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1., BESZ (Barterváltó elszámolási számla): elektronikus elszámolási egység, mely nem 
pénzeszköz, forintra nem váltható. 
 
Főkönyvi nyilvántartása célszerűen a 36 Egyéb követelések között helyezkedik el. Lehet a vállalkozásnál 
kötelezettség jellegű, pl. BV vásárlási keret nyitásakor, amikor is a  konstrukció hasonlóan működik, mint 
egy folyószámlahitel, könyvelése is hasonló, csak nem a pénzeszközökön mutatjuk ki. Év végén követel 
egyenleg esetén (tartozunk BV-vel) át kell vezetni a kötelezettségek közé (47 Egyéb RLJ kötelezettségek), 
illetve átvezetés nélkül is megoldható, úgy hogy a mérlegbe a kötelezettségek közé helyezzük a számla 
negatív egyenlegét. (T36-K47). Lehet a BESZ számlakövetelés jellegű, ilyenkor pozitív a BV egyenlegünk, 
mely elkölthető, vásárolhatunk vele. 
A BESZ számlához, illetve a BV-hez kapcsolódó jutalékokat a 52 Egyéb Szolgáltatások költségei számlán 
könyveljük. (T52-K454 Szállítók, majd T454-K384 a kiegyenlítés) A  hitelkeret biztosítása önmagában 
számvitelileg nem esemény, az a felhasználás pillanatában válik azzá. 
 
2., Saját váltó: csak a BESZ számla biztosítékaként szerepel, könyvelés csak a beváltásakor esedékes. 
 
3., Vásárlás BV-vel: 
BV-vel jellemzően részteljesítésként fizethetünk, bár előfordulhat 100%-os vásárlási lehetőség is. A 
megoszlás mindig az elfogadóhely státuszától függ. Egyszerűsítés végett ÁFA nélkül. Termék szolgáltatás 
vegyes vásárlása (pl. 50% BV, 50%Ft.): 
T 5, 8 számlaosztály megfelelő számlája - K454 Szállítók 
T454 – K36 BV : 50% kiegyenlítés Barterváltóval 
T454 – K384 : 50% kiegyenlítés bankból 
 
4., Eladás Barterváltóval: 
A vásárlás fordítottja. 
T311 Vevők - K 91,92 Árbevétel 
T36 BV - K311: 50% kiegyenlítés BV-vel 
T384 - K311: 50% kiegyenlítés forinttal 

5., Tagi kölcsön kiváltása Barterváltóval (cég szemszögből): 
A cégnek van egy bizonyos összegű tagi kölcsön állománya, melyet pl. a 4751-es számlán tart nyilván. BV 
igénylés és folyósítás után a társaság visszafizeti a tagi kölcsönt BV-vel (magánszemély is szerződött a 
BBZRT-vel): T4751 - K36 BV. Az így létrejött BV állománnyal a 4. pont szerint bonyolíthat eladásokat a cég a 
termékeiből, szolgáltatásaiból, mellyel törleszti a hitelkeretét. 
 
6., Társaságok (Kft. Zrt.) kötelező jegyzett tőke emelése: 
A magánszemély (esetleg másik társaság) BV-t igényel, és ezt a követelését beapportálja a társaságba: T36 
- K358 Jegyzett, de be nem fizetett tőke, majd bejegyzés után: T358 – K411 JT. 
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