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RÖVIDÍTÉSEK, ÉRTELMEZÉSEK 
 
20X0. = év, azaz a tárgyévet megelőző év 
20X1. = tárgyév 
20X2. = a tárgyévet követő év 
20X3. = a tárgyévet követő második év 
 
A–C korlát = hosszú lejáratú – beruházási javak és vagyoni értékű jogok beszerzésére vonatkozó – 

devizás hiteltartozás (és devizás kötvénytartozás) nem realizált árfolyam-veszteségének 
Aktív időbeli elhatárolása, és az erre képzett Céltartalék különbsége, mint 
osztalékfizetési korlát (lekötött tartalék) 

akt. = aktív; aktivált 
aktiválás = állományba vétel (eszközöknél) 
aktivált érték = állományba vett érték (eszközöknél) 
AIE = aktív időbeli elhatárolás(ok) 
Akt. id. elh. = Aktív időbeli elhatárolások 
Akt. saj. telj. ért. = Aktivált saját teljesítmények értéke 
Alapítás ... = Alapítás-átszervezés aktivált értéke 
apport = nem pénzbeli hozzájárulás (apport behozatal és/vagy apport bevitel) 
AST = aktivált saját teljesítmények (értéke) 
 
 
ÁFA (áfa) = általános forgalmi adó 
árb. = árbevétel(ek) 
árf. (Árf.) = árfolyam(ok) 
árf. kül. = árfolyam-különbözet(ek) 
Árk. (árk.) = árkülönbözet (vásárolt készleteknél) 
ÁV = állományváltozás(a) 
 
BSc (BA) = felsőfokú alapképzés (főiskolai szintű képzés) 
bev. = bevétel(ek) 
bef. = befektetett (eszközök) 
belf. = belföldi  
bet. = betét (számla) 
Bt. (bt.) = betéti társaság 
 
 
CF kimutatás = Cash-flow kimutatás 
célt. = céltartalék(ok); céltartalék(os) 
céltartalékos követelés = olyan követelés, amelyre céltartalékot képez(nek)tek, 
                                         pl. vevők, váltókövetelések stb. 
CHF = svájci frank 
Ct. = cégtörvény 
 
 
D = deviza 
D bet. = deviza betét (számla) 
DV = deviza–valuta 
devizás követelés = devizában kimutatott követelés  
devizás tartozás (kötelezettség) = devizában kimutatott tartozás (kötelezettség) 
devizás tétel(ek) = devizában kimutatott (nyilvántartott) eszközök és források 
DÁK = deviza árfolyam-különbözeti, árfolyam-elszámolási számla (technikai számla) 
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E. = egyenleg (a számla tartozik, vagy követel oldalán) 
€ (Є) = Euro 
e = ezer 
EB = egyszerűsített beszámoló (egyszeres könyvvezetésnél) 
eFt = ezer forint(ban) 
Egy. (egy.) = egyéb 
Egyéb kapott (j.) kamatok … = Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 
EK (Erki)= Eredménykimutatás 
EKB = Európai Központi Bank (árfolyama) 
EL = eredménylevezetés (egyszeres könyvvezetésnél) 
ELÁBÉ (Elábé) = eladott áruk beszerzési értéke (ára) 
elhat. = elhatárolás(ok) 
Elsz. (elsz.) = elszámolás 
EM = egyszerűsített mérleg (egyszeres könyvvezetésnél) 
elsz. szla = elszámolási számla 
Eszk. = eszközök 
Eszk–Forr. = eszközök-források 
EU (EK; EGK) = Európai Unió (európai közösség, európai gazdasági közösség) 
exp. = export 
 
 

Écs. (écs.) = értékcsökkenés(e) 
                     Tartalma: az eszközérték csökkenése  
Écs. leír.   = értékcsökkenési leírás 
                     Tartalma: az eszközérték csökkenése és egyúttal költségkénti elszámolása 
ÉE = értékpapír elszámolási (számla) 
Éh (éh) = értékhelyesbítés 
ÉK = értékelési különbözet (valós értékhez kapcsolódóan) 
ért. = értékesítés; érték(ű); érték(e) 
ért. pap. (Ép.) (ép.)= értékpapír(ok) 
Ét (ÉT) = értékelési tartalék (értékhelyesbítéshez és valós értékeléshez kapcsolódóan is) 
 

 

FB = Felügyelő Bizottság 
fejl. = fejlesztés 
Forr. (forr.) = forrás(ok) 
Fizetendő kamatok ... = Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 
fordulónap = a mérleg fordulónapja 
 
 

GBP (£) = angol font 
GW = good will = üzleti vagy cégérték 
 

H = hozam(ok) 
hozam(ok) = értékesítés árbevételei és egyéb-, pénzügyi-, rendkívüli bevételek  
                     (esetenként ide értve az aktivált saját teljesítmények értékét is) 
hit. = hitel(ek) 
Hpt. = 2013. évi CCXXXVII. (237.) törvény A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról   
HUF = magyar forint 
 

id. = időbeli 
id. elh. = időbeli elhatárolás(ok) 
immat. = immateriális (javak) 
imp. = import 
 
 

jár. = járulék(ok) 
Jegyzett, de ... = Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 
K = követel (a könyvelési tételek kijelölésénél) 
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(K) = követel (jellegű) egyenleg  
kalk. = kalkuláció; kalkulált 
KÉK = készletérték-különbözet (saját termelésű készleteknél) 
Kft. (kft.)= korlátolt felelősségű társaság 
Kkt. (kkt.)= közkereseti társaság 
kís. = kísérlet(i) 
Kísérleti ... = Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 
kölcs. = kölcsön(ök) 
köt. = kötelezettség(ek) 
köv. = követelés(ek) 
ktg. = költség(ek) 
ktgvet. = költségvetés(i) 
kut. = kutatás(i) 
kvet. = közvetett 
kvetlen (kvetl.) = közvetlen 
 
 
L = leírási kulcs (%-os, vagy együtthatós formában) 
ℓ = liter 
leír. = leírás 
lej. = lejárat(ú) 
ld. = lásd 
 
 
M = millió 
Me = mértékegység 
MFt;  mFt = millió forint 
MdFt;  mdFt = milliárd forint 
mell. = melléklet (számviteli törvény mellékletére hivatkozás) 
MKVK = Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
MSZE = Mérleg szerinti eredmény 
műv. = műveletek (pl. pénzügyi műveletek bevételei) 
 
NAV Nemzeti Adó- és Vámhivatal (korábban APEH) 
Ny. = nyitás; nyitó érték; nyitó tétel 
nyer. = nyereség(ek) 
nyereségadó = társasági adó 
 
 
önktg = önköltség 
összktg = összköltség (eljárás szerinti eredménykimutatás) 
 
P = pengő 
par. (§) = paragrafus  
passz. = passzív 
Passz. id. elh. = Passzív időbeli elhatárolások 
passziválás = állományba vétel (forrásoknál) 
passzivált érték = állományba vett érték (forrásoknál) 
pénz(e). = pénzeszköz(ök) 
PIE = passzív időbeli elhatárolás(ok) 
pl. (Pl.) = például 
PM = Pénzügyminisztérium 
Ptk. = Polgári törvénykönyv 
pü. (Pü.) = pénzügyi 
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R = ráfordítások 
ráf. = ráfordítások 
ráfordítások = az értékesítés (eredmény) terhére elszámolt közvetlen és közvetett költségek, valamint 

az egyéb-, pénzügyi- és rendkívüli ráfordítások 
rendk. = rendkívüli 
röv. = rövid (lejáratú) 
Rt. (rt.) = részvénytársaság 
 
 
St (ST) = saját tőke 
STK = saját termelésű készlet(ek) 
STK ÁV = saját termelésű készletek állomány változása 
Saj. el. eszk. akt. ért. = Saját előállítású eszközök aktivált értéke 
SEEAÉ (Seeaé) = Saját előállítású eszközök aktivált értéke  
 
 
SZJA = személyi jövedelemadó 
szla = számla 
szlao. (SZO) = számlaosztály(ok) 
szolg. = szolgáltatás(ok) 
Szövt. = szövetkezeti törvény 
Szt. = számviteli törvény 
 
 
T = tartozik (a könyvelési tételek kijelölésénél) 
(T) = tartozik (jellegű) egyenleg 
TB = társadalombiztosítás(i) 
tartós = egy évet meghaladó (lekötésű eszköz, illetve lejáratú forrás) 
Tao.  (tao.)= társasági adó (törvény) 
telj. = teljesítmény(ek) 
term. = termék(ek) 
Tpt. = 2001. évi CXX. törvény A tőkepiacról   
 
 
ui. = ugyanis 
un. = úgynevezett 
USD ($) = USA dollár 
 
¥ (YEN) = japán jen 
 
v. = vagy 
V = valuta 
VÉ = valós érték 
VÉ-ből = valós értékelésből 
veszt. = veszteség(ek) 
VK = vásárolt készletek 
VP = valuta pénztár (számla) 
VPOP = Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága 
              (elszámolási számla) 
 
Z. = zárás; záró érték; záró tétel 
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