláírása;  
d) a bizonylat kiállításának idõpontja, illetve kivételesen — a gazdasági mûvelet 
jellegétõl, idõbeni hatályától függõen — annak az idõszaknak a megjelölése, amelyre a 
bizonylat adatait vonatkoztatni kell;  
e) a (megtörtént) gazdasági mûvelet tartalmának leírása vagy megjelölése, a gazdasági 
mûvelet okozta változások mennyiségi, minõségi és — a gazdasági mûvelet jellegétõl, a 
könyvviteli elszámolás rendjétõl függõen — értékbeni adatai;  
f) külsõ bizonylat esetében a bizonylatnak tartalmaznia kell többek között: a bizonylatot 
kiállító gazdálkodó nevét, címét;  
g) bizonylatok adatainak összesítése esetén az összesítés alapjául szolgáló bizonylatok 
körének, valamint annak az idõszaknak a megjelölése, amelyre az összesítés 
vonatkozik;  
h) a könyvelés módjára, az érintett könyvviteli számlákra történõ hivatkozás;  
i) a könyvviteli nyilvántartásokban történt rögzítés idõpontja, igazolása;  
j) továbbá minden olyan adat, amelyet jogszabály elõír.  
(2) A számlával, az egyszerûsített számlával, a számlát helyettesítõ okmánnyal 
kapcsolatos további követelményeket más jogszabály is meghatározhat.  
(3) A számla, az egyszerûsített számla, a számlát helyettesítõ okmány alaki és tartalmi 
hitelességét, megbízhatóságát — ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik — a 
gazdálkodó képviseletére jogosult személy vagy az általa a bizonylat aláírására 
feljogosított személy (ideértve a Polgári Törvénykönyv szerint vélelmezett képviseletet is) 
a gazdálkodó azonosító adatainak feltüntetésével és aláírásával igazolja.  
(4) Mentesül az általa kiállított számla, egyszerûsített számla, számlát helyettesítõ 
okmány aláírási kötelezettsége alól az a gazdálkodó, amelyik a termékértékesítésrõl, a 
szolgáltatásnyújtásról — a számlázáshoz szükséges, a számlázási rendszer által mért, 
illetve számított vagy a számlázási rendszerbe bevitt ellenõrzött alapadatok alapján — 
számítógépes úton, emberi beavatkozás nélkül, folyamatosan és nagy tömegben állítja 
ki a számlát, az egyszerûsített számlát, a számlát helyettesítõ okmányt.  



(5) Az elektronikus okiratok alkalmazásának feltételeit, hitelességének, 
megbízhatóságának követelményeit az elektronikus okiratokról szóló, külön törvény 
határozza meg.  
(6) Ha a könyvviteli nyilvántartás mint számviteli bizonylat technikai, optikai eljárás 
eredménye, biztosítani kell:  
a) az adatok vizuális megjelenítése érdekében azoknak — szükség esetén — a 
késedelem nélküli kiíratását,  
b) az egyértelmû azonosítás érdekében a kódjegyzéket.  
 

Szigorú számadási kötelezettség  
 
168. § (1) A készpénz kezeléséhez, más jogszabály elõírása alapján meghatározott 
gazdasági eseményekhez kapcsolódó bizonylatokat (ideértve a számlát, az 
egyszerûsített számlát és a nyugtát is), továbbá minden olyan nyomtatványt, amelyért a 
nyomtatvány értékét meghaladó vagy a nyomtatványon szereplõ névértéknek megfelelõ 
ellenértéket kell fizetni, vagy amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat 
alkalmat, szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni.  
(2) A szigorú számadási kötelezettség a bizonylatot, a nyomtatványt kibocsátót terheli.  
(3) A szigorú számadás alá vont bizonylatokról, nyomtatványokról a kezelésükkel 
megbízott vagy a kibocsátásukra jogosult személynek olyan nyilvántartást kell vezetni, 
amely biztosítja azok elszámoltatását.  
 

A bizonylatok megõrzése  
 
169. § (1) A gazdálkodó az üzleti évrõl készített beszámolót, valamint az azt alátámasztó 
leltárt, értékelést, fõkönyvi kivonatot, továbbá a naplófõkönyvet, valamint más, e törvény 
követelményeinek megfelelõ nyilvántartást, az egyszerûsített beszámolót alátámasztó 
leltárt és a részletezõ nyilvántartást olvasható formában, valamint az adatok 
feldolgozásánál alkalmazott, mûködõképes állapotban tárolt számítógépes programot 
legalább 10 évig köteles megõrizni.  
(2) A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli 
bizonylatot (ideértve a fõkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletezõ 
nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések 
hivatkozása alapján visszakereshetõ módon megõrizni. A folyószámláknál az elévülési 
idõ a folyószámla megszûnésének idõpontjával kezdõdik.  
(3) A szigorú számadású bizonylatok rontott példányaira is vonatkozik a (2) bekezdés 
szerinti megõrzési kötelezettség.  
(4) A megõrzési idõn belüli szervezeti változás (ideértve a jogutód nélküli megszûnést is) 
nem hatálytalanítja e kötelezettséget, így az (1), illetve (2) bekezdés szerinti bizonylatok 
megõrzésérõl a szervezeti változás végrehajtásakor intézkedni kell. 


