
Készletezés, raktározás, leltár 



 

A készlet-nyilvántartási rendszer kialakítása 

 

Az eredményes áruforgalmi tevékenységnek 

feltétele, hogy a vállalkozás döntéshozói 

informálódjanak az árukészletek nagyságának és 

összetételének alakulásáról.  

 

Ehhez szükség van a készletek nyilvántartására. 

 

 



A készletnyilvántartás funkciói: 

 

1) a készletek alakulásának ismeretében következtetések 

vonhatók le a készletgazdálkodás hatékonyságáról, 

megalapozhatók a beszerzési, készletezési döntések, 
 

2) információt szolgáltat az esetleges hiányokról, és 

lehetőséget nyújt az anyagilag felelős dolgozók 

kártérítési kötelezettségének megállapítására, 
 

3) alapul szolgál a vállalkozás vagyonát kimutató könyvviteli 

mérleg elkészítéséhez. 

 



A raktári készletek nyilvántartása, felmérése 

 

1) A vállalkozás meghozta a készletnyilvántartás 

kialakításával kapcsolatos döntését, meg kell teremtenie 

a nyilvántartás feltételeit. 
 

2) A folyamatos mennyiségi es értékbeni 

készletnyilvántartás során a vállalkozás hálózati 

egységeiben minden készletváltozást rögzítenek 

mennyiségben és értekben.  
 

3) Az értékbeni nyilvántartáskor az áru fajtánkénti 

mennyiségeket összeszorozzák az adott termék árával.  

 



Készletnövekedés származhat: 

 

1) árubeszerzésből, 

2) a vállalkozáson belüli átvételből (például 

központi raktárból vagy másik hálózati 

egységből), 

3) vevőktől visszavett áruk miatt, 

4) a leltározás során megállapított árutöbbletből 

(melyet a nyilvántartásokban is rögzíteni kell, 

hogy azok a valóságnak megfelelőek legyenek). 

 



Készletcsökkenés származhat: 
 

1) áruértékesítésből, 

2) a vállalkozás más egységének történő 

átadásból, 

3) szállítóknak visszaküldött áruk miatt, 

4) romlás, selejtezés miatt, 

5) a leltározás során megállapított hiány miatt 

(amelyet a feltáráskor a nyilvántartásokban 

rögzíteni kell). 

 

 



A leltározás az áruk megszámolásával, mérésével 

történik. A felmért árumennyiséget leltárfelvételi íveken 

rögzítik. 
 

A leltárfelvételi ívre feljegyzik: 
 

1) a leltározás időpontját, 

2) a leltározott árucikkek megnevezését, azonosító számát 

(vámtarifaszámát), mennyiségi egységét, 

3) az árufélékből megszámolt, illetve mért mennyiséget, 

4) az áruk beszerzési árát (esetenként fogyasztói árát is), 

5) a leltárértéket beszerzési áron (a mennyiségek és a 

beszerzési árak szorzatösszegeként), esetenként 

fogyasztói áron is. 

 

 



LELTÁR ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYV 

A 20………. ÉVI EGYEZTETŐ LELTÁROZÁSRÓL 

Felvéve … …………………bolt hivatalos helyiségében 

20…………………. (dátum).  

Jelen vannak: 

Név   Beosztás 

………………………………… ………………………………… 

Jelenlévők aláírásukkal igazolják, hogy az egyeztetető leltározást az utasításban előírtak 

alapján elvégezték. 

A leltározás tényleges kezdő időpontja:            20……………………… 

A leltározás tényleges befejező időpontja: 20……………………… 

A leltározási munka elrendelési ideje és a tényleges feladatellátás során eltérés 

volt/nem volt. 

A leltározás az alábbiak szerint történt: 

Megállapítások: 

Pl. A leltározás során leltáreltérést tapasztaltunk/nem tapasztaltuk. A 20…. december 31-i 

főkönyvi kivonat adatai megegyeznek / nem egyeznek meg a könyvelést alátámasztó 

leltározási bizonylatokkal.  

kmf. 

•         

        

    …………………………….          



A leltáreredmény megállapítása 

 

1) A leltáreredmény megállapítása a tényleges készlet és a 

könyv szerinti készlet értékének összehasonlítását 

jelenti.  
 

2) Ha a két készletérték azonos, akkora leltáreredmény 

egyező.  
 

3) Ha a könyv szerinti készlet magasabb, mint a tényleges 

készlet, akkor leltárhiányról beszélünk, ellenkező 

esetben többlet van.  
 

4) A leltáreredmény megállapításakor a készletértékeket 

mindig azonos áron kell összehasonlítani 



 

A bolt vezetőjének, illetve tulajdonosának 

elemeznie kell a hiány okait, s intézkedéseket kell 

hoznia a következő időszakra a hiány 

megakadályozása érdekében. 

 

Ilyen intézkedés lehet a fokozottabb 

vagyonvédelem, a bolti lopások elleni védekezést 

szolgáló eszközök, berendezések használata, a 

gondosabb tárolás és árukezelés 

megszervezése. 

 

 


