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(Nem jogalkotási aktusok)

RENDELETEK
A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1989 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE
(2020. november 6.)
az (EU) 2019/815 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az egységes elektronikus beszámolási
formátumra vonatkozó szabályozástechnikai standardban megállapított taxonómia 2020. évi
aktualizálása tekintetében történő módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági
követelmények harmonizációjáról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. december 15-i 2004/109/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 4. cikke (7) bekezdésére,
mivel:
(1)

Az (EU) 2019/815 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) meghatározza a 2004/109/EK irányelv
4. cikkének (7) bekezdésében említett, a kibocsátók éves pénzügyi beszámolóinak elkészítéséhez használandó
egységes elektronikus beszámolási formátumot. Az éves pénzügyi beszámolókban szereplő összevont pénzügyi
kimutatások vagy az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) alapján elfogadott nemzetközi
számviteli standardoknak – általános elnevezésükön nemzetközi pénzügyi beszámolási standardoknak (IFRS) –
vagy a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) által kibocsátott – és a 2008/961/EK bizottsági határozat (4)
értelmében az 1606/2002/EK rendelet alapján elfogadottakkal egyenértékűnek minősülő – IFRS-eknek megfelelően
készülnek.

(2)

Az egységes elektronikus beszámolási formátumban használandó alaptaxonómia az IFRS-taxonómián alapul, és
annak kiterjesztése. Az IFRS Alapítvány évente aktualizálja az IFRS-taxonómiát, hogy az – az egyéb fejlemények
mellett – figyelembe vegye az új IFRS-ek kibocsátását és a meglévő IFRS-ek módosításait, a gyakorlatban sokszor a
beszámolók részét képező közzétételek elemzését vagy az IFRS-taxonómia általános tartalmának vagy technológi
ájának fejlesztését. Ezért a szabályozástechnikai standardot aktualizálni kell, hogy tükrözze az IFRS-taxonómia
összes éves aktualizálását.

(3)

Az IFRS Alapítvány 2020 márciusában közzétette az IFRS-taxonómia aktualizált változatát. Az aktualizálást az
(EU) 2019/815 felhatalmazáson alapuló rendeletnek is tükröznie kell.

(4)

Annak érdekében, hogy a kibocsátóknak elegendő ideje legyen a követelmények hatékony végrehajtására, és a
megfelelési költségek a lehető legkisebbek legyenek, ezt a rendeletet a 2021. január 1-jén vagy azt követően
kezdődő pénzügyi évekre vonatkozó pénzügyi kimutatásokat tartalmazó éves pénzügyi beszámolók tekintetében
kell alkalmazni. Célszerű megengedni azonban, hogy a kibocsátók az e rendeletben meghatározott taxonómiát már
a 2020. január 1-jén vagy azt követően kezdődő pénzügyi évekre is alkalmazzák.

(1) HL L 390., 2004.12.31., 38. o.
(2) A Bizottság (EU) 2019/815 felhatalmazáson alapuló rendelete (2018. december 17.) a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek az egységes elektronikus beszámolási formátumot meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő
kiegészítéséről (HL L 143., 2019.5.29., 1. o.).
(3) Az Európai Parlament és a Tanács 1606/2002/EK rendelete (2002. július 19.) a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról
(HL L 243., 2002.9.11., 1. o.).
(4) A Bizottság 2008/961/EK határozata (2008. december 12.) egyes harmadik országok nemzeti számviteli standardjainak és egyes
nemzetközi pénzügyi beszámolási standardoknak harmadik országbeli értékpapír-kibocsátók által a konszolidált pénzügyi kimuta
tások elkészítésére való alkalmazásáról (HL L 340., 2008.12.19., 112. o.).
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(5)

Az IFRS-taxonómiára vonatkozó szerzői jogok, adatbázisjogok és egyéb szellemitulajdon-jogok az IFRS Alapítvány
tulajdonában vannak. Az (EU) 2019/815 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletébe ezért be kell illeszteni egy
szerzői jogi nyilatkozatot.

(6)

Az (EU) 2019/815 felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiaci Hatóság által a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardter
vezeten alapul.

(8)

Ez a rendelet az (EU) 2019/815 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az IFRS-taxonómia aktualizálását tükröző,
technikai jellegű aktualizálása, és így nem minősül új szakpolitikának vagy meglévő szakpolitika lényeges módo
sításának. Az ESMA nem folytatott nyilvános konzultációt az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai
standardtervezetekről, nem elemezte az esetleges kapcsolódó költségeket és hasznot, és nem kérte ki az
1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 37. cikke alapján létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképvi
seleti Csoport tanácsát, mivel ez rendkívül aránytalan lett volna a módosítás alkalmazási köréhez és hatásához
képest,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az (EU) 2019/815 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításai
Az (EU) 2019/815 felhatalmazáson alapuló rendelet a következőképpen módosul:
1. az I. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul,
2. a VI. melléklet helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.
2. cikk
Átmeneti rendelkezés
Az (EU) 2019/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel (6) módosított (EU) 2019/815 felhatalmazáson alapuló
rendelettől eltérve ez a rendelet a 2021. január 1-je előtt kezdődő pénzügyi évekre vonatkozó pénzügyi kimutatásokat
tartalmazó éves pénzügyi beszámolók esetében is alkalmazható.
3. cikk
Hatálybalépés és alkalmazás
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
Ezt a rendeletet 2021. január 1-jétől kell alkalmazni a 2021. január 1-jén és az azt követően kezdődő pénzügyi évekre
vonatkozó pénzügyi kimutatásokat tartalmazó éves pénzügyi beszámolókra.
Mindazonáltal a 2. cikk e rendelet hatálybalépésétől alkalmazandó.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2020. november 6-án.
a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN

(5) Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai
Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon
kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.)
(6) A Bizottság (EU) 2019/2100 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. szeptember 30.) az (EU) 2019/815 felhatalmazáson alapuló
rendeletnek az egységes elektronikus beszámolási formátumban használandó taxonómia aktualizálása tekintetében történő módosí
tásáról (HL L 326., 2019.12.16., 1. o.).
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I. MELLÉKLET

Az (EU) 2019/815 felhatalmazáson alapuló rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:
1. az esef_cor meghatározása helyébe a következő szöveg lép:
„a IV. és a VI. melléklet táblázataiban a http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2020-03-16/esef_cor névtérben
meghatározott elemek esetében alkalmazott előtag”,
2. az esef_all meghatározása helyébe a következő szöveg lép:
„a VI. melléklet táblázatában a http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2020-03-16/esef_all névtérben meghatározott
elemek esetében alkalmazott előtag”,
3. az ifrs-full meghatározása helyébe a következő szöveg lép:
„a IV. és a VI. melléklet táblázataiban a http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2020-03-16/ifrs-full névtérben meghatározott
elemek esetében alkalmazott előtag”.
4. a következő szerzői jogi nyilatkozattal egészül ki:
„Az IFRS Taxonómia anyagaihoz fűződő szerzői jog és adatbázisjog az IFRS Alapítványt illeti meg. Az IFRS
Taxonómia anyagai az XBRL International engedélyével használt XBRL nyelven készülnek. Az IFRS Alapítvány az
IFRS szerinti, címkézett pénzügyi kimutatásoknak az IFRS-standardok alkalmazása keretében való összeállítása és
használata tekintetében az EGT-n belül nem érvényesítheti az IFRS Taxonómia anyagaira vonatkozó jogait. Az IFRS
Alapítvány fenntart minden egyéb – többek között EGT-n kívüli – jogot. A kereskedelmi felhasználás, beleértve a
többszörözést is, szigorúan tilos. További tájékoztatásért kérjük, forduljon az IFRS Alapítványhoz a www.ifrs.org
címen.”
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II. MELLÉKLET
„VI. MELLÉKLET

Az alaptaxonómia sémája
HU

Táblázat
Az alaptaxonómia sémája az IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatások megjelöléséhez
Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

member

Szokásostól eltérően nagy
mértékű változások az
eszközök árában, vagy az
átváltási árfolyamokban
[member]

Ez az elem a szokásostól eltérően nagy mértékű változá Példa: IAS 10 22 g
sokat jelöli az eszközök árában, vagy az átváltási árfolya
mokban.

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

Számviteli becslések [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IAS 8 39
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member

Számviteli becslések [member]

Ez az elem egy eszköz, egy kötelezettség, vagy egy eszköz Közzététel: IAS 8 39
időszaki felhasználásának az értékét jelöli, amely az
eszközök és kötelezettségek jelenlegi helyzetének értéke
lése, valamint az azokhoz kapcsolódó várható jövőbeni
hasznok és kötelmek mérlegelése alapján módosulhat.
Egyéb elemek hiányában a »Számviteli becslések« tengely
alapértékét is jelöli.

ifrs-full

AccountingProfit

X duration,
credit

Számviteli eredmény

Az időszakra vonatkozó, adóráfordítás levonása előtti Közzététel: IAS 12 81 c ii,
közzététel: IAS 12 81 c i
eredmény. [Hivatkozás: Eredmény]

ifrs-full

Accruals

X instant,
credit

Elhatárolások

Olyan áruk és szolgáltatások megfizetésére szóló kötele Általános gyakorlat: IAS 1 78
zettségek összege, amelyeket leszállítottak vagy teljesítet
tek, de amelyek kifizetése, leszámlázása vagy a szállítóval
formális egyeztetése még nem történt meg, beleértve a
munkavállalóknak járó összegeket.

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome

X instant,
credit

Elhatárolások és halasztott
bevételek

Az elhatárolások és a halasztott bevételek összege. [Hivat Általános gyakorlat: IAS 1 78
kozás: Elhatárolások; Halasztott bevételek]
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AbnormallyLargeChanges
InAssetPricesOrForeignExc
hangeRatesMember
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ifrs-full

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Elhatárolások és halasztott
bevételek [abstract]

AccrualsAndDeferredIncome
Abstract

ifrs-full

AccrualsAndDeferredInco
meClassifiedAsCurrent

ifrs-full

AccrualsAndDeferredInco
meClassifiedAsCurrentAbst
ract

ifrs-full

AccrualsAndDeferredInco
meClassifiedAsNoncurrent

ifrs-full

AccrualsAndDeferredInco
meClassifiedAsNoncurren
tAbstract

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant,
credit

Rövid lejáratúként besorolt
elhatárolások

A rövid lejáratúként besorolt elhatárolások összege. Általános gyakorlat: IAS 1 78
[Hivatkozás: Elhatárolások]

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncur
rent

X instant,
credit

Hosszú lejáratúként besorolt
elhatárolások

A hosszú lejáratúként besorolt elhatárolások összege. Általános gyakorlat: IAS 1 78
[Hivatkozás: Elhatárolások]

ifrs-full

AccruedIncome

X instant,
debit

Elhatárolt bevételek

A megszolgált, de még be nem folyt bevételt megtestesítő Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
eszköz összege.

ifrs-full

AccumulatedChangesInFair
ValueOfFinancialAssetsAttri
butableToChangesInCreditRis
kOfFinancialAssets

X instant,
debit

Eredménnyel szemben valós
értéken értékeltként megjelölt
pénzügyi eszköz valós
értékében bekövetkezett
halmozott növekedés
(csökkenés), a pénzügyi
eszközök hitelkockázata
változásainak tulajdonítható
érték

Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltként Közzététel: IFRS 7 9 c
megjelölt pénzügyi eszközök valós értékének a pénzügyi
eszközök hitelkockázatában bekövetkezett változásnak
tulajdonítható növekedése (csökkenése), amely meghatá
rozható: a) a valós értékében bekövetkezett azon változás
összegeként, amely nem a piaci kockázatot keletkeztető
piaci viszonyok változásainak tulajdonítható; vagy b) egy
olyan alternatív módszer használatával, amely a gazdál
kodó egység megítélése szerint hűebben tükrözi a valós
értékében bekövetkezett azon változás összegét, amely az
eszköz hitelkockázata változásainak tulajdonítható. [Hivat
kozás: Hitelkockázat [member]; Piaci kockázat [member];
Eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt
pénzügyi eszköz valós értékében bekövetkezett növekedés
(csökkenés), amely a pénzügyi eszközök hitelkockázata
változásainak tulajdonítható]

X instant,
credit

Rövid lejáratúként besorolt
elhatárolások és halasztott
bevételek

A rövid lejáratúként besorolt elhatárolások és halasztott Általános gyakorlat: IAS 1 78
bevételek összege. [Hivatkozás: Elhatárolások és halasztott
bevételek]

HU

ifrs-full
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Előtag

Rövid lejáratúként besorolt
elhatárolások és halasztott
bevételek [abstract]
X instant,
credit

Hosszú lejáratúként besorolt
elhatárolások és halasztott
bevételek

A hosszú lejáratúként besorolt elhatárolások és halasztott Általános gyakorlat: IAS 1 78
bevételek összege. [Hivatkozás: Elhatárolások és halasztott
bevételek]
Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Hosszú lejáratúként besorolt
elhatárolások és halasztott
bevételek [abstract]
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Eredménnyel szemben valós
értéken értékeltként megjelölt
pénzügyi eszközökhöz
kapcsolódó hitelderivatívák
vagy hasonló instrumentumok
valós értékében bekövetkezett
halmozott növekedés
(csökkenés)

Eredménnyel szemben valós értéken értékeltként megjelölt Közzététel: IFRS 7 9 d
pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó hitelderivatívák vagy
hasonló instrumentumok valós értékében bekövetkezett
halmozott növekedés (csökkenés). [Hivatkozás: Szárma
zékos termékek [member]; Eredménnyel szemben valós
értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszközökhöz
kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok
valós értékében bekövetkezett növekedés (csökkenés);
Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFair
X instant,
ValueOfFinancialLiabilityAttri credit
butableToChangesInCreditRis
kOfLiability

Pénzügyi kötelezettség valós
értékének halmozott
növekedése (csökkenése), amely
a kötelezettség hitelkockázata
változásainak tulajdonítható

Pénzügyi kötelezettség valós értékének halmozott növeke Közzététel: IFRS 7 10 a,
dése (csökkenése), amely a kötelezettség hitelkockázata közzététel: IFRS 7 10A a
változásainak tulajdonítható. [Hivatkozás: Hitelkockázat
[member]; Piaci kockázat [member]; Pénzügyi kötele
zettség valós értékének a kötelezettség hitelkockázata
változásainak tulajdonítható növekedése (csökkenése)]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFair
ValueOfLoanOrReceivableAtt
ributableToChangesInCredit
RiskOfFinancialAssets

X instant,
debit

Kölcsön vagy követelés valós
értékének halmozott
növekedése (csökkenése), amely
a pénzügyi eszközök
hitelkockázata változásainak
tulajdonítható

Kölcsönök vagy követelések valós értékének halmozott Közzététel: IFRS 7 9 c (hatályát
növekedése (csökkenése), amely a pénzügyi eszközök veszti: 2021.1.1.)
hitelkockázata változásainak tulajdonítható, és amely
meghatározható: a) a valós értékükben bekövetkezett
azon változás összegeként, amely nem a piaci kockázatot
keletkeztető piaci viszonyok változásainak tulajdonítható;
vagy b) egy olyan alternatív módszer használatával, amely
a gazdálkodó egység megítélése szerint hűebben tükrözi a
valós értékében bekövetkezett azon változás összegét,
amely az eszköz hitelkockázata változásainak tulajdonít
ható. [Hivatkozás: Piaci kockázat [member]]

ifrs-full

AccumulatedChangesInFair
ValueOfLoansOrReceivables
RelatedCreditDerivativesOrSi
milarInstruments

X instant

Kölcsönökhöz vagy
követelésekhez kapcsolódó
hitelderivatívák vagy hasonló
instrumentumok valós
értékének halmozott
növekedése (csökkenése)

Kölcsönökhöz vagy követelésekhez kapcsolódó hitelderi Közzététel: IFRS 7 9 d (hatályát
vatívák vagy hasonló instrumentumok valós értékének veszti: 2021.1.1.)
összevont növekedése (csökkenése). [Hivatkozás: Szárma
zékos termékek [member]; Kölcsönökhöz vagy követelé
sekhez kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló inst
rumentumok valós értékének növekedése (csökkenése)]
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ValueOfFinancialAssetsRela
tedCreditDerivativesOrSimila
rInstruments
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Ez az elem a halmozott értékcsökkenést, amortizációt és Közzététel: IAS 16
értékvesztést jelöli. [Hivatkozás: Értékvesztés miatti vesz közzététel: IAS 16
teség; Értékcsökkenési és amortizációs leírás]
közzététel: IAS 38
közzététel: IAS 40
közzététel: IAS 41

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAn
dAmortisationMember

member

Halmozott értékcsökkenés és
amortizáció [member]

Ez az elem a halmozott értékcsökkenést és amortizációt Általános gyakorlat: IAS 16 73 d,
jelöli. [Hivatkozás: Értékcsökkenési és amortizációs leírás] közzététel: IAS 16 75 b, általános
gyakorlat: IAS 38 118 c, általános
gyakorlat: IAS 40 79 c, általános
gyakorlat: IAS 41 54 f

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedge
AdjustmentOnHedgedIte
mIncludedInCarryingAmoun
tAssets

X instant,
debit

Valósérték-fedezeti ügylet
halmozott módosítása a könyv
szerinti értékben szereplő
fedezett tételhez kapcsolódóan
– eszközök

A valósérték-fedezeti ügylet módosításának olyan fedezett Közzététel: IFRS 7 24B a ii
tételhez kapcsolódó halmozott összege, amelyet tartalmaz
a fedezett tétel könyv szerinti értéke, a pénzügyi helyzetre
vonatkozó kimutatásban eszközként megjelenített tétel.
[Hivatkozás: Fedezett tételek [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedge X instant,
credit
AdjustmentOnHedgedIte
mIncludedInCarryingAmount
Liabilities

Valósérték-fedezeti ügylet
halmozott módosítása a könyv
szerinti értékben szereplő
fedezett tételhez kapcsolódóan
– kötelezettségek

A valósérték-fedezeti ügylet módosításának olyan fedezett Közzététel: IFRS 7 24B a ii
tételhez kapcsolódó halmozott összege, amelyet tartalmaz
a fedezett tétel könyv szerinti értéke, a pénzügyi helyzetre
vonatkozó kimutatásban kötelezettségként megjelenített
tétel. [Hivatkozás: Fedezett tételek [member]]

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedge
AdjustmentRemainingInState
mentOfFinancialPositionFor
HedgedItemThatCeasedToBe
AdjustedForHedgingGain
sAndLossesAssets

A valósérték-fedezeti ügyletek
módosításának a pénzügyi
helyzetre vonatkozó
kimutatásban az olyan fedezett
tételhez kapcsolódó
fennmaradó halmozott
összege, amelyet már nem
módosítanak a fedezeti
nyereséggel vagy veszteséggel –
eszközök

A valósérték-fedezeti ügyletek módosításának a pénzügyi Közzététel: IFRS 7 24B a v
helyzetre vonatkozó kimutatásban az olyan fedezett
tételhez kapcsolódó fennmaradó halmozott összege,
amely amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi
eszköz, és amelyet már nem módosítanak a fedezeti
nyereséggel vagy veszteséggel. [Hivatkozás: Amortizált
bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök; Fedezett
tételek [member]]

X instant,
debit

73 d,
75 b,
118 c,
79 c,
54 f
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A valósérték-fedezeti ügyletek
módosításának a pénzügyi
helyzetre vonatkozó
kimutatásban az olyan fedezett
tételhez kapcsolódó
fennmaradó halmozott
összege, amelyet már nem
módosítanak a fedezeti
nyereséggel vagy veszteséggel –
kötelezettségek

A valósérték-fedezeti ügyletek módosításának a pénzügyi Közzététel: IFRS 7 24B a v
helyzetre vonatkozó kimutatásban az olyan fedezett
tételhez kapcsolódó fennmaradó halmozott összege,
amely amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi
kötelezettség, és amelyet már nem módosítanak a fedezeti
nyereséggel vagy veszteséggel. [Hivatkozás: Amortizált
bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek; Fede
zett tételek [member]]

ifrs-full

AccumulatedImpairmentM
ember

member

Halmozott értékvesztés
[member]

Ez az elem a halmozott értékvesztést jelöli. [Hivatkozás: Általános gyakorlat: IAS 16 73 d,
Értékvesztés miatti veszteség]
általános gyakorlat: IAS 38 118 c,
általános gyakorlat: IAS 40 79 c,
általános gyakorlat: IAS 41 54 f,
közzététel: IFRS 3 B67 d,
közzététel: IFRS 7 35H, példa:
IFRS 7 35N, példa: IFRS 7 IG29 b
(hatályát veszti: 2021.1.1.), példa:
IFRS 7 37 b (hatályát veszti:
2021.1.1.)

ifrs-full

AccumulatedOtherCompre
hensiveIncome

X instant,
credit

Halmozott egyéb átfogó
jövedelem

A bevételi és ráfordítási tételek halmozott összege (ide Általános gyakorlat: IAS 1 55
értve az átsorolás miatti módosításokat is), amelyeket –
az egyéb IFRS-ekben előírt vagy megengedett módon –
nem jelenítenek meg az eredményben. [Hivatkozás: IFRSek [member]; Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

AccumulatedOtherCompre
hensiveIncomeMember

member

Halmozott egyéb átfogó
jövedelem [member]

Ez az elem a halmozott egyéb átfogó jövedelmet jelöli. Általános gyakorlat: IAS 1 108
[Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

AcquisitionAndAdministratio X duration,
nExpenseRelatedToInsurance debit
Contracts

Biztosítási szerződéshez
kapcsolódó szerzési és
igazgatási költség

A biztosítási szerződéshez kapcsolódó szerzési és igazga Általános gyakorlat: IAS 1 85
tási költség összege. [Hivatkozás: Biztosítási szerződések
típusai [member]]
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X instant,
credit
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Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Közvetlenül az akvizíció
időpontja előtt a felvásárló
birtokában lévő, a
felvásároltban fennálló
tőkerészesedés akvizíció
időpontjára vonatkozó valós
értéke

Egy szakaszokban megvalósuló üzleti kombinációban a Közzététel: IFRS 3 B64 p i
közvetlenül az akvizíció időpontja előtt a felvásárló birto
kában lévő, a felvásároltban fennálló tőkerészesedés akvi
zíció időpontjára vonatkozó valós értéke. [Hivatkozás:
Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOf
X instant,
TotalConsiderationTransferred credit

Átadott ellenérték, akvizíció
időpontjára vonatkozó valós
értéken

Az üzleti kombináció során átadott ellenérték valós értéke Közzététel: IFRS 3 B64 f
az akvizíció időpontjában. [Hivatkozás: Üzleti kombiná
ciók [member]]

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOf
TotalConsiderationTransferre
dAbstract

Átadott teljes ellenérték
akvizíció időpontjára
vonatkozó valós értéke
[abstract]

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForT
ransactionRecognisedSepara
telyFromAcquisitionOfAsset
sAndAssumptionOfLiabilitie
sInBusinessCombination

X duration,
debit

Olyan ügylethez kapcsolódó,
akvizícióval kapcsolatos
költségek, amelyet üzleti
kombináció során az eszközök
megszerzésétől és a
kötelezettségek átvállalásától
elkülönítve jelenítenek meg

Az olyan ügyletekhez kapcsolódó, akvizícióval kapcso Közzététel: IFRS 3 B64 m
latos költségek összege, amelyeket üzleti kombináció
során az eszközök megszerzésétől és a kötelezettségek
átvállalásától elkülönítve jelenítenek meg. [Hivatkozás:
Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecog X duration,
debit
nisedAsExpenseForTransacti
onRecognisedSeparatelyFro
mAcquisitionOfAssetsAndAs
sumptionOfLiabilitiesInBusi
nessCombination

Olyan ügylethez kapcsolódó,
ráfordításként megjelenített,
akvizícióval kapcsolatos
költségek, amelyet üzleti
kombináció során az eszközök
megszerzésétől és a
kötelezettségek átvállalásától
elkülönítve jelenítenek meg

Az olyan ügyletekhez kapcsolódó, ráfordításként megjele Közzététel: IFRS 3 B64 m
nített, akvizícióval kapcsolatos költségek összege,
amelyeket üzleti kombináció során az eszközök megszer
zésétől és a kötelezettségek átvállalásától elkülönítve jele
nítenek meg. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsBiologicalAssets

X duration,
debit

Üzleti kombinációk során
történő akvizíciók – biológiai
eszközök

A biológiai eszközök üzleti kombinációk során történő Közzététel: IAS 41 50 e
akvizíciókból adódó növekedése. [Hivatkozás: Üzleti
kombinációk [member]; Biológiai eszközök]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsDeferredAcqui
sitionCostsArisingFromInsu
ranceContracts

X duration,
debit

Üzleti kombinációk során
történő akvizíciók – biztosítási
szerződésekből származó
halasztott szerzési költségek

A biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési Általános gyakorlat: IFRS 4 37 e
költségek üzleti kombinációk során történő akvizíciókból (hatályát veszti: 2021.1.1.)
adódó növekedése. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk
[member]; Biztosítási szerződésekből származó halasztott
szerzési költségek]
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ifrs-full
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Előtag

X duration,
debit

Üzleti kombinációk során
történő akvizíciók –
immateriális javak és goodwill

Az immateriális javak és goodwill üzleti kombinációk Általános gyakorlat:
során történő akvizíciókból adódó növekedése. [Hivatko IAS 38 118 e i
zás: Üzleti kombinációk [member]; Immateriális javak és
goodwill]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

X duration,
debit

Üzleti kombinációk során
történő akvizíciók –
immateriális javak a goodwill
kivételével

A goodwilltől eltérő immateriális javak üzleti kombiná Közzététel: IAS 38 118 e i
ciók során történő akvizíciókból adódó növekedése.
[Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Immateriális
javak a goodwill kivételével]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsInvestmentPro
perty

X duration,
debit

Üzleti kombinációk során
A befektetési célú ingatlan üzleti kombinációk során Közzététel: IAS 40 76 b,
történő akvizíciók – befektetési történő akvizíciókból adódó növekedése. [Hivatkozás: közzététel: IAS 40 79 d ii
célú ingatlan
Üzleti kombinációk [member]; Befektetési célú ingatlan]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsLiabilitiesUnde
rInsuranceContractsAndRein
suranceContractsIssued

X duration,
credit

Üzleti kombinációk során
történő akvizíciók –
kibocsátott biztosítási
szerződésekből és
viszontbiztosítási
szerződésekből eredő
kötelezettségek

A kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosí Általános gyakorlat: IFRS 4 37 e
tási szerződésekből eredő kötelezettségek üzleti kombiná (hatályát veszti: 2021.1.1.)
ciók során történő akvizíciókból adódó növekedése.
[Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Kibocsátott
biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződé
sekből eredő kötelezettségek]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsOtherProvisions

X duration,
credit

Üzleti kombinációk során
történő akvizíciók – egyéb
céltartalékok

Az egyéb céltartalékok üzleti kombinációk során történő Általános gyakorlat: IAS 37 84
akvizíciókból adódó növekedése. [Hivatkozás: Üzleti
kombinációk [member]; Egyéb céltartalékok]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsPropertyPlan
tAndEquipment

X duration,
debit

Üzleti kombinációk során
történő akvizíciók –
ingatlanok, gépek és
berendezések

Az ingatlanok, gépek és berendezések üzleti kombinációk Közzététel: IAS 16 73 e iii
során történő akvizíciókból adódó növekedése. [Hivatko
zás: Üzleti kombinációk [member]; Ingatlanok, gépek és
berendezések]

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsReinsuranceAs
sets

X duration,
debit

Üzleti kombinációk során
történő akvizíciók –
viszontbiztosítási eszközök

A viszontbiztosítási eszközök üzleti kombinációk során Általános gyakorlat: IFRS 4 37 e
történő akvizíciókból adódó növekedése. [Hivatkozás: (hatályát veszti: 2021.1.1.)
Üzleti kombinációk [member]; Viszontbiztosítási eszkö
zök]

ifrs-full

ActualClaimsThatAriseFrom
ContractsWithinScopeO
fIFRS17

X instant,
debit

IFRS 17 hatókörébe tartozó
IFRS 17 hatókörébe tartozó szerződésekből eredő tény Közzététel: IFRS 17 130
szerződésekből eredő tényleges leges kárigények összege.
(hatályos: 2021.1.1.)
kárigények

Hivatkozások

2020.12.18.

AcquisitionsThroughBusiness
CombinationsIntangibleAsset
sAndGoodwill

Dokumentációs címke
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Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A meghatározott juttatási kötelem jelenértékének megálla Általános gyakorlat: IAS 19 144
pítására jelentős aktuáriusi feltételezésként használt disz
kontráta. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási kötelem,
jelenértéken; Aktuáriusi feltételezések [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDisco
untRatesMember

member

Ez az elem az aktuáriusi feltételezésként használt disz Általános gyakorlat: IAS 19 145
kontrátákat jelöli. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltételezések
[member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpec X.XX instant Várható inflációs ráták
tedRatesOfInflation
aktuáriusi feltételezése

A meghatározott juttatási kötelem jelenértékének megálla Általános gyakorlat: IAS 19 144
pítására jelentős aktuáriusi feltételezésként használt
várható inflációs ráta. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási
programok [member]; Meghatározott juttatási kötelem,
jelenértéken; Aktuáriusi feltételezések [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpec member
tedRatesOfInflationMember

Ez az elem az aktuáriusi feltételezésként használt várható Általános gyakorlat: IAS 19 145
inflációs rátákat jelöli. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltétele
zések [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpec X.XX instant Nyugdíjemelések várható
tedRatesOfPensionIncreases
mértékeinek aktuáriusi
feltételezése

A meghatározott juttatási kötelem jelenértékének megálla Általános gyakorlat: IAS 19 144
pítására jelentős aktuáriusi feltételezésként használt
várható nyugdíjemelési ráta. [Hivatkozás: Meghatározott
juttatási programok [member]; Meghatározott juttatási
kötelem, jelenértéken; Aktuáriusi feltételezések [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpec member
tedRatesOfPensionIncreasesM
ember

Ez az elem az aktuáriusi feltételezésként használt várható Általános gyakorlat: IAS 19 145
nyugdíjemelési rátákat jelöli. [Hivatkozás: Aktuáriusi felté
telezések [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpec X.XX instant Fizetésemelések várható
tedRatesOfSalaryIncreases
mértékeinek aktuáriusi
feltételezése

Diszkontráták aktuáriusi
feltételezése [member]

Várható inflációs ráták
aktuáriusi feltételezése
[member]

Nyugdíjemelések várható
mértékeinek aktuáriusi
feltételezése [member]

A meghatározott juttatási kötelem jelenértékének megálla Általános gyakorlat: IAS 19 144
pítására jelentős aktuáriusi feltételezésként használt
várható fizetésemelési ráta. [Hivatkozás: Meghatározott
juttatási programok [member]; Meghatározott juttatási
kötelem, jelenértéken; Aktuáriusi feltételezések [member]]
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ActuarialAssumptionOfExpec member
tedRatesOfSalaryIncreasesM
ember

Fizetésemelések várható
mértékeinek aktuáriusi
feltételezése [member]

Ez az elem az aktuáriusi feltételezésként használt várható Általános gyakorlat: IAS 19 145
fizetésemelési rátákat jelöli. [Hivatkozás: Aktuáriusi felté
telezések [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeEx DUR
pectancyAfterRetirement2019

Nyugdíjazás utáni várható
élettartam aktuáriusi
feltételezése

A meghatározott juttatási kötelem jelenértékének megálla Általános gyakorlat: IAS 19 144
pítására jelentős aktuáriusi feltételezésként használt nyug
díjazás utáni várható élettartam. [Hivatkozás: Meghatá
rozott juttatási kötelem, jelenértéken; Aktuáriusi feltétele
zések [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeEx member
pectancyAfterRetirementM
ember

Nyugdíjazás utáni várható
élettartam aktuáriusi
feltételezése [member]

Ez az elem az aktuáriusi feltételezésként használt nyugdí Általános gyakorlat: IAS 19 145
jazás utáni várható élettartamot jelöli. [Hivatkozás: Aktu
áriusi feltételezések [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedi
calCostTrendRates

X.XX instant Egészségügyi költségek
tendenciáinak aktuáriusi
feltételezése

A meghatározott juttatási kötelem jelenértékének megálla Általános gyakorlat: IAS 19 144
pítására jelentős aktuáriusi feltételezésként használt egész
ségügyiköltség-tendencia. [Hivatkozás: Meghatározott
juttatási kötelem, jelenértéken; Aktuáriusi feltételezések
[member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedi
calCostTrendRatesMember

member

Ez az elem az aktuáriusi feltételezésként használt egész Általános gyakorlat: IAS 19 145
ségügyiköltség-tendenciákat jelöli. [Hivatkozás: Aktuáriusi
feltételezések [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMorta X.XX instant Halálozási arányok aktuáriusi
lityRates
feltételezése

A meghatározott juttatási kötelem jelenértékének megálla Általános gyakorlat: IAS 19 144
pítására jelentős aktuáriusi feltételezésként használt halá
lozási arány. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási kötelem,
jelenértéken; Aktuáriusi feltételezések [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMorta member
lityRatesMember

Ez az elem az aktuáriusi feltételezésként használt halálo Általános gyakorlat: IAS 19 145
zási arányokat jelöli. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltételezések
[member]]

HU

ifrs-full

L 429/12

Előtag

2020.12.18.

Halálozási arányok aktuáriusi
feltételezése [member]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Egészségügyi költségek
tendenciáinak aktuáriusi
feltételezése [member]

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A meghatározott juttatási kötelem jelenértékének megálla Általános gyakorlat: IAS 19 144
pítására jelentős aktuáriusi feltételezésként használt nyug
díjazási kor. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási kötelem,
jelenértéken; Aktuáriusi feltételezések [member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetire member
mentAgeMember

Nyugdíjazási kor aktuáriusi
feltételezése [member]

Ez az elem az aktuáriusi feltételezésként használt nyugdí Általános gyakorlat: IAS 19 145
jazási kort jelöli. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltételezések
[member]]

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

Aktuáriusi feltételezések [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IAS 19 145
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember member

Aktuáriusi feltételezések
[member]

Ez az elem az összes aktuáriusi feltételezést jelöli. Az Közzététel: IAS 19 145
aktuáriusi feltételezések egy gazdálkodó egység elfogu
latlan és kölcsönösen összeegyeztethető legjobb becslései
azokról a demográfiai és pénzügyi változókról, amelyek a
munkaviszony megszűnése utáni juttatások végső költ
ségét meg fogják határozni. Egyéb elemek hiányában az
»Aktuáriusi feltételezések« tengely alapértékét is jelöli.

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArising
FromChangesInDemographi
cAssumptionsNetDefinedBe
nefitLiabilityAsset

Demográfiai feltételezések
változásaiból származó
aktuáriusi nyereségek
(veszteségek) – nettó
meghatározott juttatási
kötelezettség (eszköz)

Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) Közzététel: IAS 19 141 c ii
demográfiai feltételezések változásaiból származó aktuá
riusi nyereségek (veszteségek) miatti csökkenése (növeke
dése), amelyek a nettó meghatározott juttatási kötele
zettség (eszköz) újraértékelését eredményezik. A demográ
fiai feltételezések olyan dolgokkal foglalkoznak, mint
például: a) halálozási arány; b) munkaerő-vándorlás,
munkaképtelenség és korhatár előtti nyugdíjazás aránya;
c) a programban részt vevő, olyan eltartottal rendelkező
munkavállalóknak az aránya, akik jogosultak lesznek a
juttatásokra; d) a programban részt vevő azon munkavál
lalók aránya, akik a program feltételei alapján rendelke
zésre álló összes kifizetési formát kiválasztják; és e) az
egészségügyi programok igénybevételi aránya. [Hivatko
zás: Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz)]

axis

X duration,
debit

L 429/13

Nyugdíjazási kor aktuáriusi
feltételezése

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ActuarialAssumptionOfRetire DUR
mentAge2019

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

X duration,
debit

Pénzügyi feltételezések
változásaiból származó
aktuáriusi nyereségek
(veszteségek) – nettó
meghatározott juttatási
kötelezettség (eszköz)

Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) pénz Közzététel: IAS 19 141 c iii
ügyi feltételezések változásaiból származó aktuáriusi
nyereségek (veszteségek) miatti csökkenése (növekedése),
amelyek a nettó meghatározott juttatási kötelezettség (esz
köz) újraértékelését eredményezik. A pénzügyi feltétele
zések olyan dolgokkal foglalkoznak, mint például: a) disz
kontráta; b) juttatási szintek, ide nem értve a juttatá
soknak a munkavállalók által fizetendő költségét és a
jövőbeni fizetést; c) az egészségügyi juttatások esetében
a jövőbeni egészségügyi költségek, ideértve az igények
kezelésének költségeit (vagyis azokat a költségeket,
amelyek az igények feldolgozása és elintézése során felme
rülnek, ideértve a jogi és a kárbecslői díjakat is); és d) a
beszámolási fordulónap előtti szolgálattal kapcsolatos
hozzájárulásokra vagy az említett szolgálatból eredő jutta
tásokra tekintettel a program által fizetendő adók. [Hivat
kozás: Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (esz
köz)]

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArising
FromExperienceAdjustments
NetDefinedBenefitLiabilityAs
set

X duration,
debit

Tapasztalati módosításokból
származó aktuáriusi nyereségek
(veszteségek) – nettó
meghatározott juttatási
kötelezettség (eszköz)

Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) Általános gyakorlat:
tapasztalati módosításokból származó aktuáriusi nyere IAS 19 141 c
ségek (veszteségek) miatti csökkenése (növekedése),
amelyek a nettó meghatározott juttatási kötelezettség (esz
köz) újraértékelését eredményezik. A tapasztalati módosí
tások a korábbi aktuáriusi feltételezések és a ténylegesen
bekövetkezett események közötti különbözet hatásaival
foglalkoznak. [Hivatkozás: Nettó meghatározott juttatási
kötelezettség (eszköz)]

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPro
misedRetirementBenefits

X instant,
credit

Ígért nyugdíjazási juttatások
aktuáriusi jelenértéke

Egy nyugdíjazási juttatási programnak a jelenlegi és a Közzététel: IAS 26 35 d
korábbi munkavállalók részére a letöltött szolgálat után
járó várható kifizetéseinek a jelenértéke.

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecogni
sedInProfitOrLossAllowance
AccountForCreditLossesOfFi
nancialAssets

X duration

Eredményben megjelenített
további értékvesztés –
pénzügyi eszközök hitelezési
veszteségeinek értékvesztési
számlája

A pénzügyi eszközök hitelezési veszteségeihez kapcsoló Általános gyakorlat: IFRS 7 16
dóan az eredményben megjelenített további veszteség (hatályát veszti: 2021.1.1.)
összege. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök hitelezési veszte
ségeinek értékvesztési számlája]

Hivatkozások

2020.12.18.

ActuarialGainsLossesArising
FromChangesInFinancialAs
sumptionsNetDefinedBenefit
LiabilityAsset

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai

L 429/14

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

AdditionalDisclosuresForA
mountsRecognisedAsOfAc
quisitionDateForEachMajorC
lassOfAssetsAcquiredAndLia
bilitiesAssumedAbstract

További közzétételek a
megszerzett eszközök és az
átvállalt kötelezettségek
jelentősebb csoportjainak az
akvizíció időpontjára
vonatkozóan megjelenített
összegeiről [abstract]

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelated
ToRegulatoryDeferralAcco
untsAbstract

További közzétételek a
hatósági halasztott számlákkal
kapcsolatban [abstract]

ifrs-full

AdditionalInformationAbou
tEntityExposureToRisk

text

További információk a
gazdálkodó egység kockázati
kitettségéről

További információk a gazdálkodó egység kockázati Közzététel: IFRS 7 35
kitettségéről, ha a közzétett számszerűsített adatok nem
reprezentatívak.

ifrs-full

AdditionalInformationAbou
tInsuranceContractsExplana
tory

text block

További információk a
biztosítási szerződésekről [text
block]

Az IFRS 17 közzétételi követelményei céljának teljesíté Közzététel: IFRS 17 94 (hatályos:
séhez szükséges további információk a biztosítási szerző 2021.1.1.)
désekről. [Hivatkozás: Biztosítási szerződések [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAbout
NatureAndFinancialEffectOf
BusinessCombination

text

További információk az üzleti
kombináció jellegéről és
pénzügyi hatásáról

Az IFRS 3 standard céljai teljesítéséhez szükséges további Közzététel: IFRS 3 63
információk az üzleti kombináció jellegéről és pénzügyi
hatásáról. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAbout
NatureOfAndChangesInRisk
sAssociatedWithInterestsInSt
ructuredEntitiesExplanatory

text block

További információk a
strukturált gazdálkodó
egységekben lévő
érdekeltségekhez kapcsolódó
kockázatok jellegéről és
változásairól [text block]

További információk közzététele a strukturált gazdálkodó Közzététel: IFRS 12 B25
egységekben lévő érdekeltségekhez kapcsolódó kocká
zatok jellegéről és változásairól.

ifrs-full

AdditionalInformationAbo
text block
utSharebasedPaymentArrange
ments

További információk a
részvényalapú kifizetési
megállapodásokról [text block]

Az IFRS 2 közzétételi követelményeinek teljesítéséhez Közzététel: IFRS 2 52
szükséges további információk a részvényalapú kifizetési
megállapodásokról. [Hivatkozás: Részvényalapú kifizetési
megállapodások [member]]

ifrs-full

AdditionalInformationAbst
ract

További információk [abstract]

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContin
X duration,
gentLiabilitiesRecognisedInBu credit
sinessCombination

További kötelezettségek, üzleti Az üzleti kombinációkból származó további függő köte Közzététel: IFRS 3 B67 c
kombinációból származó függő lezettségek összege. [Hivatkozás: Üzleti kombinációból
kötelezettségek
származó függő kötelezettségek; Üzleti kombinációk
[member]; Függő kötelezettségek [member]]

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
L 429/15

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

További kötelezettségek, üzleti
kombinációból származó függő
kötelezettségek [abstract]

AdditionalPaidinCapital

X instant,
credit

További befizetett tőke

A gazdálkodó egység részvényeinek kibocsátásából a Általános gyakorlat: IAS 1 55
névértéken felül kapott vagy járó összeg, valamint a
gazdálkodó egység részvényeit vagy részvényeseit érintő
egyéb ügyletekből kapott összegek.

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMem
ber

member

További befizetett tőke
[member]

Ez az elem a gazdálkodó egység részvényeinek kibocsátá Általános gyakorlat: IAS 1 108
sából a névértéken felül kapott vagy járó összeget, vala
mint a gazdálkodó egység részvényeit vagy részvényeseit
érintő egyéb ügyletekből kapott összegeket jelöli.

ifrs-full

AdditionalProvisionsOther
Provisions

X duration,
credit

További céltartalékok – egyéb
céltartalékok

A megképzett további egyéb céltartalékok összege. [Hivat Közzététel: IAS 37 84 b
kozás: Egyéb céltartalékok]

ifrs-full

AdditionalProvisionsOther
ProvisionsAbstract

ifrs-full

AdditionalRecognitionGood
will

X duration,
debit

További megjelenítés –
goodwill

A megjelenített további goodwill összege, kivéve az olyan Közzététel: IFRS 3 B67 d ii
elidegenítési csoport részét képező goodwillt, amely az
akvizíciókor megfelel az értékesítésre tartott minősítésnek
az IFRS 5 standard szerint. [Hivatkozás: Goodwill; Értéke
sítésre tartottá minősített elidegenítési csoportok [mem
ber]]

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsIn
vestmentProperty

X duration,
debit

Növekedések akvizíciókból –
befektetési célú ingatlan

A befektetési célú ingatlanok akvizíciókból eredő növeke Közzététel: IAS 40 76 a,
désének összege. [Hivatkozás: Befektetési célú ingatlan]
közzététel: IAS 40 79 d i

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBio
logicalAssets

X duration,
debit

Növekedések vásárlásokból,
biológiai eszközök

A biológiai eszközök vásárlásokból eredő növekedésének Közzététel: IAS 41 50 b
összege. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentEx
penditureRecognisedAsAsset
BiologicalAssets

X duration,
debit

Növekedések az eszközként
elszámolt későbbi
ráfordításokból, biológiai
eszközök

A biológiai eszközök eszközként elszámolt későbbi ráfor Általános gyakorlat: IAS 41 50
dításokból eredő növekedésének összege. [Hivatkozás:
Biológiai eszközök]

További céltartalékok – egyéb
céltartalékok [abstract]

2020.12.18.

ifrs-full

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

AdditionalLiabilitiesContin
gentLiabilitiesRecognisedInBu
sinessCombinationAbstract

HU

ifrs-full

L 429/16

Előtag

Az elem típusa
és attribútumai

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentEx
penditureRecognisedAsAsse
tInvestmentProperty

X duration,
debit

ifrs-full

AdditionsInvestmentProper
tyAbstract

Növekedések – befektetési célú
ingatlan [abstract]

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsu X duration,
ranceContractsAndReinsuran credit
ceContractsIssued

Üzleti kombinációkon kívüli
növekedések – kibocsátott
biztosítási szerződésekből és
viszontbiztosítási
szerződésekből eredő
kötelezettségek

A kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosí
tási szerződésekből eredő kötelezettségek üzleti kombiná
ciókon kívüli növekedésekből adódó növekedése. [Hivat
kozás: Kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszont
biztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek; Üzleti
kombinációk [member]]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThrough
BusinessCombinationsBiologi
calAssets

Üzleti kombinációkon kívüli
növekedések – biológiai
eszközök

A biológiai eszközök növekedésének összege az üzleti Általános gyakorlat: IAS 41 50
kombinációk során történő akvizíciók kivételével. [Hivat
kozás: Üzleti kombinációk [member]; Biológiai eszközök]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThrough
BusinessCombinationsBiologi
calAssetsAbstract

ifrs-full

AdditionsOtherThanThrough
BusinessCombinationsIntan
gibleAssetsOtherThanGood
will

X duration,
debit

Üzleti kombinációkon kívüli
növekedések – immateriális
javak a goodwill kivételével

A goodwilltől eltérő immateriális javak növekedésének Közzététel: IAS 38 118 e i
összege az üzleti kombinációk során történő akvizíciók
kivételével. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member];
Immateriális javak a goodwill kivételével]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThrough
BusinessCombinationsInvest
mentProperty

X duration,
debit

Üzleti kombinációkon kívüli
növekedések – befektetési célú
ingatlan

A befektetési célú ingatlan növekedésének összege az Közzététel: IAS 40 76 a,
üzleti kombinációk során történő akvizíciók kivételével. közzététel: IAS 40 79 d i
[Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Befektetési
célú ingatlan]

ifrs-full

AdditionsOtherThanThrough
BusinessCombinationsPro
pertyPlantAndEquipment

X duration,
debit

Üzleti kombinációkon kívüli
növekedések – ingatlanok,
gépek és berendezések

Az ingatlanok, gépek és berendezések növekedésének Közzététel: IAS 16 73 e i
összege az üzleti kombinációk során történő akvizíciók
kivételével. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member];
Ingatlanok, gépek és berendezések]

Növekedések az eszközként
elszámolt későbbi
ráfordításokból – befektetési
célú ingatlan

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A befektetési célú ingatlan eszközként elszámolt későbbi Közzététel: IAS 40 76 a,
ráfordításokból eredő növekedésének összege. [Hivatko közzététel: IAS 40 79 d i
zás: Befektetési célú ingatlan]

HU

Példa:
IFRS 4 IG37 b (hatályát veszti:
2021.1.1.), példa: IFRS 4 37 e
(hatályát veszti: 2021.1.1.)

Üzleti kombinációkon kívüli
növekedések – biológiai
eszközök [abstract]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

X duration,
debit

Címke

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

L 429/17

X duration,
debit

Üzleti kombinációkon kívüli
növekedések –
viszontbiztosítási eszközök

A viszontbiztosítási eszközök növekedésének összege az Általános gyakorlat: IFRS 4 37 e
üzleti kombinációk során történő akvizíciók kivételével. (hatályát veszti: 2021.1.1.)
[Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Viszontbizto
sítási eszközök]

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration,
debit

Befektetett eszközök
növekedései a pénzügyi
instrumentumok, halasztott
adókövetelések, nettó
meghatározott juttatási
eszközök, és a biztosítási
szerződésekből eredő jogok
kivételével

A pénzügyi instrumentumok, halasztott adókövetelések, Közzététel: IFRS 8 24 b,
nettó meghatározott juttatási eszközök és a biztosítási közzététel: IFRS 8 28 e
szerződésekből eredő jogok kivételével a befektetett
eszköz növekedéseinek összege. [Hivatkozás: Halasztott
adókövetelések; Pénzügyi instrumentumok, csoport
[member]; Befektetett eszközök; Biztosítási szerződések
típusai [member]]

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration,
debit

Használatijog-eszközök
növekedése

A használatijog-eszközök növekedésének összege. [Hivat Közzététel: IFRS 16 53 h
kozás: Használatijog-eszközök]

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeO
fEntity

text

Gazdálkodó egység bejegyzett
székhelyének címe

Az a cím, amelyre a gazdálkodó egység székhelyét Közzététel: IAS 1 138 a
bejegyezték.

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFi
nancialStatementsAreObtai
nable

text

Konszolidált pénzügyi
kimutatások elérhetősége

Annak a helynek a címe, ahol a gazdálkodó egység Közzététel: IAS 27 16 a
legfőbb anyavállalata vagy valamely közbenső szintű
anyavállalata által készített IFRS szerinti konszolidált
pénzügyi kimutatások elérhetők. [Hivatkozás: Konszolidált
[member]; IFRS-ek [member]]

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageS
hares

shares

Forgalomban lévő
törzsrészvények számának
módosított súlyozott átlaga

A forgalomban lévő törzsrészvények számának súlyozott Közzététel: IAS 33 70 b
átlaga azon törzsrészvények súlyozott átlagos számával
együtt, amelyeket akkor bocsátottak volna ki, ha vala
mennyi hígító hatású potenciális törzsrészvényt törzsrész
vénnyé alakítottak volna át. [Hivatkozás: Törzsrészvény
[member]; Súlyozott átlag [member]]

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisatio
nExpense

X duration,
debit

Helyesbítések amortizációs
ráfordítás miatt

Helyesbítések amortizációs ráfordítás miatt az eredmény Általános gyakorlat: IAS 7 20
és a működési tevékenységekből származó (működési
tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetésé
hez. [Hivatkozás: Eredmény; Értékcsökkenési és amortizá
ciós leírás]

Hivatkozások

2020.12.18.

AdditionsOtherThanThrough
BusinessCombinationsReinsu
ranceAssets

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai

L 429/18

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

X duration,
debit

Összegek, amelyeket
eltávolítottak a saját tőkéből és
olyan nem pénzügyi eszköz
(kötelezettség) könyv szerinti
értékében szerepeltettek,
amelyeknek beszerzése vagy
felmerülése egy fedezett és
nagyon valószínű, előre jelzett
ügylet volt, adózás után

Azon összegek, amelyeket eltávolítottak a saját tőkéből és Közzététel: IFRS 7 23 e (hatályát
olyan nem pénzügyi eszköz (kötelezettség) kezdeti beke veszti: 2021.1.1.)
rülési értékében vagy más könyv szerinti értékében szere
peltettek, amelyeknek beszerzése vagy felmerülése egy
fedezett és nagyon valószínű, előre jelzett ügylet volt,
adózás után. [Hivatkozás: Könyv szerinti érték [member]]

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTa
xOfPriorPeriod

X duration,
debit

Korábbi időszakok tényleges
adóráfordításaira elszámolt
módosítások

Az adóráfordítás (adóbevétel) olyan módosításai, Példa: IAS 12 80 b
amelyeket a tárgyidőszakban a korábbi időszakok tény
leges adójára számoltak el.

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncre X duration,
debit
aseInBiologicalAssets

Helyesbítések biológiai
eszközök csökkenése
(növekedése) miatt

Helyesbítések biológiai eszközök csökkenése (növekedése) Általános gyakorlat: IAS 7 20
miatt az eredmény és a működési tevékenységekből szár
mazó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash
flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Biológiai eszközök;
Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncre X duration,
aseInDerivativeFinancialAssets debit

Helyesbítések származékos
pénzügyi eszközök csökkenése
(növekedése) miatt

Helyesbítések származékos pénzügyi eszközök csökkenése Általános gyakorlat: IAS 7 20
(növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékeny
ségekből származó (működési tevékenységekhez használt)
nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Származékos
pénzügyi eszközök; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncre X duration,
aseInFinancialAssetsHeldForT debit
rading

Helyesbítések kereskedési céllal
tartott pénzügyi eszközök
csökkenése (növekedése) miatt

Helyesbítések kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök Általános gyakorlat: IAS 7 20
csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a műkö
dési tevékenységekből származó (működési tevékeny
ségekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivat
kozás: Pénzügyi eszközök; Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt, kereskedési céllal tartottként besorolt
pénzügyi eszközök; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncre X duration,
debit
aseInInventories

Helyesbítések készletek
csökkenése (növekedése) miatt

Helyesbítések készletek csökkenése (növekedése) miatt az Általános gyakorlat: IAS 7 20 a
eredmény és a működési tevékenységekből származó
(működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow
egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Készletek; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncre X duration,
aseInLoansAndAdvancesTo
debit
Banks

Helyesbítések bankoknak
nyújtott kölcsönök és előlegek
csökkenése (növekedése) miatt

Helyesbítések bankoknak nyújtott kölcsönök és előlegek Általános gyakorlat: IAS 7 20
csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a műkö
dési tevékenységekből származó (működési tevékeny
ségekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivat
kozás: Bankoknak nyújtott kölcsönök és előlegek; Ered
mény]

Hivatkozások

L 429/19

AdjustmentsForAmountsT
ransferredToInitialCarryingA
mountOfHedgedItems

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Helyesbítések ügyfeleknek nyújtott kölcsönök és előlegek Általános gyakorlat: IAS 7 20
csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a műkö
dési tevékenységekből származó (működési tevékeny
ségekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivat
kozás: Ügyfeleknek nyújtott kölcsönök és előlegek; Ered
mény]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncre X duration,
debit
aseInOtherAssets

Helyesbítések egyéb eszközök
csökkenése (növekedése) miatt

Helyesbítések egyéb eszközök csökkenése (növekedése) Általános gyakorlat: IAS 7 20
miatt az eredmény és a működési tevékenységekből szár
mazó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash
flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Egyéb eszközök; Ered
mény]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncre X duration,
aseInOtherCurrentAssets
debit

Helyesbítések egyéb
forgóeszközök csökkenése
(növekedése) miatt

Helyesbítések egyéb forgóeszközök csökkenése (növeke Általános gyakorlat: IAS 7 20
dése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből
származó (működési tevékenységekhez használt) nettó
cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Egyéb forgóeszkö
zök; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncre X duration,
aseInOtherOperatingReceivab debit
les

Helyesbítések egyéb működési
követelések csökkenése
(növekedése) miatt

Helyesbítések egyéb működési követelések csökkenése Általános gyakorlat: IAS 7 20 a
(növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékeny
ségekből származó (működési tevékenységekhez használt)
nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncre X duration,
aseInReverseRepurchaseAgre debit
ementsAndCashCollateralOn
SecuritiesBorrowed

Helyesbítések értékpapírkölcsönvételhez kapcsolódó
fordított visszavásárlási
megállapodások és
készpénzbiztosítékok
csökkenése (növekedése) miatt

Helyesbítések értékpapír-kölcsönvételhez kapcsolódó Általános gyakorlat: IAS 7 20
fordított visszavásárlási megállapodások és készpénzbizto
sítékok csökkenése (növekedése) miatt az eredmény és a
működési tevékenységekből származó (működési tevé
kenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez.
[Hivatkozás: Értékpapír-kölcsönvételhez kapcsolódó fordí
tott visszavásárlási megállapodások és készpénzbiztosíté
kok; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncre X duration,
aseInTradeAccountReceivable debit

Helyesbítések vevőkövetelések
csökkenése (növekedése) miatt

Helyesbítések vevőkövetelések csökkenése (növekedése) Általános gyakorlat: IAS 7 20 a
miatt az eredmény és a működési tevékenységekből szár
mazó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash
flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncre X duration,
aseInTradeAndOtherReceivab debit
les

Helyesbítések vevő- és egyéb
követelések csökkenése
(növekedése) miatt

Helyesbítések vevő- és egyéb követelések csökkenése Általános gyakorlat: IAS 7 20
(növekedése) miatt az eredmény és a működési tevékeny
ségekből származó (működési tevékenységekhez használt)
nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Vevő- és
egyéb követelések; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTa
xExpense

Helyesbítések halasztott
adóráfordítás miatt

Helyesbítések halasztott adóráfordítás miatt az eredmény Általános gyakorlat: IAS 7 20
és a működési tevékenységekből származó (működési
tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetésé
hez. [Hivatkozás: Halasztott adóráfordítás (-bevétel); Ered
mény]

X duration,
debit

2020.12.18.

Helyesbítések ügyfeleknek
nyújtott kölcsönök és előlegek
csökkenése (növekedése) miatt

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

AdjustmentsForDecreaseIncre X duration,
aseInLoansAndAdvancesTo
debit
Customers

HU

ifrs-full

L 429/20

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Helyesbítések az előző
időszakok halasztott adója
miatt

Az adóráfordítás (adóbevétel) olyan módosításai, Általános gyakorlat: IAS 12 80
amelyeket a tárgyidőszakban a korábbi időszakok halasz
tott adójára számoltak el.

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciatio
nAndAmortisationExpense

X duration,
debit

Helyesbítések értékcsökkenési
és amortizációs leírás miatt

Helyesbítések értékcsökkenési és amortizációs leírás miatt Általános gyakorlat: IAS 7 20 b
az eredmény és a működési tevékenységekből származó
(működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow
egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Értékcsökkenési és amortizá
ciós leírás; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciatio
nAndAmortisationExpense
AndImpairmentLossReversa
lOfImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLoss

X duration,
debit

Helyesbítések az eredményben
megjelenített értékcsökkenési
és amortizációs leírás és
értékvesztés miatti veszteség
(értékvesztés miatti veszteség
visszaírása) miatt

Helyesbítések az értékcsökkenési és amortizációs leírás és Általános gyakorlat: IAS 7 20
értékvesztés miatti veszteség (értékvesztés miatti veszteség
visszaírása) miatt az eredmény és a működési tevékeny
ségekből származó (működési tevékenységekhez használt)
nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Értékvesztés
miatti veszteség; Értékcsökkenési és amortizációs leírás;
Eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti
veszteség; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciatio
nExpense

X duration,
debit

Helyesbítések értékcsökkenési
leírás miatt

Helyesbítések értékcsökkenési leírás miatt az eredmény és Általános gyakorlat: IAS 7 20
a működési tevékenységekből származó (működési tevé
kenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez.
[Hivatkozás: Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIn
come

X duration,
credit

Helyesbítések osztalékbevétel
miatt

Helyesbítések osztalékbevétel miatt az eredmény és a Általános gyakorlat: IAS 7 20
működési tevékenységekből származó (működési tevé
kenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez.
[Hivatkozás: Osztalékbevétel; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGa
insLosses

X duration,
debit

Helyesbítések valósértékcsökkenés (növekedés) miatt

Helyesbítések valósérték-csökkenés (növekedés) miatt az Általános gyakorlat: IAS 7 20 b
eredmény és a működési tevékenységekből származó
(működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow
egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration,
debit

Helyesbítések pénzügyi
ráfordítások miatt

Helyesbítések pénzügyi ráfordítások miatt az eredmény és Általános gyakorlat: IAS 7 20 c
a működési tevékenységekből származó (működési tevé
kenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez.
[Hivatkozás: Pénzügyi ráfordítások; Eredmény]

L 429/21

X duration,
debit

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

AdjustmentsForDeferredTa
xOfPriorPeriods

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

AdjustmentsForFinanceIn
come

X duration,
credit

Helyesbítések pénzügyi
bevételek miatt

Helyesbítések pénzügyi bevételek miatt az eredmény és a Általános gyakorlat: IAS 7 20
működési tevékenységekből származó (működési tevé
kenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez.
[Hivatkozás: Pénzügyi bevételek; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceInco
meCost

X duration,
credit

Helyesbítések pénzügyi bevétel
(költség) miatt

Helyesbítések pénzügyi bevétel (költség) miatt az ered Általános gyakorlat: IAS 7 20
mény és a működési tevékenységekből származó (műkö
dési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyezte
téséhez. [Hivatkozás: Pénzügyi bevétel (költség); Ered
mény]

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOn
DisposalOfInvestmentsInSub
sidiariesJointVenturesAndAs
sociates

X duration,
credit

Helyesbítések a
leányvállalatokban, közös és
társult vállalkozásokban lévő
befektetések elidegenítéséből
származó nyereség (veszteség)
miatt

Helyesbítések a leányvállalatokban, közös és társult vállal Általános gyakorlat: IAS 7 20
kozásokban lévő befektetések elidegenítéséből származó
nyereség (veszteség) miatt az eredmény és a működési
tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez
használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás:
Társult vállalkozások [member]; Közös vállalkozások
[member]; Leányvállalatok [member]; Leányvállalatokban,
közös és társult vállalkozásokban lévő befektetések; Ered
mény]

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOn
DisposalsPropertyPlantAndE
quipment

X duration,
credit

Helyesbítések elidegenítésből
származó nyereség (veszteség)
miatt – ingatlanok, gépek és
berendezések

Helyesbítések az ingatlanok, gépek és berendezések elide Általános gyakorlat: IAS 7 20
genítéséből származó nyereség (veszteség) miatt az ered
mény és a működési tevékenységekből származó (műkö
dési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyezte
téséhez. [Hivatkozás: Eredmény; Ingatlanok, gépek és
berendezések; Elidegenítés – ingatlanok, gépek és beren
dezések]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLosse
sOnChangeInFairValueLes
sCostsToSellBiologicalAssets

X duration,
credit

Helyesbítések értékesítési
költségekkel csökkentett valós
érték változásából származó
nyereség (veszteség) miatt –
biológiai eszközök

Helyesbítések biológiai eszközök értékesítési költségekkel Általános gyakorlat: IAS 7 20
csökkentett valós értékének változásából származó
nyereség (veszteség) miatt az eredmény és a működési
tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez
használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás:
Biológiai eszközök; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLosse
X duration,
sOnChangeInFairValueOfDeri credit
vatives

Helyesbítések származékos
termékek valósértékváltozásából származó
nyereség (veszteség) miatt

Helyesbítések származékos termékek valósérték-változá Általános gyakorlat: IAS 7 20
sából származó nyereség (veszteség) miatt az eredmény
és a működési tevékenységekből származó (működési
tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetésé
hez. [Hivatkozás: Valós értéken [member]; Származékos
termékek [member]; Eredmény]

HU

ifrs-full

L 429/22

Előtag

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Helyesbítések valósértékkorrekcióból származó
nyereségek (veszteségek) miatt
– befektetési célú ingatlan

Helyesbítések befektetési célú ingatlan valósérték-változá Általános gyakorlat: IAS 7 20
sából származó nyereség (veszteség) miatt az eredmény és
a működési tevékenységekből származó (működési tevé
kenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez.
[Hivatkozás: Befektetési célú ingatlan; Valósérték-korrekci
óból származó nyereségek (veszteségek) – befektetési célú
ingatlan; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairment
LossRecognisedInProfitOr
LossGoodwill

X duration,
debit

Helyesbítések eredményben
megjelenített értékvesztés
miatti veszteség miatt –
goodwill

Helyesbítések goodwill után elszámolt és az eredményben Általános gyakorlat: IAS 7 20
megjelenített értékvesztés miatti veszteség miatt az ered
mény és a működési tevékenységekből származó (műkö
dési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyezte
téséhez. [Hivatkozás: Goodwill; Értékvesztés miatti veszte
ség; Eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszte
ség]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairment
LossReversalOfImpairment
LossRecognisedInProfitOrLoss

X duration,
debit

Helyesbítések eredményben
elszámolt vagy visszaírt
értékvesztés miatti veszteség
miatt

Helyesbítések eredményben elszámolt vagy visszaírt érték Általános gyakorlat: IAS 7 20 b
vesztés miatti veszteség miatt az eredmény és a működési
tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez
használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás:
Eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti
veszteség]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairment
LossReversalOfImpairment
LossRecognisedInProfitOr
LossExplorationAndEvaluatio
nAssets

X duration,
debit

Helyesbítések az eredményben
elszámolt vagy visszaírt
értékvesztés miatti veszteség
miatt – feltárási és felmérési
eszközök

Helyesbítések feltárási és felmérési eszközök után az ered Általános gyakorlat: IAS 7 20
ményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség
(értékvesztés miatti veszteség visszaírása) miatt az ered
mény és a működési tevékenységekből származó (műkö
dési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyezte
téséhez. [Hivatkozás: Feltárási és felmérési eszközök
[member]; Értékvesztés miatti veszteség; Helyesbítések
eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti
veszteség miatt; Eredményben elszámolt vagy visszaírt
értékvesztés miatti veszteség]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairment
LossReversalOfImpairment
LossRecognisedInProfitOrLos
sInventories

X duration,
debit

Helyesbítések eredményben
elszámolt vagy visszaírt
értékvesztés miatti veszteség
miatt – készletek

Helyesbítések készletek után az eredményben megjelení Általános gyakorlat: IAS 7 20
tett értékvesztés miatti veszteség (értékvesztés miatti vesz
teség visszaírása) miatt az eredmény és a működési tevé
kenységekből származó (működési tevékenységekhez
használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás:
Készletek; Értékvesztés miatti veszteség; Helyesbítések
eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti
veszteség miatt; Eredményben elszámolt vagy visszaírt
értékvesztés miatti veszteség]

L 429/23

X duration,
credit

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

AdjustmentsForGainsLosse
sOnFairValueAdjustmentIn
vestmentProperty

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Helyesbítések eredményben
elszámolt vagy visszaírt
értékvesztés miatti veszteség
miatt – kölcsönök és előlegek

Helyesbítések kölcsönök és előlegek után az eredményben Általános gyakorlat: IAS 7 20
megjelenített értékvesztés miatti veszteség (értékvesztés
miatti veszteség visszaírása) miatt az eredmény és a
működési tevékenységekből származó (működési tevé
kenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez.
[Hivatkozás: Helyesbítések eredményben elszámolt vagy
visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairment
LossReversalOfImpairment
LossRecognisedInProfitOr
LossPropertyPlantAndEquip
ment

X duration,
debit

Helyesbítések eredményben
elszámolt vagy visszaírt
értékvesztés miatti veszteség
miatt – ingatlanok, gépek és
berendezések

Helyesbítések ingatlanok, gépek és berendezések után az Általános gyakorlat: IAS 7 20
eredményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség
(értékvesztés miatti veszteség visszaírása) miatt az ered
mény és a működési tevékenységekből származó (műkö
dési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyezte
téséhez. [Hivatkozás: Helyesbítések eredményben elszá
molt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt;
Ingatlanok, gépek és berendezések]

ifrs-full

AdjustmentsForImpairment
LossReversalOfImpairment
LossRecognisedInProfitOr
LossTradeAndOtherReceivab
les

X duration,
debit

Helyesbítések eredményben
elszámolt vagy visszaírt
értékvesztés miatti veszteség
miatt – vevő- és egyéb
követelések

Helyesbítések vevő- és egyéb követelések után az ered Általános gyakorlat: IAS 7 20
ményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség
(értékvesztés miatti veszteség visszaírása) miatt az ered
mény és a működési tevékenységekből származó (műkö
dési tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyezte
téséhez. [Hivatkozás: Vevő- és egyéb követelések; Érték
vesztés miatti veszteség; Helyesbítések eredményben elszá
molt vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség miatt;
Eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés miatti
veszteség]

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxEx
pense

X duration,
debit

Helyesbítések nyereségadóráfordítás miatt

Helyesbítések nyereségadó-ráfordítás miatt az eredmény és Közzététel: IAS 7 35
a működési tevékenységekből származó (működési tevé
kenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez.
[Hivatkozás: Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecre X duration,
debit
aseInDeferredIncome

Helyesbítések a halasztott
bevétel növekedése
(csökkenése) miatt

Helyesbítések a halasztott bevétel növekedése (csökkenése) Általános gyakorlat: IAS 7 20
miatt az eredmény és a működési tevékenységekből szár
mazó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash
flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Halasztott bevételek;
Eredmény]

2020.12.18.

X duration,
debit

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

AdjustmentsForImpairment
LossReversalOfImpairment
LossRecognisedInProfitOr
LossLoansAndAdvances

HU

ifrs-full

L 429/24

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Helyesbítések bankoktól származó betétállomány növeke Általános gyakorlat: IAS 7 20
dése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevé
kenységekből származó (működési tevékenységekhez
használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás:
Bankoktól származó betétállomány; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecre X duration,
aseInDepositsFromCustomers debit

Helyesbítések ügyfelektől
származó betétállomány
növekedése (csökkenése) miatt

Helyesbítések ügyfelektől származó betétállomány növeke Általános gyakorlat: IAS 7 20
dése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevé
kenységekből származó (működési tevékenységekhez
használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás:
Ügyfelektől származó betétállomány; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecre X duration,
aseInDerivativeFinancialLiabi debit
lities

Helyesbítések származékos
pénzügyi kötelezettségek
növekedése (csökkenése) miatt

Helyesbítések származékos pénzügyi kötelezettségek növe Általános gyakorlat: IAS 7 20
kedése (csökkenése) miatt az eredmény és a működési
tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez
használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás:
Származékos pénzügyi kötelezettségek; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecre X duration,
aseInEmployeeBenefitLiabili
debit
ties

Helyesbítések a munkavállalói
juttatási kötelezettségek
növekedése (csökkenése) miatt

Helyesbítések a munkavállalói juttatási kötelezettségek Általános gyakorlat: IAS 7 20
növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a műkö
dési tevékenységekből származó (működési tevékeny
ségekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivat
kozás: Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecre X duration,
aseInFinancialLiabilitiesHeld
debit
ForTrading

Helyesbítések kereskedési céllal
tartott pénzügyi
kötelezettségek növekedése
(csökkenése) miatt

Helyesbítések kereskedési céllal tartott pénzügyi kötele Általános gyakorlat: IAS 7 20
zettségek növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és
a működési tevékenységekből származó (működési tevé
kenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez.
[Hivatkozás: Pénzügyi kötelezettségek; Eredménnyel
szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek,
amelyek megfelelnek a kereskedési céllal tartás fogalmá
nak; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecre X duration,
aseInInsuranceReinsuranceAn debit
dInvestmentContractLiabilities

Helyesbítések a biztosítási,
viszontbiztosítási és befektetési
szerződésekből eredő
kötelezettségek növekedése
(csökkenése) miatt

Helyesbítések a biztosítási, viszontbiztosítási és befektetési Általános gyakorlat: IAS 7 20
szerződésekből eredő kötelezettségek növekedése (csökke
nése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből
származó (működési tevékenységekhez használt) nettó
cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Befektetési szerző
désből eredő kötelezettségek; Kibocsátott biztosítási szer
ződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő
kötelezettségek; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecre X duration,
aseInOtherCurrentLiabilities
debit

Helyesbítések az egyéb rövid
lejáratú kötelezettségek
növekedése (csökkenése) miatt

Helyesbítések az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Általános gyakorlat: IAS 7 20
növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a műkö
dési tevékenységekből származó (működési tevékeny
ségekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivat
kozás: Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek; Eredmény]

L 429/25

Helyesbítések bankoktól
származó betétállomány
növekedése (csökkenése) miatt

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

AdjustmentsForIncreaseDecre X duration,
debit
aseInDepositsFromBanks

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Helyesbítések egyéb kötelezettségek növekedése (csökke Általános gyakorlat: IAS 7 20
nése) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből
származó (működési tevékenységekhez használt) nettó
cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Egyéb kötelezett
ségek; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecre X duration,
aseInOtherOperatingPayables debit

Helyesbítések egyéb működési
kötelezettségek növekedése
(csökkenése) miatt

Helyesbítések egyéb működési kötelezettségek növekedése Általános gyakorlat: IAS 7 20 a
(csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékeny
ségekből származó (működési tevékenységekhez használt)
nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecre X duration,
aseInRepurchaseAgreement
debit
sAndCashCollateralOnSecuri
tiesLent

Helyesbítések értékpapírkölcsönadáshoz kapcsolódó
visszavásárlási megállapodások
és készpénzbiztosítékok
növekedése (csökkenése) miatt

Helyesbítések értékpapír-kölcsönadáshoz kapcsolódó Általános gyakorlat: IAS 7 20
visszavásárlási megállapodások és készpénzbiztosítékok
növekedése (csökkenése) miatt az eredmény és a műkö
dési tevékenységekből származó (működési tevékeny
ségekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivat
kozás: Értékpapír-kölcsönadáshoz kapcsolódó visszavásár
lási megállapodások és készpénzbiztosítékok; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecre X duration,
aseInTradeAccountPayable
debit

Helyesbítések szállítói
tartozások növekedése
(csökkenése) miatt

Helyesbítések szállítói tartozások növekedése (csökkenése) Általános gyakorlat: IAS 7 20 a
miatt az eredmény és a működési tevékenységekből szár
mazó (működési tevékenységekhez használt) nettó cash
flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecre X duration,
aseInTradeAndOtherPayables debit

Helyesbítések szállítói és egyéb Helyesbítések szállítói és egyéb tartozások növekedése Általános gyakorlat: IAS 7 20
tartozások növekedése
(csökkenése) miatt az eredmény és a működési tevékeny
(csökkenése) miatt
ségekből származó (működési tevékenységekhez használt)
nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Szállítói és
egyéb kötelezettségek; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOt
herProvisionsArisingFromPas
sageOfTime

X duration,
debit

Helyesbítések az egyéb
céltartalékok idő múlásából
származó növekedése miatt

Helyesbítések az egyéb céltartalékok idő múlásából szár Általános gyakorlat: IAS 7 20
mazó növekedése miatt az eredmény és a működési tevé
kenységekből származó (működési tevékenységekhez
használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás:
Eredmény; Egyéb céltartalékok [member]]

ifrs-full

AdjustmentsForInterestEx
pense

X duration,
debit

Helyesbítések
kamatráfordítások miatt

Helyesbítések kamatráfordítások miatt az eredmény és a Általános gyakorlat: IAS 7 20
működési tevékenységekből származó (működési tevé
kenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez.
[Hivatkozás: Kamatráfordítás; Eredmény]

2020.12.18.

Helyesbítések egyéb
kötelezettségek növekedése
(csökkenése) miatt

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

AdjustmentsForIncreaseDecre X duration,
debit
aseInOtherLiabilities

HU

ifrs-full

L 429/26

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

X duration,
credit

Helyesbítések kamatbevételek
miatt

Helyesbítések kamatbevételek miatt az eredmény és a Általános gyakorlat: IAS 7 20
működési tevékenységekből származó (működési tevé
kenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez.
[Hivatkozás: Kamatbevétel; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGain
sOnDisposalOfNoncurrentAs
sets

X duration,
debit

Helyesbítések befektetett
eszközök elidegenítéséből
származó veszteségek
(nyereségek) miatt

Helyesbítések befektetett eszközök elidegenítéséből szár Általános gyakorlat: IAS 7 14
mazó veszteségek (nyereségek) miatt az eredmény és a
működési tevékenységekből származó (működési tevé
kenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez.
[Hivatkozás: Befektetett eszközök; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration,
debit

Helyesbítések céltartalékok
miatt

Helyesbítések céltartalékok miatt az eredmény és a műkö Általános gyakorlat: IAS 7 20 b
dési tevékenységekből származó (működési tevékeny
ségekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivat
kozás: Céltartalékok; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForReconcilePro
fitLoss

X duration,
debit

Helyesbítések az eredmény
egyeztetéséhez

Helyesbítések az eredmény és a működési tevékeny Közzététel: IAS 7 20
ségekből származó (működési tevékenységekhez használt)
nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForReconcilePro
fitLossAbstract

ifrs-full

AdjustmentsForSharebased
Payments

ifrs-full

Helyesbítések az eredmény
egyeztetéséhez [abstract]
X duration,
debit

Helyesbítések részvényalapú kifizetések miatt az eredmény Általános gyakorlat: IAS 7 20 b
és a működési tevékenységekből származó (működési
tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetésé
hez. [Hivatkozás: Eredmény]

AdjustmentsForUndistributed X duration,
ProfitsOfAssociates
credit

Helyesbítések társult
vállalkozások fel nem osztott
nyeresége miatt

Helyesbítések társult vállalkozások fel nem osztott nyere Általános gyakorlat: IAS 7 20 b
sége miatt az eredmény és a működési tevékenységekből
származó (működési tevékenységekhez használt) nettó
cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Társult vállalko
zások [member]; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributed X duration,
ProfitsOfInvestmentsAccoun credit
tedForUsingEquityMethod

Helyesbítések tőkemódszerrel
elszámolt befektetések fel nem
osztott nyeresége miatt

Helyesbítések tőkemódszerrel elszámolt befektetések fel Általános gyakorlat: IAS 7 20
nem osztott nyeresége miatt az eredmény és a működési
tevékenységekből származó (működési tevékenységekhez
használt) nettó cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás:
Tőkemódszerrel elszámolt befektetések; Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedFo
reignExchangeLossesGains

Helyesbítések nem realizált
árfolyamveszteségek
(-nyereségek) miatt

Helyesbítések nem realizált árfolyamveszteségek (-nyere Általános gyakorlat: IAS 7 20 b
ségek) miatt az eredmény és a működési tevékenységekből
származó (működési tevékenységekhez használt) nettó
cash flow egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]

X duration,
debit

L 429/27

Helyesbítések részvényalapú
kifizetések miatt

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

AdjustmentsForInterestIn
come

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Helyesbítések az eredmény
egyeztetéséhez a működő tőke
változásainak kivételével

Helyesbítések a működő tőke változásainak kivételével az Általános gyakorlat: IAS 7 20
eredmény és a működési tevékenységekből származó
(működési tevékenységekhez használt) nettó cash flow
egyeztetéséhez. [Hivatkozás: Eredmény]

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmo
untsReportedUnderPrevious
GAAP

X instant,
debit

Befektetések korábbi számviteli
szabályozás szerint közölt
könyv szerinti értékeinek
összesített helyesbítése

A leányvállalatokban, közös vállalkozásokban vagy társult Közzététel: IFRS 1 31 c
vállalkozásokban lévő befektetéseknek a korábbi számvi
teli szabályozás szerint közölt könyv szerinti értékéhez
kapcsolódó módosítások összesített összege a gazdálkodó
egység első IFRS szerinti pénzügyi kimutatásaiban. [Hivat
kozás: Társult vállalkozások [member]; Könyv szerinti
érték [member]; Közös vállalkozások [member]; Korábbi
számviteli szabályozás [member]; Leányvállalatok [mem
ber]; Leányvállalatokban, közös és társult vállalkozá
sokban lévő befektetések; IFRS-ek [member]]

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketCon
sensusPriceMeasurementIn
putMember

member

Megegyezésen alapuló piaci
középár módosítása, értékelési
input [member]

Ez az elem a megegyezésen alapuló piaci középár értéke Példa: IFRS 13 B36 c
lési inputként használt módosítását jelöli.

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForP
referenceShareDividends

X duration,
debit

Eredmény módosítása az
elsőbbségi részvények
osztalékával

Az eredmény módosítása az elsőbbségi részvények oszta
lékával az anyavállalat törzsrészvényesei rendelkezésére
álló eredmény kiszámításához. [Hivatkozás: Elsőbbségi
részvények [member]; Eredmény]

ifrs-full

AdministrativeExpense

X duration,
debit

Igazgatási ráfordítások

A gazdálkodó egység által igazgatási célúként besorolt Példa: IAS 1 103, közzététel: IAS
1 99, közzététel: IAS 26 35 b vi
ráfordítások összege.

ifrs-full

Advances

X instant,
credit

Kapott előlegek

A jövőben nyújtandó árukért vagy szolgáltatásokért Általános gyakorlat: IAS 1 55
kapott kifizetések összege.

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration,
debit

Reklámkiadás

A reklámtevékenységből eredő kiadások összege.

Példa: IAS 33 12. példa, az egy
részvényre jutó eredmény alap- és
hígított értékének kiszámítása és
bemutatása (általános példa);
példa: IAS 33 70 a

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

2020.12.18.

X duration,
debit

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

AdjustmentsToReconcilePro
fitLossOtherThanChangesIn
WorkingCapital

HU

ifrs-full

L 429/28

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Korábbi számviteli szabályozás
szerint közölt könyv szerinti
értékek összesített helyesbítése
[member]

ifrs-full

AggregateContinuingAndDis
continuedOperationsMember

member

Folytatódó és megszűnt
Ez az elem a folytatódó és megszűnt tevékenységek össze Közzététel: IFRS 5 »Bemutatás és
tevékenységek összevont értéke vont értékét jelöli. [Hivatkozás: Megszűnt tevékenységek közzététel«
[member]; Folytatódó tevékenységek [member]]
[member]

ifrs-full

AggregateDifferenceBetween
FairValueAtInitialRecognitio
nAndAmountDeterminedU
singValuationTechniqueYet
ToBeRecognised

X instant

A kezdeti megjelenítéskori
valós érték és az ügyleti ár
közötti, az eredményben még
megjelenítendő összesített
különbözet

A pénzügyi instrumentumok kezdeti megjelenítéskori Közzététel: IFRS 7 28 b
valós értéke és ügyleti ára közötti összesített különbözet,
amelyet az eredményben még nem jelenítettek meg.
[Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [mem
ber]]

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImma
terialAssociatesMember

member

Összesített, egyedileg nem
lényeges társult vállalkozások
[member]

Ez az elem az egyedileg nem lényeges társult vállalko Közzététel: IFRS 12 21 c ii,
zások összesítését jelöli. [Hivatkozás: Társult vállalkozások közzététel: IFRS 4 39M b
[member]]
(hatályos: az IFRS 9 első
alkalmazásától), közzététel: IFRS
4 39J b (hatályát veszti:
2021.1.1.)

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImma
terialBusinessCombinationsM
ember

member

Összesített, egyedileg nem
lényeges üzleti kombinációk
[member]

Ez az elem az egyedileg nem lényeges üzleti kombinációk Közzététel: IFRS 3 B65
összesítését jelöli. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [mem
ber]]

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImma
terialJointVenturesMember

member

Összesített, egyedileg nem
lényeges közös vállalkozások
[member]

Ez az elem az egyedileg nem lényeges közös vállalkozások Közzététel: IFRS 12 21 c i,
összesítését jelöli. [Hivatkozás: Közös vállalkozások közzététel: IFRS 4 39M b
[member]]
(hatályos: az IFRS 9 első
alkalmazásától), közzététel: IFRS
4 39J b (hatályát veszti:
2021.1.1.)

L 429/29

member

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

AggregateAdjustmentToCar
ryingValueReportedUnderPre
viousGAAPMember

HU

Ez az elem a korábbi számviteli szabályozás szerint közölt Közzététel: IFRS 1 30 b
könyv szerinti értékekhez kapcsolódó módosítások össze
sített összegét jelöli. [Hivatkozás: Könyv szerinti érték
[member]; Korábbi számviteli szabályozás [member]]

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Ez az elem az összes értékeléstípust jelöli. Egyéb elemek Közzététel: IAS 40 32A,
közzététel: IAS 41 50, közzététel:
hiányában az »Értékelés« tengely alapértékét is jelöli.
IFRS 13 93 a

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMem
ber

member

Összesített idősávok [member]

Ez az elem összesített idősávokat jelöl. Egyéb elemek Közzététel: IAS 1 61, közzététel:
hiányában a »Lejárat« tengely alapértékét is jelöli.
IFRS 15 120 b i, közzététel: IFRS
16 97, közzététel: IFRS 16 94,
közzététel: IFRS 17 109 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 120 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 132 b (hatályos:
2021.1.1.), példa: IFRS 7 B11,
példa: IFRS 7 B35, közzététel:
IFRS 7 23B a

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndi
vidualAssetsOrCashgeneratin
gUnitsMember

member

Olyan pénztermelő egységek
összesített értéke, amelyeknél a
goodwill vagy a határozatlan
hasznos élettartamú
immateriális javak összege nem
jelentős [member]

Ez az elem olyan pénztermelő egységek összesített értékét Közzététel: IAS 36 135
jelöli, amelyeknél a goodwill vagy a határozatlan hasznos
élettartamú immateriális javak összege nem jelentős.
[Hivatkozás: Pénztermelő egységek [member]; Goodwill;
Immateriális javak a goodwill kivételével]

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMem
ber

member

Valós értékek összesített
összege [member]

Ez az elem a valós értékek összesített összegét jelöli. Közzététel: IFRS 1 30 a
Egyéb elemek hiányában a »Valós érték vélelmezett beke
rülési értékként« tengely alapértékét is jelöli.

ifrs-full

AgriculturalProduceByGrou
pAxis

axis

Mezőgazdasági termék
csoportonként [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Általános gyakorlat:
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel IAS 41 46 b ii
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

2020.12.18.

Összesített értékelés [member]
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AggregatedMeasurementMem member
ber

HU

ifrs-full

L 429/30

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Mezőgazdasági termék, csoport Ez az elem a csoport szerint alábontott összes mezőgaz Általános gyakorlat:
[member]
dasági terméket jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Mező IAS 41 46 b ii
gazdasági termék csoportonként« tengely alapértékét is
jelöli. [Hivatkozás: Rövid lejáratú mezőgazdasági termék]

ifrs-full

Aircraft

X instant,
debit

Repülőgép

A gazdálkodó egység tevékenységéhez használt repülőgé Példa: IAS 16 37 e
peket magukban foglaló ingatlanok, gépek és berende
zések összege.

ifrs-full

AircraftMember

member

Repülőgép [member]

Ez az elem az ingatlanok, gépek és berendezések olyan Példa: IAS 16 37 e
csoportját jelöli, amely a gazdálkodó egység tevékeny
ségéhez használt repülőgépeket foglalja magában. [Hivat
kozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

Repülőtér-használati jogok
[member]

Ez az elem a repülőtér-használati jogokat jelöli.

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHie
rarchyMember

member

A valósérték-hierarchia összes
szintje [member]

Ez az elem a valósérték-hierarchia összes szintjét jelöli. Közzététel: IAS 19 142,
Egyéb elemek hiányában »A valósérték-hierarchia szintjei« közzététel: IFRS 13 93 b
tengely alapértékét is jelöli.

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

Minden egyéb szegmens
[member]

Ez az elem a be nem mutatandó üzleti tevékenységeket és Közzététel: IFRS 15 115,
működési szegmenseket jelöli.
közzététel: IFRS 8 16

ifrs-full

AllowanceAccountForCredit
LossesOfFinancialAssets

X instant,
credit

Pénzügyi eszközök hitelezési
veszteségeinek értékvesztési
számlája

A pénzügyi eszközök hitelezési veszteség miatti értékvesz Közzététel: IFRS 7 16 (hatályát
tésének nyilvántartására használt értékvesztési számla veszti: 2021.1.1.)
összege. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesM
ember

member

Értékvesztés hitelezési
veszteségek miatt [member]

Ez az elem a pénzügyi eszközök hitelezési veszteség Általános gyakorlat: IAS 12 81 g
miatti értékvesztésének nyilvántartására használt érték
vesztési számlát jelöli.

Általános gyakorlat: IAS 38 119

L 429/31

member
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AgriculturalProduceGroupM
ember

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Amortizáció, vevői szerződés
megkötésével vagy teljesítésével
kapcsolatos költségekből
származó megjelenített
eszközök

Vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcso Közzététel: IFRS 15 128 b
latos költségekből származó megjelenített eszközök amor
tizációjának összege. [Hivatkozás: Vevői szerződés
megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből
származó megjelenített eszközök; Amortizációs ráfordítás]

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisi
tionCostsArisingFromInsuran
ceContracts

X duration,
credit

Amortizáció, biztosítási
szerződésekből származó
halasztott szerzési költségek

A biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési
költségekre elszámolt amortizáció összege. [Hivatkozás:
Biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési
költségek; Értékcsökkenési és amortizációs leírás; Biztosí
tási szerződések típusai [member]]

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration,
debit

Amortizációs ráfordítás

Az amortizációs ráfordítás összege. Az amortizáció az Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
immateriális eszközök értékcsökkenthető összegének
szisztematikus elosztása az eszközök hasznos élettartamá
ra.

ifrs-full

AmortisationIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

X duration

Amortizáció – immateriális
javak a goodwill kivételével

A goodwilltől eltérő immateriális javak amortizációjának Közzététel: IAS 38 118 e vi
összege. [Hivatkozás: Értékcsökkenési és amortizációs
leírás; Immateriális javak a goodwill kivételével]

ifrs-full

AmortisationMethodIntangib
leAssetsOtherThanGoodwill

text

Amortizációs módszer –
immateriális javak a goodwill
kivételével

A határozott hasznos élettartamú, goodwilltől eltérő Közzététel: IAS 38 118 b
immateriális javaknál alkalmazott amortizációs módszer.
[Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével;
Értékcsökkenési és amortizációs leírás]

Példa: IFRS 4 IG39 c (hatályát
veszti: 2021.1.1.), példa:
IFRS 4 37 e (hatályát veszti:
2021.1.1.)

2020.12.18.

AmortisationAssetsRecogni
X duration,
sedFromCostsIncurredToOb
debit
tainOrFulfilContractsWithCus
tomers

ifrs-full

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Ez az elem a biztosítási kárigények összes évét jelöli. Közzététel: IFRS 17 130
Egyéb elemek hiányában a »Biztosítási kárigények évei« (hatályos: 2021.1.1.)
tengely alapértékét is jelöli.

AllYearsOfInsuranceClaimM
ember

HU

Biztosítási kárigények összes
éve [member]

ifrs-full

member

Címke

L 429/32

Előtag

X duration,
debit

Viszontbiztosítás vásárlásából
származó veszteségek
(nyereségek) amortizációja

A viszontbiztosítás vásárlásával kapcsolatban keletkezett Közzététel: IFRS 4 37 b ii
elhatárolt veszteségre (nyereségre) elszámolt amortizáció (hatályát veszti: 2021.1.1.)
összege. [Hivatkozás: Értékcsökkenési és amortizációs
leírás; Viszontbiztosítás megvásárlásából származó, az
eredményben megjelenített nyereségek (veszteségek)]

ifrs-full

AmortisationRateIntangible
AssetsOtherThanGoodwill

X.XX dura
tion

Amortizációs kulcs –
immateriális javak a goodwill
kivételével

A goodwilltől eltérő immateriális javaknál alkalmazott Közzététel: IAS 38 118 a
amortizációs kulcs. [Hivatkozás: Immateriális javak a
goodwill kivételével]

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAs
setsRelatedCreditDerivative
sOrSimilarInstrumentsMitiga
teMaximumExposureToCre
ditRisk

X instant

Összeg, amellyel az
eredménnyel szemben valós
értéken értékeltként megjelölt
pénzügyi eszközökhöz
kapcsolódó hitelderivatívák
vagy hasonló instrumentumok
csökkentik a maximális
hitelkockázati kitettséget.

Az az összeg, amellyel az eredménnyel szemben valós Közzététel: IFRS 7 9 b
értéken értékeltként megjelölt pénzügyi eszközökhöz
kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló instrumentumok
csökkentik a maximális hitelkockázati kitettséget. [Hivat
kozás: Kölcsönök és követelések; Hitelkockázat [member];
Származékos termékek [member]; Maximális hitelkocká
zati kitettség; Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrRe
ceivablesRelatedCreditDeriva
tivesOrSimilarInstrumentsMi
tigateMaximumExposureToC
reditRisk

X instant

Összeg, amellyel a
kölcsönökhöz vagy
követelésekhez kapcsolódó
hitelderivatívák vagy hasonló
instrumentumok csökkentik a
maximális hitelkockázati
kitettséget

Az az összeg, amellyel a kölcsönökhöz vagy követelé Közzététel: IFRS 7 9 b (hatályát
sekhez kapcsolódó hitelderivatívák vagy hasonló inst veszti: 2021.1.1.)
rumentumok csökkentik a maximális hitelkockázati kitett
séget. [Hivatkozás: Kölcsönök és követelések; Hitelkoc
kázat [member]; Maximális hitelkockázati kitettség; Szár
mazékos termékek [member]]

ifrs-full

AmountByWhichRegulatory
DeferralAccountCreditBalan
ceHasBeenReducedBecauseI
tIsNoLongerFullyReversible

X instant,
debit

Összeg, amellyel a hatósági
halasztott számlák követel
egyenlegét csökkentették, mivel
az már nem teljesen
visszaforgatandó

Összeg, amellyel a hatósági halasztott számlák követel Közzététel: IFRS 14 36
egyenlegét csökkentették, mivel az már nem teljesen
visszaforgatandó. [Hivatkozás: Hatósági halasztott számlák
követel egyenlege]

ifrs-full

AmountByWhichRegulatory
DeferralAccountDebitBalance
HasBeenReducedBecauseItIs
NoLongerFullyRecoverable

X instant,
credit

Összeg, amellyel a hatósági
halasztott számlák tartozik
egyenlegét csökkentették, mivel
az már nem teljesen megtérülő

Összeg, amellyel a hatósági halasztott számlák tartozik Közzététel: IFRS 14 36
egyenlegét csökkentették, mivel az már nem teljesen
megtérülő. [Hivatkozás: Hatósági halasztott számlák
tartozik egyenlege]

Hivatkozások

L 429/33

AmortisationOfGainsAndLos
sesArisingOnBuyingReinsu
rance

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

Címke
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Az elem típusa
és attribútumai
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Összeg, amellyel az egység
megtérülő értéke meghaladja
annak könyv szerinti értékét

Dokumentációs címke

Hivatkozások

ifrs-full

AmountByWhichValueAssig
nedToKeyAssumptionMust
ChangeInOrderForUnitsReco
verableAmountToBeEqualTo
CarryingAmount

X.XX instant Összeg, amellyel a fő
feltételezéshez rendelt értéknek
változnia kell ahhoz, hogy az
egység megtérülő értéke
egyenlő legyen annak könyv
szerinti értékével

Az az összeg, amellyel a fő feltételezéshez rendelt Közzététel: IAS 36 134 f iii,
értéknek változnia kell ahhoz, hogy az egység megtérülő közzététel: IAS 36 135 e iii
értéke egyenlő legyen annak könyv szerinti értékével.
[Hivatkozás: Könyv szerinti érték [member]]

ifrs-full

AmountIncurredByEntityFor
ProvisionOfKeyManagement
PersonnelServicesProvidedBy
SeparateManagementEntity

X duration,
debit

A vezetést ellátó különálló
gazdálkodó egység által
nyújtott, kulcspozícióban lévő
vezetői szolgáltatások nyújtása
kapcsán a gazdálkodó
egységnél felmerült összeg

A vezetést ellátó különálló gazdálkodó egység által nyúj Közzététel: IAS 24 18A
tott, kulcspozícióban lévő vezetői szolgáltatások nyújtása
kapcsán a gazdálkodó egységnél felmerült összeg. [Hivat
kozás: A gazdálkodó egység vagy az anyavállalat kulcs
pozícióban lévő vezetői [member]; Vezetést ellátó külön
álló gazdálkodó egységek [member]]

ifrs-full

AmountOfReclassification
sOrChangesInPresentation

X duration

Átsorolások és bemutatásban
történt változások összege

Az az összeg, amelyet a gazdálkodó egység átsorol a Közzététel: IAS 1 41 b
pénzügyi kimutatásain belüli besorolás vagy bemutatás
megváltoztatásakor.

ifrs-full

AmountPresentedInOther
ComprehensiveIncomeReali
sedAtDerecognition

X duration

Pénzügyi kötelezettségek
kivezetésekor realizált, egyéb
átfogó jövedelemben
bemutatott összeg

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi Közzététel: IFRS 7 10 d
kötelezettségek kivezetésekor realizált, az egyéb átfogó
jövedelemben bemutatott összeg. [Hivatkozás: Egyéb
átfogó jövedelem]

ifrs-full

AmountReclassifiedFromPro
fitOrLossToOtherComprehen
siveIncomeApplyingOver
layApproach

X duration,
debit

Eredményből az egyéb átfogó
jövedelembe való átsorolás
összege átfedési megközelítés
alkalmazásával

Az átfedési megközelítés alkalmazásával az eredményből Közzététel: IFRS 4 35D a
az egyéb átfogó jövedelembe átsorolt, az eredményben (hatályos: az IFRS 9 első
külön soron bemutatott összeg.
alkalmazásától)

ifrs-full

AmountReclassifiedFromPro
fitOrLossToOtherComprehen
siveIncomeApplyingOver
layApproachNewlyDesigna
tedFinancialAssets

X duration,
debit

Eredményből az egyéb átfogó
jövedelembe átfedési
megközelítés alkalmazásával
átsorolt összeg, újonnan
megjelölt pénzügyi eszközök

Az újonnan megjelölt pénzügyi eszközökhöz kapcsoló Közzététel: IFRS 4 39L f i
dóan az átfedési megközelítés alkalmazásával az ered (hatályos: az IFRS 9 első
ményből az egyéb átfogó jövedelembe átsorolt összeg.
alkalmazásától)

2020.12.18.

X instant,
debit

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

AmountByWhichUnitsReco
verableAmountExceedsItsCar
ryingAmount

HU

Az az összeg, amellyel egy pénztermelő egység (egység Közzététel: IAS 36 134 f i,
csoport) megtérülő értéke meghaladja annak könyv közzététel: IAS 36 135 e i
szerinti értékét. [Hivatkozás: Könyv szerinti érték [mem
ber]; Pénztermelő egységek [member]]

ifrs-full

L 429/34

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Eredményből az egyéb átfogó
jövedelembe átfedési
megközelítés alkalmazásával
átsorolt összeg, adózás előtt

Az eredményből az átfedési megközelítés alkalmazásával Közzététel: IFRS 4 35D b
történő átsoroláskor az egyéb átfogó jövedelemben (hatályos: az IFRS 9 első
megjelenített, adózás előtti összeg. [Hivatkozás: Egyéb alkalmazásától)
átfogó jövedelem]

ifrs-full

AmountReclassifiedToOther
ComprehensiveIncomeFrom
ProfitOrLossApplyingOver
layApproachNetOfTax

X duration,
credit

Eredményből az egyéb átfogó
jövedelembe átfedési
megközelítés alkalmazásával
átsorolt összeg, adózás után

Az eredményből az átfedési megközelítés alkalmazásával Közzététel: IFRS 4 35D b
történő átsoroláskor az egyéb átfogó jövedelemben (hatályos: az IFRS 9 első
megjelenített, adózás utáni összeg. [Hivatkozás: Egyéb alkalmazásától)
átfogó jövedelem]

ifrs-full

AmountRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeAn
dAccumulatedInEquityRela
tingToNoncurrentAssetsOr
DisposalGroupsHeldForSale

X instant,
credit

Egyéb átfogó jövedelemben
megjelenített és a saját tőkében
felhalmozott, az értékesítésre
tartott befektetett eszközökkel
vagy elidegenítési csoportokkal
kapcsolatos összeg

Az egyéb átfogó jövedelemben megjelenített és a saját Közzététel: IFRS 5 38, példa: IFRS
tőkében felhalmozott, az értékesítésre tartott befektetett 5 12. példa
eszközökkel vagy elidegenítési csoportokkal kapcsolatos
összeg. [Hivatkozás: Értékesítésre tartottá minősített
befektetett eszközök vagy elidegenítési csoportok; Egyéb
tartalékok; Egyéb átfogó jövedelem; Értékesítésre tartottá
minősített elidegenítési csoportok [member]]

ifrs-full

member
AmountRecognisedInOther
ComprehensiveIncomeAn
dAccumulatedInEquityRela
tingToNoncurrentAssetsOr
DisposalGroupsHeldForSaleM
ember

Egyéb átfogó jövedelemben
megjelenített és a saját tőkében
felhalmozott, az értékesítésre
tartott befektetett eszközökkel
vagy elidegenítési csoportokkal
kapcsolatos összeg [member]

Ez az elem a saját tőke azon összetevőjét jelzi, amely az Közzététel: IFRS 5 38, példa: IFRS
egyéb átfogó jövedelemben megjelenített és a saját 5 12. példa
tőkében felhalmozott, az értékesítésre tartott befektetett
eszközökkel vagy elidegenítési csoportokkal kapcsolatos
összegből adódik. [Hivatkozás: Értékesítésre tartottá minő
sített befektetett eszközök vagy elidegenítési csoportok;
Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

AmountRemovedFromReser X duration,
veOfCashFlowHedgesAndInc debit
ludedInInitialCostOrOtherCar
ryingAmountOfNonfinancia
lAssetLiabilityOrFirmCommit
mentForWhichFairValueHed
geAccountingIsApplied

Cash flow-fedezeti ügyletek
tartalékából kivezetett és nem
pénzügyi eszközök
(kötelezettségek) vagy olyan
biztos elkötelezettségek kezdeti
bekerülési értékében vagy
egyéb könyv szerinti értékében
figyelembe vett összeg, amelyre
valósérték-fedezeti elszámolást
alkalmaznak

A cash flow-fedezeti ügyletek tartalékából kivezetett és Közzététel: IFRS 9 6.5.11 d i,
nem pénzügyi eszközök (kötelezettségek) vagy olyan közzététel: IFRS 7 24E a
biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében
vagy egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett
összeg, amelyre valósérték-fedezeti elszámolást alkalmaz
nak. [Hivatkozás: Cash flow-fedezeti ügyletek tartaléka]
L 429/35

X duration,
credit

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

AmountReclassifiedToOther
ComprehensiveIncomeFrom
ProfitOrLossApplyingOver
layApproachBeforeTax

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A devizafelárak értékváltozási tartalékából kivezetett és Közzététel: IFRS 9 6.5.16
nem pénzügyi eszközök (kötelezettségek) vagy olyan
biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében
vagy egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett
összeg, amelyre valósérték-fedezeti elszámolást alkalmaz
nak. [Hivatkozás: Devizafelárak értékváltozási tartaléka]

ifrs-full

AmountRemovedFromReser X duration,
veOfChangeInValueOfForwar debit
dElementsOfForwardContract
sAndIncludedInInitialCostO
rOtherCarryingAmountOf
NonfinancialAssetLiabilityOr
FirmCommitmentForWhich
FairValueHedgeAccountingI
sApplied

Forwardszerződések határidős
elemeinek értékváltozási
tartalékából kivezetett és nem
pénzügyi eszközök
(kötelezettségek) vagy olyan
biztos elkötelezettségek kezdeti
bekerülési értékében vagy
egyéb könyv szerinti értékében
figyelembe vett összeg, amelyre
valósérték-fedezeti elszámolást
alkalmaznak

A forwardszerződések határidős elemeinek értékváltozási Közzététel: IFRS 9 6.5.16
tartalékából kivezetett és nem pénzügyi eszközök (kötele
zettségek) vagy olyan biztos elkötelezettségek kezdeti
bekerülési értékében vagy egyéb könyv szerinti értékében
figyelembe vett összeg, amelyre valósérték-fedezeti elszá
molást alkalmaznak. [Hivatkozás: Forwardszerződések
határidős elemeinek értékváltozási tartaléka]

ifrs-full

AmountRemovedFromReser X duration,
veOfChangeInValueOfTime
debit
ValueOfOptionsAndIncludedI
nInitialCostOrOtherCarryin
gAmountOfNonfinancialAs
setLiabilityOrFirmCommit
mentForWhichFairValueHed
geAccountingIsApplied

Opciók időértékének
értékváltozási tartalékából
kivezetett és nem pénzügyi
eszközök (kötelezettségek)
vagy olyan biztos
elkötelezettségek kezdeti
bekerülési értékében vagy
egyéb könyv szerinti értékében
figyelembe vett összeg, amelyre
valósérték-fedezeti elszámolást
alkalmaznak

Az opciók időértékének értékváltozási tartalékából kiveze Közzététel: IFRS 9 6.5.15 b i
tett és nem pénzügyi eszközök (kötelezettségek) vagy
olyan biztos elkötelezettségek kezdeti bekerülési értékében
vagy egyéb könyv szerinti értékében figyelembe vett
összeg, amelyre valósérték-fedezeti elszámolást alkalmaz
nak. [Hivatkozás: Opciók időértékének értékváltozási
tartaléka]

ifrs-full

AmountReportedInProfitOr
LossApplyingIFRS9Financia
lAssetsToWhichOverlayApp
roachIsApplied

Az eredményben az IFRS 9
standard alkalmazásával
bemutatott összeg – pénzügyi
eszközök, amelyekre az
átfedési megközelítést
alkalmazzák

Az eredményben az IFRS 9 standard alkalmazásával azon Közzététel: IFRS 4 39L d i
pénzügyi eszközök tekintetében bemutatott összeg, (hatályos: az IFRS 9 első
amelyekre az átfedési megközelítést alkalmazzák.
alkalmazásától)

X duration,
debit

2020.12.18.

Devizafelárak értékváltozási
tartalékából kivezetett és nem
pénzügyi eszközök
(kötelezettségek) vagy olyan
biztos elkötelezettségek kezdeti
bekerülési értékében vagy
egyéb könyv szerinti értékében
figyelembe vett összeg, amelyre
valósérték-fedezeti elszámolást
alkalmaznak

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

AmountRemovedFromReser X duration,
debit
veOfChangeInValueOfFore
ignCurrencyBasisSpreadsAn
dIncludedInInitialCostOrOt
herCarryingAmountOfNonfi
nancialAssetLiabilityOrFirm
CommitmentForWhichFairVa
lueHedgeAccountingIsApplied

HU

ifrs-full

L 429/36

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

axis

Biztosítási szerződésekből
származó összegek [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Általános gyakorlat: IFRS 4
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel »Közzététel« (hatályát veszti:
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg. 2021.1.1.)

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAc
quisitionCostsArisingFromIn
suranceContracts

X duration,
debit

Felmerült összegek, biztosítási
szerződésekből származó
halasztott szerzési költségek

A biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési
költségeknek az e költségek összegéből adódó növeke
dése. [Hivatkozás: Biztosítási szerződésekből származó
halasztott szerzési költségek]

ifrs-full

AmountsPayableOnDe
mandThatAriseFromCont
ractsWithinScopeOfIFRS17

X instant,
credit

IFRS 17 hatókörébe tartozó
szerződésekből eredő látra
szóló összegek

Az IFRS 17 hatókörébe tartozó szerződésekből eredő látra Közzététel: IFRS 17 132 c
(hatályos: 2021.1.1.)
szóló összegek.

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPart
yTransactions

X instant,
credit

Fizetendő összegek – kapcsolt
felekkel folytatott ügyletek

A kapcsolt felekkel folytatott ügyletekből eredően fize Közzététel: IAS 24 20, közzététel:
tendő összegek. [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]
IAS 24 18 b

ifrs-full

AmountsPayableToTransferee X instant,
InRespectOfTransferredAssets credit

Átadott eszközök tekintetében
az átvevőnek fizetett egyéb
összegek

Az átadott pénzügyi eszközök tekintetében az átvevőnek Közzététel: IFRS 7 42E d
fizetendő összegek, kivéve azokat a diszkontálatlan
pénzeszköz-kiáramlásokat, amelyekre a kivezetett pénz
ügyi eszközök visszavásárlásához szükség lenne vagy
lehet (például a kötési ár egy opciós megállapodásban).
[Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

AmountsReceivableRelated
PartyTransactions

Követelések – kapcsolt felekkel
folytatott ügyletek

A kapcsolt felekkel folytatott ügyletekből eredő követelé Közzététel: IAS 24 20, közzététel:
sek. [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]
IAS 24 18 b

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAc
quisitionDateForEachMajorC
lassOfAssetsAcquiredAndLia
bilitiesAssumedAbstract

ifrs-full

AmountsRecognisedForTran
sactionRecognisedSeparately
FromAcquisitionOfAssetsAn
dAssumptionOfLiabilitiesIn
BusinessCombination

X instant,
debit

Példa: IFRS 4 IG39 b (hatályát
veszti: 2021.1.1.), példa:
IFRS 4 37 e (hatályát veszti:
2021.1.1.)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

AmountsArisingFromInsuran
ceContractsAxis

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

A megszerzett eszközök és az
átvállalt kötelezettségek
jelentősebb csoportjainak az
akvizíció időpontjára
vonatkozóan megjelenített
összegei [abstract]
X duration

Az olyan ügylethez kapcsolódóan megjelenített összegek, Közzététel: IFRS 3 B64 l iii
amelyet üzleti kombináció során az eszközök megszerzé
sétől és a kötelezettségek átvállalásától elkülönítve jelení
tenek meg. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

L 429/37

Olyan ügylethez kapcsolódóan
megjelenített összegek, amelyet
üzleti kombináció során az
eszközök megszerzésétől és a
kötelezettségek átvállalásától
elkülönítve jelenítenek meg

X duration,
debit

Összegek, amelyeket
eltávolítottak a saját tőkéből, és
az eredménnyel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi
eszközökből való átsoroláskor
kiigazítottak a pénzügyi
eszközök valós értékével
szemben, adózás előtt

Azon összegek, amelyeket eltávolítottak a saját tőkéből, és Közzététel: IFRS 9 5.6.5
az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi
eszközökből való átsoroláskor kiigazítottak a pénzügyi
eszközök valós értékével szemben, adózás előtt. [Hivatko
zás: Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

AmountsRemovedFromEqui
tyAndAdjustedAgainstFairVa
lueOfFinancialAssetsOnRec
lassificationOutOfFairValu
eThroughOtherComprehensi
veIncomeMeasurementCate
goryNetOfTax

X duration,
debit

Összegek, amelyeket
eltávolítottak a saját tőkéből, és
az eredménnyel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi
eszközökből való átsoroláskor
kiigazítottak a pénzügyi
eszközök valós értékével
szemben, adózás után

Azon összegek, amelyeket eltávolítottak a saját tőkéből, és Közzététel: IFRS 9 5.6.5
az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi
eszközökből való átsoroláskor kiigazítottak a pénzügyi
eszközök valós értékével szemben, adózás után. [Hivatko
zás: Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

AmountsRemovedFromEqui
tyAndIncludedInCarryingA
mountOfNonfinancialAssetLi
abilityWhoseAcquisitionOrIn
currenceWasHedgedHighly
ProbableForecastTransaction
BeforeTax

X duration,
debit

Összegek, amelyeket
eltávolítottak a saját tőkéből és
olyan nem pénzügyi eszköz
(kötelezettség) könyv szerinti
értékében szerepeltettek,
amelyeknek beszerzése vagy
felmerülése egy fedezett és
nagyon valószínű, előre jelzett
ügylet volt, adózás előtt

Azon összegek, amelyeket eltávolítottak a saját tőkéből és Közzététel: IFRS 7 23 e (hatályát
olyan nem pénzügyi eszköz (kötelezettség) kezdeti beke veszti: 2021.1.1.)
rülési értékében vagy más könyv szerinti értékében szere
peltettek, amelyeknek beszerzése vagy felmerülése egy
fedezett és nagyon valószínű, előre jelzett ügylet volt,
adózás előtt. [Hivatkozás: Könyv szerinti érték [member]]

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceab
leMasterNettingArrangemen
tOrSimilarAgreementNotSe
tOffAgainstFinancialAssets

X instant,
credit

Érvényesíthető nettósítási
keretmegállapodás vagy
hasonló megállapodás tárgyát
képező összegek, amelyeket
nem számítottak be pénzügyi
eszközökkel szemben

Olyan érvényesíthető
hasonló megállapodás
nem számítottak be
[Hivatkozás: Pénzügyi

Hivatkozások

nettósítási keretmegállapodás vagy Közzététel: IFRS 7 13C d
tárgyát képező összegek, amelyeket
pénzügyi eszközökkel szemben.
eszközök]

2020.12.18.

AmountsRemovedFromEqui
tyAndAdjustedAgainstFairVa
lueOfFinancialAssetsOnRec
lassificationOutOfFairValu
eThroughOtherComprehensi
veIncomeMeasurementCate
goryBeforeTax

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai

L 429/38

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceab
leMasterNettingArrangemen
tOrSimilarAgreementNotSe
tOffAgainstFinancialAsset
sAbstract

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceab
leMasterNettingArrangemen
tOrSimilarAgreementNotSe
tOffAgainstFinancialLiabilities

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceab
leMasterNettingArrangemen
tOrSimilarAgreementNotSe
tOffAgainstFinancialLiabilitie
sAbstract

Érvényesíthető nettósítási
keretmegállapodás vagy
hasonló megállapodás tárgyát
képező összegek, amelyeket
nem számítottak be pénzügyi
kötelezettségekkel szemben
[abstract]

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeen X duration,
ReclassifiedFromProfitOrLoss debit
ToOtherComprehensiveInco
meApplyingOverlayApproa
chIfFinancialAssetsHadNotBe
enDedesignated

Összeg, amelyet a pénzügyi
eszközök megjelölésének
visszavonása nélkül az átfedési
megközelítés alkalmazásával
átsoroltak volna az
eredményből az egyéb átfogó
jövedelembe

Összeg, amelyet a pénzügyi eszközök megjelölésének az Közzététel: IFRS 4 39L f ii
átfedési megközelítés köréből való visszavonása nélkül (hatályos: az IFRS 9 első
átsoroltak volna az eredményből az egyéb átfogó jövede alkalmazásától)
lembe.

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeen X duration,
ReportedInProfitOrLossIfI
debit
AS39HadBeenAppliedFinanci
alAssetsToWhichOverlayApp
roachIsApplied

Összeg, amelyet bemutattak
volna az eredményben, ha az
IAS 39 standardot alkalmazták
volna – pénzügyi eszközök,
amelyekre az átfedési
megközelítést alkalmazzák

Az az összeg, amelyet a gazdálkodó egység az átfedési Közzététel: IFRS 4 39L d ii
megközelítéssel érintett pénzügyi eszközök tekintetében (hatályos: az IFRS 9 első
akkor mutatott volna be az eredményben, ha az IFRS alkalmazásától)
39 standardot alkalmazta volna.

X instant,
debit

Olyan érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy Közzététel: IFRS 7 13C d
hasonló megállapodás tárgyát képező összegek, amelyeket
nem számítottak be pénzügyi kötelezettségekkel szemben.
[Hivatkozás: Pénzügyi kötelezettségek]
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Érvényesíthető nettósítási
keretmegállapodás vagy
hasonló megállapodás tárgyát
képező összegek, amelyeket
nem számítottak be pénzügyi
kötelezettségekkel szemben

HU

Érvényesíthető nettósítási
keretmegállapodás vagy
hasonló megállapodás tárgyát
képező összegek, amelyeket
nem számítottak be pénzügyi
eszközökkel szemben
[abstract]

2020.12.18.

Előtag
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

AnalysisOfAgeOfFinancialAs text block
setsThatArePastDueButNotIm
paired

Késedelmes, de nem
értékvesztett pénzügyi
eszközök korosságának
elemzése [text block]

A késedelmes, de nem értékvesztett pénzügyi eszközök Közzététel: IFRS 7 37 a (hatályát
korosságának elemzése. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök] veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresU
singExternalCreditGradingSys
temExplanatory

text block

Hitelezési kitettségek elemzése
külső hitelminősítési rendszer
alkalmazásával [text block]

A hitelezési kitettségekről külső hitelminősítési rendszer Példa: IFRS 7 IG23 a (hatályát
alkalmazásával készített elemzés közzététele. [Hivatkozás: veszti: 2021.1.1.), példa:
Hitelezési kitettség; Külső hitelminősítések [member]]
IFRS 7 36 c (hatályát veszti:
2021.1.1.)

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresU
singInternalCreditGradingSys
temExplanatory

text block

Hitelezési kitettségek elemzése
belső hitelminősítési rendszer
alkalmazásával [text block]

A hitelezési kitettségekről belső hitelminősítési rendszer Példa: IFRS 7 IG23 a (hatályát
alkalmazásával készített elemzés közzététele. [Hivatkozás: veszti: 2021.1.1.), példa:
Hitelezési kitettség; Belső hitelminősítések [member]]
IFRS 7 36 c (hatályát veszti:
2021.1.1.)

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsTha text block
tAreIndividuallyDetermined
ToBeImpaired

Egyedileg értékvesztettnek
minősített pénzügyi eszközök
elemzése [text block]

Az egyedileg értékvesztettnek minősített pénzügyi Közzététel: IFRS 7 37 b (hatályát
eszközök elemzése azon tényezőkre kiterjedően, veszti: 2021.1.1.)
amelyeket a gazdálkodó egység figyelembe vett az
eszközök értékvesztettségének megállapításakor. [Hivatko
zás: Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpen
seAbstract

Bevétel és ráfordítás elemzése
[abstract]

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDis
continueOperationMember

ifrs-full

Tevékenység megszüntetésére
vonatkozó terv bejelentése
[member]

Ez az elem egy tevékenység megszüntetésére vonatkozó Példa: IAS 10 22 b
terv bejelentését jelöli.

AnnouncingOrCommencin
member
gImplementationOfMajorRest
ructuringMember

Jelentősebb átszervezés
bejelentése vagy
végrehajtásának megkezdése
[member]

Ez az elem a jelentősebb átszervezés bejelentését vagy Példa: IAS 10 22 e
végrehajtásának megkezdését jelöli.

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX dura
tion

Vonatkozó adókulcs

A vonatkozó nyereségadókulcs.

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgricul
ture

X.XX instant Mezőgazdasági tevékenységre
használt földterület

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

member

HU
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Előtag

Közzététel: IAS 12 81 c ii
2020.12.18.

A gazdálkodó egység által mezőgazdasági tevékenységre Általános gyakorlat:
használt földterület.
IAS 41 46 b i

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

AssetbackedDebtInstruments
Held

X instant,
debit

Tartott eszközalapú
adósságinstrumentumok

A gazdálkodó egység által tartott olyan adósságinstrumen Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
tumok összege, amelyekre mögöttes eszközök nyújtanak
fedezetet. [Hivatkozás: Tartott adósságinstrumentumok]

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMem
ber

member

Eszközalapú finanszírozások
[member]

Ez az elem az eszközalapú finanszírozásokat jelöli.

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmo
untContributedToFairValue
OfPlanAssets

X instant,
debit

Eszközalapú értékpapírok, a
program eszközeinek valós
értékében való részesedés
összege

A meghatározott juttatási program eszközeinek valós Példa: IAS 19 142 g
értékén belül a mögöttes eszközökkel fedezett értékpa
pírok összege. [Hivatkozás: Program eszközei, valós érté
ken; Meghatározott juttatási programok [member]]

ifrs-full

AssetRecognisedForExpected
ReimbursementContingentLi
abilitiesInBusinessCombina
tion

X instant,
debit

Várható megtérülésként
megjelenített eszköz – üzleti
kombinációból származó függő
kötelezettségek

Az üzleti kombinációból származó függő kötelezettségek Közzététel: IFRS 3 B67 c,
várható megtérüléseként megjelenített eszközök összege. közzététel: IFRS 3 B64 j
[Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member]; Várható
megtérülés – üzleti kombinációból származó függő köte
lezettségek; Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

AssetRecognisedForExpected
ReimbursementOtherProvisi
ons

X instant,
debit

Várható megtérülésként
megjelenített eszköz – egyéb
céltartalékok

Az egyéb céltartalékok várható megtérüléseként megjele Közzététel: IAS 37 85 c
nített eszközök összege. [Hivatkozás: Várható megtérülés
– egyéb céltartalékok; Egyéb céltartalékok]

ifrs-full

Assets

X instant,
debit

Eszközök

A múltbeli események eredményeképpen a gazdálkodó
egység ellenőrzése alatt álló meglévő gazdasági erőfor
rások összege. A gazdasági erőforrás olyan jog, amely
gazdasági hasznokat teremthet.

ifrs-full

AssetsAbstract

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

HU

ifrs-full
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Előtag

Példa: IFRS 12 B23 b

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Közzététel:
IAS 1 55, közzététel: IFRS 13 93
a, közzététel: IFRS 13 93 b,
közzététel: IFRS 13 93 e,
közzététel: IFRS 8 28 c,
közzététel: IFRS 8 23

Eszközök [abstract]
Eszközök és kötelezettségek
[axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IAS 1 125
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

L 429/41

axis

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

AssetsAndLiabilitiesClassifie
dAsHeldForSaleAxis

axis

Értékesítésre tartottá minősített Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 5 38
eszközök és kötelezettségek
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
[axis]
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifie
dAsHeldForSaleMember

member

Értékesítésre tartottá minősített Ez az elem az értékesítésre tartottá minősített eszközöket Közzététel: IFRS 5 38
eszközök és kötelezettségek
és kötelezettségeket jelöli. [Hivatkozás: Értékesítésre tartott
[member]
befektetett eszközök [member]; Értékesítésre tartottá
minősített elidegenítési csoportba tartozó kötelezettségek;
Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportok
[member]]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member

Eszközök és kötelezettségek
[member]

Ez az elem az eszközöket és kötelezettségeket jelöli. Egyéb Közzététel: IAS 1 125
elemek hiányában az »Eszközök és kötelezettségek«
tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Eszközök; Köte
lezettségek]

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassi
fiedAsHeldForSaleMember

member

Értékesítésre tartottá nem
minősített eszközök és
kötelezettségek [member]

Ez az elem az értékesítésre tartottá nem minősített eszkö Közzététel: IFRS 5 38
zöket és kötelezettségeket jelöli. Egyéb elemek hiányában
az »Értékesítésre tartottá minősített eszközök és kötele
zettségek« tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Értéke
sítésre tartott befektetett eszközök [member]; Értékesítésre
tartottá minősített elidegenítési csoportba tartozó kötele
zettségek; Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési
csoportok [member]]

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferra
lAccountDebitBalances

X instant,
debit

Eszközök és hatósági halasztott Az eszközök és a hatósági halasztott számlák tartozik Közzététel: IFRS 14 21
számlák tartozik egyenlegei
egyenlegeinek összege. [Hivatkozás: Eszközök; Hatósági
halasztott számlák tartozik egyenlege]

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorati
onForAndEvaluationOfMine
ralResources

X instant,
debit

Ásványkincsek feltárásából és
felméréséből származó
eszközök

HU

ifrs-full
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Előtag
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2020.12.18.

A következő tevékenységekből származó eszközök: az Közzététel: IFRS 6 24 b
ásványkincsek (beleértve az ásványokat, a kőolajat, a föld
gázt és más hasonló, nem megújuló természeti erőforrá
sokat) azt követő kutatása, hogy a gazdálkodó egység
jogszabály által biztosított jogot kapott az adott terület
feltárására, valamint az ásványkincs kitermelése műszaki
kivitelezhetőségének és gazdasági életképességének
meghatározása.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

AssetsArisingFromInsurance
Contracts

X instant,
debit

Biztosítási szerződésekből
származó eszközök

A biztosítási szerződésekből származó, megjelenített Közzététel: IFRS 4 37 b (hatályát
eszközök összege. [Hivatkozás: Biztosítási szerződések veszti: 2021.1.1.)
típusai [member]]

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermit
tedToBeSoldOrRepledgedAt
FairValue

X instant,
debit

Biztosíték tulajdonosa általi
nemteljesítés hiányában is
értékesíthető vagy újra
megterhelhető, tartott
biztosíték, valós értéken

A biztosíték tulajdonosa általi nemteljesítés hiányában is Közzététel: IFRS 7 15 a
értékesíthető vagy újra megterhelhető, tartott biztosíték
valós értéke. [Hivatkozás: Valós értéken [member]]

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitie
sArisingFromFinancingActivi
tiesMember

member

Finanszírozási
tevékenységekből eredő
kötelezettségek fedezeteként
tartott eszközök [member]

Ez az elem a finanszírozási tevékenységekből eredő köte
lezettségek fedezeteként tartott eszközöket jelöli. [Hivat
kozás: Eszközök; Finanszírozási tevékenységekből eredő
kötelezettségek]

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant,
debit

Rövid lejáratú
kötelezettségekkel csökkentett
eszközök

Az eszközök rövid lejáratú kötelezettségekkel csökkentett Általános gyakorlat: IAS 1 55
összege.

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitie
sAbstract

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant,
credit

Juttatási program eszközei
(kötelezettségei)

A nyugdíjazási juttatási program eszközeinek az ígért Közzététel: IAS 26 35 a
nyugdíjazási juttatások aktuáriusi jelenértékétől eltérő
kötelezettségekkel csökkentett összege.

ifrs-full

AssetsObtained

X instant,
debit

Biztosíték birtokbavétele útján
vagy egyéb hitelminőségjavítási lehetőségek lehívásán
keresztül megszerzett eszközök

A gazdálkodó egység által a fedezetként tartott biztosíték Közzététel: IFRS 7 38 a
birtokbavétele útján vagy egyéb hitelminőség-javítási lehe
tőségek (például garanciák) lehívásán keresztül megszer
zett eszközök összege. [Hivatkozás: Garanciák [member]]

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant,
debit

Juttatási program eszközei

A nyugdíjazási juttatási program által tartott eszközök Közzététel: IAS 26 35 a i
összege. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási programok
[member]]

HU

ifrs-full
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Előtag

Rövid lejáratú
kötelezettségekkel csökkentett
eszközök [abstract]
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Példa: IAS 7 C »Finanszírozási
tevékenységekből eredő
kötelezettségek«, példa:
IAS 7 44C

L 429/43

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

X duration,
debit

Megszerzett vagy elidegenített
leányvállalatban vagy üzleti
tevékenységekben lévő
pénzeszközökön és
pénzeszköz-egyenértékeseken
kívüli eszközök

Azon, a leányvállalatokban vagy más vállalkozásokban Közzététel: IAS 7 40 d
lévő pénzeszközökön és pénzeszköz-egyenértékeseken
kívüli eszközök összege, amelyekben az ellenőrzést
megszerezték vagy elvesztették. [Hivatkozás: Leányválla
latok [member]]

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCosts
ToObtainOrFulfilContracts
WithCustomers

X instant,
debit

Vevői szerződés megkötésével
vagy teljesítésével kapcsolatos
költségekből származó
megjelenített eszközök

Vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcso Közzététel: IFRS 15 128 a
latos költségekből származó megjelenített eszközök
összege. A vevői szerződés megkötésével kapcsolatos költ
ségek a szerződéskötés járulékos költségei, amelyek a szer
ződés megkötése nélkül nem merülnének fel a gazdálkodó
egységnél. A vevői szerződés teljesítésével kapcsolatos
költségek közvetlenül kapcsolódnak egy olyan szerző
déshez vagy várt szerződéshez, amelyet a gazdálkodó
egység konkrétan azonosítani tud.

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFi
nancialStatementsInRelation
ToStructuredEntities

X instant,
debit

Gazdálkodó egység pénzügyi
kimutatásaiban strukturált
gazdálkodó egységekkel
kapcsolatosan megjelenített
eszközök

A gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásaiban megjelení Közzététel: IFRS 12 29 a
tett, strukturált gazdálkodó egységekben lévő érdekeltsé
geihez kapcsolódó eszközök összege. [Hivatkozás: Eszkö
zök; Nem konszolidált strukturált gazdálkodó egységek
[member]]

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCol X instant,
lateralAtFairValue
debit

Biztosíték tulajdonosa általi
nemteljesítés hiányában
értékesített vagy újra
megterhelt biztosíték, valós
értéken

Az olyan értékesített vagy újra megterhelt biztosíték valós Közzététel: IFRS 7 15 b
értéke, amely a biztosíték tulajdonosa általi nemteljesítés
hiányában is értékesíthető vagy újra megterhelhető volt.
[Hivatkozás: Valós értéken [member]]

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesTo
Recognise

Eszközök, amelyeket a
gazdálkodó egység továbbra is
megjelenít

Azon átadott pénzügyi eszközök összege, amelyeket a Közzététel: IFRS 7 42D e
gazdálkodó egység továbbra is teljes mértékben megjele
nít. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesTo X instant,
RecogniseToExtentOfContinu debit
ingInvolvement

ifrs-full

AssetsToWhichSignificant
RestrictionsApply

X instant,
debit

X instant,
debit

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

AssetsOtherThanCashOrCas
hEquivalentsInSubsidiaryOr
BusinessesAcquiredOrDispo
sed2013

HU

ifrs-full
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Előtag

Eszközök, amelyeket a
Azon átadott pénzügyi eszközök összege, amelyeket a Közzététel: IFRS 7 42D f
gazdálkodó egység a folytatódó gazdálkodó egység folytatódó részvétele mértékéig
részvétel mértékéig továbbra is továbbra is megjelenít. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]
megjelenít
Eszközök, amelyekre jelentős
korlátozások vonatkoznak

2020.12.18.

A csoport konszolidált pénzügyi kimutatásokban található Közzététel: IFRS 12 13 c
azon eszközeinek összege, amelyekre jelentős (például
jogszabályon, szerződésen vagy felügyeleti intézkedésen
alapuló) korlátozások vonatkoznak a gazdálkodó egység
arra való képességét érintően, hogy hozzáférjen a csoport
eszközeihez, illetve használja azokat.

ifrs-full

AssetsTransferredToStructure
dEntitiesAtTimeOfTransfer

X duration,
credit

ifrs-full

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

AssetsUnderInsuranceCont
X instant,
ractsAndReinsuranceContract debit
sIssued

Kibocsátott biztosítási
szerződésekből és
viszontbiztosítási
szerződésekből származó
eszközök

A kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosí Példa: IAS 1 55 (hatályát veszti:
tási szerződésekből származó eszközök összege. [Hivatko 2021.1.1.), példa: IFRS 4 IG20 b
zás: Biztosítási szerződések típusai [member]]
(hatályát veszti: 2021.1.1.), példa:
IFRS 4 37 b (hatályát veszti:
2021.1.1.)

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCe
ded

X instant,
debit

Igénybevett
viszontbiztosításból származó
eszközök

Olyan viszontbiztosítási szerződésekből származó Példa: IAS 1 55 (hatályát veszti:
eszközök összege, amelyekben a gazdálkodó egység a 2021.1.1.), példa: IFRS 4 IG20 c
kötvénytulajdonos.
(hatályát veszti: 2021.1.1.), példa:
IFRS 4 37 b (hatályát veszti:
2021.1.1.)

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOf
MaterialAdjustmentsWithinN
extFinancialYear

X instant,
debit

Eszközök, amelyeknél fennáll a
következő pénzügyi évben
bekövetkező lényeges
módosítások jelentős kockázata

Az olyan feltételezéssel érintett eszközök összege, Közzététel: IAS 1 125 b
amelynél jelentős a kockázata annak, hogy lényeges
módosítást idéz elő az eszközök értékében a következő
pénzügyi év során.

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEn
tityContinuesToRecognise

X instant,
credit

Kapcsolódó kötelezettségek,
Az átadott pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó kötelezett Közzététel: IFRS 7 42D e
amelyeket a gazdálkodó egység ségek összege, amelyeket a gazdálkodó egység továbbra is
továbbra is megjelenít
teljes mértékben megjelenít. [Hivatkozás: Pénzügyi eszkö
zök]

L 429/45

A szóban forgó strukturált gazdálkodó egységek részére Közzététel: IFRS 12 27 c
átadott eszközök összege az átadás időpontjában fennálló
értéken. [Hivatkozás: Nem konszolidált strukturált gazdál
kodó egységek [member]]
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Strukturált gazdálkodó
egységeknek átadott eszközök
az átadás időpontjában

HU

Az elem típusa
és attribútumai

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Kapcsolódó kötelezettségek,
amelyeket a gazdálkodó egység
a folytatódó részvétel
mértékéig továbbra is
megjelenít

ifrs-full

AssociatesMember

member

Társult vállalkozások [member] Ez az elem azokat a gazdálkodó egységeket jelöli, amelyek Közzététel: IAS 24 19 d,
közzététel: IAS 27 17 b,
felett a befektető jelentős befolyással rendelkezik.
közzététel: IAS 27 16 b,
közzététel: IFRS 12 B4 d,
közzététel: IFRS 4 39M a
(hatályos: az IFRS 9 első
alkalmazásától), közzététel: IFRS
4 39J a (hatályát veszti:
2021.1.1.)

ifrs-full

AtCostMember

member

Bekerülési értéken [member]

Ez az elem a bekerülési értéken alapuló értékelést jelöli. A Közzététel: IAS 40 32A,
bekerülési érték egy eszköz megszerzéséért kifizetett közzététel: IAS 41 50, közzététel:
pénzeszköz vagy pénzeszköz-egyenértékesek összege, IAS 41 55
vagy az eszköz megszerzéséért adott egyéb ellenérték
valós értéke a megszerzés vagy a létrehozás időpontjában,
vagy ahol alkalmazható, az eszközhöz a kezdeti megjele
nítéskor más IFRS-ek konkrét előírásainak megfelelően
hozzárendelt összeg.

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWit
hIFRS16WithinFairValueMo
delMember

member

Bekerülési értéken, vagy az
IFRS 16 szerint valósértékmodellen belül [member]

Ez az elem az olyan értékelést jelöli, amelynek alapja a Közzététel: IAS 40 78
bekerülési érték, vagy az IFRS 16 standard olyan eszköz
csoportoknál, amelyeket a gazdálkodó egység általánosan
a valósérték-modellel értékel. [Hivatkozás: Bekerülési
értéken [member]]

ifrs-full

AtFairValueMember

member

Valós értéken [member]

Ez az elem a valós értéken alapuló értékelést jelöli. A Közzététel: IAS 40 32A,
valós érték az az ár, amelyet egy eszköz értékesítésekor közzététel: IAS 41 50, közzététel:
kapnának, illetve egy kötelezettség átruházásakor kifizet IFRS 13 93 a
nének egy piaci szereplők között létrejött szabályos ügylet
alapján az értékelés időpontjában.

Az átadott pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó kötelezett Közzététel: IFRS 7 42D f
ségek összege, amelyeket a gazdálkodó egység folytatódó
részvétele mértékéig továbbra is megjelenít. [Hivatkozás:
Pénzügyi eszközök]

2020.12.18.

X instant,
credit
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AssociatedLiabilitiesThatEn
tityContinuesToRecogniseTo
ExtentOfContinuingInvolve
ment
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ifrs-full
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

X duration,
debit

Címke

Könyvvizsgáló díjazása

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A gazdálkodó egység könyvvizsgálóinak fizetett vagy fize Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
tendő díjak összege.

ifrs-full

AuditorsRemuneration

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbst
ract

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAu
ditServices

X duration,
debit

Könyvvizsgáló díjazása
könyvvizsgálati
szolgáltatásokért

A gazdálkodó egység könyvvizsgálóinak könyvvizsgálati Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
szolgáltatásokért fizetett vagy fizetendő díjak összege.

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOt
herServices

X duration,
debit

Könyvvizsgáló díjazása egyéb
szolgáltatásokért

A gazdálkodó egység könyvvizsgálóinak olyan szolgálta Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
tásokért fizetett vagy fizetendő díjak összege, amelyeket a
gazdálkodó egység azonos kimutatáson vagy megjegy
zésen belül nem tesz közzé elkülönítetten.

ifrs-full

AuditorsRemunerationFor
TaxServices

X duration,
debit

Könyvvizsgáló díjazása adózási
szolgáltatásokért

A gazdálkodó egység könyvvizsgálóinak adózási szolgál Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
tatásokért fizetett vagy fizetendő díjak összege.

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommit
mentsButNotContractedFor

X instant,
credit

Engedélyezett
tőkekötelezettségek, amelyekre
nem kötöttek szerződést

Azon tőkekötelezettségek összege, amelyeket a gazdál Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
kodó egység engedélyezett, de amelyekre nem kötött szer
ződést. [Hivatkozás: Tőkekötelezettségek]

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAs
setsAbstract

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X instant,
credit

Átlagos effektív adókulcs

Az adóráfordítás (-bevétel) és a számviteli eredmény Közzététel: IAS 12 81 c ii
hányadosa. [Hivatkozás: Számviteli eredmény]

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX dura
tion

Átlagos átváltási árfolyam

A gazdálkodó egység által alkalmazott átlagos átváltási Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
árfolyam. Az átváltási árfolyam két pénznem átváltási
aránya

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX dura
tion

Munkavállalók átlagos létszáma A gazdálkodó egység által adott időszakban foglalkozta Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
tott munkavállalók átlagos száma.

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstru X.XX instant Fedezeti instrumentum átlagára Egy fedezeti instrumentum átlagára. [Hivatkozás: Fedezeti Közzététel: IFRS 7 23B b
ment
instrumentumok [member]]

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstru
ment

HU

Könyvvizsgáló díjazása
[abstract]

L 429/47

Egy fedezeti instrumentum átlagos árfolyama. [Hivatkozás: Közzététel: IFRS 7 23B b
Fedezeti instrumentumok [member]]
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Értékesíthető pénzügyi
eszközök [abstract]

X.XX instant Fedezeti instrumentum átlagos
árfolyama

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Ügyfelek által folyószámlákon
elhelyezett egyenlegek

Az ügyfelek által a gazdálkodó egységnél vezetett folyó Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
számlák egyenlegének összege.

ifrs-full

BalancesOnDemandDepo
sitsFromCustomers

X instant,
credit

Ügyfelek által látra szóló
betétekben elhelyezett
egyenlegek

Az ügyfelek által a gazdálkodó egységnél elhelyezett látra Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
szóló betétek egyenlegének összege.

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsF
romCustomers

X instant,
credit

Ügyfelek által elhelyezett egyéb Az ügyfelek által a gazdálkodó egységnél vezetett azon Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
betétek egyenlegei
egyéb betéti számlák egyenlegének összege, amelyeket a
gazdálkodó egység azonos kimutatáson vagy megjegy
zésen belül nem tesz közzé elkülönítetten.

ifrs-full

BalancesOnTermDepositsF
romCustomers

X instant,
credit

Ügyfelek által elhelyezett
lekötött betétek egyenlegei

Az ügyfelek által a gazdálkodó egységnél elhelyezett lekö Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
tött betétek egyenlegének összege.

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant,
debit

Banki egyenlegek

A banknál tartott pénzeszközök egyenlegeinek összege.

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant,
debit

Bankelfogadvány – eszközök

Az eszközként megjelenített bankelfogadványok összege. Általános gyakorlat: IAS 1 55

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant,
credit

Bankelfogadvány –
kötelezettségek

A kötelezettségként
összege.

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration,
debit

Banki és hasonló díjak

A gazdálkodó egység által a banki és hasonló díjak ráfor Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
dításként elszámolt összege.

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBank
sOtherThanMandatoryReser
veDeposits

X instant,
debit

Központi banknál lévő banki
egyenlegek, kivéve a kötelező
tartalék értékét

A központi banknál lévő banki egyenlegek összege a Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
kötelező tartalék kivételével. [Hivatkozás: Központi
bankoknál lévő kötelező tartalékok]

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscoun
tedCashFlows

X instant,
credit

Banki hitelfelvételek,
diszkontálatlan cash flow-k

A banki hitelfelvételekhez kapcsolódó szerződéses disz Példa:
kontálatlan cash flow-k összege. [Hivatkozás: Hitelfelvéte IFRS 7 B11D, példa:
lek]
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant,
debit

Tartott banki
adósságinstrumentumok

A bank által kibocsátott és a gazdálkodó egység által Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
tartott adósságinstrumentumok összege. [Hivatkozás:
Tartott adósságinstrumentumok]

ifrs-full

BankingArrangementsClassifi
edAsCashEquivalents

X instant,
debit

Egyéb banki megállapodások,
pénzeszköz-egyenértékesként
besorolva

Olyan banki megállapodások besorolása pénzeszköz- Általános gyakorlat: IAS 7 45
egyenértékesként, amelyeket a gazdálkodó egység azonos
kimutatáson vagy megjegyzésen belül nem tesz közzé
elkülönítetten. [Hivatkozás: Pénzeszköz-egyenértékesek]

megjelenített

Általános gyakorlat: IAS 7 45

bankelfogadványok Általános gyakorlat: IAS 1 55

2020.12.18.

X instant,
credit
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BalancesOnCurrentAcco
untsFromCustomers

HU

ifrs-full
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Egy részvényre jutó eredmény
alap- és hígított értéke

Az egy részvényre jutó eredmény összege akkor, ha az Általános gyakorlat: IAS 1 85
alap- és a hígított érték megegyezik. [Hivatkozás: Egy
részvényre jutó eredmény alapértéke; Egy részvényre
jutó eredmény hígított értéke]

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLoss X.XX dura
PerShareFromContinuingOpe tion
rations

Folytatódó tevékenységek egy
részvényre jutó eredményének
alap- és hígított értéke

A folytatódó tevékenységek egy részvényre jutó eredmé Általános gyakorlat: IAS 1 85
nyének alap- és hígított értéke. [Hivatkozás: Egy rész
vényre jutó eredmény alap- és hígított értéke]

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLoss X.XX dura
PerShareFromContinuingOpe tion
rationsIncludingNetMovemen
tInRegulatoryDeferralAcco
untBalancesAndNetMovemen
tInRelatedDeferredTax

Folytatódó tevékenységek egy
részvényre jutó eredményének
alap- és hígított értéke,
beleértve a hatósági halasztott
számlaegyenlegek nettó
mozgását és a kapcsolódó
halasztott adó nettó mozgását

A folytatódó tevékenységek egy részvényre jutó eredmé Közzététel: IFRS 14 26
nyének alap- és hígított értéke, beleértve a hatósági halasz
tott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó
halasztott adó nettó mozgását. [Hivatkozás: Egy rész
vényre jutó eredmény alap- és hígított értéke; Ered
ményhez kapcsolódó hatósági halasztott számlaegyen
legek nettó mozgása és a kapcsolódó halasztott adó
nettó mozgása; Folytatódó tevékenységek [member]]

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLoss X.XX dura
PerShareFromDiscontinued
tion
Operations

Megszűnt tevékenységek egy
részvényre jutó eredményének
alap- és hígított értéke

A megszűnt tevékenységek egy részvényre jutó eredmé Általános gyakorlat: IAS 1 85
nyének alap- és hígított értéke. [Hivatkozás: Egy rész
vényre jutó eredmény alap- és hígított értéke]

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLoss X.XX dura
PerShareFromDiscontinued
tion
OperationsIncludingNetMove
mentInRegulatoryDeferralAc
countBalancesAndNetMove
mentInRelatedDeferredTax

Megszűnt tevékenységek egy
részvényre jutó eredményének
alap- és hígított értéke,
beleértve a hatósági halasztott
számlaegyenlegek nettó
mozgását és a kapcsolódó
halasztott adó nettó mozgását

A megszűnt tevékenységek egy részvényre jutó eredmé Közzététel: IFRS 14 26
nyének alap- és hígított értéke, beleértve a hatósági halasz
tott számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó
halasztott adó nettó mozgását. [Hivatkozás: Egy rész
vényre jutó eredmény alap- és hígított értéke; Ered
ményhez kapcsolódó hatósági halasztott számlaegyen
legek nettó mozgása és a kapcsolódó halasztott adó
nettó mozgása; Megszűnt tevékenységek [member]]
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BasicAndDilutedEarningsLoss X.XX dura
PerShare
tion

ifrs-full

X instant,
credit
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Egy számláról a rendelkezésre álló pénzeszközök egyen Általános gyakorlat: IAS 7 45
legén felül felvett összeg. Ez a bank által nyújtott rövid
lejáratú hitelnek minősül. [Hivatkozás: Pénzeszközök és
pénzeszköz-egyenértékesek]

BankOverdraftsClassifiedAs
CashEquivalents

HU

Banki folyószámlahitelek

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsPerS
hareAbstract

Egy részvényre jutó eredmény
alap- és hígított értéke
[abstract]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX dura
tion

Egy részvényre jutó eredmény
alapértéke

Az anyavállalat törzsrészvényesei rendelkezésére álló ered Közzététel: IAS 33 66
mény összege (számláló) osztva az adott időszakban
forgalomban lévő törzsrészvények súlyozott átlagával
(nevező).

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareF
romContinuingOperations

X.XX dura
tion

Folytatódó tevékenységek egy
részvényre jutó eredményének
alapértéke

A folytatódó tevékenységek egy részvényre jutó eredmé Közzététel: IAS 33 66
nyének alapértéke. [Hivatkozás: Egy részvényre jutó ered
mény alapértéke; Folytatódó tevékenységek [member]]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareF
X.XX dura
romContinuingOperationsInc tion
ludingNetMovementInRegula
toryDeferralAccountBalance
sAndNetMovementInRelated
DeferredTax

Folytatódó tevékenységek egy
részvényre jutó eredményének
alapértéke, beleértve a hatósági
halasztott számlaegyenlegek
nettó mozgását és a
kapcsolódó halasztott adó
nettó mozgását

A folytatódó tevékenységek egy részvényre jutó eredmé Közzététel: IFRS 14 26
nyének alapértéke, beleértve a hatósági halasztott számla
egyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó
nettó mozgását. [Hivatkozás: Egy részvényre jutó ered
mény alapértéke; Eredményhez kapcsolódó hatósági
halasztott számlaegyenlegek nettó mozgása és a kapcso
lódó halasztott adó nettó mozgása; Folytatódó tevékeny
ségek [member]]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareF
romDiscontinuedOperations

Megszűnt tevékenységek egy
részvényre jutó eredményének
alapértéke

A megszűnt tevékenységek egy részvényre jutó eredmé Közzététel: IAS 33 68
nyének alapértéke. [Hivatkozás: Egy részvényre jutó ered
mény alapértéke; Megszűnt tevékenységek [member]]

X.XX dura
tion

2020.12.18.

Egy részvényre jutó eredmény
alap- és hígított értéke,
beleértve a hatósági halasztott
számlaegyenlegek nettó
mozgását és a kapcsolódó
halasztott adó nettó mozgását
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BasicAndDilutedEarningsLoss X.XX dura
PerShareIncludingNetMove
tion
mentInRegulatoryDeferralAc
countBalancesAndNetMove
mentInRelatedDeferredTax

HU

Egy részvényre jutó eredmény alap- és hígított értéke, Közzététel: IFRS 14 26
beleértve a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó
mozgását és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását.
[Hivatkozás: Egy részvényre jutó eredmény alap- és hígí
tott értéke; Eredményhez kapcsolódó hatósági halasztott
számlaegyenlegek nettó mozgása és a kapcsolódó halasz
tott adó nettó mozgása]

ifrs-full

L 429/50

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Megszűnt tevékenységek egy
részvényre jutó eredményének
alapértéke, beleértve a hatósági
halasztott számlaegyenlegek
nettó mozgását és a
kapcsolódó halasztott adó
nettó mozgását

A megszűnt tevékenységek egy részvényre jutó eredmé Közzététel: IFRS 14 26
nyének alapértéke, beleértve a hatósági halasztott számla
egyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasztott adó
nettó mozgását. [Hivatkozás: Egy részvényre jutó ered
mény alapértéke; Eredményhez kapcsolódó hatósági
halasztott számlaegyenlegek nettó mozgása és a kapcso
lódó halasztott adó nettó mozgása; Megszűnt tevékeny
ségek [member]]

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareInc X.XX dura
ludingNetMovementInRegula tion
toryDeferralAccountBalance
sAndNetMovementInRelated
DeferredTax

Egy részvényre jutó eredmény
alapértéke, beleértve a hatósági
halasztott számlaegyenlegek
nettó mozgását és a
kapcsolódó halasztott adó
nettó mozgását

Egy részvényre jutó eredmény alapértéke, beleértve a ható Közzététel: IFRS 14 26
sági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és a
kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását. [Hivatkozás:
Egy részvényre jutó eredmény alapértéke; Eredményhez
kapcsolódó hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó
mozgása és a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgása]

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbst
ract

Egy részvényre jutó eredmény
alapértéke [abstract]

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesF text
romExternalCustomersToIndi
vidualCountries

A külső vevőktől származó
bevételek egyes országokhoz
rendelésekor alkalmazott alap

Annak ismertetése, hogy a külső vevőktől származó bevé Közzététel: IFRS 8 33 a
teleket milyen alapon rendelték hozzá az egyes országok
hoz. [Hivatkozás: Bevételek]

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMem
ber

member

Termő biológiai eszközök
[member]

Ez az elem a termő biológiai eszközöket jelöli. A termő Példa: IAS 41 43
biológiai eszközök a fogyasztható biológiai eszközöktől
eltérő eszközök. [Hivatkozás: Biológiai eszközök;
Fogyasztható biológiai eszközök [member]]

ifrs-full

BearerPlants

X instant,
debit

Termő növények

A termő növényeket magukban foglaló ingatlanok, gépek Példa: IAS 16 37 i
és berendezések összege. A termő növény olyan élő
növény: a) amelyet mezőgazdasági termékek előállításához
vagy nyújtásához használnak; b) amely várhatóan egynél
több időszak során hoz létre terméket; valamint c)
amelyet csekély valószínűséggel értékesítenek mezőgazda
sági termékként, kivéve a járulékos hulladékértékesítést.
[Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

L 429/51

X.XX dura
tion

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BasicEarningsLossPerShareF
romDiscontinuedOperation
sIncludingNetMovementInRe
gulatoryDeferralAccountBa
lancesAndNetMovementInRe
latedDeferredTax

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Termő növények [member]

Ez az elem az ingatlanok, gépek és berendezések olyan Példa: IAS 16 37 i
csoportját jelöli, amely a termő növényeket foglalja magá
ban. A termő növény olyan élő növény: a) amelyet mező
gazdasági termékek előállításához vagy nyújtásához hasz
nálnak; b) amely várhatóan egynél több időszak során hoz
létre terméket; valamint c) amelyet csekély valószínűséggel
értékesítenek mezőgazdasági termékként, kivéve a járu
lékos hulladékértékesítést. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek
és berendezések]

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

X duration,
debit

Fizetett vagy fizetendő
juttatások

A nyugdíjazási juttatási program keretében fizetett vagy Közzététel: IAS 26 35 b v
fizetendő juttatások összege.

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDa X instant,
teOfContractualCashFlowsNo debit
tExpectedToBeCollectedFo
rAcquiredReceivables

Megszerzett követelésekre
várhatóan nem behajtható
szerződéses cash flow-k
legjobb becslése az akvizíció
időpontjában

Az akvizíció időpontjára vonatkozó legjobb becslés arra, Közzététel: IFRS 3 B64 h iii
hogy az üzleti kombináció során megszerzett követelé
sekből származó szerződéses cash flow-kból várhatóan
mennyi lesz a nem behajtott. [Hivatkozás: Üzleti kombi
nációk [member]]

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant,
debit

Biológiai eszközök

Az eszközként megjelenített élő állatok és növények Közzététel: IAS 1 54 f, közzététel:
összege.
IAS 41 50, példa: IAS 41 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member

Biológiai eszközök, kor
[member]

Ez az elem a kor szerint alábontott összes biológiai Példa: IAS 41 43
eszközt jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Biológiai
eszközök kor szerint« tengely alapértékét is jelöli. [Hivat
kozás: Biológiai eszközök]

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

Biológiai eszközök [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Általános gyakorlat: IAS 41 50
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

Biológiai eszközök kor szerint
[axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Példa: IAS 41 43
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

Biológiai eszközök csoport
szerint [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IAS 41 41
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

2020.12.18.

member
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BearerPlantsMember
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ifrs-full
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

axis

Biológiai eszközök, típus
szerint [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Példa: IAS 41 43
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMem
ber

member

Biológiai eszközök, csoport
[member]

Ez az elem a csoport szerint alábontott összes biológiai Közzététel: IAS 41 41
eszközt jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Biológiai
eszközök csoport szerint« tengely alapértékét is jelöli.
[Hivatkozás: Biológiai eszközök]

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member

Biológiai eszközök [member]

Ez az elem az élő állatokat és növényeket jelöli. Egyéb Általános gyakorlat: IAS 41 50
elemek hiányában a »Biológiai eszközök« tengely alap
értékét is jelöli.

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSe
curityForLiabilities

X instant,
debit

Kötelezettségek biztosítékaként
elzálogosított biológiai
eszközök

A kötelezettségek biztosítékaként elzálogosított biológiai Közzététel: IAS 41 49 a
eszközök összege. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member

Biológiai eszközök, típus
[member]

Ez az elem a típus szerint alábontott összes biológiai Példa: IAS 41 43
eszközt jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Biológiai eszkö
zök, típus szerint« tengely alapértékét is jelöli. [Hivatko
zás: Biológiai eszközök]

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIs
Restricted

X instant,
debit

Korlátozott tulajdonjogú
biológiai eszközök

A korlátozott tulajdonjogú biológiai eszközök összege. Közzététel: IAS 41 49 a
[Hivatkozás: Biológiai eszközök]

ifrs-full

BondsIssued

X instant,
credit

Kibocsátott kötvények

A gazdálkodó egység által kibocsátott kötvények összege. Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

BondsIssuedUndiscounted
CashFlows

X instant,
credit

Kibocsátott kötvények,
diszkontálatlan cash flow-k

A kibocsátott kötvényekhez kapcsolódó szerződéses disz Példa: IFRS 7 B11D, példa:
kontálatlan cash flow-k összege. [Hivatkozás: Kibocsátott IFRS 7 IG31A
kötvények]

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BiologicalAssetsByTypeAxis

HU

ifrs-full
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Előtag

Hitelfelvételi költségek
[abstract]
X duration

Aktivált hitelfelvételi költségek

L 429/53

A gazdálkodó egységnél a pénzeszközök kölcsönbe véte Közzététel: IAS 23 26 a
lével kapcsolatban felmerült kamat- és egyéb költségek,
amelyek közvetlenül egy minősített eszköz beszerzésének,
megépítésének vagy előállításának tulajdoníthatók, és
amelyek az adott eszköz bekerülési értékének részét képe
zik.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

BorrowingCostsIncurred

X duration

Felmerült hitelfelvételi
költségek

A pénzeszközök kölcsönbe vételével kapcsolatos, a Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
gazdálkodó egységnél felmerült kamat- és egyéb költ
ségek.

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedA
sExpense

X duration,
debit

Ráfordításként megjelenített
hitelfelvételi költségek

A gazdálkodó egységnél a pénzeszközök kölcsönbe véte Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
lével kapcsolatban felmerült, ráfordításként elszámolt
kamat- és egyéb költségek.

ifrs-full

Borrowings

X instant,
credit

Hitelfelvételek

Azon pénzeszközök összege, amelyekkel kapcsolatban a Általános gyakorlat: IAS 1 55
gazdálkodó egységnek törlesztési kötelme áll fenn.

ifrs-full

BorrowingsAbstract

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInte X.XX instant Hitelfelvételek – a kamatláb
restRateBasis
alapja szerinti kiigazítás

A hitelfelvételek kamatlábának kiszámításakor figyelembe Általános gyakorlat: IFRS 7 7
vett alap (referencia-kamatláb) szerinti kiigazítás. [Hivatko
zás: Hitelfelvételek]

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

Hitelfelvételek név szerint
[axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Általános gyakorlat: IFRS 7 7
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member

Hitelfelvételek név szerint
[member]

Ez az elem a név szerint alábontott összes hitelfelvételt Általános gyakorlat: IFRS 7 7
jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Hitelfelvételek név
szerint« tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Hitelfel
vételek]

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant Hitelfelvételek, kamatláb

A hitelfelvételek kamatlába. [Hivatkozás: Hitelfelvételek]

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

Hitelfelvételek – a kamatláb
alapja

A hitelfelvételek kamatlábának kiszámításakor figyelembe Általános gyakorlat: IFRS 7 7
vett alap (referencia-kamatláb). [Hivatkozás: Hitelfelvéte
lek]

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

Hitelfelvételek, lejárat

A hitelfelvételek lejárata. [Hivatkozás: Hitelfelvételek]

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

text

Hitelfelvételek, eredeti
pénznem

Az a pénznem, amelyben a hitelfelvételeket denominálják. Általános gyakorlat: IFRS 7 7
[Hivatkozás: Hitelfelvételek]

HU

ifrs-full
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Előtag

Hitelfelvételek [abstract]
Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Hitelfelvételek, típus szerint
[abstract]
Általános gyakorlat: IFRS 7 7

2020.12.18.

Általános gyakorlat: IFRS 7 7

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

BorrowingsRecognisedAsO
fAcquisitionDate

X instant,
credit

Akvizíció időpontjára
vonatkozóan megjelenített
hitelfelvételek

Az üzleti kombinációban vállalt hitelfelvételnek az akvi Általános gyakorlat: IFRS 3 B64 i
zíció időpontjára vonatkozóan megjelenített összege.
[Hivatkozás: Hitelfelvételek; Üzleti kombinációk [mem
ber]]

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

Tartomány alja [member]

Ez az elem egy tartomány alját jelöli.

ifrs-full

BrandNames

X instant,
debit

Márkanevek

Az egymást kiegészítő eszközök egy csoportjához, mint Példa: IAS 38 119 a
például egy védjegyhez (vagy szolgáltatás megjelöléséhez),
és az ahhoz kapcsolódó márkanévhez, összetételhez,
receptekhez és technológiai szakértelemhez fűződő
jogokat megtestesítő immateriális javak értéke. [Hivatko
zás: Immateriális javak a goodwill kivételével]

ifrs-full

BrandNamesMember

member

Márkanevek [member]

Ez az elem az egymást kiegészítő eszközök egy csoport Példa: IAS 38 119 a
jához, mint például egy védjegyhez (vagy szolgáltatás
megjelöléséhez), és az ahhoz kapcsolódó márkanévhez,
összetételhez, receptekhez és technológiai szakértelemhez
fűződő jogokat megtestesítő immateriális javak csoportját
jelöli. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételé
vel]

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

Közvetítési jogok [member]

Ez az elem a közvetítési jogokat jelöli.

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

X duration,
debit

Ügynöki díjakkal kapcsolatos
ráfordítás

A gazdálkodó egységnek felszámított, ráfordításként Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
megjelenített ügynöki díjak összege.

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Példa: IFRS 13 IE63, példa: IFRS
13 B6, közzététel: IFRS 14 33 b,
közzététel: IFRS 17 120 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 2 45 d, általános gyakorlat:
IFRS 7 7
Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Általános gyakorlat: IAS 38 119

L 429/55

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

X duration,
credit

Ügynöki díjakból származó
bevétel

A gazdálkodó egység által felszámított, bevételként Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
megjelenített ügynöki díjak összege.

ifrs-full

Buildings

X instant,
debit

Épületek

A gazdálkodó egység tevékenységéhez használt értékcsök Általános gyakorlat: IAS 16 37
kenthető épületeket és hasonló építményeket magukban
foglaló ingatlanok, gépek és berendezések összege. [Hivat
kozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

ifrs-full

BuildingsMember

member

Épületek [member]

Ez az elem az ingatlanok, gépek és berendezések olyan Általános gyakorlat: IAS 16 37
csoportját jelöli, amely a tevékenységhez használt érték
csökkenthető épületeket és hasonló építményeket foglalja
magában. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

Üzleti kombinációk [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 3 B64
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

BusinessCombinationsMem
ber

member

Üzleti kombinációk [member]

Ez az elem olyan ügyleteket vagy más eseményeket jelöl, Közzététel: IFRS 3 B64
amelyek révén a felvásárló megszerzi egy vagy több üzleti
tevékenység felett az ellenőrzést. Azok az ügyletek,
amelyekre néha »igazi összeolvadások« vagy »egyenlők
fúziója« megnevezéssel hivatkoznak, szintén üzleti kombi
nációk, abban az értelemben, ahogyan azt az IFRS 3
standard használja.

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration,
credit

Saját részvények bevonása

Az időszak során bevont saját részvények összege. [Hivat Általános gyakorlat: IAS 1 106 d
kozás: Saját részvények]

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant,
credit

Tőkekötelezettségek

Azon jövőbeli beruházások összege, amelyekre a gazdál Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
kodó egység elkötelezettséget vállalt.

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

ifrs-full

CapitalisationRateMeasure
mentInputMember

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

BrokerageFeeIncome

HU

ifrs-full
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Előtag

Tőkekötelezettségek [abstract]
Aktiválási ráta, értékelési input
[member]

Ez az elem az értékelési inputként használt aktiválási rátát Példa: IFRS 13 93 d, példa: IFRS
jelöli.
13 IE63

2020.12.18.

member

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Aktiválható hitelfelvételi
költségek aktiválási rátája

A gazdálkodó egység azon – pénzeszközök kölcsönbe Közzététel: IAS 23 26 b
vételével kapcsolatos – hiteleihez kapcsolódó kamat- és
egyéb költségek súlyozott átlaga, amelyek az időszakban
fennálltak, és amelyek nem kimondottan egy minősített
eszköz megszerzése céljából felvett hitelek. [Hivatkozás:
Súlyozott átlag [member]; Hitelfelvételek]

ifrs-full

CapitalisedDevelopmentEx
penditureMember

member

Aktivált fejlesztési ráfordítás
[member]

Ez az elem a kereskedelmi gyártást vagy felhasználást Általános gyakorlat: IAS 38 119
megelőzően aktivált fejlesztési ráfordításból származó
immateriális javak csoportját jelöli. Egy immateriális
eszközt csak akkor kell megjeleníteni, ha a gazdálkodó
egység az alábbiak mindegyikét bizonyítani tudja: a) az
immateriális eszköz előállításának olyan műszaki kivite
lezhetőségét, hogy az felhasználásra vagy értékesítésre
alkalmas lesz; b) a gazdálkodó egység szándékát az imma
teriális eszköz befejezésére és felhasználására vagy értéke
sítésére; c) a gazdálkodó egység képességét az immateriális
eszköz felhasználására vagy értékesítésére; d) azt, hogy
hogyan fog az immateriális eszköz jövőbeni gazdasági
hasznokat keletkeztetni. Egyebek mellett, a gazdálkodó
egységnek bizonyítania kell az immateriális eszközből
származó termék piacának, vagy magának az immateriális
eszköz piacának a létezését, vagy amennyiben az belsőleg
kerül felhasználásra, az immateriális eszköz hasznosságát;
e) megfelelő műszaki, pénzügyi és egyéb források elérhe
tőségét a fejlesztés befejezéséhez, és az immateriális
eszköz felhasználásához vagy értékesítéséhez; valamint f)
a gazdálkodó egység képességét az immateriális eszköz
fejlesztése során az eszköznek tulajdonítható ráfordítás
megbízható mérésére.

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant,
credit

Tőke-visszavásárlási tartalék

A saját tőke összetevője, amely a gazdálkodó egység saját Általános gyakorlat: IAS 1 55
részvényeinek visszavásárlására képzett tartalékot foglalja
magában.

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveM
ember

member

Tőke-visszavásárlási tartalék
[member]

Ez az elem a saját tőke azon összetevőjét jelöli, amely a Általános gyakorlat: IAS 1 108
gazdálkodó egység saját részvényeinek visszavásárlására
képzett tartalékot foglalja magában.
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X.XX dura
tion
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CapitalisationRateOfBorro
wingCostsEligibleForCapitali
sation

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

axis

Tőkekövetelmények [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IAS 1 136
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member

Tőkekövetelmények [member]

Ez az elem a gazdálkodó egységre vonatkozó tőkeköve Közzététel: IAS 1 136
telményeket jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Tőkeköve
telmények« tengely alapértékét is jelöli.

ifrs-full

CapitalReserve

X instant,
credit

Tőketartalék

A saját tőke tőketartalékokat magában foglaló összetevője. Általános gyakorlat: IAS 1 55

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

Tőketartalék [member]

Ez az elem a saját tőke tőketartalékokat magában foglaló Általános gyakorlat: IAS 1 108
összetevőjét jelöli.

ifrs-full

CarryingAmountAccumula
tedDepreciationAmortisatio
nAndImpairmentAndGross
CarryingAmountAxis

axis

Könyv szerinti érték, halmozott Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet
értékcsökkenés, amortizáció és elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
értékvesztés és bruttó könyv
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
szerinti érték [axis]

2020.12.18.

Közzététel: IAS 16 73 d,
közzététel: IAS 16 73 e,
közzététel: IAS 38 118 c,
közzététel: IAS 38 118 e,
közzététel: IAS 40 76, közzététel:
IAS 40 79 c, közzététel:
IAS 40 79 d, közzététel:
IAS 41 50, közzététel:
IAS 41 54 f, közzététel:
IFRS 3 B67 d, közzététel:
IFRS 7 35H, közzététel:
IFRS 7 35I, általános gyakorlat:
IFRS 7 IG29 (hatályát veszti:
2021.1.1.), általános gyakorlat:
IFRS 7 37 b (hatályát veszti:
2021.1.1.)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CapitalRequirementsAxis

HU

ifrs-full

L 429/58

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Közzététel: IAS 16 73 e,
közzététel: IAS 38 118 e,
közzététel: IAS 40 76, közzététel:
IAS 40 79 d, közzététel:
IAS 41 50, közzététel:
IFRS 3 B67 d, közzététel:
IFRS 7 35H, közzététel:
IFRS 7 35I, példa: IFRS 7 IG29 a
(hatályát veszti: 2021.1.1.), példa:
IFRS 7 37 b (hatályát veszti:
2021.1.1.)

member

Könyv szerinti érték [member]

Ez az elem azt az összeget jelöli, amelyen egy eszközt – a
kapcsolódó halmozott értékcsökkenés vagy amortizáció és
a halmozott értékvesztés miatti veszteség levonása után –
kimutatnak. Egyéb elemek hiányában a »Könyv szerinti
érték, halmozott értékcsökkenés, amortizáció és érték
vesztés és bruttó könyv szerinti érték« tengely alapértékét
is jelöli. [Hivatkozás: Értékcsökkenési és amortizációs
leírás; Értékvesztés miatti veszteség]

ifrs-full

Cash

X instant,
debit

Készpénz

A pénztári készpénzállomány és a látra szóló betétek Általános gyakorlat: IAS 7 45
összege. [Hivatkozás: Pénztári készpénzállomány]

ifrs-full

CashAbstract

Pénzeszközök [abstract]

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFrom X duration,
RelatedParties
debit

Kapcsolt felektől kapott
pénzelőlegek és -kölcsönök

A kapcsolt felektől kapott pénzelőlegekből és kölcsö Általános gyakorlat: IAS 7 17
nökből származó pénzbevétel. [Hivatkozás: Kapcsolt
felek [member]; Kapott előlegek]

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMa
deToOtherPartiesClassifiedA
sInvestingActivities

X duration,
credit

Egyéb feleknek nyújtott,
befektetési tevékenységként
besorolt pénzelőlegek és
-kölcsönök

Az egyéb feleknek nyújtott, befektetési tevékenységként Példa: IAS 7 16 e
besorolt pénzelőlegek és -kölcsönök összege a pénzinté
zetek által nyújtott előlegek és kölcsönök kivételével.

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMa
deToRelatedParties

X duration,
credit

Kapcsolt feleknek nyújtott
pénzelőlegek és -kölcsönök

A kapcsolt feleknek nyújtott pénzelőlegekből és -kölcsö Általános gyakorlat: IAS 7 16
nökből származó pénzeszköz-kiáramlás. [Hivatkozás:
Kapcsolt felek [member]]

L 429/59

CarryingAmountMember
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ifrs-full

HU

Címke

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A pénzeszközök és a központi banknál vezetett számlák Általános gyakorlat: IAS 1 55
egyenlegeinek összege.

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

Pénzeszközök és pénzeszközegyenértékesek

A pénztári készpénzállomány és a látra szóló betétek, Közzététel: IAS 1 54 i, közzététel:
valamint az olyan rövid távú, magas likviditású befekte IAS 7 45, közzététel:
tések együttes összege, amelyek könnyen ismert összegű IFRS 12 B13 a
pénzeszközre válthatók át, és amelyeknél elhanyagolható
az értékváltozás kockázata. [Hivatkozás: Pénzeszközök;
Pénzeszköz-egyenértékesek]

ifrs-full

CashAndCashEquivalent
sAbstract

Pénzeszközök és pénzeszközegyenértékesek [abstract]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsA
X instant,
mountContributedToFairValu debit
eOfPlanAssets

Pénzeszközök és pénzeszközegyenértékesek, a program
eszközeinek valós értékében
való részesedés összege

A meghatározott juttatási program eszközeinek valós Példa: IAS 19 142 a
értékén belül a pénzeszközök és pénzeszköz-egyenérté
kesek összege. [Hivatkozás: Pénzeszközök és pénzesz
köz-egyenértékesek; Program eszközei, valós értéken;
Meghatározott juttatási programok [member]]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsClas
sifiedAsPartOfDisposalGroup
HeldForSale

X instant,
debit

Értékesítésre tartottá minősített
elidegenítési csoportba sorolt
pénzeszközök és pénzeszközegyenértékesek

Az értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportba Általános gyakorlat: IAS 7 45
sorolt pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek
összege. [Hivatkozás: Pénzeszközök és pénzeszköz-egyen
értékesek; Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési
csoportok [member]]

ifrs-full

CashAndCashEquivalents
X instant,
HeldByEntityUnavailableForU debit
seByGroup

Gazdálkodó egység által tartott
olyan pénzeszközök és
pénzeszköz-egyenértékesek,
amelyek a csoport számára
felhasználásra nem állnak
rendelkezésre

A gazdálkodó egység birtokában lévő olyan lényeges Közzététel: IAS 7 48
pénzeszköz és pénzeszköz-egyenértékes egyenlegek
összege, amelyek a csoport számára felhasználásra nem
állnak rendelkezésre. [Hivatkozás: Pénzeszközök és
pénzeszköz-egyenértékesek]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDif X instant,
ferentFromStatementOfFinan debit
cialPosition

Pénzeszközök és pénzeszközegyenértékesek, ha
különböznek a pénzügyi
helyzetre vonatkozó
kimutatástól

A pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek összege a Általános gyakorlat: IAS 7 45
cash flow-k kimutatásában, ha eltér a pénzeszközök és
pénzeszköz-egyenértékesek pénzügyi helyzetre vonatkozó
kimutatásban szereplő összegétől. [Hivatkozás: Pénzesz
közök és pénzeszköz-egyenértékesek]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDif
ferentFromStatementOfFinan
cialPositionAbstract

Pénzeszközök és pénzeszközegyenértékesek, ha
különböznek a pénzügyi
helyzetre vonatkozó
kimutatástól [abstract]

X instant,
debit

2020.12.18.

Pénzeszközök és a központi
banknál vezetett számlák
egyenlegei

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CashAndBankBalancesAtCent X instant,
debit
ralBanks

HU

ifrs-full
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Előtag

X duration,
debit

Megszerzett vagy elidegenített
leányvállalatban vagy üzleti
tevékenységekben lévő
pénzeszközök és pénzeszközegyenértékesek

Azon, a leányvállalatokban vagy más vállalkozásokban Közzététel: IAS 7 40 c
lévő pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek összege,
amelyekben az ellenőrzést megszerezték vagy elvesztették.
[Hivatkozás: Leányvállalatok [member]; Pénzeszközök és
pénzeszköz-egyenértékesek]

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsRe
cognisedAsOfAcquisitionDate

X instant,
debit

Akvizíció időpontjára
vonatkozóan megjelenített
pénzeszközök és pénzeszközegyenértékesek

Az üzleti kombinációban megszerzett pénzeszközöknek Általános gyakorlat: IFRS 3 B64 i
és pénzeszköz-egyenértékeseknek az akvizíció időpontjára
vonatkozóan megjelenített összege. [Hivatkozás: Pénzesz
közök és pénzeszköz-egyenértékesek; Üzleti kombinációk
[member]]

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubject
ToEnforceableMasterNettin
gArrangementOrSimilarAgre
ementNotSetOffAgainstFinan
cialLiabilities

X instant,
debit

Érvényesíthető nettósítási
keretmegállapodás vagy
hasonló megállapodás tárgyát
képező adott
készpénzbiztosítékok,
amelyeket nem számítottak be
pénzügyi kötelezettségekkel
szemben

Az érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy Példa: IFRS 7 IG40D, példa: IFRS
hasonló megállapodás tárgyát képező olyan adott kész 7 13C d ii
pénzbiztosíték összege, amelyeket nem számítottak be
pénzügyi kötelezettségekkel szemben. [Hivatkozás: Pénz
ügyi kötelezettségek]

ifrs-full

CashCollateralReceivedSub
X instant,
jectToEnforceableMasterNet
credit
tingArrangementOrSimilarAg
reementNotSetOffAgainstFi
nancialAssets

Érvényesíthető nettósítási
keretmegállapodás vagy
hasonló megállapodás tárgyát
képező, kapott
készpénzbiztosíték, amelyeket
nem számítottak be pénzügyi
eszközökkel szemben

Az érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy Példa: IFRS 7 IG40D, példa: IFRS
hasonló megállapodás tárgyát képező olyan kapott kész 7 13C d ii
pénzbiztosíték összege, amelyeket nem számítottak be
pénzügyi eszközökkel szemben. [Hivatkozás: Pénzügyi
eszközök]

ifrs-full

CashEquivalents

Pénzeszköz-egyenértékesek

Az olyan rövid távú, magas likviditású befektetések Általános gyakorlat: IAS 7 45
összege, amelyek könnyen ismert összegű pénzeszközre
válthatók át, és amelyeknél elhanyagolható az értékvál
tozás kockázata.

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

Pénzeszköz-egyenértékesek
[abstract]

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

Cash flow-fedezeti ügyletek
[abstract]

X instant,
debit

Hivatkozások

L 429/61

CashAndCashEquivalentsIn
SubsidiaryOrBusinessesAcqui
redOrDisposed2013

Dokumentációs címke
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ifrs-full

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

ifrs-full

CashFlowsFromContinuin
gAndDiscontinuedOperation
sAbstract

ifrs-full

CashFlowsFromLosingContro
lOfSubsidiariesOrOtherBusi
nessesClassifiedAsInvestin
gActivities

X duration,
debit

Leányvállalatok vagy más üzleti
tevékenységek feletti ellenőrzés
elvesztéséből származó,
befektetési tevékenységként
besorolt cash flow-k

A leányvállalatok vagy más üzleti tevékenységek feletti Közzététel: IAS 7 39
ellenőrzés elvesztéséből származó, befektetési tevékeny
ségként besorolt cash flow-k együttes összege. [Hivatko
zás: Leányvállalatok [member]]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecrea X duration,
seIncreaseInRestrictedCas
debit
hAndCashEquivalents

Korlátozás alatt álló
pénzeszközök és pénzeszközegyenértékesek csökkenéséből
(növekedéséből) származó
(ezekben használt) cash flow-k

A korlátozás alatt álló pénzeszközök és pénzeszköz- Általános gyakorlat: IAS 7 16
egyenértékesek csökkenéséből (növekedéséből) származó
pénzbevétel vagy pénzkiadás. [Hivatkozás: Korlátozás
alatt álló pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecrea X duration,
seIncreaseInShorttermDepo
debit
sitsAndInvestments

Rövid lejáratú betétek és
befektetések csökkenéséből
(növekedéséből) származó
(ezekben használt) cash flow-k

A rövid lejáratú betétek és befektetések csökkenéséből Általános gyakorlat: IAS 7 16
(növekedéséből) származó pénzbevétel vagy pénzkiadás.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplo
rationForAndEvaluationOfMi
neralResourcesClassifiedAsIn
vestingActivities

Ásványkincsek feltárásából és
felméréséből származó
(ezekben használt), befektetési
tevékenységként besorolt cash
flow-k

A következő tevékenységekből származó (ezekben hasz Közzététel: IFRS 6 24 b
nált), befektetési tevékenységként besorolt cash flow-k: az
ásványkincsek (beleértve az ásványokat, a kőolajat, a föld
gázt és más hasonló, nem megújuló természeti erőforrá
sokat) azt követő kutatása, hogy a gazdálkodó egység
jogszabály által biztosított jogot kapott az adott terület
feltárására, valamint az ásványkincs kitermelése műszaki
kivitelezhetőségének és gazdasági életképességének
meghatározása.

member

Cash flow-fedezeti ügyletek
[member]

Közzététel:
közzététel:
közzététel:
közzététel:

IAS 39 86 b,
IFRS 7 24A,
IFRS 7 24B,
IFRS 7 24C

HU

Ez az elem az olyan cashflow-változásoknak való kitettség
fedezetét jelöli, amely a) egy megjelenített eszközhöz vagy
kötelezettséghez (pl. egy változó kamatozású hitel jövő
beni kamatfizetéseinek összessége vagy egy része), vagy
egy nagyon valószínű előre jelzett ügylethez kapcsolódó
kockázatnak tulajdonítható; és b) hatással lehet az ered
ményre. [Hivatkozás: Fedezeti ügyletek [member]]

Hivatkozások
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Előtag

Folytatódó és megszűnt
tevékenységekből származó
cash flow-k [abstract]
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X duration,
debit

2020.12.18.

X duration,
debit

Ásványkincsek feltárásából és
felméréséből származó
(ezekben használt), működési
tevékenységként besorolt cash
flow-k

A következő tevékenységekből származó, (ezekben hasz Közzététel: IFRS 6 24 b
nált) működési tevékenységként besorolt cash flow-k: az
ásványkincsek (beleértve az ásványokat, a kőolajat, a föld
gázt és más hasonló, nem megújuló természeti erőforrá
sokat) azt követő kutatása, hogy a gazdálkodó egység
jogszabály által biztosított jogot kapott az adott terület
feltárására, valamint az ásványkincs kitermelése műszaki
kivitelezhetőségének és gazdasági életképességének
meghatározása.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinan
cingActivities

X duration,
debit

Finanszírozási
tevékenységekből származó
(ezekben használt) cash flow-k

Az olyan tevékenységekből származó (ezekben használt) Közzététel: IAS 7 10, közzététel:
cash flow-k, amelyek eredményeképpen változások állnak IAS 7 50 d
be a gazdálkodó egység saját tőkéjének és hitelfelvétele
inek nagyságában és összetételében.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinan
cingActivitiesAbstract

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinan
cingActivitiesContinuingOpe
rations

X duration,
debit

Finanszírozási
tevékenységekből származó
(ezekben használt) cash flow-k
– folytatódó tevékenységek

A gazdálkodó egység finanszírozási tevékenységeiből szár Közzététel: IFRS 5 33 c
mazó (ezekben használt), folytatódó tevékenységekhez
kapcsolódó cash flow-k. [Hivatkozás: Folytatódó tevékeny
ségek [member]; Finanszírozási tevékenységekből szár
mazó (ezekben használt) cash flow-k]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinan
cingActivitiesDiscontinued
Operations

X duration,
debit

Finanszírozási
tevékenységekből származó
(ezekben használt) cash flow-k
– megszűnt tevékenységek

A gazdálkodó egység finanszírozási tevékenységeiből szár Közzététel: IFRS 5 33 c
mazó (ezekben használt), megszűnt tevékenységekhez
kapcsolódó cash flow-k. [Hivatkozás: Megszűnt tevékeny
ségek [member]; Finanszírozási tevékenységekből szár
mazó (ezekben használt) cash flow-k]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncrea
seDecreaseInCurrentBorro
wings

X duration,
debit

Rövid lejáratú hitelfelvételek
növekedéséből (csökkenéséből)
származó (ezekben használt)
cash flow-k

A rövid lejáratú hitelfelvételek növekedéséből (csökkené Általános gyakorlat: IAS 7 17
séből) származó pénzbevétel vagy pénzkiadás. [Hivatko
zás: Rövid lejáratú hitelfelvételek]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncrea
sesInOperatingCapacity

X duration,
debit

Működési kapacitás
növekedéseiből származó
(ezekben használt) cash flow-k

A gazdálkodó egységnek a (például napi kibocsátási Példa: IAS 7 50 c
egységben mért) működési tevékenysége folytatására való
képessége növekedését megtestesítő cash flow-k együttes
összege.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsu
ranceContracts

X duration,
debit

Biztosítási szerződésekből
származó (ezekben használt)
cash flow-k

A biztosítási szerződésekből származó (ezekben használt) Közzététel: IFRS 4 37 b (hatályát
cash flow-k. [Hivatkozás: Biztosítási szerződések típusai veszti: 2021.1.1.)
[member]]

Hivatkozások

Finanszírozási
tevékenységekből származó
(ezekben használt) cash flow-k
[abstract]

L 429/63

CashFlowsFromUsedInExplo
rationForAndEvaluationOfMi
neralResourcesClassifiedAs
OperatingActivities

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

X duration,
debit

Címke

Befektetési tevékenységekből
származó (ezekben használt)
cash flow-k

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Befektetési tevékenységekből származó (ezekben használt) Közzététel: IAS 7 10, közzététel:
cash flow-k, azaz a hosszú lejáratú eszközök és olyan IAS 7 50 d
befektetések vásárlása és értékesítése, amelyeket a pénzesz
köz-egyenértékesek nem tartalmaznak.

CashFlowsFromUsedInInves
tingActivities

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInves
tingActivitiesAbstract

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInves
tingActivitiesContinuingOpe
rations

X duration,
debit

Befektetési tevékenységekből
származó (ezekben használt)
cash flow-k – folytatódó
tevékenységek

A gazdálkodó egység befektetési tevékenységeiből szár Közzététel: IFRS 5 33 c
mazó (ezekben használt), folytatódó tevékenységekhez
kapcsolódó cash flow-k. [Hivatkozás: Folytatódó tevékeny
ségek [member]; Befektetési tevékenységekből származó
(ezekben használt) cash flow-k]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInves
tingActivitiesDiscontinued
Operations

X duration,
debit

Befektetési tevékenységekből
származó (ezekben használt)
cash flow-k – megszűnt
tevékenységek

A gazdálkodó egység befektetési tevékenységeiből szár Közzététel: IFRS 5 33 c
mazó (ezekben használt), megszűnt tevékenységekhez
kapcsolódó cash flow-k. [Hivatkozás: Megszűnt tevékeny
ségek [member]; Befektetési tevékenységekből származó
(ezekben használt) cash flow-k]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMainta X duration,
iningOperatingCapacity
debit

Működési kapacitás
fenntartásából származó
(ebben használt) cash flow-k

A gazdálkodó egységnek a (például napi kibocsátási Példa: IAS 7 50 c
egységben mért) működési tevékenysége folytatására való
jelenlegi képessége fenntartásához szükséges cash flow-k
együttes összege.

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOpera
tingActivities

Működési tevékenységekből
származó (ezekben használt)
cash flow-k

Olyan tevékenységekből származó (ezekben használt) cash Közzététel: IAS 7 10, közzététel:
flow-k, amelyek a gazdálkodó egység fő bevételtermelő IAS 7 50 d
tevékenységei, valamint azon egyéb tevékenységei,
amelyek nem befektetési vagy finanszírozási tevékeny
ségek. [Hivatkozás: Bevételek]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOpera
tingActivitiesAbstract

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOpera
tingActivitiesContinuingOpe
rations

HU

ifrs-full

L 429/64

Előtag

Befektetési tevékenységekből
származó (ezekben használt)
cash flow-k [abstract]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

X duration

Működési tevékenységekből
származó (ezekben használt)
cash flow-k [abstract]
Működési tevékenységből
származó (ezekben használt)
cash flow-k – folytatódó
tevékenységek

A gazdálkodó egység működési tevékenységeiből szár Közzététel: IFRS 5 33 c
mazó (ezekben használt), folytatódó tevékenységekhez
kapcsolódó cash flow-k. [Hivatkozás: Folytatódó tevékeny
ségek [member]; Működési tevékenységekből származó
(ezekben használt) cash flow-k]

2020.12.18.

X duration,
debit

X duration,
debit

Működési tevékenységekből
származó (ezekben használt)
cash flow-k – megszűnt
tevékenységek

A gazdálkodó egység működési tevékenységeiből szár Közzététel: IFRS 5 33 c
mazó (ezekben használt), megszűnt tevékenységekhez
kapcsolódó cash flow-k. [Hivatkozás: Megszűnt tevékeny
ségek [member]; Működési tevékenységekből származó
(ezekben használt) cash flow-k]

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOpera
tions

X duration

Tevékenységekből származó
(ezekben használt) cash flow-k

A gazdálkodó egység tevékenységeiből származó (ezekben Példa: IAS 7 Cash flow-k
használt) cash flow-k.
kimutatásai, »Pénzügyi
intézménytől eltérő gazdálkodó
egységek«; példa: IAS 7 20

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOpera
tionsBeforeChangesInWor
kingCapital

X duration

Működő tőke változásai előtti
tevékenységekből származó
(ezekben használt) cash flow-k

A gazdálkodó egység működő tőkéjében bekövetkezett Példa: IAS 7 Cash flow-k
változások előtti tevékenységéből származó pénzbevétel kimutatásai, »Pénzügyi
vagy pénzkiadás.
intézménytől eltérő gazdálkodó
egységek«; általános gyakorlat:
IAS 7 20

ifrs-full

CashFlowsUsedInExploratio
nAndDevelopmentActivities

X duration,
credit

Feltárási és fejlesztési
tevékenységekben használt
cash flow-k

A feltárási és fejlesztési tevékenységekben használt cash Általános gyakorlat: IAS 7 16
flow-k.

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtaining
ControlOfSubsidiariesOrOt
herBusinessesClassifiedAsIn
vestingActivities

X duration,
debit

Leányvállalatok vagy más üzleti
tevékenységek feletti ellenőrzés
megszerzésében használt,
befektetési tevékenységként
besorolt cash flow-k

A leányvállalatok vagy más üzleti tevékenységek feletti Közzététel: IAS 7 39
ellenőrzés megszerzésében használt, befektetési tevékeny
ségként besorolt cash flow-k együttes összege. [Hivatko
zás: Leányvállalatok [member]]

ifrs-full

CashOnHand

X instant,
debit

Pénztári készpénzállomány

A gazdálkodó egység által tartott készpénzállomány Általános gyakorlat: IAS 7 45
összege. Nem tartalmazza a látra szóló betéteket.

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration,
credit

Lízingek pénzeszközkiáramlása

A lízingek pénzeszköz-kiáramlása.

Hivatkozások

Közzététel: IFRS 16 53 g

L 429/65

CashFlowsFromUsedInOpera
tingActivitiesDiscontinued
Operations

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsu
ranceContractsAndReinsuran
ceContractsIssued

X duration,
debit

ifrs-full

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

CashPaymentsForFutureCont X duration,
ractsForwardContractsOption credit
ContractsAndSwapCont
ractsClassifiedAsInvestingActi
vities

Futures-szerződésekre,
forwardszerződésekre, opciós
szerződésekre és swapszerződésekre vonatkozó,
befektetési tevékenységként
besorolt pénzkifizetések

Futures-szerződésekre, forwardszerződésekre, opciós szer Példa: IAS 7 16 g
ződésekre és swap-szerződésekre vonatkozó pénzeszközkiáramlás, kivéve, ha a szerződéseket forgatási vagy keres
kedési célból kötötték, vagy ha a kifizetések finanszírozási
tevékenységnek minősülnek.

ifrs-full

CashReceiptsFromFutureCont X duration,
ractsForwardContractsOption debit
ContractsAndSwapCont
ractsClassifiedAsInvestingActi
vities

Futures-szerződésekből,
forwardszerződésekből, opciós
szerződésekből és swapszerződésekből származó,
befektetési tevékenységként
besorolt pénzbevételek

Futures-szerződésekből, forwardszerződésekből, opciós Példa: IAS 7 16 h
szerződésekből és swap-szerződésekből származó pénzbe
vételek, kivéve, ha a szerződéseket forgatási vagy kereske
dési célból kötötték, vagy ha a bevételek finanszírozási
tevékenységnek minősülnek.

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymen
tOfAdvancesAndLoansMade
ToOtherPartiesClassifiedAsIn
vestingActivities

X duration,
debit

Egyéb feleknek nyújtott
előlegek és kölcsönök
visszafizetéséből származó,
befektetési tevékenységként
besorolt pénzbevételek

Az egyéb feleknek nyújtott előlegek és kölcsönök (a pénz Példa: IAS 7 16 f
intézetek által nyújtott előlegek és kölcsönök kivételével)
visszafizetéséből származó, befektetési tevékenységként
besorolt pénzbevétel.

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymen
tOfAdvancesAndLoansMade
ToRelatedParties

X duration,
debit

Pénzbevételek kapcsolt
feleknek nyújtott előlegek és
kölcsönök visszafizetéséből

A kapcsolt feleknek nyújtott kölcsönök és előlegek Általános gyakorlat: IAS 7 16
gazdálkodó egység részére történő visszafizetéséből szár
mazó pénzbevétel. [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvance
sAndLoansFromRelatedParties

X duration,
credit

Kapcsolt felektől kapott
pénzelőlegek és kölcsönök
visszafizetése

A kapcsolt felektől kapott pénzelőlegek és kölcsönök Általános gyakorlat: IAS 7 17
visszafizetése miatti pénzeszköz-kiáramlás. [Hivatkozás:
Kapcsolt felek [member]; Kapott előlegek]

ifrs-full

CashTransferred

X instant,
credit

Átadott pénzeszközök

Az üzleti kombináció során ellenértékként átadott Közzététel: IFRS 3 B64 f i
pénzeszköz valós értéke az akvizíció időpontjában. [Hivat
kozás: Üzleti kombinációk [member]]

Példa: IFRS 4 IG37 c (hatályát
veszti: 2021.1.1.), példa:
IFRS 4 37 e (hatályát veszti:
2021.1.1.)

2020.12.18.

A kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosí
tási szerződésekből eredő kötelezettségek csökkenése kifi
zetett pénzeszközök miatt. [Hivatkozás: Kibocsátott bizto
sítási szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből
eredő kötelezettségek]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Kifizetett pénzeszközök,
kibocsátott biztosítási
szerződésekből és
viszontbiztosítási
szerződésekből eredő
kötelezettségek

HU

Az elem típusa
és attribútumai

L 429/66

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

CategoriesOfAssetsRecogni
sedFromCostsToObtainOrFul
filContractsWithCustomersA
xis

axis

Vevői szerződés megkötésével
vagy teljesítésével kapcsolatos
költségekből származó
megjelenített eszközök
kategóriái [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 15 128 a
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecogni
sedFromCostsToObtainOrFul
filContractsWithCustomersM
ember

member

Vevői szerződés megkötésével
vagy teljesítésével kapcsolatos
költségekből származó
megjelenített eszközök
kategóriái [member]

Ez az elem a vevői szerződés megkötésével vagy teljesíté Közzététel: IFRS 15 128 a
sével kapcsolatos költségekből származó összes megjele
nített eszközt jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Vevői
szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos
költségekből származó megjelenített eszközök kategóriái«
tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Vevői szerződés
megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből
származó megjelenített eszközök]

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancia
lAssetsAbstract

Rövid lejáratú pénzügyi
eszközök kategóriái [abstract]

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancial
LiabilitiesAbstract

Rövid lejáratú pénzügyi
kötelezettségek kategóriái
[abstract]

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAsset
sAbstract

Pénzügyi eszközök kategóriái
[abstract]

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsA axis
xis

Pénzügyi eszközök kategóriái
[axis]

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabiliti
esAbstract

Pénzügyi kötelezettségek
kategóriái [abstract]

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabiliti
esAxis

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFi
nancialAssetsAbstract

Befektetett pénzügyi eszközök
kategóriái [abstract]

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFi
nancialLiabilitiesAbstract

Hosszú lejáratú pénzügyi
kötelezettségek kategóriái
[abstract]

Pénzügyi kötelezettségek
kategóriái [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 7 8
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

axis

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 7 8
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

L 429/67

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

axis

Kapcsolt felek kategóriái [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IAS 24 19
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

ChangeInAmountRecognised
ForPreacquisitionDeferredTa
xAsset

X duration,
debit

Akvizíció előtti halasztott
adókövetelésként megjelenített
összeg növekedése
(csökkenése)

A felvásárló akvizíció előtti halasztott adókövetelésének Közzététel: IAS 12 81 j
növekedése (csökkenése) egy olyan üzleti kombináció
eredményeként, amelynek hatására megváltozik annak
valószínűsége, hogy a felvásárló realizálhatja az eszközt.
[Hivatkozás: Halasztott adókövetelések; Üzleti kombiná
ciók [member]]

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCur
rencyBasisSpreadsAbstract

Devizafelárak értékváltozása
[abstract]

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardEle
mentsOfForwardContract
sAbstract

Forwardszerződések határidős
elemeinek értékváltozása
[abstract]

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValue
OfOptionsAbstract

Opciók időértékének
értékváltozása [abstract]

ifrs-full

ChangesInAggregateDifferen
ceBetweenFairValueAtInitial
RecognitionAndAmountDe
terminedUsingValuationTech
niqueYetToBeRecognisedAbst
ract

A kezdeti megjelenítéskori
valós érték és az ügyleti ár
közötti, az eredményben még
megjelenítendő összesített
különbözet változásai
[abstract]

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccount
ForCreditLossesOfFinancialAs
setsAbstract

Változások a pénzügyi
eszközök hitelezési
veszteségeinek értékvesztési
számláján [abstract]

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

ifrs-full

ChangesInBiologicalAsset
sAbstract

Biológiai eszközök változásai
[abstract]

ifrs-full

ChangesInContingentLiabiliti
esRecognisedInBusinessCom
binationAbstract

Üzleti kombinációból
származó függő
kötelezettségek változásai
[abstract]

X duration,
debit

Biológiai eszközök növekedése
(csökkenése)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CategoriesOfRelatedPartiesA
xis

HU

ifrs-full

L 429/68

Előtag

A biológiai eszközök növekedése (csökkenése). [Hivatko Közzététel: IAS 41 50
zás: Biológiai eszközök]

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabili
tyAssetAbstract

Halasztott adókötelezettségben
(adókövetelésben)
bekövetkezett változások
[abstract]

ifrs-full

ChangesInEquity

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasure
mentAssetsAbstract

Változások a valós értéken
történő értékelésben –
eszközök [abstract]

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
mentsAbstract

Változások a valós értéken
történő értékelésben – a
gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai [abstract]

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasure
mentLiabilitiesAbstract

Változások a valós értéken
történő értékelésben –
kötelezettségek [abstract]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfCredit
DerivativeAbstract

Hitelderivatívák valós értékének
változása [abstract]

X duration,
credit

Saját tőke növekedése
(csökkenése)

A saját tőke növekedése (csökkenése). [Hivatkozás: Saját Közzététel: IAS 1 106 d
tőke]

Változások a saját tőkében
[abstract]
text

Kockázati kitettség
változásainak ismertetése

A pénzügyi instrumentumokból eredő kockázati kitettség Közzététel: IFRS 7 33 c
változásainak ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi inst
rumentumok, csoport [member]]

L 429/69

Biztosítási szerződésekből
származó halasztott szerzési
költségekben bekövetkezett
változások [abstract]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ChangesInDeferredAcquisiti
onCostsArisingFromInsuran
ceContractsAbstract

Hivatkozások

HU

ifrs-full

Dokumentációs címke

2020.12.18.

Előtag

X duration,
debit

Eredménnyel szemben valós
értéken értékeltként megjelölt
pénzügyi eszköz valós
értékében bekövetkezett
növekedés (csökkenés), amely a
pénzügyi eszközök
hitelkockázata változásainak
tulajdonítható

Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltként Közzététel: IFRS 7 9 c
megjelölt pénzügyi eszközök (vagy pénzügyi eszközök
egy csoportja) valós értékének a pénzügyi eszközök hitel
kockázatában bekövetkezett változásnak tulajdonítható
növekedése (csökkenése), amely meghatározható: a) a
valós értékében bekövetkezett azon változás összegeként,
amely nem a piaci kockázatot keletkeztető piaci viszo
nyok változásainak tulajdonítható; vagy b) egy olyan alter
natív módszer használatával, amely a gazdálkodó egység
megítélése szerint hűebben tükrözi a valós értékében
bekövetkezett azon változás összegét, amely az eszköz
hitelkockázata változásainak tulajdonítható. [Hivatkozás:
Hitelkockázat [member]; Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinanci
alAssetsRelatedCreditDerivati
vesOrSimilarInstruments

X duration

Eredménnyel szemben valós
értéken értékeltként megjelölt
pénzügyi eszközökhöz
kapcsolódó hitelderivatívák
vagy hasonló instrumentumok
valós értékében bekövetkezett
növekedés (csökkenés)

Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltként Közzététel: IFRS 7 9 d
megjelölt pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó hitelderiva
tívák vagy hasonló instrumentumok valós értékében
bekövetkezett növekedés (csökkenés). [Hivatkozás: Szár
mazékos termékek [member]; Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

ChangesInFairValueOfFinanci X duration,
alLiabilityAttributableToChan credit
gesInCreditRiskOfLiability

Pénzügyi kötelezettség valós
értékének a kötelezettség
hitelkockázata változásainak
tulajdonítható növekedése
(csökkenése)

Egy pénzügyi kötelezettség valós értékének növekedése Közzététel: IFRS 7 10A a,
(csökkenése), amely a kötelezettség hitelkockázata válto közzététel: IFRS 7 10 a (hatályát
zásainak tulajdonítható. [Hivatkozás: Hitelkockázat [mem veszti: 2021.1.1.)
ber]]

ifrs-full

X duration,
ChangesInFairValueOfLoan
sOrReceivablesAttributableTo debit
ChangesInCreditRiskOfFinan
cialAssets

Kölcsönök vagy követelések
valós értékének a pénzügyi
eszközök hitelkockázata
változásainak tulajdonítható
növekedése (csökkenése)

Kölcsönök vagy követelések valós értékének növekedése Közzététel: IFRS 7 9 c (hatályát
(csökkenése), amely a kölcsönök és követelések hitelkoc veszti: 2021.1.1.)
kázata változásainak tulajdonítható, és amely meghatároz
ható: a) a valós értékében bekövetkezett azon változás
összegeként, amely nem a piaci kockázatot keletkeztető
piaci viszonyok változásainak tulajdonítható; vagy b) egy
olyan alternatív módszer használatával, amely a gazdál
kodó egység megítélése szerint hűebben tükrözi a valós
értékében bekövetkezett azon változás összegét, amely az
eszköz hitelkockázata változásainak tulajdonítható. [Hivat
kozás: Hitelkockázat [member]; Piaci kockázat [member]]

Hivatkozások

2020.12.18.

ChangesInFairValueOfFinanci
alAssetsAttributableToChan
gesInCreditRiskOfFinancialAs
sets

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

Címke
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Az elem típusa
és attribútumai
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péhez tartozó URI
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Az elem megnevezéséhez/szere
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Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

ChangesInFairValueOfLoan
sOrReceivablesRelatedCredit
DerivativesOrSimilarInstru
ments

X duration

Kölcsönökhöz vagy
követelésekhez kapcsolódó
hitelderivatívák vagy hasonló
instrumentumok valós
értékének növekedése
(csökkenése)

Kölcsönökhöz vagy követelésekhez kapcsolódó hitelderi Közzététel: IFRS 7 9 d (hatályát
vatívák vagy hasonló instrumentumok valós értékének veszti: 2021.1.1.)
növekedése (csökkenése). [Hivatkozás: Származékos
termékek [member]]

ifrs-full

ChangesInGoodwill

X duration,
debit

Goodwill növekedése
(csökkenése)

A goodwill növekedése (csökkenése). [Hivatkozás: Good Közzététel: IFRS 3 B67 d
will]

ifrs-full

ChangesInGoodwillAbstract

Változások a goodwillben
[abstract]

ifrs-full

ChangesInInsuranceContracts
ForReconciliationByCompo
nentsAbstract

Egyeztetési célú változások a
biztosítási szerződésekben
komponensek szerint [abstract]

ifrs-full

ChangesInInsuranceContracts
ForReconciliationByRemai
ningCoverageAndIncurredCla
imsAbstract

Egyeztetési célú változások a
biztosítási szerződésekben
fennmaradó fedezet és
felmerült kárigények szerint
[abstract]

ifrs-full

ChangesInIntangibleAsset
sAndGoodwillAbstract

Változások az immateriális
javakban és a goodwillben
[abstract]

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOt
herThanGoodwill

ifrs-full

ChangesInIntangibleAssetsOt
herThanGoodwillAbstract

ifrs-full

ChangesInInventoriesOfFinis
hedGoodsAndWorkInProg
ress

X duration,
debit

Késztermékek és befejezetlen
termelés csökkenése
(növekedése)

A késztermékek és befejezetlen termelés csökkenése Példa:
(növekedése). [Hivatkozás: Készletek; Rövid lejáratú kész IAS 1 102, közzététel: IAS 1 99
termékek; Rövid lejáratú befejezetlen termelés]

ifrs-full

ChangesInInvestmentProperty

X duration,
debit

Befektetési célú ingatlan
növekedése (csökkenése)

A befektetési célú ingatlan növekedése (csökkenése). Közzététel: IAS 40 79 d,
[Hivatkozás: Befektetési célú ingatlan]
közzététel: IAS 40 76

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

X duration,
debit

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Goodwilltől eltérő immateriális A goodwilltől eltérő immateriális javak növekedése (csök Közzététel: IAS 38 118 e
javak növekedése (csökkenése) kenése). [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivé
telével]
Változások az immateriális
javakban a goodwill kivételével
[abstract]

L 429/71
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Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

ChangesInInvestmentProper
tyAbstract

Változások a befektetési célú
ingatlanban [abstract]

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesArising
FromFinancingActivitiesAbst
ract

Változások finanszírozási
tevékenységből származó
kötelezettségekben [abstract]

ifrs-full

ChangesInLiabilitiesUnderIn
suranceContractsAndReinsu
ranceContractsIssuedAbstract

Kibocsátott biztosítási
szerződésekből és
viszontbiztosítási
szerződésekből eredő
kötelezettségek változásai
[abstract]

ifrs-full

ChangesInMethodsAndAs
sumptionsUsedInPreparing
SensitivityAnalysis

text

Érzékenységi elemzések
készítésénél használt
módszerek és feltételezések
változásainak ismertetése

Ismertetés a piaci kockázat azon típusaira vonatkozó érzé Közzététel: IFRS 7 40 c
kenységi elemzések készítésénél használt módszerek és
feltételezések változásairól, amelyeknek a gazdálkodó
egység ki van téve. [Hivatkozás: Piaci kockázat [member]]

ifrs-full

ChangesInMethodsUsedToMe text
asureRisk

Kockázat mérésére használt
módszerek változásainak
ismertetése

A pénzügyi instrumentumokból eredő kockázatok méré Közzététel: IFRS 7 33 c
sére használt módszerek változásainak ismertetése. [Hivat
kozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]

ifrs-full

ChangesInNetAssetsAvailable
ForBenefitsAbstract

Változások a juttatásokhoz
rendelkezésre álló nettó
eszközökben [abstract]

ifrs-full

ChangesInNetDefinedBenefit
LiabilityAssetAbstract

Változások a nettó
meghatározott juttatási
kötelezettségben (eszközben)
[abstract]

ifrs-full

ChangesInNominalAmoun
tOfCreditDerivativeAbstract

Hitelderivatívák névértékének
változása [abstract]

ifrs-full

ChangesInNumberOfSharesO
utstandingAbstract

Forgalomban lévő részvények
számának változásai [abstract]

ifrs-full

ChangesInObjectivesPolicie
sAndProcessesForManaging
Risk

text

Kockázatkezelésre vonatkozó
célok, politikák és eljárások
változásának ismertetése

ifrs-full

ChangesInOtherProvisions

X duration,
credit

Egyéb céltartalékok növekedése Az egyéb céltartalékok növekedése (csökkenése). [Hivatko Közzététel: IAS 37 84
(csökkenése)
zás: Egyéb céltartalékok]

HU

ifrs-full
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A pénzügyi instrumentumokból eredő kockázatok kezelé Közzététel: IFRS 7 33 c
sére vonatkozó célok, politikák és eljárások változásainak
ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok,
csoport [member]]

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Egyéb céltartalékok változásai
[abstract]

ChangesInPropertyPlantAndE
quipment

ifrs-full

ChangesInPropertyPlantAndE
quipmentAbstract

Ingatlanok, gépek és
berendezések változásai
[abstract]

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferra
lAccountCreditBalancesAbst
ract

Változások a hatósági
halasztott számlák követel
egyenlegeiben [abstract]

ifrs-full

ChangesInRegulatoryDeferra
lAccountDebitBalancesAbst
ract

Változások a hatósági
halasztott számlák tartozik
egyenlegeiben [abstract]

ifrs-full

ChangesInReimbursement
RightsAbstract

Visszatérítési jogok változásai
[abstract]

ifrs-full

ChangesInReimbursement
RightsAtFairValue

ifrs-full

ChangesInReinsuranceAsset
sAbstract

Változások a viszontbiztosítási
eszközökben [abstract]

ifrs-full

ChangesInTaxRatesOrTaxLaw member
sEnactedOrAnnouncedMem
ber

Adókulcsokban vagy
adótörvényekben bekövetkező,
törvénybe iktatott vagy
bejelentett változások
[member]

Ez az elem az adókulcsokban vagy adótörvényekben Példa: IAS 10 22 h
bekövetkező, törvénybe iktatott vagy bejelentett változá
sokat jelöli.

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBene axis
fitPlansAxis

Meghatározott juttatási
programok jellemzői [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Példa: IAS 19 138 b
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

CharacteristicsOfDefinedBene member
fitPlansMember

Ez az elem a meghatározott juttatási programok jellemzői Példa: IAS 19 138 b
Meghatározott juttatási
programok jellemzői [member] szerint alábontott összes meghatározott juttatási prog
ramot jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Meghatározott
juttatási programok jellemzői« tengely alapértékét is jelöli.

X duration,
debit

X duration,
debit

Ingatlanok, gépek és
berendezések növekedése
(csökkenése)

Az ingatlanok, gépek és berendezések növekedése (csök Közzététel: IAS 16 73 e
kenése). [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

Visszatérítési jogok növekedése A visszatérítési jogok valós értékének növekedése (csök Közzététel: IAS 19 141
(csökkenése), valós értéken
kenése). [Hivatkozás: Valós értéken [member]; Visszatérí
tési jogok, valós értéken]

L 429/73
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

CirculationRevenue

X duration,
credit

Terjesztési bevétel

A hírlapok, magazinok, folyóiratok, valamint digitális Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
applikációk és formátumok értékesítéséből származó
bevétel összege. [Hivatkozás: Bevételek]

ifrs-full

CircumstancesLeadingToRe
versalsOfInventoryWritedown

text

Készlet leértékelésének
visszaírásához vezető
körülmények ismertetése

Azon körülmények vagy események ismertetése, amelyek Közzététel: IAS 2 36 g
a készletek leértékelésének visszaírásához vezettek. [Hivat
kozás: Készletek; Készlet leértékelésének visszaírása]

ifrs-full

ClaimsAndBenefitsPaidNetOf
ReinsuranceRecoveries

X duration,
debit

Kárigények és kifizetett
juttatások, viszontbiztosítási
megtérülések levonása után

A kárigények és kifizetett juttatások összege a viszontbiz Általános gyakorlat: IAS 1 85
tosítási megtérülések levonása után.

ifrs-full

ClaimsIncurredButNotRepor
ted

X instant,
credit

Felmerült, de be nem jelentett
kárigények

A bekövetkezett, de a kötvénytulajdonosok által be nem Példa: IFRS 4 IG22 c (hatályát
jelentett biztosítási eseményekhez kapcsolódó kötelezett veszti: 2021.1.1.), példa:
ségek összege.
IFRS 4 37 b (hatályát veszti:
2021.1.1.)

ifrs-full

ClaimsReportedByPolicyhol
ders

X instant,
credit

Kötvénytulajdonosok által
bejelentett kárigények

A bekövetkezett biztosítási események kapcsán a kötvény
tulajdonosok által bejelentett kárigényekhez kapcsolódó
kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Biztosítási szerző
dések típusai [member]]

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivable
sAxis

axis

Megszerzett követelések
csoportjai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 3 B64 h
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

ClassesOfAcquiredReceivab
lesMember

member

Megszerzett követelések
csoportjai [member]

Ez az elem az üzleti kombináció során megszerzett köve Közzététel: IFRS 3 B64 h
telések csoportjait jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Meg
szerzett követelések csoportjai« tengely alapértékét is
jelöli. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

HU

ifrs-full
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Példa: IFRS 4 IG22 b (hatályát
veszti: 2021.1.1.), példa:
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Eszközcsoportok [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IAS 36 126,
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel közzététel: IAS 36 130 d ii,
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg. közzététel: IFRS 13 93,
közzététel: IFRS 16 53

ifrs-full

ClassesOfAssetsMember

member

Eszközök [member]

Ez az elem a múltbeli események eredményeképpen a Közzététel: IAS 36 126,
gazdálkodó egység ellenőrzése alatt álló meglévő gazda közzététel: IFRS 13 93,
sági erőforrásokat jelöli. A gazdasági erőforrás olyan jog, közzététel: IFRS 16 53
amely gazdasági hasznokat teremthet. Egyéb elemek
hiányában az »Eszközcsoportok« tengely alapértékét is
jelöli.

ifrs-full

ClassesOfCashPaymentsAbst
ract

Működési tevékenységekből
származó pénzkifizetések
csoportjai [abstract]

ifrs-full

ClassesOfCashReceiptsFrom
OperatingActivitiesAbstract

Működési tevékenységekből
származó pénzbevételek
csoportjai [abstract]

ifrs-full

ClassesOfContingentLiabilitie
sAxis

ifrs-full

ClassesOfCurrentInventorie
sAlternativeAbstract

Rövid lejáratú készletek
csoportjai, alternatív [abstract]

ifrs-full

ClassesOfEmployeeBenefitsEx
penseAbstract

Munkavállalói juttatási
költségek csoportjai [abstract]

ifrs-full

ClassesOfEntitysOwnEqui
tyInstrumentsAxis

axis

axis

Függő kötelezettségek
csoportjai [axis]

Gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumainak
csoportjai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IAS 37 86, közzététel:
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel IFRS 3 B67 c
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 13 93
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
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Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Pénzügyi eszközök csoportjai
[axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 9 7.2.34,
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel közzététel: IFRS 17 C32
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg. (hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
IFRS 4 39L b (hatályos: az IFRS 9
első alkalmazásától), közzététel:
IFRS 7 6, közzététel: IFRS 7 42I

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstrument
sAxis

axis

Pénzügyi instrumentumok
csoportjai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 7 36, közzététel:
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel IFRS 7 35K, közzététel:
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg. IFRS 7 35H, közzététel:
IFRS 7 35M

ifrs-full

ClassesOfFinancialInstru
mentsMember

member

Pénzügyi instrumentumok,
csoport [member]

Ez az elem a pénzügyi instrumentumok összevont
csoportjait jelöli. A pénzügyi instrumentum olyan szerző
dés, amely valamely gazdálkodó egységnél pénzügyi
eszközt, ugyanakkor egy másik gazdálkodó egységnél
pénzügyi kötelezettséget vagy tőkeinstrumentumot kelet
keztet. Egyéb elemek hiányában a »Pénzügyi instrumen
tumok csoportjai« tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás:
Pénzügyi eszközök; Pénzügyi kötelezettségek]

ifrs-full

ClassesOfFinancialLiabilitiesA
xis

axis

Pénzügyi kötelezettségek
csoportjai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 9 7.2.34,
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel közzététel: IFRS 7 6, közzététel:
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg. IFRS 7 42I

ifrs-full

ClassesOfIntangibleAsset
sAndGoodwillAxis

axis

Immateriális javak és goodwill
csoportjai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Általános gyakorlat: IAS 38 118
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Közzététel: IFRS 7 36, közzététel:
IFRS 7 35K, közzététel:
IFRS 7 35H, közzététel:
IFRS 7 35M

2020.12.18.
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axis

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Goodwilltől eltérő immateriális Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IAS 38 118
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
javak csoportjai [axis]
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ClassesOfIntangibleAssetsOt
herThanGoodwillAxis

ifrs-full

ClassesOfInventoriesAbstract

ifrs-full

ClassesOfLiabilitiesAxis

axis

Kötelezettségek csoportjai
[axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 13 93
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

ClassesOfOrdinarySharesAxis

axis

Törzsrészvények osztályai
[axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IAS 33 66
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

ClassesOfOtherProvision
sAbstract

ifrs-full

ClassesOfPropertyPlantAndE
quipmentAxis

axis

Ingatlanok, gépek és
berendezések csoportjai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IAS 16 73
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

ClassesOfProvisionsAxis

axis

Egyéb céltartalékok csoportjai
[axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IAS 37 84
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferra
lAccountBalancesAxis

axis

Hatósági halasztott
számlaegyenlegek csoportjai
[axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 14 30 c,
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel közzététel: IFRS 14 33
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

ClassesOfRegulatoryDeferra
lAccountBalancesMember

member

Hatósági halasztott
számlaegyenlegek csoportjai
[member]

Ez az elem a hatósági halasztott számlaegyenlegek összes Közzététel: IFRS 14 30 c,
csoportját (a ráfordítások és bevételek típusait együttesen) közzététel: IFRS 14 33
jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Hatósági halasztott
számlaegyenlegek csoportjai« tengely alapértékét is jelöli.
[Hivatkozás: Hatósági halasztott számlaegyenlegek [mem
ber]]

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Rövid lejáratú készletek
csoportjai [abstract]
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Egyéb céltartalékok csoportjai
[abstract]

L 429/77

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

ClassesOfShareCapitalAxis

ifrs-full

axis

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IAS 1 79 a
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ClassesOfShareCapitalMember member

Részvénytőke [member]

Ez az elem a gazdálkodó egység részvénytőkéjét jelöli. Közzététel: IAS 1 79 a
Egyéb elemek hiányában a »Részvénytőke osztályai«
tengely alapértékét is jelöli.

ifrs-full

ClassificationOfAssetsAsHeld
ForSaleMember

member

Eszközök értékesítésre tartottá
minősítése [member]

Ez az elem az eszközök értékesítésre tartottá minősítését Példa: IAS 10 22 c
jelöli. [Hivatkozás: Értékesítésre tartott befektetett
eszközök [member]]

ifrs-full

ClosingForeignExchangeRate

X.XX instant Külföldi pénznem
záróárfolyama

ifrs-full

CommencementOfMajorLiti
gationMember

member

ifrs-full

A beszámolási időszak végén érvényes azonnali átváltási Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
árfolyam. Az átváltási árfolyam két pénznem átváltási
aránya Az azonnali átváltási árfolyam az azonnali leszál
lításra alkalmazott átváltási árfolyam.
Ez az elem jelentősebb per indulását jelöli.

Példa: IAS 10 22 j

CommentaryByManagemen
text
tOnSignificantCashAndCashE
quivalentBalancesHeldByEn
tityThatAreNotAvailableForU
seByGroup

Vezetés kommentárja a
gazdálkodó egység birtokában
lévő olyan lényeges
pénzeszköz és pénzeszközegyenértékes egyenlegek
összegéről, amelyek a csoport
számára felhasználásra nem
állnak rendelkezésre

A vezetés kommentárja a gazdálkodó egység birtokában Közzététel: IAS 7 48
lévő olyan lényeges pénzeszköz és pénzeszköz-egyen
értékes egyenlegek összegéről, amelyek a csoport számára
felhasználásra nem állnak rendelkezésre. [Hivatkozás:
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek]

ifrs-full

CommercialPapersIssued

X instant,
credit

Kibocsátott kereskedelmi
értékpapírok

A gazdálkodó egység által kibocsátott kereskedelmi érték Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
papírok összege.

ifrs-full

CommitmentsForDevelop
mentOrAcquisitionOfBiologi
calAssets

X instant,
credit

Biológiai eszközök
fejlesztésével vagy
megszerzésével kapcsolatos
elkötelezettségek

A biológiai eszközök fejlesztésével vagy megszerzésével Közzététel: IAS 41 49 b
kapcsolatosan vállalt elkötelezettségek értéke. [Hivatkozás:
Biológiai eszközök]

ifrs-full

CommitmentsInRelationToJo
intVentures

X instant,
credit

Közös vállalkozásokkal
kapcsolatos elkötelezettségek

Azok az elkötelezettségek, amelyeket a gazdálkodó egység Közzététel: IFRS 12 23 a
a közös vállalkozásaival kapcsolatban az IFRS 12 standard
B18–B20. bekezdésében meghatározottak szerint vállalt.
[Hivatkozás: Közös vállalkozások [member]]

2020.12.18.

Jelentősebb per indulása
[member]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Részvénytőke osztályai [axis]

HU

ifrs-full

Az elem típusa
és attribútumai

L 429/78

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

X duration

Gazdálkodó egység által vállalt
elkötelezettségek – kapcsolt
felekkel folytatott ügyletek

A gazdálkodó egység által a kapcsolt felekkel szemben Példa: IAS 24 21 i
arra az esetre vállalt cselekvési elkötelezettségek, ha a
jövőben egy adott esemény bekövetkezik vagy elmarad,
ideértve a jövőben teljesülő szerződéseket (akár megjele
nítettek, akár nem). [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]

ifrs-full

CommitmentsMadeOnBehal
fOfEntityRelatedPartyTransac
tions

X duration

Gazdálkodó egység nevében
vállalt elkötelezettségek –
kapcsolt felekkel folytatott
ügyletek

A gazdálkodó egység nevében a kapcsolt felekkel szemben Példa: IAS 24 21 i
arra az esetre vállalt cselekvési elkötelezettségek, ha a
jövőben egy adott esemény bekövetkezik vagy elmarad,
ideértve a jövőben teljesülő szerződéseket (akár megjele
nítettek, akár nem). [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]

ifrs-full

CommodityPriceRiskMember

member

Árutőzsdei árkockázat
[member]

Ez az elem az egyéb árkockázat azon a kockázattípust Példa:
magában foglaló összetevőjét jelöli, hogy egy pénzügyi IFRS 7 IG32, példa: IFRS 7 40 a
instrumentum valós értéke vagy jövőbeni cash flow-i
ingadozni fognak az árutőzsdei árak változásai miatt.
[Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [mem
ber]]

ifrs-full

CommunicationAndNetwor
kEquipmentMember

member

Kommunikációs és hálózati
berendezések [member]

Ez az elem az ingatlanok, gépek és berendezések olyan Általános gyakorlat: IAS 16 37
csoportját jelöli, amely a hálózati berendezéseket foglalja
magában. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

ifrs-full

CommunicationExpense

X duration,
debit

Kommunikációs ráfordítás

A kommunikációval kapcsolatos ráfordítások összege.

ifrs-full

CompensationFromThirdPar
tiesForItemsOfPropertyPlan
tAndEquipment

X duration,
credit

Értékvesztetté vált, elvesztett
vagy átengedett ingatlanokra,
gépekre és berendezésekre
vonatkozóan harmadik féltől
kapott kompenzáció

Az értékvesztetté vált, elveszett vagy átengedett ingatla Közzététel: IAS 16 74 d
nokra, gépekre és berendezésekre vonatkozóan harmadik
személyektől kapott, az eredményben szerepeltetett
kompenzáció összege. [Hivatkozás: Eredmény; Ingatlanok,
gépek és berendezések]

ifrs-full

ComponentsOfEquityAxis

axis

Saját tőke összetevői [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IAS 1 106
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
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CommitmentsMadeByEntity
RelatedPartyTransactions

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

L 429/79

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

ifrs-full

ComponentsOfOtherCompre
hensiveIncomeThatWillBeRec
lassifiedToProfitOrLossNetOf
TaxAbstract

Egyéb átfogó jövedelem olyan
összetevői, amelyeket
átsorolnak az eredménybe,
adózás után [abstract]

ifrs-full

ComponentsOfOtherCompre
hensiveIncomeThatWillNot
BeReclassifiedToProfitOrLoss
BeforeTaxAbstract

Egyéb átfogó jövedelem olyan
összetevői, amelyeket nem
sorolnak át az eredménybe,
adózás előtt [abstract]

ifrs-full

ComponentsOfOtherCompre
hensiveIncomeThatWillNot
BeReclassifiedToProfitOrLoss
NetOfTaxAbstract

Egyéb átfogó jövedelem olyan
összetevői, amelyeket nem
sorolnak át az eredménybe,
adózás után [abstract]

ifrs-full

ComprehensiveIncome

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAbst
ract

Átfogó jövedelem [abstract]

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttri
butableToAbstract

Átfogó jövedelem, amely
hozzárendelhető [abstract]

X duration,
credit

Átfogó jövedelem

Az időszak során ügyletek és más események hatására a
saját tőkében bekövetkezett olyan változás összege, amely
nem a tulajdonosokkal, azok tulajdonosi minőségében,
folytatott ügyletek miatti változás.

Közzététel: IAS 1 106 a,
közzététel: IAS 1 81A c,
közzététel: IFRS 1 32 a ii,
közzététel: IFRS 1 24 b,
közzététel: IFRS 12 B12 b ix,
példa: IFRS 12 B10 b

2020.12.18.

Egyéb átfogó jövedelem olyan
összetevői, amelyeket
átsorolnak az eredménybe,
adózás előtt [abstract]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ComponentsOfOtherCompre
hensiveIncomeThatWillBeRec
lassifiedToProfitOrLossBefore
TaxAbstract

Hivatkozások

HU

ifrs-full

Dokumentációs címke

L 429/80

Előtag

Az elem típusa
és attribútumai

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttri
butableToNoncontrollingInte
rests

X duration,
credit

Átfogó jövedelem, amely nem
ellenőrző részesedésekhez
rendelhető

A nem ellenőrző részesedésekhez rendelhető átfogó jöve Közzététel: IAS 1 106 a,
delem összege. [Hivatkozás: Átfogó jövedelem; Nem ellen közzététel: IAS 1 81B b i
őrző részesedések]

ifrs-full

ComprehensiveIncomeAttri
butableToOwnersOfParent

X duration,
credit

Átfogó jövedelem, amely az
anyavállalat tulajdonosaihoz
rendelhető

Az anyavállalat tulajdonosaihoz rendelhető átfogó jöve Közzététel: IAS 1 106 a,
közzététel: IAS 1 81B b ii
delem összege. [Hivatkozás: Átfogó jövedelem]

ifrs-full

ComputerEquipmentMember

member

Számítógépes berendezések
[member]

Ez az elem az ingatlanok, gépek és berendezések olyan Általános gyakorlat: IAS 16 37
csoportját jelöli, amely a számítógépes berendezéseket
foglalja magában. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és beren
dezések]

ifrs-full

ComputerSoftware

X instant,
debit

Számítógépes szoftverek

A számítógépes szoftvereket magukban foglaló immateri Példa: IAS 38 119 c
ális javak összege. [Hivatkozás: Immateriális javak a good
will kivételével]

ifrs-full

ComputerSoftwareMember

member

Számítógépes szoftver
[member]

Ez az elem az immateriális javak olyan csoportját jelöli, Példa: IAS 38 119 c
amely a számítógépes szoftvereket foglalja magában.
[Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével]

ifrs-full

ConcentrationsOfRisk

text

Kockázatkoncentrációk
ismertetése

A pénzügyi instrumentumokból eredő kockázatkoncent Közzététel: IFRS 7 34 c
rációk ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentu
mok, csoport [member]]

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskAxis

axis

Kockázatkoncentrációk [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 17 127
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel (hatályos: 2021.1.1.)
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

ConcentrationsOfRiskMember

member

Kockázatkoncentrációk
[member]

Ez az elem a kockázatkoncentrációkat jelöli. Egyéb elemek Közzététel: IFRS 17 127
hiányában a »Kockázatkoncentrációk« tengely alapértékét (hatályos: 2021.1.1.)
is jelöli.

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
L 429/81

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

ifrs-full

ConfidenceLevelUsedToDeter
mineRiskAdjustmentForNon
financialRisk

X.XX instant Nem pénzügyi kockázatra
vonatkozó kockázati kiigazítás
meghatározásához használt
megbízhatósági szint

A nem pénzügyi kockázatra vonatkozó kockázati kiiga Közzététel: IFRS 17 119
zítás meghatározásához használt megbízhatósági szint. (hatályos: 2021.1.1.)
[Hivatkozás: Nem pénzügyi kockázatra vonatkozó kocká
zati kiigazítás [member]]

ifrs-full

ConsensusPricingMember

member

Megegyezésen alapuló árazás
[member]

Ez az elem a megegyezésen alapuló piaci árakból szár Példa:
mazó inputok (például ajánlati árak, összehasonlíthatósági IFRS 13 IE63, példa: IFRS 13 B5
kiigazítások) elemzését magában foglaló, a piaci megköze
lítésnek megfelelő értékelési technikát jelöl. [Hivatkozás:
Piaci megközelítés [member]]

ifrs-full

ConsiderationPaidReceived

X duration,
credit

Fizetett (kapott) ellenérték

A leányvállalatok vagy más vállalkozások feletti ellenőrzés Közzététel: IAS 7 40 a
megszerzésének (elvesztésének) tekintetében fizetett
(kapott) ellenérték összege. [Hivatkozás: Leányvállalatok
[member]]

ifrs-full

ConsolidatedAndSeparateFi
nancialStatementsAxis

axis

Konszolidált és egyedi
pénzügyi kimutatások [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IAS 27 4
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

ConsolidatedMember

member

Konszolidált [member]

Ez az elem egy csoport azon pénzügyi kimutatásait jelöli, Közzététel: IAS 27 4
amelyekben az anyavállalat és leányvállalatai eszközeit,
kötelezettségeit, saját tőkéjét, bevételeit, ráfordításait és
cash flow-it úgy prezentálják, mintha azok egyetlen
gazdasági egység pénzügyi kimutatásai lennének. Egyéb
elemek hiányában a »Konszolidált és egyedi pénzügyi
kimutatások« tengely alapértékét is jelöli.

2020.12.18.

A nem pénzügyi kockázatra vonatkozó kockázati kiiga Közzététel: IFRS 17 119
zítás meghatározásához használt, a megbízhatósági szint (hatályos: 2021.1.1.)
technikájától eltérő technika eredményeinek megfelelő
megbízhatósági szint [Hivatkozás: Nem pénzügyi kocká
zatra vonatkozó kockázati kiigazítás [member]]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

X.XX instant Nem pénzügyi kockázatra
ConfidenceLevelCorrespon
dingToResultsOfTechniqueOt
vonatkozó kockázati kiigazítás
herThanConfidenceLevelTech
meghatározásához használt, a
niqueUsedForDeterminingRis
megbízhatósági szint
kAdjustmentForNonfinancial
technikájától eltérő technika
Risk
eredményeinek megfelelő
megbízhatósági szint

HU

ifrs-full

L 429/82

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

ConsolidatedStructuredEntitie axis
sAxis

Konszolidált strukturált
gazdálkodó egységek [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 12 »A
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel gazdálkodó egység konszolidált
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg. strukturált gazdálkodó
egységekben lévő érdekeltségeivel
kapcsolatos kockázatok jellege«

ifrs-full

ConsolidatedStructuredEntiti
esMember

member

Konszolidált strukturált
Ez az elem a konszolidált strukturált gazdálkodó
gazdálkodó egységek [member] egységeket jelöli. A strukturált gazdálkodó egység olyan
gazdálkodó egység, amelyet úgy alakítottak ki, hogy a
szavazati vagy hasonló jogok ne legyenek domináns
tényezők annak eldöntésében, hogy ki ellenőrzi a gazdál
kodó egységet, mint például amikor a szavazati jogok
kizárólag igazgatási feladatokhoz kapcsolódnak, és a
lényeges tevékenységeket szerződéses megállapodások
útján irányítják. [Hivatkozás: Konszolidált [member]]

ifrs-full

ConstantPrepaymentRateMea
surementInputMember

member

Állandó előtörlesztési
kamatláb, értékelési input
[member]

Ez az elem az értékelési inputként használt állandó előtör Példa: IFRS 13 93 d, példa: IFRS
lesztési kamatlábat jelöli.
13 IE63

ifrs-full

ConstructionInProgress

X instant,
debit

Befejezetlen beruházás

A használatbavételre még nem alkalmas befektetett Általános gyakorlat: IAS 16 37
eszközök létrehozása során aktivált ráfordítás összege.
[Hivatkozás: Befektetett eszközök]

ifrs-full

ConstructionInProgressMem
ber

member

Befejezetlen beruházás
[member]

Ez az elem az olyan ingatlanok, gépek és berendezések Általános gyakorlat: IAS 16 37
létrehozása során aktivált ráfordítás összegét jelöli,
amelyek használatbavételre még nem alkalmasak (nin
csenek az ahhoz szükséges helyen és állapotban, hogy
képesek legyenek a vezetés szándékainak megfelelő műkö
désre). [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

ifrs-full

ConsumableBiologicalAs
setsMember

member

Fogyasztható biológiai
eszközök [member]

Ez az elem a fogyasztható biológiai eszközöket jelöli. A Példa: IAS 41 43
fogyasztható biológiai eszközök olyan eszközök,
amelyeket mezőgazdasági termékként takarítanak be,
vagy biológiai eszközként adnak el. [Hivatkozás: Biológiai
eszközök]

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Közzététel: IFRS 12 »A
gazdálkodó egység konszolidált
strukturált gazdálkodó
egységekben lévő érdekeltségeivel
kapcsolatos kockázatok jellege«
Az Európai Unió Hivatalos Lapja
L 429/83

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

X instant,
debit

Fogyasztóknak nyújtott
kölcsönök

A gazdálkodó egység által fogyasztóknak nyújtott Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
kölcsönök összege. [Hivatkozás: Fogyasztóknak nyújtott
kölcsönök [member]]

ifrs-full

ConsumerLoansMember

member

Fogyasztóknak nyújtott
kölcsönök [member]

Ez az elem a magánszemélyek részére személyes felhasz Példa: IFRS 7 IG40B, példa:
nálás céljára nyújtott kölcsönöket jelöli.
IFRS 7 6, példa: IFRS 7 IG20C

ifrs-full

ContingentConsiderationM
ember

member

Függő ellenérték [member]

Ez az elem a felvásárló kötelmét jelöli további eszközök Általános gyakorlat: IFRS 13 94
vagy tőkerészesedések átadására a felvásárolt korábbi
tulajdonosai részére – a felvásárolt feletti ellenőrzés érde
kében történő csere részeként –, ha meghatározott jövő
beli események bekövetkeznek vagy feltételek teljesülnek.

ifrs-full

ContingentConsiderationRe
cognisedAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Az akvizíció időpontjára
vonatkozóan megjelenített
függő ellenérték

Az üzleti kombináció során átadott ellenértékként Közzététel: IFRS 3 B64 g i
megjelenített függő ellenértékre vonatkozó megállapo
dások összege az akvizíció időpontjában. [Hivatkozás:
Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncur
redByVenturerInRelationToIn
terestsInJointVentures

X instant,
credit

Közös vállalkozásban lévő
A közös vállalkozásban lévő érdekeltségekkel kapcso Közzététel: IFRS 12 23 b
érdekeltségekkel kapcsolatban
latban felmerült függő kötelezettségek összege. [Hivatko
felmerült függő kötelezettségek zás: Függő kötelezettségek [member]; Közös vállalkozások
[member]]

ifrs-full

ContingentLiabilitiesIncurre
dInRelationToInterestsInAsso
ciates

X instant,
credit

A gazdálkodó egység társult vállalkozásban lévő érdekelt Közzététel: IFRS 12 23 b
Társult vállalkozásban lévő
érdekeltségekkel kapcsolatban
ségeivel kapcsolatban felmerült függő kötelezettségek
felmerült függő kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Társult vállalkozások [member];
Függő kötelezettségek [member]]

ifrs-full

ContingentLiabilitiesMember

member

Függő kötelezettségek
[member]

2020.12.18.

Ez az elem olyan lehetséges kötelmeket jelöl, amelyek Közzététel: IAS 37 88, közzététel:
múltbeli eseményekből származnak, és amelyeknek a léte IFRS 3 B67 c
zését csak egy vagy több, nem teljesen a gazdálkodó
egység ellenőrzése alatt álló, bizonytalan jövőbeli esemény
bekövetkezése vagy be nem következése fogja megerő
síteni; vagy meglévő kötelmek, amelyek múltbeli esemé
nyekből származnak, de azokat nem jelenítik meg, mert a)
valószínű, hogy a kötelmek teljesítéséhez gazdasági hasz
nokat megtestesítő erőforrások kiáramlására lesz szükség;
vagy b) a kötelmek összege nem határozható meg kellő
megbízhatósággal. Egyéb elemek hiányában a »Függő
kötelezettségek csoportjai« tengely alapértékét is jelöli.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ConsumerLoans
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ifrs-full

L 429/84

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Közös vállalkozásokhoz
kapcsolódó függő
kötelezettségek [member]

Ez az elem a közös vállalkozásokhoz kapcsolódó függő Példa: IAS 37 88
kötelezettségeket jelöli. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek
[member]; Közös vállalkozások [member]]

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecogni
sedAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Az akvizíció időpontjára
vonatkozóan megjelenített
függő kötelezettségek

Az üzleti kombinációból származó függő kötelezett Példa: IFRS 3 B64 i, példa:
ségeknek az akvizíció időpontjára vonatkozóan megjele IFRS 3 IE72
nített összege. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [mem
ber]; Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

ContingentLiabilitiesRecogni
sedInBusinessCombination

X instant,
credit

Üzleti kombinációból
származó függő
kötelezettségek

Az üzleti kombinációból származó függő kötelezettségek Közzététel: IFRS 3 B67 c
összege. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member];
Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

ContingentLiabilityArising
FromPostemploymentBenefi
tObligationsMember

member

Munkaviszony megszűnése
utáni juttatási kötelmekből
származó függő
kötelezettségek [member]

Ez az elem a munkaviszony megszűnése utáni juttatási Közzététel: IAS 19 152
kötelmekből származó függő kötelezettségeket jelöli. A
munkaviszony megszűnése utáni juttatások olyan (a
végkielégítéstől és a rövid távú munkavállalói juttatásoktól
eltérő) munkavállalói juttatások, amelyek a munkaviszony
befejezése után járnak. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek
[member]]

ifrs-full

ContingentLiabilityForDecom member
missioningRestorationAndRe
habilitationCostsMember

Leszerelési, helyreállítási és
Ez az elem a leszerelési, helyreállítási és rehabilitációs Példa: IAS 37 88
rehabilitációs költségekkel
költségekkel kapcsolatos függő kötelezettséget jelöli.
kapcsolatos függő kötelezettség [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member]]
[member]

ifrs-full

ContingentLiabilityForGuaran member
teesMember

Garanciákkal kapcsolatos függő Ez az elem garanciákkal kapcsolatos függő kötelezettséget Általános gyakorlat: IAS 37 88
jelöl. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member];
kötelezettség [member]
Garanciák [member]]

ifrs-full

ContinuingAndDiscontinued
OperationsAxis

axis

Folytatódó és megszűnt
tevékenységek [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 5 »Bemutatás és
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel közzététel«
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

ContinuingInvolvementInDe
recognisedFinancialAs
setsByTypeOfInstrumentAxis

axis

Kivezetett pénzügyi
eszközökben lévő folytatódó
részvétel, az instrumentum
típusa szerint [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Példa: IFRS 7 B33
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

L 429/85

member

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ContingentLiabilitiesOfJoint
VentureMember

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

ContinuingInvolvementInDe
recognisedFinancialAs
setsByTypeOfTransferAxis

axis

Kivezetett pénzügyi
eszközökben lévő folytatódó
részvétel, az átruházás típusa
szerint [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Példa: IFRS 7 B33
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

ContinuingOperationsMem
ber

member

Folytatódó tevékenységek
[member]

Ez az elem a gazdálkodó egység azon részét jelöli, Közzététel: IFRS 5 »Bemutatás és
amelyek nem megszűnt tevékenységek. A gazdálkodó közzététel«
egység egy része olyan tevékenységekből és cash flowkból tevődik össze, amelyek működési és pénzügyi beszá
molási célból egyértelműen megkülönböztethetők a
gazdálkodó egység fennmaradó részétől. Egyéb elemek
hiányában ez az elem a »Folytatódó és megszűnt tevé
kenységek« tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás:
Megszűnt tevékenységek [member]; Folytatódó és
megszűnt tevékenységek összevont értéke [member]]

ifrs-full

ContractAssets

X instant,
debit

Szerződéses eszközök

A vevőnek átadott árukért vagy szolgáltatásokért a gazdál Közzététel: IFRS 15 105,
kodó egységnek járó ellenértékhez való jog összege, ha e közzététel: IFRS 15 116 a
jog az idő múlásától eltérő feltételhez (például a gazdál
kodó egység jövőbeli teljesítéséhez) kötött.

ifrs-full

ContractAssetsAbstract

ifrs-full

ContractAssetsMember

member

Szerződéses eszközök
[member]

Ez az elem a szerződéses eszközöket jelöli. [Hivatkozás: Közzététel: IFRS 7 35H b iii,
Szerződéses eszközök]
közzététel: IFRS 7 35M b iii,
példa: IFRS 7 35N

ifrs-full

ContractDurationAxis

axis

Szerződés futamideje [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Példa: IFRS 15 B89 e
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

ContractDurationMember

member

Szerződés futamideje [member] Ez az elem a vevői szerződések összes futamidejét jelöli. Példa: IFRS 15 B89 e
Egyéb elemek hiányában a »Szerződés futamideje« tengely
alapértékét is jelöli.

HU

ifrs-full
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Előtag
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Szerződéses eszközök
[abstract]

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

X instant,
credit

Címke

Szerződéses kötelezettségek

Dokumentációs címke

Hivatkozások

ContractLiabilities

ifrs-full

ContractLiabilitiesAbstract

ifrs-full

ContractualAmountsToBeExc
hangedInDerivativeFinancia
lInstrumentForWhichGross
CashFlowsAreExchanged

X instant,
credit

Szerződés szerint kicserélendő
összegek olyan származékos
pénzügyi instrumentumban,
amelynél bruttó cash flow-k
cseréjére kerül sor

A szerződéses diszkontálatlan cash flow-k összege a szer Példa: IFRS 7 B11D d
ződés szerint, olyan származékos pénzügyi instrumen
tumban kicserélendő összegekhez kapcsolódóan, ahol
bruttó cash flow-k cseréjére kerül sor. [Hivatkozás: Szár
mazékos termékek [member]]

ifrs-full

ContractualCapitalCommit
ments

X instant,
credit

Szerződéses
tőkekötelezettségek

Azon tőkekötelezettségek összege, amelyekre a gazdál Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
kodó egység szerződést kötött. [Hivatkozás: Tőkekötele
zettségek]

ifrs-full

ContractualCommitmentsFo
rAcquisitionOfIntangibleAs
sets

X instant,
credit

Immateriális javak
megszerzésére vonatkozó
szerződéses elkötelezettségek

Az immateriális javak megszerzésére vonatkozó elkötele Közzététel: IAS 38 122 e
zettségek összege.

ifrs-full

ContractualCommitmentsFo
rAcquisitionOfPropertyPlan
tAndEquipment

X instant,
credit

Ingatlanok, gépek és
berendezések beszerzésére
vonatkozó szerződéses
elkötelezettségek

Az ingatlanok, gépek és berendezések beszerzésére vonat Közzététel: IAS 16 74 c
kozó szerződéses elkötelezettségek összege. [Hivatkozás:
Ingatlanok, gépek és berendezések]

ifrs-full

ContractualServiceMargin

X instant,
credit

Szerződéses szolgáltatási
margin

A szerződéses szolgáltatási margin összege. [Hivatkozás: Közzététel: IFRS 17 109
Szerződéses szolgáltatási margin [member]]
(hatályos: 2021.1.1.)

ifrs-full

ContractualServiceMarginM
ember

member

Szerződéses szolgáltatási
margin [member]

Ez az elem a biztosítási szerződéscsoporthoz tartozó
eszköz vagy kötelezettség könyv szerinti értékének
komponensét jelöli: azt a meg nem szolgált nyereséget,
amelyet a gazdálkodó egység akkor fog megjeleníteni,
amikor a csoportba tartozó biztosítási szerződések alapján
szolgáltatásokat nyújt.

HU

A gazdálkodó egység azon áruk vagy szolgáltatások Közzététel: IFRS 15 105,
vevőnek való átadására vonatkozó kötelmének összege, közzététel: IFRS 15 116 a
amelyek ellenértékét a vevőtől megkapta (vagy annak
összege esedékes).

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Szerződéses kötelezettségek
[abstract]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
L 429/87

Közzététel: IFRS 17 101 c
(hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 107 d (hatályos:
2021.1.1.)

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Ez az elem olyan szerződéses szolgáltatási margint jelöl, Közzététel: IFRS 17 114 c
amely nem kapcsolódik az áttérés időpontjában létező (hatályos: 2021.1.1.)
azon szerződésekhez, amelyekre a módosított visszame
nőleges módszert (az IFRS 17 standard C6–C19. bekez
désében leírtak szerint) vagy a valósérték-módszert (az
IFRS 17 standard C20–C24. bekezdésében leírtak szerint)
alkalmazták. [Hivatkozás: Szerződéses szolgáltatási margin
[member]]

ifrs-full

ContractualServiceMarginRe
latedToContractsThatExiste
dAtTransitionDateToWhich
FairValueApproachHasBee
nAppliedMember

member

Szerződéses szolgáltatási
margin, amely az áttérés
időpontjában létező azon
szerződésekhez kapcsolódik,
amelyekre a valósértékmódszert alkalmazták
[member]

Ez az elem olyan szerződéses szolgáltatási margint jelöl, Közzététel: IFRS 17 114 b
amely az áttérés időpontjában létező azon szerződésekhez (hatályos: 2021.1.1.)
kapcsolódik, amelyekre a valósérték-módszert (az IFRS 17
standard C20–C24. bekezdésében leírtak szerint) alkal
mazták. [Hivatkozás: Szerződéses szolgáltatási margin
[member]]

ifrs-full

ContractualServiceMarginRe
latedToContractsThatExiste
dAtTransitionDateToWhich
ModifiedRetrospectiveAppro
achHasBeenAppliedMember

member

Szerződéses szolgáltatási
margin, amely az áttérés
időpontjában létező azon
szerződésekhez kapcsolódik,
amelyekre a módosított
visszamenőleges módszert
alkalmazták [member]

Ez az elem olyan szerződéses szolgáltatási margint jelöl, Közzététel: IFRS 17 114 a
amely az áttérés időpontjában létező azon szerződésekhez (hatályos: 2021.1.1.)
kapcsolódik, amelyekre a módosított visszamenőleges
módszert (az IFRS 17 standard C6–C19. bekezdésében
leírtak szerint) alkalmazták. [Hivatkozás: Szerződéses szol
gáltatási margin [member]]

ifrs-full

ContributionsToPlanByEmp
loyerNetDefinedBenefitLiabili
tyAsset

X duration,
debit

Munkáltató hozzájárulásai a
programhoz – nettó
meghatározott juttatási
kötelezettség (eszköz)

A nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) Közzététel: IAS 19 141 f
csökkenése (növekedése) a munkáltató meghatározott
juttatási programhoz való hozzájárulása miatt. [Hivatko
zás: Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz);
Meghatározott juttatási programok [member]]

ifrs-full

ContributionsToPlanByPlan
X duration,
ParticipantsNetDefinedBenefit debit
LiabilityAsset

A nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) Közzététel: IAS 19 141 f
Program résztvevőinek
hozzájárulásai a programhoz – csökkenése (növekedése) a program résztvevőinek a
meghatározott juttatási programhoz való hozzájárulása
nettó meghatározott juttatási
kötelezettség (eszköz)
miatt. [Hivatkozás: Nettó meghatározott juttatási kötele
zettség (eszköz); Meghatározott juttatási programok
[member]]

ifrs-full

ContributionsToPlanNetDefi
nedBenefitLiabilityAsset

Programhoz való
hozzájárulások – nettó
meghatározott juttatási
kötelezettség (eszköz)

X duration,
debit

A nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) Közzététel: IAS 19 141 f
csökkenése (növekedése) a meghatározott juttatási prog
ramhoz való hozzájárulás miatt. [Hivatkozás: Nettó
meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz); Meghatá
rozott juttatási programok [member]]

2020.12.18.

Szerződéses szolgáltatási
margin, amely nem
kapcsolódik az áttérés
időpontjában létező azon
szerződésekhez, amelyekre a
módosított visszamenőleges
módszert vagy a valósértékmódszert alkalmazták
[member]
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ContractualServiceMarginNot member
RelatedToContractsThatExiste
dAtTransitionDateToWhich
ModifiedRetrospectiveApproa
chOrFairValueApproachHas
BeenAppliedMember
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

ContributionsToPlanNetDefi
nedBenefitLiabilityAssetAbst
ract

Programhoz való
hozzájárulások – nettó
meghatározott juttatási
kötelezettség (eszköz) [abstract]

ifrs-full

CopyrightsPatentsAndOther
IndustrialPropertyRightsServi
ceAndOperatingRights

X instant,
debit

Szerzői jogok, szabadalmak és
egyéb ipari jogok oltalma,
szolgáltatási és működtetési
jogok

A szerzői jogokat, szabadalmakat és egyéb ipari jogi oltal Példa: IAS 38 119 e
mat, valamint szolgáltatási és működtetési jogokat
magukban foglaló immateriális javak összege. [Hivatkozás:
Immateriális javak a goodwill kivételével]

ifrs-full

CopyrightsPatentsAndOther
IndustrialPropertyRightsServi
ceAndOperatingRightsMem
ber

member

Szerzői jogok, szabadalmak és
egyéb ipari jogok oltalma,
szolgáltatási és működtetési
jogok [member]

Ez az elem a szerzői jogokat, szabadalmakat és egyéb Példa: IAS 38 119 e
ipari jogi oltalmat, valamint szolgáltatási és működtetési
jogokat magukban foglaló immateriális javak csoportját
jelöli. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételé
vel]

ifrs-full

CorporateDebtInstruments
Held

X instant,
debit

Tartott vállalati
adósságinstrumentumok

A vállalat által kibocsátott és a gazdálkodó egység által Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
tartott adósságinstrumentumok összege. [Hivatkozás:
Tartott adósságinstrumentumok]

ifrs-full

CorporateLoans

X instant,
debit

Vállalkozóknak nyújtott
kölcsönök

A gazdálkodó egység által vállalkozóknak nyújtott Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
kölcsönök összege. [Hivatkozás: Vállalkozóknak nyújtott
kölcsönök [member]]

ifrs-full

CorporateLoansMember

member

Vállalkozóknak nyújtott
kölcsönök [member]

Ez az elem a vállalkozóknak nyújtott kölcsönöket jelöli. Általános gyakorlat: IAS 1 112 c,
példa: IFRS 7 6, példa:
IFRS 7 IG20C

ifrs-full

CostApproachMember

member

Bekerülésiérték-megközelítés
[member]

Ez az elem olyan értékelési technikát jelöl, amely azt az Példa: IFRS 13 62
értéket tükrözi, amely az adott időpontban szükséges
lenne egy eszköz szolgáltatási kapacitásának helyettesíté
sére (amelyet gyakran folyóáras pótlási költségként emle
getnek).

ifrs-full

CostOfInventoriesRecognise
dAsExpenseDuringPeriod

X duration,
debit

Készletek ráfordításként
elszámolt bekerülési értéke az
időszak során

Az időszak során a készletek ráfordításként elszámolt Közzététel: IAS 2 36 d
összege. [Hivatkozás: Készletek]

ifrs-full

CostOfMerchandiseSold

X duration,
debit

Értékesített áru bekerülési
értéke

Az időszak során értékesített és ráfordításként elszámolt Általános gyakorlat: IAS 1 85
áruk összege.

HU
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Vásárolt és értékesített energia
bekerülési értéke

Az időszak során vásárolt és értékesített, ráfordításként Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
elszámolt energia összege.

ifrs-full

CostOfSales

X duration,
debit

Értékesítés költsége

A közvetlenül vagy közvetetten az értékesített termé Közzététel: IAS 1 99, közzététel:
kekhez és szolgáltatásokhoz rendelt ráfordításokhoz IAS 1 103
kapcsolódó költségek összege, amely tartalmazza többek
között az addigra eladott készletek bekerülési értékében
korábban figyelembe vett költségeket, valamint a fel nem
osztott üzemi általános költségeket és a készletek nem
szokásos mértékű előállítási költségeit.

ifrs-full

CostOfSalesFoodAndBeverage

X duration,
debit

Értékesítés költsége – ételek és
italok

Az ételekhez és italokhoz rendelt értékesítési költség Általános gyakorlat: IAS 1 85
összege. [Hivatkozás: Értékesítés költsége]

ifrs-full

CostOfSalesHotelOperations

X duration,
debit

Értékesítés költsége –
szállodaüzemeltetés

A szállodaüzemeltetéshez rendelt értékesítési költség Általános gyakorlat: IAS 1 85
összege. [Hivatkozás: Értékesítés költsége]

ifrs-full

CostOfSalesRoomOccupancy
Services

X duration,
debit

Értékesítés költsége –
szálláshely-szolgáltatás

A szálláshely-szolgáltatáshoz rendelt értékesítési költség Általános gyakorlat: IAS 1 85
összege. [Hivatkozás: Értékesítés költsége]

ifrs-full

CostsToObtainContractsWith member
CustomersMember

Vevői szerződés megkötése
során felmerült költségek
[member]

Ez az elem a vevői szerződés megkötésével vagy teljesíté Példa: IFRS 15 128 a
sével kapcsolatos költségekből származó megjelenített
eszközök kategóriáját jelöli, amely a vevői szerződés
megkötésével kapcsolatos költségeket foglalja magában.
[Hivatkozás: Vevői szerződés megkötésével vagy teljesíté
sével kapcsolatos költségekből származó megjelenített
eszközök]

ifrs-full

CounterpartiesAxis

axis

Szerződő felek [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 7 B52
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

CounterpartiesMember

member

Szerződő felek [member]

Ez az elem a gazdálkodó egységen kívül a szerződésben Közzététel: IFRS 7 B52
részes feleket jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Szerződő
felek« tengely alapértékét is jelöli.

ifrs-full

CountryOfDomicileMember

member

Székhely szerinti ország
[member]

Ez az elem azt az országot jelöli, amelyben a gazdálkodó Közzététel: IFRS 8 33 b,
egység hivatalos címe vagy bejegyzett székhelye található. közzététel: IFRS 8 33 a

2020.12.18.

X duration,
debit
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Bejegyzés szerinti ország

Az az ország, amelyben a gazdálkodó egységet bejegyez Közzététel: IAS 1 138 a
ték.

CountryOfIncorporationOfEn text
tityWhoseConsolidatedFinan
cialStatementsHaveBeenPro
ducedForPublicUse

Azon gazdálkodó egység
bejegyzés szerinti országa,
amelynek a konszolidált
pénzügyi kimutatásai nyilvános
használatra elkészültek

A gazdálkodó egység legvégső vagy olyan közbenső Közzététel: IAS 27 16 a
szintű anyavállalatának bejegyzése szerinti ország,
amelynek az IFRS-ek szerinti konszolidált pénzügyi kimu
tatásai nyilvános használatra elkészültek. [Hivatkozás:
Konszolidált [member]; IFRS-ek [member]]

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfJo
intOperation

text

Közös tevékenység
bejegyzésének országa

Az az ország, amelyben a gazdálkodó egység közös tevé Közzététel: IFRS 12 21 a iii
kenységét bejegyezték. [Hivatkozás: Közös tevékenységek
[member]]

ifrs-full

CountryOfIncorporationOfJo
intVenture

text

Közös vállalkozás
bejegyzésének országa

Az az ország, amelyben a gazdálkodó egység közös vállal Közzététel: IAS 27 16 b ii,
kozását bejegyezték. [Hivatkozás: Közös vállalkozások közzététel: IAS 27 17 b ii,
[member]]
közzététel: IFRS 12 21 a iii

ifrs-full

CountryOfIncorporationOr
ResidenceOfAssociate

text

Társult vállalkozás
bejegyzésének országa

Az az ország, amelyben a gazdálkodó egység társult Közzététel: IAS 27 16 b ii,
vállalkozását bejegyezték. [Hivatkozás: Társult vállalko közzététel: IAS 27 17 b ii,
zások [member]]
közzététel: IFRS 12 21 a iii

ifrs-full

CountryOfIncorporationOr
ResidenceOfSubsidiary

text

Leányvállalat bejegyzésének
országa

Az az ország, amelyben a gazdálkodó egység leányválla Közzététel:
latát bejegyezték. [Hivatkozás: Leányvállalatok [member]] közzététel:
közzététel:
közzététel:

CountryOfIncorporation

ifrs-full

text

HU
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IAS 27 16 b ii,
IAS 27 17 b ii,
IFRS 12 12 b,
IFRS 12 19B b

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Létrehozás időpontja [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IAS 8 28 f i,
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel közzététel: IAS 8 29 c i,
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg. közzététel: IAS 8 49 b i

ifrs-full

CreditDerivativeFairValue

X instant,
debit

Hitelderivatíva, valós értéken

A hitelderivatíva valós értéke. [Hivatkozás: Valós értéken Közzététel: IFRS 7 24G a
[member]; Származékos termékek [member]]

ifrs-full

CreditDerivativeNominalA
mount

X instant

Hitelderivatíva, névértéken

A hitelderivatíva névértéke. [Hivatkozás: Származékos Közzététel: IFRS 7 24G a
termékek [member]]

ifrs-full

CreditExposure

X instant

Hitelezési kitettségek

A hitelkockázatból eredő veszteségnek való kitettség Példa: IFRS 7 IG24 a (hatályát
veszti: 2021.1.1.), példa:
összege. [Hivatkozás: Hitelkockázat [member]]
IFRS 7 IG25 b (hatályát veszti:
2021.1.1.), példa: IFRS 7 36 c
(hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

CreditImpairmentOfFinancia
lInstrumentsAxis

axis

Pénzügyi instrumentumok
hitelezési értékvesztése [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 7 35H,
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel közzététel: IFRS 7 35M
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

CreditImpairmentOfFinancia
lInstrumentsMember

member

Pénzügyi instrumentumok
hitelezési értékvesztése
[member]

Ez az elem a pénzügyi instrumentumok hitelezési érték Közzététel: IFRS 7 35H,
vesztésének valamennyi állapotát jelöli. A pénzügyi inst közzététel: IFRS 7 35M
rumentum értékvesztettnek minősül, ha bekövetkezett egy
vagy több olyan esemény, amely káros hatással van a
pénzügyi instrumentum becsült jövőbeli cash flow-ira.
Egyéb elemek hiányában ez az elem a »Pénzügyi inst
rumentumok hitelezési értékvesztése« tengely alapértékét
is jelöli.

2020.12.18.
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Előtag

CreditrelatedFeeAndCommis
sionIncome

X duration,
credit

Hitelhez kapcsolódó díjbevétel
és jutalékbevétel

A hitelhez kapcsolódó díjakból és jutalékokból származó Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
megjelenített bevétel összege. [Hivatkozás: Díj- és jutalék
bevétel]

ifrs-full

CreditRiskMember

member

Hitelkockázat [member]

Ez az elem annak kockázatát jelöli, hogy a devizaárfo
lyamok változásai miatt a pénzügyi instrumentum valós
értéke vagy jövőbeni cash flow-i ingadozni fognak. [Hivat
kozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]

ifrs-full

CreditSpreadMeasurementIn
putMember

member

Hitelképességi
kamatkülönbözet, értékelési
input [member]

Ez az elem az értékelési inputként használt hitelképességi Általános gyakorlat: IFRS 13 93 d
kamatkülönbözetet jelöli.

ifrs-full

CumulativeChangeInFairValu
eRecognisedInProfitOrLos
sOnSalesOfInvestmentPro
pertyBetweenPoolsOfAssets
MeasuredUsingDifferentMo
dels

X duration,
credit

Befektetési célú ingatlanok
eltérő értékelési modellt
használó állományok közötti
értékesítésekor az eredményben
elszámolt halmozott
valósérték-változások

Egy befektetési célú ingatlan valós értékének az ered Közzététel: IAS 40 75 f iv
ményben elszámolt olyan halmozott változása, amely
egy olyan állományból történő értékesítés során keletke
zett, amelynél a bekerülésiérték-modellt alkalmazzák, egy
olyan állományba, ahol a valósérték-modellt alkalmazzák.
[Hivatkozás: Valósérték-modell [member]; Befektetési célú
ingatlan]

ifrs-full

CumulativeGainLossOnDispo X duration,
salOfInvestmentsInEquityInst credit
rumentsDesignatedAsMeasu
redAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncome

Egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken
értékeltként megjelölt,
tőkeinstrumentumokban lévő
befektetések elidegenítéséhez
kapcsolódó halmozott nyereség
(veszteség)

A gazdálkodó egység által az egyéb átfogó jövedelemmel Közzététel: IFRS 7 11B c
szemben valós értéken értékeltként megjelölt, tőkeinst
rumentumokban lévő befektetések elidegenítéséhez
kapcsolódó halmozott nyereség (veszteség). [Hivatkozás:
Valós értéken [member]; Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

X duration,
CumulativeGainLossPrevio
uslyRecognisedInOtherComp credit
rehensiveIncomeArisingFrom
ReclassificationOfFinancialAs
setsOutOfFairValueThroug
hOtherComprehensiveInco
meIntoFairValueThroughProfi
tOrLossMeasurementCategory

Pénzügyi eszközöknek az
egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken értékelt
kategóriából az eredménnyel
szemben valós értéken értékelt
kategóriába való átsorolásából
származó, korábban az egyéb
átfogó jövedelemben
megjelenített halmozott
nyereség (veszteség)

Pénzügyi eszközöknek az egyéb átfogó jövedelemmel Közzététel: IAS 1 82 cb
szemben valós értéken értékelt kategóriából az eredmény
nyel szemben valós értéken értékelt kategóriába való átso
rolásából származó, korábban az egyéb átfogó jövede
lemben megjelenített halmozott nyereség (veszteség).
[Hivatkozás: Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben
valós értéken értékelt pénzügyi eszközök; Az eredmény
nyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök;
Egyéb átfogó jövedelem]

Hivatkozások

Közzététel: IFRS 17 124
(hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 125 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 127 (hatályos:
2021.1.1.), példa: IFRS 7 32

L 429/93
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Az elem típusa
és attribútumai
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

CumulativePreferenceDivi
dendsNotRecognised

X duration

Meg nem jelenített halmozódó
elsőbbségi osztalék

A halmozódó elsőbbségi osztalék meg nem jelenített Közzététel: IAS 1 137 b
összege.

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedSha
reOfLossesOfAssociates

X instant,
credit

Társult vállalkozások
veszteségeiből való, meg nem
jelenített, halmozott
részesedések

A társult vállalkozás veszteségeiből a gazdálkodó egységre Közzététel: IFRS 12 22 c
jutó, meg nem jelenített rész halmozott összege, ha a
gazdálkodó egység a tőkemódszer alkalmazásakor abba
hagyta a veszteségekből való részesedésének a megjelení
tését. [Hivatkozás: Társult vállalkozások [member]; Társult
vállalkozások veszteségeiből való meg nem jelenített
részesedés]

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedSha
reOfLossesOfJointVentures

X instant,
credit

Közös vállalkozások
veszteségeiből való, meg nem
jelenített, halmozott
részesedések

A közös vállalkozás veszteségeiből a gazdálkodó egységre Közzététel: IFRS 12 22 c
jutó, meg nem jelenített rész halmozott összege, ha a
gazdálkodó egység a tőkemódszer alkalmazásakor abba
hagyta a veszteségekből való részesedésének a megjelení
tését. [Hivatkozás: Közös vállalkozások [member]; Közös
vállalkozások veszteségeiből való meg nem jelenített
részesedés]

ifrs-full

CumulativeUnrecognisedSha
reOfLossesOfJointVenturesT
ransitionFromProportionate
ConsolidationToEquityMet
hod

X instant,
credit

Közös vállalkozások
veszteségeiből való, meg nem
jelenített, halmozott
részesedések, áttérés az arányos
konszolidációról a
tőkemódszerre

A gazdálkodó egység meg nem jelenített, halmozott része Közzététel: IFRS 11 C4
sedése azon közös vállalkozásai veszteségeiből, amelyek
tekintetében áttért az arányos konszolidációról a tőke
módszerre. [Hivatkozás: Közös vállalkozások [member];
Közös vállalkozások veszteségeiből való, meg nem jelení
tett, halmozott részesedések]

ifrs-full

CurrencyRiskMember

member

Devizakockázat [member]

Ez az elem a piaci kockázat azon a kockázattípust
magában foglaló összetevőjét jelöli, hogy egy pénzügyi
instrumentum valós értéke vagy jövőbeni cash flow-i
ingadozni fognak az átváltási árfolyamok változásai miatt.
[Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [mem
ber]]

HU
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Közzététel: IFRS 17 124
(hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 125 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 127 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 128 a ii (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 7 »Meghatározott fogalmak«

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

CurrencySwapContractMem
ber

member

Devizaswap-szerződés
[member]

Ez az elem devizaswap-szerződést jelöl. [Hivatkozás: Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
Swap-szerződés [member]]

ifrs-full

CurrentAccruedExpensesAn
dOtherCurrentLiabilities

X instant,
credit

Rövid lejáratú elhatárolt
ráfordítások és egyéb rövid
lejáratú kötelezettségek

A rövid lejáratú elhatárolt ráfordítások és egyéb rövid Általános gyakorlat: IAS 1 55
lejáratú kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Elhatárolá
sok; Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek]

ifrs-full

CurrentAccruedIncome

X instant,
debit

Rövid lejáratú elhatárolt
bevételek

A rövid lejáratú elhatárolt bevételek összege. [Hivatkozás: Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
Elhatárolt bevételek]

ifrs-full

CurrentAdvances

X instant,
credit

Kapott rövid lejáratú előlegek

A jövőben nyújtandó árukért vagy szolgáltatásokért Általános gyakorlat: IAS 1 55
kapott kifizetések rövid lejáratú összege. [Hivatkozás:
Kapott előlegek]

ifrs-full

CurrentAdvancesToSuppliers

X instant,
debit

Szállítóknak adott rövid
lejáratú előlegek

A szállítóknak az áruk vagy szolgáltatások átvétele előtt Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
adott rövid lejáratú előlegek összege.

ifrs-full

CurrentAgriculturalProduce

X instant,
debit

Rövid lejáratú mezőgazdasági
termék

A gazdálkodó egység biológiai eszközeiből származó Általános gyakorlat: IAS 2 37
betakarított termék értékének besorolása rövid lejáratú
készletként. [Hivatkozás: Biológiai eszközök; Készletek]

ifrs-full

CurrentAndDeferredTaxRela
tingToItemsChargedOrCredi
tedDirectlyToEquity

X duration,
debit

Közvetlenül a saját tőke javára
(terhére) elszámolt tételekhez
kapcsolódó tényleges és
halasztott adó

Azon tényleges és halasztott adók együttes összege, Közzététel: IAS 12 81 a
amelyek olyan konkrét tételekhez kapcsolódnak, amelyek
elszámolása közvetlenül a saját tőke terhére vagy javára
történik, például: a) a felhalmozott eredmény nyitóegyen
legének módosítása egy számviteli politika változásának
visszamenőleges alkalmazása vagy egy hiba kijavítása
miatt; valamint b) egy összetett pénzügyi instrumentum
tőkekomponensének elsődleges megjelenítésekor kelet
kező összeg. [Hivatkozás: Közvetlenül a saját tőke javára
(terhére) elszámolt tételekhez kapcsolódó halasztott adó;
Felhalmozott eredmény; Pénzügyi instrumentumok,
csoport [member]]

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

CurrentAndDeferredTaxRela
tingToItemsChargedOrCredi
tedDirectlyToEquityAbstract

Közvetlenül a saját tőke terhére
vagy javára elszámolt
tételekhez kapcsolódó
tényleges és halasztott adó
[abstract]

ifrs-full

CurrentAssets

ifrs-full

CurrentAssetsAbstract

ifrs-full

CurrentAssetsLiabilities

X instant,
debit

Forgóeszközök (rövid lejáratú
kötelezettségek)

A forgóeszközök rövid lejáratú kötelezettségekkel csök Általános gyakorlat: IAS 1 55
kentett összege.

ifrs-full

CurrentAssetsOtherThanAs
setsOrDisposalGroupsClassifi
edAsHeldForSaleOrAsHeld
ForDistributionToOwners

X instant,
debit

Forgóeszközök, az értékesítésre
tartottá vagy a tulajdonosok
közötti felosztásra tartottá
minősített befektetett eszközök
vagy elidegenítési csoportok
kivételével

A forgóeszközök összege, az értékesítésre tartottá vagy a Közzététel: IAS 1 66
tulajdonosok közötti felosztásra tartottá minősített befek
tetett eszközök vagy elidegenítési csoportok kivételével.
[Hivatkozás: Forgóeszközök; Értékesítésre tartottá minősí
tett elidegenítési csoportok [member]; Értékesítésre
tartottá minősített befektetett eszközök vagy elidegenítési
csoportok; Tulajdonosok közötti felosztásra tartottá minő
sített befektetett eszközök vagy elidegenítési csoportok]

ifrs-full

CurrentAssetsRecognisedAsO X instant,
debit
fAcquisitionDate

Akvizíció időpontjára
vonatkozóan megjelenített
forgóeszközök

Az üzleti kombinációban megszerzett forgóeszközöknek Általános gyakorlat: IFRS 3 B64 i
az akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített
összege. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

CurrentBiologicalAssets

X instant,
debit

Rövid lejáratú biológiai
eszközök

A rövid lejáratú biológiai eszközök összege. [Hivatkozás: Közzététel: IAS 1 54 f
Biológiai eszközök]

ifrs-full

CurrentBiologicalAssetsMem
ber

member

Rövid lejáratú biológiai
eszközök [member]

Ez az elem a rövid lejáratú biológiai eszközöket jelöli. Általános gyakorlat: IAS 41 50
[Hivatkozás: Biológiai eszközök]

X instant,
debit

Forgóeszközök

HU

ifrs-full

L 429/96

Előtag

Forgóeszközök [abstract]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Azon eszközök összege, amelyeket a gazdálkodó egység Közzététel: IAS 1 66, közzététel:
a) várhatóan a szokásos működési ciklusa során realizál, IFRS 12 B12 b i, példa:
vagy azon belül szándékozik értékesíteni vagy felhasz IFRS 12 B10 b
nálni; b) elsősorban kereskedési céllal tart; c) várhatóan
a beszámolási időszakot követő 12 hónapon belül reali
zál; vagy d) az IAS 7 standard meghatározása szerinti
pénzeszközként vagy pénzeszköz-egyenértékesként sorol
be, az olyan eszköz kivételével, amely nem váltható át,
nem cserélhető vagy nem használható fel valamely köte
lezettség kiegyenlítésére legalább a beszámolási időszakot
követő 12 hónapig. [Hivatkozás: Eszközök]

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Kibocsátott rövid lejáratú
kötvények és a kibocsátott
hosszú lejáratú kötvények
rövid lejáratú része

A kibocsátott rövid lejáratú kötvények és a kibocsátott Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
hosszú lejáratú kötvények rövid lejáratú részének összege.
[Hivatkozás: Kibocsátott kötvények]

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCur
rentPortionOfNoncurrentBor
rowings

X instant,
credit

Rövid lejáratú hitelfelvételek és A rövid lejáratú hitelfelvételek és a hosszú lejáratú hitel Általános gyakorlat: IAS 1 55
a hosszú lejáratú hitelfelvételek felvételek rövid lejáratú részének összege. [Hivatkozás:
rövid lejáratú része
Hitelfelvételek]

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCur
rentPortionOfNoncurrentBor
rowingsAbstract

Rövid lejáratú hitelfelvételek és
a hosszú lejáratú hitelfelvételek
rövid lejáratú része [abstract]

ifrs-full

CurrentBorrowingsAndCur
rentPortionOfNoncurrentBor
rowingsByTypeAbstract

Rövid lejáratú hitelfelvételek és
a hosszú lejáratú hitelfelvételek
rövid lejáratú része, típus
szerint [abstract]

ifrs-full

CurrentCommercialPapersIs
suedAndCurrentPortionOf
NoncurrentCommercialPaper
sIssued

X instant,
credit

Kibocsátott rövid lejáratú
kereskedelmi értékpapírok és a
kibocsátott hosszú lejáratú
kereskedelmi értékpapírok
rövid lejáratú része

A kibocsátott rövid lejáratú kereskedelmi értékpapírok és Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
a kibocsátott hosszú lejáratú kereskedelmi értékpapírok
rövid lejáratú részének összege. [Hivatkozás: Kibocsátott
kereskedelmi értékpapírok]

ifrs-full

CurrentContractAssets

X instant,
debit

Rövid lejáratú szerződéses
eszközök

A rövid lejáratú szerződéses eszközök összege. [Hivatko Közzététel: IFRS 15 105
zás: Szerződéses eszközök]

ifrs-full

CurrentContractLiabilities

X instant,
credit

Rövid lejáratú szerződéses
kötelezettségek

A rövid lejáratú szerződéses kötelezettségek összege. Közzététel: IFRS 15 105
[Hivatkozás: Szerződéses kötelezettségek]

ifrs-full

CurrentCrudeOil

X instant,
debit

Rövid lejáratú nyersolaj

A nyersolaj értékének besorolása rövid lejáratú készlet Általános gyakorlat: IAS 2 37
ként. [Hivatkozás: Készletek]

ifrs-full

CurrentDebtInstrumentsIs
sued

X instant,
credit

Kibocsátott rövid lejáratú
adósságinstrumentumok

A kibocsátott rövid lejáratú adósságinstrumentumok Általános gyakorlat: IAS 1 55
összege. [Hivatkozás: Kibocsátott adósságinstrumentu
mok]

ifrs-full

CurrentDepositsFromCusto
mers

X instant,
credit

Ügyfelektől származó rövid
lejáratú betétállomány

Az ügyfelektől származó rövid lejáratú betétállomány Általános gyakorlat: IAS 1 55
összege. [Hivatkozás: Ügyfelektől származó betétállo
mány]

ifrs-full

CurrentDerivativeFinancialAs
sets

X instant,
debit

Rövid lejáratú származékos
pénzügyi eszközök

A rövid lejáratú származékos pénzügyi eszközök összege. Általános gyakorlat: IAS 1 55
[Hivatkozás: Származékos pénzügyi eszközök]

L 429/97

X instant,
credit

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CurrentBondsIssuedAndCur
rentPortionOfNoncurrent
BondsIssued

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

X instant,
credit

Rövid lejáratú származékos
pénzügyi kötelezettségek

A rövid lejáratú származékos pénzügyi kötelezettségek Általános gyakorlat: IAS 1 55
összege. [Hivatkozás: Származékos pénzügyi kötelezett
ségek]

ifrs-full

CurrentDividendPayables

X instant,
credit

Rövid lejáratú osztalékfizetési
kötelezettség

A rövid lejáratú osztalékfizetési kötelezettségek összege. Általános gyakorlat: IAS 1 55
[Hivatkozás: Osztalékfizetési kötelezettségek]

ifrs-full

CurrentEstimateOfFutureCas
hOutflowsToBePaidToFulfi
lObligationMeasurementIn
putMember

member

Kötelem teljesítése érdekében
Ez az elem a kötelem teljesítése érdekében kifizetendő Példa: IFRS 13 B36 d
kifizetendő jövőbeni
jövőbeni pénzkiadások értékelési inputként használt jelen
pénzkiadások jelenlegi becslése, legi becslését jelöli.
értékelési input [member]

ifrs-full

CurrentExciseTaxPayables

X instant,
credit

Rövid lejáratú fizetendő
jövedéki adó

A fizetendő jövedéki adó rövid lejáratú összege. [Hivatko Általános gyakorlat: IAS 1 78
zás: Fizetendő jövedéki adó]

ifrs-full

CurrentFinanceLeaseReceivab
les

X instant,
debit

Rövid lejáratú pénzügyilízingkövetelések

A rövid lejáratú pénzügyilízing-követelések összege. Általános gyakorlat: IAS 1 55
[Hivatkozás: Pénzügyilízing-követelések]

ifrs-full

CurrentFinancialAssets

X instant,
debit

Rövid lejáratú pénzügyi
eszközök

A rövid lejáratú pénzügyi eszközök összege. [Hivatkozás: Közzététel: IFRS 7 25
Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtA
mortisedCost

X instant,
debit

Rövid lejáratú pénzügyi
eszközök amortizált bekerülési
értéken

Az amortizált bekerülési értéken értékelt rövid lejáratú Közzététel: IFRS 7 8 f
pénzügyi eszközök összege. [Hivatkozás: Amortizált beke
rülési értéken értékelt pénzügyi eszközök]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughOtherCompre
hensiveIncome

X instant,
debit

Egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken értékelt
rövid lejáratú pénzügyi
eszközök

Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken Közzététel: IFRS 7 8 h
értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközök összege. [Hivat
kozás: Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken
értékelt pénzügyi eszközök]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughOtherCompre
hensiveIncomeAbstract

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughProfitOrLoss

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CurrentDerivativeFinancialLia
bilities

HU

ifrs-full

L 429/98

Előtag

Egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken értékelt
rövid lejáratú pénzügyi
eszközök [abstract]
Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt rövid lejáratú
pénzügyi eszközök

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejá Közzététel: IFRS 7 8 a
ratú pénzügyi eszközök összege. [Hivatkozás: Az ered
ménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszkö
zök]

2020.12.18.

X instant,
debit

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughProfitOrLos
sAbstract

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughProfitOrLossC
lassifiedAsHeldForTrading

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFair X instant,
ValueThroughProfitOrLossDe debit
signatedUponInitialRecogni
tion

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsAtFair
ValueThroughProfitOrLoss
MandatorilyMeasuredAtFair
Value

ifrs-full

ifrs-full

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt rövid lejáratú
pénzügyi eszközök [abstract]

2020.12.18.

Előtag

HU

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt rövid lejáratú
pénzügyi eszközök, kezdeti
megjelenítéskor vagy később
megjelölve

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, kezdeti Közzététel: IFRS 7 8 a
megjelenítéskor vagy később ekként megjelölt rövid lejá
ratú pénzügyi eszközök összege. [Hivatkozás: Eredmény
nyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök,
kezdeti megjelenítéskor vagy később megjelölve]

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt rövid lejáratú
pénzügyi eszközök, kötelezően
valós értéken értékelve

Az IFRS 9 standardnak megfelelően kötelezően az ered Közzététel: IFRS 7 8 a
ménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejáratú
pénzügyi eszközök összege. [Hivatkozás: Eredménnyel
szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök, köte
lezően valós értéken értékelve]

CurrentFinancialAssetsAtFair X instant,
ValueThroughProfitOrLossMe debit
asuredAsSuchInAccordance
WithExemptionForReacquisi
tionOfOwnEquityInstruments

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt rövid lejáratú
pénzügyi eszközök, a saját
tőkeinstrumentumok
visszavásárlására vonatkozó
mentességnek megfelelően
ekként értékelve

Azon eredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid Közzététel: IFRS 7 8 a (hatályos:
lejáratú pénzügyi eszközök összege, amelyeket a saját 2021.1.1.)
tőkeinstrumentumok visszavásárlására vonatkozó mentes
ségnek megfelelően ekként értékelnek. [Hivatkozás: Ered
ménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszkö
zök, a saját tőkeinstrumentumok visszavásárlására vonat
kozó mentességnek megfelelően ekként értékelve]

CurrentFinancialAssetsAtFair X instant,
ValueThroughProfitOrLossMe debit
asuredAsSuchInAccordance
WithExemptionForRepurcha
seOfOwnFinancialLiabilities

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt rövid lejáratú
pénzügyi eszközök, a saját
pénzügyi kötelezettségek
visszavásárlására vonatkozó
mentességnek megfelelően
ekként értékelve

Azon eredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid Közzététel: IFRS 7 8 a (hatályos:
lejáratú pénzügyi eszközök összege, amelyeket a saját 2021.1.1.)
pénzügyi kötelezettségek visszavásárlására vonatkozó
mentességnek megfelelően ekként értékelnek. [Hivatkozás:
Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi
eszközök, a saját pénzügyi kötelezettségek visszavásárlá
sára vonatkozó mentességnek megfelelően ekként értékel
ve]

X instant,
debit

L 429/99

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, kereske Általános gyakorlat: IAS 1 55,
dési céllal tartottként besorolt rövid lejáratú pénzügyi közzététel: IFRS 7 8 a (hatályát
eszközök összege. [Hivatkozás: Eredménnyel szemben veszti: 2021.1.1.)
valós értéken értékelt, kereskedési céllal tartottként beso
rolt pénzügyi eszközök]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt, kereskedési
céllal tartottként besorolt rövid
lejáratú pénzügyi eszközök

X instant,
debit

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Értékesíthető rövid lejáratú
pénzügyi eszközök

Az értékesíthető rövid lejáratú pénzügyi eszközök Közzététel: IFRS 7 8 d (hatályát
összege. [Hivatkozás: Értékesíthető pénzügyi eszközök; veszti: 2021.1.1.)
Rövid lejáratú pénzügyi eszközök]

ifrs-full

CurrentFinancialAssetsMeasu
redAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncome

X instant,
debit

Egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken értékelt
rövid lejáratú pénzügyi
eszközök

Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken Közzététel: IFRS 7 8 h
értékelt rövid lejáratú pénzügyi eszközök összege. [Hivat
kozás: Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken
értékelt pénzügyi eszközök]

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilities

X instant,
credit

Rövid lejáratú pénzügyi
kötelezettségek

A rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek összege. [Hivat Közzététel: IFRS 7 25
kozás: Pénzügyi kötelezettségek]

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesA
tAmortisedCost

X instant,
credit

Rövid lejáratú pénzügyi
kötelezettségek amortizált
bekerülési értéken

Az amortizált bekerülési értéken értékelt rövid lejáratú Közzététel: IFRS 7 8 g, közzététel:
pénzügyi kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Amortizált IFRS 7 8 f (hatályát veszti:
bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek]
2021.1.1.)

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAt X instant,
FairValueThroughProfitOrLoss credit

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt rövid lejáratú
pénzügyi kötelezettségek

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid lejá Közzététel: IFRS 7 8 e
ratú pénzügyi kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Az
eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi
kötelezettségek]

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAt
FairValueThroughProfitOrLos
sAbstract

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt rövid lejáratú
pénzügyi kötelezettségek
[abstract]

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAt
FairValueThroughProfitOr
LossClassifiedAsHeldForTra
ding

X instant,
credit

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt, kereskedési
céllal tartottként besorolt rövid
lejáratú pénzügyi
kötelezettségek

Azon eredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid Közzététel: IFRS 7 8 e
lejáratú pénzügyi kötelezettségek összege, amelyek
megfelelnek a kereskedési céllal tartás fogalmának. [Hivat
kozás: Eredménnyel szemben valós értéken értékelt rövid
lejáratú pénzügyi kötelezettségek]

ifrs-full

CurrentFinancialLiabilitiesAt
FairValueThroughProfitOr
LossDesignatedUponInitialRe
cognition

X instant,
credit

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt rövid lejáratú
pénzügyi kötelezettségek,
kezdeti megjelenítéskor vagy
később megjelölve

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, kezdeti Közzététel: IFRS 7 8 e
megjelenítéskor vagy később ekként megjelölt rövid lejá
ratú pénzügyi kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Ered
ménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötele
zettségek, kezdeti megjelenítéskor vagy később megjelöl
ve]

2020.12.18.

X instant,
debit
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CurrentFinancialAssetsAvai
lableforsale

HU

ifrs-full

L 429/100

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

X instant,
debit

Rövid lejáratú ételek és italok

Az ételek és italok értékének besorolása rövid lejáratú Általános gyakorlat: IAS 2 37
készletként. [Hivatkozás: Készletek]

ifrs-full

CurrentFuel

X instant,
debit

Rövid lejáratú tüzelőanyag

A tüzelőanyag értékének besorolása rövid lejáratú készlet Általános gyakorlat: IAS 2 37
ként. [Hivatkozás: Készletek]

ifrs-full

CurrentGovernmentGrants

X instant,
credit

Rövid lejáratú állami
támogatások

A pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban halasztott Általános gyakorlat: IAS 1 55
bevételként megjelenített rövid lejáratú állami támoga
tások összege. [Hivatkozás: Kormányzat [member];
Halasztott bevételek; Állami támogatások]

ifrs-full

CurrentHeldtomaturityInvest
ments

X instant,
debit

Rövid lejáratú, lejáratig
tartandó befektetések

A rövid lejáratú, lejáratig tartandó befektetések összege. Közzététel: IFRS 7 8 b (hatályát
[Hivatkozás: Lejáratig tartandó befektetések]
veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

CurrentInterestPayable

X instant,
credit

Rövid lejáratú kamatfizetési
kötelezettség

A rövid lejáratú kamatfizetési kötelezettség összege. Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
[Hivatkozás: Kamatfizetési kötelezettség]

ifrs-full

CurrentInterestReceivable

X instant,
debit

Rövid lejáratú kamatkövetelés

A rövid lejáratú kamatkövetelés összege. [Hivatkozás: Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
Kamatkövetelés]

ifrs-full

CurrentInventoriesArising
FromExtractiveActivitiesAbst
ract

ifrs-full

CurrentInventoriesHeldFor
Sale

X instant,
debit

Rövid lejáratú, értékesítésre
tartott készletek

ifrs-full

CurrentInventoriesInTransit

X instant,
debit

Rövid lejáratú, szállításban lévő A szállításban lévő készletek értékének besorolása rövid Általános gyakorlat: IAS 2 37
készletek
lejáratú készletként. [Hivatkozás: Készletek]

ifrs-full

CurrentInvestments

X instant,
debit

Rövid lejáratú befektetések

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CurrentFoodAndBeverage

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Rövid lejáratú készletek
kitermelő tevékenységből
[abstract]
Azon készletek értékének besorolása rövid lejáratú kész Általános gyakorlat: IAS 2 37
letként, amelyeket a szokásos üzletmenet keretében
történő értékesítés céljaira tartanak. [Hivatkozás: Készle
tek]

Általános gyakorlat: IAS 1 55

L 429/101

A rövid lejáratú befektetések összege.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A gazdálkodó egység által az egyéb átfogó jövedelemmel Közzététel: IFRS 7 8 h
szemben valós értéken értékeltként megjelölt, tőkeinst
rumentumokban lévő rövid lejáratú befektetések összege.
[Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós
értéken értékeltként megjelölt, tőkeinstrumentumokban
lévő befektetések]

ifrs-full

CurrentLeaseLiabilities

X instant,
credit

Rövid lejáratú
lízingkötelezettségek

A rövid lejáratú lízingkötelezettségek összege. [Hivatko Közzététel: IFRS 16 47 b
zás: Lízingkötelezettségek]

ifrs-full

CurrentLiabilities

X instant,
credit

Rövid lejáratú kötelezettségek

Azon kötelezettségek összege: a) amelyeket a gazdálkodó Közzététel: IAS 1 69, közzététel:
egység a szokásos működési ciklusa alatt várhatóan IFRS 12 B12 b iii, példa:
kiegyenlít; b) amelyeket a gazdálkodó egység elsősorban IFRS 12 B10 b
kereskedési céllal tart; c) amelyek rendezése a beszámolási
időszak végét követő tizenkét hónapon belül esedékes;
vagy d) amelynek kiegyenlítését a gazdálkodó egységnek
nincs feltétel nélküli joga a beszámolási időszakot követő
legalább 12 hónapon túlra elhalasztani.

ifrs-full

CurrentLiabilitiesAbstract

Rövid lejáratú kötelezettségek
[abstract]

ifrs-full

CurrentLiabilitiesOtherThanLi X instant,
abilitiesIncludedInDisposalG credit
roupsClassifiedAsHeldForSale

Rövid lejáratú kötelezettségek
az értékesítésre tartottá
minősített elidegenítési
csoportba tartozó
kötelezettségeken kívül

Az értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportba Közzététel: IAS 1 69
tartozó kötelezettségeken kívüli rövid lejáratú kötelezett
ségek összege. [Hivatkozás: Rövid lejáratú kötelezettségek;
Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportok
[member]; Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési
csoportba tartozó kötelezettségek]

ifrs-full

CurrentLiabilitiesRecognise
dAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Akvizíció időpontjára
vonatkozóan megjelenített
rövid lejáratú kötelezettségek

Az üzleti kombinációban vállalt rövid lejáratú kötelezett Általános gyakorlat: IFRS 3 B64 i
ségnek az akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített
összege. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

CurrentLoansAndReceivables

X instant,
debit

Rövid lejáratú kölcsönök és
követelések

A rövid lejáratú kölcsönök és követelések összege. [Hivat Közzététel: IFRS 7 8 c (hatályát
kozás: Kölcsönök és követelések]
veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

CurrentLoansReceivedAnd
CurrentPortionOfNoncurrent
LoansReceived

X instant,
credit

Kapott rövid lejáratú kölcsönök A kapott rövid lejáratú kölcsönök és kapott hosszú lejá Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
és kapott hosszú lejáratú
ratú kölcsönök rövid lejáratú részének összege. [Hivatko
kölcsönök rövid lejáratú része zás: Kapott kölcsönök]

2020.12.18.

Egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken
értékeltként megjelölt,
tőkeinstrumentumokban lévő
rövid lejáratú befektetések

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CurrentInvestmentsInEqui
X instant,
tyInstrumentsDesignatedAtFa debit
irValueThroughOtherCompre
hensiveIncome

HU

ifrs-full

L 429/102

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

CurrentMaterialsAndSupplies
ToBeConsumedInProduction
ProcessOrRenderingServices

X instant,
debit

A termelési folyamatban vagy a A termelési folyamatban vagy a szolgáltatásnyújtásban Általános gyakorlat: IAS 2 37
szolgáltatásnyújtásban
felhasználandó rövid lejáratú anyagok és anyagi eszközök
felhasználandó rövid lejáratú
értékének besorolása rövid lejáratú készletként. [Hivatko
anyagok és anyagi eszközök
zás: Készletek]

ifrs-full

CurrentMember

member

Rövid lejáratú [member]

Ez az elem rövid lejáratú idősávot jelöl.

ifrs-full

CurrentNaturalGas

X instant,
debit

Rövid lejáratú földgáz

A természetben előforduló szénhidrogéngáz értékének Általános gyakorlat: IAS 2 37
besorolása rövid lejáratú készletként. [Hivatkozás: Készle
tek]

ifrs-full

CurrentNoncashAssetsPledge
dAsCollateralForWhichTrans
fereeHasRightByContractOr
CustomToSellOrRepledgeCol
lateral

X instant,
debit

Rövid lejáratú nem pénzbeli,
biztosítékként felhasznált olyan
eszközök, amelyeket az
átvevőnek szerződés vagy
szokásjog alapján joga van
értékesíteni vagy újra
megterhelni

Az átvevőnek nyújtott azon rövid lejáratú nem pénzbeli Közzététel: IFRS 9 3.2.23 a,
biztosítékok (pl. adósság- vagy tőkeinstrumentumok) közzététel: IAS 39 37 a (hatályát
összege, amelyeket az átvevőnek szerződés vagy szokásjog veszti: 2021.1.1.)
alapján joga van értékesíteni, vagy újra megterhelni.

ifrs-full

CurrentNotesAndDebenture
sIssuedAndCurrentPortionOf
NoncurrentNotesAndDeben
turesIssued

X instant,
credit

Kibocsátott rövid lejáratú
kötelezvények és
adósságlevelek és a kibocsátott
hosszú lejáratú kötelezvények
és adósságlevelek rövid lejáratú
része

A kibocsátott rövid lejáratú kötelezvények és adósságle Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
velek és a kibocsátott hosszú lejáratú kötelezvények és
adósságlevelek rövid lejáratú részének összege. [Hivatko
zás: Kibocsátott kötelezvények és adóslevelek]

ifrs-full

CurrentOreStockpiles

X instant,
debit

Rövid lejáratú érckészlet

Az érckészlet értékének besorolása rövid lejáratú készlet Általános gyakorlat: IAS 2 37
ként. [Hivatkozás: Készletek]

ifrs-full

CurrentPackagingAndStorage
Materials

X instant,
debit

Rövid lejáratú csomagoló- és
tárolóanyagok

A csomagoló- és tárolóanyagok értékének besorolása Általános gyakorlat: IAS 2 37
rövid lejáratú készletként. [Hivatkozás: Készletek]

ifrs-full

CurrentPayablesForPurchase
OfEnergy

X instant,
credit

Energiabeszerzés miatti rövid
lejáratú kötelezettségek

Az energiabeszerzés miatti rövid lejáratú kötelezettségek Általános gyakorlat: IAS 1 78
összege. [Hivatkozás: Energiabeszerzés miatti kötelezett
ségek]

ifrs-full

CurrentPayablesForPurchase
OfNoncurrentAssets

X instant,
credit

Befektetett eszközök beszerzése A befektetett eszközök beszerzése miatti rövid lejáratú Általános gyakorlat: IAS 1 78
miatti rövid lejáratú
kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Befektetett eszközök
kötelezettségek
beszerzése miatti kötelezettségek]

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Példa: IFRS 7 IG20D, példa: IFRS
7 35N, általános gyakorlat: IFRS
7 37 (hatályát veszti: 2021.1.1.)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
L 429/103

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Rövid lejáratú
társadalombiztosítási és
adófizetési kötelezettségek, a
nyereségadó kivételével

A nyereségadón kívüli rövid lejáratú társadalombiztosítási Általános gyakorlat: IAS 1 78
és adófizetési kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Társa
dalombiztosítási és adófizetési kötelezettségek, a nyeresé
gadó kivételével]

ifrs-full

CurrentPetroleumAndPetro
chemicalProducts

X instant,
debit

Rövid lejáratú kőolaj- és
petrolkémiai termék

A kőolaj- és petrolkémiai termék értékének besorolása Általános gyakorlat: IAS 2 37
rövid lejáratú készletként. [Hivatkozás: Rövid lejáratú
nyersolaj; Rövid lejáratú földgáz]

ifrs-full

CurrentPortionOfLongterm
Borrowings

X instant,
credit

Hosszú lejáratú hitelfelvételek
rövid lejáratú része

A hosszú lejáratú hitelfelvételek rövid lejáratú része. Általános gyakorlat: IAS 1 55
[Hivatkozás: Hitelfelvételek]

ifrs-full

CurrentPrepaidExpenses

X instant,
debit

Rövid lejáratú előre fizetett
ráfordítások

A gazdasági haszon realizálásának időszakát megelőző Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
ráfordításokból a forgóeszközként elszámolt összeg.

ifrs-full

CurrentPrepayments

X instant,
debit

Rövid lejáratú előre fizetett
ráfordítások

A rövid lejáratú előre fizetett ráfordítások összege. [Hivat Példa: IAS 1 78 b
kozás: Előre fizetett ráfordítások]

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAbstract

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAndCur
rentAccruedIncome

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAndCur
rentAccruedIncomeAbstract

ifrs-full

CurrentPrepaymentsAndOt
herCurrentAssets

X instant,
debit

Rövid lejáratú előre fizetett
ráfordítások és egyéb
forgóeszközök

A rövid lejáratú előre fizetett ráfordítások és az egyéb Általános gyakorlat: IAS 1 55
forgóeszközök összege. [Hivatkozás: Egyéb forgóeszkö
zök; Rövid lejáratú előre fizetett ráfordítások]

ifrs-full

CurrentProgrammingAssets

X instant,
debit

Programozási forgóeszközök

A programozási forgóeszközök összege. [Hivatkozás: Általános gyakorlat: IAS 1 55
Programozási eszközök]

ifrs-full

CurrentProvisions

X instant,
credit

Hatályos rendelkezések

A rövid lejáratú céltartalékok összege. [Hivatkozás: Céltar Közzététel: IAS 1 54 l
talékok]

Rövid lejáratú előre fizetett
ráfordítások [abstract]
X instant,
debit

Rövid lejáratú előre fizetett
ráfordítások és rövid lejáratú
elhatárolt bevételek

A rövid lejáratú előre fizetett ráfordítások és a rövid lejá Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
ratú elhatárolt bevételek összege. [Hivatkozás: Előre fize
tett ráfordítások; Elhatárolt bevételek]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CurrentPayablesOnSocialSecu X instant,
rityAndTaxesOtherThanInco credit
meTax

HU

ifrs-full

L 429/104

Előtag

Rövid lejáratú előre fizetett
ráfordítások és rövid lejáratú
elhatárolt bevételek [abstract]

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

CurrentProvisionsAbstract

ifrs-full

CurrentProvisionsForEmp
loyeeBenefits

X instant,
credit

Rövid lejáratú céltartalékok
munkavállalói juttatásokra

A munkavállalói juttatásokra képzett rövid lejáratú céltar Közzététel: IAS 1 78 d
talékok összege. [Hivatkozás: Céltartalékok munkavállalói
juttatásokra]

ifrs-full

CurrentRawMaterialsAndCur
rentProductionSupplies

X instant,
debit

Rövid lejáratú alapanyagok és
termelést szolgáló rövid
lejáratú anyagi eszközök

A rövid lejáratú alapanyagok és a termelést szolgáló rövid Általános gyakorlat: IAS 2 37
lejáratú anyagi eszközök értékének besorolása rövid lejá
ratú készletként. [Hivatkozás: Termelést szolgáló rövid
lejáratú anyagi eszközök; Rövid lejáratú alapanyagok]

ifrs-full

CurrentRawMaterialsAndCur
rentProductionSuppliesAbst
ract

ifrs-full

CurrentReceivablesDueFro
mAssociates

X instant,
debit

Társult vállalkozásokkal
szembeni rövid lejáratú
követelések

A társult vállalkozásokkal szembeni rövid lejáratú követe Általános gyakorlat: IAS 1 78 b
lések összege. [Hivatkozás: Társult vállalkozások [mem
ber]]

ifrs-full

CurrentReceivablesDueFrom
JointVentures

X instant,
debit

Közös vállalkozásokkal
szembeni rövid lejáratú
követelések

A közös vállalkozásokkal szembeni rövid lejáratú követe Általános gyakorlat: IAS 1 78 b
lések összege. [Hivatkozás: Közös vállalkozások [mem
ber]]

ifrs-full

CurrentReceivablesFromCont
ractsWithCustomers

X instant,
debit

Rövid lejáratú követelések
vevői szerződésekből

A vevői szerződésekből származó rövid lejáratú követe Közzététel: IFRS 15 105
lések összege. [Hivatkozás: Vevői szerződésekből szár
mazó követelések]

ifrs-full

CurrentReceivablesFromRen
talOfProperties

X instant,
debit

Ingatlanok bérbeadásából
származó rövid lejáratú
követelések

Az ingatlanok bérbeadásából származó rövid lejáratú Általános gyakorlat: IAS 1 78 b
követelések összege. [Hivatkozás: Ingatlanok bérbeadá
sából származó követelések]

ifrs-full

CurrentReceivablesFromSale
OfProperties

X instant,
debit

Ingatlanok értékesítéséből
származó rövid lejáratú
követelések

Az ingatlanok értékesítéséből származó rövid lejáratú Általános gyakorlat: IAS 1 78 b
követelések összege. [Hivatkozás: Ingatlanok értékesíté
séből származó követelések]

ifrs-full

CurrentReceivablesFromTaxe
sOtherThanIncomeTax

X instant,
debit

Rövid lejáratú adókövetelések,
a nyereségadó kivételével

A nyereségadón kívüli rövid lejáratú adókövetelések Általános gyakorlat: IAS 1 78 b
összege. [Hivatkozás: Adókövetelések, a nyereségadó kivé
telével]

ifrs-full

CurrentRecognisedAssetsDefi
nedBenefitPlan

X instant,
debit

Rövid lejáratú nettó
meghatározott juttatási eszköz

A rövid lejáratú nettó meghatározott juttatási eszköz Általános gyakorlat: IAS 1 55
összege. [Hivatkozás: Nettó meghatározott juttatási
eszköz]

ifrs-full

CurrentRecognisedLiabilities
DefinedBenefitPlan

X instant,
credit

Rövid lejáratú nettó
meghatározott juttatási
kötelezettség

A rövid lejáratú nettó meghatározott juttatási kötele Általános gyakorlat: IAS 1 55
zettség összege. [Hivatkozás: Nettó meghatározott jutta
tási kötelezettség]

Rövid lejáratú céltartalékok
[abstract]

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Rövid lejáratú alapanyagok és
termelést szolgáló rövid
lejáratú anyagi eszközök
[abstract]
Az Európai Unió Hivatalos Lapja
L 429/105

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Visszatérítésekre képzett, rövid
lejáratú céltartalék

A visszatérítésekre képzett, rövid lejáratú céltartalék Példa: IAS 37 4. példa,
összege. [Hivatkozás: Visszatérítésekre képzett céltartalék] visszatérítési politika, példa:
IAS 37 87

ifrs-full

CurrentRestrictedCashAnd
CashEquivalents

X instant,
debit

Rövid lejáratú, korlátozás alatt
álló pénzeszközök és
pénzeszköz-egyenértékesek

A rövid lejáratú, korlátozás alatt álló pénzeszközök és Általános gyakorlat: IAS 1 55
pénzeszköz-egyenértékesek összege. [Hivatkozás: Korlá
tozás alatt álló pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértéke
sek]

ifrs-full

CurrentRetentionPayables

X instant,
credit

Visszatartásból származó rövid
lejáratú kötelezettségek

A visszatartásból származó rövid lejáratú kötelezettségek Általános gyakorlat: IAS 1 78
összege. [Hivatkozás: Visszatartásból származó kötelezett
ségek]

ifrs-full

CurrentSecuredBankLoansRe
ceivedAndCurrentPortionOf
NoncurrentSecuredBankLo
ansReceived

X instant,
credit

Kapott, biztosítékkal fedezett,
rövid lejáratú banki kölcsönök
és a kapott, biztosítékkal
fedezett, hosszú lejáratú banki
kölcsönök rövid lejáratú része

A kapott, biztosítékkal fedezett, rövid lejáratú banki Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
kölcsönök és a kapott, biztosítékkal fedezett, hosszú lejá
ratú banki kölcsönök rövid lejáratú részének összege.
[Hivatkozás: Biztosítékkal fedezett kapott banki kölcsö
nök]

ifrs-full

CurrentServiceCostNetDefi
nedBenefitLiabilityAsset

X duration,
credit

Tárgyidőszaki szolgálat
A nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) Közzététel: IAS 19 141 a
költsége – nettó meghatározott értékében a munkavállaló által a tárgyidőszakban elvégzett
juttatási kötelezettség (eszköz) munka miatt bekövetkezett növekedés (csökkenés). [Hivat
kozás: Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (esz
köz)]

ifrs-full

CurrentTaxAssets

X instant,
debit

Tényleges adókövetelések

A tárgyidőszakra és a megelőző időszakokra vonatkozóan Közzététel: IAS 1 54 n
tényleges adóként megfizetett összeg többlete az ezen
időszakokra esedékes összegekhez képest. A tényleges
adó az adott időszakra vonatkozó adóköteles nyereséggel
(negatív adóalappal) kapcsolatban fizetendő (realizálható)
nyereségadó összege.

ifrs-full

CurrentTaxAssetsCurrent

X instant,
debit

Tényleges adókövetelések,
rövid lejáratú

A tényleges adókövetelések rövid lejáratú összege. [Hivat Közzététel: IAS 1 54 n
kozás: Tényleges adókövetelések]

ifrs-full

CurrentTaxAssetsNoncurrent

X instant,
debit

Tényleges adókövetelések,
hosszú lejáratú

A tényleges adókövetelések hosszú lejáratú összege. Közzététel: IAS 1 54 n
[Hivatkozás: Tényleges adókövetelések]

ifrs-full

CurrentTaxExpenseIncome

X duration,
debit

Tényleges adóráfordítás
(-bevétel)

Az adott időszakra vonatkozó adóköteles nyereséggel Példa: IAS 12 80 a
(negatív adóalappal) kapcsolatban fizetendő (realizálható)
nyereségadó összege.

ifrs-full

CurrentTaxExpenseIncome
AndAdjustmentsForCurrent
TaxOfPriorPeriods

X duration,
debit

Tényleges adóráfordítás
(-bevétel) és a korábbi
időszakok tényleges
adóráfordításaira elszámolt
módosítások

A tényleges adóráfordítás (-bevétel) és a korábbi Általános gyakorlat: IAS 12 80
időszakok tényleges adóráfordításaira elszámolt módosí
tások összege. [Hivatkozás: Tényleges adóráfordítás (-be
vétel); Korábbi időszakok tényleges adóráfordításaira elszá
molt módosítások]

2020.12.18.
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credit
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ifrs-full

CurrentTaxExpenseIncome
AndAdjustmentsForCurrent
TaxOfPriorPeriodsAbstract

ifrs-full

CurrentTaxLiabilities

X instant,
credit

Tényleges adókötelezettségek

A tárgyidőszakra és a megelőző időszakokra vonatkozó, Közzététel: IAS 1 54 n
meg nem fizetett tényleges adók. A tényleges adó az adott
időszakra vonatkozó adóköteles nyereséggel (negatív
adóalappal) kapcsolatban fizetendő (realizálható) nyeresé
gadó összege.

ifrs-full

CurrentTaxLiabilitiesCurrent

X instant,
credit

Tényleges adókötelezettségek,
rövid lejáratú

A tényleges adókötelezettségek rövid lejáratú összege. Közzététel: IAS 1 54 n
[Hivatkozás: Tényleges adókötelezettségek]

ifrs-full

CurrentTaxLiabilitiesNoncur
rent

X instant,
credit

Tényleges adókötelezettségek,
hosszú lejáratú

A tényleges adókötelezettségek hosszú lejáratú összege. Közzététel: IAS 1 54 n
[Hivatkozás: Tényleges adókötelezettségek]

ifrs-full

CurrentTaxRelatingToItems
ChargedOrCreditedDirectly
ToEquity

X duration,
debit

Közvetlenül a saját tőke javára
(terhére) elszámolt tételekhez
kapcsolódó tényleges adó

Azon tényleges adók összege, amelyek olyan konkrét téte Közzététel: IAS 12 81 a
lekhez kapcsolódnak, amelyek elszámolása közvetlenül a
saját tőke terhére vagy javára történik, például: a) a felhal
mozott eredmény nyitóegyenlegének módosítása egy
számviteli politika változásának visszamenőleges alkalma
zása vagy egy hiba kijavítása miatt; valamint b) egy össze
tett pénzügyi instrumentum tőkekomponensének elsőd
leges megjelenítésekor keletkező összeg. [Hivatkozás:
Felhalmozott eredmény; Pénzügyi instrumentumok,
csoport [member]]

ifrs-full

CurrentTradeReceivables

X instant,
debit

Rövid lejáratú vevőkövetelések

A rövid lejáratú vevőkövetelések összege. [Hivatkozás: Példa: IAS 1 78 b, példa:
Vevőkövetelések]
IAS 1 68

ifrs-full

CurrentUnsecuredBankLoans
ReceivedAndCurrentPortio
nOfNoncurrentUnsecured
BankLoansReceived

X instant,
credit

Kapott, biztosíték nélküli, rövid
lejáratú banki kölcsönök és a
kapott, biztosíték nélküli,
hosszú lejáratú banki
kölcsönök rövid lejáratú része

A kapott, biztosíték nélküli, rövid lejáratú banki Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
kölcsönök és a kapott, biztosíték nélküli, hosszú lejáratú
banki kölcsönök rövid lejáratú részének összege. [Hivat
kozás: Biztosíték nélküli kapott banki kölcsönök]

ifrs-full

CurrentValueAddedTaxPayab
les

X instant,
credit

Rövid lejáratú fizetendő
hozzáadottérték-adó

A fizetendő hozzáadottérték-adó rövid lejáratú összege. Általános gyakorlat: IAS 1 78
[Hivatkozás: Fizetendő hozzáadottérték-adó]

HU

Tényleges adóráfordítás
(-bevétel) és a korábbi
időszakok tényleges
adóráfordításaira elszámolt
módosítások [abstract]

2020.12.18.
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X instant,
debit

Rövid lejáratú
hozzáadottértékadó-követelés

A hozzáadottértékadó-követelés rövid lejáratú összege. Általános gyakorlat: IAS 1 78 b
[Hivatkozás: Hozzáadottértékadó-követelések]

ifrs-full

CustomerrelatedIntangibleAs
setsMember

member

Vevőkkel kapcsolatos
immateriális javak [member]

Ez az elem az immateriális javak olyan csoportját jelöli, Általános gyakorlat: IAS 38 119
amely a vevőkkel kapcsolatos eszközöket foglalja magá
ban. Ilyen eszköz többek között a vevőlista, a teljesítési
vagy termelési hátralék, a vevői szerződés és azt azzal
összefüggő vevőkapcsolat, valamint a nem szerződéses
vevőkapcsolat.

ifrs-full

CustomerrelatedIntangibleAs
setsRecognisedAsOfAcquisiti
onDate

X instant,
debit

Akvizíció időpontjára
vonatkozóan megjelenített,
vevőkkel kapcsolatos
immateriális javak

Az üzleti kombinációban megszerzett, vevőkkel kapcso Általános gyakorlat: IFRS 3 B64 i
latos immateriális javaknak az akvizíció időpontjára
vonatkozóan megjelenített összege. [Hivatkozás: Vevőkkel
kapcsolatos immateriális javak [member]; Üzleti kombiná
ciók [member]]

ifrs-full

DateAsAtWhichEntityPlans
ToApplyNewIFRSInitially

yyyy-mmdd

Időpont, amikortól a
Az az időpont, amelytől a gazdálkodó egység egy már Példa: IAS 8 31 d
gazdálkodó egység az új IFRS-t kiadott, de még nem hatályos új IFRS alkalmazását terve
tervezi alkalmazni
zi.

ifrs-full

DateByWhichApplicationOf
NewIFRSIsRequired

yyyy-mmdd

Időpont, amikortól az új IFRS
alkalmazása követelmény

Az az időpont, amelytől a gazdálkodó egység köteles Példa: IAS 8 31 c
alkalmazni egy már kiadott, de még nem hatályos új
IFRS-t.

ifrs-full

DatedSubordinatedLiabilities

X instant,
credit

Lejárattal rendelkező
hátrasorolt kötelezettségek

A meghatározott lejárattal rendelkező hátrasorolt kötele Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
zettségek összege. [Hivatkozás: Hátrasorolt kötelezett
ségek]

ifrs-full

DateOfAcquisition2013

yyyy-mmdd

Az akvizíció időpontja

Az az időpont, amikor egy üzleti kombinációban a felvá Közzététel: IFRS 3 B64 b
sárló megszerzi az ellenőrzést a felvásárolt felett.

ifrs-full

DateOfAuthorisationForIssue
OfFinancialStatements2013

yyyy-mmdd

Pénzügyi kimutatások
közzétételre történő
jóváhagyásának időpontja

A pénzügyi kimutatások közzétételre történő jóváhagyá Közzététel: IAS 10 17
sának időpontja.

ifrs-full

DateOfEndOfReportingPeri
od2013

yyyy-mmdd

Beszámolási időszak vége

A beszámolási időszak záró időpontja.

ifrs-full

DateOfEndOfReportingPerio
dOfFinancialStatementsOfAs
sociate

yyyy-mmdd

Társult vállalkozás pénzügyi
kimutatásaira vonatkozó
beszámolási időszak vége

A társult vállalkozás pénzügyi kimutatásaira vonatkozó Közzététel: IFRS 12 22 b i
beszámolási időszak záró időpontja.

ifrs-full

DateOfEndOfReportingPerio
dOfFinancialStatementsOfJo
intVenture2013

yyyy-mmdd

Közös vállalkozás pénzügyi
kimutatásaira vonatkozó
beszámolási időszak vége

A közös vállalkozás pénzügyi kimutatásaira vonatkozó Közzététel: IFRS 12 22 b i
beszámolási időszak záró időpontja.
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Leányvállalat pénzügyi
kimutatásaira vonatkozó
beszámolási időszak vége

A leányvállalat pénzügyi kimutatásaira vonatkozó beszá Közzététel: IFRS 12 11 a
molási időszak záró időpontja.

ifrs-full

DateOfGrantOfSharebased
PaymentArrangement

text

Részvényalapú kifizetési
megállapodás nyújtásának
időpontja

Az a nap, amelyen a részvényalapú kifizetési megállapo Példa: IFRS 2 IG23, példa:
dásokat nyújtják. [Hivatkozás: Részvényalapú kifizetési IFRS 2 45 a
megállapodások [member]]

ifrs-full

DateOfReclassificationOfFi
yyyy-mmnancialAssetsDueToChangeIn dd
BusinessModel

Pénzügyi eszközök üzleti
modell változása miatti
átsorolásának időpontja

Az a nap, amelyen a gazdálkodó egység által a pénzügyi Közzététel: IFRS 7 12B a
eszközök kezelésére alkalmazott üzleti modell változása
miatt átsorolják a pénzügyi eszközöket. [Hivatkozás:
Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

DateOnWhichChangeInActi
vitiesOccurredThatPermitte
dInsurerToReassessWhetherIt
sActivitiesArePredominantly
ConnectedWithInsurance

yyyy-mmdd

A tevékenységekben
bekövetkezett azon változás
időpontja, amely lehetővé tette
a biztosító számára annak
újraértékelését, hogy
tevékenységei túlnyomóan
biztosítással kapcsolatosak-e

A tevékenységekben bekövetkezett azon változás Közzététel: IFRS 4 39C c ii
időpontja, amely lehetővé tette a biztosító számára (hatályát veszti: 2021.1.1.)
annak újraértékelését, hogy tevékenységei túlnyomóan
biztosítással kapcsolatosak-e

ifrs-full

DateOnWhichChangeInActi
vitiesOccurredThatResultedI
nInsurerNoLongerQualifying
ToApplyTemporaryExempti
onFromIFRS9

yyyy-mmdd

A tevékenységekben
bekövetkezett azon változás
időpontja, amelynek
eredményeképp a biztosító már
nem felel meg az IFRS 9
standard alóli átmeneti
felmentés feltételeinek

A tevékenységekben bekövetkezett azon változás Közzététel: IFRS 4 39D b
időpontja, amelynek eredményeképp a biztosító már (hatályát veszti: 2021.1.1.)
nem felel meg az IFRS 9 standard alóli átmeneti felmentés
feltételeinek.

ifrs-full

DebtInstrumentsAmount
ContributedToFairValueOfPla
nAssets

X instant,
debit

Adósságinstrumentumok, a
program eszközeinek valós
értékében való részesedés
összege

A meghatározott juttatási program eszközeinek valós Példa: IAS 19 142 c
értékén belül a hitelviszonyt (semmint tulajdonviszonyt)
megtestesítő instrumentumok összege. [Hivatkozás:
Program eszközei, valós értéken; Meghatározott juttatási
programok [member]]

ifrs-full

DebtInstrumentsHeld

X instant,
debit

Tartott
adósságinstrumentumok

A gazdálkodó egység által tartott, hitelviszonyt megteste Általános gyakorlat: IAS 1 55
sítő instrumentumok összege.

ifrs-full

DebtInstrumentsHeldAbstract

Tartott
adósságinstrumentumok
[abstract]

ifrs-full

DebtInstrumentsIssuedTha
X instant,
tAreIncludedInInsurersRegula credit
toryCapital

A biztosító szavatoló tőkéjének A biztosító szavatoló tőkéjének részét képező kibocsátott Példa: IFRS 4 20E c (hatályát
részét képező kibocsátott
veszti: 2021.1.1.)
adósságinstrumentumok összege.
adósságinstrumentumok
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ifrs-full

DebtSecuritiesMember

X instant,
credit
member

ifrs-full

DecreaseDueToHarvestBiolo
gicalAssets

X duration,
credit

ifrs-full

DecreaseIncreaseThroughTa
xOnSharebasedPaymentTran
sactions

X duration,
debit

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure X duration,
mentDueToChangeInMultiple credit
UnobservableInputsToReflect
ReasonablyPossibleAlternati
veAssumptionsAssets

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure X duration,
mentDueToChangeInMultiple debit
UnobservableInputsToReflect
ReasonablyPossibleAlternati
veAssumptionsEntitysOwnE
quityInstruments

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure X duration,
mentDueToChangeInMultiple debit
UnobservableInputsToReflect
ReasonablyPossibleAlternati
veAssumptionsLiabilities

Kibocsátott
adósságinstrumentumok
Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok [member]
Betakarítás miatti csökkenés –
biológiai eszközök

A gazdálkodó egység által kibocsátott, hitelviszonyt
megtestesítő instrumentumok összege.
Ez az elem a gazdálkodó egység által tartott, hitelviszonyt
megtestesítő instrumentumokat jelöli.
A biológiai eszközök csökkenése a termékek eszközöktől
való leválasztása, vagy az eszközök életfolyamatainak
megszüntetése miatt. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]
Részvényalapú kifizetési
A saját tőke olyan ügylet adójából származó csökkenése
ügyletek adójából származó
(növekedése), amelynek során a gazdálkodó egység: a)
csökkenés (növekedés) – saját
részvényalapú kifizetési megállapodás keretében javakat
tőke
vagy szolgáltatásokat kap ezen javak vagy szolgáltatások
nyújtójától (beleértve a munkavállalókat is); b) részvény
alapú kifizetési megállapodás keretében köteles kiegyenlí
teni a javak vagy szolgáltatások nyújtójával kötött ügyle
tet, ugyanakkor a javakat vagy szolgáltatásokat a
csoporthoz tartozó más gazdálkodó egység kapja meg.
[Hivatkozás: Részvényalapú kifizetési megállapodások
[member]]
Az eszközök valós értéken történő értékelésében amiatt
A valós értéken történő
értékelés csökkenése több nem bekövetkezett csökkenés összege, hogy több nem
megfigyelhető inputot megváltoztattak az észszerűen
megfigyelhető inputnak az
észszerűen lehetséges alternatív lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében.
feltételezések tükrözése
érdekében történő
megváltoztatása miatt –
eszközök
A valós értéken történő
A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós
értékelés csökkenése több nem értéken történő értékelésében amiatt bekövetkezett csök
megfigyelhető inputnak az
kenés összege, hogy több nem megfigyelhető inputot
észszerűen lehetséges alternatív megváltoztattak az észszerűen lehetséges alternatív felté
feltételezések tükrözése
telezések tükrözése érdekében.
érdekében történő
megváltoztatása miatt – a
gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai
A valós értéken történő
A kötelezettségek valós értéken történő értékelésében
értékelés csökkenése több nem amiatt bekövetkezett csökkenés összege, hogy több nem
megfigyelhető inputnak az
megfigyelhető inputot megváltoztattak az észszerűen
észszerűen lehetséges alternatív lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében.
feltételezések tükrözése
érdekében történő
megváltoztatása miatt –
kötelezettségek

Általános gyakorlat: IAS 1 55
Példa: IFRS 13 IE60, példa:
IFRS 13 94
Közzététel: IAS 41 50 d

Hivatkozások

Általános gyakorlat: IAS 1 106 d

Közzététel: IFRS 13 93 h ii

Közzététel: IFRS 13 93 h ii

Közzététel: IFRS 13 93 h ii

2020.12.18.
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Az eszközök valós értéken történő értékelésében amiatt Általános gyakorlat:
bekövetkezett – az egyéb átfogó jövedelemben adózás IFRS 13 93 h ii
után megjelenített – csökkenés összege, hogy több nem
megfigyelhető inputot megváltoztattak az észszerűen
lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében.
[Hivatkozás: Adóbevétel (-ráfordítás)]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure X duration
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflect
ReasonablyPossibleAlternati
veAssumptionsRecognisedI
nOtherComprehensiveInco
meAfterTaxEntitysOwnEqui
tyInstruments

A valós értéken történő
értékelés csökkenése több nem
megfigyelhető inputnak az
észszerűen lehetséges alternatív
feltételezések tükrözése
érdekében történő
megváltoztatása miatt, egyéb
átfogó jövedelemben
megjelenített, adózás után – a
gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós Általános gyakorlat:
értéken történő értékelésében amiatt bekövetkezett – az IFRS 13 93 h ii
egyéb átfogó jövedelemben adózás után megjelenített –
csökkenés összege, hogy több nem megfigyelhető inputot
megváltoztattak az észszerűen lehetséges alternatív felté
telezések tükrözése érdekében. [Hivatkozás: Adóbevétel
(-ráfordítás)]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure X duration
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflect
ReasonablyPossibleAlternati
veAssumptionsRecognisedI
nOtherComprehensiveInco
meAfterTaxLiabilities

A valós értéken történő
értékelés csökkenése több nem
megfigyelhető inputnak az
észszerűen lehetséges alternatív
feltételezések tükrözése
érdekében történő
megváltoztatása miatt, egyéb
átfogó jövedelemben
megjelenített, adózás után –
kötelezettségek

A kötelezettségek valós értéken történő értékelésében Általános gyakorlat:
amiatt bekövetkezett – az egyéb átfogó jövedelemben IFRS 13 93 h ii
adózás után megjelenített – csökkenés összege, hogy
több nem megfigyelhető inputot megváltoztattak az
észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése
érdekében. [Hivatkozás: Adóbevétel (-ráfordítás)]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure X duration
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflect
ReasonablyPossibleAlternati
veAssumptionsRecognisedI
nOtherComprehensiveInco
meBeforeTaxAssets

A valós értéken történő
értékelés csökkenése több nem
megfigyelhető inputnak az
észszerűen lehetséges alternatív
feltételezések tükrözése
érdekében történő
megváltoztatása miatt, egyéb
átfogó jövedelemben
megjelenített, adózás előtt –
eszközök

Az eszközök valós értéken történő értékelésében amiatt Általános gyakorlat:
bekövetkezett – az egyéb átfogó jövedelemben adózás IFRS 13 93 h ii
előtt megjelenített – csökkenés összege, hogy több nem
megfigyelhető inputot megváltoztattak az észszerűen
lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében.
[Hivatkozás: Adóbevétel (-ráfordítás)]
L 429/111

A valós értéken történő
értékelés csökkenése több nem
megfigyelhető inputnak az
észszerűen lehetséges alternatív
feltételezések tükrözése
érdekében történő
megváltoztatása miatt, egyéb
átfogó jövedelemben
megjelenített, adózás után –
eszközök

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DecreaseInFairValueMeasure X duration
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflect
ReasonablyPossibleAlternati
veAssumptionsRecognisedI
nOtherComprehensiveInco
meAfterTaxAssets

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós Általános gyakorlat:
értéken történő értékelésében amiatt bekövetkezett – az IFRS 13 93 h ii
egyéb átfogó jövedelemben adózás előtt megjelenített –
csökkenés összege, hogy több nem megfigyelhető inputot
megváltoztattak az észszerűen lehetséges alternatív felté
telezések tükrözése érdekében. [Hivatkozás: Adóbevétel
(-ráfordítás)]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure X duration
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflect
ReasonablyPossibleAlternati
veAssumptionsRecognisedI
nOtherComprehensiveInco
meBeforeTaxLiabilities

A valós értéken történő
értékelés csökkenése több nem
megfigyelhető inputnak az
észszerűen lehetséges alternatív
feltételezések tükrözése
érdekében történő
megváltoztatása miatt, egyéb
átfogó jövedelemben
megjelenített, adózás előtt –
kötelezettségek

A kötelezettségek valós értéken történő értékelésében Általános gyakorlat:
amiatt bekövetkezett – az egyéb átfogó jövedelemben IFRS 13 93 h ii
adózás előtt megjelenített – csökkenés összege, hogy
több nem megfigyelhető inputot megváltoztattak az
észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése
érdekében. [Hivatkozás: Adóbevétel (-ráfordítás)]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure X duration
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflect
ReasonablyPossibleAlternati
veAssumptionsRecognisedIn
ProfitOrLossAfterTaxAssets

A valós értéken történő
értékelés csökkenése több nem
megfigyelhető inputnak az
észszerűen lehetséges alternatív
feltételezések tükrözése
érdekében történő
megváltoztatása miatt,
eredményben megjelenített,
adózás után, eszközök

Az eszközök valós értéken történő értékelésében amiatt Általános gyakorlat:
bekövetkezett – az eredményben adózás után megjelení IFRS 13 93 h ii
tett – csökkenés összege, hogy több nem megfigyelhető
inputot megváltoztattak az észszerűen lehetséges alter
natív feltételezések tükrözése érdekében. [Hivatkozás:
Adóbevétel (-ráfordítás)]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure X duration
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflect
ReasonablyPossibleAlternati
veAssumptionsRecognisedIn
ProfitOrLossAfterTaxEntity
sOwnEquityInstruments

A valós értéken történő
értékelés csökkenése több nem
megfigyelhető inputnak az
észszerűen lehetséges alternatív
feltételezések tükrözése
érdekében történő
megváltoztatása miatt,
eredményben megjelenített,
adózás után – a gazdálkodó
egység saját
tőkeinstrumentumai

A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós Általános gyakorlat:
értéken történő értékelésében amiatt bekövetkezett – az IFRS 13 93 h ii
eredményben adózás után megjelenített – csökkenés
összege, hogy több nem megfigyelhető inputot megvál
toztattak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések
tükrözése érdekében. [Hivatkozás: Adóbevétel (-ráfordí
tás)]
2020.12.18.

A valós értéken történő
értékelés csökkenése több nem
megfigyelhető inputnak az
észszerűen lehetséges alternatív
feltételezések tükrözése
érdekében történő
megváltoztatása miatt, egyéb
átfogó jövedelemben
megjelenített, adózás előtt – a
gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DecreaseInFairValueMeasure X duration
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflect
ReasonablyPossibleAlternati
veAssumptionsRecognisedI
nOtherComprehensiveInco
meBeforeTaxEntitysOwnEqui
tyInstruments

HU

ifrs-full

L 429/112

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A kötelezettségek valós értéken történő értékelésében Általános gyakorlat:
amiatt bekövetkezett – az eredményben adózás után IFRS 13 93 h ii
megjelenített – csökkenés összege, hogy több nem
megfigyelhető inputot megváltoztattak az észszerűen
lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében.
[Hivatkozás: Adóbevétel (-ráfordítás)]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure X duration
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflect
ReasonablyPossibleAlternati
veAssumptionsRecognisedIn
ProfitOrLossBeforeTaxAssets

A valós értéken történő
értékelés csökkenése több nem
megfigyelhető inputnak az
észszerűen lehetséges alternatív
feltételezések tükrözése
érdekében történő
megváltoztatása miatt,
eredményben megjelenített,
adózás előtt – eszközök

Az eszközök valós értéken történő értékelésében amiatt Általános gyakorlat:
bekövetkezett – az eredményben adózás előtt megjelení IFRS 13 93 h ii
tett – csökkenés összege, hogy több nem megfigyelhető
inputot megváltoztattak az észszerűen lehetséges alter
natív feltételezések tükrözése érdekében. [Hivatkozás:
Adóbevétel (-ráfordítás)]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure X duration
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflect
ReasonablyPossibleAlternati
veAssumptionsRecognisedIn
ProfitOrLossBeforeTaxEntity
sOwnEquityInstruments

A valós értéken történő
értékelés csökkenése több nem
megfigyelhető inputnak az
észszerűen lehetséges alternatív
feltételezések tükrözése
érdekében történő
megváltoztatása miatt,
eredményben megjelenített,
adózás előtt – a gazdálkodó
egység saját
tőkeinstrumentumai

A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós Általános gyakorlat:
értéken történő értékelésében amiatt bekövetkezett – az IFRS 13 93 h ii
eredményben adózás előtt megjelenített – csökkenés
összege, hogy több nem megfigyelhető inputot megvál
toztattak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések
tükrözése érdekében. [Hivatkozás: Adóbevétel (-ráfordí
tás)]

ifrs-full

DecreaseInFairValueMeasure X duration
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflect
ReasonablyPossibleAlternati
veAssumptionsRecognisedIn
ProfitOrLossBeforeTaxLiabili
ties

A valós értéken történő
értékelés csökkenése több nem
megfigyelhető inputnak az
észszerűen lehetséges alternatív
feltételezések tükrözése
érdekében történő
megváltoztatása miatt,
eredményben megjelenített,
adózás előtt – kötelezettségek

A kötelezettségek valós értéken történő értékelésében Általános gyakorlat:
amiatt bekövetkezett – az eredményben adózás előtt IFRS 13 93 h ii
megjelenített – csökkenés összege, hogy több nem
megfigyelhető inputot megváltoztattak az észszerűen
lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében.
[Hivatkozás: Adóbevétel (-ráfordítás)]
L 429/113

A valós értéken történő
értékelés csökkenése több nem
megfigyelhető inputnak az
észszerűen lehetséges alternatív
feltételezések tükrözése
érdekében történő
megváltoztatása miatt,
eredményben megjelenített,
adózás után – kötelezettségek

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DecreaseInFairValueMeasure X duration
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflect
ReasonablyPossibleAlternati
veAssumptionsRecognisedIn
ProfitOrLossAfterTaxLiabili
ties

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

X duration,
credit

Tárgyidőszakban megtérült
egyenlegek miatti csökkenés –
hatósági halasztott számlák
tartozik egyenlegei

A hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegeinek a Példa: IFRS 14 33 a ii
tárgyidőszakban megtérült egyenlegekből származó csök
kenése. [Hivatkozás: Hatósági halasztott számlák tartozik
egyenlege]

ifrs-full

DecreaseThroughBalancesRe
versedInCurrentPeriodRegula
toryDeferralAccountCreditBa
lances

X duration,
debit

Tárgyidőszakban
visszaforgatott egyenlegek
miatti csökkenés – hatósági
halasztott számlák követel
egyenlegei

A hatósági halasztott számlák követel egyenlegeinek a Példa: IFRS 14 33 a ii
tárgyidőszakban visszaforgatott egyenlegekből származó
csökkenése. [Hivatkozás: Hatósági halasztott számlák
követel egyenlege]

ifrs-full

DecreaseThroughBenefitsPaid
ReimbursementRightsAtFair
Value

X duration,
credit

Fizetett juttatások miatti
csökkenés – visszatérítési
jogok, valós értéken

A visszatérítési jogok valós értékének fizetett juttatásokból Közzététel: IAS 19 141 g
származó csökkenése. [Hivatkozás: Valós értéken [mem
ber]; Visszatérítési jogok, valós értéken]

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAs
HeldForSaleBiologicalAssets

X duration,
credit

Értékesítésre tartottá minősítés
miatti csökkenés – biológiai
eszközök

A biológiai eszközök csökkenése értékesítésre tartottá Közzététel: IAS 41 50 c
minősítés vagy értékesítésre tartottá minősített elidegení
tési csoportba sorolás miatt. [Hivatkozás: Értékesítésre
tartottá minősített elidegenítési csoportok [member];
Biológiai eszközök]

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAs
HeldForSaleGoodwill

X duration,
credit

Értékesítésre tartottá minősítés
miatti csökkenés – goodwill

A goodwill értékesítésre tartottá minősítés miatti csökke Közzététel: IFRS 3 B67 d iv
nése. [Hivatkozás: Goodwill; Értékesítésre tartottá minősí
tett elidegenítési csoportok [member]]

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAs
HeldForSaleIntangibleAsset
sAndGoodwill

X duration,
credit

Értékesítésre tartottá minősítés Az immateriális javak és a goodwill csökkenése értékesí Általános gyakorlat:
miatti csökkenés – immateriális tésre tartottá minősítés vagy értékesítésre tartottá minősí IAS 38 118 e ii
javak és goodwill
tett elidegenítési csoportba sorolás miatt. [Hivatkozás:
Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportok
[member]; Immateriális javak és goodwill]

Hivatkozások

2020.12.18.

DecreaseThroughBalancesRe
coveredInCurrentPeriodRegu
latoryDeferralAccountDebit
Balances

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai

L 429/114

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

X duration,
credit

Értékesítésre tartottá minősítés A goodwilltől eltérő immateriális javak csökkenése értéke Közzététel: IAS 38 118 e ii
miatti csökkenés – immateriális sítésre tartottá minősítés vagy értékesítésre tartottá minő
javak a goodwill kivételével
sített elidegenítési csoportba sorolás miatt. [Hivatkozás:
Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportok
[member]; Immateriális javak a goodwill kivételével]

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAs
HeldForSaleInvestmentPro
perty

X duration,
credit

Értékesítésre tartottá minősítés
miatti csökkenés – befektetési
célú ingatlan

A befektetési célú ingatlan csökkenése értékesítésre Közzététel: IAS 40 76 c,
tartottá minősítés vagy értékesítésre tartottá minősített közzététel: IAS 40 79 d iii
elidegenítési csoportba sorolás miatt. [Hivatkozás: Értéke
sítésre tartottá minősített elidegenítési csoportok [mem
ber]; Ingatlanok, gépek és berendezések; Befektetési célú
ingatlan; Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési
csoportok [member]]

ifrs-full

DecreaseThroughClassifiedAs
HeldForSalePropertyPlantAn
dEquipment

X duration,
credit

Értékesítésre tartottá minősítés
miatti csökkenés – ingatlanok,
gépek és berendezések

Az ingatlanok, gépek és berendezések csökkenése értéke Közzététel: IAS 16 73 e ii
sítésre tartottá minősítés vagy értékesítésre tartottá minő
sített elidegenítési csoportba sorolás miatt. [Hivatkozás:
Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportok
[member]; Ingatlanok, gépek és berendezések; Értékesí
tésre tartottá minősített elidegenítési csoportok [member]]

ifrs-full

DecreaseThroughDerecogniti
onExposureToCreditRiskOn
LoanCommitmentsAndFinan
cialGuaranteeContracts

X duration,
debit

Kivezetés miatti csökkenés –
hitelnyújtási
elkötelezettségekhez és
pénzügyi
garanciaszerződésekhez
kapcsolódó hitelkockázati
kitettség

A hitelnyújtási elkötelezettségekhez és pénzügyi garancia Példa: IFRS 7 IG20B, példa: IFRS
szerződésekhez kapcsolódó hitelkockázati kitettség kive 7 35I c, példa: IFRS 7 35H
zetés miatti csökkenése. [Hivatkozás: Hitelnyújtási elköte
lezettségekhez és pénzügyi garanciaszerződésekhez
kapcsolódó hitelkockázati kitettség]

ifrs-full

DecreaseThroughDerecogniti
onFinancialAssets

X duration,
credit

Kivezetés miatti csökkenés –
pénzügyi eszközök

A pénzügyi eszközök kivezetés miatti csökkenése. [Hivat Példa: IFRS 7 IG20B, példa: IFRS
kozás: Pénzügyi eszközök]
7 35I c, példa: IFRS 7 35H

Hivatkozások

L 429/115

DecreaseThroughClassifiedAs
HeldForSaleIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

X duration,
debit

Elidegenítés miatti csökkenés – A hatósági halasztott számlák követel egyenlegeinek elide Példa: IFRS 14 33 a iii
hatósági halasztott számlák
genítés miatti csökkenése. [Hivatkozás: Hatósági halasztott
követel egyenlegei
számlák követel egyenlege]

ifrs-full

DecreaseThroughDisposalsRe
gulatoryDeferralAccountDe
bitBalances

X duration,
credit

Elidegenítés miatti csökkenés – A hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegeinek Példa: IFRS 14 33 a iii
hatósági halasztott számlák
elidegenítés miatti csökkenése. [Hivatkozás: Hatósági
tartozik egyenlegei
halasztott számlák tartozik egyenlege]

ifrs-full

DecreaseThroughImpairment
ContractAssets

X duration,
credit

Értékvesztés miatti csökkenés – A szerződéses eszközök értékvesztés miatti csökkenése. Példa: IFRS 15 118 c
szerződéses eszközök
[Hivatkozás: Szerződéses eszközök; Értékvesztés miatti
veszteség]

ifrs-full

DecreaseThroughImpair
mentsRegulatoryDeferralAc
countDebitBalances

X duration,
credit

Értékvesztés miatti csökkenés – A hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegeinek Példa: IFRS 14 33 a iii
hatósági halasztott számlák
értékvesztés miatti csökkenése. [Hivatkozás: Értékvesztés
tartozik egyenlegei
miatti veszteség; Hatósági halasztott számlák tartozik
egyenlege]

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfCont
rolOfSubsidiaryIntangibleAs
setsAndGoodwill

X duration,
credit

Leányvállalat feletti ellenőrzés
elvesztése miatti csökkenés –
immateriális javak és goodwill

Az immateriális javak és a goodwill csökkenése egy leány Általános gyakorlat:
vállalat feletti ellenőrzés elvesztése miatt. [Hivatkozás: IAS 38 118 e
Immateriális javak és goodwill]

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfCont
rolOfSubsidiaryIntangibleAs
setsOtherThanGoodwill

X duration,
credit

Leányvállalat feletti ellenőrzés
elvesztése miatti csökkenés –
immateriális javak a goodwill
kivétel

A goodwilltől eltérő immateriális javak csökkenése egy Általános gyakorlat:
leányvállalat feletti ellenőrzés elvesztése miatt. [Hivatko IAS 38 118 e
zás: Immateriális javak a goodwill kivételével]

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfCont
rolOfSubsidiaryOtherProvisi
ons

X duration,
debit

Leányvállalat feletti ellenőrzés
elvesztése miatti csökkenés –
egyéb céltartalékok

Az egyéb céltartalékok csökkenése egy leányvállalat feletti Általános gyakorlat: IAS 37 84
ellenőrzés elvesztése miatt. [Hivatkozás: Egyéb céltartalé
kok]

ifrs-full

DecreaseThroughLossOfCont
rolOfSubsidiaryPropertyPlan
tAndEquipment

X duration,
credit

Leányvállalat feletti ellenőrzés
elvesztése miatti csökkenés –
ingatlanok, gépek és
berendezések

Az ingatlanok, gépek és berendezések csökkenése egy Általános gyakorlat: IAS 16 73 e
leányvállalat feletti ellenőrzés elvesztése miatt. [Hivatko
zás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

ifrs-full

DecreaseThroughPerforman
ceObligationBeingSatisfied
ContractLiabilities

X duration,
debit

Teljesítési kötelem kielégítése
A szerződéses kötelezettségek csökkenése teljesítési Példa: IFRS 15 118 e
miatti csökkenés – szerződéses kötelem kielégítése miatt. [Hivatkozás: Szerződéses köte
kötelezettségek
lezettségek; Teljesítési kötelmek [member]]

Hivatkozások

2020.12.18.

DecreaseThroughDisposalsRe
gulatoryDeferralAccountCre
ditBalances

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai

L 429/116

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

DecreaseThroughRightToCon X duration,
siderationBecomingUnconditi credit
onalContractAssets

Ellenértékre vonatkozó jog
feltétel nélkülivé válása miatti
csökkenés – szerződéses
eszközök

A szerződéses eszközök csökkenése ellenértékre vonat Példa: IFRS 15 118 d
kozó jog feltétel nélkülivé válása miatt. [Hivatkozás: Szer
ződéses eszközök]

ifrs-full

DecreaseThroughTransferTo X duration,
debit
LiabilitiesIncludedInDispo
salGroupsClassifiedAsHeldFor
SaleOtherProvisions

Értékesítésre tartottá minősített
elidegenítési csoportokba
tartozó kötelezettségekhez
történő átsorolás miatti
csökkenés – egyéb
céltartalékok

Az egyéb céltartalékok csökkenése értékesítésre tartottá Általános gyakorlat: IAS 37 84
minősített elidegenítési csoportokba tartozó kötelezett
ségekhez történő átsorolás miatt. [Hivatkozás: Egyéb
céltartalékok; Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési
csoportok [member]]

ifrs-full

DecreaseThroughWriteoffFi
nancialAssets

X duration,
credit

Leírás miatti csökkenés –
pénzügyi eszközök

A pénzügyi eszközök leírás miatti csökkenése. [Hivatko Példa: IFRS 7 IG20B, példa: IFRS
zás: Pénzügyi eszközök]
7 35I c, példa: IFRS 7 35H

ifrs-full

DeductibleTemporaryDiffe
rencesForWhichNoDeferred
TaxAssetIsRecognised

X instant

Levonható átmeneti
különbözetek, amelyekre nem
mutattak ki halasztott
adókövetelést

Azon levonható átmeneti különbözetek összege, Közzététel: IAS 12 81 e
amelyekre nem mutattak ki halasztott adókövetelést a
pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban. [Hivatkozás:
Átmeneti különbözetek [member]]

ifrs-full

DeemedCostOfInvestments
ForWhichDeemedCostIsFair
Value

X instant,
debit

Olyan befektetések összesített
vélelmezett bekerülési értéke,
amelyeknél a vélelmezett
bekerülési érték a valós érték

A leányvállalatokban, közös vállalkozásokban vagy társult Közzététel: IFRS 1 31 b
vállalkozásokban lévő azon befektetések összesített vélel
mezett bekerülési értéke, amelyeknél vélelmezett bekerü
lési értékként a valós érték szerepel a gazdálkodó egység
első IFRS szerinti pénzügyi kimutatásaiban. [Hivatkozás:
Társult vállalkozások [member]; Közös vállalkozások
[member]; Leányvállalatok [member]; Leányvállalatokban,
közös és társult vállalkozásokban lévő befektetések; IFRSek [member]]

ifrs-full

DeemedCostOfInvestments
ForWhichDeemedCostIsPre
viousGAAPCarryingAmount

X instant,
debit

Olyan befektetések összesített
vélelmezett bekerülési értéke,
amelyeknél a vélelmezett
bekerülési érték a korábbi
számviteli szabályozás szerinti
könyv szerinti érték

A leányvállalatokban, közös vállalkozásokban vagy társult Közzététel: IFRS 1 31 a
vállalkozásokban lévő azon befektetések összesített vélel
mezett bekerülési értéke, amelyeknél vélelmezett bekerü
lési értékként a korábbi számviteli szabályozás szerinti
könyv szerinti érték szerepel a gazdálkodó egység első
IFRS szerinti pénzügyi kimutatásaiban. [Hivatkozás:
Társult vállalkozások [member]; Könyv szerinti érték
[member]; Közös vállalkozások [member]; Korábbi szám
viteli szabályozás [member]; Leányvállalatok [member];
Leányvállalatokban, közös és társult vállalkozásokban
lévő befektetések; IFRS-ek [member]]

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
L 429/117

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

DefaultFinancialStatements
DateMember

member

A pénzügyi kimutatások
alapértelmezett dátuma
[member]

Egyéb elemek hiányában ez az elem a »Létrehozás Közzététel: IAS 8 28 f i,
időpontja« tengely alapértékét jelöli.
közzététel: IAS 8 29 c i,
közzététel: IAS 8 49 b i

ifrs-full

DeferredAcquisitionCostsAri
singFromInsuranceContracts

X instant,
debit

Biztosítási szerződésekből
származó halasztott szerzési
költségek

A biztosítónál az új biztosítási szerződés értékesítése,
kockázatvállalása és hatálybaléptetése kapcsán felmerült
azon költségek összege, amelyek ráfordításként való elszá
molását elhalasztotta. [Hivatkozás: Biztosítási szerződések
típusai [member]]

ifrs-full

DeferredIncome

X instant,
credit

Halasztott bevételek

A befolyt, de még meg nem szolgált bevételt megtestesítő Általános gyakorlat: IAS 1 78
kötelezettség összege. [Hivatkozás: Bevételek]

ifrs-full

DeferredIncomeClassifiedAs
Current

X instant,
credit

Rövid lejáratúként besorolt
halasztott bevételek

A rövid lejáratúként besorolt halasztott bevételek összege. Általános gyakorlat: IAS 1 78
[Hivatkozás: Halasztott bevételek]

ifrs-full

DeferredIncomeClassifiedAs
Noncurrent

X instant,
credit

Hosszú lejáratúként besorolt
halasztott bevételek

A hosszú lejáratúként besorolt halasztott bevételek Általános gyakorlat: IAS 1 78
összege. [Hivatkozás: Halasztott bevételek]

ifrs-full

DeferredIncomeRecognisedA
sOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Akvizíció időpontjára
vonatkozóan megjelenített
halasztott bevétel

Az üzleti kombinációban vállalt halasztott bevételnek az Általános gyakorlat: IFRS 3 B64 i
akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített összege.
[Hivatkozás: Halasztott bevételek; Üzleti kombinációk
[member]]

ifrs-full

DeferredTaxAssetAssociated
WithRegulatoryDeferralAcco
untBalances

X instant,
debit

Hatósági halasztott
számlaegyenlegekkel
kapcsolatos halasztott
adókövetelés

A hatósági halasztott számlaegyenlegekkel kapcsolatos Közzététel: IFRS 14 24,
halasztott adókövetelés összege. [Hivatkozás: Halasztott közzététel: IFRS 14 B11 b
adókövetelések; Hatósági halasztott számlaegyenlegek
[member]]

HU

ifrs-full

L 429/118

Előtag

Közzététel: IFRS 4 37 e (hatályát
veszti: 2021.1.1.), példa:
IFRS 4 IG39 a (hatályát veszti:
2021.1.1.), példa: IFRS 4 IG23 a
(hatályát veszti: 2021.1.1.), példa:
IFRS 4 37 b (hatályát veszti:
2021.1.1.)
Az Európai Unió Hivatalos Lapja
2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

X instant,
debit

Címke

Halasztott adókövetelések

Dokumentációs címke

Hivatkozások

DeferredTaxAssets

A nyereségadónak a következő időszakokban visszatérülő Közzététel: IAS 1 54 o,
összegei a következőkből eredően: a) a levonható átme közzététel: IAS 1 56, közzététel:
neti különbözetek; b) a fel nem használt negatív IAS 12 81 g i
adóalapok továbbvitele; és c) a fel nem használt adójóvá
írások továbbvitele. [Hivatkozás: Átmeneti különbözetek
[member]; Fel nem használt adójóváírások [member]; Fel
nem használt negatív adóalapok [member]]

ifrs-full

DeferredTaxAssetsAndLiabili
tiesAbstract

ifrs-full

DeferredTaxAssetsRecognise
dAsOfAcquisitionDate

X instant,
debit

Akvizíció időpontjára
vonatkozóan megjelenített
halasztott adókövetelések

Az üzleti kombinációban megszerzett halasztott adóköve Általános gyakorlat: IFRS 3 B64 i
teléseknek az akvizíció időpontjára vonatkozóan megjele
nített összege. [Hivatkozás: Halasztott adókövetelések;
Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

DeferredTaxAssetWhenUtili
sationIsDependentOnFuture
TaxableProfitsInExcessOfPro
fitsFromReversalOfTaxable
TemporaryDifferencesAndEn
tityHasSufferedLossInJurisdic
tionToWhichDeferredTaxAs
setRelates

X instant,
debit

Halasztott adókövetelés,
amikor a felhasználás az
adóköteles átmeneti
különbözetek
visszafordulásából származó
nyereségeken felüli jövőbeli
adóköteles nyereségektől függ
és a gazdálkodó egység
veszteséges volt abban az
adójogrendszerben, amelyre a
halasztott adókövetelés
vonatkozik

A halasztott adókövetelés összege az alábbi esetekben: a) Közzététel: IAS 12 82
a halasztott adókövetelés felhasználása a meglévő adókö
teles átmeneti különbözetek visszafordulásából származó
nyereségeken felüli, jövőbeli adóköteles nyereségektől
függ; és b) a gazdálkodó egység vagy a tárgyidőszakban,
vagy az ezt megelőző időszakban veszteséges volt abban
az adójogrendszerben, amelyre a halasztott adókövetelés
vonatkozik. [Hivatkozás: Átmeneti különbözetek [mem
ber]]

ifrs-full

DeferredTaxExpenseArising
FromWritedownOrReversa
lOfWritedownOfDeferredTa
xAsset

X duration,
debit

Halasztott adókövetelés
leírásából vagy leírásának
visszaírásából származó
halasztott adóráfordítás

Olyan halasztott adóráfordítás összege, amely egy halasz Példa: IAS 12 80 g
tott adókövetelés leírásából, vagy megelőző leírásának
visszaírásából származik. [Hivatkozás: Halasztott adóköve
telések]

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncome

X duration,
debit

Halasztott adóráfordítás
(-bevétel)

Annak az adóráfordításnak (-bevételnek) az összege, Közzététel: IAS 12 81 g ii
amely a halasztott adókötelezettségek és a halasztott
adókövetelések változásaihoz kapcsolódik. [Hivatkozás:
Halasztott adókövetelések; Halasztott adókötelezettségek]

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncome
Abstract

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Halasztott adókövetelések és
-kötelezettségek [abstract]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
L 429/119

Halasztott adóráfordítás
(-bevétel) [abstract]

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

DeferredTaxExpenseIncome
RecognisedInProfitOrLoss

ifrs-full

X duration

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

DeferredTaxExpenseIncome
X duration,
RelatingToOriginationAndRe debit
versalOfTemporaryDifferences

Átmeneti különbözetek
keletkezéséhez vagy
visszafordulásához kapcsolódó
halasztott adóráfordítás
(-bevétel)

Annak a halasztott adóráfordításnak (-bevételnek) az Példa: IAS 12 80 c
összege, amely az átmeneti különbözetek keletkezéséhez
vagy visszafordulásához kapcsolódik. [Hivatkozás: Átme
neti különbözetek [member]; Halasztott adóráfordítás
(-bevétel)]

ifrs-full

DeferredTaxExpenseIncome
RelatingToTaxRateChangesO
rImpositionOfNewTaxes

X duration,
debit

Az adókulcsok változásaihoz
vagy új adónemek kivetéséhez
kapcsolódó halasztott
adóráfordítás (-bevétel)

Annak a halasztott adóráfordításnak (-bevételnek) az Példa: IAS 12 80 d
összege, amely az adókulcsok változásaihoz, valamint új
adónemek kivetéséhez kapcsolódik. [Hivatkozás: Halasz
tott adóráfordítás (-bevétel)]

ifrs-full

DeferredTaxLiabilities

X instant,
credit

Halasztott adókötelezettség

A nyereségadónak a következő időszakokban az adókö Közzététel: IAS 1 54 o
teles átmeneti különbözetekből eredően fizetendő össze
gei. [Hivatkozás: Átmeneti különbözetek [member]]

ifrs-full

DeferredTaxLiabilitiesOnLiabi X instant,
litiesArisingFromContracts
credit
WithinScopeOfIFRS4And
NonderivativeInvestment
Contracts

Az IFRS 4 standard hatókörébe
tartozó szerződésekből és nem
származékos befektetési
szerződésekből eredő
kötelezettségek miatti
halasztott adókötelezettségek

Az IFRS 4 standard hatókörébe tartozó szerződésekből és Példa: IFRS 4 20E c (hatályát
nem származékos befektetési szerződésekből eredő köte veszti: 2021.1.1.)
lezettségek miatti halasztott adókötelezettségek összege.
[Hivatkozás: Halasztott adókötelezettségek]

ifrs-full

DeferredTaxLiabilitiesRecogni X instant,
credit
sedAsOfAcquisitionDate

Akvizíció időpontjára
vonatkozóan megjelenített
halasztott adókötelezettségek

Az üzleti kombinációban vállalt halasztott adókötelezett Általános gyakorlat: IFRS 3 B64 i
ségnek az akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített
összege. [Hivatkozás: Halasztott adókötelezettségek; Üzleti
kombinációk [member]]

ifrs-full

DeferredTaxLiabilityAsset

Halasztott adókötelezettség
(-követelés)

A halasztott adókövetelések vagy -követelések összege. Közzététel: IAS 12 81 g i
[Hivatkozás: Halasztott adókötelezettségek; Halasztott
adókövetelések]

ifrs-full

DeferredTaxLiabilityAssocia
X instant,
tedWithRegulatoryDeferralAc credit
countBalances

Hatósági halasztott
számlaegyenlegekkel
kapcsolatos halasztott
adókötelezettség

A hatósági halasztott számlaegyenlegekkel kapcsolatos Közzététel: IFRS 14 24,
halasztott adókötelezettség összege. [Hivatkozás: Halasz közzététel: IFRS 14 B11 b
tott adókötelezettségek; Hatósági halasztott számlaegyen
legek [member]]

X instant,
credit

2020.12.18.

Annak az eredményben megjelenített adóráfordításnak Közzététel: IAS 12 81 g ii
(-bevételnek) az összege, amely a halasztott adókötelezett
ségek és a halasztott adókövetelések változásaihoz kapcso
lódik. [Hivatkozás: Halasztott adókövetelések; Halasztott
adóráfordítás (-bevétel); Halasztott adókötelezettségek]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Eredményben megjelenített
halasztott adóráfordítás
(-bevétel)

HU

ifrs-full

Az elem típusa
és attribútumai

L 429/120

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Közvetlenül a saját tőke javára
(terhére) elszámolt tételekhez
kapcsolódó halasztott adó

A közvetlenül a saját tőke javára (terhére) elszámolt téte Közzététel: IAS 12 81 a
lekhez kapcsolódó halasztott adó összege. [Hivatkozás:
Halasztott adóráfordítás (-bevétel)]

ifrs-full

DefinedBenefitObligatio
nAtPresentValue

X instant,
credit

Meghatározott juttatási
kötelem, jelenértéken

A munkavállalók tárgyidőszaki és megelőző időszaki szol Általános gyakorlat: IAS 19 57 a
gálatából származó kötelem teljesítéséhez szükséges
várható jövőbeli kifizetéseknek – a program eszközeinek
levonása nélküli – jelenértéke. [Hivatkozás: Program
eszközei, valós értéken]

ifrs-full

DefinedBenefitPlansAxis

axis

Meghatározott juttatási
programok [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IAS 19 138
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

DefinedBenefitPlansMember

member

Meghatározott juttatási
programok [member]

Ez az elem a munkaviszony megszűnése utáni juttatási Közzététel: IAS 19 138
programokat jelöli a meghatározott hozzájárulási prog
ramok kivételével. A meghatározott hozzájárulási prog
ramok olyan, a munkaviszony megszűnése utáni juttatási
programok, amelyeknél a gazdálkodó egység egy elkülö
nült szervezetbe (alapba) előre meghatározott hozzájáru
lást fizet, és nem lesz további hozzájárulások fizetésére
vonatkozó jogi vagy vélelmezett kötelme arra az esetre,
ha az alap nem rendelkezik elegendő eszközzel a munka
vállalók tárgyidőszaki vagy megelőző időszaki szolgála
tával kapcsolatos összes munkavállalói juttatás kifizeté
sére. Egyéb elemek hiányában a »Meghatározott juttatási
programok« tengely alapértékét is jelöli.

ifrs-full

DefinedBenefitPlansOtherT
member
hanMultiemployerPlansStateP
lansAndPlansThatShareRisks
BetweenEntitiesUnderCom
monControlMember

Meghatározott juttatási
programok, amelyek nem
többmunkáltatós programok,
nem állami programok és nem
is olyan programok, amelyek
közös ellenőrzés alatt álló
gazdálkodó egységek között
osztják meg a kockázatot
[member]

Ez az elem azokat a meghatározott juttatási programokat Közzététel: IAS 19 138
jelöli, amelyek nem többmunkáltatós programok, nem
állami programok és nem is olyan programok, amelyek
közös ellenőrzés alatt álló gazdálkodó egységek között
osztják meg a kockázatot. [Hivatkozás: Meghatározott
juttatási programok [member]]

ifrs-full

DefinedBenefitPlansThatSha
reRisksBetweenEntitiesUnder
CommonControlMember

Meghatározott juttatási
programok, amelyek közös
ellenőrzés alatt álló gazdálkodó
egységek között osztják meg a
kockázatot [member]

Ez az elem azokat a meghatározott juttatási programokat Közzététel: IAS 19 149
jelöli, amelyek közös ellenőrzés alatt álló gazdálkodó
egységek, például egy anyavállalat és leányvállalatai között
osztják meg a kockázatot. [Hivatkozás: Meghatározott
juttatási programok [member]; Leányvállalatok [member];
Anyavállalat [member]]

member

L 429/121

X duration

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DeferredTaxRelatingToItems
ChargedOrCreditedDirectly
ToEquity

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

DepartureFromRequiremen
tOfIFRSAxis

axis

IFRS előírásától való eltérés
[axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IAS 1 20 d
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

DepositsFromBanks

X instant,
credit

Bankoktól származó
betétállomány

A gazdálkodó egység által tartott banki betétállományhoz Általános gyakorlat: IAS 1 55
kapcsolódó kötelezettségek összege.

ifrs-full

DepositsFromCustomers

X instant,
credit

Ügyfelektől származó
betétállomány

A gazdálkodó egység által tartott ügyfélbetét-állományhoz Általános gyakorlat: IAS 1 55
kapcsolódó kötelezettségek összege.

ifrs-full

DepositsFromCustomersAbst
ract

ifrs-full

DepreciationAmortisationAn
dImpairmentLossReversalO
fImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLoss

ifrs-full

DepreciationAmortisationAn
dImpairmentLossReversalO
fImpairmentLossRecognise
dInProfitOrLossAbstract

ifrs-full

DepreciationAndAmortisatio
nExpense

ifrs-full

DepreciationAndAmortisatio
nExpenseAbstract

ifrs-full

DepreciationBiologicalAssets

X duration

Értékcsökkenés – biológiai
eszközök

A biológiai eszközökre elszámolt értékcsökkenés összege. Közzététel: IAS 41 55 c
[Hivatkozás: Értékcsökkenési és amortizációs leírás; Bioló
giai eszközök]

ifrs-full

DepreciationExpense

X duration,
debit

Értékcsökkenési leírás

Az értékcsökkenési leírás összege. Az értékcsökkenés a Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
tárgyi eszközök értékcsökkenthető összegének szisztema
tikus elosztása az eszközök hasznos élettartamára.

HU

ifrs-full

L 429/122

Előtag

Ügyfelektől származó
betétállomány [abstract]
Eredményben megjelenített
értékcsökkenés, amortizáció és
értékvesztés miatti veszteség
(értékvesztés miatti veszteség
visszaírása)

Az értékcsökkenés, amortizáció és értékvesztés miatti Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
veszteség (értékvesztés miatti veszteség visszaírása) ered
ményben megjelenített összege. [Hivatkozás: Értékcsökke
nési és amortizációs leírás; Eredményben elszámolt vagy
visszaírt értékvesztés miatti veszteség]

Eredményben megjelenített
értékcsökkenés, amortizáció és
értékvesztés miatti veszteség
(értékvesztés miatti veszteség
visszaírása) [abstract]
X duration,
debit

Értékcsökkenési és
amortizációs leírás

Az értékcsökkenési és amortizációs leírás összege. Az
értékcsökkenés és amortizáció az eszközök értékcsökkent
hető összegének szisztematikus elosztása az eszközök
hasznos élettartamára.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

X duration,
debit

Példa: IAS 1 102, közzététel:
IAS 1 99, közzététel: IAS 1 104,
közzététel: IFRS 12 B13 d,
közzététel: IFRS 8 23 e,
közzététel: IFRS 8 28 e

Értékcsökkenési és
amortizációs leírás [abstract]

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

X duration

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Értékcsökkenés – befektetési
célú ingatlan

A befektetési célú ingatlanra elszámolt értékcsökkenés Közzététel: IAS 40 79 d iv,
összege. [Hivatkozás: Értékcsökkenési és amortizációs közzététel: IAS 40 76
leírás; Befektetési célú ingatlan]

Értékcsökkentés módszere –
biológiai eszközök, bekerülési
értéken

A halmozott értékcsökkenéssel és a halmozott érték Közzététel: IAS 41 54 d
vesztés miatti veszteségekkel csökkentett bekerülési
értéken értékelt biológiai eszközök esetében alkalmazott
értékcsökkentési módszer. [Hivatkozás: Biológiai eszkö
zök]

text

Értékcsökkentés módszere –
befektetési célú ingatlan,
bekerülésiérték-modell

A bekerülésiérték-modellel értékelt befektetési célú Közzététel: IAS 40 79 a
ingatlan esetében alkalmazott értékcsökkentési módszer.
[Hivatkozás: Befektetési célú ingatlan]

DepreciationMethodProperty
PlantAndEquipment

text

Értékcsökkentés módszere –
ingatlanok, gépek és
berendezések

Az ingatlanok, gépek és berendezések esetében alkalma Közzététel: IAS 16 73 b
zott értékcsökkentési módszer. [Hivatkozás: Ingatlanok,
gépek és berendezések]

ifrs-full

DepreciationPropertyPlantAn
dEquipment

X duration

Értékcsökkenés – ingatlanok,
gépek és berendezések

Az ingatlanok, gépek és berendezések értékcsökkenésének Közzététel: IAS 16 73 e vii,
összege. [Hivatkozás: Értékcsökkenési és amortizációs közzététel: IAS 16 75 a
leírás; Ingatlanok, gépek és berendezések]

ifrs-full

DepreciationRateBiologicalAs X.XX dura
setsAtCost
tion

Értékcsökkenési ráta – biológiai A biológiai eszközök esetében alkalmazott értékcsökke Közzététel: IAS 41 54 e
eszközök, bekerülési értéken
nési ráta. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]

ifrs-full

DepreciationRateInvestment
PropertyCostModel

X.XX dura
tion

Értékcsökkenési ráta –
befektetési célú ingatlan,
bekerülésiérték-modell

A befektetési célú ingatlan esetében alkalmazott érték Közzététel: IAS 40 79 b
csökkenési ráta. [Hivatkozás: Befektetési célú ingatlan]

ifrs-full

DepreciationRateProperty
PlantAndEquipment

X.XX dura
tion

Értékcsökkenési ráta –
ingatlanok, gépek és
berendezések

Az ingatlanok, gépek és berendezések esetében alkalma Közzététel: IAS 16 73 c
zott értékcsökkenési ráta. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek
és berendezések]

ifrs-full

DepreciationRightofuseAssets

X duration

Értékcsökkenés – használatijog- A használatijog-eszköz értékcsökkenésének összege. Közzététel: IFRS 16 53 a
[Hivatkozás: Értékcsökkenési és amortizációs leírás; Hasz
eszközök
nálatijog-eszközök]

DepreciationInvestmentPro
perty

ifrs-full

DepreciationMethodBiologica text
lAssetsAtCost

ifrs-full

DepreciationMethodInvest
mentPropertyCostModel

ifrs-full
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Előtag

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
L 429/123

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Származékos pénzügyi
eszközök

A származékos instrumentumként besorolt pénzügyi Általános gyakorlat: IAS 1 55
eszközök összege. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök; Szár
mazékos termékek [member]]

ifrs-full

DerivativeFinancialAssetsHeld X instant,
debit
ForHedging

Fedezeti céllal tartott
származékos pénzügyi
eszközök

A fedezeti céllal tartott származékos pénzügyi eszközök Általános gyakorlat: IAS 1 55
összege. [Hivatkozás: Származékos pénzügyi eszközök]

ifrs-full

DerivativeFinancialAssetsHeld X instant,
ForTrading
debit

Kereskedési céllal tartott
származékos pénzügyi
eszközök

A kereskedési céllal tartott származékos pénzügyi Általános gyakorlat: IAS 1 55
eszközök összege. [Hivatkozás: Származékos pénzügyi
eszközök; Eredménnyel szemben valós értéken értékelt,
kereskedési céllal tartottként besorolt pénzügyi eszközök]

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabilities

X instant,
credit

Származékos pénzügyi
kötelezettségek

A származékos instrumentumként besorolt pénzügyi Általános gyakorlat: IAS 1 55
kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök;
Származékos termékek [member]]

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabilities
HeldForHedging

X instant,
credit

Fedezeti céllal tartott
származékos pénzügyi
kötelezettségek

A fedezeti céllal tartott származékos pénzügyi kötelezett Általános gyakorlat: IAS 1 55
ségek összege. [Hivatkozás: Származékos pénzügyi köte
lezettségek]

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabilities
HeldForTrading

X instant,
credit

Kereskedési céllal tartott
származékos pénzügyi
kötelezettségek

A kereskedési céllal tartott származékos pénzügyi kötele Általános gyakorlat: IAS 1 55
zettségek összege. [Hivatkozás: Származékos pénzügyi
kötelezettségek; Eredménnyel szemben valós értéken érté
kelt pénzügyi kötelezettségek, amelyek megfelelnek a
kereskedési céllal tartás fogalmának]

ifrs-full

DerivativeFinancialLiabilitie
sUndiscountedCashFlows

X instant,
credit

Származékos pénzügyi
kötelezettségek –
diszkontálatlan cash flow-k

A származékos pénzügyi kötelezettségekkel kapcsolatos Közzététel: IFRS 7 39 b
szerződéses diszkontálatlan cash flow-k összege. [Hivatko
zás: Származékos pénzügyi kötelezettségek]

ifrs-full

DerivativeLiabilitiesUsedToMi X instant,
tigateRisksArisingFromAssets credit
BackingContractsWithinSco
peOfIFRS4AndNonderivative
InvestmentContracts

Az IFRS 4 standard hatókörébe
tartozó szerződéseket fedező
eszközökből és nem
származékos befektetési
szerződésekből eredő
kockázatok mérséklésére
használt származékos
kötelezettségek

Az IFRS 4 standard hatókörébe tartozó szerződéseket Példa: IFRS 4 20E c (hatályát
fedező eszközökből és nem származékos befektetési szer veszti: 2021.1.1.)
ződésekből eredő kockázatok mérséklésére használt szár
mazékos kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Szárma
zékos termékek [member]]

2020.12.18.

X instant,
debit
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DerivativeFinancialAssets

HU

ifrs-full

L 429/124

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Az IFRS 4 standard hatókörébe tartozó szerződésekből és Példa: IFRS 4 20E c (hatályát
nem származékos befektetési szerződésekből eredő kocká veszti: 2021.1.1.)
zatok mérséklésére használt származékos kötelezettségek
összege. [Hivatkozás: Származékos termékek [member]]

ifrs-full

DerivativesAmountContribu
tedToFairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Származékos termékek – a
program eszközeinek valós
értékében való részesedés
összege

A meghatározott juttatási program eszközeinek valós Példa: IAS 19 142 e
értékén belül a származékos termékek összege. [Hivatko
zás: Program eszközei, valós értéken; Meghatározott jutta
tási programok [member]; Származékos termékek [mem
ber]]

ifrs-full

DerivativesMember

member

Származékos termékek
[member]

Ez az elem az IFRS 9 standard hatálya alá tartozó olyan Példa: IFRS 13 IE60, példa:
pénzügyi instrumentumot vagy más szerződést jelöl, IFRS 13 94, példa: IFRS 7 IG40B,
amely az alábbi három jellemző mindegyikével rendelke példa: IFRS 7 6
zik: a) értéke egy meghatározott kamatláb, pénzügyi inst
rumentum ára, tőzsdei áru ára, devizaárfolyam, árindex
vagy kamatindex, hitelminősítés vagy hitelindex, vagy
ezekhez hasonló (időnként »mögöttesnek« nevezett)
változók módosulása miatt változik – nem pénzügyi
változó esetében a változó egyik szerződő félre sem
lehet jellemző; b) nem igényel kezdeti nettó befektetést
vagy kis mértékű kezdeti nettó befektetést igényel egyéb
olyan típusú szerződésekhez képest, amelyek a piaci
körülményekben történt változásokra várhatóan hason
lóan reagálnának; c) amelyet egy jövőbeli időpontban
teljesítenek. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok,
csoport [member]]

ifrs-full

DescriptionAndCarryingAmo
untOfIntangibleAssetsMateri
alToEntity

text

Gazdálkodó egység számára
lényeges immateriális javak
ismertetése

A gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásaiban lényeges Közzététel: IAS 38 122 b
immateriális javak ismertetése. [Hivatkozás: Immateriális
javak a goodwill kivételével]

ifrs-full

DescriptionAndCarryingAmo
untOfIntangibleAssetsWithIn
definiteUsefulLife

text

Határozatlan hasznos
élettartamú immateriális javak
ismertetése, határozatlan
hasznos élettartamra
vonatkozó becslés
alátámasztása

A határozatlan hasznos élettartamú immateriális javak Közzététel: IAS 38 122 a
ismertetése és a határozatlan hasznos élettartamra vonat
kozó becslés alátámasztása. [Hivatkozás: Immateriális
javak a goodwill kivételével]

L 429/125

Az IFRS 4 standard hatókörébe
tartozó szerződésekből és nem
származékos befektetési
szerződésekből eredő
kockázatok mérséklésére
használt származékos
kötelezettségek összege.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DerivativeLiabilitiesUsedToMi X instant,
credit
tigateRisksArisingFromCont
ractsWithinScopeO
fIFRS4AndNonderivativeIn
vestmentContracts

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Olyan ügylet elszámolásának
ismertetése, amelyet üzleti
kombináció során az eszközök
megszerzésétől és a
kötelezettségek átvállalásától
elkülönítve jelenítenek meg

Annak ismertetése, hogy a felvásárló miként számolta el Közzététel: IFRS 3 B64 l ii
az olyan ügyletet, amelyet üzleti kombináció során az
eszközök megszerzésétől és a kötelezettségek átvállalá
sától elkülönítve jelenítenek meg. [Hivatkozás: Üzleti
kombinációk [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyDecisionToUseExceptionI
nIFRS1348Assets

text

IFRS 13.48. bekezdésben
szereplő kivétel használatára
vonatkozó számviteli politikai
döntés ismertetése – eszközök

Azon tény ismertetése, hogy a gazdálkodó egység az Közzététel: IFRS 13 96
eszközökre vonatkozóan az IFRS 13 standard 48. bekez
désében szereplő kivétel alkalmazása érdekében számviteli
politikai döntést hozott.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyDecisionToUseExceptionI
nIFRS1348Liabilities

text

IFRS 13.48-ban szereplő
kivétel használatára vonatkozó
számviteli politikai döntés
ismertetése – kötelezettségek

Azon tény ismertetése, hogy a gazdálkodó egység a köte Közzététel: IFRS 13 96
lezettségekre vonatkozóan az IFRS 13 standard 48. bekez
désében szereplő kivétel alkalmazása érdekében számviteli
politikai döntést hozott.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo text block
licyForAvailableforsaleFinanci
alAssetsExplanatory

Értékesíthető pénzügyi
eszközökre vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység értékesíthető pénzügyi eszközökre Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatko (hatályát veszti: 2021.1.1.)
zás: Értékesíthető pénzügyi eszközök]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForBiologicalAssetsExpla
natory

text block

Biológiai eszközökre
vonatkozó számviteli politika
ismertetése [text block]

A gazdálkodó egység biológiai eszközökre leírásra vonat Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
kozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás:
Biológiai eszközök]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForBorrowingCostsExpla
natory

text block

Hitelfelvételi költségekre
vonatkozó számviteli politika
ismertetése [text block]

A gazdálkodó egység a pénzeszközök kölcsönbe vételével Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
kapcsolatos, a gazdálkodó egységnél felmerült kamat- és
egyéb költségekre vonatkozó számviteli politikájának
ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForBorrowingsExplanatory

text block

Hitelfelvételekre vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység hitelfelvételekre vonatkozó számvi Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
teli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Hitelfelvételek]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForBusinessCombination
sAndGoodwillExplanatory

text block

Üzleti kombinációkra és
goodwillre vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység üzleti kombinációkra és goodwillre Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatko
zás: Üzleti kombinációk [member]; Goodwill]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForBusinessCombinations
Explanatory

text block

Üzleti kombinációkra
vonatkozó számviteli politika
ismertetése [text block]

A gazdálkodó egység üzleti kombinációkra vonatkozó Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Üzleti
kombinációk [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForCashFlowsExplanatory

text block

Cash flow-kra vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység cash flow-kra vonatkozó számviteli Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
politikájának ismertetése.

2020.12.18.

text
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DescriptionOfAccounting
ForTransactionRecognisedSe
paratelyFromAcquisitionO
fAssetsAndAssumptionOfLia
bilitiesInBusinessCombination

HU

ifrs-full
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Biztosítékra vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység biztosítékra vonatkozó számviteli Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
politikájának ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForConstructionInProg
ressExplanatory

text block

Befejezetlen beruházásokra
vonatkozó számviteli politika
ismertetése [text block]

A gazdálkodó egység befejezetlen beruházásokra vonat Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
kozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás:
Befejezetlen beruházás]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForContingentLiabilitie
sAndContingentAssetsExpla
natory

text block

Függő kötelezettségekre és
függő követelésekre vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység függő kötelezettségekre és függő Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
követelésekre vonatkozó számviteli politikájának ismerte
tése. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member]; Függő
követelések jellegének ismertetése]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForCustomerAcquisition
CostsExplanatory

text block

Ügyfélszerzési költségekre
vonatkozó számviteli politika
ismertetése [text block]

A gazdálkodó egység ügyfélszerzéshez kapcsolódó költ Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
ségekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForCustomerLoyaltyProg
rammesExplanatory

text block

Ügyfélhűségprogramokra
vonatkozó számviteli politika
ismertetése [text block]

A gazdálkodó egység ügyfélhűségprogramokra vonatkozó Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
számviteli politikájának ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo text block
licyForDecommissioningRes
torationAndRehabilitationPro
visionsExplanatory

Leszerelési, helyreállítási és
rehabilitációs céltartalékokra
vonatkozó számviteli politika
ismertetése [text block]

A gazdálkodó egység leszerelési, helyreállítási és rehabili Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
tációs céltartalékokra vonatkozó számviteli politikájának
ismertetése. [Hivatkozás: Céltartalék leszerelési, helyreállí
tási és rehabilitációs költségekre]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForDeferredAcquisition
CostsArisingFromInsurance
ContractsExplanatory

text block

Biztosítási szerződésekből
származó halasztott szerzési
költségekre vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység biztosítási szerződésekből származó Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
halasztott szerzési költségekre vonatkozó számviteli poli
tikájának ismertetése. [Hivatkozás: Biztosítási szerződé
sekből származó halasztott szerzési költségek]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForDeferredIncomeTax
Explanatory

text block

Halasztott nyereségadóra
vonatkozó számviteli politika
ismertetése [text block]

A gazdálkodó egység halasztott nyereségadóra vonatkozó Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Halasz
tott adóráfordítás (-bevétel)]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForDepreciationExpense
Explanatory

text block

Értékcsökkenési leírásra
vonatkozó számviteli politika
ismertetése [text block]

A gazdálkodó egység értékcsökkenési leírásra vonatkozó Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Érték
csökkenési és amortizációs leírás]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForDerecognitionOfFinan
cialInstrumentsExplanatory

text block

Pénzügyi instrumentumok
kivezetésére vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység pénzügyi instrumentumok kivezeté Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
sére vonatkozó számviteli politikájának ismertetése.
[Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [mem
ber]]

L 429/127

text block

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DescriptionOfAccountingPo
licyForCollateralExplanatory

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
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Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Származékos pénzügyi
instrumentumokra és fedezeti
ügyletekre vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység származékos pénzügyi instrumentu Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
mokra és fedezeti ügyletekre vonatkozó számviteli politi
kájának ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentu
mok, csoport [member]; Származékos termékek [mem
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForDerivativeFinancialInst
rumentsExplanatory

text block

Származékos pénzügyi
instrumentumokra vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység származékos pénzügyi instrumentu Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
mokra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése.
[Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [mem
ber]; Származékos termékek [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForDiscontinuedOperati
onsExplanatory

text block

Megszűnt tevékenységekre
vonatkozó számviteli politika
ismertetése [text block]

A gazdálkodó egység megszűnt tevékenységekre vonat Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
kozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás:
Megszűnt tevékenységek [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForDiscountsAndRebates
Explanatory

text block

Engedményekre és
visszatérítésekre vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység engedményekre és visszatérítésekre Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
vonatkozó számviteli politikájának ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForDividendsExplanatory

text block

Osztalékra vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység osztalékra vonatkozó számviteli Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
politikájának ismertetése. Az osztalék a nyereségnek a
tőkebefektetés-tulajdonosok között, meghatározott tőke
kategóriába történt befektetéseik arányában történő
felosztása.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForEarningsPerShareExpla
natory

text block

Egy részvényre jutó
eredményre vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység egy részvényre jutó eredményre Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
vonatkozó számviteli politikájának ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForEmissionRightsExpla
natory

text block

Kibocsátási jogokra vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység kibocsátási jogokra vonatkozó Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
számviteli politikájának ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo text block
licyForEmployeeBenefitsExpla
natory

Munkavállalói juttatásokra
vonatkozó számviteli politika
ismertetése [text block]

A gazdálkodó egység munkavállalói juttatásokra vonat Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
kozó számviteli politikájának ismertetése. Munkavállalói
juttatás a gazdálkodó egység által a munkavállalók által
elvégzett szolgálatért vagy a munkaviszony megszűnésére
tekintettel adott ellenérték minden formája.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForEnvironmentRelatedEx
penseExplanatory

Környezethez kapcsolódó
ráfordításra vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység környezethez kapcsolódó ráfordí Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
tásra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése.

text block

2020.12.18.

text block

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DescriptionOfAccountingPo
licyForDerivativeFinancialInst
rumentsAndHedgingExplana
tory

HU

ifrs-full
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Hivatkozások

Rendkívüli tételekre vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység rendkívüli tételekre vonatkozó Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
számviteli politikájának ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForExpensesExplanatory

text block

Ráfordításokra vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység ráfordításokra vonatkozó számviteli Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
politikájának ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForExplorationAndEvalua
tionExpenditures

text block

Feltárási és felmérési kiadásokra A gazdálkodó egység feltárási és felmérési kiadásokra Közzététel: IFRS 6 24 a
vonatkozó számviteli politika
vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatko
ismertetése [text block]
zás: Feltárási és felmérési eszközök [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForFairValueMeasurement
Explanatory

text block

Valós értéken történő
értékelésre vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység valós értéken történő értékelésre Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatko
zás: Valós értéken [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForFeeAndCommissionIn
comeAndExpenseExplanatory

text block

Díjbevételre és díjráfordításra,
valamint jutalékbevételre és
jutalékráfordításra vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység díjbevételre és díjráfordításra, vala Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
mint jutalékbevételre és jutalékráfordításra vonatkozó
számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Díjbe
vétel (-ráfordítás) és jutalékbevétel (-ráfordítás)]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForFinanceCostsExplana
tory

text block

Pénzügyi ráfordításokra
vonatkozó számviteli politika
ismertetése [text block]

A gazdálkodó egység pénzügyi ráfordításokra vonatkozó Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi
ráfordítások]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForFinanceIncomeAnd
CostsExplanatory

text block

Pénzügyi bevételekre és
költségekre vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység pénzügyi bevételekre és költségekre Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatko
zás: Pénzügyi bevétel (költség)]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo text block
licyForFinancialAssetsExplana
tory

Pénzügyi eszközökre
vonatkozó számviteli politika
ismertetése [text block]

A gazdálkodó egység pénzügyi eszközökre vonatkozó Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi
eszközök]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForFinancialGuarantees
Explanatory

text block

Pénzügyi garanciákra
vonatkozó számviteli politika
ismertetése [text block]

A gazdálkodó egység pénzügyi garanciákra vonatkozó Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Garan
ciák [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForFinancialInstrument
sAtFairValueThroughProfitOr
LossExplanatory

text block

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi
instrumentumokra vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység eredménnyel szemben valós értéken Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
értékelt pénzügyi instrumentumokra vonatkozó számviteli
politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Valós értéken
[member]; Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]

L 429/129

text block

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DescriptionOfAccountingPo
licyForExceptionalItemsExpla
natory

HU

ifrs-full

2020.12.18.
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Hivatkozások

Pénzügyi instrumentumokra
vonatkozó számviteli politika
ismertetése [text block]

A gazdálkodó egység pénzügyi instrumentumokra vonat Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
kozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás:
Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForFinancialLiabilitiesExp
lanatory

text block

Pénzügyi kötelezettségekre
vonatkozó számviteli politika
ismertetése [text block]

A gazdálkodó egység pénzügyi kötelezettségekre vonat Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
kozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás:
Pénzügyi kötelezettségek]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForForeignCurrencyTrans
lationExplanatory

text block

Külföldi pénznem
átszámítására vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység külföldi pénznem átszámítására Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
vonatkozó számviteli politikájának ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForFranchiseFeesExplana
tory

text block

Franchisedíjakra vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység franchisedíjakra vonatkozó számvi Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
teli politikájának ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForFunctionalCurrency
Explanatory

text block

Funkcionális pénznemre
vonatkozó számviteli politika
ismertetése [text block]

A gazdálkodó egység annak az elsődleges gazdasági Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
környezetnek a pénznemére vonatkozó számviteli politi
kájának ismertetése, amelyben a gazdálkodó egység
működik.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForGoodwillExplanatory

text block

Goodwillre vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység goodwillre vonatkozó számviteli Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Goodwill]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForGovernmentGrants

text block

Állami támogatásokra
vonatkozó számviteli politika
ismertetése [text block]

A gazdálkodó egység állami támogatásokra vonatkozó Közzététel: IAS 20 39 a
számviteli politikájának ismertetése, ideértve a pénzügyi
kimutatások elkészítésénél alkalmazott bemutatásra vonat
kozó módszereket is. [Hivatkozás: Kormányzat [member];
Állami támogatások]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForHedgingExplanatory

text block

Fedezeti ügyletekre vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység fedezeti ügyletekre vonatkozó szám Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
viteli politikájának ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForHeldtomaturityInvest
mentsExplanatory

text block

Lejáratig tartandó
befektetésekre vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység lejáratig tartandó befektetésekre Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatko (hatályát veszti: 2021.1.1.)
zás: Lejáratig tartandó befektetések]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForImpairmentOfAssets
Explanatory

text block

Eszközök értékvesztésére
vonatkozó számviteli politika
ismertetése [text block]

A gazdálkodó egység eszközök értékvesztésére vonatkozó Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
számviteli politikájának ismertetése.

2020.12.18.

text block

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DescriptionOfAccountingPo
licyForFinancialInstruments
Explanatory

HU

ifrs-full
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Pénzügyi eszközök
értékvesztésére vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység pénzügyi eszközök értékvesztésére Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatko
zás: Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForImpairmentOfNonfi
nancialAssetsExplanatory

text block

Nem pénzügyi eszközök
értékvesztésére vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység nem pénzügyi eszközök értékvesz Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
tésére vonatkozó számviteli politikájának ismertetése.
[Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForIncomeTaxExplanatory

text block

Nyereségadóra vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység nyereségadóra vonatkozó számviteli Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
politikájának ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForInsuranceContracts

text block

Biztosítási szerződésekre és
kapcsolódó eszközökre,
kötelezettségekre, bevételre és
ráfordításra vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység biztosítási szerződésekre és kapcso Általános gyakorlat: IAS 1 117 b,
lódó eszközökre, kötelezettségekre, bevételre és ráfordí közzététel: IFRS 4 37 a (hatályát
tásra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. veszti: 2021.1.1.)
[Hivatkozás: Biztosítási szerződések típusai [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForIntangibleAssetsAnd
GoodwillExplanatory

text block

Immateriális javakra és
goodwillre vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység immateriális javakra és goodwillre Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatko
zás: Immateriális javak és goodwill]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForIntangibleAssetsOt
herThanGoodwillExplanatory

text block

Immateriális javakra vonatkozó A gazdálkodó egység goodwilltől eltérő immateriális Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
számviteli politika ismertetése, javakra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése.
a goodwill kivételével [text
[Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével]
block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForInterestIncomeAndEx
penseExplanatory

text block

Kamatbevételre és
kamatráfordításra vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység kamatbevételre és kamatráfordításra Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
vonatkozó számviteli politikájának ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForInvestmentInAssociates

text block

Társult vállalkozásokban lévő
befektetésre vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység társult vállalkozásokban lévő befek Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
tetésekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése.
[Hivatkozás: Társult vállalkozások [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForInvestmentInAssociate
sAndJointVenturesExplana
tory

text block

Társult és közös
vállalkozásokban lévő
befektetésre vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység társult és közös vállalkozásokban Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
lévő befektetésekre vonatkozó számviteli politikájának
ismertetése. [Hivatkozás: Társult vállalkozások [member];
Közös vállalkozások [member]]

L 429/131

text block

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DescriptionOfAccountingPo
licyForImpairmentOfFinancia
lAssetsExplanatory

HU

ifrs-full

2020.12.18.
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DescriptionOfAccountingPo
licyForInvestmentProperty
Explanatory

text block

Befektetési célú ingatlanra
vonatkozó számviteli politika
ismertetése [text block]

A gazdálkodó egység befektetési célú ingatlanra vonat Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
kozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás:
Befektetési célú ingatlan]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForInvestmentsInJointVen
tures

text block

Közös vállalkozásokban lévő
befektetésekre vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység közös vállalkozásokban lévő befek Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
tetésekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése.
[Hivatkozás: Közös vállalkozások [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForInvestmentsOtherTha
nInvestmentsAccountedForU
singEquityMethodExplanatory

text block

Befektetésekre vonatkozó
számviteli politika ismertetése,
a tőkemódszerrel elszámolt
befektetések kivételével [text
block]

A gazdálkodó egység a tőkemódszerrel elszámolt befekte Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
téseken kívüli befektetésekre vonatkozó számviteli politi
kájának ismertetése. [Hivatkozás: Tőkemódszerrel elszá
molt befektetések; Tőkemódszerrel elszámolt befekteté
seken kívüli befektetések]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForIssuedCapitalExplana
tory

text block

Jegyzett tőkére vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység jegyzett tőkére vonatkozó számviteli Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Jegyzett tőke]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForLeasesExplanatory

text block

Lízingekre vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység lízingekre vonatkozó számviteli Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
politikájának ismertetése. A lízing egy olyan megállapo
dás, amelynek keretében a lízingbeadó egy adott összeg
megfizetése vagy fizetések sorozata ellenében átadja a
lízingbevevőnek azt a jogot, hogy egy adott eszközt a
szerződésben meghatározott ideig használhasson.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForLoansAndReceivables
Explanatory

text block

Kölcsönökre és követelésekre
vonatkozó számviteli politika
ismertetése [text block]

A gazdálkodó egység kölcsönökre és követelésekre vonat Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
kozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: (hatályát veszti: 2021.1.1.)
Kölcsönök és követelések]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForMeasuringInventories

text block

Készletek értékelésére
vonatkozó számviteli politika
ismertetése [text block]

A gazdálkodó egység készletek értékelésére vonatkozó Közzététel: IAS 2 36 a
számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Készle
tek]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForMiningAssetsExplana
tory

text block

Bányászati eszközökre
vonatkozó számviteli politika
ismertetése [text block]

A gazdálkodó egység bányászati eszközökre vonatkozó Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Bányá
szati eszközök]
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Dokumentációs címke
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Bányászati jogokra vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység bányászati jogokra vonatkozó szám Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
viteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Bányászati
jogok [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForNoncurrentAssetsOr
DisposalGroupsClassifiedAs
HeldForSaleAndDiscontinued
OperationsExplanatory

text block

Értékesítésre tartottá minősített
befektetett eszközökre vagy
elidegenítési csoportokra,
valamint megszűnt
tevékenységekre vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység értékesítésre tartottá minősített Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
befektetett eszközökre vagy elidegenítési csoportokra,
valamint megszűnt tevékenységekre vonatkozó számviteli
politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Megszűnt tevékeny
ségek [member]; Értékesítésre tartottá minősített befekte
tett eszközök vagy elidegenítési csoportok]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForNoncurrentAssetsOr
DisposalGroupsClassifiedAs
HeldForSaleExplanatory

text block

Értékesítésre tartottá minősített
befektetett eszközökre vagy
elidegenítési csoportokra
vonatkozó számviteli politika
ismertetése [text block]

A gazdálkodó egység értékesítésre tartottá minősített Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
befektetett eszközökre vagy elidegenítési csoportokra
vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatko
zás: Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök
vagy elidegenítési csoportok]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForOffsettingOfFinancia
lInstrumentsExplanatory

text block

Pénzügyi instrumentumok
beszámítására vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység pénzügyi instrumentumok beszámí Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
tására vonatkozó számviteli politikájának ismertetése.
[Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [mem
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForOilAndGasAssetsExpla
natory

text block

Olaj- és gázeszközökre
vonatkozó számviteli politika
ismertetése [text block]

A gazdálkodó egység olaj- és gázeszközökre vonatkozó Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Olaj- és
gázeszközök]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForProgrammingAssets
Explanatory

text block

Programozási eszközökre
vonatkozó számviteli politika
ismertetése [text block]

A gazdálkodó egység programozási eszközökre vonat Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
kozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás:
Programozási eszközök]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForPropertyPlantAndE
quipmentExplanatory

text block

Ingatlanokra, gépekre és
berendezésekre vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység ingatlanokra, gépekre és berendezé Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
sekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése.
[Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForProvisionsExplanatory

text block

Céltartalékokra vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység céltartalékokra vonatkozó számviteli Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Céltartalékok]

L 429/133

text block
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DescriptionOfAccountingPo
licyForMiningRightsExplana
tory
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Hivatkozások

Pénzügyi instrumentumok
átsorolására vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység pénzügyi instrumentumok átsoro Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
lásra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése.
[Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [mem
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForRecognisingDifference
BetweenFairValueAtInitialRe
cognitionAndAmountDeter
minedUsingValuationTechni
queExplanatory

text block

A kezdeti megjelenítéskori
valós érték és az ügyleti ár
közötti különbség
eredményben történő
elszámolására vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység arra vonatkozó számviteli politiká Közzététel: IFRS 7 28 a
jának ismertetése, hogy az eredményben megjelenítse a
kezdeti megjelenítéskori valós érték és az ügyleti ár külön
bözetét annak érdekében, hogy tükrözze azon ténye
zőknek (ideértve az időtényezőt is) a változását, amelyeket
a piaci résztvevők az eszköz vagy a kötelezettség árazá
sakor figyelembe vennének. [Hivatkozás: Pénzügyi inst
rumentumok, csoport [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForRecognitionOfRevenue

text block

Bevétel elszámolására
vonatkozó számviteli politika
ismertetése [text block]

A gazdálkodó egység bevétel elszámolására vonatkozó Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Bevéte
lek]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForRegulatoryDeferralAc
countsExplanatory

text block

Hatósági halasztott számlákra
vonatkozó számviteli politika
ismertetése [text block]

A gazdálkodó egység hatósági halasztott számlákra vonat Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
kozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás:
Hatósági halasztott számlaegyenlegek [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForReinsuranceExplana
tory

text block

Viszontbiztosításra vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység viszontbiztosításra vonatkozó szám Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
viteli politikájának ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForRepairsAndMaintenan
ceExplanatory

text block

Javításra és karbantartásra
vonatkozó számviteli politika
[text block]

A gazdálkodó egység javításra és karbantartásra vonat Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
kozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás:
Javítási és karbantartási ráfordítások]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForRepurchaseAndRever
seRepurchaseAgreementsExp
lanatory

text block

Visszavásárlási és fordított
visszavásárlási
megállapodásokra vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység visszavásárlási és fordított visszavá Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
sárlási megállapodásokra vonatkozó számviteli politiká
jának ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForResearchAndDevelop
mentExpenseExplanatory

text block

Kutatási és fejlesztési
ráfordításokra vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység kutatási és fejlesztési ráfordításokra Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatko
zás: Kutatási és fejlesztési ráfordítás]

2020.12.18.

text block

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DescriptionOfAccountingPo
licyForReclassificationOfFi
nancialInstrumentsExplana
tory
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DescriptionOfAccountingPo
licyForRestrictedCashAndCas
hEquivalentsExplanatory

text block

Korlátozás alatt álló
pénzeszközökre és
pénzeszköz-egyenértékesekre
vonatkozó számviteli politika
ismertetése [text block]

A gazdálkodó egység korlátozás alatt álló pénzeszközökre Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
és pénzeszköz-egyenértékesekre vonatkozó számviteli
politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Korlátozás alatt
álló pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForSegmentReportingExp
lanatory

text block

Szegmensek szerinti jelentésre
vonatkozó számviteli politika
ismertetése [text block]

A gazdálkodó egység szegmensek szerinti jelentésre Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
vonatkozó számviteli politikájának ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForServiceConcessionAr
rangementsExplanatory

text block

Szolgáltatási koncessziós
megállapodásokra vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység szolgáltatási koncessziós megállapo Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
dásokra vonatkozó számviteli politikájának ismertetése.
[Hivatkozás: Szolgáltatási koncessziós megállapodások
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForSharebasedPaymentT
ransactionsExplanatory

text block

Részvényalapú kifizetési
ügyletekre vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység olyan ügyletekre vonatkozó szám Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
viteli politikájának ismertetése, amelyek során a gazdál
kodó egység: a) részvényalapú kifizetési megállapodás
keretében javakat vagy szolgáltatásokat kap ezen javak
vagy szolgáltatások nyújtójától (beleértve a munkaválla
lókat is); b) részvényalapú kifizetési megállapodás kere
tében köteles kiegyenlíteni a javak vagy szolgáltatások
nyújtójával kötött ügyletet, ugyanakkor a javakat vagy
szolgáltatásokat a csoporthoz tartozó más gazdálkodó
egység kapja meg. [Hivatkozás: Részvényalapú kifizetési
megállapodások [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForStrippingCostsExplana
tory

text block

Meddőeltakarítási költségekre
vonatkozó számviteli politika
ismertetése [text block]

A gazdálkodó egység bányászati tevékenység során felme Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
rülő fejtési költségekre vonatkozó számviteli politikájának
ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo text block
licyForSubsidiariesExplanatory

Leányvállalatokra vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység leányvállalatokra vonatkozó számvi Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
teli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Leányvállalatok
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForTaxesOtherThanInco
meTaxExplanatory

text block

Nyereségadótól eltérő adókra
vonatkozó számviteli politika
[text block]

A gazdálkodó egység nyereségadótól eltérő adókra vonat Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
kozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás:
Adóráfordítás, a nyereségadó-ráfordítás kivételével]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForTerminationBenefits

text block

Végkielégítésekre vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység végkielégítésekre vonatkozó számvi Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
teli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Végkielégítések
ráfordítása]

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
L 429/135

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

DescriptionOfAccountingPo
licyForTradeAndOtherPayab
lesExplanatory

text block

Szállítói és egyéb
kötelezettségekre vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység szállítói és egyéb kötelezettségekre Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
vonatkozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatko
zás: Szállítói és egyéb kötelezettségek]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForTradeAndOtherRecei
vablesExplanatory

text block

Vevő- és egyéb követelésekre
vonatkozó számviteli politika
ismertetése [text block]

A gazdálkodó egység vevő- és egyéb követelésekre vonat Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
kozó számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás:
Vevő- és egyéb követelések]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForTradingIncomeAndEx
penseExplanatory

text block

Kereskedésből származó
bevételre és ráfordításra
vonatkozó számviteli politika
ismertetése [text block]

A gazdálkodó egység kereskedésből származó bevételre és Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
ráfordításra vonatkozó számviteli politikájának ismerte
tése. [Hivatkozás: Kereskedési bevétel (ráfordítás)]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForTransactionsWithNon
controllingInterestsExplana
tory

text block

Nem ellenőrző részesedésekkel A gazdálkodó egység nem ellenőrző részesedésekkel foly Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
folytatott ügyletekre vonatkozó tatott ügyletekre vonatkozó számviteli politikájának
számviteli politika ismertetése ismertetése. [Hivatkozás: Nem ellenőrző részesedések]
[text block]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForTransactionsWithRela
tedPartiesExplanatory

text block

Kapcsolt felekkel folytatott
ügyletekre vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység kapcsolt felekkel folytatott ügyle Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
tekre vonatkozó számviteli politikájának ismertetése.
[Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo text block
licyForTreasurySharesExplana
tory

Saját részvényekre vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység saját részvényekre vonatkozó szám Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
viteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Saját részvé
nyek]

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyForWarrantsExplanatory

text block

Warrantokra vonatkozó
számviteli politika [text block]

A gazdálkodó egység warrantokra vonatkozó számviteli Általános gyakorlat: IAS 1 117 b
politikájának ismertetése. A warrantok olyan pénzügyi
instrumentumok, amelyek jogot biztosítanak birtoko
suknak törzsrészvény vásárlására.

ifrs-full

DescriptionOfAccountingPo
licyToDetermineComponent
sOfCashAndCashEquivalents

text block

Pénzeszközök és pénzeszközegyenértékesek összetevőinek
meghatározására vonatkozó
számviteli politika ismertetése
[text block]

A gazdálkodó egység pénzeszközök és pénzeszköz-egyen Közzététel: IAS 7 46
értékesek összetevőinek meghatározására vonatkozó
számviteli politikájának ismertetése. [Hivatkozás: Pénzesz
közök és pénzeszköz-egyenértékesek]

ifrs-full

DescriptionOfAcquiree

text

Felvásárolt ismertetése

Azon üzleti tevékenységek ismertetése, amelyek felett a Közzététel: IFRS 3 B64 a
felvásárló megszerzi az ellenőrzést egy üzleti kombináció
során. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]
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DescriptionOfAcquisitionO
fAssetsByAssumingDirectly
RelatedLiabilitiesOrByMean
sOfLease

text

Közvetlenül kapcsolódó
kötelezettségek átvállalásával
vagy lízinggel történő
eszközszerzések ismertetése

A nem pénzjellegű ügylet útján – közvetlenül kapcsolódó Példa: IAS 7 44 a
kötelezettségek átvállalásával vagy lízinggel – történő
eszközszerzések ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfAcquisitionO
fEntityByMeansOfEquityIssue

text

Gazdálkodó egység
tőkekibocsátással történő
megszerzésének ismertetése

Egy gazdálkodó egység nem pénzjellegű ügylet útján, Példa: IAS 7 44 b
tőkekibocsátással történő megszerzésének ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfAgreedAllocati
onOfDeficitOrSurplusOfMul
tiemployerOrStatePlanOnEn
titysWithdrawalFromPlan

text

Többmunkáltatós vagy állami
program hiányának vagy
többletének a gazdálkodó
egység kilépésekor történő,
megállapodás szerinti
elosztásának ismertetése

A hiány vagy többlet elosztása tekintetében a gazdálkodó Közzététel: IAS 19 148 c ii
egység többmunkáltatós vagy állami programból való
kilépésekor született megállapodás ismertetése. [Hivatko
zás: Többmunkáltatós, meghatározott juttatási programok
[member]; Állami, meghatározott juttatási programok
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfAgreedAllocati
onOfDeficitOrSurplusOfMul
tiemployerOrStatePlanOnW
indupOfPlan

text

Többmunkáltatós vagy állami
program hiányának vagy
többletének a program
felszámolásakor történő,
megállapodás szerinti
elosztásának ismertetése

A hiány vagy többlet elosztása tekintetében a többmun Közzététel: IAS 19 148 c i
káltatós vagy állami program felszámolásakor született
megállapodás ismertetése. [Hivatkozás: Többmunkáltatós,
meghatározott juttatási programok [member]; Állami,
meghatározott juttatási programok [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAmountsOfAs
setsLiabilitiesEquityInterestsO
rItemsOfConsiderationForW
hichInitialAccountingIsIn
complete

text

Eszközök, kötelezettségek,
tőkerészesedések vagy
ellenértéktételek ismertetése,
amelyek tekintetében a kezdeti
elszámolás nem teljes

Azon eszközök, kötelezettségek, tőkerészesedések, vagy az Közzététel: IFRS 3 B67 a ii
ellenérték azon tételeinek ismertetése, amelyek tekinte
tében az üzleti kombináció kezdeti elszámolása nem
teljes. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAmountsOfEn
titysOwnFinancialInstrument
sIncludedInFairValueOfPla
nAssets

X instant,
debit

Gazdálkodó egység saját
pénzügyi instrumentumai,
amelyeket a program
eszközeinek valós értéke
magában foglal

A gazdálkodó egység azon saját átruházható pénzügyi Közzététel: IAS 19 143
instrumentumainak valós értéke, amelyeket a meghatá
rozott juttatási program eszközeinek valós értéke
magában foglal. [Hivatkozás: Program eszközei, valós
értéken; Pénzügyi instrumentumok, csoport [member];
Meghatározott juttatási programok [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAmountsOfOt
herAssetsUsedByEntityInclu
dedInFairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Gazdálkodó egység által
használt egyéb eszközök,
amelyeket a program
eszközeinek valós értéke
magában foglal

A gazdálkodó egység által használt azon egyéb eszközök Közzététel: IAS 19 143
valós értéke, amelyeket a meghatározott juttatási program
eszközeinek valós értéke magában foglal. [Hivatkozás:
Program eszközei, valós értéken; Meghatározott juttatási
programok [member]]

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
L 429/137

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Gazdálkodó egység által
használt ingatlan, amelyet a
program eszközeinek valós
értéke magában foglal

A gazdálkodó egység által használt olyan ingatlanok valós Közzététel: IAS 19 143
értéke, amelyeket a meghatározott juttatási program
eszközeinek valós értéke magában foglal. [Hivatkozás:
Program eszközei, valós értéken; Meghatározott juttatási
programok [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAnyOtherEn
titysResponsibilitiesForGover
nanceOfPlan

text

Más gazdálkodó egységnek a
program irányításával
kapcsolatos felelősségének az
ismertetése

A gazdálkodó egység által elkülönítetten nem ismertetett, Közzététel: IAS 19 139 a iii
meghatározott juttatási program irányításával kapcsolatos
felelősség ismertetése, például a program vagyonkezelő
inek vagy igazgatóságának tagjainak felelőssége. [Hivatko
zás: Meghatározott juttatási programok [member]]

ifrs-full

DescriptionOfAnyRetirement
BenefitPlanTerminationTerms

text

Nyugdíjazási juttatási program
megszűnési feltételeinek
ismertetése

Egy nyugdíjazási juttatási program megszűnési feltétele Közzététel: IAS 26 36 f
inek ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfApproachUsed
ToDetermineDiscountRates

text

Diszkontráták
meghatározásához használt
megközelítés ismertetése

Az IFRS 17 standard alkalmazásakor használt diszkont Közzététel: IFRS 17 117 c iii
ráták meghatározásához használt megközelítés ismerteté (hatályos: 2021.1.1.)
se.

ifrs-full

DescriptionOfApproachUsed
ToDetermineInvestmentCom
ponents

text

Befektetési komponensek
meghatározásához használt
megközelítés ismertetése

Az IFRS 17 standard alkalmazásakor használt befektetési Közzététel: IFRS 17 117 c iv
komponensek meghatározásához használt megközelítés (hatályos: 2021.1.1.)
ismertetése. A befektetési komponensek azok az összegek,
amelyeket a biztosítási szerződés értelmében a gazdálkodó
egységnek akkor is vissza kell fizetnie a kötvénytulajdo
nosnak, ha a biztosítási esemény nem következik be.

ifrs-full

DescriptionOfApproachUsed
ToDetermineRiskAdjustment
ForNonfinancialRisk

text

Nem pénzügyi kockázatra
vonatkozó kockázati kiigazítás
meghatározásához használt
megközelítés ismertetése

A nem pénzügyi kockázatra vonatkozó kockázati kiiga Közzététel: IFRS 17 117 c ii
zítás meghatározásához használt megközelítés ismertetése, (hatályos: 2021.1.1.)
ideértve azt is, hogy a nem pénzügyi kockázatra vonat
kozó kockázati kiigazítás változásait szétválasztják-e egy
biztosítási szolgáltatási komponensre és egy biztosítási
pénzügyi komponensre, vagy pedig teljes egészükben a
biztosítási szolgáltatási eredményben szerepelnek-e.
[Hivatkozás: Nem pénzügyi kockázatra vonatkozó kocká
zati kiigazítás [member]]

2020.12.18.

X instant,
debit

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DescriptionOfAmountsOfPro
pertyOccupiedByEntityInclu
dedInFairValueOfPlanAssets

HU

ifrs-full

L 429/138

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A jövőbeni cash flow-kra
vonatkozó becsléseknek a
mérlegelési jogkör
gyakorlásából eredő változásai
és egyéb változások közötti
különbségtételhez használt
megközelítés ismertetése,
közvetlen nyereségrészesedést
nem tartalmazó szerződések

ifrs-full

DescriptionOfArrangement
ForContingentConsideratio
nArrangementsAndIndemnifi
cationAssets

text

Függő ellenértékre és
A függő ellenértékre és a kártalanításra szánt eszközökre Közzététel: IFRS 3 B64 g ii
kártalanításra szánt eszközökre vonatkozó megállapodások ismertetése.
vonatkozó megállapodások
ismertetése

ifrs-full

DescriptionOfAssetliability
MatchingStrategiesUsedByPla
nOrEntityToManageRisk

text

Program vagy gazdálkodó
egység kockázat kezelésénél
használt eszköz-kötelezettség
párosítási stratégiák ismertetése

A meghatározott juttatási programban vagy a gazdálkodó Közzététel: IAS 19 146
egységnél a kockázat kezelésére használt összes eszközkötelezettség párosítási stratégia ismertetése, ideértve az
annuitási és egyéb módszerek, mint például a hosszú
élettartamhoz kötődő swapok alkalmazását is. [Hivatko
zás: Meghatározott juttatási programok [member]]

ifrs-full

DescriptionOfBasesOfFinanci text
alStatementsThatHaveBeen
RestatedForChangesInGeneral
PurchasingPowerOfFunctio
nalCurrency

Olyan pénzügyi kimutatások
értékelési alapjának ismertetése,
amelyeket a funkcionális
pénznem vásárlóerejében
bekövetkezett változások miatt
újra megállapítottak

Annak ismertetése, hogy a hiperinflációs beszámolás kere Közzététel: IAS 29 39 b
tében a funkcionális pénznem vásárlóerejében bekövetke
zett változások miatt újra megállapított pénzügyi kimuta
tásokat eredeti bekerülési érték megközelítés vagy a jelen
legi érték megközelítés alapján készítették el. [Hivatkozás:
Bekerülésiérték-megközelítés [member]]

ifrs-full

DescriptionOfBasisForDesig
text
natingFinancialAssetsForOver
layApproach

Pénzügyi eszközök átfedési
megközelítés céljából való
megjelölése alapjának
ismertetése

Annak ismertetése, hogy a pénzügyi eszközöket milyen Közzététel: IFRS 4 39L c
alapon jelölték meg átfedési megközelítés céljából.
(hatályos: az IFRS 9 első
alkalmazásától)

ifrs-full

DescriptionOfBasisForDeter
miningAmountOfPayment
ForContingentConsideratio
nArrangementsAndIndemnifi
cationAssets

A függő ellenértékre vonatkozó megállapodásokra és a Közzététel: IFRS 3 B64 g ii
Függő ellenértékre vonatkozó
kártalanításra szánt eszközökre fizetendő összegek
megállapodásokra és
kártalanításra szánt eszközökre meghatározása alapjának ismertetése.
fizetendő összegek
meghatározása alapjának
ismertetése

text

A jövőbeni cash flow-kra vonatkozó becsléseknek a Közzététel: IFRS 17 117 c i
mérlegelési jogkör gyakorlásából eredő változásai és a (hatályos: 2021.1.1.)
jövőbeni cash flow-kra vonatkozó becslések egyéb válto
zásai közötti különbségtételhez használt megközelítés
ismertetése a közvetlen nyereségrészesedést nem tartal
mazó szerződések esetében. A közvetlen nyereségrésze
sedést nem tartalmazó biztosítási szerződések olyan bizto
sítási szerződések, amelyek nem közvetlen nyereségrésze
sedést tartalmazó biztosítási szerződések. [Hivatkozás: A
mögöttes tételek összetételének ismertetése közvetlen
nyereségrészesedést tartalmazó szerződések esetében]

L 429/139

text

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DescriptionOfApproachUsed
ToDistinguishChangesInEsti
matesOfFutureCashFlowsAri
singFromExerciseOfDiscreti
onFromOtherChangesCont
ractsWithoutDirectParticipati
onFeatures

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Az IFRS 17 standard első alkalmazásának időpontjában Közzététel: IFRS 17 C32 a
újramegjelölésre alkalmas pénzügyi eszközök meghatá (hatályos: 2021.1.1.)
rozása alapjának ismertetése. A pénzügyi eszköz csak
akkor alkalmas, ha nem olyan tevékenységgel kapcso
latban tartják, amely nem kötődik az IFRS 17 standard
hatókörébe tartozó szerződésekhez.

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfAccoun
tingForTransactionsBetween
ReportableSegments

text

Bemutatandó szegmensek
közötti ügyletek elszámolási
alapjának ismertetése

A gazdálkodó egység bemutatandó szegmensei közötti Közzététel: IFRS 8 27 a
ügyletek elszámolási alapjának ismertetése. [Hivatkozás:
Bemutatandó szegmensek [member]]

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfInput
sAndAssumptionsAndEstima
tionTechniquesUsedToDeter
mineWhetherCreditRiskOfFi
nancialInstrumentsHaveIncre
asedSignificantlySinceInitial
Recognition

text

Annak meghatározásához
használt inputok és
feltételezések, valamint becslési
technikák alapjának
ismertetése, hogy a pénzügyi
instrumentumok hitelkockázata
jelentősen növekedett-e a
kezdeti megjelenítés óta

Az annak meghatározásához használt inputok és feltéte Közzététel: IFRS 7 35G a ii
lezések, valamint becslési technikák alapjának ismertetése,
hogy a pénzügyi instrumentumok hitelkockázata jelen
tősen növekedett-e a kezdeti megjelenítés óta.

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfInput
sAndAssumptionsAndEstima
tionTechniquesUsedToDeter
mineWhetherFinancialAsse
tIsCreditimpairedFinancialAs
set

text

Annak meghatározásához
használt inputok és
feltételezések, valamint becslési
technikák alapjának
ismertetése, hogy egy pénzügyi
eszköz értékvesztett pénzügyi
eszköz-e

Az annak meghatározásához használt inputok és feltéte Közzététel: IFRS 7 35G a iii
lezések, valamint becslési technikák alapjának ismertetése,
hogy egy pénzügyi eszköz értékvesztett pénzügyi eszköze.

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfInput
text
sAndAssumptionsAndEstima
tionTechniquesUsedToMeasu
re12 monthAndLifetimeEx
pectedCreditLosses

12 havi és élettartami várható
hitelezési veszteségek
értékeléséhez használt inputok
és feltételezések, valamint
becslési technikák alapjának
ismertetése

A 12 havi és élettartami várható hitelezési veszteségek Közzététel: IFRS 7 35G a i
értékeléséhez használt inputok és feltételezések, valamint
becslési technikák alapjának ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfPrepara
tionOfSummarisedFinancia
lInformationOfAssociate

text

Társult vállalkozás összesített
pénzügyi adatai előállításakor
alkalmazott alap ismertetése

Egy társult vállalkozás összesített pénzügyi adatainak az Közzététel: IFRS 12 B15
előállításakor alkalmazott alap ismertetése. [Hivatkozás:
Társult vállalkozások [member]]

ifrs-full

DescriptionOfBasisOfPrepara
tionOfSummarisedFinancia
lInformationOfJointVenture

text

Közös vállalkozás összesített
pénzügyi adatai előállításakor
alkalmazott alap ismertetése

Egy közös vállalkozás összesített pénzügyi adatainak az Közzététel: IFRS 12 B15
előállításakor alkalmazott alap ismertetése. [Hivatkozás:
Közös vállalkozások [member]]

2020.12.18.

Az IFRS 17 standard első
alkalmazásának időpontjában
újramegjelölésre alkalmas
pénzügyi eszközök
meghatározása alapjának
ismertetése

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

text
DescriptionOfBasisForDeter
miningFinancialAssetsEligible
ForRedesignationAtDateOfIni
tialApplicationOfIFRS17

HU

ifrs-full

L 429/140

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

DescriptionOfBasisOfValuati
onOfAssetsAvailableForBene
fits

ifrs-full

text

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

DescriptionOfBasisOnWhich text
RegulatoryDeferralAccountBa
lancesAreRecognisedAndDe
recognisedAndHowTheyAre
MeasuredInitiallyAndSubse
quently

Hatósági halasztott
számlaegyenlegek megjelenítése
és kivezetése, valamint kezdeti
és későbbi értékelése alapjának
ismertetése

Annak ismertetése, hogy a hatósági halasztott számla Közzététel: IFRS 14 32
egyenlegeket milyen alapon jelenítik meg és vezetik ki,
továbbá milyen módon végzik azok kezdeti és későbbi
értékelését, ideértve a hatósági halasztott számlaegyen
legek megtérülési becslésének, valamint az értékvesztés
miatti veszteség felosztásának módját. [Hivatkozás: Ható
sági halasztott számlaegyenlegek [member]]

ifrs-full

DescriptionOfBasisOnWhi
chUnitsRecoverableAmount
HasBeenDetermined

text

Egység megtérülő értékének
meghatározásakor alkalmazott
alap ismertetése

Annak ismertetése, hogy az adott pénztermelő egység Közzététel: IAS 36 134 c
(egységcsoport) megtérülő értékét milyen alapon (azaz
használati érték vagy elidegenítési költségekkel csökkentett
valós érték alapján) határozták meg. [Hivatkozás: Pénzter
melő egységek [member]]

ifrs-full

DescriptionOfBasisUsedToDe
termineSurplusOrDeficitOf
MultiemployerPlan

text

Többmunkáltatós vagy állami
program többletének vagy
hiányának meghatározásakor
alkalmazott alap ismertetése

Annak ismertetése, hogy milyen alapon határozták meg a Közzététel: IAS 19 148 d iv
többmunkáltatós vagy állami programban keletkezett
olyan hiányt vagy többletet, amely befolyásolhatja a jövő
beni hozzájárulások összegét. [Hivatkozás: Többmunkálta
tós, meghatározott juttatási programok [member]; Állami,
meghatározott juttatási programok [member]]

ifrs-full

DescriptionOfBasisUsedToPre text
pareComparativeInformati
onThatDoesNotComplyWit
hIFRS7AndIFRS9

IFRS 7-nek és IFRS 9-nek nem Annak ismertetése, hogy milyen alapon állították elő az Közzététel: IFRS 1 E2 b
megfelelő összehasonlító
IFRS 7 és IFRS 9 standardnak nem megfelelő összehason
lító információkat.
információ előállításakor
alkalmazott alap ismertetése

ifrs-full

DescriptionOfBiologicalAssets

text

Biológiai eszközök ismertetése

A biológiai eszközök ismertetése. [Hivatkozás: Biológiai Közzététel: IAS 41 41
eszközök]

ifrs-full

DescriptionOfBiologicalAs
setsPreviouslyMeasuredAtCost

text

Korábban bekerülési értéken
értékelt biológiai eszközök
ismertetése

Azon biológiai eszközök ismertetése, amelyeket korábban Közzététel: IAS 41 56 a
a halmozott értékcsökkenéssel és a halmozott értékvesztés
miatti veszteségekkel csökkentett bekerülési értéken érté
keltek, és amelyek a tárgyidőszak alatt valós értéken
megbízhatóan mérhetővé váltak. [Hivatkozás: Valós
értéken [member]; Bekerülési értéken [member]; Biológiai
eszközök; Értékvesztés miatti veszteség]

L 429/141

A nyugdíjazási juttatási programokban a juttatásokhoz Közzététel: IAS 26 35 a ii
rendelkezésre álló eszközök értékelési alapjának ismerte
tése.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Juttatásokhoz rendelkezésre
álló eszközök értékelési
alapjának ismertetése

HU

ifrs-full

Az elem típusa
és attribútumai

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Biológiai eszközök ismertetése,
amelyeknél a valósértékinformációk megbízhatatlanok

ifrs-full

DescriptionOfCashgeneratin
gUnit

text

Pénztermelő egység ismertetése A pénztermelő egység ismertetése (például, hogy az egy Közzététel: IAS 36 130 d i
gépsor, üzem, üzleti tevékenység, földrajzi terület, vagy az
IFRS 8 definíciója szerinti bemutatandó szegmens). [Hivat
kozás: Pénztermelő egységek [member]]

ifrs-full

DescriptionOfChangeInValua
tionTechniqueUsedInFairValu
eMeasurementAssets

text

Valós értéken történő
értékelésnél alkalmazott
értékelési technika változásának
ismertetése – eszközök

Az eszközök valós értéken történő értékelésénél alkalma Közzététel: IFRS 13 93 d
zott értékelési technika változásának ismertetése (például
ha egy piaci megközelítésről egy jövedelem-szempontú
megközelítésre váltottak, vagy egy további értékelési tech
nikát alkalmaznak). [Hivatkozás: Jövedelem-szempontú
megközelítés [member]; Piaci megközelítés [member]]

ifrs-full

DescriptionOfChangeInValua
tionTechniqueUsedInFairValu
eMeasurementEntitysOwnE
quityInstruments

text

Valós értéken történő
értékelésnél alkalmazott
értékelési technika változásának
ismertetése – gazdálkodó
egység saját
tőkeinstrumentumai

A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós Közzététel: IFRS 13 93 d
értéken történő értékelésénél alkalmazott értékelési tech
nika változásának ismertetése (például ha egy piaci
megközelítésről egy jövedelem-szempontú megközelítésre
váltottak, vagy egy további értékelési technikát alkalmaz
nak). [Hivatkozás: A gazdálkodó egység saját tőkeinst
rumentumai [member]; Jövedelem-szempontú megköze
lítés [member]; Piaci megközelítés [member]]

ifrs-full

DescriptionOfChangeInValua
tionTechniqueUsedInFairValu
eMeasurementLiabilities

text

Valós értéken történő
értékelésnél alkalmazott
értékelési technika változásának
ismertetése – kötelezettségek

A kötelezettségek valós értéken történő értékelésénél Közzététel: IFRS 13 93 d
alkalmazott értékelési technika változásának ismertetése
(például ha egy piaci megközelítésről egy jövedelem-szem
pontú megközelítésre váltottak, vagy egy további értéke
lési technikát alkalmaznak). [Hivatkozás: Jövedelem-szem
pontú megközelítés [member]; Piaci megközelítés [mem
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfChangeInValua
tionTechniqueUsedToMeasu
reFairValueLessCostsOfDispo
sal

text

Elidegenítés költségeivel
csökkentett valós érték
meghatározásánál alkalmazott
értékelési technika változásának
ismertetése

Az elidegenítés költségeivel csökkentett valós érték Közzététel: IAS 36 134 e iiB,
meghatározásánál alkalmazott értékelési technika változá közzététel: IAS 36 130 f ii
sának ismertetése. [Hivatkozás: Értékelési technikák [mem
ber]]

2020.12.18.

text

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DescriptionOfBiologicalAs
setsWhereFairValueInformati
onIsUnreliable

HU

Azon biológiai eszközök ismertetése, amelyeknél a valós Közzététel: IAS 41 54 a
érték-információk megbízhatatlanok, és amelyeket a
gazdálkodó egység a halmozott értékcsökkenéssel és a
halmozott értékvesztés miatti veszteségekkel csökkentett
bekerülési értéken értékel. [Hivatkozás: Biológiai eszkö
zök; Értékvesztés miatti veszteség]

ifrs-full

L 429/142

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

DescriptionOfChangeOfIn
vestmentEntityStatus

ifrs-full

text

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

DescriptionOfChangesInEn
text
titysObjectivesPoliciesAndPro
cessesForManagingCapita
lAndWhatEntityManagesAs
Capital

Gazdálkodó egységnek a tőke
kezelésére, illetve arra
vonatkozó céljaiban,
politikáiban és eljárásaiban
bekövetkezett változások
ismertetése, hogy a gazdálkodó
egység mit kezel tőkeként

A gazdálkodó egységnek a tőke kezelésére, illetve arra Közzététel: IAS 1 135 c
vonatkozó céljaiban, politikáiban és eljárásaiban bekövet
kezett változások ismertetése, hogy a gazdálkodó egység
mit kezel tőkeként.

ifrs-full

text
DescriptionOfChangesInEsti
mationTechniquesOrSignifi
cantAssumptionsMadeWhe
nApplyingImpairmentRequi
rementsAndReasonsForThose
Changes

Értékvesztési követelmények
alkalmazásakor használt
becslési technikák vagy tett
lényeges feltételezések
változásainak és azok okainak
ismertetése

Az értékvesztési követelmények alkalmazásakor használt Közzététel: IFRS 7 35G c
becslési technikák vagy tett lényeges feltételezések válto
zásainak, valamint azok okainak ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfChangesInExpo text
suresToRisksThatAriseFrom
ContractsWithinScopeO
fIFRS17AndHowTheyArise

Az IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződésekből Közzététel: IFRS 17 124 c
Az IFRS 17 standard
eredő kockázati kitettségek változásainak, valamint felme (hatályos: 2021.1.1.)
hatókörébe tartozó
szerződésekből eredő kockázati rülésük módjának ismertetése.
kitettségek változásainak,
valamint felmerülésük
módjának ismertetése

ifrs-full

DescriptionOfChangesInMet
hodsAndAssumptionsUse
dInPreparingSensitivityAnaly
sisForActuarialAssumptions

text

Aktuáriusi feltételezésekre
vonatkozó érzékenységi
elemzések készítésénél használt
módszerek és feltételezések
változásainak ismertetése

A lényeges aktuáriusi feltételezésekre vonatkozó érzékeny Közzététel: IAS 19 145 c
ségi elemzések készítésénél használt módszerek és feltéte
lezések változásainak ismertetése. [Hivatkozás: Aktuáriusi
feltételezések [member]]

ifrs-full

DescriptionOfChangesInMet
hodsAndAssumptionsUse
dInPreparingSensitivityAnaly
sisToChangesInRiskExposu
resThatAriseFromContracts
WithinScopeOfIFRS17

text

Az IFRS 17 standard
hatókörébe tartozó
szerződésekből eredő kockázati
kitettségek változásaira
vonatkozó érzékenységi
elemzések készítésénél használt
módszerek és feltételezések
változásainak ismertetése

Az IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződésekből Közzététel: IFRS 17 128 c
eredő kockázati kitettségek változásaira vonatkozó érzé (hatályos: 2021.1.1.)
kenységi elemzések készítésénél használt módszerek és
feltételezések változásainak ismertetése.
L 429/143

A befektetési gazdálkodó egység minősítés változásának Közzététel: IFRS 12 9B
ismertetése. [Hivatkozás: Befektetési gazdálkodó egységek
közzététele [text block]]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Befektetési gazdálkodó egység
minősítés változásának
ismertetése

HU

ifrs-full

Az elem típusa
és attribútumai

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

text

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Az IFRS 17 standard
hatókörébe tartozó
szerződésekből eredő
kockázatok értékeléséhez
használt módszerek
változásainak ismertetése

Az IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződésekből Közzététel: IFRS 17 124 c
eredő kockázatok értékeléséhez használt módszerek válto (hatályos: 2021.1.1.)
zásainak ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfChangesInOb
jectivesPoliciesAndProcesses
ForManagingRisksThatAriseF
romContractsWithinScopeO
fIFRS17

text

Az IFRS 17 standard
hatókörébe tartozó
szerződésekből eredő
kockázatok kezelésére
vonatkozó célkitűzések,
politikák és eljárások
változásainak ismertetése

A gazdálkodó egység IFRS 17 standard hatókörébe Közzététel: IFRS 17 124 c
tartozó szerződésekből eredő kockázatok kezelésére (hatályos: 2021.1.1.)
vonatkozó célkitűzései, politikái és eljárásai változásainak
ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfChangesInPlan
ToSellNoncurrentAssetOrDis
posalGroupHeldForSale

text

Értékesítésre tartott befektetett
eszköz vagy elidegenítési
csoport eladására vonatkozó
terv változásainak ismertetése

A befektetett eszközök vagy elidegenítési csoportok eladá Közzététel: IFRS 5 42
sára vonatkozó terv módosítására vonatkozó döntéshez
vezető tények és körülmények ismertetése. [Hivatkozás:
Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök
vagy elidegenítési csoportok; Értékesítésre tartottá minősí
tett elidegenítési csoportok [member]]

ifrs-full

DescriptionOfChangesInServi
ceConcessionArrangement

text

Szolgáltatási koncessziós
megállapodás változásainak
ismertetése

Egy szolgáltatási koncessziós megállapodás változásainak Közzététel: SIC 29 6 d
ismertetése. [Hivatkozás: Szolgáltatási koncessziós
megállapodások [member]]

ifrs-full

DescriptionOfCollateralHel
text
dAndOtherCreditEnhance
mentsFinancialAssetsThatAr
eIndividuallyDeterminedToBe
Impaired

Tartott biztosíték és egyéb
hitelminőség-javítási
lehetőségek ismertetése –
egyedileg értékvesztettnek
minősített pénzügyi eszközök

Az egyedileg értékvesztettnek minősített pénzügyi eszkö
zökre vonatkozóan rendelkezésre álló biztosítékok és
kapott egyéb hitelminőség-javítási lehetőségek jellegének
ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

Példa: IFRS 7 IG29 c (hatályát
veszti: 2021.1.1.), példa:
IFRS 7 37 b (hatályát veszti:
2021.1.1.)

2020.12.18.

DescriptionOfChangesInMet text
hodsUsedToMeasureRisksTha
tAriseFromContractsWithinS
copeOfIFRS17

ifrs-full

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződések érté Közzététel: IFRS 17 117 b
keléséhez használt módszerek és az e módszerek inputja (hatályos: 2021.1.1.)
inak becslésére szolgáló eljárások változásainak ismerteté
se.

DescriptionOfChangesInMet
hodsUsedToMeasureCont
ractsWithinScopeO
fIFRS17AndProcessesForEsti
matingInputsToThoseMet
hods

HU

Az IFRS 17 standard
hatókörébe tartozó
szerződések értékeléséhez
használt módszerek és az e
módszerek inputjainak
becslésére szolgáló eljárások
változásainak ismertetése

ifrs-full

L 429/144

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Biztosítékként tartott fedezetek
és egyéb hitelminőség-javítási
lehetőségek, valamint pénzügyi
hatásaik ismertetése a
hitelkockázatnak való
maximális kitettséget leginkább
tükröző összeg
vonatkozásában

A biztosítékként tartott fedezetek és az egyéb hitelminő Közzététel: IFRS 7 36 b (hatályát
ség-javítási lehetőségek, továbbá ezek pénzügyi hatásainak veszti: 2021.1.1.)
ismertetése (például azon mérték számszerűsítése, hogy a
biztosítékok és az egyéb hitelminőség-javítási lehetőségek
mennyire enyhítik a hitelkockázatot) azon összeg vonat
kozásában, amely a hitelkockázatnak való maximális
kitettséget a leginkább tükrözi. [Hivatkozás: Hitelkockázat
[member]; Maximális hitelkockázati kitettség]

ifrs-full

DescriptionOfCollateralHel
dAsSecurityAndOtherCredi
tEnhancements2014

text

Biztosítékként tartott fedezetek
és egyéb hitelminőség-javítási
lehetőségek ismertetése

A biztosítékként tartott fedezetek és az egyéb hitelminő Közzététel: IFRS 7 35K b
ség-javítási lehetőségek ismertetése azon összeg vonatko
zásában, amely a hitelkockázatnak való maximális kitett
séget a leginkább tükrözi. Ez magában foglalja a tartott
biztosíték jellegének és minőségének ismertetését, a
szóban forgó biztosíték vagy hitelminőség-javítási lehető
ségek minőségében bekövetkezett jelentős változások
magyarázatát, valamint információt azon pénzügyi inst
rumentumokról, amelyek esetében a gazdálkodó egység
nem jelenített meg a biztosíték miatti elszámolt veszte
séget. [Hivatkozás: Hitelkockázat [member]; Maximális
hitelkockázati kitettség]

ifrs-full

DescriptionOfCollateralHel
dAsSecurityAndOtherCredi
tEnhancementsAndTheirFi
nancialEffectInRespectOfA
mountThatBestRepresentsMa
ximumExposureFinancialInst
rumentsToWhichImpairment
RequirementsInIFRS9AreNo
tApplied

text

Biztosítékként tartott fedezetek
és egyéb hitelminőség-javítási
lehetőségek, valamint pénzügyi
hatásaik ismertetése a
hitelkockázatnak való
maximális kitettséget leginkább
tükröző összeg
vonatkozásában – pénzügyi
instrumentumok, amelyeknél
nem alkalmazzák az IFRS 9
értékvesztési követelményeit

A biztosítékként tartott fedezetek és az egyéb hitelminő Közzététel: IFRS 7 36 b
ség-javítási lehetőségek, továbbá ezek pénzügyi hatásainak
ismertetése (például azon mérték számszerűsítése, hogy a
biztosítékok és az egyéb hitelminőség-javítási lehetőségek
mennyire enyhítik a hitelkockázatot) azon összeg vonat
kozásában, amely a leginkább tükrözi azon pénzügyi inst
rumentumok hitelkockázatnak való maximális kitettségét,
amelyeknél nem alkalmazzák az IFRS 9 értékvesztési
követelményeit. [Hivatkozás: Hitelkockázat [member];
Maximális hitelkockázati kitettség]

ifrs-full

DescriptionOfCollateralPer
mittedToSellOrRepledgeInAb
senceOfDefaultByOwnerOf
Collateral

text

Olyan biztosítéknak a
gazdálkodó egység általi
használatára vonatkozó
feltételek ismertetése, amely a
biztosíték tulajdonosa általi
nemteljesítés hiányában is
értékesíthető vagy újra
megterhelhető

Az olyan biztosítéknak a gazdálkodó egység általi hasz Közzététel: IFRS 7 15 c
nálatára vonatkozó feltételek ismertetése, amely a bizto
síték tulajdonosa általi nemteljesítés hiányában is értéke
síthető vagy újra megterhelhető.
L 429/145

text

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DescriptionOfCollateralHel
dAsSecurityAndOtherCredi
tEnhancements

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A gazdálkodó egység strukturált gazdálkodó egységekben Közzététel: IFRS 12 29 d
lévő érdekeltségeihez kapcsolódó eszközök és kötelezett
ségek könyv szerinti értékeinek és a gazdálkodó egység
ilyen gazdálkodó egységektől származó maximális veszte
ségnek való kitettségének az összehasonlítása. [Hivatko
zás: Könyv szerinti érték [member]; Nem konszolidált
strukturált gazdálkodó egységek [member]; Strukturált
gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségekből származó
veszteségnek való maximális kitettség]

ifrs-full

DescriptionOfComplianceWit text
hIFRSsIfAppliedForInterimFi
nancialReport

IFRS-eknek való megfelelés
ismertetése, ha azokat
alkalmazzák az évközi
pénzügyi beszámolóra

Annak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység évközi Közzététel: IAS 34 19
pénzügyi beszámolója megfelel-e az IFRS-eknek. [Hivatko
zás: IFRS-ek [member]]

ifrs-full

DescriptionOfCompositionO
fUnderlyingItemsForCont
ractsWithDirectParticipation
Features

text

A mögöttes tételek
összetételének ismertetése
közvetlen nyereségrészesedést
tartalmazó szerződések
esetében

A mögöttes tételek összetételének ismertetése közvetlen Közzététel: IFRS 17 111
nyereségrészesedést tartalmazó szerződések esetében. A (hatályos: 2021.1.1.)
közvetlen nyereségrészesedést tartalmazó biztosítási szer
ződések olyan biztosítási szerződések, amelyek kezdete
kor: a) a szerződéses feltételek rögzítik, hogy a kötvény
tulajdonos részesedést vállal mögöttes tételek egy egyér
telműen azonosított állományában; b) a gazdálkodó
egység arra számít, hogy a mögöttes tételek valósértékhozamának lényeges részét kitevő összeget fog fizetni a
kötvénytulajdonosnak; és c) a gazdálkodó egység arra
számít, hogy a kötvénytulajdonosnak fizetendő összegek
változásának lényeges része a mögöttes tételek valós érté
kében bekövetkező változást követi. A mögöttes tételek a
kötvénytulajdonosnak fizetendő összeg egy részét
meghatározó tételek.

ifrs-full

DescriptionOfConcentration
sOfInsuranceRisk

text

Biztosítási kockázat
koncentrációinak ismertetése

A biztosítási kockázat koncentrációi, annak ismertetése, Közzététel: IFRS 4 39 c ii
hogy a vezetés hogyan határozza meg a koncentrálódáso (hatályát veszti: 2021.1.1.)
kat, annak a közös jellemzőnek a leírása, amely meghatá
rozza az egyes koncentrációkat (pl. a biztosítási esemény
típusa, földrajzi terület vagy pénznem).

ifrs-full

DescriptionOfConclusi
onWhyTransactionPriceWas
NotBestEvidenceOfFairValue

text

Azon következtetés
ismertetése, hogy az ügyleti ár
miért nem volt a valós érték
legjobb bizonyítéka

Annak leírása, hogy a gazdálkodó egység miért jutott arra Közzététel: IFRS 7 28 c
a következtetésre, hogy a valós értéknek nem a legjobb
bizonyítéka az ügyleti ár, ideértve a valós értéket alátá
masztó bizonyíték leírását is.

2020.12.18.

Strukturált gazdálkodó
egységekkel kapcsolatban
megjelenített eszközök és
kötelezettségek, valamint a
strukturált gazdálkodó
egységekben lévő
érdekeltségekből eredő
veszteségnek való maximális
kitettség összehasonlításának
ismertetése

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DescriptionOfComparisonBet text
weenAssetsAndLiabilitiesRe
cognisedInRelationToStructu
redEntitiesAndMaximumEx
posureToLossFromInterest
sInStructuredEntities

HU

ifrs-full

L 429/146

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Nettó meghatározott juttatási
költség kiterhelésére vonatkozó
szerződéses megállapodás vagy
kifejezett politika ismertetése

Ha a gazdálkodó egység olyan meghatározott juttatási Közzététel: IAS 19 149 a
programokban vesz részt, amelyek különböző közös
ellenőrzés alatt álló gazdálkodó egységek között osztják
meg a kockázatokat, a nettó meghatározott juttatási
költség kiterhelésére vonatkozó szerződéses megállapodás
vagy kifejezett politika ismertetése, illetve annak ténye,
hogy nem létezik ilyen politika. [Hivatkozás: Meghatá
rozott juttatási programok, amelyek közös ellenőrzés
alatt álló gazdálkodó egységek között osztják meg a
kockázatot [member]]

ifrs-full

DescriptionOfConversionOf
DebtToEquity

text

Tartozás saját tőkévé való
átváltásának ismertetése

A tartozás nem pénzjellegű ügylet útján saját tőkévé való Példa: IAS 7 44 c
átváltásának ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfCriteriaSatisfi
text
edWhenUsingPremiumAlloca
tionApproach

A teljesített kritériumok
ismertetése a díjallokációs
módszer használata esetén

Az IFRS 17 standard 53. és 69. bekezdés kritériumai Közzététel: IFRS 17 97 a
közül teljesítettek ismertetése, ha a gazdálkodó egység a (hatályos: 2021.1.1.)
díjallokációs módszert használja. A díjallokációs módszer
az IFRS 17 standard 53–59. bekezdésében ismertetett
olyan módszer, amely egy biztosítási szerződéscsoport
fennmaradó fedezetre vonatkozó kötelezettségének értéke
lését egyszerűsíti.

ifrs-full

DescriptionOfCriteriaUsedTo text
DistinguishInvestmentPro
pertyFromOwneroccupiedPro
pertyAndFromPropertyHeld
SaleInOrdinaryCourseOfBusi
ness

Azon kritériumok ismertetése,
amelyek alapján a befektetési
célú ingatlant
megkülönböztetik a saját
használatú ingatlanoktól és a
szokásos üzletmenet keretében
történő eladás céljából tartott
ingatlanoktól

Azon kritériumok ismertetése, amelyek alapján a befekte Közzététel: IAS 40 75 c
tési célú ingatlant megkülönböztetik a saját használatú
ingatlanoktól és a szokásos üzletmenet keretében történő
eladás céljából tartott ingatlanoktól abban az esetben, ha
az ingatlan befektetési célú ingatlanként történő beso
rolása bonyolult. [Hivatkozás: Befektetési célú ingatlan]

ifrs-full

DescriptionOfCrossreference text
ToDisclosuresAboutActivities
SubjectToRateRegulation

Árszabályozás hatálya alá
tartozó tevékenységekre
vonatkozó közzétételekre
történő kereszthivatkozás
ismertetése

Az árszabályozás hatálya alá tartozó tevékenységekre Közzététel: IFRS 14 31
vonatkozó közzétételekre történő kereszthivatkozás
ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfCrossreference
ToDisclosuresAboutCredit
RiskPresentedOutsideFinanci
alStatements

text

Pénzügyi kimutatásokon kívül
prezentált hitelkockázatra
vonatkozó közzétételekre
történő kereszthivatkozás
ismertetése

A pénzügyi kimutatásokon kívül prezentált hitelkocká Közzététel: IFRS 7 35C
zatra vonatkozó közzétételekre történő kereszthivatkozás
ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfCrossreference
ToDisclosuresAboutHedgeAc
countingPresentedOutsideFi
nancialStatements

text

Pénzügyi kimutatásokon kívül
prezentált fedezeti
elszámolásokra vonatkozó
közzétételekre történő
kereszthivatkozás ismertetése

A pénzügyi kimutatásokon kívül prezentált fedezeti elszá Közzététel: IFRS 7 21B
molásokra vonatkozó közzétételekre történő kereszthivat
kozás ismertetése.

L 429/147

text

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DescriptionOfContractualAg
reementOrStatedPolicyFor
ChargingNetDefinedBenefit
Cost

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

DescriptionOfCrossreference
ToDisclosuresAboutLeases

text

Lízingekre vonatkozó
közzétételekre történő
kereszthivatkozások
ismertetése

A lízingekre vonatkozó közzétételekre történő kereszt Közzététel: IFRS 16 52
hivatkozások ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfCrossreference
ToDisclosuresAboutNature
AndExtentOfRisksArising
FromFinancialInstruments

text

Pénzügyi instrumentumokból
eredő kockázatok jellegére és
mértékére vonatkozó
közzétételekre történő
kereszthivatkozás ismertetése

A pénzügyi instrumentumokból eredő kockázatok jelle Közzététel: IFRS 7 B6
gére és mértékére vonatkozó közzétételekre történő
kereszthivatkozás ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi inst
rumentumok, csoport [member]]

ifrs-full

DescriptionOfCrossreference
ToDisclosuresAboutPlansT
hatShareRisksBetweenEntitie
sUnderCommonControlInA
notherGroupEntitysFinanci
alStatements

text

Másik csoportbeli gazdálkodó
egység pénzügyi
kimutatásaiban szereplő, olyan
programokra vonatkozó
közzétételekre történő
kereszthivatkozás ismertetése,
amelyek megosztják a
kockázatokat a közös
ellenőrzés alatt működő
gazdálkodó egységek között

Egy másik csoportbeli gazdálkodó egység pénzügyi kimu Közzététel: IAS 19 150
tatásaiban szereplő, olyan programokra vonatkozó közzé
tételekre történő kereszthivatkozás ismertetése, amelyek
közös ellenőrzés alatt álló gazdálkodó egységek között
osztják meg a kockázatot. [Hivatkozás: Meghatározott
juttatási programok, amelyek közös ellenőrzés alatt álló
gazdálkodó egységek között osztják meg a kockázatot
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfCrossreference
ToDisclosuresPresentedOutsi
deInterimFinancialStatements

text

Évközi pénzügyi
Az évközi pénzügyi kimutatásokon kívül prezentált Közzététel: IAS 34 16A
kimutatásokon kívül prezentált közzétételekre történő kereszthivatkozás ismertetése.
közzétételekre történő
kereszthivatkozás ismertetése

ifrs-full

DescriptionOfCurrencyInW
hichSupplementaryInformati
onIsDisplayed

text

Azon pénznem ismertetése,
amelyben a kiegészítő
információk szerepelnek

Azon pénznem ismertetése, amelyben a gazdálkodó Közzététel: IAS 21 57 b
egység kiegészítő információi szerepelnek.

ifrs-full

DescriptionOfCurrentAndFor
merWayOfAggregatingAssets

text

Eszközcsoportosítás korábbi és
jelenlegi módjának ismertetése

Az eszközcsoportosítás korábbi és jelenlegi módjának Közzététel: IAS 36 130 d iii
ismertetése, ha a pénztermelő egység azonosítására szol
gáló eszközcsoportosítás a pénztermelő egység megtérülő
értékének (ha van) legutóbbi megbecslése óta megválto
zott. [Hivatkozás: Pénztermelő egységek [member]]

ifrs-full

DescriptionOfCurrentCom
mitmentsOrIntentionsToPro
videSupportToSubsidiary

text

Leányvállalatnak nyújtandó
támogatásra vonatkozóan
fennálló kötelezettségvállalás
vagy szándék ismertetése

A leányvállalatnak nyújtandó támogatásra vonatkozóan Közzététel: IFRS 12 19D b
fennálló kötelezettségvállalás vagy szándék ismertetése.
[Hivatkozás: Leányvállalatok [member]]

HU

ifrs-full

L 429/148

Előtag

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Fizetendő kölcsönök tőke-,
kamat-, törlesztőalap- vagy
törlesztési feltételeinek olyan,
az adott időszakban
bekövetkezett
nemteljesítéseinek részletes
ismertetése, amelyek lehetővé
tették a hitelező számára a
gyorsított ütemű visszafizetés
kérését

ifrs-full

DescriptionOfDetailsOfDefa
ultsDuringPeriodOfPrincipa
lInterestSinkingFundOrRe
demptionTermsOfLoans
Payable

text

Fizetendő kölcsönök tőke-,
A fizetendő kölcsönök tőke-, kamat-, törlesztőalap- vagy Közzététel: IFRS 7 18 a
kamat-, törlesztőalap- vagy
törlesztési feltételeinek az adott időszakban bekövetkezett
törlesztési feltételeinek az adott nemteljesítéseinek részletes ismertetése.
időszakban bekövetkezett
nemteljesítéseinek részletes
ismertetése

ifrs-full

DescriptionOfDifficultiesSt
ructuredEntityExperiencedIn
FinancingItsActivities

text

Strukturált gazdálkodó egység
tevékenységeinek
finanszírozásában tapasztalt
nehézségek ismertetése

ifrs-full

DescriptionOfDiscountRate
sAppliedToCashFlowProjecti
ons

X.XX instant Cash flow-előrejelzésekre
alkalmazott diszkontráta

Egy pénztermelő egység (egységcsoport) cash flow-előre Közzététel: IAS 36 134 d v,
jelzéseire alkalmazott diszkontráta. [Hivatkozás: Pénzter közzététel: IAS 36 134 e v
melő egységek [member]]

ifrs-full

DescriptionOfDiscountRate
sUsedInCurrentEstimateOfVa
lueInUse

X.XX instant Használati érték aktuális
becslésénél alkalmazott
diszkontráta

A valamely eszközből vagy pénztermelő egységből várha Közzététel: IAS 36 130 g
tóan befolyó jövőbeni cash flow-k jelenértékének aktuális
becslésénél alkalmazott diszkontráta.

ifrs-full

DescriptionOfDiscountRate
sUsedInPreviousEstimateOf
ValueInUse

X.XX instant Használati érték korábbi
becslésénél alkalmazott
diszkontráta

A valamely eszközből vagy pénztermelő egységből várha Közzététel: IAS 36 130 g
tóan befolyó jövőbeni cash flow-k jelenértékének korábbi
becslésénél alkalmazott diszkontráta.

Azon nehézségek ismertetése, amelyeket egy strukturált Példa: IFRS 12 B26 f
gazdálkodó egység a tevékenységei finanszírozása körében
tapasztalt.

L 429/149

text

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DescriptionOfDetailsOfBrea
chesWhichPermittedLender
ToDemandAcceleratedRepay
mentDuringPeriodOfPrincipa
lInterestSinkingFundOrRe
demptionTermsOfLoans
Payable

HU

A fizetendő kölcsönök tőke-, kamat-, törlesztőalap- vagy Közzététel: IFRS 7 19
törlesztési feltételeinek olyan, az adott időszakban bekö
vetkezett nemteljesítéseinek részletes ismertetése, amelyek
lehetővé tették a hitelező számára a gyorsított ütemű
visszafizetés kérését.

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Hivatkozások

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóri Közzététel: IFRS 7 12C a
ából az amortizált bekerülési értéken vagy az egyéb átfogó
jövedelemmel szemben valós értéken értékelt kategóriába
átsorolt pénzügyi eszközökre az átsorolás időpontjára
vonatkozóan meghatározott effektív kamatláb. [Hivatko
zás: Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

DescriptionOfEffectOfChan
text
gingBusinessModelForMana
gingFinancialAssetsOnFinanci
alStatements

Pénzügyi eszközök kezelésére
alkalmazott üzleti modell
változásakor a pénzügyi
kimutatásokra gyakorolt hatás
ismertetése

Annak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység által a Közzététel: IFRS 7 12B b
pénzügyi eszközök kezelésére alkalmazott üzleti modell
megváltoztatása milyen hatást gyakorol a pénzügyi kimu
tatásokra. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

DescriptionOfEffectOfRegula
toryFrameworkOnPlan

text

Jogszabályi keretek programra
gyakorolt hatásának
ismertetése

A jogszabályi keretek (például az eszközértékhatár) Közzététel: IAS 19 139 a ii
meghatározott juttatási programra gyakorolt hatásának
ismertetése. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási prog
ramok [member]]

ifrs-full

DescriptionOfEstimateOfRan
geOfOutcomesFromContin
gentConsiderationArrange
mentsAndIndemnificationAs
sets

text

Függő ellenértékre vonatkozó
megállapodásokból és
kártalanításra szánt
eszközökből származó,
diszkontálás nélküli
kimenetelek tartományára
vonatkozó becslés ismertetése

A függő ellenértékre vonatkozó megállapodásokból és a Közzététel: IFRS 3 B64 g iii
kártalanításra szánt eszközökből származó, diszkontálás
nélküli kimenetelek tartományára vonatkozó becslés
ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfEventOrChan
geInCircumstancesThatCau
sedRecognitionOfDeferred
TaxBenefitsAcquiredInBusi
nessCombinationAfterAcqui
sitionDate

text

Azon esemény vagy
körülmények megváltozásának
ismertetése, amelyek miatt az
üzleti kombináció során
megszerzett halasztott
adóelőnyöket az akvizíció
időpontja után jelenítik meg

Azon esemény vagy körülmények megváltozásának ismer Közzététel: IAS 12 81 k
tetése, amelyek miatt az üzleti kombináció során megszer
zett halasztott adóelőnyöket csak az akvizíció időpontja
után jelenítik meg. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfExistenceOf
RestrictionsOnTitleProperty
PlantAndEquipment

text

Jogcímkorlátozások létezésének Az ingatlanok, gépek és berendezések tulajdonjogára Közzététel: IAS 16 74 a
ismertetése – ingatlanok, gépek vonatkozó korlátozások létezésének ismertetése. [Hivatko
és berendezések
zás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

ifrs-full

DescriptionOfExistenceOfT
hirdpartyCreditEnhancement

text

Harmadik fél által adott
hitelminőség-javítási
lehetőségek létezésének
ismertetése

Harmadik fél által adott hitelminőség-javítási lehetőségek Közzététel: IFRS 13 98
létezésének ismertetése olyan valós értéken értékelt köte
lezettségeknél, amelyeket harmadik fél által adott elvá
laszthatatlan hitelminőség-javítási lehetőséggel bocsátottak
ki. [Hivatkozás: Valós értéken [member]]

2020.12.18.

DescriptionOfEffectiveInte
restRateDeterminedOnDate
OfReclassification

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

HU

X.XX instant Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt kategóriából az
amortizált bekerülési értéken
vagy az egyéb átfogó
jövedelemmel szemben valós
értéken értékelt kategóriába
átsorolt eszközökre az
átsorolás időpontjában
meghatározott effektív
kamatláb

Dokumentációs címke

L 429/150

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

text block

Címke

Hivatkozások

Azon ismert vagy észszerűen megbecsülhető információk Közzététel: IAS 8 30 b
közzététele, amelyek relevánsak annak megbecsléséhez,
hogy egy már kiadott, de még nem hatályos új IFRS
alkalmazása milyen hatással jár majd.

ifrs-full

DescriptionOfExpectedImpac
tOfInitialApplicationOfNewS
tandardsOrInterpretation
sAbstract

Új standardok vagy
értelmezések első alkalmazása
miatt várható hatás közzététele
[abstract]

ifrs-full

DescriptionOfExpectedImpac
tOfInitialApplicationOfNewS
tandardsOrInterpretationsLi
neItems

Új standardok vagy
értelmezések első alkalmazása
miatt várható hatás közzététele
[line items]

ifrs-full

DescriptionOfExpectedImpac
tOfInitialApplicationOfNewS
tandardsOrInterpretations
Table

table

Új standardok vagy
Az új standardok vagy értelmezések első alkalmazása Közzététel: IAS 8 30 b
értelmezések első alkalmazása miatt várható hatással kapcsolatos információk közzététe
miatt várható hatás közzététele lére szolgáló táblázatos jegyzék.
[table]

ifrs-full

DescriptionOfExpectedTimin
gOfOutflowsContingentLiabi
litiesInBusinessCombination

text

Kiáramlások várható
ütemezésének ismertetése –
üzleti kombinációból származó
függő kötelezettségek

Annak ismertetése, hogy a gazdasági hasznok kiáramlása Közzététel: IFRS 3 B67 c,
milyen ütemezésben várható az üzleti kombinációból közzététel: IFRS 3 B64 j
származó függő kötelezettségeknél. [Hivatkozás: Függő
kötelezettségek [member]; Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

DescriptionOfExpectedTimin
gOfOutflowsOtherProvisions

text

Kiáramlások várható
ütemezésének ismertetése –
egyéb céltartalékok

Annak ismertetése, hogy az egyéb céltartalékokhoz Közzététel: IAS 37 85 a
kapcsolódó gazdasági hasznok kiáramlása milyen üteme
zésben várható. [Hivatkozás: Egyéb céltartalékok]

ifrs-full

DescriptionOfExpectedVolati
lityShareOptionsGranted

X.XX dura
tion

Várható volatilitás – nyújtott
részvényopciók

A nyújtott részvényopciók valós értékének kiszámításához Közzététel: IFRS 2 47 a i
használt részvényár várható volatilitása. A várható volati
litás olyan mérőszám, ami azt az összeget mutatja,
amennyivel az ár várhatóan mozogni fog egy adott
időszak alatt. Az opciós árazási modellekben a volatilitás
mérésére használt mutató a részvény folyamatosan számí
tott megtérülési rátájának évesített standard eltérése egy
meghatározott időszak alatt.

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

L 429/151

DescriptionOfExpectedImpac
tOfInitialApplicationOfNewS
tandardsOrInterpretations

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

HU

Új standardok vagy
értelmezések első alkalmazása
miatt várható hatás közzététele
[text block]

Dokumentációs címke

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Azon levonható átmeneti különbözetek, fel nem használt Közzététel: IAS 12 81 e
negatív adóalapok és fel nem használt adójóváírások lejá
ratának ismertetése (ha van), amelyre nem mutattak ki
halasztott adókövetelést a pénzügyi helyzetre vonatkozó
kimutatásban. [Hivatkozás: Átmeneti különbözetek [mem
ber]; Fel nem használt adójóváírások [member]; Fel nem
használt negatív adóalapok [member]]

ifrs-full

DescriptionOfExplanationOf
FactAndReasonsWhyRangeO
fOutcomesFromContingent
ConsiderationArrangement
sAndIndemnificationAssets
CannotBeEstimated

text

Annak ténye és magyarázata,
hogy a függő ellenértékre
vonatkozó megállapodásokból
és a kártalanításra szánt
eszközökből származó
kimenetelek tartománya nem
becsülhető

Azon tény ismertetése, hogy a függő ellenértékre vonat Közzététel: IFRS 3 B64 g iii
kozó megállapodásokból és a kártalanításra szánt eszkö
zökből származó kimenetelek tartománya nem becsül
hető, valamint ennek magyarázata.

ifrs-full

DescriptionOfExposuresTo
text
RisksThatAriseFromContracts
WithinScopeOfIFRS17And
HowTheyArise

Az IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződésekből Közzététel: IFRS 17 124 a
Az IFRS 17 standard
eredő kockázati kitettségek, valamint felmerülésük (hatályos: 2021.1.1.)
hatókörébe tartozó
szerződésekből eredő kockázati módjának ismertetése.
kitettségek, valamint
felmerülésük módjának
ismertetése

ifrs-full

DescriptionOfExposureToRisk

text

Kockázati kitettség ismertetése

A pénzügyi instrumentumokból eredő kockázati kitett Közzététel: IFRS 7 33 a
ségek ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok,
csoport [member]]

ifrs-full

DescriptionOfExtentToWhi
chEntityCanBeLiableToMulti
employerOrStatePlanForOthe
rEntitiesObligations

text

Annak ismertetése, hogy a
gazdálkodó egység milyen
mértékben lehet felelős a
többmunkáltatós programmal
vagy állami programmal
szemben más gazdálkodó
egységek kötelmei miatt

Annak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység milyen Közzététel: IAS 19 148 b
mértékben lehet felelős más gazdálkodó egységeknek a
többmunkáltatós vagy állami, meghatározott juttatási
program feltételei alapján fennálló kötelmei tekintetében.
[Hivatkozás: Többmunkáltatós, meghatározott juttatási
programok [member]; Állami, meghatározott juttatási
programok [member]]

ifrs-full

DescriptionOfExtentToWhich text
FairValueOfInvestmentProper
tyIsBasedOnValuationByInde
pendentValuer

Annak ismertetése, hogy a
befektetési célú ingatlan valós
értéke milyen mértékben alapul
független értékbecslő által
készített értékelésen

Azon mérték ismertetése, amennyiben a befektetési célú Közzététel: IAS 40 75 e
ingatlanok (pénzügyi kimutatásokban kimutatott, vagy
közzétett) valós értéke olyan független értékbecslő által
készített értékelésen alapul, aki elismert és megfelelő
szakmai minősítéssel rendelkezik, és az értékelendő befek
tetési célú ingatlan körzetében és kategóriájában közel
múltbeli tapasztalatai vannak. [Hivatkozás: Befektetési
célú ingatlan]

2020.12.18.

Levonható átmeneti
különbözet lejáratának
ismertetése, fel nem használt
negatív adóalapok és fel nem
használt adójóváírások

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

text
DescriptionOfExpiryDateOf
TemporaryDifferencesUnused
TaxLossesAndUnusedTaxCre
dits

HU

ifrs-full

L 429/152

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Annak ténye, hogy a gazdálkodó egység él az IFRS 1 Közzététel: IFRS 1 31A
standard D8A. bekezdésének b) pontjában biztosított, az
olaj- és gázeszközökre vonatkozó mentességgel, valamint
a korábbi számviteli szabályozás szerint meghatározott
könyv szerinti értékek felosztási alapjának ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfFactAndBasi
sOnWhichCarryingAmounts
WereDeterminedIfEntityUse
sExemptionInIFRS1D8B

text

Annak ténye, hogy a
gazdálkodó egység él az IFRS 1
standard D8B. bekezdésében
biztosított mentességgel,
valamint a korábbi számviteli
szabályozás szerint
meghatározott könyv szerinti
értékek meghatározásának
alapja

Annak ténye, hogy a gazdálkodó egység él az IFRS 1 Közzététel: IFRS 1 31B
standard D8B. bekezdésében biztosított, az árszabályozás
hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó mentesség
gel, valamint annak ismertetése, hogy mi alapján hatá
rozták meg a korábbi számviteli szabályozás szerint
meghatározott könyv szerinti értékeket.

ifrs-full

DescriptionOfFactAndRea
sonsWhyMaximumExposure
ToLossFromInterestsInStruc
turedEntitiesCannotBeQuanti
fied

text

Annak ténye és magyarázata,
hogy a strukturált gazdálkodó
egységekben lévő
érdekeltségekből származó
veszteségnek való maximális
kitettség nem
számszerűsíthető.

Azon tény ismertetése, hogy a gazdálkodó egység nem Közzététel: IFRS 12 29 c
tudja
számszerűsíteni
a
strukturált gazdálkodó
egységekben lévő érdekeltségeiből származó veszteségnek
való maximális kitettségét, valamint ennek magyarázata.
[Hivatkozás: Strukturált gazdálkodó egységekben lévő
érdekeltségekből származó veszteségnek való maximális
kitettség; Nem konszolidált strukturált gazdálkodó
egységek [member]]

ifrs-full

DescriptionOfFactAndRea
sonWhyEntitysExposureTo
RiskArisingFromContracts
WithinScopeOfIFRS17AtEn
dOfReportingPeriodIsNot
RepresentativeOfItsExposure
DuringPeriod

text

Annak ténye és magyarázata,
hogy a gazdálkodó egység IFRS
17 standard hatókörébe
tartozó szerződésekből eredő
beszámolási időszak végi
kockázati kitettsége nem
reprezentatív az időszak alatti
kitettsége tekintetében

Azon tény ismertetése, hogy a gazdálkodó egység IFRS 17 Közzététel: IFRS 17 123
standard hatókörébe tartozó szerződésekből eredő beszá (hatályos: 2021.1.1.)
molási időszak végi kockázati kitettsége nem reprezentatív
az időszak alatti kitettsége tekintetében, valamint ennek
magyarázata.

ifrs-full

DescriptionOfFactAndRea
sonWhySensitivityAnalysisA
reUnrepresentative

text

Azon tény ismertetése, hogy az érzékenységi elemzések Közzététel: IFRS 7 42
Annak ténye és magyarázata,
hogy az érzékenységi
nem reprezentatívak a pénzügyi instrumentumokban
elemzések nem reprezentatívak rejlő kockázatok tekintetében (például mert az év végi
kitettség nem tükrözi az év során jelentkező kitettséget),
valamint ennek magyarázata. [Hivatkozás: Pénzügyi inst
rumentumok, csoport [member]]

L 429/153

Annak ténye, hogy a
gazdálkodó egység él az IFRS 1
standard D8A. bekezdésének b)
pontjában biztosított
mentességgel, valamint a
korábbi számviteli szabályozás
szerint meghatározott könyv
szerinti értékek felosztásának
alapja
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DescriptionOfFactAndBasi
text
sOnWhichCarryingAmounts
DeterminedUnderPreviousGA
APWereAllocatedIfEntityUse
sExemptionInIFRS1D8Ab

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Kimutatott goodwillt alkotó
tényezők ismertetése

A kimutatott goodwillt alkotó tényezők, mint például a Közzététel: IFRS 3 B64 e
felvásárló és a felvásárolt egyesülő tevékenységeiből várt
szinergiák, immateriális javak, amelyek nem felelnek az
elkülönített megjelenítés feltételeinek és más tényezők
kvalitatív ismertetése. [Hivatkozás: Goodwill]

DescriptionOfFactThatAmo
untOfChangeInAccountingEs
timateIsImpracticable

text block

Azon tény ismertetése, hogy a
számviteli becslés változásának
összege nem becsülhető meg
[text block]

Azon tény ismertetése, hogy a jövőbeni időszakokra Közzététel: IAS 8 40
vonatkozó, a számviteli becslések változásai miatti hatás
összegét nem teszik közzé, mert annak megbecslése nem
kivitelezhető.

ifrs-full

DescriptionOfFactThatChan
gingOneOrMoreUnobservab
leInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumpti
onsWouldChangeFairValue
SignificantlyAssets

text

Azon tény ismertetése, hogy
egy vagy több nem
megfigyelhető inputnak az
észszerűen lehetséges alternatív
feltételezések tükrözése
érdekében történő
megváltoztatása jelentősen
megváltoztatná a valós értéket
– eszközök

Azon tény ismertetése, hogy az eszközök valós értéken Közzététel: IFRS 13 93 h ii
történő értékelésére vonatkozó egy vagy több nem
megfigyelhető inputnak az észszerűen lehetséges alternatív
feltételezések tükrözése érdekében történő megváltozta
tása jelentősen megváltoztatná a valós értéket.

ifrs-full

DescriptionOfFactThatChan
gingOneOrMoreUnobservab
leInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumpti
onsWouldChangeFairValue
SignificantlyEntitysOwnEqui
tyInstruments

text

Azon tény ismertetése, hogy
egy vagy több nem
megfigyelhető inputnak az
észszerűen lehetséges alternatív
feltételezések tükrözése
érdekében történő
megváltoztatása jelentősen
megváltoztatná a valós értéket
– a gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

Azon tény ismertetése, hogy a gazdálkodó egység saját Közzététel: IFRS 13 93 h ii
tőkeinstrumentumai valós értéken történő értékelésére
vonatkozó egy vagy több nem megfigyelhető inputnak
az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése
érdekében történő megváltoztatása jelentősen megváltoz
tatná a valós értéket. [Hivatkozás: A gazdálkodó egység
saját tőkeinstrumentumai [member]]

DescriptionOfFactorsThatMa
keUpGoodwillRecognised

ifrs-full

2020.12.18.

text

ifrs-full

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Azon tény ismertetése, hogy az IFRS 7 standard 23C. Közzététel: IFRS 7 24D
bekezdése szerinti mentesség által érintett fedezeti kapcso
latok volumene nem tükrözi szokásos volument, valamint
ennek magyarázata.

text
DescriptionOfFactAndRea
sonWhyVolumeOfHedgingRe
lationshipsToWhichExemptio
nInIFRS723CAppliesIsUn
representativeOfNormalVolu
mes

HU

Annak ténye és magyarázata,
hogy az IFRS 7 23C. bekezdése
szerinti mentesség által érintett
fedezeti kapcsolatok volumene
nem tükrözi szokásos
volument

ifrs-full

L 429/154

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Azon tény ismertetése, hogy
egy vagy több nem
megfigyelhető inputnak az
észszerűen lehetséges alternatív
feltételezések tükrözése
érdekében történő
megváltoztatása jelentősen
megváltoztatná a valós értéket
– kötelezettségek

Azon tény ismertetése, hogy a kötelezettségek valós Közzététel: IFRS 13 93 h ii
értéken történő értékelésére vonatkozó egy vagy több
nem megfigyelhető inputnak az észszerűen lehetséges
alternatív feltételezések tükrözése érdekében történő
megváltoztatása jelentősen megváltoztatná a valós értéket.

ifrs-full

DescriptionOfFactThatEntity
DoesNotHaveLegalOrConst
ructiveObligationToNegative
NetAssetsTransitionFromPro
portionateConsolidationToE
quityMethod

text

Azon tény ismertetése, hogy a
gazdálkodó egységnek nincs
jogi vagy vélelmezett kötelme a
negatív nettó eszközökkel
kapcsolatban – áttérés az
arányos konszolidációról a
tőkemódszerre

Azon tény ismertetése, hogy a negatív nettó eszközökkel Közzététel: IFRS 11 C4
kapcsolatban a gazdálkodó egységnek nincs jogi vagy
vélelmezett kötelme akkor, ha a korábban arányosan
konszolidált összes eszköz és kötelezettség összesítése az
arányos konszolidációról a tőkemódszerre való áttéréskor
negatív nettó eszközöket eredményez.

ifrs-full

DescriptionOfFactThatHighes
tAndBestUseOfNonfinancia
lAssetDiffersFromCurrentUse

text

Azon tény ismertetése, hogy a
nem pénzügyi eszköz
legértékesebb és legjobb
hasznosítása különbözik a
jelenlegi használattól

Azon tény ismertetése, hogy egy nem pénzügyi eszköz Közzététel: IFRS 13 93 i
jelenlegi használata különbözik az olyan használattól,
amely maximalizálná az eszköz vagy az eszközök és köte
lezettségek azon csoportjának (pl. egy üzleti tevékenység
nek) az értékét, amelyen belül az eszközt használnák.

ifrs-full

DescriptionOfFactThatImpac text
tIsNotKnownOrReasonablyEs
timable

Azon tény ismertetése, hogy
egy új IFRS első
alkalmazásának hatása nem
ismert vagy észszerűen nem
becsülhető

Azon tény ismertetése, hogy egy új IFRS első alkalmazá Példa: IAS 8 31 e ii
sának hatása nem ismert vagy észszerűen nem becsülhető.
[Hivatkozás: IFRS-ek [member]]

ifrs-full

DescriptionOfFactThatMulti
employerPlanIsDefinedBene
fitPlan

Azon tény ismertetése, hogy a
többmunkáltatós vagy állami
program meghatározott
juttatási program

Azon tény ismertetése, hogy a többmunkáltatós vagy Közzététel: IAS 19 148 d i
állami program meghatározott juttatási program. [Hivat
kozás: Többmunkáltatós, meghatározott juttatási prog
ramok [member]; Állami, meghatározott juttatási prog
ramok [member]]

text

L 429/155

text
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DescriptionOfFactThatChan
gingOneOrMoreUnobservab
leInputsToReflectReasonably
PossibleAlternativeAssumpti
onsWouldChangeFairValue
SignificantlyLiabilities

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Fedezeti instrumentumként
megjelölt pénzügyi
instrumentumok ismertetése

A fedezeti instrumentumként megjelölt pénzügyi inst Közzététel: IFRS 7 22 b (hatályát
rumentumok ismertetése. A fedezeti instrumentum egy veszti: 2021.1.1.)
származékos termék vagy (kizárólag a devizaárfolyamváltozás kockázatának fedezete esetén) olyan nem szárma
zékos pénzügyi eszköz, vagy nem származékos pénzügyi
kötelezettség, amelynek valós értéke vagy cash flow-i
várhatóan ellentételezik egy fedezett tétel valós értékében
vagy cash flow-iban bekövetkező változásokat. [Hivatko
zás: Származékos termékek [member]; Származékos pénz
ügyi eszközök; Származékos pénzügyi kötelezettségek;
Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]; Pénzügyi
eszközök]

ifrs-full

DescriptionOfFinancialInstru
mentsTheirCarryingAmoun
tAndExplanationOfWhyFair
ValueCannotBeMeasuredReli
ably

text

Pénzügyi instrumentumok
ismertetése, azok könyv
szerinti értéke, és annak
magyarázata, hogy a valós
értéket miért nem lehet
megbízhatóan meghatározni

Pénzügyi instrumentumok ismertetése, azok könyv Közzététel: IFRS 7 30 b (hatályát
szerinti értéke, és annak magyarázata, hogy a valós értéket veszti: 2021.1.1.)
miért nem lehet megbízhatóan meghatározni azon pénz
ügyi instrumentumoknál, amelyeknél nem követelmény a
valós érték közzététele. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumen
tumok, csoport [member]]

ifrs-full

DescriptionOfFinancialRisk
ManagementRelatedToAgri
culturalActivity

text

Mezőgazdasági tevékenységhez
kapcsolódó pénzügyi
kockázatkezelés ismertetése

A mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó pénzügyi Közzététel: IAS 41 49 c
kockázatkezelés ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfForecastTran
sactionHedgeAccountingPre
viouslyUsedButNoLongerEx
pectedToOccur

text

Azon előre jelzett ügyletek
ismertetése, amelyekre a
korábbi időszakban fedezeti
elszámolást alkalmaztak, de
amelyek várhatóan már nem
következnek be

Azon előre jelzett ügyletek ismertetése, amelyekre Közzététel: IFRS 7 23F,
korábban fedezeti elszámolást alkalmaztak, de amelyek közzététel: IFRS 7 23 b (hatályát
várhatóan már nem következnek be.
veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

DescriptionOfFrequencyAnd
MethodsForTestingProcedure
sOfPricingModelsAssets

text

Árazási modellek tesztelési
eljárásaira vonatkozó
gyakoriság és módszerek
ismertetése – eszközök

Az eszközök valós értéken történő értékelésekor alkalma Példa: IFRS 13 IE65 b, példa:
zott árazási modellek kalibrálási, visszamérési és egyéb IFRS 13 93 g
tesztelési eljárásaira vonatkozó gyakoriság és módszerek
ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfFrequencyAnd
MethodsForTestingProcedure
sOfPricingModelsEntitysOw
nEquityInstruments

text

Árazási modellek tesztelési
eljárásaira vonatkozó
gyakoriság és módszerek
ismertetése – a gazdálkodó
egység saját
tőkeinstrumentumai

A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumainak valós Példa: IFRS 13 IE65 b, példa:
értéken történő értékelésekor alkalmazott árazási IFRS 13 93 g
modellek kalibrálási, visszamérési és egyéb tesztelési eljá
rásaira vonatkozó gyakoriság és módszerek ismertetése.
[Hivatkozás: A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumen
tumai [member]]

2020.12.18.

text
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DescriptionOfFinancialInstru
mentsDesignatedAsHedgin
gInstrument

HU

ifrs-full

L 429/156

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Árazási modellek tesztelési
eljárásaira vonatkozó
gyakoriság és módszerek
ismertetése – kötelezettségek

A kötelezettségek valós értéken történő értékelésekor Példa: IFRS 13 IE65 b, példa:
alkalmazott árazási modellek kalibrálási, visszamérési és IFRS 13 93 g
egyéb tesztelési eljárásaira vonatkozó gyakoriság és
módszerek ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfFullyAmortise
dIntangibleAssets

text

Teljesen amortizált
immateriális javak ismertetése

A teljesen amortizált, de még használatban lévő immate Példa: IAS 38 128 a
riális eszközök ismertetése. [Hivatkozás: Immateriális
javak a goodwill kivételével]

ifrs-full

DescriptionOfFunctionalCur
rency

text

Funkcionális pénznem
ismertetése

Azon elsődleges gazdasági környezet pénznemének ismer Közzététel: IAS 21 53, közzététel:
tetése, amelyben a gazdálkodó egység működik.
IAS 21 57 c

ifrs-full

DescriptionOfFundingArran
gementsAndFundingPolicyT
hatAffectFutureContributions

text

A jövőbeni hozzájárulásokat
befolyásoló finanszírozási
megállapodások és alapképzési
politika ismertetése.

A meghatározott juttatási programokhoz történő jövőbeni Közzététel: IAS 19 147 a,
hozzájárulásokat befolyásoló finanszírozási megállapo közzététel: IAS 19 148 a
dások és alapképzési politika ismertetése. [Hivatkozás:
Meghatározott juttatási programok [member]]

ifrs-full

DescriptionOfFundingPolicy

text

Alapképzési politika
ismertetése

Az eszközöknek egy – a munkáltatótól elkülönült – Közzététel: IAS 26 35 c
gazdálkodó egységnek (az alapnak), a nyugdíjazási jutta
tások kifizetésére vonatkozó jövőbeni kötelmek teljesítése
érdekében történő átadására vonatkozó politika ismerteté
se.

ifrs-full

DescriptionOfGroupWithi
nEntityThatDecidesEntitysVa
luationPoliciesAndProcedure
sAssets

text

Gazdálkodó egységen belüli
azon csoport ismertetése,
amely meghatározza a
gazdálkodó egység értékelési
politikáit és folyamatait –
eszközök

A gazdálkodó egységen belüli azon csoport ismertetése, Példa: IFRS 13 IE65 a i, példa:
amely az eszközök tekintetében meghatározza a gazdál IFRS 13 93 g
kodó egység valós értéken történő értékelésre vonatkozó
értékelési politikáit és folyamatait.

ifrs-full

DescriptionOfGroupWithi
nEntityThatDecidesEntitysVa
luationPoliciesAndProcedure
sEntitysOwnEquityInstru
ments

text

Gazdálkodó egységen belüli
azon csoport ismertetése,
amely meghatározza a
gazdálkodó egység értékelési
politikáit és folyamatait – a
gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

A gazdálkodó egységen belüli azon csoport ismertetése, Példa: IFRS 13 IE65 a i, példa:
amely a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai IFRS 13 93 g
tekintetében meghatározza a gazdálkodó egység valós
értéken történő értékelésre vonatkozó értékelési politikáit
és folyamatait.

ifrs-full

text
DescriptionOfGroupWithi
nEntityThatDecidesEntitysVa
luationPoliciesAndProcedures
Liabilities

Gazdálkodó egységen belüli
azon csoport ismertetése,
amely meghatározza a
gazdálkodó egység értékelési
politikáit és folyamatait –
kötelezettségek

A gazdálkodó egységen belüli azon csoport ismertetése, Példa: IFRS 13 IE65 a i, példa:
amely a kötelezettségek tekintetében meghatározza a IFRS 13 93 g
gazdálkodó egység valós értéken történő értékelésre
vonatkozó értékelési politikáit és folyamatait.

L 429/157

text
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DescriptionOfFrequencyAnd
MethodsForTestingProcedure
sOfPricingModelsLiabilities

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Egy pénztermelő egységre (egységcsoportra) vonatkozóan Közzététel: IAS 36 134 d iv,
a tervezett cash flow adatok legutolsó tervadatok/előrejel közzététel: IAS 36 134 e iv
zések által lefedett időszakon túlra történő kivetítésére
alkalmazott növekedési ráta ismertetése. [Hivatkozás:
Pénztermelő egységek [member]]

ifrs-full

DescriptionOfHedgingInstru
mentsUsedToHedgeRiskExpo
suresAndHowTheyAreUsed

text

Kockázati kitettségek
fedezéséhez használt fedezeti
instrumentumok és
használatuk módjának
ismertetése

A kockázati kitettségek fedezéséhez használt fedezeti inst Közzététel: IFRS 7 22B a
rumentumok és használatuk módjának ismertetése.
[Hivatkozás: Fedezeti instrumentumok [member]]

ifrs-full

DescriptionOfHistoricalInfor
mationAboutCounterpartyDe
faultRates

text

Másik fél nemteljesítési rátáira
vonatkozó múltbeli
információk ismertetése

Az ügyletben a gazdálkodó egységen kívüli részes fél Példa: IFRS 7 IG23 c (hatályát
nemteljesítési rátáira vonatkozó múltbeli információk veszti: 2021.1.1.), példa:
ismertetése.
IFRS 7 36 c (hatályát veszti:
2021.1.1.)

ifrs-full

DescriptionOfHowAcquire
rObtainedControlOfAcquiree

text

Annak ismertetése, hogy a
felvásárló hogyan szerezte meg
az ellenőrzést a felvásárolt
felett

Annak ismertetése, hogy a felvásárló hogyan vált képessé Közzététel: IFRS 3 B64 d
a felvásárolt pénzügyi és működési politikájának irányítá
sára az annak tevékenységéből származó haszon megszer
zése érdekében.

ifrs-full

text
DescriptionOfHowEffectOn
FairValueMeasurementDueTo
ChangeInOneOrMoreUnob
servableInputsToReflectReaso
nablyPossibleAlternativeAs
sumptionsWasCalculatedAs
sets

Azon hatás kiszámításának
ismertetése, amelyet egy vagy
több nem megfigyelhető
inputnak az észszerűen
lehetséges alternatív
feltételezések tükrözése
érdekében történő
megváltoztatása gyakorol a
valós értéken történő
értékelésre – eszközök

Azon hatás kiszámításának ismertetése, amelyet egy vagy Közzététel: IFRS 13 93 h ii
több nem megfigyelhető inputnak az észszerűen lehet
séges alternatív feltételezések tükrözése érdekében történő
megváltoztatása gyakorol az eszközök valós értéken
történő értékelésére.

ifrs-full

DescriptionOfHowEffectOn
text
FairValueMeasurementDueTo
ChangeInOneOrMoreUnob
servableInputsToReflectReaso
nablyPossibleAlternativeAs
sumptionsWasCalculatedEn
titysOwnEquityInstruments

Azon hatás kiszámításának
ismertetése, amelyet egy vagy
több nem megfigyelhető
inputnak az észszerűen
lehetséges alternatív
feltételezések tükrözése
érdekében történő
megváltoztatása gyakorol a
valós értéken történő
értékelésre – a gazdálkodó
egység saját
tőkeinstrumentumai

Azon hatás kiszámításának ismertetése, amelyet egy vagy Közzététel: IFRS 13 93 h ii
több nem megfigyelhető inputnak az észszerűen lehet
séges alternatív feltételezések tükrözése érdekében történő
megváltoztatása gyakorol a gazdálkodó egység saját tőke
instrumentumai valós értéken történő értékelésére. [Hivat
kozás: A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai
[member]]
2020.12.18.

X.XX instant Tervezett cash flow adatok
kivetítésére alkalmazott
növekedési ráta

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DescriptionOfGrowthRateU
sedToExtrapolateCashFlow
Projections

HU

ifrs-full

L 429/158

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

DescriptionOfHowEffectOnFair
ValueMeasurementDueToChange
InOneOrMoreUnobservableIn
putsToReflectReasonablyPossible
AlternativeAssumptionsWasCal
culatedLiabilities

text

Azon hatás kiszámításának
ismertetése, amelyet egy vagy több
nem megfigyelhető inputnak az
észszerűen lehetséges alternatív
feltételezések tükrözése érdekében
történő megváltoztatása gyakorol a
valós értéken történő értékelésre –
kötelezettségek

Azon hatás kiszámításának ismertetése, amelyet egy vagy több
nem megfigyelhető inputnak az észszerűen lehetséges alternatív
feltételezések tükrözése érdekében történő megváltoztatása
gyakorol a kötelezettségek valós értéken történő értékelésére.

Közzététel: IFRS 13 93 h ii

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDetermi
nedMaximumEconomicBenefitA
vailable

text

Annak ismertetése, hogy a
gazdálkodó egység hogyan
határozta meg a maximálisan
elérhető gazdasági hasznot

Annak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység hogyan határozta
meg egy meghatározott juttatási programmal kapcsolatban a
maximálisan elérhető gazdasági hasznot, vagyis hogy az említett
hasznok visszatérítések, jövőbeni hozzájárulások csökkenése vagy
e kettő kombinációjaként fognak-e jelentkezni. [Hivatkozás:
Meghatározott juttatási programok [member]]

Közzététel: IAS 19 141 c iv

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDetermi
nedThatThirdpartyInformationU
sedInFairValueMeasurementWas
DevelopedInAccordanceWit
hIFRS13Assets

text

Annak ismertetése, hogy a
gazdálkodó egység hogyan
határozta meg azt, hogy a valós
értéken történő értékelésnél
használt, harmadik féltől származó
információkat az IFRS 13-ban
foglaltak szerint állították elő –
eszközök

Annak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység hogyan határozta
meg azt, hogy az eszközök valós értéken történő értékelésénél
használt, harmadik féltől származó információkat (pl. brókeri
ajánlatokat, árazási szolgáltatásokat) az IFRS 13 standardban
foglaltak szerint állították elő.

Példa: IFRS 13 IE65 d, példa:
IFRS 13 93 g

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDetermi
nedThatThirdpartyInformationU
sedInFairValueMeasurementWas
DevelopedInAccordanceWit
hIFRS13EntitysOwnEquityInstru
ments

text

Annak ismertetése, hogy a
gazdálkodó egység hogyan
határozta meg azt, hogy a valós
értéken történő értékelésnél
használt, harmadik féltől származó
információkat az IFRS 13-ban
foglaltak szerint állították elő – a
gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

Annak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység hogyan határozta
meg azt, hogy a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai
valós értéken történő értékelésénél használt, harmadik féltől szár
mazó információkat (pl. brókeri ajánlatokat, árazási szolgáltatá
sokat) az IFRS 13 standardban foglaltak szerint állították elő.
[Hivatkozás: A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai
[member]]

Példa: IFRS 13 IE65 d, példa:
IFRS 13 93 g

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDetermi
nedThatThirdpartyInformationU
sedInFairValueMeasurementWas
DevelopedInAccordanceWit
hIFRS13Liabilities

text

Annak ismertetése, hogy a
gazdálkodó egység hogyan
határozta meg azt, hogy a valós
értéken történő értékelésnél
használt, harmadik féltől származó
információkat az IFRS 13-ban
foglaltak szerint állították elő –
kötelezettségek

Annak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység hogyan határozta
meg azt, hogy a kötelezettségek valós értéken történő értékelé
sénél használt, harmadik féltől származó információkat (pl.
brókeri ajánlatokat, árazási szolgáltatásokat) az IFRS 13 stan
dardban foglaltak szerint állították elő.

Példa: IFRS 13 IE65 d, példa:
IFRS 13 93 g

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
L 429/159

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

DescriptionOfHowEntityDe
terminedWhichStructuredEn
titiesItSponsored

ifrs-full

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Annak ismertetése, hogy a
gazdálkodó egység hogyan
határozta meg azt, hogy mely
strukturált gazdálkodó
egységeket szponzorál

Annak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység hogyan Közzététel: IFRS 12 27 a
határozta meg azt, hogy mely strukturált gazdálkodó
egységeket szponzorál.

DescriptionOfHowEntityDe
text
terminesConcentrationsOf
RiskThatArisesFromContracts
WithinScopeOfIFRS17

Annak ismertetése, hogy a
gazdálkodó egység hogyan
határozza meg az IFRS 17
standard hatókörébe tartozó
szerződésekből eredő
kockázatkoncentrációkat

Annak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység hogyan Közzététel: IFRS 17 127
határozza meg az IFRS 17 standard hatókörébe tartozó (hatályos: 2021.1.1.)
szerződésekből eredő kockázatkoncentrációkat.

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityDe
terminesEconomicRelations
hipBetweenHedgedItemAnd
HedgingInstrumentForPurpo
seOfAssessingHedgeEffective
ness

text

Annak ismertetése, hogy a
gazdálkodó egység hogyan
határozza meg a fedezett tétel
és a fedezeti instrumentum
közötti gazdasági kapcsolatot a
fedezeti hatékonyság értékelése
céljából

Annak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység hogyan Közzététel: IFRS 7 22B b
határozza meg a fedezett tétel és a fedezeti instrumentum
közötti gazdasági kapcsolatot a fedezeti hatékonyság érté
kelése céljából. A fedezeti hatékonyság megmutatja, hogy
a fedezeti instrumentum valósérték- vagy cash flow-válto
zásai milyen mértékben ellentételezik a fedezett tétel
valósérték- vagy cash flow-változását. [Hivatkozás: Fede
zeti instrumentumok [member]; Fedezett tételek [mem
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityEs
tablishesHedgeRatioAndW
hatSourcesOfHedgeIneffecti
venessAre

text

Annak ismertetése, hogy a
gazdálkodó egység hogyan
állapítja meg a fedezeti arányt,
és melyek a fedezeti
hatékonysághiány forrásai

Annak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység hogyan Közzététel: IFRS 7 22B c
állapítja meg a fedezeti arányt, és melyek a fedezeti haté
konysághiány forrásai. A fedezeti arány a fedezeti inst
rumentum és a fedezett tétel közötti mennyiségi kapcsolat
(relatív súly). [Hivatkozás: Fedezeti hatékonysághiány
nyeresége (vesztesége)]

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityIsMa text
nagingProcessToTransitionTo
AlternativeBenchmarkRates
ForHedgingRelationships

Annak ismertetése, hogy a
gazdálkodó egység hogyan
kezeli az alternatív referenciakamatlábra való áttérés
folyamatát a fedezeti
kapcsolatok tekintetében

Annak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység hogyan Közzététel: IFRS 7.24H c
kezeli az alternatív referencia-kamatlábra való áttérés
folyamatát a fedezeti kapcsolatok tekintetében.

ifrs-full

DescriptionOfHowEntityMa
nagesLiquidityRiskThatAr
isesFromContractsWithinSco
peOfIFRS17

Annak ismertetése, hogy a
gazdálkodó egység hogyan
kezeli az IFRS 17 standard
hatókörébe tartozó
szerződésekből eredő likviditási
kockázatot

Annak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység hogyan Közzététel: IFRS 17 132 a
kezeli az IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződé (hatályos: 2021.1.1.)
sekből eredő likviditási kockázatot. [Hivatkozás: Likvidi
tási kockázat [member]]

text

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

text

HU

ifrs-full

Az elem típusa
és attribútumai

L 429/160

Előtag

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

text
DescriptionOfHowEntityRef
lectsItsRiskManagementStra
tegyByUsingHedgeAccountin
gAndDesignatingHedgingRe
lationshipsThatItFrequentlyRe
sets

Annak ismertetése, hogy
hogyan tükrözi a gazdálkodó
egység kockázatkezelési
stratégiáját a fedezeti
elszámolás alkalmazása és az
általa gyakran kiigazított
fedezeti kapcsolatok
megjelölése által

Annak ismertetése, hogy hogyan tükrözi a gazdálkodó Közzététel: IFRS 7 23C b ii
egység kockázatkezelési stratégiáját a fedezeti elszámolás
alkalmazása és az általa gyakran kiigazított fedezeti
kapcsolatok megjelölése által.

ifrs-full

DescriptionOfHowForward
lookingInformationHasBee
nIncorporatedIntoDetermina
tionOfExpectedCreditLosses

Annak ismertetése, hogy az
előretekintő információt
hogyan illesztették be a
várható hitelezési veszteségek
meghatározásába

Annak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység hogyan Közzététel: IFRS 7 35G b
illesztette be az előretekintő információt a várható hite
lezési veszteségek meghatározásába, ideértve a makrogaz
dasági információk felhasználását is.

ifrs-full

DescriptionOfHowFutureRe
text
coveryOrReversalOfRegula
toryDeferralAccountBalancesI
sAffectedByRisksAndUncerta
inty

Annak ismertetése, hogy a
hatósági halasztott
számlaegyenlegek jövőbeni
megtérülését vagy
visszaforgatását hogyan
befolyásolják a kockázatok és a
bizonytalanság

Annak ismertetése, hogy a hatósági halasztott számla Közzététel: IFRS 14 30 c
egyenlegek jövőbeni megtérülését vagy visszaforgatását
hogyan befolyásolják a kockázatok és a bizonytalanság.
[Hivatkozás: Hatósági halasztott számlaegyenlegek [mem
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfHowInsurer
ConcludedThatItQualifiesFor
TemporaryExemptionFro
mIFRS9

text

Annak ismertetése, hogy a
biztosító hogyan állapította
meg, hogy megfelel az IFRS 9
standard alóli átmeneti
felmentés feltételeinek

Annak ismertetése, hogy a biztosító hogyan állapította Közzététel: IFRS 4 39C (hatályát
meg, hogy megfelel az IFRS 9 standard alóli átmeneti veszti: 2021.1.1.)
felmentés feltételeinek.

ifrs-full

DescriptionOfHowInsurerDe
terminedThatItDidNotEngage
InSignificantActivityUncon
nectedWithInsurance

text

Annak ismertetése, hogy a
biztosító hogyan állapította
meg, hogy nem végzett
biztosítással nem kapcsolatos
jelentős tevékenységet

Annak ismertetése, hogy a biztosító hogyan állapította Közzététel: IFRS 4 39C b
meg, hogy nem végzett biztosítással nem kapcsolatos (hatályát veszti: 2021.1.1.)
jelentős tevékenységet, ideértve azt is, hogy milyen infor
mációkat vett figyelembe.

ifrs-full

DescriptionOfHowIssueCosts
NotRecognisedAsExpenseWe
reRecognisedForTransaction
RecognisedSeparatelyFromAc
quisitionOfAssetsAndAs
sumptionOfLiabilitiesInBusi
nessCombination

text

Annak ismertetése, hogy
miként számolták el az olyan
ügylethez kapcsolódó,
ráfordításként el nem számolt
kibocsátási költségeket, amelyet
üzleti kombináció során az
eszközök megszerzésétől és a
kötelezettségek átvállalásától
elkülönítve jelenítenek meg

Annak ismertetése, hogy miként számolták el az olyan Közzététel: IFRS 3 B64 m
ügylethez kapcsolódó, ráfordításként el nem számolt
kibocsátási költségeket, amelyet üzleti kombináció során
az eszközök megszerzésétől és a kötelezettségek átvállalá
sától elkülönítve jelenítenek meg. [Hivatkozás: Üzleti
kombinációk [member]]

text

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
L 429/161

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

text

Annak ismertetése, hogy a
vezetés hogyan határozza meg
a koncentrációkat

Annak ismertetése, hogy a vezetés hogyan határozza meg Közzététel: IFRS 7 B8 a
a pénzügyi instrumentumokból eredő kockázatkoncentrá
ciókat. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfHowThirdpart
yInformationWasTakenInto
AccountWhenMeasuringFair
ValueAssets

text

Annak ismertetése, hogy a
harmadik féltől származó
információkat hogyan vették
figyelembe a valós érték
meghatározásánál – eszközök

Annak ismertetése, hogy a harmadik féltől származó Példa: IFRS 13 IE64 b, példa:
információkat (pl. brókeri ajánlatokat, árazási szolgáltatá IFRS 13 92
sokat, nettó eszközértékeket és releváns piaci adatokat)
hogyan vették figyelembe az eszközök valós értékének
meghatározásánál.

ifrs-full

DescriptionOfHowThirdpart
yInformationWasTakenInto
AccountWhenMeasuringFair
ValueEntitysOwnEquityInstru
ments

text

Annak ismertetése, hogy a
harmadik féltől származó
információkat hogyan vették
figyelembe a valós érték
meghatározásánál – a
gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

Annak ismertetése, hogy a harmadik féltől származó Példa: IFRS 13 IE64 b, példa:
információkat (pl. brókeri ajánlatokat, árazási szolgáltatá IFRS 13 92
sokat, nettó eszközértékeket és releváns piaci adatokat)
hogyan vették figyelembe a gazdálkodó egység saját tőke
instrumentumai valós értékének meghatározásánál. [Hivat
kozás: A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfHowThirdpart
yInformationWasTakenInto
AccountWhenMeasuringFair
ValueLiabilities

text

Annak ismertetése, hogy a
harmadik féltől származó
információkat hogyan vették
figyelembe a valós érték
meghatározásánál –
kötelezettségek

Annak ismertetése, hogy a harmadik féltől származó Példa: IFRS 13 IE64 b, példa:
információkat (pl. brókeri ajánlatokat, árazási szolgáltatá IFRS 13 92
sokat, nettó eszközértékeket és releváns piaci adatokat)
hogyan vették figyelembe a kötelezettségek valós érté
kének meghatározásánál.

ifrs-full

DescriptionOfIdentificatio
nOfFinancialStatementsToW
hichSeparateFinancialState
mentsRelate

text

Azon pénzügyi kimutatások
Azon pénzügyi kimutatások azonosításának ismertetése, Közzététel: IAS 27 17
azonosításának ismertetése,
amelyekhez az egyedi pénzügyi kimutatások kapcsolód
amelyekhez az egyedi pénzügyi nak.
kimutatások kapcsolódnak

ifrs-full

DescriptionOfIdentityOfRate
Regulators

text

Árszabályozó(k) megnevezése

2020.12.18.

Az árszabályozó(k) megnevezése. Az árszabályozó olyan Közzététel: IFRS 14 30 b
testület, amely jogszabály vagy hatósági rendelkezés
alapján felhatalmazással rendelkezik egy gazdálkodó
egységre nézve kötelező ár vagy ártartomány megállapítá
sára. Az árszabályozó lehet független testület vagy a
gazdálkodó egység kapcsolt fele, ideértve a gazdálkodó
egység saját irányító testületét is, ha az adott szerv
számára jogszabály vagy hatósági rendelkezés írja elő az
árak megállapítását egyrészt a vevők érdekében, másrészt
a gazdálkodó egység pénzügyi életképessége érdekében.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DescriptionOfHowManage
mentDeterminesConcentrati
ons

HU

ifrs-full

L 429/162

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Árszabályozás tényleges és
halasztott adóra vonatkozó
hatásának ismertetése

Az árszabályozás tényleges és halasztott adóra vonatkozó Közzététel: IFRS 14 34
hatásának ismertetése. Az árszabályozás a vevőknek a
termékekért és szolgáltatásokért felszámítható árak
meghatározására vonatkozó keretelvek összessége,
amelyeket árszabályozó felügyel és/vagy hagy jóvá.

ifrs-full

DescriptionOfInformationA
boutSurplusOrDeficitOfMulti
employerPlan

text

Többmunkáltatós vagy állami
programban keletkezett
többletre vagy hiányra
vonatkozó információ
ismertetése

A többmunkáltatós vagy állami programban keletkezett Közzététel: IAS 19 148 d iv
olyan hiány vagy többlet ismertetése, amely befolyásol
hatja a jövőbeni hozzájárulások összegét. [Hivatkozás:
Többmunkáltatós, meghatározott juttatási programok
[member]; Állami, meghatározott juttatási programok
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfInformationW
hereFairValueDisclosuresNot
Required

text

Azon tény ismertetése, hogy
valósérték-információt nem
tettek közzé, mert az
instrumentumok valós értéke
nem értékelhető megbízhatóan

Azon tény ismertetése, hogy valósérték-információt nem Közzététel: IFRS 7 30 a (hatályát
tettek közzé, mert az instrumentumok valós értéke nem veszti: 2021.1.1.)
értékelhető megbízhatóan.

ifrs-full

DescriptionOfInitialApplicati
onOfStandardsOrInterpretati
ons

text block

Standardok és értelmezések
első alkalmazásának
közzététele [text block]

Egy IFRS első alkalmazásának közzététele. [Hivatkozás: Közzététel: IAS 8 28
IFRS-ek [member]]

ifrs-full

DescriptionOfInputsToOpti
onPricingModelShareOpti
onsGranted

text

Opcióárazási modell
inputjainak ismertetése –
nyújtott részvényopciók

A nyújtott részvényopciókra vonatkozó opcióárazási Közzététel: IFRS 2 47 a i
modell inputjainak ismertetése. [Hivatkozás: Opcióárazási
modell [member]]

ifrs-full

DescriptionOfInputsUsedInFa text
irValueMeasurementAssets

Valós érték meghatározásánál
használt inputok ismertetése –
eszközök

Az eszközök valós értékének meghatározásánál használt Közzététel: IFRS 13 93 d
inputok ismertetése. Az inputok azok a feltételezések,
amelyeket a piaci szereplők használnak az eszköz árazá
sakor, ideértve a kockázattal kapcsolatos feltételezéseket
is, például a valós érték meghatározására használt konkrét
értékelési technikában (például egy árazási modellben)
rejlő kockázatot és az értékelési technikával kapcsolatos
inputokban rejlő kockázatot.

L 429/163

text

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DescriptionOfImpactOfRate
RegulationOnCurrentAndDe
ferredTax

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós érté Közzététel: IFRS 13 93 d
kének meghatározásánál használt inputok ismertetése. Az
inputok azok a feltételezések, amelyeket a piaci szereplők
használnak a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentuma
árazásakor, ideértve a kockázattal kapcsolatos feltételezé
seket is, például a valós érték meghatározására használt
konkrét értékelési technikában (például egy árazási
modellben) rejlő kockázatot és az értékelési technikával
kapcsolatos inputokban rejlő kockázatot.

ifrs-full

DescriptionOfInputsUsedInFa text
irValueMeasurementLiabilities

Valós érték meghatározásánál
használt inputok ismertetése –
kötelezettségek

A kötelezettségek valós értékének meghatározásánál hasz Közzététel: IFRS 13 93 d
nált inputok ismertetése. Az inputok azok a feltételezések,
amelyeket a piaci szereplők használnak a kötelezettség
árazásakor, ideértve a kockázattal kapcsolatos feltételezé
seket is, például a valós érték meghatározására használt
konkrét értékelési technikában (például egy árazási
modellben) rejlő kockázatot és az értékelési technikával
kapcsolatos inputokban rejlő kockázatot.

ifrs-full

DescriptionOfIntentionsTo
ProvideSupportToStructure
dEntity

text

Strukturált gazdálkodó
egységnek nyújtandó
támogatásra vonatkozó
szándékok ismertetése

A gazdálkodó egység minden arra irányuló szándékának Közzététel: IFRS 12 17,
ismertetése, hogy pénzügyi vagy egyéb támogatást közzététel: IFRS 12 31
nyújtson egy strukturált gazdálkodó egységnek, ideértve
azt a szándékát is, hogy segítséget nyújtson a strukturált
gazdálkodó egységnek a pénzügyi támogatásszerzésben.

ifrs-full

DescriptionOfInternalCredit
RatingsProcess

text

Belső hitelminősítési folyamat
ismertetése

A gazdálkodó egység belső hitelminősítésnél alkalmazott Példa: IFRS 7 IG25 a (hatályát
folyamatának ismertetése. [Hivatkozás: Belső hitelminősí veszti: 2021.1.1.), példa:
tések [member]]
IFRS 7 36 c (hatályát veszti:
2021.1.1.)

ifrs-full

DescriptionOfInternalRepor
tingProceduresForDiscussin
gAndAssessingFairValueMea
surementsAssets

text

A valós értéken történő
értékelés megvitatására és
értékelésére vonatkozó belső
beszámolási folyamatok
ismertetése – eszközök

A gazdálkodó egységen belüli azon csoport által alkalma Példa: IFRS 13 IE65 a iii, példa:
zott belső beszámolási folyamatok ismertetése, amely az IFRS 13 93 g
eszközök tekintetében meghatározza a gazdálkodó egység
valós értéken történő értékelésre vonatkozó értékelési
politikáit és folyamatait (például annak ismertetése, hogy
az árazási, kockázatkezelési és ellenőrzési bizottságok
megvitatják és értékelik-e a valós értéken történő értéke
lést, és ha igen, hogyan).
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Valós érték meghatározásánál
használt inputok ismertetése –
a gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A valós értéken történő
értékelés megvitatására és
értékelésére vonatkozó belső
beszámolási folyamatok
ismertetése – a gazdálkodó
egység saját
tőkeinstrumentumai

A gazdálkodó egységen belüli azon csoport által alkalma Példa: IFRS 13 IE65 a iii, példa:
zott belső beszámolási folyamatok ismertetése, amely a IFRS 13 93 g
gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai tekintetében
meghatározza a gazdálkodó egység valós értéken történő
értékelésre vonatkozó értékelési politikáit és folyamatait
(például annak ismertetése, hogy az árazási, kockázatke
zelési és ellenőrzési bizottságok megvitatják és értékelik-e
a valós értéken történő értékelést, és ha igen, hogyan).
[Hivatkozás: A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumen
tumai [member]]

ifrs-full

DescriptionOfInternalRepor
tingProceduresForDiscussin
gAndAssessingFairValueMea
surementsLiabilities

text

A valós értéken történő
értékelés megvitatására és
értékelésére vonatkozó belső
beszámolási folyamatok
ismertetése – kötelezettségek

A gazdálkodó egységen belüli azon csoport által alkalma Példa: IFRS 13 IE65 a iii, példa:
zott belső beszámolási folyamatok ismertetése, amely a IFRS 13 93 g
kötelezettségek tekintetében meghatározza a gazdálkodó
egység valós értéken történő értékelésre vonatkozó érté
kelési politikáit és folyamatait (például annak ismertetése,
hogy az árazási, kockázatkezelési és ellenőrzési bizott
ságok megvitatják és értékelik-e a valós értéken történő
értékelést, és ha igen, hogyan).

ifrs-full

DescriptionOfInterrelations
hipsBetweenUnobservableIn
putsAndOfHowTheyMight
MagnifyOrMitigateEffectOf
ChangesInUnobservableInput
sOnFairValueMeasurementAs
sets

text

Nem megfigyelhető inputok
közötti kölcsönös kapcsolatok,
továbbá annak ismertetése,
hogy e kapcsolatok hogyan
nagyíthatják fel vagy
mérsékelhetik a nem
megfigyelhető inputok
változásainak a hatását a valós
érték meghatározására –
eszközök

A nem megfigyelhető inputok közötti kölcsönös kapcso Közzététel: IFRS 13 93 h i
latok, továbbá annak ismertetése, hogy e kapcsolatok
hogyan nagyíthatják fel vagy mérsékelhetik a nem
megfigyelhető inputok változásainak a hatását az
eszközök valós értékének meghatározására. [Hivatkozás:
Eszközök valós értékének meghatározása során használt
jelentős nem megfigyelhető inputok közzététele [text
block]]

ifrs-full

DescriptionOfInterrelations
hipsBetweenUnobservableIn
putsAndOfHowTheyMight
MagnifyOrMitigateEffectOf
ChangesInUnobservableInput
sOnFairValueMeasurementEn
titysOwnEquityInstruments

text

Nem megfigyelhető inputok
közötti kölcsönös kapcsolatok,
továbbá annak ismertetése,
hogy e kapcsolatok hogyan
nagyíthatják fel vagy
mérsékelhetik a nem
megfigyelhető inputok
változásainak a hatását a valós
érték meghatározására – a
gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

A nem megfigyelhető inputok közötti kölcsönös kapcso Közzététel: IFRS 13 93 h i
latok, továbbá annak ismertetése, hogy e kapcsolatok
hogyan nagyíthatják fel vagy mérsékelhetik a nem
megfigyelhető inputok változásainak a hatását a gazdál
kodó egység saját tőkeinstrumentumai valós értékének
meghatározására. [Hivatkozás: Saját tőke valós értékének
meghatározása során használt jelentős nem megfigyelhető
inputok közzététele [text block]]
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és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A nem megfigyelhető inputok közötti kölcsönös kapcso Közzététel: IFRS 13 93 h i
latok, továbbá annak ismertetése, hogy e kapcsolatok
hogyan nagyíthatják fel vagy mérsékelhetik a nem
megfigyelhető inputok változásainak a hatását a kötele
zettségek valós értékének meghatározására. [Hivatkozás:
Kötelezettségek valós értékének meghatározása során
használt jelentős nem megfigyelhető inputok közzététele
[text block]]

ifrs-full

DescriptionOfInvestmentPro
pertyAtCostOrInAccordance
WithIFRS16WithinFairValue
Model

text

Befektetési célú ingatlan
ismertetése – bekerülési
értéken, vagy az IFRS 16
szerint valósérték-modellen
belül

Az amiatt bekerülési értéken vagy az IFRS 16 standard Közzététel: IAS 40 78 a
szerint valósérték-modellen belül értékelt befektetési célú
ingatlan ismertetése, mert a gazdálkodó egység nem tudja
megbízhatóan megállapítani a valós értéket. [Hivatkozás:
Befektetési célú ingatlan]

ifrs-full

DescriptionOfInvestmentPro
pertyWhereFairValueInforma
tionIsUnreliableCostModel

text

Azon befektetési célú ingatlan
ismertetése, amelynél a
valósérték-információk
megbízhatatlanok –
bekerülésiérték-modell

A bekerülésiérték-modell alkalmazásával elszámolt olyan Közzététel: IAS 40 79 e i
befektetési célú ingatlan ismertetése, amelynek valós
értékét a gazdálkodó egység nem tudja megbízhatóan
megállapítani. [Hivatkozás: Befektetési célú ingatlan]

ifrs-full

DescriptionOfInvestmentsInE
quityDesignatedAsMeasure
dAtFairThroughOtherComp
rehensiveIncome

text

Egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken
értékeltként megjelölt,
tőkeinstrumentumokban lévő
befektetések ismertetése

Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken Közzététel: IFRS 7 11A a
értékeltként megjelölt, tőkeinstrumentumokban lévő
befektetések ismertetése. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jöve
delem]

ifrs-full

DescriptionOfJudgement
text
sAndChangesInJudgementsT
hatSignificantlyAffectDetermi
nationOfAmountAndTimin
gOfRevenueFromContracts
WithCustomers

Döntések – és változásaik –
ismertetése, amelyek jelentősen
befolyásolják a vevői
szerződésekből származó
bevétel összegének és
időzítésének maghatározását

Azon döntések – és változásaik – ismertetése, amelyek Közzététel: IFRS 15 123
jelentősen befolyásolják a vevői szerződésekből származó
bevétel összegének és időzítésének maghatározását.
[Hivatkozás: Vevői szerződésekből származó bevétel]

ifrs-full

DescriptionOfJudgementsMa
deByManagementInApplyin
gAggregationCriteriaForOpe
ratingSegments

A működési szegmensekre
vonatkozó összesítési
kritériumok alkalmazásakor a
vezetés által mérlegelt
szempontok ismertetése

A működési szegmensekre vonatkozó összesítési kritéri Közzététel: IFRS 8 22 aa
umok alkalmazásakor a vezetés által mérlegelt szem
pontok ismertetése. [Hivatkozás: Működési szegmensek
[member]]

text
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Dokumentációs címke

Hivatkozások

Vevői szerződés megkötésével
vagy teljesítésével kapcsolatos
költségek összegének
meghatározásakor mérlegelt
szempontok ismertetése

A vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcso Közzététel: IFRS 15 127 a
latos költségek összegének meghatározásakor mérlegelt
szempontok ismertetése. [Hivatkozás: Vevői szerződés
megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből
származó megjelenített eszközök]

ifrs-full

DescriptionOfJustificationFo
rUsingGrowthRateThatExce
edsLongtermAverageGrowth
Rate

text

Hosszú távú átlagos növekedési
rátát meghaladó növekedési
ráta alkalmazására vonatkozó
indoklás ismertetése

Az arra vonatkozó indoklás ismertetése, hogy a tervezett Közzététel: IAS 36 134 d iv
cash flow adatok kivetítésére miért alkalmaz a gazdálkodó
egység olyan növekedési rátát, amely nagyobb a gazdál
kodó egység termékeire, az iparágra, és a gazdálkodó
egység működése szerinti ország(ok)ra és a pénztermelő
egység (egységcsoport) által megcélzott piacokra alkalma
zott hosszú távú átlagos növekedési rátánál. [Hivatkozás:
Pénztermelő egységek [member]]

ifrs-full

DescriptionOfKeyAssumpti
onsOnWhichManagement
HasBasedCashFlowProjections

text

Azon főbb feltételezések
ismertetése, amelyekre a
vezetés a cash flow
előrejelzéseket alapozta

Azon fő feltételezések ismertetése, amelyekre a vezetés Közzététel: IAS 36 134 d i,
egy pénztermelő egység (egységcsoport) tekintetében a közzététel: IAS 36 135 c
legutolsó tervadatok/előrejelzések által lefedett időszakra
vonatkozó cash flow előrejelzéseit alapozta. A fő feltéte
lezések azok, amelyekre az egység (egységcsoport)
megtérülő értéke leginkább érzékeny. [Hivatkozás: Pénz
termelő egységek [member]]

ifrs-full

DescriptionOfKeyAssumpti
onsOnWhichManagement
HasBasedDeterminationOfFa
irValueLessCostsOfDisposal

text

Azon főbb feltételezések
ismertetése, amelyekre a
vezetés az elidegenítés
költségeivel csökkentett valós
érték meghatározását alapozta

Azon főbb feltételezések ismertetése, amelyekre a vezetés Közzététel: IAS 36 134 e i,
egy pénztermelő egység (egységcsoport) tekintetében az közzététel: IAS 36 130 f iii
elidegenítés költségeivel csökkentett valós érték meghatá
rozását alapozta. A fő feltételezések azok, amelyekre az
egység (egységcsoport) megtérülő értéke leginkább érzé
keny. [Hivatkozás: Pénztermelő egységek [member]]

ifrs-full

DescriptionOfLevelOfFairVa
lueHierarchyWithinWhichFa
irValueMeasurementIsCatego
rised

text

A valósérték-hierarchia azon
szintjének ismertetése, amelybe
a valós értéken történő
értékelést teljes egészében
besorolták

A valósérték-hierarchia azon szintjének ismertetése, Közzététel: IAS 36 134 e iiA,
amelybe egy pénztermelő egység (egységcsoport) tekinte közzététel: IAS 36 130 f i
tében a valós értéken történő értékelést teljes egészében
besorolták (az »elidegenítési költségek« megfigyelhető
ségének figyelembevétele nélkül). [Hivatkozás: Pénzter
melő egységek [member]]

ifrs-full

DescriptionOfLimitationsOf
text
MethodsUsedInPreparingSen
sitivityAnalysisForActuarialAs
sumptions

Aktuáriusi feltételezésekre
vonatkozó érzékenységi
elemzések készítésénél használt
módszerek korlátainak
ismertetése

A lényeges aktuáriusi feltételezésekre vonatkozó érzékeny Közzététel: IAS 19 145 b
ségi elemzések készítésénél használt módszerek korláta
inak ismertetése. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltételezések
[member]]
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Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Az átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás azon tételso Közzététel: IFRS 3 B64 p ii
rának ismertetése, amelyben elszámolták a felvásárló által
az üzleti kombinációt megelőzően a felvásároltban birto
kolt tőkerészesedés valós értékre történő újraértékelésének
eredményeként megjelenített nyereséget vagy veszteséget.
[Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemInState text
mentOfComprehensiveInco
meThatIncludesReclassificatio
nAdjustments

Átfogó jövedelemre vonatkozó
kimutatás tételsorának
ismertetése, amely átsorolás
miatti módosításokat tartalmaz

Az átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásban az átso Közzététel: IFRS 7 24C b v
rolás miatti módosítást tartalmazó tételsor ismertetése. Az
átsorolás miatti módosítások a tárgyidőszakban az ered
ménybe átsorolt olyan összegek, amelyeket a tárgyidő
szakban vagy korábbi időszakokban az egyéb átfogó jöve
delemben számoltak el.

ifrs-full

DescriptionOfLineItemInState text
mentOfComprehensiveInco
meThatIncludesRecognised
HedgeIneffectiveness

Átfogó jövedelemre vonatkozó
kimutatás tételsorának
ismertetése, amely megjelenített
fedezeti hatékonysághiányt
tartalmaz

Az átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásban a Közzététel: IFRS 7 24C a ii,
megjelenített fedezeti hatékonysághiányt tartalmazó közzététel: IFRS 7 24C b iii
tételsor ismertetése. [Hivatkozás: Fedezeti hatékonyság
hiány nyeresége (vesztesége)]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemInState text
mentOfFinancialPositionTha
tIncludesHedgedItem

Pénzügyi helyzetre vonatkozó
kimutatás azon tételsorának
ismertetése, amely fedezett
tételt tartalmaz

A pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban a fedezett Közzététel: IFRS 7 24B a iii
tételt tartalmazó tételsor ismertetése. [Hivatkozás: Fedezett
tételek [member]]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemInState text
mentOfFinancialPositionTha
tIncludesHedgingInstrument

Pénzügyi helyzetre vonatkozó
kimutatás azon tételsorának
ismertetése, amely fedezeti
instrumentumot tartalmaz

A pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban a fedezeti Közzététel: IFRS 7 24A b
instrumentumot tartalmazó tételsor ismertetése. [Hivatko
zás: Fedezeti instrumentumok [member]]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsFo
rAcquisitionRelatedCostsRe
cognisedAsExpenseForTran
sactionRecognisedSeparately
FromAcquisitionOfAssetsAn
dAssumptionOfLiabilitiesIn
BusinessCombination

Az átfogó jövedelemre
vonatkozó kimutatásnak az
olyan ügyletre vonatkozó,
akvizícióval kapcsolatos
költségek ráfordításként
megjelenített összegeit
bemutató tételsorainak az
ismertetése, amelyet üzleti
kombináció során az eszközök
megszerzésétől és a
kötelezettségek átvállalásától
elkülönítve jelenítenek meg

Az átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásnak az olyan Közzététel: IFRS 3 B64 m
ügyletre vonatkozó, akvizícióval kapcsolatos költségek
ráfordításként megjelenített összegeit bemutató tételsora
inak az ismertetése, amelyet üzleti kombináció során az
eszközök megszerzésétől és a kötelezettségek átvállalá
sától elkülönítve jelenítenek meg. [Hivatkozás: Üzleti
kombinációk [member]; Olyan ügylethez kapcsolódó,
ráfordításként megjelenített, akvizícióval kapcsolatos költ
ségek, amelyet üzleti kombináció során az eszközök
megszerzésétől és a kötelezettségek átvállalásától elkülö
nítve jelenítenek meg]

text
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ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInOt
herComprehensiveIncomeW
hereGainsLossesAreRecogni
sedFairValueMeasurementAs
sets

text

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInOt
herComprehensiveIncomeW
hereGainsLossesAreRecogni
sedFairValueMeasurementEn
titysOwnEquityInstruments

text

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInOt
herComprehensiveIncomeW
hereGainsLossesAreRecogni
sedFairValueMeasurementLia
bilities

text

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInPro
fitOrLossInWhichGainLos
sOnCessationOfConsolidatio
nOfSubsidiariesIsRecognised

text

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInPro
fitOrLossWhereGainsLossesA
reRecognisedFairValueMeasu
rementAssets

text

Pénzügyi kimutatások olyan
ügylethez kapcsolódó
összegeket megjelenítő
tételsorainak ismertetése,
amelyet üzleti kombináció
során az eszközök
megszerzésétől és a
kötelezettségek átvállalásától
elkülönítve jelenítenek meg
Egyéb átfogó jövedelemre
vonatkozó kimutatás
tételsorainak ismertetése,
amelyeken nyereséget
(veszteséget) jelenítenek meg,
valós értéken történő értékelés
– eszközök
Egyéb átfogó jövedelemre
vonatkozó kimutatás
tételsorainak ismertetése,
amelyeken nyereséget
(veszteséget) jelenítenek meg,
valós értéken történő értékelés
– a gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai
Egyéb átfogó jövedelemre
vonatkozó kimutatás
tételsorainak ismertetése,
amelyeken nyereséget
(veszteséget) jelenítenek meg,
valós értéken történő értékelés
– kötelezettségek
Eredménykimutatás
tételsorainak ismertetése,
amelyeken a leányvállalatok
konszolidálásának
megszüntetéséből származó
nyereséget (veszteséget)
jelenítenek meg
Eredménykimutatás
tételsorainak ismertetése,
amelyeken nyereséget
(veszteséget) jelenítenek meg,
valós értéken történő értékelés
– eszközök

A pénzügyi kimutatások olyan ügylettel kapcsolatban Közzététel: IFRS 3 B64 l iii
elszámolt összegeket tartalmazó tételsorainak ismertetése,
amelyet üzleti kombináció során az eszközök megszerzé
sétől és a kötelezettségek átvállalásától elkülönítve jelení
tenek meg. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member];
Olyan ügylethez kapcsolódóan megjelenített összegek,
amelyet üzleti kombináció során az eszközök megszerzé
sétől és a kötelezettségek átvállalásától elkülönítve jelení
tenek meg]
Az egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás azon Közzététel: IFRS 13 93 e ii
tételsorainak ismertetése, amelyeken a valós értéken érté
kelt eszközök tekintetében az időszakban felmerült nyere
séget (veszteséget) megjelenítik. [Hivatkozás: Valós értéken
[member]; Egyéb átfogó jövedelem]
Az egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás azon Közzététel: IFRS 13 93 e ii
tételsorainak ismertetése, amelyeken a gazdálkodó egység
valós értéken értékelt eszközök saját tőkeinstrumentumai
tekintetében az időszakban felmerült nyereséget (veszte
séget) megjelenítik. [Hivatkozás: Valós értéken [member];
A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai [member];
Egyéb átfogó jövedelem]
Az egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás azon Közzététel: IFRS 13 93 e ii
tételsorainak ismertetése, amelyeken a valós értéken érté
kelt kötelezettségek tekintetében az időszakban felmerült
nyereséget (veszteséget) megjelenítik. [Hivatkozás: Valós
értéken [member]; Egyéb átfogó jövedelem]
Az eredménykimutatás azon tételsorainak ismertetése, Közzététel: IFRS 12 9B c
amelyeken a leányvállalatok konszolidálásának a befekte
tési gazdálkodó egység minősítés változása miatti
megszüntetéséből származó nyereséget (veszteséget) jele
nítenek meg. [Hivatkozás: Befektetési gazdálkodó
egységek közzététele [text block]; Leányvállalatok [mem
ber]]
Az eredménykimutatás azon tételsorainak ismertetése, Közzététel: IFRS 13 93 e i
amelyeken a valós értéken értékelt eszközök tekintetében
az időszakban felmerült nyereséget (veszteséget) megjele
nítik. [Hivatkozás: Valós értéken [member]]
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Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

DescriptionOfLineItemsInProfi
tOrLossWhereGainsLossesAreRe
cognisedFairValueMeasuremen
tEntitysOwnEquityInstruments

text

Eredménykimutatás tételsorainak
ismertetése, amelyeken nyereséget
(veszteséget) jelenítenek meg, valós
értéken történő értékelés – a
gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

Az eredménykimutatás azon tételsorainak ismertetése, amelyeken
a gazdálkodó egység valós értéken értékelt eszközök saját tőke
instrumentumai tekintetében az időszakban felmerült nyereséget
(veszteséget) megjelenítik. [Hivatkozás: A gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai [member]]

Közzététel: IFRS 13 93 e i

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInProfi
tOrLossWhereGainsLossesAreRe
cognisedFairValueMeasurementLi
abilities

text

Eredménykimutatás tételsorainak
ismertetése, amelyeken nyereséget
(veszteséget) jelenítenek meg, valós
értéken történő értékelés –
kötelezettségek

Az eredménykimutatás azon tételsorainak ismertetése, amelyeken
a valós értéken értékelt kötelezettségek tekintetében az
időszakban felmerült nyereséget (veszteséget) megjelenítik. [Hivat
kozás: Valós értéken [member]]

Közzététel: IFRS 13 93 e i

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInProfi
text
tOrLossWhereGainsLossesAttribu
tableToChangeInUnrealisedGain
sOrLossesForAssetsHeldAtEndOf
PeriodAreRecognisedFairValueMe
asurement

Eredménykimutatás tételsorainak
ismertetése, amelyeken a
beszámolási időszak végén
meglévő eszközökkel kapcsolatos
nem realizált nyereségek vagy
veszteségek változásának
tulajdonítható nyereséget
(veszteséget) jelenítenek meg –
valós értéken történő értékelés

Az eredménykimutatás azon tételsorainak ismertetése, amelyeken
az időszakra vonatkozóan a beszámolási időszak végén meglévő,
valós értéken értékelt eszközökkel kapcsolatos nem realizált
nyereségek vagy veszteségek változásának tulajdonítható, az ered
ményben megjelenített nyereséget (veszteséget) mutatnak ki ezen
eszközökre. [Hivatkozás: Valós értéken [member]]

Közzététel: IFRS 13 93 f

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInProfi
text
tOrLossWhereGainsLossesAttribu
tableToChangeInUnrealisedGain
sOrLossesForEntitysOwnEqui
tyInstrumentsHeldAtEndOfPerio
dAreRecognisedFairValueMeasure
ment

Eredménykimutatás tételsorainak
ismertetése, amelyeken a
gazdálkodó egység beszámolási
időszak végén meglévő saját
tőkeinstrumentumaival kapcsolatos
nem realizált nyereségek vagy
veszteségek változásának
tulajdonítható nyereséget
(veszteséget) jelenítenek meg –
valós értéken történő értékelés

Az eredménykimutatás azon tételsorainak ismertetése, amelyeken
az időszakra vonatkozóan a gazdálkodó egység beszámolási
időszak végén meglévő, valós értéken értékelt saját tőkeinst
rumentumaival kapcsolatos nem realizált nyereségek vagy veszte
ségek változásának tulajdonítható, az eredményben megjelenített
nyereséget (veszteséget) mutatnak ki ezen instrumentumokra.
[Hivatkozás: Valós értéken [member]; A gazdálkodó egység
saját tőkeinstrumentumai [member]]

Közzététel: IFRS 13 93 f

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInProfi
text
tOrLossWhereGainsLossesAttribu
tableToChangeInUnrealisedGain
sOrLossesForLiabilitiesHeldAtEn
dOfPeriodAreRecognisedFairValu
eMeasurement

Eredménykimutatás tételsorainak
ismertetése, amelyeken a
beszámolási időszak végén
meglévő kötelezettségekkel
kapcsolatos nem realizált
nyereségek vagy veszteségek
változásának tulajdonítható
nyereséget (veszteséget) jelenítenek
meg – valós értéken történő
értékelés

Az eredménykimutatás azon tételsorainak ismertetése, amelyeken
az időszakra vonatkozóan a beszámolási időszak végén meglévő,
valós értéken értékelt kötelezettségekkel kapcsolatos nem realizált
nyereségek vagy veszteségek változásának tulajdonítható, az ered
ményben megjelenített nyereséget (veszteséget) mutatnak ki ezen
kötelezettségekre. [Hivatkozás: Valós értéken [member]]

Közzététel: IFRS 13 93 f

HU

ifrs-full
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Hivatkozások

Átfogó jövedelemre vonatkozó
kimutatás tételsorainak
ismertetése, amelyek az
eredményben elszámolt
értékvesztés miatti
veszteségeket tartalmazzák

Az átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás azon tételso Közzététel: IAS 36 126 a
rainak ismertetése, amelyek az eredményben elszámolt
értékvesztés miatti veszteségeket tartalmazzák. [Hivatko
zás: Eredményben elszámolt vagy visszaírt értékvesztés
miatti veszteség]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInSta
tementOfComprehensiveInco
meInWhichImpairmentLos
sesRecognisedInProfitOrLos
sAreReversed

text

Átfogó jövedelemre vonatkozó
kimutatás tételsorainak
ismertetése, amelyek az
eredményben elszámolt
értékvesztés miatti veszteségek
visszaírását tartalmazzák

Az átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás azon tételso Közzététel: IAS 36 126 b
rainak ismertetése, amelyek az eredményben elszámolt
értékvesztés miatti veszteségek visszaírását tartalmazzák.
[Hivatkozás: Eredményben elszámolt vagy visszaírt érték
vesztés miatti veszteség]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInSta
tementOfFinancialPositio
nInWhichAssetsAndLiabiliti
esRecognisedInRelationToSt
ructuredEntitiesAreRecogni
sed

text

Pénzügyi helyzetre vonatkozó
kimutatás tételsorainak
ismertetése, amelyeken
strukturált gazdálkodó
egységekkel kapcsolatban
elszámolt eszközöket és
kötelezettségeket jelenítenek
meg

A pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás azon tételso Közzététel: IFRS 12 29 b
rainak ismertetése, amelyeken strukturált gazdálkodó
egységekkel kapcsolatban eszközöket és kötelezettségeket
jelenítenek meg.

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInSta
tementOfFinancialPositionW
hichIncludeLeaseLiabilities

text

Pénzügyi helyzetre vonatkozó
kimutatás tételsorainak
ismertetése, amelyek a
lízingkötelezettségeket
tartalmazzák

A pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás azon tételso Közzététel: IFRS 16 47 b
rainak ismertetése, amelyek a lízingkötelezettségeket
tartalmazzák. [Hivatkozás: Lízingkötelezettségek]

ifrs-full

DescriptionOfLineItemsInSta
tementOfFinancialPositionW
hichIncludeRightofuseAssets

text

Pénzügyi helyzetre vonatkozó
kimutatás tételsorainak
ismertetése, amelyek a
használatijog-eszközöket
tartalmazzák

A pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás azon tételso Közzététel: IFRS 16 47 a ii
rainak ismertetése, amelyek a használatijog-eszközöket
tartalmazzák. [Hivatkozás: Használatijog-eszközök]

ifrs-full

DescriptionOfLinkBetweenRe
imbursementRightAndRelate
dObligation

text

Visszatérési jog és a
kapcsolódó kötelem közötti
kapcsolat ismertetése

Egy visszatérési jog és a kapcsolódó kötelem közötti Közzététel: IAS 19 140 b
kapcsolat ismertetése. [Hivatkozás: Visszatérítési jogok,
valós értéken]

ifrs-full

DescriptionOfMajorAssumpti text
onsMadeConcerningFutureE
ventsContingentLiabilitiesIn
BusinessCombination

Jövőbeli eseményekre
vonatkozó jelentősebb
feltételezések ismertetése –
üzleti kombinációból származó
függő kötelezettségek

Azon jövőbeli eseményekre vonatkozó jelentősebb felté Közzététel: IFRS 3 B67 c,
telezések ismertetése, amelyek befolyásolhatják az üzleti közzététel: IFRS 3 B64 j
kombinációból származó függő kötelezettség teljesíté
séhez szükséges összeget. [Hivatkozás: Függő kötelezett
ségek [member]; Üzleti kombinációk [member]]

L 429/171
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Azon jövőbeli eseményekre vonatkozó jelentősebb felté Közzététel: IAS 37 85 b
telezések ismertetése, amelyek befolyásolhatják a céltar
talék teljesítéséhez szükséges összeget. [Hivatkozás:
Egyéb céltartalékok]

ifrs-full

DescriptionOfManagement
sApproachToDeterminingVa
luesAssignedToKeyAssumpti
ons

text

A vezetés által az egyes fő
feltételezések értékeinek
meghatározásához alkalmazott
megközelítés ismertetése

A vezetés által az egyes fő feltételezések értékeinek Közzététel: IAS 36 134 d ii,
meghatározásához alkalmazott megközelítés ismertetés közzététel: IAS 36 135 d,
annak bemutatásával, hogy az adott értékek múltbeli közzététel: IAS 36 134 e ii
tapasztalatokon alapulnak-e, vagy ha alkalmazható,
konzisztensek-e a külső információforrásokkal, és ameny
nyiben nem, miben és miért térnek el a múltbéli tapasz
talatoktól és külső információforrásoktól. A fő feltétele
zések azok, amelyekre az egység (egységcsoport)
megtérülő értéke leginkább érzékeny.

ifrs-full

DescriptionOfManagingLiqui
dityRisk

text block

Annak közzététele, hogy a
gazdálkodó egység hogyan
kezeli a likviditási kockázatot
[text block]

Annak közzététele, hogy a gazdálkodó egység hogyan Közzététel: IFRS 7 39 c
kezeli a likviditási kockázatot. [Hivatkozás: Likviditási
kockázat [member]]

ifrs-full

DescriptionOfMaterialRecon
cilingItems

text

Lényeges egyeztető tételek
ismertetése

Minden lényeges egyeztető tétel ismertetése. [Hivatkozás: Közzététel: IFRS 8 28
Lényeges egyeztető tételek [member]]

ifrs-full

DescriptionOfMaximumTer
text
mOfOptionsGrantedForShare
basedPaymentArrangement

Részvényalapú kifizetési
megállapodásra nyújtott opciók
maximális időbeli hatályának
ismertetése

Az időszak alatt bármely időpontban létező részvényalapú Közzététel: IFRS 2 45 a
kifizetési megállapodás valamely típusára vonatkozóan
nyújtott opciók maximális időbeli hatályának ismertetése.
Az alapvetően hasonló típusú részvényalapú kifizetési
megállapodásokat a gazdálkodó egység összevontan is
bemutathatja. [Hivatkozás: Részvényalapú kifizetési
megállapodások [member]]

ifrs-full

DescriptionOfMeasurement
BasisForNoncontrollingInte
restInAcquireeRecognisedA
tAcquisitionDate

text

Felvásároltban lévő, az
akvizíció időpontjára
vonatkozóan megjelenített nem
ellenőrző részesedés értékelési
alapjának ismertetése

A felvásároltban lévő, az akvizíció időpontjára vonatko Közzététel: IFRS 3 B64 o i
zóan megjelenített nem ellenőrző részesedés értékelési
alapjának ismertetése olyan üzleti kombinációknál,
amelyekben a felvásárló a felvásárolt tőkerészesedéseinek
kevesebb mint 100 százalékát birtokolja az akvizíció
időpontjában. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member];
Akvizíció időpontjában a felvásároltban kimutatott nem
ellenőrző részesedés]

2020.12.18.

Jövőbeli eseményekre
vonatkozó jelentősebb
feltételezések ismertetése –
egyéb céltartalékok
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Az olyan pénzügyi eszközökre vonatkozó értékelési Közzététel: IFRS 7 B42
különbségek ismertetése, amelyeket beszámítanak, vagy
amelyek érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás
vagy hasonló megállapodás tárgyát képezik. [Hivatkozás:
Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

DescriptionOfMeasurement
DifferencesForFinancialLiabili
tiesSubjectToOffsettingEnfor
ceableMasterNettingArrange
mentsOrSimilarAgreements

text

Beszámítás, érvényesíthető
nettósítási keretmegállapodás
vagy hasonló megállapodás
tárgyát képező pénzügyi
kötelezettségekre vonatkozó
értékelési különbségek
ismertetése

Az olyan pénzügyi kötelezettségekre vonatkozó értékelési Közzététel: IFRS 7 B42
különbségek ismertetése, amelyeket beszámítanak, vagy
amelyek érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás
vagy hasonló megállapodás tárgyát képezik. [Hivatkozás:
Pénzügyi kötelezettségek]

ifrs-full

DescriptionOfMethodOfSett
lementForSharebasedPaymen
tArrangement

text

Részvényalapú kifizetési
megállapodás teljesítési
módjának ismertetése

Az időszak alatt bármely időpontban létező részvényalapú Közzététel: IFRS 2 45 a
kifizetési megállapodás valamely típusára vonatkozóan
nyújtott opciók teljesítési módjának ismertetése (pl.
pénzeszköz vagy tőkeinstrumentum). Az alapvetően
hasonló típusú részvényalapú kifizetési megállapodásokat
a gazdálkodó egység összevontan is bemutathatja. [Hivat
kozás: Részvényalapú kifizetési megállapodások [mem
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfMethodologyU
sedToDetermineWhetherPre
sentingEffectsOfChangesInLia
bilitysCreditRiskInOther
ComprehensiveIncomeWo
uldCreateOrEnlargeAccoun
tingMismatchInProfitOrLoss

text

Annak meghatározására
használt módszertan(ok)
ismertetése, hogy a
kötelezettség hitelkockázatváltozásai hatásának az egyéb
átfogó jövedelemben való
bemutatása számviteli meg
nem felelést eredményezne-e
vagy növelné-e azt az
eredményben

Az annak meghatározására használt módszertan(ok) Közzététel: IFRS 7 11 c
ismertetése, hogy egy pénzügyi kötelezettség hitelkocká
zat-változásai hatásának az egyéb átfogó jövedelemben
való bemutatása számviteli meg nem felelést eredmé
nyezne-e vagy növelné-e azt az eredményben. Ha a
gazdálkodó egységnek a kötelezettség hitelkockázat-válto
zásainak hatását az eredményben kell bemutatnia, a
közzétételnek magában kell foglalnia annak a gazdasági
kapcsolatnak a részletes ismertetését, amely a kötele
zettség jellemzői és azon eredménnyel szemben valós
értéken értékelt egyéb pénzügyi instrumentumok
jellemzői között áll fenn, amelyek értéke a kötelezettség
hitelkockázat-változásainak hatására módosult. [Hivatko
zás: Hitelkockázat [member]; Pénzügyi instrumentumok,
csoport [member]; Egyéb átfogó jövedelem]

L 429/173

Beszámítás, érvényesíthető
nettósítási keretmegállapodás
vagy hasonló megállapodás
tárgyát képező pénzügyi
eszközökre vonatkozó
értékelési különbségek
ismertetése

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

text
DescriptionOfMeasurement
DifferencesForFinancialAssets
SubjectToOffsettingEnforceab
leMasterNettingArrangement
sOrSimilarAgreements

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

DescriptionOfMethodsAndAs text
sumptionsUsedInPreparing
SensitivityAnalysisForActuari
alAssumptions

Aktuáriusi feltételezésekre
vonatkozó érzékenységi
elemzések készítésénél használt
módszerek és feltételezések
ismertetése

A lényeges aktuáriusi feltételezésekre vonatkozó érzékeny Közzététel: IAS 19 145 b
ségi elemzések készítésénél használt módszerek és feltéte
lezések ismertetése. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltételezések
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfMethodsAndAs text
sumptionsUsedInPreparing
SensitivityAnalysisToChange
sInRiskExposuresThatAriseF
romContractsWithinScopeO
fIFRS17

Az IFRS 17 standard
hatókörébe tartozó
szerződésekből eredő kockázati
kitettségek változásaira
vonatkozó érzékenységi
elemzések készítésénél használt
módszerek és feltételezések
ismertetése

Az IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződésekből Közzététel: IFRS 17 128 b
eredő kockázati kitettségek változásaira vonatkozó érzé (hatályos: 2021.1.1.)
kenységi elemzések készítésénél használt módszerek és
feltételezések ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsed
ToDevelopAndSubstantiateU
nobservableInputsUsedInFair
ValueMeasurementAssets

text

Valós érték meghatározásánál
Az eszközök valós értékének meghatározásánál alapul vett Példa: IFRS 13 IE65 e, példa:
alapul vett nem megfigyelhető nem megfigyelhető inputok kialakítására és igazolására IFRS 13 93 g
inputok kialakítására és
használt módszerek ismertetése.
igazolására használt módszerek
ismertetése – eszközök

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsed
ToDevelopAndSubstantiateU
nobservableInputsUsedInFair
ValueMeasurementEntitysOw
nEquityInstruments

text

Valós érték meghatározásánál
alapul vett nem megfigyelhető
inputok kialakítására és
igazolására használt módszerek
ismertetése – a gazdálkodó
egység saját
tőkeinstrumentumai

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsed
ToDevelopAndSubstantiateU
nobservableInputsUsedInFair
ValueMeasurementLiabilities

text

Valós érték meghatározásánál
A kötelezettségek valós értékének meghatározásánál Példa: IFRS 13 IE65 e, példa:
alapul vett nem megfigyelhető alapul vett nem megfigyelhető inputok kialakítására és IFRS 13 93 g
inputok kialakítására és
igazolására használt módszerek ismertetése.
igazolására használt módszerek
ismertetése – kötelezettségek

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsed
ToMeasureContractsWithinS
copeOfIFRS17AndProcesses
ForEstimatingInputsToThose
Methods

text

Az IFRS 17 standard
hatókörébe tartozó
szerződések értékeléséhez
használt módszerek és az e
módszerek inputjainak
becslésére szolgáló eljárások
ismertetése

HU

ifrs-full

L 429/174

Előtag

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós érté Példa: IFRS 13 IE65 e, példa:
kének meghatározásánál alapul vett nem megfigyelhető IFRS 13 93 g
inputok kialakítására és igazolására használt módszerek
ismertetése. [Hivatkozás: A gazdálkodó egység saját tőke
instrumentumai [member]]

Az IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződések érté Közzététel: IFRS 17 117 a
keléséhez használt módszerek és az e módszerek inputja (hatályos: 2021.1.1.)
inak becslésére szolgáló eljárások ismertetése.
2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Pénzügyi kimutatások
közzétételre történő
jóváhagyását megelőzően, a
tulajdonosok közötti
felosztásra jóváhagyott nem
pénzbeli eszközök valós
értékének meghatározásához
használt módszerek ismertetése

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsed
ToMeasureRisksThatAriseF
romContractsWithinScopeO
fIFRS17

text

Az IFRS 17 standard
Az IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződésekből Közzététel: IFRS 17 124 b
hatókörébe tartozó
eredő kockázatok értékeléséhez használt módszerek (hatályos: 2021.1.1.)
szerződésekből eredő
ismertetése.
kockázatok értékeléséhez
használt módszerek ismertetése

ifrs-full

DescriptionOfMethodsUsed
ToRecogniseRevenueFrom
ContractsWithCustomers

text

Vevői szerződésekből
származó bevétel
megállapítására használt
módszer ismertetése

A vevői szerződésekből származó bevétel megállapítására Közzététel: IFRS 15 124 a
használt módszer ismertetése. [Hivatkozás: Vevői szerző
désekből származó bevétel]

ifrs-full

DescriptionOfMethodToRe
cogniseInsuranceAcquisition
CashFlowsWhenUsingPremiu
mAllocationApproach

text

Biztosítási akvizíciós cash flowk megjelenítéséhez használt
módszer ismertetése a
díjallokációs módszer
használata esetén

A díjallokációs módszert használó gazdálkodó egység által Közzététel: IFRS 17 97 c
az IFRS 17 standard 59. bekezdése a) pontjának alkalma (hatályos: 2021.1.1.)
zásakor a biztosítási akvizíciós cash flow-k megjeleníté
séhez választott módszer ismertetése. A díjallokációs
módszer az IFRS 17 standard 53–59. bekezdésében
ismertetett olyan módszer, amely egy biztosítási szerző
déscsoport fennmaradó fedezetre vonatkozó kötelezett
ségének értékelését egyszerűsíti. [Hivatkozás: Biztosítási
akvizíciós cash flow-kból származó növekedés (csökkenés)
– biztosítási szerződési kötelezettség (eszköz)]

ifrs-full

DescriptionOfMethodUsedAn text
dAssumptionsMadeToIncor
porateEffectsOfExpectedEar
lyExerciseShareOptionsGran
ted

Várható korai lehívás
hatásainak figyelembevételéhez
felhasznált módszer és
feltételezések ismertetése –
nyújtott részvényopciók

A nyújtott részvényopciók korai lehívása hatásainak figye Közzététel: IFRS 2 47 a i
lembevételéhez felhasznált módszer és feltételezések
ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfMethodUsedTo
DetermineAmortisationOfAs
setsRecognisedFromCostsTo
ObtainOrFulfilContractsWith
Customers

Vevői szerződés megkötésével
vagy teljesítésével kapcsolatos
költségekből származó
megjelenített eszközök
amortizációjának
megállapítására használt
módszer ismertetése

Vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcso Közzététel: IFRS 15 127 b
latos költségekből származó megjelenített eszközök amor
tizációjának megállapítására használt módszer ismertetése.
[Hivatkozás: Vevői szerződés megkötésével vagy teljesíté
sével kapcsolatos költségekből származó megjelenített
eszközök]

text

Az osztalékként történő felosztásra jóváhagyott nem Közzététel: IFRIC 17 17 c
pénzbeli eszközök valós értékének meghatározásához
használt módszerek ismertetése, ha a jóváhagyásra a
beszámolási időszak végét követő, de a pénzügyi kimuta
tások közzétételre történő jóváhagyását megelőző
időpontban kerül sor. [Hivatkozás: Pénzügyi kimutatások
közzétételre történő jóváhagyását megelőzően, a tulajdo
nosok közötti felosztásra jóváhagyott nem pénzbeli
eszközök]

L 429/175

text

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DescriptionOfMethodsUsed
ToMeasureFairValueOfNon
cashAssetsDeclaredForDistri
butionToOwnersBeforeFinan
cialStatementsAuthorisedFo
rIssue

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Korábbi időszaki számviteli
hibák jellegének ismertetése
[text block]

A korábbi időszaki számviteli hibák jellegének ismertetése. Közzététel: IAS 8 49 a

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndA
mountOfAnyMeasurementPe
riodAdjustmentsRecognised
ForParticularAssetsLiabilities
NoncontrollingInterestsOrI
temsOfConsideration

text

Bizonyos eszközökre,
kötelezettségekre, nem
ellenőrző részesedésekre vagy
ellenértéktételekre az értékelési
időszakban megjelenített
módosítások jellegének
ismertetése

Azon eszközökre, kötelezettségekre, nem ellenőrző része Közzététel: IFRS 3 B67 a iii
sedésekre vagy az ellenérték azon tételeire az értékelési
időszakban megjelenített módosítások jellegének ismerte
tése, amelyek tekintetében az üzleti kombináció kezdeti
elszámolása nem teljes. [Hivatkozás: Nem ellenőrző része
sedések; Bizonyos eszközökre, kötelezettségekre, nem
ellenőrző részesedésekre vagy ellenértéktételekre az érté
kelési időszakban megjelenített módosítások; Üzleti
kombinációk [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndA
mountOfChangeInAccountin
gEstimate

text block

Számviteli becslésben
bekövetkezett változás
jellegének ismertetése [text
block]

A számviteli becslésekben bekövetkezett, a tárgyidőszakra Közzététel: IAS 8 39
kihatással lévő vagy a jövőbeni időszakokra várhatóan
kihatással lévő változások jellegének ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndA
mountOfChangeInEstimate
DuringFinalInterimPeriod

text

Utolsó évközi időszak alatt
bekövetkezett becslésváltozás
jellegének és összegének
ismertetése

Az évközi időszaki beszámolóban szereplő összegre Közzététel: IAS 34 26
vonatkozó, a pénzügyi év utolsó évközi időszaka alatt
jelentősen megváltozó becslés változásának ismertetése
annak jellegére és összegére kiterjedően.

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndCar
ryingAmountOfAssetsObtai
ned

text

Biztosíték birtokbavétele útján
vagy egyéb hitelminőségjavítási lehetőségek lehívásán
keresztül megszerzett eszközök
jellegének ismertetése

A gazdálkodó egység által a fedezetként tartott biztosíték Közzététel: IFRS 7 38 a
birtokbavétele útján vagy egyéb hitelminőség-javítási lehe
tőségek (például garanciák) lehívásán keresztül megszer
zett pénzügyi és nem pénzügyi eszközök jellegének ismer
tetése. [Hivatkozás: Garanciák [member]; Biztosíték
birtokbavétele útján vagy egyéb hitelminőség-javítási lehe
tőségek lehívásán keresztül megszerzett eszközök; Pénz
ügyi eszközök]

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndEf
fectOfAnyAsymmetricalAllo
cationsToReportableSegments

text

Bemutatandó szegmensekre
való bármely aszimmetrikus
allokáció jellegének és
hatásának ismertetése

A bemutatandó szegmensekre való bármely aszimmet Közzététel: IFRS 8 27 f
rikus allokáció jellegének és hatásának ismertetése.
Például, a gazdálkodó egység allokálhat szegmenshez
értékcsökkenési leírást, anélkül, hogy a kapcsolódó érték
csökkenthető eszközöket a szegmenshez rendelné. [Hivat
kozás: Bemutatandó szegmensek [member]]

2020.12.18.

text block

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DescriptionOfNatureAmoun
tAndCorrectionOfAccountin
gErrorsInPriorPeriodsEstimate

HU

ifrs-full

L 429/176

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Pénzügyi kimutatásokban
megjelenített mezőgazdasági
tevékenységre vonatkozó
állami támogatások jellegének
és mértékének ismertetése

A pénzügyi kimutatásokban megjelenített mezőgazdasági Közzététel: IAS 41 57 a
tevékenységre vonatkozó állami támogatások jellegének és
mértékének ismertetése. [Hivatkozás: Kormányzat [mem
ber]; Állami támogatások]

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndEx
tentOfGovernmentGrantsRe
cognisedInFinancialState
ments

text

Pénzügyi kimutatásokban
megjelenített állami
támogatások jellegének és
mértékének ismertetése

A pénzügyi kimutatásokban megjelenített állami támoga Közzététel: IAS 20 39 b
tások jellegének és mértékének ismertetése. [Hivatkozás:
Állami támogatások]

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndEx
tentOfRateregulatedActivity

text

Árszabályozott tevékenység
jellegének és mértékének
ismertetése

Az árszabályozott tevékenység jellegének és mértékének Közzététel: IFRS 14 30 a
ismertetése. [Hivatkozás: Árszabályozott tevékenységek
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndEx
tentOfSignificantRestriction
sOnTransferOfFundsToParent

text

Források gazdálkodó egységnek
történő átadására vonatkozó
jelentős korlátozások jellegének
és mértékének ismertetése

Az egyéb gazdálkodó egységek azon képességére vonat Közzététel: IFRS 12 22 a,
kozó (például hitelfelvételi megállapodásokból vagy szabá közzététel: IFRS 12 19D a
lyozási követelményekből származó) jelentős korlátozások
jellegének és mértékének ismertetése, hogy pénzeszköz
beni osztalék formájában forrásokat adjanak át a beszá
molót készítő gazdálkodó egységnek, vagy kölcsönöket
vagy előlegeket fizessenek vissza.

ifrs-full

text
DescriptionOfNatureAndEx
tentToWhichProtectiveRight
sOfNoncontrollingInterests
CanSignificantlyRestrictEntity
sAbilityToAccessOrUseAsset
sAndSettleLiabilitiesOfGroup

Nem ellenőrző részesedések
azon védelmet nyújtó jogai
jellegének és mértékének
ismertetése, amelyek jelentősen
korlátozhatják a gazdálkodó
egység képességét a csoport
eszközeihez való
hozzáférésben vagy azok
használatában és a csoport
kötelezettségei teljesítésében

Annak ismertetése, hogy a nem ellenőrző részesedések Közzététel: IFRS 12 13 b
védelmet nyújtó jogai hogyan és milyen mértékben
képesek jelentősen korlátozni a gazdálkodó egység azon
képességét, hogy hozzáférjen a csoport eszközeihez,
illetve azokat használja, valamint hogy teljesítse a csoport
kötelezettségeit (például amikor egy anyavállalat saját
kötelezettségeinek teljesítése előtt köteles teljesíteni leány
vállalata kötelezettségeit, vagy amikor nem ellenőrző
részesedések jóváhagyása szükséges a leányvállalat
eszközeihez való hozzáféréshez vagy kötelezettségeinek
teljesítéséhez). A védelmet nyújtó jogok olyan jogok,
amelyek arra irányulnak, hogy megvédjék a jogosult fél
érdekeltségét anélkül, hogy az említett fél részére hatalmat
biztosítanának a felett a gazdálkodó egység felett, amelyre
a szóban forgó jogok vonatkoznak. [Hivatkozás: Nem
ellenőrző részesedések; Leányvállalatok [member]]

L 429/177

text

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DescriptionOfNatureAndEx
tentOfGovernmentGrantsFo
rAgriculturalActivityRecogni
sedInFinancialStatements

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Beszámolási időszak vége után,
a kimutatások közzétételre
történő jóváhagyását
megelőzően bekövetkező üzleti
kombinációk jellegének és
pénzügyi hatásának ismertetése

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndFi
nancialEffectOfBusinessCom
binationsDuringPeriod

text

Időszak alatti üzleti
A tárgyidőszak alatti üzleti kombinációk jellegének és Közzététel: IFRS 3 59 a
kombinációk jellegének és
pénzügyi hatásának ismertetése. [Hivatkozás: Üzleti
pénzügyi hatásának ismertetése kombinációk [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureAndPur
poseOfReservesWithinEquity

text

Saját tőkében kimutatott
tartalékok jellegének és
céljának ismertetése

A saját tőkében kimutatott tartalékok jellegének és Közzététel: IAS 1 79 b
céljának ismertetése. [Hivatkozás: Egyéb tartalékok]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfActivi
tiesOfBiologicalAssets

text

Biológiai eszközökre
vonatkozó tevékenységek
jellegének ismertetése

A biológiai eszközökre vonatkozó tevékenységek jelle Közzététel: IAS 41 46 a
gének ismertetése. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfAssets text
WithSignificantRiskOfMateri
alAdjustmentsWithinNextFi
nancialYear

Azon eszközök jellegének
ismertetése, amelyeknél fennáll
a következő pénzügyi évben
bekövetkező lényeges
módosítások jelentős kockázata

Az olyan feltételezéssel érintett eszközök jellegének ismer Közzététel: IAS 1 125 a
tetése, amelynél jelentős a kockázata annak, hogy lényeges
módosítást idéz elő az eszközök értékében a következő
pénzügyi év során.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfBene
fitsProvidedByPlan

text

Program által biztosított
juttatások jellegének
ismertetése

A meghatározott juttatási program által biztosított jutta Közzététel: IAS 19 139 a i
tások jellegének ismertetése (például utolsó fizetés alapú
meghatározott juttatási program vagy hozzájárulás alapú
garanciális program). [Hivatkozás: Meghatározott juttatási
programok [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfChan
geInAccountingPolicy

text

Számviteli politikában
bekövetkezett változás
jellegének ismertetése

A számviteli politikában egy IFRS első alkalmazásával Közzététel: IAS 8 28 c
kapcsolatban bekövetkezett változás jellegének ismerte
tése. [Hivatkozás: IFRS-ek [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfChan
gesFromPriorPeriodsInMeasu
rementMethodsUsedToDeter
mineReportedSegmentProfi
tOrLossAndEffectOfThose
ChangesOnMeasureOfSeg
mentProfitOrLoss

text

Bemutatott szegmenseredmény
meghatározásához használt
értékelési módszerekben az
előző időszakokhoz képest
bekövetkezett változás
jellegének, valamint ezen
változások
szegmenseredményre gyakorolt
hatásának ismertetése

A bemutatott szegmenseredmény meghatározásához Közzététel: IFRS 8 27 e
használt értékelési módszerekben az előző időszakokhoz
képest bekövetkezett bármely változás jellegének, és –
amennyiben van – e változások szegmenseredmény nagy
ságára gyakorolt hatásának ismertetése. [Hivatkozás:
Bemutatandó szegmensek [member]]

2020.12.18.

text

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DescriptionOfNatureAndFi
nancialEffectOfBusinessCom
binationsAfterReportingPeri
odBeforeStatementsAuthori
sedForIssue

HU

Azon üzleti kombinációk jellegének és pénzügyi hatá Közzététel: IFRS 3 59 b
sának az ismertetése, amelyek a beszámolási időszak
végét követően, de még azelőtt jöttek létre, hogy a pénz
ügyi kimutatásokat közzétételre jóváhagyták. [Hivatkozás:
Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

L 429/178

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Valós értéken értékelt eszközök A valós értéken értékelt eszközök csoportjai jellegének Példa: IFRS 13 IE64 a, példa:
csoportjai jellegének
ismertetése, ideértve az értékelt tételek azon jellemzőit, IFRS 13 92
ismertetése
amelyeket a vonatkozó inputok meghatározásakor figye
lembe vesznek. [Hivatkozás: Valós értéken [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfClas
sOfEntitysOwnEquityInstru
mentsMeasuredAtFairValue

text

Gazdálkodó egység valós
értéken értékelt saját
tőkeinstrumentumai csoportjai
jellegének ismertetése

A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós Példa: IFRS 13 IE64 a, példa:
értéken értékelt csoportjai jellegének ismertetése, ideértve IFRS 13 92
az értékelt tételek azon jellemzőit, amelyeket a vonatkozó
inputok meghatározásakor figyelembe vesznek. [Hivatko
zás: Valós értéken [member]; A gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfClas
sOfLiabilitiesMeasuredAtFair
Value

text

Valós értéken értékelt
kötelezettségek csoportjai
jellegének ismertetése

A valós értéken értékelt kötelezettségek csoportjai jelle Példa: IFRS 13 IE64 a, példa:
gének ismertetése, ideértve az értékelt tételek azon jellem IFRS 13 92
zőit, amelyeket a vonatkozó inputok meghatározásakor
figyelembe vesznek. [Hivatkozás: Valós értéken [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfCon
tingentAssets

text

Függő követelések jellegének
ismertetése

Az olyan lehetséges eszközök ismertetése, amelyek múlt Közzététel: IAS 37 89
beli eseményekből származnak, és amelyek létezését csak
egy vagy több, nem teljesen a gazdálkodó egység ellen
őrzése alatt álló, bizonytalan jövőbeli esemény bekövetke
zése vagy be nem következése fogja megerősíteni.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfCoun
terparty

text

Szerződő fél jellegének
ismertetése

Az ügyletben a gazdálkodó egységen kívüli részes fél Példa: IFRS 7 IG23 b (hatályát
ismertetése.
veszti: 2021.1.1.), példa:
IFRS 7 36 c (hatályát veszti:
2021.1.1.)

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfDiffe
rencesBetweenMeasurement
sOfReportableSegmentsAsset
sAndEntitysAssets

text

Bemutatandó szegmensek
eszközeinek és a gazdálkodó
egység eszközeinek értékelései
közötti eltérések jellegének
ismertetése

A bemutatandó szegmensek eszközeinek és a gazdálkodó Közzététel: IFRS 8 27 c
egység eszközeinek értékelései közötti eltérések jellegének
ismertetése. Ezen eltérések magukban foglalhatják a szám
viteli politikát, valamint a közösen használt eszközök allo
kációjára vonatkozó azon politikákat, amelyek szük
ségesek a bemutatott szegmensinformáció megértéséhez.
[Hivatkozás: Bemutatandó szegmensek [member]]

L 429/179

text

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DescriptionOfNatureOfClas
sOfAssetsMeasuredAtFairVa
lue

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Bemutatandó szegmensek
eredményére és a gazdálkodó
egység nyereségadóráfordításaira vagy -bevételeire
és megszűnt tevékenységek
előtti eredményére vonatkozó
értékelések közötti eltérések
jellegének ismertetése

A bemutatandó szegmensek eredményére és a gazdálkodó Közzététel: IFRS 8 27 b
egység nyereségadó-ráfordításaira vagy -bevételeire és
megszűnt tevékenységek előtti eredményére vonatkozó
értékelések közötti eltérések jellegének ismertetése. Ezen
eltérések magukban foglalhatják a számviteli politikát,
valamint a központilag felmerült költségek allokációjára
vonatkozó azon politikákat, amelyek szükségesek a bemu
tatott szegmensinformáció megértéséhez. [Hivatkozás:
Megszűnt tevékenységek [member]; Bemutatandó szeg
mensek [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfEn
titysOperationsAndPrincipa
lActivities

text

Gazdálkodó egység működései
és főbb tevékenységei
jellegének ismertetése

A gazdálkodó egység működései és főbb tevékenységei Közzététel: IAS 1 138 b
jellegének ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfEntity
sRelationshipWithAssociate

text

Gazdálkodó egység és a társult A gazdálkodó egység és a társult vállalkozás közötti Közzététel: IFRS 12 21 a ii
vállalkozás közötti kapcsolat
kapcsolat jellegének ismertetése (például a társult vállal
jellegének ismertetése
kozás tevékenységei jellegének, valamint annak leírásával,
hogy azok stratégiai fontosságúak-e a gazdálkodó egység
tevékenységei szempontjából). [Hivatkozás: Társult vállal
kozások [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfEntity
sRelationshipWithJointOpera
tion

text

Gazdálkodó egység és a közös
tevékenység közötti kapcsolat
jellegének ismertetése

A gazdálkodó egység és a közös tevékenység közötti Közzététel: IFRS 12 21 a ii
kapcsolat jellegének ismertetése (például a közös tevé
kenység tevékenységei jellegének, valamint annak leírásá
val, hogy azok stratégiai fontosságúak-e a gazdálkodó
egység tevékenységei szempontjából). [Hivatkozás: Közös
tevékenységek [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfEntity
sRelationshipWithJointVen
ture

text

Gazdálkodó egység és a közös
vállalkozás közötti kapcsolat
jellegének ismertetése

A gazdálkodó egység és a közös vállalkozás közötti Közzététel: IFRS 12 21 a ii
kapcsolat jellegének ismertetése (például a közös vállal
kozás tevékenységei jellegének, valamint annak leírásával,
hogy azok stratégiai fontosságúak-e a gazdálkodó egység
tevékenységei szempontjából). [Hivatkozás: Közös vállal
kozások [member]]

2020.12.18.

DescriptionOfNatureOfDiffe text
rencesBetweenMeasurement
sOfReportableSegmentsProfit
sOrLossesAndEntitysProfitOr
LossBeforeIncomeTaxExpen
seOrIncomeAndDiscontinued
Operations

ifrs-full

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

A bemutatandó szegmensek kötelezettségeinek és a Közzététel: IFRS 8 27 d
gazdálkodó egység kötelezettségeinek értékelései közötti
eltérések jellegének ismertetése. Ezen eltérések magukban
foglalhatják a számviteli politikát, valamint a közösen
igénybe vett kötelezettségek allokációjára vonatkozó
azon politikákat, amelyek szükségesek a bemutatott szeg
mensinformáció megértéséhez. [Hivatkozás: Bemutatandó
szegmensek [member]]

DescriptionOfNatureOfDiffe
rencesBetweenMeasurement
sOfReportableSegmentsLiabi
litiesAndEntitysLiabilities

HU

Bemutatandó szegmensek
kötelezettségeinek és a
gazdálkodó egység
kötelezettségeinek értékelései
közötti eltérések jellegének
ismertetése

ifrs-full

text

Címke

L 429/180

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Pénzügyi kimutatások
jellegének ismertetése

A pénzügyi kimutatások jellegének ismertetése (például Közzététel: IAS 1 51 b,
megjelölésével, hogy a pénzügyi kimutatások egy külön közzététel: IAS 27 16 a,
álló gazdálkodó egységre vagy gazdálkodó egységek egy közzététel: IAS 27 17 a
csoportjára vonatkoznak).

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfGood
sOrServicesThatEntityHasPro
misedToTransfer

text

A gazdálkodó egység által
átadásra ígért áruk vagy
szolgáltatások jellegének
ismertetése

Azon áruk vagy szolgáltatások jellegének ismertetése, Közzététel: IFRS 15 119 c
amelyek vevők részére történő átadására a gazdálkodó
egység ígéretet tett.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfIm
pendingChangeInAccounting
Policy

text

Számviteli politikában várható
változás jellegének ismertetése

A számviteli politikában egy már kiadott, de még nem Példa: IAS 8 31 b
hatályos új IFRS miatt várható változás vagy változások
jellegének ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfIndivi
dualAsset

text

Egyedi eszköz jellegének
ismertetése

Azon egyedi eszköz jellegének ismertetése, amelyre érték Közzététel: IAS 36 130 c i
vesztés miatti veszteséget számoltak el vagy írtak vissza az
időszak folyamán. [Hivatkozás: Értékvesztés miatti veszte
ség]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfInte
restInFunds

text

Pénzalapokban lévő érdekeltség A gazdálkodó egység leszerelési, helyreállítási és környe Közzététel: IFRIC 5 11
zetrehabilitációs pénzalapokban lévő érdekeltségeinek
jellegének ismertetése
ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfLiabili text
tiesConnectedWithInsuran
ceThatAreNotLiabilitiesAri
singFromContractsWithinSco
peOfIFRS4

Azon, biztosítással kapcsolatos
kötelezettségek jellegének
ismertetése, amelyek nem az
IFRS 4 standard hatókörébe
tartozó szerződésekből eredő
kötelezettségek

Azon, biztosítással kapcsolatos kötelezettségek jellegének Közzététel: IFRS 4 39C a (hatályát
ismertetése, amelyek nem az IFRS 4 standard hatókörébe veszti: 2021.1.1.)
tartozó szerződésekből eredő kötelezettségek.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfLiabili text
tiesWithSignificantRiskOfMa
terialAdjustmentsWithinNext
FinancialYear

Azon kötelezettségek
jellegének ismertetése,
amelyeknél fennáll a következő
pénzügyi évben bekövetkező
lényeges módosítások jelentős
kockázata

Az olyan feltételezéssel érintett kötelezettségek jellegének Közzététel: IAS 1 125 a
ismertetése, amelynél jelentős a kockázata annak, hogy
lényeges módosítást idéz elő a kötelezettségek értékében
a következő pénzügyi év során.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfMai
nAdjustmentsThatWouldMa
keHistoricalSummariesOr
ComparativeInformationPre
sentedInAccordanceWithPre
viousGAAPComplyWithIFRSs

Főbb módosítások jellegének
ismertetése, amelyek a korábbi
számviteli szabályozás szerint
prezentált összehasonlító
információkat vagy múltbeli
összegzéseket az IFRS-eknek
megfelelővé tennék

Azon főbb módosítások jellegének ismertetése, amelyek a Közzététel: IFRS 1 22 b
korábbi számviteli szabályozás szerint prezentált összeha
sonlító információkat vagy múltbeli összegzéseket az
IFRS-eknek megfelelővé tennék. [Hivatkozás: Korábbi
számviteli szabályozás [member]; IFRS-ek [member]]

text

L 429/181

text

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DescriptionOfNatureOfFinan
cialStatements

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

DescriptionOfNatureOfNeces
saryAdjustmentToProvide
ComparativeInformation

text

Összehasonlító információk
Ha az összehasonlító adatok átsorolása kivitelezhetetlen, Közzététel: IAS 1 42 b
biztosítása érdekében szükséges azon módosítások jellegének ismertetése, amelyeket elvé
módosítások ismertetése
geztek volna, ha az összegeket átsorolták volna.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfNo
nadjustingEventAfterRepor
tingPeriod

text

Beszámolási időszak vége utáni A beszámolási időszak vége utáni nem módosító esemény Közzététel: IAS 10 21 a
nem módosító esemény
jellegének ismertetése. [Hivatkozás: Beszámolási időszak
jellegének ismertetése
vége utáni nem módosító események [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfNon
cashAssetsHeldForDistributi
onToOwnersDeclaredBefore
FinancialStatementsAuthori
sedForIssue

text

Pénzügyi kimutatások
közzétételre történő
jóváhagyását megelőzően
jóváhagyott tulajdonosok
közötti felosztásra tartott, nem
pénzbeli eszközök jellegének
ismertetése

Az osztalékként történő felosztásra jóváhagyott nem Közzététel: IFRIC 17 17 a
pénzbeli eszközök jellegének ismertetése, ha a jóváha
gyásra a beszámolási időszak végét követő, de a pénzügyi
kimutatások közzétételre történő jóváhagyását megelőző
időpontban kerül sor.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfObli
gationContingentLiabilities

text

Kötelem jellegének ismertetése
– függő kötelezettségek

A függő kötelezettségekhez kapcsolódó kötelem jellegének Közzététel: IAS 37 86
ismertetése. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfObli
gationContingentLiabilitiesIn
BusinessCombination

text

Kötelem jellegének ismertetése
– üzleti kombinációból
származó függő
kötelezettségek

Az üzleti kombinációból származó függő kötelezett Közzététel: IFRS 3 B67 c,
ségekhez kapcsolódó kötelem jellegének ismertetése. közzététel: IFRS 3 B64 j,
[Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member]; Üzleti közzététel: IFRS 3 B64 j i
kombinációk [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfObli
gationOtherProvisions

text

Kötelem jellegének ismertetése
– egyéb céltartalékok

Az egyéb céltartalékokhoz kapcsolódó kötelem jellegének Közzététel: IAS 37 85 a
ismertetése. [Hivatkozás: Egyéb céltartalékok]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfReclas text
sificationOrChangesInPresen
tation

Átsorolások és bemutatásban
történt változások jellegének
ismertetése

Az átsorolások és a bemutatásban történt változások jelle Közzététel: IAS 1 41 a
gének ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfRegu
latoryRatesettingProcess

Hatósági ármegállapítási eljárás
jellegének ismertetése

A hatósági ármegállapítási eljárás jellegének ismertetése.

HU

ifrs-full

L 429/182

Előtag

2020.12.18.

Közzététel: IFRS 14 30 a

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

text

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Kapcsolt felek közötti viszony
jellegének ismertetése

A kapcsolt felek közötti viszony jellegének ismertetése. Közzététel: IAS 24 18
[Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfRelati
onshipBetweenTransferredFi
nancialAssetsThatAreNotDe
recognisedInTheirEntiretyAn
dAssociatedLiabilities

text

Átadott, de nem egészében
kivezetett pénzügyi eszközök
és a kapcsolódó kötelezettségek
közötti kapcsolat jellegének
ismertetése

Az átadott, de nem egészében kivezetett pénzügyi Közzététel: IFRS 7 42D c
eszközök és a kapcsolódó kötelezettségek közötti
kapcsolat jellegének ismertetése, beleértve azokat az
átadásból eredő korlátozásokat is, amelyek érintik az
átadott eszközöknek a beszámolót készítő gazdálkodó
egység általi felhasználását. [Hivatkozás: Átadott, de nem
egészében kivezetett pénzügyi eszközök [member]; Pénz
ügyi eszközök]

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfRelati
onshipWithSubsidiaryWhere
ParentHasDirectlyOrIndi
rectlyLessThanHalfOfVoting
Power

text

Jelentős döntések és
feltételezések ismertetése,
amelyekre a gazdálkodó egység
annak megállapítása során jut,
hogy ellenőrzést gyakorol egy
másik gazdálkodó egység felett,
jóllehet nem rendelkezik a
másik gazdálkodó egység
szavazati jogainak többségével

Azon jelentős döntések és feltételezések ismertetése, Példa: IFRS 12 9 b
amelyekre a gazdálkodó egység annak megállapítása
során jut, hogy ellenőrzést gyakorol egy másik gazdál
kodó egység felett, jóllehet nem rendelkezik a másik
gazdálkodó egység szavazati jogainak többségével.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfRisks
BeingHedged

text

Fedezett kockázatok jellegének
ismertetése

A fedezett kockázatok jellegének ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfNatureOfVolun text
taryChangeInAccountingPo
licy

Számviteli politikában
végrehajtott önkéntes
változtatás jellegének
ismertetése

A számviteli politikában végrehajtott önkéntes változtatás Közzététel: IAS 8 29 a
jellegének ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfNoncurrentAs
setOrDisposalGroupHeldFor
SaleWhichWereSoldOrReclas
sified

text

Értékesítésre tartott befektetett
eszköz vagy elidegenítési
csoport ismertetése, amelyet
eladtak vagy átsoroltak

Azon befektetett eszközök vagy elidegenítési csoportok Közzététel: IFRS 5 41 a
ismertetése, amelyet értékesítésre tartottá minősítettek
vagy eladtak. [Hivatkozás: Értékesítésre tartottá minősített
befektetett eszközök vagy elidegenítési csoportok; Értéke
sítésre tartottá minősített elidegenítési csoportok [mem
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfNonfinancial
MeasuresOrEstimatesOfBiolo
gicalAssets

text

Biológiai eszközöknek és
mezőgazdasági termékek
hozamának fizikai
mennyiségére vonatkozó nem
pénzügyi értékelések vagy
becslések ismertetése

A biológiai eszközöknek és mezőgazdasági termékek Közzététel: IAS 41 46 b
hozamának fizikai mennyiségére vonatkozó nem pénz
ügyi értékelések vagy becslések ismertetése. [Hivatkozás:
Biológiai eszközök]

ifrs-full

DescriptionOfObjectivesPoli
ciesAndProcessesForMana
gingRisk

text

Kockázatkezelésre vonatkozó
célok, politikák és eljárások
ismertetése

A pénzügyi instrumentumokból eredő kockázatok kezelé Közzététel: IFRS 7 33 b
sére vonatkozó célok, politikák és eljárások ismertetése.
[Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [mem
ber]]

Közzététel: IFRS 7 22 c (hatályát
veszti: 2021.1.1.)

L 429/183

text

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DescriptionOfNatureOfRela
tedPartyRelationship

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A gazdálkodó egységnél a biztosítási szerződésekből eredő Közzététel: IFRS 4 39 a (hatályát
kockázatok kezelésére vonatkozó célok, politikák és eljá veszti: 2021.1.1.)
rások, valamint az ezen kockázatok kezelésére használt
módszerek ismertetése. [Hivatkozás: Biztosítási szerző
dések típusai [member]]

ifrs-full

DescriptionOfObjectivesPoli
ciesAndProcessesForMana
gingRisksThatAriseFromCont
ractsWithinScopeOfIFRS17

text

Az IFRS 17 standard
hatókörébe tartozó
szerződésekből eredő
kockázatok kezelésére
vonatkozó célkitűzések,
politikák és eljárások
ismertetése

A gazdálkodó egység IFRS 17 standard hatókörébe Közzététel: IFRS 17 124 b
tartozó szerződésekből eredő kockázatok kezelésére (hatályos: 2021.1.1.)
vonatkozó célkitűzéseinek, politikáinak és eljárásainak
ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfObligationsFor
ReturnsRefundsAndOtherSi
milarObligations

text

Visszaküldési, visszatérítési és
más hasonló kötelmek
ismertetése

A vevői szerződésekből eredő visszaküldési, visszatérítési Közzététel: IFRS 15 119 d
és más hasonló kötelmek ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfOptionLifeSha
reOptionsGranted

X.XX dura
tion

Opció élettartama – nyújtott
részvényopciók

A nyújtott részvényopciók élettartama.

ifrs-full

DescriptionOfOptionPricing
ModelShareOptionsGranted

text

Opcióárazási modell
ismertetése – nyújtott
részvényopciók

A nyújtott részvényopciókra vonatkozó opcióárazási Közzététel: IFRS 2 47 a i
modell ismertetése. [Hivatkozás: Opcióárazási modell
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfOtherAccoun
text block
tingPoliciesRelevantToUnders
tandingOfFinancialStatements

A pénzügyi kimutatások megértéséhez releváns, a gazdál Közzététel: IAS 1 117 b
Pénzügyi kimutatások
megértéséhez releváns egyéb
kodó egység által elkülönítetten nem közzétett egyéb
számviteli politikák ismertetése számviteli politikák ismertetése.
[text block]

ifrs-full

DescriptionOfOtherEquityIn
terest

text

Részvénytőke nélküli
gazdálkodó egység
tőkerészesedés kategóriájához
kapcsolódó jogok, elsőbbségi
jogok és korlátozások
ismertetése

A részvénytőke nélküli gazdálkodó egység tőkerészesedés Közzététel: IAS 1 80
kategóriájához kapcsolódó jogok, elsőbbségi jogok és
korlátozások ismertetése. [Hivatkozás: Részvénytőke
[member]; Egyéb tőkerészesedés]

ifrs-full

DescriptionOfOtherInformati
onUsedToAssessCreditQuality

text

Hitelminőség meghatározására
használt egyéb információk
ismertetése

A hitelkockázattal járó olyan pénzügyi eszközök hitelmi
nőségének meghatározására használt információk ismerte
tése, amelyek nem késedelmesek és nem értékvesztettek,
és amelyeket a gazdálkodó egység elkülönítetten nem tesz
közzé. [Hivatkozás: Hitelkockázat [member]]

Közzététel: IFRS 2 47 a i

Példa: IFRS 7 IG23 d (hatályát
veszti: 2021.1.1.), példa:
IFRS 7 36 c (hatályát veszti:
2021.1.1.)

2020.12.18.

Biztosítási szerződésekből
eredő kockázatok kezelésére
vonatkozó célok, politikák és
eljárások, valamint az ezen
kockázatok kezelésére használt
módszerek ismertetése

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

text
DescriptionOfObjectivesPoli
ciesAndProcessesForMana
gingRisksArisingFromInsuran
ceContractsAndMethodsUsed
ToManageThoseRisks

HU

ifrs-full

L 429/184

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Dokumentációs címke

Címke

Hivatkozások

részvényopciókra vonatkozó opcióárazási Közzététel: IFRS 2 47 a i
inputjainak ismertetése, amelyeket a gazdál
elkülönítetten nem tesz közzé. [Hivatkozás:
modell [member]]

Opcióárazási modell egyéb
inputjainak ismertetése –
nyújtott részvényopciók

A nyújtott
modell azon
kodó egység
Opcióárazási

ifrs-full

DescriptionOfOtherTransacti
onsThatAreCollectivelySignifi
cant

text

Összevontan jelentős egyéb
ügyletek ismertetése

A beszámolót készítő gazdálkodó egység felett ellenőrzést, Közzététel: IAS 24 26 b ii
közös ellenőrzést vagy jelentős befolyást gyakorló
kormányzattal, valamint az adott kormányzat ellenőrzése,
közös ellenőrzése vagy jelentős befolyása alatt álló gazdál
kodó egységekkel folytatott olyan ügyletek ismertetése,
amelyek egyedileg nem, de összevontan lényegesek.

ifrs-full

DescriptionOfPerformance
ObligationsToArrangeForA
notherPartyToTransferGood
sOrServices

text

Áruk vagy szolgáltatások
átadása céljából másik fél
számára nyújtott közvetítésre
irányuló teljesítési kötelmek
ismertetése

Az áruk vagy szolgáltatások átadása céljából másik fél Közzététel: IFRS 15 119 c
számára nyújtott közvetítésre irányuló teljesítési kötelmek
ismertetése. [Hivatkozás: Teljesítési kötelmek [member]]

ifrs-full

DescriptionOfPeriodsWhen
CashFlowsAffectProfitOrLoss

text

Időszakok ismertetése, amikor
a cash flow-k hatást
gyakorolnak az eredményre

Azon időszakok ismertetése, amikor a cash flow-fedezeti Közzététel: IFRS 7 23 a (hatályát
ügyletekhez kapcsolódó cash flow-k várhatóan hatást veszti: 2021.1.1.)
gyakorolnak az eredményre. [Hivatkozás: Cash flow-fede
zeti ügyletek [member]]

ifrs-full

DescriptionOfPeriodsWhen
CashFlowsExpectedToOccur

text

Időszakok ismertetése, amikor
a cash flow-k várhatók

Azon időszakok ismertetése, amikor a cash flow-fedezeti Közzététel: IFRS 7 23 a (hatályát
ügyletekhez kapcsolódó cash flow-k várhatók. [Hivatko veszti: 2021.1.1.)
zás: Cash flow-fedezeti ügyletek [member]]

ifrs-full

DescriptionOfPlanAmend
mentsCurtailmentsAndSettle
ments

text

Programmódosítások,
megszorítások és rendezések
ismertetése

A meghatározott juttatási programot érintő módosítások, Közzététel: IAS 19 139 c
megszorítások és rendezések ismertetése. [Hivatkozás:
Meghatározott juttatási programok [member]]

ifrs-full

DescriptionOfPoliciesForDis
posingOfAssetsNotReadily
ConvertibleIntoCashOrForU
singThemInItsOperations

text block

Biztosíték birtokbavétele útján
vagy egyéb hitelminőségjavítási lehetőségek lehívásán
keresztül megszerzett eszközök
elidegenítésére vagy
tevékenységben való
felhasználására vonatkozó
politikák ismertetése [text
block]

A gazdálkodó egység által a fedezetként tartott biztosíték Közzététel: IFRS 7 38 b
birtokbavétele útján vagy egyéb hitelminőség-javítási lehe
tőségek (például garanciák) lehívásán keresztül megszer
zett eszközök elidegenítésére vagy tevékenységben való
felhasználására vonatkozó politikák ismertetése olyan
eszközöknél, amelyeket nem lehet könnyen pénzeszközre
váltani. [Hivatkozás: Garanciák [member]]

ifrs-full

DescriptionOfPolicyForDeter
miningContributionOfDefi
nedBenefitPlansThatShare
RisksBetweenVariousEntities

text block

Azon meghatározott juttatási
programok hozzájárulásának
meghatározására vonatkozó
politika ismertetése, amelyek
közös ellenőrzés alatt álló
gazdálkodó egységek között
osztják meg a kockázatot [text
block]

A gazdálkodó egység által fizetendő hozzájárulás megálla Közzététel: IAS 19 149 b
pítására szolgáló politika ismertetése olyan meghatározott
juttatási programoknál, amelyek közös ellenőrzés alatt
álló gazdálkodó egységek között osztják meg a kockáza
tot. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási programok
[member]]

L 429/185

text

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DescriptionOfOtherInputsTo
OptionsPricingModelShare
OptionsGranted

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Annak meghatározására
alkalmazott politika
ismertetése, hogy mikor kell
megtörténtnek tekinteni a
szintek közötti átadást –
eszközök

Annak meghatározására alkalmazott politika ismertetése, Közzététel: IFRS 13 93 c,
hogy mikor kell megtörténtnek tekinteni az eszközök közzététel: IFRS 13 93 e iv,
átadását a valósérték-hierarchia szintjei között. Az közzététel: IFRS 13 95
átadások megjelenítésének ütemezésére vonatkozó politi
kának azonosnak kell lennie a szintekbe és a szintekből
történő átadások esetében.

ifrs-full

DescriptionOfPolicyForDeter
miningWhenTransfersBetwe
enLevelsAreDeemedToHave
OccurredEntitysOwnEqui
tyInstruments

text

Annak meghatározására
alkalmazott politika
ismertetése, hogy mikor kell
megtörténtnek tekinteni a
szintek közötti átadást – a
gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

Annak meghatározására alkalmazott politika ismertetése, Közzététel: IFRS 13 93 c,
hogy mikor kell megtörténtnek tekinteni a gazdálkodó közzététel: IFRS 13 93 e iv,
egység saját tőkeinstrumentumainak átadását a valós közzététel: IFRS 13 95
érték-hierarchia szintjei között. Az átadások megjeleníté
sének ütemezésére vonatkozó politikának azonosnak kell
lennie a szintekbe és a szintekből történő átadások eseté
ben. [Hivatkozás: A gazdálkodó egység saját tőkeinst
rumentumai [member]]

ifrs-full

DescriptionOfPolicyForDeter
miningWhenTransfersBetwe
enLevelsAreDeemedToHave
OccurredLiabilities

text

Annak meghatározására
alkalmazott politika
ismertetése, hogy mikor kell
megtörténtnek tekinteni a
szintek közötti átadást –
kötelezettségek

Annak meghatározására alkalmazott politika ismertetése, Közzététel: IFRS 13 93 c,
hogy mikor kell megtörténtnek tekinteni a kötelezettségek közzététel: IFRS 13 93 e iv,
átadását a valósérték-hierarchia szintjei között. Az közzététel: IFRS 13 95
átadások megjelenítésének ütemezésére vonatkozó politi
kának azonosnak kell lennie a szintekbe és a szintekből
történő átadások esetében.

ifrs-full

DescriptionOfPracticalExpedi
entsUsedWhenApplyin
gIFRS15Retrospectively

text

IFRS 15 visszamenőleges
alkalmazása során használt
gyakorlati megoldások
ismertetése

Az IFRS 15 standard visszamenőleges alkalmazása során Közzététel: IFRS 15 C6 a
használt gyakorlati megoldások ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfPresentation
Currency

text

Prezentálás pénznemének
ismertetése

Azon pénznem ismertetése, amelyben a pénzügyi kimu Közzététel: IAS 1 51 d,
tatásokat prezentálják.
közzététel: IAS 21 53

ifrs-full

DescriptionOfPrimaryRea
sonsForBusinessCombination

text

Üzleti kombináció elsődleges
okainak ismertetése

Egy üzleti kombináció elsődleges okainak ismertetése. Közzététel: IFRS 3 B64 d
[Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

DescriptionOfProcessForA
nalysingChangesInFairValue
MeasurementsAssets

text

A valós értéken történő
Az eszközök valós értéken történő értékelésében Példa: IFRS 13 IE65 c, példa:
időszakról időszakra bekövetkezett változások elemzésére IFRS 13 93 g
értékelésekben bekövetkezett
változások elemzési eljárásának szolgáló eljárás ismertetése.
ismertetése – eszközök

2020.12.18.

text

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DescriptionOfPolicyForDeter
miningWhenTransfersBetwe
enLevelsAreDeemedToHave
OccurredAssets

HU

ifrs-full

L 429/186

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A valós értéken történő
értékelésekben bekövetkezett
változások elemzési eljárásának
ismertetése – a gazdálkodó
egység saját
tőkeinstrumentumai

A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós Példa: IFRS 13 IE65 c, példa:
értéken történő értékelésében időszakról időszakra bekö IFRS 13 93 g
vetkezett változások elemzésére szolgáló eljárás ismerte
tése. [Hivatkozás: A gazdálkodó egység saját tőkeinst
rumentumai [member]]

ifrs-full

DescriptionOfProcessForA
nalysingChangesInFairValue
MeasurementsLiabilities

text

A valós értéken történő
A kötelezettségek valós értéken történő értékelésében Példa: IFRS 13 IE65 c, példa:
értékelésekben bekövetkezett
időszakról időszakra bekövetkezett változások elemzésére IFRS 13 93 g
változások elemzési eljárásának szolgáló eljárás ismertetése.
ismertetése – kötelezettségek

ifrs-full

DescriptionOfRatingAgencie
sUsed

text

Igénybe vett hitelminősítő
intézetek ismertetése

A gazdálkodó egység által tartott pénzügyi eszközök hitel Példa: IFRS 7 IG24 b (hatályát
minőségének értékeléséhez igénybe vett hitelminősítő veszti: 2021.1.1.), példa:
intézetek ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]
IFRS 7 36 c (hatályát veszti:
2021.1.1.)

ifrs-full

DescriptionOfReasonFor
ChangeInFunctionalCurrency

text

Funkcionális pénznemben
történt változás okának
ismertetése

A funkcionális pénznemben történt változás okának Közzététel: IAS 21 54
ismertetése. A funkcionális pénznem annak az elsődleges
gazdasági környezetnek a pénzneme, amelyben a gazdál
kodó egység működik.

ifrs-full

DescriptionOfReasonFor
ChangeInMethodsAndAs
sumptionsUsedInPreparing
SensitivityAnalysis

text

Érzékenységi elemzések
készítésénél használt
módszerekben és
feltételezésekben bekövetkezett
változások okainak ismertetése

Ismertetés a piaci kockázat azon típusaira vonatkozó érzé Közzététel: IFRS 7 40 c
kenységi elemzések készítésénél használt módszerekben és
feltételezésekben bekövetkezett változások okairól,
amelyeknek a gazdálkodó egység ki van téve. [Hivatkozás:
Piaci kockázat [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonForDis
posingOfInvestmentsInEqui
tyInstrumentsMeasuredAtFair
ValueThroughOtherCompre
hensiveIncome

text

Ok ismertetése, amely miatt az
egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken
értékeltként megjelölt,
tőkeinstrumentumokban lévő
befektetéseket elidegenítik

Azon ok ismertetése, amely miatt a gazdálkodó egység Közzététel: IFRS 7 11B a
elidegeníti az általa az egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken értékeltként megjelölt, tőkeinst
rumentumokban lévő befektetéseket. [Hivatkozás: Egyéb
átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékeltként
megjelölt, tőkeinstrumentumokban lévő befektetések
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonForReas text
sessmentWhetherInsurersActi
vitiesArePredominantlyCon
nectedWithInsurance

Arra vonatkozó újraértékelés
okainak ismertetése, hogy a
biztosító tevékenységei
túlnyomóan biztosítással
kapcsolatosak-e

Az arra vonatkozó újraértékelés okainak ismertetése, hogy Közzététel: IFRS 4 39C c i
a biztosító tevékenységei túlnyomóan biztosítással (hatályát veszti: 2021.1.1.)
kapcsolatosak-e.

L 429/187

text
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DescriptionOfProcessForA
nalysingChangesInFairValue
MeasurementsEntitysOwnE
quityInstruments

HU

ifrs-full
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Átsorolások és bemutatásban
történt változások okának
ismertetése

Az átsorolások és a bemutatásban történt változások Közzététel: IAS 1 41 c
okának ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfReasonForU
singLongerOrShorterRepor
tingPeriod

text

Hosszabb vagy rövidebb
beszámolási időszak
alkalmazására vonatkozó ok
ismertetése

A hosszabb vagy rövidebb beszámolási időszak alkalma Közzététel: IAS 1 36 a
zására vonatkozó ok ismertetése akkor, ha a gazdálkodó
egység módosítja beszámolási időszakának végét, és a
pénzügyi kimutatásokat egy évnél hosszabb vagy rövidebb
időszakra vonatkozóan mutatja be.

ifrs-full

DescriptionOfReasonForU
singPresentationAlternative

text

Bemutatási alternatíva
használatára vonatkozó ok
ismertetése

Azon okok ismertetése, amelyek miatt a gazdálkodó Közzététel: IFRS 7 11A b
egység visszavonhatatlanul úgy dönt, hogy a nem keres
kedési céllal tartott tőkeinstrumentumban lévő befektetés
valós értékének későbbi változásait az egyéb átfogó jöve
delemben mutatja be. [Hivatkozás: Valós értéken [mem
ber]; Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

DescriptionOfReasonOfDere
cognitionOfFinancialAssets
MeasuredAtAmortisedCost

text

Amortizált bekerülési értéken
értékelt pénzügyi eszközök
kivezetésére vonatkozó ok
ismertetése

Az amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi Közzététel: IFRS 7 20A
eszközök kivezetésére vonatkozó ok ismertetése. [Hivat
kozás: Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi
eszközök]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsAndFac text
torsWhyAmountOfChange
sInFairValueOfFinancialAsset
sAndFinancialLiabilitiesAttri
butableToChangesInCredit
RiskNotFaithfullyRepresent

Okok és releváns tényezők
ismertetése arra vonatkozóan,
hogy a közzétételek miért nem
tükrözik hűen a pénzügyi
eszközök és pénzügyi
kötelezettségek valós értékében
bekövetkezett, a hitelkockázat
változásainak tulajdonítható
változások összegét

Az arra vonatkozó okok és releváns tényezők ismertetése, Közzététel: IFRS 7 11 b
hogy a pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek
valós értékében bekövetkezett, a hitelkockázat változása
inak tulajdonítható változások közzététele miért nem
tükrözi hűen e változásokat. [Hivatkozás: Hitelkockázat
[member]; Pénzügyi eszközök; Pénzügyi kötelezettségek]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
ChangeInValuationTechni
queUsedInFairValueMeasure
mentAssets

Valós értéken történő
értékelésnél alkalmazott
értékelési technikában
bekövetkezett változás okának
ismertetése – eszközök

Az eszközök valós értéken történő értékelésénél alkalma Közzététel: IFRS 13 93 d
zott értékelési technikában bekövetkezett változás okának
ismertetése (például ha egy piaci megközelítésről egy jöve
delem-szempontú megközelítésre váltottak, vagy egy
további értékelési technikát alkalmaznak). [Hivatkozás:
Jövedelem-szempontú megközelítés [member]; Piaci
megközelítés [member]]

text
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DescriptionOfReasonForRec
lassificationOrChangesInPre
sentation

HU

ifrs-full
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Valós értéken történő
értékelésnél alkalmazott
értékelési technikában
bekövetkezett változás okának
ismertetése – gazdálkodó
egység saját
tőkeinstrumentumai

A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós Közzététel: IFRS 13 93 d
értéken történő értékelésénél alkalmazott értékelési tech
nikában bekövetkezett változás okának ismertetése (pél
dául ha egy piaci megközelítésről egy jövedelem-szem
pontú megközelítésre váltottak, vagy egy további értéke
lési technikát alkalmaznak). [Hivatkozás: A gazdálkodó
egység saját tőkeinstrumentumai [member]; Jövedelemszempontú megközelítés [member]; Piaci megközelítés
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
ChangeInValuationTechni
queUsedInFairValueMeasure
mentLiabilities

text

Valós értéken történő
értékelésnél alkalmazott
értékelési technikában
bekövetkezett változás okának
ismertetése – kötelezettségek

A kötelezettségek valós értéken történő értékelésénél Közzététel: IFRS 13 93 d
alkalmazott értékelési technikában bekövetkezett változás
okának ismertetése (például ha egy piaci megközelítésről
egy jövedelem-szempontú megközelítésre váltottak, vagy
egy további értékelési technikát alkalmaznak). [Hivatko
zás: Jövedelem-szempontú megközelítés [member]; Piaci
megközelítés [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
ChangeInValuationTechni
queUsedToMeasureFairValue
LessCostsOfDisposal

text

Elidegenítés költségeivel
csökkentett valós érték
meghatározásánál alkalmazott
értékelési technikában
bekövetkezett változás okának
ismertetése

Az elidegenítés költségeivel csökkentett valós érték Közzététel: IAS 36 134 e iiB,
meghatározásánál alkalmazott értékelési technikában közzététel: IAS 36 130 f ii
bekövetkezett változás okának ismertetése. [Hivatkozás:
Értékelési technikák [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
ChangeOfInvestmentEntityS
tatus

text

Befektetési gazdálkodó egység
minősítésben bekövetkezett
változás okának ismertetése

A befektetési gazdálkodó egység minősítésben bekövetke Közzététel: IFRS 12 9B
zett változás okának ismertetése. [Hivatkozás: Befektetési
gazdálkodó egységek közzététele [text block]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
ChangesInMethodsAndAs
sumptionsUsedInPreparing
SensitivityAnalysisForActuari
alAssumptions

text

Aktuáriusi feltételezésekre
vonatkozó érzékenységi
elemzések készítésénél használt
módszerekben és
feltételezésekben bekövetkezett
változások okainak ismertetése

A lényeges aktuáriusi feltételezésekre vonatkozó érzékeny Közzététel: IAS 19 145 c
ségi elemzések készítésénél használt módszerekben és
feltételezésekben bekövetkezett változások okainak ismer
tetése. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltételezések [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
ChangesInMethodsAndAs
sumptionsUsedInPreparing
SensitivityAnalysisToChange
sInRiskExposuresThatAriseF
romContractsWithinScopeO
fIFRS17

text

Az IFRS 17 standard
hatókörébe tartozó
szerződésekből eredő kockázati
kitettségek változásaira
vonatkozó érzékenységi
elemzések készítésénél használt
módszerek és feltételezések
változásai okainak ismertetése

Az IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződésekből Közzététel: IFRS 17 128 c
eredő kockázati kitettségek változásaira vonatkozó érzé (hatályos: 2021.1.1.)
kenységi elemzések készítésénél használt módszerek és
feltételezések változásai okainak ismertetése.
L 429/189

text

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DescriptionOfReasonsFor
ChangeInValuationTechni
queUsedInFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

text
DescriptionOfReasonsFor
ChangesInMethodsUsedToMe
asureContractsWithinScopeO
fIFRS17AndProcessesForEsti
matingInputsToThoseMet
hods

Az IFRS 17 standard
hatókörébe tartozó
szerződések értékeléséhez
használt módszerek és az e
módszerek inputjainak
becslésére szolgáló eljárások
változásai okainak ismertetése

Az IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződések érté Közzététel: IFRS 17 117 b
keléséhez használt módszerek és az e módszerek inputja (hatályos: 2021.1.1.)
inak becslésére szolgáló eljárások változásai okainak
ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
ChangingWayCashgeneratin
gUnitIsIdentified

text

Pénztermelő egység
azonosításának módjában
végrehajtott változtatások
okainak ismertetése

Egy pénztermelő egység azonosításának módjában végre Közzététel: IAS 36 130 d iii
hajtott változtatások okainak ismertetése, ha a pénzter
melő egység azonosítására szolgáló eszközcsoportosítás
a pénztermelő egység megtérülő értékének (ha van)
legutóbbi megbecslése óta megváltozott. [Hivatkozás:
Pénztermelő egységek [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsFor
ConcludingThatEntityIsInvest
mentEntityIfItDoesNotHaveO
neOrMoreTypicalCharacteris
tics

text

Okok ismertetése azon
következtetésre vonatkozóan,
hogy a gazdálkodó egység
befektetési gazdálkodó
egységnek minősül annak
ellenére, hogy nem rendelkezik
az ilyen egység jellemző
tulajdonságaival

Azon következtetés okainak ismertetése, hogy a gazdál Közzététel: IFRS 12 9A
kodó egység befektetési gazdálkodó egységnek minősül
annak ellenére, hogy nem rendelkezik az ilyen egység
egy vagy több jellemző tulajdonságával. [Hivatkozás:
Befektetési gazdálkodó egységek közzététele [text block]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForDe text
signationOrDedesignationOf
FinancialAssetsAsMeasuredAt
FairValueThroughProfitOrLos
sAtDateOfInitialApplicatio
nOfIFRS17

Azon okok ismertetése, hogy
az IFRS 17 standard első
alkalmazásának időpontjában
miért jelölnek meg pénzügyi
eszközöket az eredménnyel
szemben valós értéken
értékeltként, vagy miért vonják
vissza az ilyen megjelölést

Azon okok ismertetése, hogy az IFRS 17 standard első Közzététel: IFRS 17 C33 b
alkalmazásának időpontjában az IFRS 9 standard 4.1.5. (hatályos: 2021.1.1.)
bekezdésének alkalmazásával miért jelölnek meg pénzügyi
eszközöket az eredménnyel szemben valós értéken érté
keltként, vagy miért vonják vissza az ilyen megjelölést.

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForDe text
signationOrDedesignationOf
FinancialAssetsAsMeasuredAt
FairValueThroughProfitOr
LossWhenApplyingAmend
mentsToIFRS9ForPrepayment
FeaturesWithNegativeCom
pensation

Azon okok ismertetése, hogy
az IFRS 9 standard
előtörlesztési jellemzők –
negatív kompenzáció
tekintetében bevezetett
módosításainak alkalmazásakor
miért jelölnek meg pénzügyi
eszközöket az eredménnyel
szemben valós értéken
értékeltként, vagy miért vonják
vissza az ilyen megjelölést

Azon okok ismertetése, hogy a gazdálkodó egység az IFRS Közzététel: IFRS 9 7.2.34 d
9 standard előtörlesztési jellemzők – negatív kompenzáció
tekintetében bevezetett módosításainak alkalmazásakor
miért jelöl meg pénzügyi eszközöket az eredménnyel
szemben valós értéken értékeltként, vagy miért vonja
vissza az ilyen megjelölést. [Hivatkozás: Az eredménnyel
szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök]

HU

ifrs-full

L 429/190

Előtag

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Azon okok ismertetése, hogy
az IFRS 9 standard első
alkalmazásának időpontjában
miért jelölnek meg pénzügyi
eszközöket vagy pénzügyi
kötelezettségeket az
eredménnyel szemben valós
értéken értékeltként, vagy miért
vonják vissza az ilyen
megjelölést

Azon okok ismertetése, hogy az IFRS 9 standard első Közzététel: IFRS 7 42J b
alkalmazásának időpontjában miért jelölnek meg pénz
ügyi eszközöket vagy pénzügyi kötelezettségeket az ered
ménnyel szemben valós értéken értékeltként, vagy miért
vonják vissza az ilyen megjelölést.

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForDe text
signationOrDedesignationOf
FinancialLiabilitiesAsMeasure
dAtFairValueThroughProfitOr
LossWhenApplyingAmend
mentsToIFRS9ForPrepayment
FeaturesWithNegativeCom
pensation

Azon okok ismertetése, hogy
az IFRS 9 standard
előtörlesztési jellemzők –
negatív kompenzáció
tekintetében bevezetett
módosításainak alkalmazásakor
miért jelölnek meg pénzügyi
kötelezettségeket az
eredménnyel szemben valós
értéken értékeltként, vagy miért
vonják vissza az ilyen
megjelölést

Azon okok ismertetése, hogy a gazdálkodó egység az IFRS Közzététel: IFRS 9 7.2.34 d
9 standard előtörlesztési jellemzők – negatív kompenzáció
tekintetében bevezetett módosításainak alkalmazásakor
miért jelöl meg pénzügyi kötelezettségeket az eredmény
nyel szemben valós értéken értékeltként, vagy miért vonja
vissza az ilyen megjelölést. [Hivatkozás: Az eredménnyel
szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForFair
ValueMeasurementAssets

text

Valós értéken történő értékelés Az eszközök valós értéken történő értékelését alátámasztó Közzététel: IFRS 13 93 a
okainak ismertetése – eszközök okok ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForFair
ValueMeasurementEntitysOw
nEquityInstruments

text

Valós értéken történő értékelés
okainak ismertetése – a
gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForFair
ValueMeasurementLiabilities

text

Valós értéken történő értékelés A kötelezettségek valós értéken történő értékelését alátá Közzététel: IFRS 13 93 a
okainak ismertetése –
masztó okok ismertetése.
kötelezettségek

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForPro
vidingSupportToStructure
dEntityWithoutHavingCont
ractualObligationToDoSo

text

Strukturált gazdálkodó
egységnek szerződéses kötelem
nélkül nyújtott támogatás
okainak ismertetése

A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós Közzététel: IFRS 13 93 a
értéken történő értékelését alátámasztó okok ismertetése.
[Hivatkozás: A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumen
tumai [member]]

L 429/191

Azon okok ismertetése, amelyek miatt a gazdálkodó Közzététel: IFRS 12 15 b,
egység – anélkül, hogy erre szerződés kötelezte volna – közzététel: IFRS 12 30 b
pénzügyi vagy egyéb támogatást nyújtott egy nem
konszolidált strukturált gazdálkodó egységnek (például a
strukturált gazdálkodó egység eszközeinek vagy az általa
kibocsátott instrumentumok megvásárlása útján), ideértve
azokat a helyzeteket is, amikor a gazdálkodó egység segít
séget nyújtott a strukturált gazdálkodó egységnek a pénz
ügyi támogatásszerzésben.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DescriptionOfReasonsForDe text
signationOrDedesignationOf
FinancialAssetsOrFinancialLia
bilitiesAsMeasuredAtFairValu
eThroughProfitOrLossAtDate
OfInitialApplicationOfIFRS9

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Befektetési gazdálkodó egység
vagy leányvállalatai által
leányvállalatnak szerződéses
kötelem nélkül nyújtott
támogatás okainak ismertetése

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForT
ransfersIntoLevel3OfFairValu
eHierarchyAssets

text

Azon okok ismertetése, amelyek alátámasztják az Közzététel: IFRS 13 93 e iv
Valósérték-hierarchia 3.
szintjére történő átadás
eszközök átadását a valósérték-hierarchia 3. szintjére.
okainak ismertetése – eszközök [Hivatkozás: A valósérték-hierarchia 3. szintje [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForT
ransfersIntoLevel3OfFairValu
eHierarchyEntitysOwnEqui
tyInstruments

text

Valósérték-hierarchia 3.
szintjére történő átadás
okainak ismertetése – a
gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

Azon okok ismertetése, amelyek alátámasztják a gazdál Közzététel: IFRS 13 93 e iv
kodó egység saját tőkeinstrumentumai átadását a valós
érték-hierarchia 3. szintjére. [Hivatkozás: A gazdálkodó
egység saját tőkeinstrumentumai [member]; A valós
érték-hierarchia 3. szintje [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForT
ransfersIntoLevel3OfFairValu
eHierarchyLiabilities

text

Valósérték-hierarchia 3.
szintjére történő átadás
okainak ismertetése –
kötelezettségek

Azon okok ismertetése, amelyek alátámasztják a kötele Közzététel: IFRS 13 93 e iv
zettségek átadását a valósérték-hierarchia 3. szintjére.
[Hivatkozás: A valósérték-hierarchia 3. szintje [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForT
ransfersOfCumulativeGain
LossWithinEquity

text

Halmozott nyereség (veszteség)
saját tőkén belüli
átcsoportosítása okainak
ismertetése a kötelezettség
hitelkockázatában
bekövetkezett változások egyéb
átfogó jövedelemben történő
bemutatásakor

Azon okok ismertetése, amelyek miatt a gazdálkodó Közzététel: IFRS 7 10 c
egység a saját tőkén belül átcsoportosítja az eredménnyel
szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi
kötelezettség halmozott nyereségét vagy veszteségét
akkor, ha az egyéb átfogó jövedelemben köteles bemu
tatni a szóban forgó kötelezettség hitelkockázatának
változásai által gyakorolt hatást. [Hivatkozás: Az ered
ménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötele
zettségek; Halmozott nyereség (veszteség) saját tőkén
belüli átcsoportosítása a kötelezettség hitelkockázatában
bekövetkezett változások egyéb átfogó jövedelemben
történő bemutatásakor]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForT
ransfersOutOfLevel1IntoLe
vel2OfFairValueHierarchyAs
sets

text

Valósérték-hierarchia 1.
szintjéről a 2. szintre történő
átadás okainak ismertetése –
eszközök

Azon okok ismertetése, amelyek alátámasztják a beszámo Közzététel: IFRS 13 93 c
lási időszak végén tartott eszközök átadását a valósértékhierarchia 1. szintjéről a 2. szintre. [Hivatkozás: A valós
érték-hierarchia 1. szintje [member]; A valósérték-hierar
chia 2. szintje [member]]

A befektetési gazdálkodó egység vagy leányvállalatai által Közzététel: IFRS 12 19E b
leányvállalatnak szerződéses kötelem nélkül nyújtott
támogatás okainak ismertetése. [Hivatkozás: Befektetési
gazdálkodó egységek közzététele [text block]; Leányválla
latok [member]]

2020.12.18.

text

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DescriptionOfReasonsForPro
vidingSupportToSubsidiary
WithoutHavingContractua
lObligationToDoSo

HU

ifrs-full

L 429/192

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Valósérték-hierarchia 1.
szintjéről a 2. szintre történő
átadás okainak ismertetése – a
gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

Azon okok ismertetése, amelyek alátámasztják a gazdál Közzététel: IFRS 13 93 c
kodó egység beszámolási időszak végén tartott saját tőke
instrumentumai átadását a valósérték-hierarchia 1. szint
jéről a 2. szintre. [Hivatkozás: A valósérték-hierarchia 1.
szintje [member]; A valósérték-hierarchia 2. szintje [mem
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForT
ransfersOutOfLevel1IntoLe
vel2OfFairValueHierarchyLia
bilities

text

Valósérték-hierarchia 1.
szintjéről a 2. szintre történő
átadás okainak ismertetése –
kötelezettségek

Azon okok ismertetése, amelyek alátámasztják a beszámo Közzététel: IFRS 13 93 c
lási időszak végén tartott kötelezettségek átadását a valós
érték-hierarchia 1. szintjéről a 2. szintre. [Hivatkozás: A
valósérték-hierarchia 1. szintje [member]; A valósértékhierarchia 2. szintje [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForT
ransfersOutOfLevel2IntoLe
vel1OfFairValueHierarchyAs
sets

text

Valósérték-hierarchia 2.
szintjéről az 1. szintre történő
átadás okainak ismertetése –
eszközök

Azon okok ismertetése, amelyek alátámasztják a beszámo Közzététel: IFRS 13 93 c
lási időszak végén tartott eszközök átadását a valósértékhierarchia 2. szintjéről az 1. szintre. [Hivatkozás: A valós
érték-hierarchia 1. szintje [member]; A valósérték-hierar
chia 2. szintje [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForT
ransfersOutOfLevel2IntoLe
vel1OfFairValueHierarchyEn
titysOwnEquityInstruments

text

Valósérték-hierarchia 2.
szintjéről az 1. szintre történő
átadás okainak ismertetése – a
gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

Azon okok ismertetése, amelyek alátámasztják a gazdál Közzététel: IFRS 13 93 c
kodó egység beszámolási időszak végén tartott saját tőke
instrumentumai átadását a valósérték-hierarchia 2. szint
jéről az 1. szintre. [Hivatkozás: A valósérték-hierarchia 1.
szintje [member]; A valósérték-hierarchia 2. szintje [mem
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForT
ransfersOutOfLevel2IntoLe
vel1OfFairValueHierarchyLia
bilities

text

Valósérték-hierarchia 2.
szintjéről az 1. szintre történő
átadás okainak ismertetése –
kötelezettségek

Azon okok ismertetése, amelyek alátámasztják a beszámo Közzététel: IFRS 13 93 c
lási időszak végén tartott kötelezettségek átadását a valós
érték-hierarchia 2. szintjéről az 1. szintre. [Hivatkozás: A
valósérték-hierarchia 1. szintje [member]; A valósértékhierarchia 2. szintje [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForT
text
ransfersOutOfLevel3OfFairVa
lueHierarchyAssets

Valósérték-hierarchia 3.
Azon okok ismertetése, amelyek alátámasztják az Közzététel: IFRS 13 93 e iv
szintjéről történő átadás
eszközök átadását a valósérték-hierarchia 3. szintjéről.
okainak ismertetése – eszközök [Hivatkozás: A valósérték-hierarchia 3. szintje [member]]

L 429/193

text

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DescriptionOfReasonsForT
ransfersOutOfLevel1IntoLe
vel2OfFairValueHierarchyEn
titysOwnEquityInstruments

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Azon okok ismertetése, amelyek alátámasztják a gazdál Közzététel: IFRS 13 93 e iv
kodó egység saját tőkeinstrumentumai átadását a valós
érték-hierarchia 3. szintjéről. [Hivatkozás: A gazdálkodó
egység saját tőkeinstrumentumai [member]; A valós
érték-hierarchia 3. szintje [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsForT
text
ransfersOutOfLevel3OfFairVa
lueHierarchyLiabilities

Valósérték-hierarchia 3.
szintjéről történő átadás
okainak ismertetése –
kötelezettségek

Azon okok ismertetése, amelyek alátámasztják a kötele Közzététel: IFRS 13 93 e iv
zettségek átadását a valósérték-hierarchia 3. szintjéről.
[Hivatkozás: A valósérték-hierarchia 3. szintje [member]]

ifrs-full

text
DescriptionOfReasonsW
hyApplyingNewAccounting
PolicyProvidesReliableAndMo
reRelevantInformation

Okok ismertetése, amelyek
miatt az új számviteli politika
alkalmazása megbízható és
relevánsabb információt
biztosít

Azon okok ismertetése, amelyek miatt az új számviteli Közzététel: IAS 8 29 b
politika alkalmazása megbízható és relevánsabb informá
ciót biztosít.

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhyIni text
tialAccountingForBusiness
CombinationIsIncomplete

Okok ismertetése, amelyek
miatt az üzleti kombináció
kezdeti elszámolása nem teljes

Azon okok ismertetése, amelyek miatt az üzleti kombi Közzététel: IFRS 3 B67 a i
náció kezdeti elszámolása nem teljes. [Hivatkozás: Üzleti
kombinációk [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhyLi
abilityCannotBeMeasuredReli
ably

text

Okok ismertetése, amelyek
miatt a kötelezettség nem
értékelhető megbízhatóan

Azon okok ismertetése, amelyek miatt az üzleti kombiná Közzététel: IFRS 3 B64 j ii
cióból származó függő kötelezettség valós értéke nem
értékelhető megbízhatóan. [Hivatkozás: Függő kötelezett
ségek [member]; Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhy
PresumptionThatInterestOf
LessThanTwentyPerCentInAs
sociateIsOvercome

text

Okok ismertetése, amelyek
miatt megdől az a feltételezés,
hogy a befektető nem
rendelkezik jelentős befolyással,
jóllehet a befektetést
befogadóban az érdekeltsége
kevesebb mint húsz százalék

Jelentős döntések és feltételezések ismertetése, amelyekre a Példa: IFRS 12 9 e
gazdálkodó egység annak megállapítása során jut, hogy
jelentős befolyást gyakorol egy másik gazdálkodó egység
felett, jóllehet a másik gazdálkodó egység szavazati joga
inak kevesebb mint 20 százalékával rendelkezik.

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhy
PresumptionThatInterestOf
MoreThanTwentyPerCent
InAssociateIsOvercome

text

Okok ismertetése, amelyek
miatt megdől az a feltételezés,
hogy a befektető jelentős
befolyással rendelkezik, jóllehet
a befektetést befogadóban az
érdekeltsége több mint húsz
százalék

Azon jelentős döntések és feltételezések ismertetése, Példa: IFRS 12 9 d
amelyekre a gazdálkodó egység annak megállapítása
során jut, hogy nem gyakorol jelentős befolyást egy
másik gazdálkodó egység felett, jóllehet a másik gazdál
kodó egység szavazati jogainak több mint 20 százalékával
rendelkezik.

2020.12.18.

Valósérték-hierarchia 3.
szintjéről történő átadás
okainak ismertetése – a
gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

text
DescriptionOfReasonsForT
ransfersOutOfLevel3OfFairVa
lueHierarchyEntitysOwnEqui
tyInstruments

HU

ifrs-full

L 429/194

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Okok ismertetése, amelyek
miatt egyedi pénzügyi
kimutatásokat készítettek, ha a
törvény ezt nem írja elő

Annak ismertetése, hogy miért készültek egyedi pénzügyi Közzététel: IAS 27 17 a
kimutatások, ha a törvény ezt nem írja elő. [Hivatkozás:
Egyedi [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonsWhy
TransactionResultedInGainIn
BargainPurchase

text

Okok ismertetése, amelyek
miatt az előnyös vételi ügylet
nyereséget eredményezett

Azon okok ismertetése, amelyek miatt az előnyös vételi Közzététel: IFRS 3 B64 n ii
ügylet nyereséget eredményezett. [Hivatkozás: Előnyös
vételi ügyletben elszámolt nyereség]

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhy
ConsolidatedFinancialState
mentsHaveNotBeenPrepared

text

Azon tény ismertetése, hogy
alkalmazták a konszolidáció
alóli mentességet

Azon tény ismertetése, hogy alkalmazták a konszolidáció Közzététel: IAS 27 16 a
alóli mentességet. [Hivatkozás: Konszolidált [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyEn
tityIsResumingApplicationO
fIFRSs

text

Ok ismertetése, amiért a
Annak ismertetése, hogy miért tér vissza az IFRS-ek alkal Közzététel: IFRS 1 23A b
gazdálkodó egység visszatér az mazásához egy olyan gazdálkodó egység, amely egy
IFRS-ek alkalmazásához
korábbi beszámolási időszakban alkalmazta ugyan az
IFRS-eket, de az ennél újabb korábbi pénzügyi kimutatásai
nem tartalmaztak kifejezett és korlátozás nélküli kijelen
tést az IFRS-eknek való megfelelésről.

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyEn
tityStoppedApplyingIFRSs

text

Ok ismertetése, amiért a
gazdálkodó egység abbahagyta
az IFRS-ek alkalmazását

Annak ismertetése, hogy miért hagyja abba az IFRS-ek Közzététel: IFRS 1 23A a
alkalmazását egy olyan gazdálkodó egység, amely egy
korábbi beszámolási időszakban alkalmazta ugyan az
IFRS-eket, de az ennél újabb korábbi pénzügyi kimutatásai
nem tartalmaztak kifejezett és korlátozás nélküli kijelen
tést az IFRS-eknek való megfelelésről.

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyEn
tityWasRequiredToChangeBa
sisOfDisaggregationOfInsu
ranceFinanceIncomeExpenses
BetweenProfitOrLossAndOt
herComprehensiveIncomeFor
ContractsWithDirectParticipa
tionFeatures

text

Azon ok ismertetése, hogy a
gazdálkodó egységnek miért
kellett megváltoztatnia a
biztosítási pénzügyi bevételek
(ráfordítások) eredmény és
egyéb átfogó jövedelem közötti
megosztásának alapját
közvetlen nyereségrészesedést
tartalmazó szerződések
esetében

Azon ok ismertetése, hogy a gazdálkodó egységnek miért Közzététel: IFRS 17 113 a
kellett megváltoztatnia a biztosítási pénzügyi bevételek (hatályos: 2021.1.1.)
(ráfordítások) eredmény és egyéb átfogó jövedelem közötti
megosztásának az alapját közvetlen nyereségrészesedést
tartalmazó szerződések esetében. [Hivatkozás: A mögöttes
tételek összetételének ismertetése közvetlen nyereségrésze
sedést tartalmazó szerződések esetében; Biztosítási pénz
ügyi bevételek (ráfordítások)]

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyEn
tityWithMoreThanHalfOfVo
tingPowerDirectlyOrIndirect
lyOwnedWhichIsNotSubsidi
aryDueToAbsenceOfControl

text

Jelentős döntések és
feltételezések ismertetése,
amelyekre a gazdálkodó egység
annak megállapítása során jut,
hogy nem gyakorol ellenőrzést
egy másik gazdálkodó egység
felett, jóllehet rendelkezik a
másik gazdálkodó egység
szavazati jogainak többségével

Azon jelentős döntések és feltételezések ismertetése, Példa: IFRS 12 9 a
amelyekre a gazdálkodó egység annak megállapítása
során jut, hogy nem gyakorol ellenőrzést egy másik
gazdálkodó egység felett, jóllehet rendelkezik a másik
gazdálkodó egység szavazati jogainak többségével.
L 429/195

text

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DescriptionOfReasonsWhySe
parateFinancialStatementsA
rePreparedIfNotRequiredBy
Law

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Ok ismertetése, amiért a kapott
javak vagy szolgáltatások valós
értéke nem becsülhető
megbízhatóan

Annak ismertetése, hogy miért dőlt meg az arra vonat Közzététel: IFRS 2 49
kozó feltételezés, hogy a tőkeinstrumentumban kiegyenlí
tett részvényalapú kifizetési ügyletek során kapott javak és
szolgáltatások valós értéke megbízhatóan becsülhető.

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyFi
nancialStatementsAreNotEnti
relyComparable

text

Azon tény ismertetése, hogy a
pénzügyi kimutatásokban
prezentált összegek nem teljes
mértékben összehasonlíthatóak

Azon tény ismertetése, hogy a pénzügyi kimutatásokban Közzététel: IAS 1 36 b
prezentált összegek nem teljes mértékben összehasonlít
hatóak akkor, ha a gazdálkodó egység módosítja beszá
molási időszakának végét, és a pénzügyi kimutatásokat
egy évnél hosszabb vagy rövidebb időszakra vonatkozóan
prezentálja.

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhy
NonfinancialAssetIsBeingUse
dInMannerDifferentFromHig
hestAndBestUse

text

Ok ismertetése, amiért a nem
pénzügyi eszközt a
legértékesebb és legjobb
hasznosítástól eltérő módon
használják

Annak ismertetése, hogy egy nem pénzügyi eszköz jelen Közzététel: IFRS 13 93 i
legi használata miért különbözik az olyan használattól,
amely maximalizálná az eszköz vagy az eszközök és köte
lezettségek azon csoportjának (pl. egy üzleti tevékenység
nek) az értékét, amelyen belül az eszközt használnák.

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyPre
sentationCurrencyIsDiffe
rentFromFunctionalCurrency

text

Ok ismertetése, amiért a
prezentálás pénzneme eltér a
funkcionális pénznemtől

Annak ismertetése, hogy az a pénznem, amelyben a pénz Közzététel: IAS 21 53
ügyi kimutatásokat prezentálják, miért tér el azon elsőd
leges gazdasági környezet pénznemétől, amelyben a
gazdálkodó egység működik.

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyRec text
lassificationOfComparativeA
mountsIsImpracticable

Ok ismertetése, amiért az
összehasonlító összegek
átsorolása kivitelezhetetlen

Annak ismertetése, hogy az összehasonlító összegek átso Közzététel: IAS 1 42 a
rolása miért kivitelezhetetlen.

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyRe
gulatoryDeferralAccountBa
lanceIsNoLongerFullyRecove
rableOrReversible

text

Ok ismertetése, amiért a
hatósági halasztott
számlaegyenleg már nem
teljesen megtérülő vagy
visszaforgatandó

Azon ok ismertetése, amiért a hatósági halasztott számla Közzététel: IFRS 14 36
egyenleg már nem teljesen megtérülő vagy visszaforga
tandó. [Hivatkozás: Hatósági halasztott számlaegyenlegek
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhySuf
ficientInformationIsNotAvai
lableToAccountForMultiemp
loyerPlanAsDefinedBenefitP
lan

text

Ok ismertetése, amiért nem áll
rendelkezésre elegendő
információ ahhoz, hogy a
többmunkáltatós vagy állami
programot meghatározott
juttatási programként
számolják el

Annak ismertetése, hogy miért nem áll elegendő infor Közzététel: IAS 19 148 d ii
máció rendelkezésre ahhoz, hogy a gazdálkodó egység a
többmunkáltatós vagy állami programot meghatározott
juttatási programként számolja el. [Hivatkozás: Többmun
káltatós, meghatározott juttatási programok [member];
Állami, meghatározott juttatási programok [member]]

2020.12.18.

text

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DescriptionOfReasonWhyFa
irValueOfGoodsOrServicesRe
ceivedCannotEstimateReliable

HU

ifrs-full

L 429/196

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Ok ismertetése, amiért eltérő
beszámolási időpontot vagy
időszakot alkalmaznak társult
vállalkozás esetén

Annak ismertetése, hogy egy társult vállalkozás tőkemód Közzététel: IFRS 12 22 b ii
szerhez felhasznált pénzügyi kimutatásai miért vonat
koznak olyan fordulónapra vagy időszakra, amely eltér a
gazdálkodó egység adott fordulónapjától vagy időszakától.
[Hivatkozás: Társult vállalkozások [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyU
singDifferentReportingDate
OrPeriodForJointVenture

text

Ok ismertetése, amiért eltérő
beszámolási időpontot vagy
időszakot alkalmaznak közös
vállalkozás esetén

Annak ismertetése, hogy egy közös vállalkozás tőkemód Közzététel: IFRS 12 22 b ii
szerhez felhasznált pénzügyi kimutatásai miért vonat
koznak olyan fordulónapra vagy időszakra, amely eltér a
gazdálkodó egység adott fordulónapjától vagy időszakától.
[Hivatkozás: Közös vállalkozások [member]]

ifrs-full

DescriptionOfReasonWhyU
singDifferentReportingDate
OrPeriodForSubsidiary

text

Ok ismertetése, amiért eltérő
beszámolási időpontot vagy
időszakot alkalmaznak
leányvállalat esetén

Annak ismertetése, hogy egy leányvállalatnak a konszoli Közzététel: IFRS 12 11 b
dált pénzügyi kimutatások elkészítéséhez felhasznált pénz
ügyi kimutatásai miért vonatkoznak olyan fordulónapra
vagy időszakra, amely eltér az anyavállalat pénzügyi
kimutatásainak adott fordulónapjától vagy időszakától.
[Hivatkozás: Leányvállalatok [member]]

ifrs-full

DescriptionOfRedesignatedFi
nancialAssets

text

Újra megjelölt pénzügyi
eszközök ismertetése

Az IFRS-ekre való áttéréskor újra megjelölt pénzügyi Közzététel: IFRS 1 29
eszközök ismertetése. [Hivatkozás: IFRS-ek [member];
Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

DescriptionOfRedesignatedFi
nancialLiabilities

text

Újra megjelölt pénzügyi
kötelezettségek ismertetése

Az IFRS-ekre való áttéréskor újra megjelölt pénzügyi köte Közzététel: IFRS 1 29A,
lezettségek ismertetése. [Hivatkozás: IFRS-ek [member]; közzététel: IFRS 1 29 (hatályát
Pénzügyi kötelezettségek]
veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

DescriptionOfRegulatoryFra
meworkInWhichPlanOperates

text

Jogszabályi keret ismertetése,
amelyben a program működik

Azon jogszabályi keret ismertetése, amelyben a program Közzététel: IAS 19 139 a ii
működik, például az esetleges minimális alapképzési köve
telmények
szintjének
megjelölésével.
[Hivatkozás:
Meghatározott juttatási programok [member]]

ifrs-full

DescriptionOfRelationshipBet text
weenInternalAndExternalRa
tings

Külső és belső minősítések
közötti kapcsolat ismertetése

A külső és belső hitelminősítések közötti kapcsolat ismer Példa: IFRS 7 IG24 d (hatályát
tetése. [Hivatkozás: Belső hitelminősítések [member]; veszti: 2021.1.1.), példa:
Külső hitelminősítések [member]]
IFRS 7 IG25 c (hatályát veszti:
2021.1.1.), példa: IFRS 7 36 c
(hatályát veszti: 2021.1.1.)

L 429/197

text

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DescriptionOfReasonWhyU
singDifferentReportingDate
OrPeriodForAssociate

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Azon bemutatandó szegmens ismertetése, amelyhez az Közzététel: IAS 36 130 c ii
Bemutatandó szegmens
ismertetése, amelyhez az egyedi egyedi eszköz tartozik. [Hivatkozás: Értékvesztés miatti
eszköz tartozik
veszteség]

DescriptionOfRestrictionsOn
DistributionOfRevaluation
SurplusToShareholdersPro
pertyPlantAndEquipment

text

Átértékelési többlet
részvényesek közötti
felosztására vonatkozó
korlátozások ismertetése –
ingatlanok, gépek és
berendezések

Az ingatlanok, gépek és berendezések átértékelési több Közzététel: IAS 16 77 f
letéből származó egyenleg részvényesek közötti felosz
tására vonatkozó korlátozások ismertetése. [Hivatkozás:
Átértékelési többlet; Ingatlanok, gépek és berendezések]

ifrs-full

DescriptionOfRestrictionsOn text
DistributionOfRevaluation
SurplusToShareholdersRighto
fuseAssets

Átértékelési többlet
részvényesek közötti
felosztására vonatkozó
korlátozások ismertetése –
használatijog-eszközök

A használatijog-eszközök átértékelési többletéből szár Közzététel: IFRS 16 57
mazó egyenleg részvényesek közötti felosztására vonat
kozó korlátozások ismertetése. [Hivatkozás: Átértékelési
többlet; Használatijog-eszközök]

ifrs-full

DescriptionOfRetirementBe
nefitPlan

text

Nyugdíjazási juttatási program
ismertetése

A nyugdíjazási juttatási program ismertetése a pénzügyi Közzététel: IAS 26 36
kimutatások részeként vagy elkülönült beszámolóban.

ifrs-full

DescriptionOfRetirementBe
nefitsPromisedToParticipants

text

Résztvevőknek ígért
nyugdíjazási juttatások
ismertetése

A nyugdíjazási juttatási program résztvevőinek ígért nyug Közzététel: IAS 26 36 e
díjazási juttatások ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfRightsOfSetof
fAssociatedWithFinancialAs
setsSubjectToEnforceableMas
terNettingArrangementOrSi
milarAgreement

text

Érvényesíthető nettósítási
keretmegállapodás vagy
hasonló megállapodás tárgyát
képező pénzügyi eszközökhöz
kapcsolódó beszámítási jogok
ismertetése

Az érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy Közzététel: IFRS 7 13E
hasonló megállapodás tárgyát képező, a gazdálkodó
egység által megjelenített pénzügyi eszközökhöz kapcso
lódó beszámítási jogok, valamint azok jellegének ismerte
tése. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

DescriptionOfRightsOfSetof
fAssociatedWithFinancialLia
bilitiesSubjectToEnforceable
MasterNettingArrangemen
tOrSimilarAgreement

text

Érvényesíthető nettósítási
keretmegállapodás vagy
hasonló megállapodás tárgyát
képező pénzügyi
kötelezettségekhez kapcsolódó
beszámítási jogok ismertetése

Az érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy Közzététel: IFRS 7 13E
hasonló megállapodás tárgyát képező, a gazdálkodó
egység által megjelenített pénzügyi kötelezettségekhez
kapcsolódó beszámítási jogok, valamint azok jellegének
ismertetése. [Hivatkozás: Pénzügyi kötelezettségek]

ifrs-full

DescriptionOfRiskFreeInte
restRateShareOptionsGranted

X.XX dura
tion

Kockázatmentes kamatláb –
nyújtott részvényopciók

A kockázatmentes kamatláb az állam által abban az Közzététel: IFRS 2 47 a i
országban kibocsátott nem kamatozó (zero-coupon)
államkötvény benne foglalt hozama, amelynek pénzne
mében a nyújtott részvényopciók lehívási árát kifejezték,
és amelynek hátralévő élettartama megegyezik az értékelés
tárgyát képező opció várható élettartamával (az opció
hátralévő szerződésen alapuló élettartama alapján, és
figyelembe véve a várható korai lehívások hatásait).
[Hivatkozás: Kormányzat [member]]

2020.12.18.

ifrs-full

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DescriptionOfReportableSeg text
mentToWhichIndividualAsset
Belongs

HU

ifrs-full

L 429/198

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Gazdálkodó egység programból Azon kockázatok ismertetése, amelyeknek a meghatá Közzététel: IAS 19 139 b
fakadó kockázatainak
rozott juttatási program kiteszi a gazdálkodó egységet,
ismertetése
különös tekintettel minden szokatlan, a gazdálkodó
egységre vagy a programra jellemző kockázatra. [Hivatko
zás: Meghatározott juttatási programok [member]]

ifrs-full

DescriptionOfSensitivityOfFa
irValueMeasurementToChan
gesInUnobservableInputsAs
sets

text

Valós értéken történő értékelés
nem megfigyelhető inputok
változásaira való
érzékenységének ismertetése –
eszközök

Annak ismertetése, hogy az eszközök valós értéken Közzététel: IFRS 13 93 h i
történő értékelése mennyiben érzékeny a nem megfigyel
hető inputok változásaira, ha az említett inputok válto
zása magasabb vagy alacsonyabb valós értéken történő
értékelést eredményezhet.

ifrs-full

DescriptionOfSensitivityOfFa
irValueMeasurementToChan
gesInUnobservableInputsEn
titysOwnEquityInstruments

text

Valós értéken történő értékelés
nem megfigyelhető inputok
változásaira való
érzékenységének ismertetése –
a gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

Annak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység saját tőke Közzététel: IFRS 13 93 h i
instrumentumai valós értéken történő értékelése
mennyiben érzékeny a nem megfigyelhető inputok válto
zásaira, ha az említett inputok más összegre történő válto
zása magasabb vagy alacsonyabb valós értéken történő
értékelést eredményezhet. [Hivatkozás: A gazdálkodó
egység saját tőkeinstrumentumai [member]]

ifrs-full

DescriptionOfSensitivityOfFa
irValueMeasurementToChan
gesInUnobservableInputsLia
bilities

text

Valós értéken történő értékelés
nem megfigyelhető inputok
változásaira való
érzékenységének ismertetése –
kötelezettségek

Annak ismertetése, hogy a kötelezettségek valós értéken Közzététel: IFRS 13 93 h i
történő értékelése mennyiben érzékeny a nem megfigyel
hető inputok változásaira, ha az említett inputok más
összegre történő változása magasabb vagy alacsonyabb
valós értéken történő értékelést eredményezhet.

ifrs-full

DescriptionOfServiceConces
sionArrangement

text

Szolgáltatási koncessziós
megállapodás ismertetése

A szolgáltatási koncessziós megállapodás ismertetése. Közzététel: SIC 29 6 a
[Hivatkozás: Szolgáltatási koncessziós megállapodások
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfSharedCharacte text
risticForConcentration

Koncentrációkra vonatkozó
közös jellemző ismertetése

A pénzügyi instrumentumokból eredő kockázatok Közzététel: IFRS 7 B8 b
koncentrációjára vonatkozó közös jellemző (szerződő
fél, földrajzi terület, pénznem, piac) ismertetése. [Hivatko
zás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]

ifrs-full

DescriptionOfSharedCharacte text
risticThatIdentifiesConcentra
tionOfRiskThatArisesFrom
ContractsWithinScopeO
fIFRS17

Az IFRS 17 standard
hatókörébe tartozó
szerződésekből eredő
kockázatkoncentráció
azonosítására szolgáló közös
jellemző ismertetése

Az IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződésekből Közzététel: IFRS 17 127
eredő kockázatkoncentráció azonosítására szolgáló közös (hatályos: 2021.1.1.)
jellemző ismertetése.

L 429/199

text

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DescriptionOfRisksToW
hichPlanExposesEntity

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

text

Ígért nyugdíjazási juttatások
aktuáriusi jelenértékének
kiszámításához alkalmazott
lényeges aktuáriusi
feltételezések és módszer
ismertetése

A nyugdíjazási juttatási programoknál az ígért nyugdíja Közzététel: IAS 26 35 e
zási juttatások aktuáriusi jelenértékének kiszámításához
alkalmazott lényeges aktuáriusi feltételezések és módszer
ismertetése. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltételezések [mem
ber]; Ígért nyugdíjazási juttatások aktuáriusi jelenértéke]

ifrs-full

DescriptionOfSignificantAs
sumptionsOrJudgementsEn
tityMadeInApplyingAmend
mentsForInterestRateBench
markReform

text

Jelentős feltételezések vagy
mérlegelések ismertetése,
amelyekre a gazdálkodó egység
a referencia-kamatláb
reformjával kapcsolatos
módosítások alkalmazása során
jut.

Azon jelentős feltételezések vagy mérlegelések ismertetése, Közzététel: IFRS 7.24H d
amelyekre a gazdálkodó egység a referencia-kamatláb
reformjával kapcsolatos módosítások alkalmazása során
jut.

ifrs-full

DescriptionOfSignificantCon
centrationsOfRiskRelatedToP
lan

text

Programhoz kapcsolódó
jelentős kockázatkoncentrációk
ismertetése

A meghatározott juttatási programokhoz kapcsolódó Közzététel: IAS 19 139 b
jelentős kockázatkoncentrációk ismertetése. Például ha a
program eszközeit elsősorban egyetlen befektetési
csoportba fektetik be, pl. ingatlanba, a program kiteheti
a gazdálkodó egységet az ingatlanpiaci kockázatkoncent
rációnak. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási programok
[member]; Piaci kockázat [member]]

ifrs-full

DescriptionOfSignificantE
ventsAndTransactions

text

Jelentős események és ügyletek A gazdálkodó egység évközi pénzügyi beszámolójában Közzététel: IAS 34 15
ismertetése
azoknak az eseményeknek és ügyleteknek az ismertetése,
amelyek lényegesek a legutolsó, éves beszámolási időszak
végét követően a gazdálkodó egység pénzügyi helyzetében
és teljesítményében bekövetkezett változások megértése
szempontjából. Az ezen eseményekkel és ügyletekkel
kapcsolatosan közzétett információknak aktualizálniuk
kell a legutolsó, éves pénzügyi beszámolóban prezentált
releváns információkat.

ifrs-full

DescriptionOfSignificantIn
tangibleAssetsControlled
ByEntityButNotRecognised

text

Gazdálkodó egység ellenőrzése
alatt álló, de meg nem jelenített
jelentős immateriális javak
ismertetése

2020.12.18.

Azon jelentős immateriális javak ismertetése, amelyek a Példa: IAS 38 128 b
gazdálkodó egység ellenőrzése alatt állnak, de azokat a
gazdálkodó egység nem jelenítette meg eszközként –
vagy azért, mert nem feleltek meg az IAS 38 standardban
meghatározott megjelenítési kritériumoknak, vagy mert
azokat az IAS 38 Immateriális javak standard 1998-ban
kibocsátott változatának hatálybalépését megelőzően
szerezte meg vagy állította elő. [Hivatkozás: Immateriális
javak a goodwill kivételével]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DescriptionOfSignificantActu
arialAssumptionsMadeAnd
MethodUsedToCalculateActu
arialPresentValueOfPromised
RetirementBenefits

HU

ifrs-full

L 429/200

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Azon jelentős döntések és feltételezések ismertetése, Példa: IFRS 12 9 c
Jelentős döntések és
amelyekre a gazdálkodó egység annak megállapítása
feltételezések ismertetése,
amelyekre a gazdálkodó egység során jut, hogy megbízott vagy megbízó.
annak megállapítása során jut,
hogy megbízott vagy megbízó

ifrs-full

DescriptionOfSignificantJud
gementsMadeInEvaluatingW
henCustomerObtainsContro
lOfPromisedGoodsOrServices

text

Annak értékeléséhez hozott
jelentős döntések ismertetése,
hogy a vevő mikor szerez
ellenőrzést az ígért áruk vagy
szolgáltatások felett

Az annak értékeléséhez hozott jelentős döntések ismerte Közzététel: IFRS 15 125
tése, hogy a vevő mikor szerez ellenőrzést az ígért áruk
vagy szolgáltatások felett.

ifrs-full

DescriptionOfSignificantPay
mentTermsInContractsWith
Customers

text

Vevői szerződésekben lévő
jelentős kifizetési feltételek
ismertetése

A vevői szerződésekben lévő jelentős kifizetési feltételek Közzététel: IFRS 15 119 b
ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfSignificantRest text
rictionsOnEntitysAbilityToAc
cessOrUseAssetsAndSettleLia
bilitiesOfGroup

Gazdálkodó egységnek a
csoport eszközeihez való
hozzáférésére vagy azok
használatára, valamint a
csoport kötelezettségei
teljesítésére vonatkozó
képességeire vonatkozó
jelentős korlátozások
ismertetése

A gazdálkodó egység azon képességére vonatkozó (pél Közzététel: IFRS 12 13 a
dául jogszabályon, szerződésen vagy felügyeleti intézke
désen alapuló) jelentős korlátozások ismertetése, hogy
hozzáférjen a csoport eszközeihez, illetve azokat hasz
nálja, valamint hogy teljesítse a csoport kötelezettségeit,
úgymint: a) azok, amelyek az anyavállalat vagy annak
leányvállalatai azon képességét korlátozzák, hogy a
csoporton belüli egyéb gazdálkodó egységek részére
pénzeszközöket vagy egyéb eszközöket adjanak át (illetve
az ilyen egységektől pénzeszközöket vagy egyéb eszkö
zöket vegyenek át); valamint b) azok a garanciák vagy
egyéb követelmények, amelyek korlátozhatják az osztalék
fizetéseket vagy egyéb tőkefelosztásokat, illetve a csoport
gazdálkodó egységei közötti kölcsönök és előlegek ki-,
illetve visszafizetését. [Hivatkozás: Leányvállalatok [mem
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfSourcesOfHed
geIneffectivenessExpectedTo
AffectHedgingRelationship

text

Fedezeti hatékonysághiány
azon forrásainak ismertetése,
amelyek várhatóan
befolyásolják a fedezeti
kapcsolatot

A fedezeti hatékonysághiány azon forrásainak ismertetése, Közzététel: IFRS 7 23D
amelyek várhatóan befolyásolják a fedezeti kapcsolatot.
[Hivatkozás: Fedezeti hatékonysághiány nyeresége (veszte
sége)]

ifrs-full

DescriptionOfSourcesOfHed
geIneffectivenessThatEmerge
dInHedgingRelationship

text

Fedezeti kapcsolatban felmerült A fedezeti kapcsolatban felmerült fedezeti hatékonyság Közzététel: IFRS 7 23E
fedezeti hatékonysághiány
hiány forrásainak ismertetése. [Hivatkozás: Fedezeti haté
forrásainak ismertetése
konysághiány nyeresége (vesztesége)]

L 429/201

text

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DescriptionOfSignificantJud
gementsAndAssumptionsMa
deInDeterminingThatEntityI
sAgentOrPrincipal

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Minden egyéb szegmensre
vonatkozóan a bevétel
forrásainak ismertetése

A »minden egyéb szegmens« kategóriában szereplő bevé Közzététel: IFRS 8 16
telforrások ismertetése, az egyéb üzleti tevékenységekre és
a be nem mutatandó működési szegmensekre vonatkozó
egyesített információk szerepeltetésével. [Hivatkozás:
Minden egyéb szegmens [member]; Bevételek]

ifrs-full

DescriptionOfTechniqueOt
herThanConfidenceLevelTech
niqueUsedForDeterminingRis
kAdjustmentForNonfinancial
Risk

text

Nem pénzügyi kockázatra
vonatkozó kockázati kiigazítás
meghatározásához használt, a
megbízhatósági szint
technikájától eltérő technika
ismertetése

A nem pénzügyi kockázatra vonatkozó kockázati kiiga Közzététel: IFRS 17 119
zítás meghatározásához használt, a megbízhatósági szint (hatályos: 2021.1.1.)
technikájától eltérő technika ismertetése. [Hivatkozás:
Nem pénzügyi kockázatra vonatkozó kockázati kiigazítás
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfTermAndCondi text
tionsOfFinancialAssetsPledge
dAsCollateralForLiabilitiesOr
ContingentLiabilities

Kötelezettségek vagy függő
kötelezettségek biztosítékaként
felhasznált pénzügyi eszközök
feltételeinek ismertetése

A kötelezettségek vagy függő kötelezettségek biztosítéka Közzététel: IFRS 7 14 b
ként felhasznált pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó felté
telek ismertetése. [Hivatkozás: Kötelezettségek vagy függő
kötelezettségek biztosítékaként felhasznált pénzügyi
eszközök; Függő kötelezettségek [member]]

ifrs-full

DescriptionOfTermsOfCont
text
ractualArrangementsThatCo
uldRequireInvestmentEntityO
rItsSubsidiariesToProvideFi
nancialSupportToUnconsoli
datedStructuredEntityControl
ledByInvestmentEntity

Szerződéses megállapodások
feltételeinek ismertetése,
amelyek előírhatják, hogy a
befektetési gazdálkodó egység
vagy annak leányvállalatai
pénzügyi támogatást
nyújtsanak a befektetési
gazdálkodó egység által
ellenőrzött, nem konszolidált,
strukturált gazdálkodó
egységnek

Azon szerződéses megállapodások feltételeinek ismerte Közzététel: IFRS 12 19F
tése, amelyek előírhatják, hogy a befektetési gazdálkodó
egység vagy annak leányvállalatai pénzügyi támogatást
nyújtsanak a befektetési gazdálkodó egység által ellen
őrzött, nem konszolidált, strukturált gazdálkodó egység
nek. [Hivatkozás: Befektetési gazdálkodó egységek közzé
tétele [text block]; Leányvállalatok [member]; Nem
konszolidált strukturált gazdálkodó egységek [member]]

ifrs-full

DescriptionOfTermsOfCont
text
ractualArrangementsThatCo
uldRequireParentOrSubsidiari
esToProvideFinancialSupport
ToStructuredEntity

Szerződéses megállapodások
feltételeinek ismertetése,
amelyek előírhatják, hogy az
anyavállalat vagy annak
leányvállalatai pénzügyi
támogatást nyújtsanak egy
strukturált gazdálkodó
egységnek

Valamennyi olyan szerződéses megállapodás feltételeinek Közzététel: IFRS 12 14, példa:
ismertetése, amely az anyavállalat vagy leányvállalatai IFRS 12 B26 a
számára előírja, hogy pénzügyi támogatást nyújtsanak
valamely strukturált gazdálkodó egység részére, ideértve
azokat az eseményeket vagy körülményeket is, amelyek
a beszámolót készítő gazdálkodó egységet veszteségnek
tehetik ki (például olyan likviditási megállapodások vagy
hitelminősítést kiváltó okok, amelyek a strukturált gazdál
kodó egység eszközeinek megvásárlásával vagy pénzügyi
támogatás nyújtásával kapcsolatosak). [Hivatkozás: Leány
vállalatok [member]]

2020.12.18.

text

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DescriptionOfSourcesOfReve
nueForAllOtherSegments

HU

ifrs-full

L 429/202

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

text

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Opciók és részvényeladásra
Az opciók és részvényeladásra vonatkozó szerződések Közzététel: IAS 1 79 a vii
vonatkozó szerződések alapján alapján történő kibocsátásra fenntartott részvények felté
történő kibocsátásra fenntartott teleinek ismertetése.
részvények feltételeinek
ismertetése

DescriptionOfTimingAndRea text
sonOfReclassificationBetween
FinancialLiabilitiesAndEquity

Pénzügyi kötelezettségek és
saját tőke közötti átsorolás
időzítésének és okának
ismertetése

Az instrumentumok pénzügyi kötelezettségek és saját Közzététel: IAS 1 80A
tőke közötti átsorolása időzítésének és okának ismerte
tése. [Hivatkozás: Pénzügyi kötelezettségek]

ifrs-full

DescriptionOfToWhomGro
upWithinEntityThatDecide
sEntitysValuationPoliciesAnd
ProceduresReportsAssets

text

Annak ismertetése, hogy kinek
számol be az a gazdálkodó
egységen belüli csoport, amely
meghatározza a gazdálkodó
egység értékelési politikáit és
eljárásait – eszközök

Annak ismertetése, hogy kinek számol be az a gazdálkodó Példa: IFRS 13 IE65 a ii, példa:
egységen belüli csoport, amely az eszközök tekintetében IFRS 13 93 g
meghatározza a gazdálkodó egység értékelési politikáit és
eljárásait.

ifrs-full

DescriptionOfToWhomGro
upWithinEntityThatDecide
sEntitysValuationPoliciesAnd
ProceduresReportsEntitysOw
nEquityInstruments

text

Annak ismertetése, hogy kinek
számol be az a gazdálkodó
egységen belüli csoport, amely
meghatározza a gazdálkodó
egység értékelési politikáit és
eljárásait – a gazdálkodó
egység saját
tőkeinstrumentumai

Annak ismertetése, hogy kinek számol be az a gazdálkodó Példa: IFRS 13 IE65 a ii, példa:
egységen belüli csoport, amely a gazdálkodó egység saját IFRS 13 93 g
tőkeinstrumentumai tekintetében meghatározza a gazdál
kodó egység értékelési politikáit és eljárásait. [Hivatkozás:
A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai [member]]

ifrs-full

DescriptionOfToWhomGro
upWithinEntityThatDecide
sEntitysValuationPoliciesAnd
ProceduresReportsLiabilities

text

Annak ismertetése, hogy kinek
számol be az a gazdálkodó
egységen belüli csoport, amely
meghatározza a gazdálkodó
egység értékelési politikáit és
eljárásait – kötelezettségek

Annak ismertetése, hogy kinek számol be az a gazdálkodó Példa: IFRS 13 IE65 a ii, példa:
egységen belüli csoport, amely a kötelezettségek tekinte IFRS 13 93 g
tében meghatározza a gazdálkodó egység értékelési poli
tikáit és eljárásait.

ifrs-full

DescriptionOfTransactionsAf
terReportingPeriodWithSigni
ficantChangeInNumberOfOr
dinarySharesOutstanding

text

Beszámolási időszak vége utáni
olyan ügyletek ismertetése,
amelyek jelentősen
megváltoztatják a forgalomban
lévő törzsrészvények számát

Az IAS 33 standard 64. bekezdésével összhangban elszá Közzététel: IAS 33 70 d
moltaktól eltérő olyan ügyletek ismertetése, amelyek a
beszámolási időszak vége után következtek be, és az
időszak végére vonatkozóan jelentősen megváltoztatták
volna a törzsrészvények számát, ha a beszámolási időszak
vége előtt következnek be. [Hivatkozás: Törzsrészvények
[member]]

L 429/203

ifrs-full

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DescriptionOfTermsOfShares
ReservedForIssueUnderOpti
onsAndContractsForSaleOfS
hares

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Az IAS 33 standard 64. bekezdésével összhangban elszá Közzététel: IAS 33 70 d
moltaktól eltérő olyan ügyletek ismertetése, amelyek a
beszámolási időszak vége után következtek be, és az
időszak végére vonatkozóan jelentősen megváltoztatták
volna a potenciális törzsrészvények számát, ha a beszá
molási időszak vége előtt következnek be. [Hivatkozás:
Törzsrészvény [member]; Potenciális törzsrészvény
ügyletek [member]]

ifrs-full

DescriptionOfTransactions
WithRelatedParty

text

Kapcsolt féllel folytatott
ügyletek ismertetése

A kapcsolt féllel folytatott ügyletek ismertetése. [Hivatko Közzététel: IAS 24 18
zás: Kapcsolt felek [member]]

ifrs-full

DescriptionOfTransitionalPro
visionsOfInitiallyAppliedIFRS

text

Először alkalmazott IFRS
átmeneti rendelkezéseinek
ismertetése

Valamely IFRS első alkalmazáshoz kapcsolódó átmeneti Közzététel: IAS 8 28 d
rendelkezések ismertetése. [Hivatkozás: IFRS-ek [member]]

ifrs-full

DescriptionOfTransitionalPro
visionsOfInitiallyApplie
dIFRSThatMightHaveEffec
tOnFuturePeriods

text

Először alkalmazott IFRS olyan
átmeneti rendelkezéseinek
ismertetése, amelyek kihatással
lehetnek a jövőbeni
időszakokra

Valamely IFRS első alkalmazáshoz kapcsolódó olyan Közzététel: IAS 8 28 e
átmeneti rendelkezések ismertetése, amelyek kihatással
lehetnek a jövőbeni időszakokra. [Hivatkozás: IFRS-ek
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfTypeOfHedge

text

Fedezeti ügylet típusának
ismertetése

A gazdálkodó egység által alkalmazott fedezeti ügylet Közzététel: IFRS 7 22 a (hatályát
típusának ismertetése.
veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

DescriptionOfTypeOfPlan

text

Program típusának ismertetése

A meghatározott juttatási program típusának általános Közzététel: IAS 19 139 a
leírása. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási programok
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfTypeOfRetire
mentBenefitPlan

text

Nyugdíjazási juttatási program
típusának ismertetése

A nyugdíjazási juttatási program típusának (meghatá Közzététel: IAS 26 36 c
rozott hozzájárulási vagy meghatározott juttatási prog
ram) ismertetése. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási
programok [member]]

ifrs-full

DescriptionOfTypeOfSupport text
ProvidedToStructuredEntity
WithoutHavingContractua
lObligationToDoSo

Strukturált gazdálkodó
egységnek szerződéses kötelem
nélkül nyújtott támogatás
típusának ismertetése

Azon pénzügyi vagy egyéb támogatás típusának ismerte Közzététel: IFRS 12 15 a,
tése, amelyet a gazdálkodó egység – anélkül, hogy erre közzététel: IFRS 12 30 a
szerződés kötelezte volna – nyújtott egy nem konszolidált
strukturált gazdálkodó egységnek (például a strukturált
gazdálkodó egység eszközeinek vagy az általa kibocsátott
instrumentumok megvásárlása útján), ideértve azokat a
helyzeteket is, amikor a gazdálkodó egység segítséget
nyújtott a strukturált gazdálkodó egységnek a pénzügyi
támogatásszerzésben. [Hivatkozás: Leányvállalatok [mem
ber]; Strukturált gazdálkodó egységnek szerződéses
kötelem nélkül nyújtott támogatás]

2020.12.18.

Beszámolási időszak vége utáni
olyan ügyletek ismertetése,
amelyek jelentősen
megváltoztatják a forgalomban
lévő potenciális
törzsrészvények számát

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DescriptionOfTransactionsAf text
terReportingPeriodWithSigni
ficantChangeInNumberOfPo
tentialOrdinarySharesOutstan
ding

HU

ifrs-full

L 429/204

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A befektetési gazdálkodó egység vagy leányvállalatai által Közzététel: IFRS 12 19E a
leányvállalatnak szerződéses kötelem nélkül nyújtott
támogatás típusának ismertetése [Hivatkozás: Befektetési
gazdálkodó egységek közzététele [text block]; Leányválla
latok [member]]

ifrs-full

DescriptionOfTypesOfCont
text
ractsAffectedByChangesInMet
hodsUsedToMeasureCont
ractsWithinScopeO
fIFRS17AndProcessesForEsti
matingInputsToThoseMet
hods

Az IFRS 17 standard
hatókörébe tartozó
szerződések értékeléséhez
használt módszerek és az e
módszerek inputjainak
becslésére szolgáló eljárások
változásaival érintett
szerződéstípusok ismertetése

Az IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződések érté Közzététel: IFRS 17 117 b
keléséhez használt módszerek és az e módszerek inputja (hatályos: 2021.1.1.)
inak becslésére szolgáló eljárások változásaival érintett
szerződéstípusok ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfTypesOfInco
meFromStructuredEntities

text

Strukturált gazdálkodó
egységekből származó bevétel
típusainak ismertetése

A strukturált gazdálkodó egységekből származó bevétel Példa: IFRS 12 B26 c, közzététel:
típusainak ismertetése. [Hivatkozás: Strukturált gazdál IFRS 12 27 b
kodó egységekből származó bevétel]

ifrs-full

DescriptionOfTypesOfPro
ductsAndServicesFromWhi
chEachReportableSegmentDe
rivesItsRevenues

text

Azon termék- és
szolgáltatástípusok ismertetése,
amelyekből az egyes
bemutatandó szegmensek
bevétele származik

Azon termék- és szolgáltatástípusok ismertetése, Közzététel: IFRS 8 22 b
amelyekből az egyes bemutatandó szegmensek bevétele
származik. [Hivatkozás: Termékek és szolgáltatások
[member]; Bevételek]

ifrs-full

DescriptionOfTypesOfWar
rantiesAndRelatedObligations

text

Garanciák típusainak és a
kapcsolódó kötelmek
ismertetése.

A vevői szerződésekből eredő garanciák típusainak és a Közzététel: IFRS 15 119 e
kapcsolódó kötelmek ismertetése.

ifrs-full

DescriptionOfUncertaintiesO
fEntitysAbilityToContinueAs
GoingConcern

text block

Gazdálkodó egység vállalkozás
folytatására vonatkozó
képességének
bizonytalanságaira vonatkozó
közzététel [text block]

Az olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatos Közzététel: IAS 1 25
lényeges bizonytalanságok közzététele, amelyek jelentős
kétséget támasztanak a gazdálkodó egységnek a vállal
kozás folytatására vonatkozó képességével kapcsolatban.

ifrs-full

DescriptionOfUnfulfilledCon
ditionsAndOtherContingenci
esAttachedToGovernment
GrantForAgriculturalActivity

text

Mezőgazdasági tevékenységre
vonatkozó állami
támogatáshoz kapcsolódó nem
teljesített feltételek és egyéb
függő kötelezettségek
ismertetése

A mezőgazdasági tevékenységre vonatkozó állami támo Közzététel: IAS 41 57 b
gatáshoz kapcsolódó nem teljesített feltételek és egyéb
függő
kötelezettségek
ismertetése.
[Hivatkozás:
Kormányzat [member]; Állami támogatások]

ifrs-full

DescriptionOfUsefulLifeBiolo
gicalAssetsAtCost

text

Hasznos élettartam ismertetése, A biológiai eszközök esetében alkalmazott hasznos élet Közzététel: IAS 41 54 e
biológiai eszközök, bekerülési tartam ismertetése. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]
értéken

L 429/205

Befektetési gazdálkodó egység
vagy leányvállalatai által
leányvállalatnak szerződéses
kötelem nélkül nyújtott
támogatás típusának
ismertetése

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DescriptionOfTypeOfSupport text
ProvidedToSubsidiaryWitho
utHavingContractualObligati
onToDoSo

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Hasznos élettartam ismertetése, A goodwilltől eltérő immateriális javak esetében alkalma Közzététel: IAS 38 118 a
immateriális javak a goodwill
zott hasznos élettartam ismertetése. [Hivatkozás: Immate
kivételével
riális javak a goodwill kivételével]

ifrs-full

DescriptionOfUsefulLifeIn
vestmentPropertyCostModel

text

Hasznos élettartam ismertetése, A befektetési célú ingatlan esetében alkalmazott hasznos Közzététel: IAS 40 79 b
befektetési célú ingatlan,
élettartam ismertetése. [Hivatkozás: Befektetési célú ingat
bekerülésiérték-modell
lan]

ifrs-full

DescriptionOfUsefulLifePro
pertyPlantAndEquipment

text

Hasznos élettartam ismertetése, Az ingatlanok, gépek és berendezések esetében alkalma Közzététel: IAS 16 73 c
ingatlanok, gépek és
zott hasznos élettartam ismertetése. [Hivatkozás: Ingatla
berendezések
nok, gépek és berendezések]

ifrs-full

DescriptionOfValuationPro
cessesUsedInFairValueMeasu
rementAssets

text

Valós értéken történő
értékelésnél használt értékelési
folyamatok ismertetése –
eszközök

A gazdálkodó egység által az eszközök valós értéken Közzététel: IFRS 13 93 g
történő értékelésénél használt értékelési folyamatok ismer
tetése (ideértve például azt is, hogy hogyan dönt a gazdál
kodó egység az értékelési politikái és eljárásai tekinteté
ben, valamint hogyan elemzi a valós értéken történő érté
kelésekben időszakról időszakra bekövetkezett változáso
kat).

ifrs-full

DescriptionOfValuationPro
cessesUsedInFairValueMeasu
rementEntitysOwnEquityInst
ruments

text

Valós érték meghatározásánál
használt értékelési folyamatok
ismertetése – a gazdálkodó
egység saját
tőkeinstrumentumai

A gazdálkodó egység által saját tőkeinstrumentumai valós Közzététel: IFRS 13 93 g
értéken történő értékelésénél használt értékelési folya
matok ismertetése (ideértve például azt is, hogy hogyan
dönt a gazdálkodó egység az értékelési politikái és eljá
rásai tekintetében, valamint hogyan elemzi a valós értéken
történő értékelésekben időszakról időszakra bekövetkezett
változásokat).

ifrs-full

DescriptionOfValuationPro
cessesUsedInFairValueMeasu
rementLiabilities

text

Valós értéken történő
értékelésnél használt értékelési
folyamatok ismertetése –
kötelezettségek

A gazdálkodó egység által a kötelezettségek valós értéken Közzététel: IFRS 13 93 g
történő értékelésénél használt értékelési folyamatok ismer
tetése (ideértve például azt is, hogy hogyan dönt a gazdál
kodó egység az értékelési politikái és eljárásai tekinteté
ben, valamint hogyan elemzi a valós értéken történő érté
kelésekben időszakról időszakra bekövetkezett változáso
kat).

ifrs-full

DescriptionOfValuationTech
niquesAndKeyModelInputsU
sedForDeterminingNoncont
rollingInterestInAnAcquiree
MeasuredAtFairValue

text

Értékelési technikák és jelentős
inputok ismertetése, amelyeket
a felvásároltban fennálló, valós
értéken értékelt nem ellenőrző
részesedés értékeléséhez
használnak

A felvásároltban lévő, valós értéken értékelt nem ellenőrző Közzététel: IFRS 3 B64 o ii
részesedés értékeléséhez használt értékelési technikák és
jelentős inputok ismertetése olyan üzleti kombinációknál,
amelyekben a felvásárló a felvásárolt tőkerészesedéseinek
kevesebb mint 100 százalékát birtokolja az akvizíció
időpontjában. [Hivatkozás: Valós értéken [member]; Üzleti
kombinációk [member]; Értékelési technikák [member]]

2020.12.18.

text

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DescriptionOfUsefulLifeIntan
gibleAssetsOtherThanGood
will

HU

ifrs-full
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Függő ellenérték értékeléséhez
használt értékelési technikák és
a főbb modellinputok
ismertetése

A függőellenérték-eszközök és -kötelezettségek értékelé Közzététel: IFRS 3 B67 b iii
séhez használt értékelési technikák és a főbb modellin
putok ismertetése. [Hivatkozás: Értékelési technikák
[member]]

ifrs-full

DescriptionOfValuationTech
niquesUsedInFairValueMeasu
rementAssets

text

Valós értéken történő értékelés
során használt értékelési
technikák ismertetése –
eszközök

Az eszközök valós értéken történő értékelésénél alkalma Közzététel: IFRS 13 93 d
zott értékelési technikák ismertetése (piaci megközelítés,
bekerülésiérték-megközelítés,
jövedelem-szempontú
megközelítés). [Hivatkozás: Értékelési technikák [member];
Bekerülésiérték-megközelítés [member]; Jövedelem-szem
pontú megközelítés [member]; Piaci megközelítés [mem
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfValuationTech
niquesUsedInFairValueMeasu
rementEntitysOwnEquityInst
ruments

text

Valós értéken történő
értékelésnél alkalmazott
értékelési technikák ismertetése
– gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós Közzététel: IFRS 13 93 d
értéken történő értékelésénél alkalmazott értékelési tech
nikák ismertetése (piaci megközelítés, bekerülésiértékmegközelítés, jövedelem-szempontú megközelítés). [Hivat
kozás: Értékelési technikák [member]; Bekerülésiértékmegközelítés [member]; Jövedelem-szempontú megköze
lítés [member]; Piaci megközelítés [member]]

ifrs-full

DescriptionOfValuationTech
niquesUsedInFairValueMeasu
rementLiabilities

text

Valós értéken történő értékelés
során használt értékelési
technikák ismertetése –
kötelezettségek

A követelések valós értéken történő értékelésénél alkalma Közzététel: IFRS 13 93 d
zott értékelési technikák ismertetése (piaci megközelítés,
bekerülésiérték-megközelítés,
jövedelem-szempontú
megközelítés). [Hivatkozás: Értékelési technikák [member];
Bekerülésiérték-megközelítés [member]; Jövedelem-szem
pontú megközelítés [member]; Piaci megközelítés [mem
ber]]

ifrs-full

DescriptionOfValuationTech
niquesUsedToMeasureFairVa
lueLessCostsOfDisposal

text

Elidegenítési költségekkel
csökkentett valós érték
meghatározásánál alkalmazott
értékelési technikák ismertetése

A pénztermelő egységre (egységcsoportra) vonatkozóan az Közzététel: IAS 36 134 e,
elidegenítés költségeivel csökkentett valós érték meghatá közzététel: IAS 36 130 f ii
rozásánál alkalmazott értékelési technikák ismertetése.
[Hivatkozás: Értékelési technikák [member]]

ifrs-full

DescriptionOfVestingRequire
mentsForSharebasedPaymen
tArrangement

text

Részvényalapú kifizetési
megállapodás megszolgálási
követelményeinek ismertetése

Az időszak alatt bármely időpontban létező részvényalapú Közzététel: IFRS 2 45 a
kifizetési megállapodás valamely típusára vonatkozó
megszolgálási követelmények ismertetése. Az alapvetően
hasonló típusú részvényalapú kifizetési megállapodásokat
a gazdálkodó egység összevontan is bemutathatja. [Hivat
kozás: Részvényalapú kifizetési megállapodások [mem
ber]]

L 429/207

text
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DescriptionOfValuationTech
niquesAndKeyModelInputsU
sedToMeasureContingentCon
sideration
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ifrs-full
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Az elem típusa
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Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

DescriptionOfVoluntaryChan
geInAccountingPolicy

text block

Számviteli politika önkéntes
megváltoztatásának közzététele
[text block]

A számviteli politika önkéntes megváltoztatásának közzé Közzététel: IAS 8 29
tétele.

ifrs-full

DescriptionOfWhenEntityTy
picallySatisfiesPerformance
Obligations

text

Annak ismertetése, hogy a
gazdálkodó egység tipikusan
mikor tesz eleget a teljesítési
kötelmeknek

Annak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység tipikusan Közzététel: IFRS 15 119 a
mikor tesz eleget a teljesítési kötelmeinek. [Hivatkozás:
Teljesítési kötelmek [member]]

ifrs-full

DescriptionOfWhetherEnti
tyIsRequiredToAbsorbLosse
sOfStructuredEntitiesBefore
OtherParties

text

Annak ismertetése, hogy a
gazdálkodó egység más feleket
megelőzően köteles-e viselni a
strukturált gazdálkodó egység
veszteségeit

Annak ismertetése, hogy a gazdálkodó egység más feleket Példa: IFRS 12 B26 d
megelőzően köteles-e viselni a strukturált gazdálkodó
egység veszteségeit.

ifrs-full

DescriptionOfWhetherEntity
MakesAdjustmentForTimeVa
lueOfMoneyAndEffectOfFi
nancialRiskWhenUsingPremi
umAllocationApproach

text

Annak ismertetése, hogy ha a
díjallokációs módszert
használja, a gazdálkodó egység
végez-e kiigazítást a pénz
időértéke és a pénzügyi
kockázat hatása tekintetében

Annak ismertetése, hogy a díjallokációs módszert hasz Közzététel: IFRS 17 97 b
náló gazdálkodó egység az IFRS 17 standard 56. bekez (hatályos: 2021.1.1.)
dését és 57. bekezdése (b) pontját alkalmazva végez-e
kiigazítást a pénz időértéke és a pénzügyi kockázat hatása
tekintetében. A díjallokációs módszer az IFRS 17 standard
53–59. bekezdésében ismertetett olyan módszer, amely
egy biztosítási szerződéscsoport fennmaradó fedezetre
vonatkozó kötelezettségének értékelését egyszerűsíti.

ifrs-full

DescriptionOfWhetherInvest
mentInAssociateIsMeasuredU
singEquityMethodOrAtFairVa
lue

text

Annak ismertetése, hogy a
társult vállalkozásban lévő
befektetés értékelése
tőkemódszerrel vagy valós
értékén történik-e

Annak ismertetése, hogy a társult vállalkozásban lévő Közzététel: IFRS 12 21 b i
befektetés értékelése tőkemódszerrel vagy valós értékén
történik-e. [Hivatkozás: Valós értéken [member]; Társult
vállalkozások [member]]

ifrs-full

DescriptionOfWhetherInvest text
mentInJointVentureIsMeasure
dUsingEquityMethodOrAtFair
Value

Annak ismertetése, hogy a
közös vállalkozásban lévő
befektetés értékelése
tőkemódszerrel vagy valós
értékén történik-e

Annak ismertetése, hogy a közös vállalkozásban lévő Közzététel: IFRS 12 21 b i
befektetés értékelése tőkemódszerrel vagy valós értékén
történik-e. [Hivatkozás: Valós értéken [member]; Közös
vállalkozások [member]]

HU

ifrs-full

L 429/208
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Annak ismertetése, hogy vannak-e olyan potenciális Közzététel: IAS 12 82A
nyereségadó-következmények, amelyek meghatározása
nem kivitelezhető, és amelyek a gazdálkodó egység
olyan jogrendszerben található részvényeseinek történő
osztalékfizetésből erednek, ahol a nyereségadó kulcsa
magasabb vagy alacsonyabb, ha a nettó nyereség vagy a
felhalmozott eredmény egészét, vagy egy részét osztalék
ként kifizetik a gazdálkodó egység részvényeseinek, vagy
ahol nyereségadó igényelhető vissza vagy fizetendő, ha a
nettó nyereség vagy a felhalmozott eredmény egészét,
vagy egy részét osztalékként kifizetik a gazdálkodó egység
részvényeseinek. [Hivatkozás: Felhalmozott eredmény]

ifrs-full

DescriptionOfWhetherThird text
partyCreditEnhancementIsRef
lectedInFairValueMeasurement

Annak ismertetése, hogy a
valós értéken történő
értékelésben figyelembe vetteke harmadik féltől származó
hitelminőség-javítási
lehetőséget

Anna ismertetése, hogy figyelembe vették-e a harmadik fél Közzététel: IFRS 13 98
által adott hitelminőség-javítási lehetőségeket az olyan
valós értéken értékelt kötelezettségek valós értéken
történő értékelésénél, amelyeket harmadik fél által adott
elválaszthatatlan hitelminőség-javítási lehetőséggel bocsá
tottak ki. [Hivatkozás: Valós értéken [member]]

ifrs-full

DescriptionWhetherChangeI
nAccountingPolicyIsMadeI
nAccordanceWithTransitio
nalProvisionsOfInitiallyAppli
edIFRS

Annak ismertetése, hogy a
számviteli politika
megváltoztatása először
alkalmazott IFRS átmeneti
rendelkezései szerint történt-e

Annak ismertetése, hogy a számviteli politika megváltoz Közzététel: IAS 8 28 b
tatása valamely először alkalmazott IFRS átmeneti rendel
kezései szerint történt-e. [Hivatkozás: IFRS-ek [member]]

ifrs-full

DesignatedFinancialLiabilitie
sAtFairValueThroughProfitOr
LossAbstract

Eredménnyel szemben valós
értéken értékeltként megjelölt
pénzügyi kötelezettségek
[abstract]

ifrs-full

DesignatedLoansOrReceivab
lesAtFairValueThroughProfi
tOrLossAbstract

Eredménnyel szemben valós
értéken értékeltként megjelölt
kölcsönök vagy követelések
[abstract]

ifrs-full

DestructionOfMajorProducti
onPlantMember

text

member

Jelentősebb termelőüzem
megsemmisülése [member]

Ez az elem egy jelentősebb termelőüzem megsemmisü Példa: IAS 10 22 d
lését jelöli.

L 429/209

Annak ismertetése, hogy
vannak-e olyan nyereségadókövetkezmények, amelyek
meghatározása nem
kivitelezhető

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DescriptionOfWhetherThere text
ArePotentialIncomeTaxConse
quencesNotPracticablyDeter
minable

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Magyarázat a kapott javak és
szolgáltatások valós értékének
vagy a részvényalapú kifizetési
megállapodások keretében
nyújtott tőkeinstrumentumok
valós értékének
megállapításáról

Olyan magyarázat, amely lehetővé teszi a gazdálkodó Közzététel: IFRS 2 46
egység pénzügyi kimutatásait felhasználók számára
annak megértését, hogy a gazdálkodó egység hogyan álla
pította meg a kapott javak és szolgáltatások valós értékét
vagy a részvényalapú kifizetési megállapodások keretében
nyújtott tőkeinstrumentumok valós értékét. [Hivatkozás:
Részvényalapú kifizetési megállapodások [member]]

ifrs-full

DifferenceBetweenCarryingA
mountOfDividendsPayable
AndCarryingAmountOfNon
cashAssetsDistributed

X duration,
credit

Különbözet a fizetendő
osztalék könyv szerinti értéke
és a felosztott nem pénzbeli
eszközök könyv szerinti értéke
között

A fizetendő osztalék könyv szerinti értéke és az osztalék Közzététel: IFRIC 17 15
fizetési kötelezettség teljesítésekor felosztott nem pénzbeli
eszközök könyv szerinti értéke közötti különbözet
összege. [Hivatkozás: Könyv szerinti érték [member]]

ifrs-full

DifferenceBetweenCarryingA
mountOfFinancialLiabilityAn
dAmountContractuallyRequi
redToPayAtMaturityToHolde
rOfObligation

X instant

Eltérés a pénzügyi kötelezettség
könyv szerinti értéke és a
szerződés alapján a futamidő
lejártakor a kötelem
jogosultjának fizetendő összeg
között

Az az összeg, amennyivel egy pénzügyi kötelezettség Közzététel: IFRS 7 10 b,
könyv szerinti értéke nagyobb (vagy kisebb) mint az az közzététel: IFRS 7 10A b
összeg, amelyet a gazdálkodó egységnek a szerződés
alapján a futamidő lejáratakor kellene fizetnie a kötelem
jogosultjának. [Hivatkozás: Könyv szerinti érték [mem
ber]]

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerShare

X.XX dura
tion

Egy részvényre jutó eredmény
hígított értéke

Az anyavállalat törzsrészvényesei rendelkezésére álló ered Közzététel: IAS 33 66
mény összege (számláló) osztva az adott időszakban
forgalomban lévő törzsrészvények súlyozott átlagával
(nevező), mindkét részt az összes hígító hatású potenciális
törzsrészvény hatásaival módosítva. [Hivatkozás: Törzs
részvény [member]; Súlyozott átlag [member]]

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerSha
reFromContinuingOperations

X.XX dura
tion

Folytatódó tevékenységek egy
részvényre jutó eredményének
hígított értéke

A folytatódó tevékenységek egy részvényre jutó eredmé Közzététel: IAS 33 66
nyének hígított értéke. [Hivatkozás: Folytatódó tevékeny
ségek [member]; Egy részvényre jutó eredmény hígított
értéke]

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerSha
reFromContinuingOperation
sIncludingNetMovementInRe
gulatoryDeferralAccountBa
lancesAndNetMovementInRe
latedDeferredTax

X.XX dura
tion

Folytatódó tevékenységek egy
részvényre jutó eredményének
hígított értéke, beleértve a
hatósági halasztott
számlaegyenlegek nettó
mozgását és a kapcsolódó
halasztott adó nettó mozgását

A folytatódó tevékenységek egy részvényre jutó eredmé Közzététel: IFRS 14 26
nyének hígított értéke, beleértve a hatósági halasztott
számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasz
tott adó nettó mozgását. [Hivatkozás: Egy részvényre jutó
eredmény hígított értéke; Eredményhez kapcsolódó ható
sági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgása és a
kapcsolódó halasztott adó nettó mozgása; Folytatódó
tevékenységek [member]]

2020.12.18.

text

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DeterminationOfFairValueOf
GoodsOrServicesReceivedOr
FairValueOfEquityInstru
mentsGrantedOnSharebased
Payments

HU

ifrs-full

L 429/210

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Megszűnt tevékenységek egy
részvényre jutó eredményének
hígított értéke

A megszűnt tevékenységek egy részvényre jutó eredmé Közzététel: IAS 33 68
nyének hígított értéke. [Hivatkozás: Egy részvényre jutó
eredmény hígított értéke; Megszűnt tevékenységek [mem
ber]]

ifrs-full

X.XX dura
DilutedEarningsLossPerSha
tion
reFromDiscontinuedOperati
onsIncludingNetMovementIn
RegulatoryDeferralAccountBa
lancesAndNetMovementInRe
latedDeferredTax

Megszűnt tevékenységek egy
részvényre jutó eredményének
hígított értéke, beleértve a
hatósági halasztott
számlaegyenlegek nettó
mozgását és a kapcsolódó
halasztott adó nettó mozgását

A megszűnt tevékenységek egy részvényre jutó eredmé Közzététel: IFRS 14 26
nyének hígított értéke, beleértve a hatósági halasztott
számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasz
tott adó nettó mozgását. [Hivatkozás: Egy részvényre jutó
eredmény hígított értéke; Eredményhez kapcsolódó ható
sági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgása és a
kapcsolódó halasztott adó nettó mozgása; Megszűnt tevé
kenységek [member]]

ifrs-full

DilutedEarningsLossPerShare
IncludingNetMovementInRe
gulatoryDeferralAccountBa
lancesAndNetMovementInRe
latedDeferredTax

Egy részvényre jutó eredmény
hígított értéke, beleértve a
hatósági halasztott
számlaegyenlegek nettó
mozgását és a kapcsolódó
halasztott adó nettó mozgását

Az egy részvényre jutó eredmény hígított értéke, beleértve Közzététel: IFRS 14 26
a hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgását és
a kapcsolódó halasztott adó nettó mozgását. [Hivatkozás:
Egy részvényre jutó eredmény hígított értéke; Ered
ményhez kapcsolódó hatósági halasztott számlaegyen
legek nettó mozgása és a kapcsolódó halasztott adó
nettó mozgása]

ifrs-full

DilutedEarningsPerShareAbst
ract

ifrs-full

DilutiveEffectOfConvertible
InstrumentsOnNumberOfOr
dinaryShares

shares

Átváltható instrumentumok
Azon hígító hatású potenciális törzsrészvények száma, Általános gyakorlat: IAS 33 70 b
hígító hatása a törzsrészvények amelyek a gazdálkodó egység átváltható instrumentuma
számára
inak feltételezett átváltásához kapcsolódnak.

ifrs-full

DilutiveEffectOfShareOption shares
sOnNumberOfOrdinaryShares

Részvényopciók hígító hatása a Azon hígító hatású potenciális törzsrészvények száma, Általános gyakorlat: IAS 33 70 b
törzsrészvények számára
amelyek a gazdálkodó egység részvényopcióinak feltétele
zett lehívásához kapcsolódnak.

ifrs-full

DirectFinanceLeasesAcquire
dInBusinessCombinationM
ember

Üzleti kombinációban
megszerzett közvetlen
pénzügyi lízingek [member]

X.XX dura
tion

Egy részvényre jutó eredmény
hígított értéke [abstract]

member

Ez az elem az üzleti kombináció során megszerzett Példa: IFRS 3 B64 h
közvetlen pénzügyi lízingeket jelöli. [Hivatkozás: Üzleti
kombinációk [member]]

L 429/211

X.XX dura
tion

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DilutedEarningsLossPerSha
reFromDiscontinuedOperati
ons

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

X duration,
debit

Címke

Befektetési célú ingatlannal
kapcsolatos közvetlen
működési költség

Dokumentációs címke

Hivatkozások

DirectOperatingExpenseFro
mInvestmentProperty

ifrs-full

DirectOperatingExpenseFro
mInvestmentPropertyAbstract

ifrs-full

DirectOperatingExpenseFro
mInvestmentPropertyGenera
tingRentalIncome

X duration,
debit

Bérleti bevételt termelő
befektetési célú ingatlannal
kapcsolatos közvetlen
működési költség

A tárgyidőszakban bérleti bevételt termelő befektetési célú Közzététel: IAS 40 75 f ii
ingatlanokkal kapcsolatos közvetlen működési költségek
(ideértve a javítások és karbantartás költségét) ered
ményben megjelenített összege. [Hivatkozás: Befektetési
célú ingatlan]

ifrs-full

DirectOperatingExpenseFro
mInvestmentPropertyNotGe
neratingRentalIncome

X duration,
debit

Bérleti bevételt nem termelő
befektetési célú ingatlannal
kapcsolatos közvetlen
működési költség

A tárgyidőszakban bérleti bevételt nem termelő befektetési Közzététel: IAS 40 75 f iii
célú ingatlanokkal kapcsolatos közvetlen működési költ
ségek (ideértve a javítások és karbantartás költségét) ered
ményben megjelenített összege. [Hivatkozás: Befektetési
célú ingatlan]

ifrs-full

DirectorsRemunerationEx
pense

X duration,
debit

Igazgatói díjazás költsége

A gazdálkodó egység igazgatóinak fizetett vagy fizetendő Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
javadalmazás összege.

ifrs-full

DisaggregationOfInsurance
ContractsAxis

axis

Biztosítási szerződések
alábontása [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 17 98 (hatályos:
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel 2021.1.1.), közzététel:
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg. IFRS 17 107 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 109 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 131 a (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 132 b (hatályos:
2021.1.1.)

HU

A befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos közvetlen Általános gyakorlat: IAS 40 75 f
működési költségek összege (beleértve a javítások és a
karbantartás költségét). [Hivatkozás: Befektetési célú ingat
lan]

ifrs-full

L 429/212

Előtag

Befektetési célú ingatlannal
kapcsolatos közvetlen
működési költség [abstract]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

member

Biztosítási szerződések
alábontása [member]

Ez az elem a kibocsátott biztosítási szerződésekre és
tartott viszontbiztosítási szerződésekre alábontott összes
biztosítási szerződést jelöli. Egyéb elemek hiányában a
»Biztosítási szerződések alábontása« tengely alapértékét is
jelöli. [Hivatkozás: Biztosítási szerződések [member]]

Közzététel: IFRS 17 98 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel: IFRS
17 107 (hatályos: 2021.1.1.),
közzététel:
IFRS 17 109 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 131 a (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 132 b (hatályos:
2021.1.1.)

A számviteli politika egyes elemeinek alkalmazásakor a Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
vezetés által mérlegelt azon szempontok közzététele,
amelyek a legjelentősebb hatással vannak a pénzügyi
kimutatásokban megjelenített összegekre; valamint
azoknak a jövőre vonatkozó feltételezéseivel, és a beszá
molási időszak végén fennálló egyéb becslési bizonytalan
ságai fő forrásaival kapcsolatos információk közzététele,
amelyek esetében jelentős a kockázata annak, hogy
lényeges módosítást idéznek elő az eszközök és kötele
zettségek könyv szerint értékében a következő év során.
[Hivatkozás: Könyv szerinti érték [member]]

ifrs-full

DisaggregationOfInsurance
ContractsMember

ifrs-full

DisclosureOfAccountingJud
text block
gementsAndEstimatesExplana
tory

Számviteli mérlegelések és
becslések közzététele [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfAccruedExpense
sAndOtherLiabilitiesExplana
tory

Elhatárolt ráfordítások és egyéb Elhatárolt ráfordítások és egyéb kötelezettségek közzété Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
kötelezettségek közzététele
tele. [Hivatkozás: Elhatárolások; Egyéb kötelezettségek]
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfAcquiredRecei
vablesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfAcquiredRecei
vablesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfAcquiredRecei
vablesLineItems

text block

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Hivatkozások

HU

Dokumentációs címke

Címke

2020.12.18.

Előtag

Megszerzett követelések
közzététele [abstract]
text block

Az üzleti kombinációban megszerzett követelések közzé Közzététel: IFRS 3 B64 h
tétele. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

Megszerzett követelések
közzététele [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

L 429/213

Megszerzett követelések
közzététele [text block]

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

DisclosureOfActualClaims
ComparedWithPreviousEsti
matesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfActualClaims
ComparedWithPreviousEsti
matesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfActualClaims
ComparedWithPreviousEsti
matesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfActualClaims
ComparedWithPreviousEsti
matesTable

ifrs-full

ifrs-full

Megszerzett követelések
közzététele [table]

Hivatkozások

Az üzleti kombináció során megszerzett követelésekkel Közzététel: IFRS 3 B64 h
kapcsolatos információk közzétételére szolgáló táblázatos
jegyzék.

Tényleges kárigények
közzététele összehasonlítva a
korábbi becslésekkel [abstract]
text block

Tényleges kárigények
közzététele összehasonlítva a
korábbi becslésekkel [text
block]

A tényleges kárigények és a kárigények diszkontálatlan
összegére vonatkozó korábbi becslések összehasonlítá
sának (vagyis a kárigények alakulásának) közzététele. A
kárigények alakulására vonatkozó közzétételnek azon
legkorábbi időszakkal kell kezdődnie, amelyben az első
olyan lényeges kárigény bekövetkezett, amelyre vonatko
zóan a beszámolási időszak végén még mindig bizonyta
lanság áll fenn a kárkifizetések összegével és ütemezésével
kapcsolatban, de nem kell korábban kezdődnie, mint a
beszámolási időszak vége előtt 10 évvel. A gazdálkodó
egységnek nem kell információkat közzétennie az olyan
kárigények alakulásáról, amelyek esetében a kárkifizetések
összegével és ütemezésével kapcsolatos bizonytalanság
jellemzően egy éven belül megszűnik.

Közzététel: IFRS 17 130
(hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
IFRS 4 39 c iii (hatályát veszti:
2021.1.1.)

Tényleges kárigények
közzététele összehasonlítva a
korábbi becslésekkel [line
items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

table

Tényleges kárigények
közzététele összehasonlítva a
korábbi becslésekkel [table]

A korábbi becslésekkel összehasonlított tényleges kárigé Közzététel: IFRS 17 130
nyekkel kapcsolatos információk közzétételére szolgáló (hatályos: 2021.1.1.)
táblázatos jegyzék.

DisclosureOfAdditionalInfor
mationAboutDefinedBenefitP
lansExplanatory

text block

További információk
közzététele a meghatározott
juttatási programokról [text
block]

Az IFRS 19 standard céljai teljesítéséhez szükséges további Közzététel: IAS 19 137
információk közzététele a meghatározott juttatási progra
mokról. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási programok
[member]]

DisclosureOfAdditionalInfor
mationAboutLeasingActiviti
esForLesseeExplanatory

text block

További információk
közzététele a lízingbevevő
lízingtevékenységéről [text
block]

További információk közzététele a lízingbevevő lízingte Közzététel: IFRS 16 59
vékenységéről.

2020.12.18.

ifrs-full

table

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DisclosureOfAcquiredRecei
vablesTable

Címke

HU

ifrs-full

Az elem típusa
és attribútumai

L 429/214

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

További információk közzététele a lízingbeadó lízingtevé Közzététel: IFRS 16 92
kenységéről.

További információk
közzététele a lízingbeadó
lízingtevékenységéről [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalInfor
mationAboutUnderstanding
FinancialPositionsAndLiquidi
tyOfEntityExplanatory

text block

További információk
Azon további információk közzététele, amelyek rele Példa: IAS 7 50
közzététele a gazdálkodó
vánsak lehetnek a pénzügyi kimutatások felhasználói
egység pénzügyi helyzetének és számára ahhoz, hogy megértsék a gazdálkodó egység
likviditásának megértéséhez
pénzügyi helyzetét és likviditását.
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalInfor
mationExplanatory

text block

További információk
közzététele [text block]

A pénzügyi kimutatásokban máshol nem bemutatott, de a Közzététel: IAS 1 112 c
kimutatásokban szereplő információk megértése szem
pontjából releváns további információk közzététele.

ifrs-full

DisclosureOfAdditionalInfor
mationRepresentativeOfRisk
ExposureArisingFromCont
ractsWithinScopeO
fIFRS17DuringPeriodExplana
tory

text block

Az időszak alatt az IFRS 17
standard hatókörébe tartozó
szerződésekből eredő kockázati
kitettség tekintetében
reprezentatív további
információk közzététele [text
block]

A gazdálkodó egység időszak alatti, az IFRS 17 standard Közzététel: IFRS 17 123
hatókörébe tartozó szerződésekből eredő kockázati kitett (hatályos: 2021.1.1.)
sége tekintetében reprezentatív további információk
közzététele, ha a gazdálkodó egység beszámolási időszak
végi kockázati kitettségéről közzétett információ nem
reprezentatív.

ifrs-full

DisclosureOfAdjustmentsMa
deWhenEntityChangedBasi
sOfDisaggregationOfInsuran
ceFinanceIncomeExpensesBet
weenProfitOrLossAndOther
ComprehensiveIncomeFor
ContractsWithDirectParticipa
tionFeaturesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfAdjustmentsMa
deWhenEntityChangedBasi
sOfDisaggregationOfInsuran
ceFinanceIncomeExpensesBet
weenProfitOrLossAndOther
ComprehensiveIncomeFor
ContractsWithDirectParticipa
tionFeaturesExplanatory

Az akkor tett kiigazítások
közzététele, amikor a
gazdálkodó egység
megváltoztatta a biztosítási
pénzügyi bevételek
(ráfordítások) eredmény és
egyéb átfogó jövedelem közötti
megosztásának alapját
közvetlen nyereségrészesedést
tartalmazó szerződések
esetében [abstract]
text block

Az akkor tett kiigazítások
közzététele, amikor a
gazdálkodó egység
megváltoztatta a biztosítási
pénzügyi bevételek
(ráfordítások) eredmény és
egyéb átfogó jövedelem közötti
megosztásának alapját
közvetlen nyereségrészesedést
tartalmazó szerződések
esetében [text block]

Az akkor tett kiigazítások közzététele, amikor a gazdál Közzététel: IFRS 17 113 b
kodó egység megváltoztatta a biztosítási pénzügyi bevé (hatályos: 2021.1.1.)
telek (ráfordítások) eredmény és egyéb átfogó jövedelem
közötti megosztásának alapját közvetlen nyereségrésze
sedést tartalmazó szerződések esetében. [Hivatkozás: A
mögöttes tételek összetételének ismertetése közvetlen
nyereségrészesedést tartalmazó szerződések esetében;
Biztosítási pénzügyi bevételek (ráfordítások)]

L 429/215

text block

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DisclosureOfAdditionalInfor
mationAboutLeasingActiviti
esForLessorExplanatory

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Dokumentációs címke

Az akkor tett kiigazítások
közzététele, amikor a
gazdálkodó egység
megváltoztatta a biztosítási
pénzügyi bevételek
(ráfordítások) eredmény és
egyéb átfogó jövedelem közötti
megosztásának alapját
közvetlen nyereségrészesedést
tartalmazó szerződések
esetében [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Hivatkozások

ifrs-full

DisclosureOfAdjustmentsMa
deWhenEntityChangedBasi
sOfDisaggregationOfInsuran
ceFinanceIncomeExpensesBet
weenProfitOrLossAndOther
ComprehensiveIncomeFor
ContractsWithDirectParticipa
tionFeaturesTable

table

Az akkor tett kiigazítások
közzététele, amikor a
gazdálkodó egység
megváltoztatta a biztosítási
pénzügyi bevételek
(ráfordítások) eredmény és
egyéb átfogó jövedelem közötti
megosztásának alapját
közvetlen nyereségrészesedést
tartalmazó szerződések
esetében [table]

Az akkor tett kiigazításokkal kapcsolatos információk Közzététel: IFRS 17 113 b
közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék, amikor a (hatályos: 2021.1.1.)
gazdálkodó egység megváltoztatta a biztosítási pénzügyi
bevételek (ráfordítások) eredmény és egyéb átfogó jöve
delem közötti megosztásának alapját közvetlen nyereség
részesedést tartalmazó szerződések esetében.

ifrs-full

DisclosureOfAllowanceForC
reditLossesExplanatory

text block

Hitelezési veszteségek miatti
értékvesztés közzététele [text
block]

A pénzügyi eszközök hitelezési veszteség miatti értékvesz Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
tésével kapcsolatos értékvesztés közzététele. [Hivatkozás:
Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

DisclosureOfAmountsArising
FromInsuranceContractsExp
lanatory

text block

Biztosítási szerződésekből
származó összegek közzététele
[text block]

A gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásaiban szereplő, Közzététel: IFRS 4 36 (hatályát
biztosítási szerződésekből származó összegek azonosítá veszti: 2021.1.1.)
sára és magyarázatára vonatkozó információk közzététele.
[Hivatkozás: Biztosítási szerződések típusai [member]]

ifrs-full

DisclosureOfAmountsIncur
redByEntityForProvisionOf
KeyManagementPersonnelSer
vicesProvidedBySeparateMa
nagementEntitiesAbstract

A vezetést ellátó különálló
gazdálkodó egység által
nyújtott, kulcspozícióban lévő
vezetői szolgáltatások nyújtása
kapcsán a gazdálkodó
egységnél felmerült összegek
közzététele [abstract]

2020.12.18.

DisclosureOfAdjustmentsMa
deWhenEntityChangedBasi
sOfDisaggregationOfInsuran
ceFinanceIncomeExpensesBet
weenProfitOrLossAndOther
ComprehensiveIncomeFor
ContractsWithDirectParticipa
tionFeaturesLineItems

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

HU

Címke

L 429/216

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

ifrs-full

DisclosureOfAmountsIncur
redByEntityForProvisionOf
KeyManagementPersonnelSer
vicesProvidedBySeparateMa
nagementEntitiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfAmountsIncur
redByEntityForProvisionOf
KeyManagementPersonnelSer
vicesProvidedBySeparateMa
nagementEntitiesTable

ifrs-full

DisclosureOfAmountsOfPo
tentialIncomeTaxConsequen
cesPracticablyDeterminable
Explanatory

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A vezetést ellátó különálló gazdálkodó egységek által Közzététel: IAS 24 18A
nyújtott, kulcspozícióban lévő vezetői szolgáltatások nyúj
tása kapcsán a gazdálkodó egységnél felmerült összegek
közzététele. [Hivatkozás: A gazdálkodó egység vagy az
anyavállalat kulcspozícióban lévő vezetői [member]; Veze
tést ellátó különálló gazdálkodó egységek [member]]

A vezetést ellátó különálló
gazdálkodó egység által
nyújtott, kulcspozícióban lévő
vezetői szolgáltatások nyújtása
kapcsán a gazdálkodó
egységnél felmerült összegek
közzététele [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

table

A vezetést ellátó különálló
gazdálkodó egység által
nyújtott, kulcspozícióban lévő
vezetői szolgáltatások nyújtása
kapcsán a gazdálkodó
egységnél felmerült összegek
közzététele [table]

A vezetést ellátó különálló gazdálkodó egységek által Közzététel: IAS 24 18A
nyújtott, kulcspozícióban lévő vezetői szolgáltatások nyúj
tása kapcsán a gazdálkodó egységnél felmerült össze
gekkel kapcsolatos információk közzétételére szolgáló
táblázatos jegyzék.

text

Lehetséges nyereségadókövetkezmények
kivitelezhetően
meghatározható összegeinek
ismertetése

Azon kivitelezhetően meghatározható nyereségadó-követ Közzététel: IAS 12 82A
kezmények összegének az ismertetése, amelyek a gazdál
kodó egység olyan jogrendszerben található részvényese
inek történő osztalékfizetésből erednek, ahol a nyeresé
gadó kulcsa magasabb vagy alacsonyabb, ha a nettó
nyereség vagy a felhalmozott eredmény egészét, vagy
egy részét osztalékként kifizetik a gazdálkodó egység rész
vényeseinek, vagy ahol nyereségadó igényelhető vissza
vagy fizetendő, ha a nettó nyereség vagy a felhalmozott
eredmény egészét, vagy egy részét osztalékként kifizetik a
gazdálkodó egység részvényeseinek. [Hivatkozás: Felhal
mozott eredmény]

L 429/217

A vezetést ellátó különálló
gazdálkodó egység által
nyújtott, kulcspozícióban lévő
vezetői szolgáltatások nyújtása
kapcsán a gazdálkodó
egységnél felmerült összegek
közzététele [text block]

text block

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DisclosureOfAmountsIncur
redByEntityForProvisionOf
KeyManagementPersonnelSer
vicesProvidedBySeparateMa
nagementEntitiesExplanatory

Címke

HU

ifrs-full

Az elem típusa
és attribútumai

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

DisclosureOfAmountsToBe
RecoveredOrSettledAfterTwel
veMonthsForClassesOfAsset
sAndLiabilitiesThatContainA
mountsToBeRecoveredOrSett
ledBothNoMoreAndMoreT
hanTwelveMonthsAfterRepor
tingDateAbstract

A tizenkét hónapon túl
megtérülő vagy kiegyenlítendő
összegek közzététele az
eszközök vagy kötelezettségek
olyan csoportjaira
vonatkozóan, amelyek egyaránt
tartalmaznak a beszámolási
időszak végét követő tizenkét
hónapon belül és azon túl
megtérülő vagy kiegyenlítendő
összegeket [abstract]

ifrs-full

text block
DisclosureOfAmountsToBe
RecoveredOrSettledAfterTwel
veMonthsForClassesOfAsset
sAndLiabilitiesThatContainA
mountsToBeRecoveredOrSett
ledBothNoMoreAndMoreT
hanTwelveMonthsAfterRepor
tingDateExplanatory

A tizenkét hónapon túl
megtérülő vagy kiegyenlítendő
összegek közzététele az
eszközök vagy kötelezettségek
olyan csoportjaira
vonatkozóan, amelyek egyaránt
tartalmaznak a beszámolási
időszak végét követő tizenkét
hónapon belül és azon túl
megtérülő vagy kiegyenlítendő
összegeket [text block]

A tizenkét hónapon túl megtérülő vagy kiegyenlítendő Közzététel: IAS 1 61
összegek közzététele az eszközök vagy kötelezettségek
olyan csoportjaira vonatkozóan, amelyek egyaránt tartal
maznak a beszámolási időszak végét követő tizenkét
hónapon belül és azon túl megtérülő vagy kiegyenlítendő
összegeket.

ifrs-full

DisclosureOfAmountsToBe
RecoveredOrSettledAfterTwel
veMonthsForClassesOfAsset
sAndLiabilitiesThatContainA
mountsToBeRecoveredOrSett
ledBothNoMoreAndMoreT
hanTwelveMonthsAfterRepor
tingDateLineItems

A tizenkét hónapon túl
megtérülő vagy kiegyenlítendő
összegek közzététele az
eszközök vagy kötelezettségek
olyan csoportjaira
vonatkozóan, amelyek egyaránt
tartalmaznak a beszámolási
időszak végét követő tizenkét
hónapon belül és azon túl
megtérülő vagy kiegyenlítendő
összegeket [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

HU

ifrs-full

L 429/218

Előtag

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A tizenkét hónapon túl
megtérülő vagy kiegyenlítendő
összegek közzététele az
eszközök vagy kötelezettségek
olyan csoportjaira
vonatkozóan, amelyek egyaránt
tartalmaznak a beszámolási
időszak végét követő tizenkét
hónapon belül és azon túl
megtérülő vagy kiegyenlítendő
összegeket [table]

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfInsu
ranceRevenueAbstract

Biztosítási árbevétel
elemzésének közzététele
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfInsu
ranceRevenueExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfInsu
ranceRevenueLineItems

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfInsu
ranceRevenueTable

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfOther
ComprehensiveIncomeByIte
mAbstract

Egyéb átfogó jövedelem
tételenkénti elemzésének
közzététele [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfOther text block
ComprehensiveIncomeByI
temExplanatory

Egyéb átfogó jövedelem
tételenkénti elemzésének
közzététele [text block]

Az egyéb átfogó jövedelem tételenkénti elemzésének teljes Közzététel: IAS 1 106A
közzététele.

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfOther
ComprehensiveIncomeByI
temLineItems

Egyéb átfogó jövedelem
tételenkénti elemzésének
közzététele [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

text block

table

Biztosítási árbevétel
elemzésének közzététele [text
block]

A biztosítási árbevétel elemzésének közzététele. [Hivatko Közzététel: IFRS 17 106
zás: Biztosítási árbevétel]
(hatályos: 2021.1.1.)

Biztosítási árbevétel
elemzésének közzététele [line
items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

table
DisclosureOfAmountsToBe
RecoveredOrSettledAfterTwel
veMonthsForClassesOfAsset
sAndLiabilitiesThatContainA
mountsToBeRecoveredOrSett
ledBothNoMoreAndMoreT
hanTwelveMonthsAfterRepor
tingDateTable

HU

A tizenkét hónapon túl megtérülő vagy kiegyenlítendő Közzététel: IAS 1 61
összegekkel kapcsolatos információk közzétételére szol
gáló táblázatos jegyzék az eszközök vagy kötelezettségek
olyan csoportjaira vonatkozóan, amelyek egyaránt tartal
maznak a beszámolási időszak végét követő tizenkét
hónapon belül és azon túl megtérülő vagy kiegyenlítendő
összegeket.

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Biztosítási árbevétel
A biztosítási árbevétel elemzésével kapcsolatos informá Közzététel: IFRS 17 106
elemzésének közzététele [table] ciók közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.
(hatályos: 2021.1.1.)

L 429/219

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

DisclosureOfAnalysisOfOther table
ComprehensiveIncomeByI
temTable

Egyéb átfogó jövedelem
tételenkénti elemzésének
közzététele [table]

Az egyéb átfogó jövedelem tételenkénti elemzésével Közzététel: IAS 1 106A
kapcsolatos információk közzétételére szolgáló táblázatos
jegyzék.

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfPre
sentValueOfDefinedBenefi
tObligationThatDistinguishes
NatureCharacteristicsAnd
RisksExplanatory

Meghatározott juttatási
kötelem jelenérték-elemzésének
közzététele jelleg, jellemzők és
kockázatok szerinti
megkülönböztetéssel [text
block]

Elemzés közzététele a meghatározott juttatási kötelem Példa: IAS 19 137
jelenértékére vonatkozóan, amely megkülönbözteti a
kötelem jellegét, tulajdonságait és kockázatait. Egy ilyen
jellegű közzététel különbséget tehet az alábbiak között is:
a) az aktív tagoknak, a halasztott tagoknak és a nyugdí
jasoknak járó összegek között; b) a megszolgált juttatások
és az elhatárolt, de még nem megszolgált juttatások
között; valamint c) a feltételes juttatások, a jövőbeni fize
tésemeléseknek tulajdonítható összegek és az egyéb jutta
tások között. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási köte
lem, jelenértéken]

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfSing
leAmountOfDiscontinued
OperationsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfSing
leAmountOfDiscontinued
OperationsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfSing
leAmountOfDiscontinued
OperationsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfAnalysisOfSing
leAmountOfDiscontinued
OperationsTable

HU

ifrs-full

L 429/220

Előtag

text block

text block

A megszűnt tevékenységekre vonatkozó összevont összeg Közzététel: IFRS 5 33 b
megbontásának közzététele. [Hivatkozás: Megszűnt tevé
kenységek [member]]

Megszűnt tevékenységekre
vonatkozó összevont összeg
megbontásának közzététele
[line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Megszűnt tevékenységekre
vonatkozó összevont összeg
megbontásának közzététele
[table]

A megszűnt tevékenységekre vonatkozó összevont összeg Közzététel: IFRS 5 33 b
megbontásával kapcsolatos információk közzétételére
szolgáló táblázatos jegyzék.

2020.12.18.

table

Megszűnt tevékenységekre
vonatkozó összevont összeg
megbontásának közzététele
[text block]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Megszűnt tevékenységekre
vonatkozó összevont összeg
megbontásának közzététele
[abstract]

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

ifrs-full

DisclosureOfAssetsAndLiabili text block
tiesWithSignificantRiskOfMa
terialAdjustmentExplanatory

Lényeges módosítás jelentős
kockázatával érintett eszközök
és kötelezettségek közzététele
[text block]

Azon eszközök és kötelezettségek közzététele, amelyeknél Közzététel: IAS 1 125
fennáll a következő pénzügyi évben bekövetkező lényeges
módosítások jelentős kockázata.

ifrs-full

DisclosureOfAssetsAndLiabili
tiesWithSignificantRiskOfMa
terialAdjustmentLineItems

Lényeges módosítás jelentős
kockázatával érintett eszközök
és kötelezettségek közzététele
[line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

ifrs-full

DisclosureOfAssetsAndLiabili table
tiesWithSignificantRiskOfMa
terialAdjustmentTable

Lényeges módosítás jelentős
kockázatával érintett eszközök
és kötelezettségek közzététele
[table]

A lényeges módosítás jelentős kockázatával érintett Közzététel: IAS 1 125
eszközök és kötelezettségekkel kapcsolatos információk
közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.

ifrs-full

DisclosureOfAssetsRecogni
sedFromCostsToObtainOrFul
filContractsWithCustomer
sAbstract

Vevői szerződés megkötésével
vagy teljesítésével kapcsolatos
költségekből származó
megjelenített eszközök
közzététele [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfAssetsRecogni
sedFromCostsToObtainOrFul
filContractsWithCustomers
Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfAssetsRecogni
sedFromCostsToObtainOrFul
filContractsWithCustomersLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfAssetsRecogni
sedFromCostsToObtainOrFul
filContractsWithCustomers
Table

ifrs-full

DisclosureOfAuditorsRemu
nerationExplanatory

Vevői szerződés megkötésével
vagy teljesítésével kapcsolatos
költségekből származó
megjelenített eszközök
közzététele [text block]

Vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcso Közzététel: IFRS 15 128 a
latos költségekből származó megjelenített eszközök
közzététele.

Vevői szerződés megkötésével
vagy teljesítésével kapcsolatos
költségekből származó
megjelenített eszközök
közzététele [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

table

Vevői szerződés megkötésével
vagy teljesítésével kapcsolatos
költségekből származó
megjelenített eszközök
közzététele [table]

Vevői szerződ megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos Közzététel: IFRS 15 128 a
költségekből származó megjelenített eszközökkel kapcso
latos információk közzétételére szolgáló táblázatos jegy
zék.

text block

Könyvvizsgáló díjazásának
közzététele [text block]

A gazdálkodó egység könyvvizsgálóinak fizetett kompen Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
záció közzététele.

text block

L 429/221

Lényeges módosítás jelentős
kockázatával érintett eszközök
és kötelezettségek közzététele
[abstract]
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DisclosureOfAssetsAndLiabili
tiesWithSignificantRiskOfMa
terialAdjustmentAbstract

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

DisclosureOfAuthorisationOf
FinancialStatementsExplana
tory

text block

Pénzügyi kimutatások
jóváhagyásának közzététele
[text block]

Pénzügyi kimutatások közzétételre történő jóváhagyá Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
sának közzététele.

ifrs-full

DisclosureOfAvailableforsale
AssetsExplanatory

text block

Értékesíthető pénzügyi
eszközök közzététele [text
block]

Az értékesíthetőként besorolt pénzügyi eszközök közzé Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
(hatályát veszti: 2021.1.1.)
tétele. [Hivatkozás: Értékesíthető pénzügyi eszközök]

ifrs-full

DisclosureOfBasisOfConsoli
dationExplanatory

text block

Konszolidáció alapjának
közzététele [text block]

A konszolidáció alapjának közzététele.

ifrs-full

DisclosureOfBasisOfPreparati
onOfFinancialStatementsExp
lanatory

text block

Pénzügyi kimutatások
elkészítési alapjának
közzététele [text block]

A pénzügyi kimutatások elkészítési alapjának közzététele. Általános gyakorlat: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfBiologicalAsset
sAndGovernmentGrantsFo
rAgriculturalActivityExplana
tory

text block

Biológiai eszközök,
Biológiai eszközök, mezőgazdasági termékek betakarítás Közzététel: IAS 41 »Közzététel«
kori értéke és biológiai eszközökhöz kapcsolódó állami
mezőgazdasági termékek
betakarításkori értéke és
támogatások teljes közzététele.
biológiai eszközökhöz
kapcsolódó állami támogatások
közzététele [text block]

ifrs-full

DisclosureOfBorrowingCosts
Explanatory

text block

Hitelfelvételi költségek
közzététele [text block]

A hitelfelvételi költségek teljes közzététele.

ifrs-full

DisclosureOfBorrowingsExp
lanatory

text block

Hitelfelvételek közzététele [text
block]

A hitelfelvételek közzététele. [Hivatkozás: Hitelfelvételek] Általános gyakorlat: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfBreakdownOfAs
setsAndLiabilitiesAggregate
dIntoSingleLineInvestmentBa
lanceTransitionFromProporti
onateConsolidationToEquity
MethodExplanatory

text block

Befektetések soron összevontan Az arányos konszolidációról a tőkemódszerre való áttérés Közzététel: IFRS 11 C5
céljából a befektetések soron összevontan kimutatott
kimutatott eszközök és
kötelezettségek alábontásának
eszközök és kötelezettségek alábontásának közzététele.
közzététele – áttérés az arányos
konszolidációról a
tőkemódszerre [text block]

HU

ifrs-full
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Előtag

Általános gyakorlat: IAS 1 10 e

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Közzététel: IAS 23 »Közzététel«

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

DisclosureOfBusinessCombi
nationsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfBusinessCombi
nationsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfBusinessCombi
nationsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfBusinessCombi
nationsTable

ifrs-full

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Részletes információk
közzététele az üzleti
kombinációkról [abstract]

HU

ifrs-full

Az elem típusa
és attribútumai

2020.12.18.

Előtag

text block

Üzleti kombinációk közzététele Az üzleti kombinációk teljes közzététele.
[text block]

Közzététel: IFRS 3 »Közzétételek«

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

table

Részletes információk
közzététele az üzleti
kombinációkról [table]

Az üzleti kombinációk részleteivel kapcsolatos informá Közzététel: IFRS 3 B64
ciók közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.

DisclosureOfCashAndBankBa
lancesAtCentralBanksExplana
tory

text block

Pénzeszközök és a központi
banknál vezetett számlák
egyenlegeinek közzététele [text
block]

A pénzeszközök és a központi banknál vezetett számlák Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
egyenlegeinek közzététele.

ifrs-full

DisclosureOfCashAndCashE
quivalentsExplanatory

text block

Pénzeszközök és pénzeszközegyenértékesek közzététele
[text block]

A pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek közzété Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
tele. [Hivatkozás: Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenérté
kesek]

ifrs-full

DisclosureOfCashFlowState
mentExplanatory

text block

Cash flow-kimutatás
közzététele [text block]

A cash flow-kimutatás teljes közzététele.

Közzététel: IAS 7 »A cash flow-k
kimutatásának prezentálása«

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAcco
untingEstimatesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAcco
untingEstimatesExplanatory

A számviteli becslések változásainak közzététele.

Közzététel: IAS 8 39

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Részletes információk
közzététele az üzleti
kombinációkról [line items]

Számviteli becslések
változásainak közzététele
[abstract]
Számviteli becslések
változásainak közzététele [text
block]

L 429/223

text block

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Dokumentációs címke

Számviteli becslések
változásainak közzététele [line
items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Hivatkozások

DisclosureOfChangesInAcco
untingEstimatesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAcco
untingEstimatesTable

table

Számviteli becslések
változásainak közzététele
[table]

A számviteli becslések változásaival kapcsolatos informá Közzététel: IAS 8 39
ciók közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAcco
untingPoliciesAccountingEsti
matesAndErrorsExplanatory

text block

Számviteli politikák, számviteli
becslések változásai és hibák
közzététele [text block]

A számviteli politika és a számviteli becslések változásai, Közzététel: IAS 8 »Számviteli
politikák«
valamint a hibák teljes közzététele.

ifrs-full

DisclosureOfChangesInAcco
untingPoliciesExplanatory

text block

Számviteli politikák
változásainak közzététele [text
block]

A gazdálkodó egység által a számviteli politikákban végre Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
hajtott változtatások közzététele.

ifrs-full

DisclosureOfClaimsAndBene
fitsPaidExplanatory

text block

Kárigények és kifizetett
juttatások közzététele [text
block]

A kárigények és a kötvénytulajdonosoknak kifizetett jutta Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
tások közzététele.

ifrs-full

DisclosureOfClassesOfShare
CapitalAbstract

ifrs-full

DisclosureOfClassesOfShare
CapitalExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfClassesOfShare
CapitalLineItems

ifrs-full

DisclosureOfClassesOfShare
CapitalTable

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

HU

Címke

L 429/224

Előtag

Részvénytőke osztályainak
közzététele [abstract]
text block

A részvénytőke osztályainak közzététele. [Hivatkozás: Közzététel: IAS 1 79 a
Részvénytőke [member]]

Részvénytőke osztályainak
közzététele [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Részvénytőke osztályainak
közzététele [table]

A részvénytőke osztályaival kapcsolatos információk Közzététel: IAS 1 79 a
közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.

2020.12.18.

table

Részvénytőke osztályainak
közzététele [text block]

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

DisclosureOfCollateralExpla
natory

text block

Biztosítékok közzététele [text
block]

A biztosítékként felhasznált eszközök és kötelezettségek Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
közzététele.

ifrs-full

DisclosureOfCommitment
sAndContingentLiabilitiesExp
lanatory

text block

Elkötelezettségek és függő
kötelezettségek közzététele
[text block]

Az elkötelezettségek és függő kötelezettségek közzététele. Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
[Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member]]

ifrs-full

DisclosureOfCommitments
Explanatory

text block

Elkötelezettségek közzététele
[text block]

Az elkötelezettségek közzététele.

ifrs-full

DisclosureOfComparativeIn
formationPreparedUnderPre
viousGAAPAbstract

ifrs-full

DisclosureOfComparativeIn
formationPreparedUnderPre
viousGAAPExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfComparativeIn
formationPreparedUnderPre
viousGAAPLineItems

ifrs-full

DisclosureOfComparativeIn
formationPreparedUnderPre
viousGAAPTable

ifrs-full

DisclosureOfCompositio
nOfGroupExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfCompoundFinan text
cialInstrumentsWithMultiple
EmbeddedDerivativesExplana
tory

Általános gyakorlat: IAS 1 10 e

A korábbi számviteli szabályozás szerint előállított össze Közzététel: IFRS 1 24
hasonlító információk közzététele a gazdálkodó egység
első IFRS szerinti pénzügyi kimutatásaiban.

Korábbi számviteli szabályozás
szerint előállított
összehasonlító információk
közzététele [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

table

Korábbi számviteli szabályozás
szerint előállított
összehasonlító információk
közzététele [table]

A korábbi számviteli szabályozás szerint előállított össze Közzététel: IFRS 1 24
hasonlító információkkal kapcsolatos információk közzé
tételére szolgáló táblázatos jegyzék.

text block

Csoport felépítésének
közzététele [text block]

A csoport felépítésének közzététele (az anyavállalatra és Közzététel: IFRS 12 10 a i
annak leányvállalataira kiterjedően). [Hivatkozás: Leányvál
lalatok [member]; Anyavállalat [member]]

Több beágyazott származékos
terméket magukban foglaló
összetett pénzügyi
instrumentumok ismertetése

Azon pénzügyi instrumentumok ismertetése, amelyek Közzététel: IFRS 7 17
kötelezettség- és tőkekomponenst egyaránt tartalmaznak
és több olyan beágyazott származékos terméket is
magukban foglalnak, amelyek értéke egymástól függ (pl.
visszahívható átváltoztatható adósságinstrumentumok).
[Hivatkozás: Származékos termékek [member]; Pénzügyi
instrumentumok, csoport [member]]

L 429/225

Korábbi számviteli szabályozás
szerint előállított
összehasonlító információk
közzététele [text block]
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Korábbi számviteli szabályozás
szerint előállított
összehasonlító információk
közzététele [abstract]
text block

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

DisclosureOfContingentLiabi
litiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabi
litiesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabi
litiesInBusinessCombinatio
nAbstract

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabi
litiesInBusinessCombination
Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabi
litiesInBusinessCombination
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabi
litiesInBusinessCombination
Table

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabi
litiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfContingentLiabi
litiesTable

ifrs-full

DisclosureOfContinuingInvol
vementInDerecognisedFinan
cialAssetsAbstract

Egyedi pénzügyi kimutatások
közzététele [text block]

Az egyedi pénzügyi kimutatások teljes közzététele.

Hivatkozások

Közzététel: IAS 27 »Közzététel«,
közzététel: IFRS 12 »Cél«

Függő kötelezettségek
közzététele [abstract]
text block

Függő kötelezettségek
közzététele [text block]

A függő kötelezettségek közzététele. [Hivatkozás: Függő Közzététel: IAS 37 86
kötelezettségek [member]]

Üzleti kombinációból
származó függő
kötelezettségek közzététele
[abstract]
text block

table

table

Üzleti kombinációból
származó függő
kötelezettségek közzététele
[text block]

Az üzleti kombinációból származó függő kötelezettségek Közzététel: IFRS 3 B64 j
közzététele. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member];
Üzleti kombinációk [member]]

Üzleti kombinációból
származó függő
kötelezettségek közzététele
[line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Üzleti kombinációból
származó függő
kötelezettségek közzététele
[table]

Az üzleti kombinációkból származó függő kötelezett Közzététel: IFRS 3 B64 j,
ségekkel kapcsolatos információk közzétételére szolgáló közzététel: IFRS 3 B67 c
táblázatos jegyzék.

Függő kötelezettségek
közzététele [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Függő kötelezettségek
közzététele [table]

A függő kötelezettségekkel kapcsolatos információk Közzététel: IAS 37 86
közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.

Kivezetett pénzügyi
eszközökben lévő folytatódó
részvétel közzététele [abstract]

2020.12.18.

ifrs-full

text block

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DisclosureOfConsolidate
dAndSeparateFinancialState
mentsExplanatory

Címke

HU

ifrs-full

Az elem típusa
és attribútumai
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A kivezetett pénzügyi eszközökben lévő folytatódó rész Közzététel: IFRS 7 42E,
közzététel: IFRS 7 42G
vétel közzététele. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

Kivezetett pénzügyi
eszközökben lévő folytatódó
részvétel közzététele [line
items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

table

Kivezetett pénzügyi
eszközökben lévő folytatódó
részvétel közzététele [table]

Kivezetett pénzügyi eszközökben lévő folytatódó részvé Közzététel: IFRS 7 42E,
tellel kapcsolatos információk közzétételére szolgáló közzététel: IFRS 7 42G
táblázatos jegyzék.

DisclosureOfCostOfSalesExp
lanatory

text block

Értékesítési költségek
közzététele [text block]

Az értékesítési költségek közzététele. [Hivatkozás: Értéke Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
sítés költsége]

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExpla
natory

text block

Hitelkockázat közzététele [text
block]

A hitelkockázat közzététele. [Hivatkozás: Hitelkockázat Általános gyakorlat: IAS 1 10 e,
[member]]
közzététel: IFRS 7 »Hitelkockázat«

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExpo
sureAbstract

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExpo
sureExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExpo
sureLineItems

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskExpo
sureTable

ifrs-full

DisclosureOfCreditRiskOfIn
suranceContractsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfContinuingInvol
vementInDerecognisedFinan
cialAssetsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfContinuingInvol
vementInDerecognisedFinan
cialAssetsTable

ifrs-full

text block

Hitelkockázati kitettség
közzététele [abstract]
text block

A hitelkockázati kitettség közzététele. A hitelkockázati Közzététel: IFRS 7 35M
kitettség a gazdálkodó egység pénzügyi eszközeiben és
hitelnyújtási elkötelezettségében rejlő hitelkockázat.

Hitelkockázati kitettség
közzététele [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

table

Hitelkockázati kitettség
közzététele [table]

A hitelkockázatnak való kitettséggel kapcsolatos informá Közzététel: IFRS 7 35M
ciók közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.

text block

Biztosítási szerződések
hitelkockázatának közzététele
[text block]

A biztosítási szerződések hitelkockázatával kapcsolatos Közzététel: IFRS 4 39 d (hatályát
információk közzététele. [Hivatkozás: Hitelkockázat veszti: 2021.1.1.)
[member]; Biztosítási szerződések típusai [member]]

L 429/227

Hitelkockázati kitettség
közzététele [text block]
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DisclosureOfContinuingInvol
vementInDerecognisedFinan
cialAssetsExplanatory

HU

Kivezetett pénzügyi
eszközökben lévő folytatódó
részvétel közzététele [text
block]

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

text block

Adósságinstrumentumok
közzététele [text block]

Az adósságinstrumentumok közzététele. [Hivatkozás: Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
Kibocsátott adósságinstrumentumok; Tartott adósságinst
rumentumok]

ifrs-full

DisclosureOfDeferredAcquisi
tionCostsArisingFromInsuran
ceContractsExplanatory

text block

Biztosítási szerződésekből
származó halasztott szerzési
költségek közzététele [text
block]

A biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
költségek közzététele. [Hivatkozás: Biztosítási szerződé
sekből származó halasztott szerzési költségek]

ifrs-full

DisclosureOfDeferredIncome
Explanatory

text block

Halasztott bevétel közzététele
[text block]

A halasztott bevétel közzététele. [Hivatkozás: Halasztott Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
bevételek]

ifrs-full

DisclosureOfDeferredTaxes
Explanatory

text block

Halasztott adók közzététele
[text block]

A halasztott adók közzététele. [Hivatkozás: Halasztott Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
adókötelezettségek; Halasztott adókövetelések]

ifrs-full

DisclosureOfDefinedBenefitP
lansAbstract

ifrs-full

DisclosureOfDefinedBenefitP
lansExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfDefinedBenefitP
lansLineItems

ifrs-full

DisclosureOfDefinedBenefitP
lansTable

ifrs-full

Meghatározott juttatási
programok közzététele
[abstract]
text block

A meghatározott juttatási programok közzététele. [Hivat Közzététel: IAS 19 138
kozás: Meghatározott juttatási programok [member]]

Meghatározott juttatási
programok közzététele [line
items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

table

Meghatározott juttatási
programok közzététele [table]

A meghatározott juttatási programokkal kapcsolatos Közzététel: IAS 19 138
információk közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.

DisclosureOfDepositsFrom
BanksExplanatory

text block

Bankoktól származó
A bankoktól származó betétállomány közzététele. [Hivat Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
betétállomány közzététele [text kozás: Bankoktól származó betétállomány]
block]

ifrs-full

DisclosureOfDepositsFrom
CustomersExplanatory

text block

Ügyfelektől származó
Az ügyfelektől származó betétállomány közzététele. Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
betétállomány közzététele [text [Hivatkozás: Ügyfelektől származó betétállomány]
block]

ifrs-full

DisclosureOfDepreciationAn
dAmortisationExpenseExpla
natory

text block

Értékcsökkenési és
amortizációs leírás közzététele
[text block]

Az értékcsökkenési és amortizációs leírás közzététele. Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
[Hivatkozás: Értékcsökkenési és amortizációs leírás]

ifrs-full

DisclosureOfDerivativeFinan
cialInstrumentsExplanatory

text block

Származékos pénzügyi
instrumentumok közzététele
[text block]

A származékos pénzügyi instrumentumok közzététele. Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
[Hivatkozás: Származékos termékek [member]]

2020.12.18.

Meghatározott juttatási
programok közzététele [text
block]
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DisclosureOfDebtSecurities
Explanatory

HU

ifrs-full
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Részletes információk
közzététele a biológiai
eszközökről [abstract]

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBiologicalAssets
Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBiologicalAssetsLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBiologicalAssets
Table

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBorrowingsAbstract

Részletes információk
közzététele a hitelfelvételekről
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma text block
tionAboutBorrowingsExplana
tory

Részletes információk
közzététele a hitelfelvételekről
[text block]

Részletes információk közzététele a hitelfelvételekről. Általános gyakorlat: IFRS 7 7
[Hivatkozás: Hitelfelvételek]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBorrowingsLineI
tems

Részletes információk
közzététele a hitelfelvételekről
[line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBorrowingsTable

table

Részletes információk
közzététele a hitelfelvételekről
[table]

A hitelfelvételek részleteivel kapcsolatos információk Általános gyakorlat: IFRS 7 7
közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBusinessCombinati
onsExplanatory

text block

Részletes információk
közzététele az üzleti
kombinációkról [text block]

Részletes információk közzététele az üzleti kombinációk Közzététel: IFRS 3 »Közzétételek«,
az 59. és a 61. bekezdés
ról. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]
alkalmazása

text block

table

Részletes információk
közzététele a biológiai
eszközökről [text block]

Részletes információk közzététele a biológiai eszközökről. Példa: IAS 41 43
[Hivatkozás: Biológiai eszközök]

Részletes információk
közzététele a biológiai
eszközökről [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Részletes információk
közzététele a biológiai
eszközökről [table]

A biológiai eszközök részleteivel kapcsolatos információk Példa: IAS 41 43
közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.
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ifrs-full
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DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutBiologicalAsset
sAbstract

HU

ifrs-full

2020.12.18.
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Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutConcentrationsOf
RiskThatArisesFromContracts
WithinScopeOfIFRS17Abst
ract

Részletes információk
közzététele az IFRS 17
standard hatókörébe tartozó
szerződésekből eredő
kockázatkoncentrációkról
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma text block
tionAboutConcentrationsOf
RiskThatArisesFromContracts
WithinScopeOfIFRS17Expla
natory

Részletes információk
közzététele az IFRS 17
standard hatókörébe tartozó
szerződésekből eredő
kockázatkoncentrációkról [text
block]

Részletes információk közzététele az IFRS 17 standard Közzététel: IFRS 17 127
hatókörébe tartozó szerződésekből eredő kockázatkon (hatályos: 2021.1.1.)
centrációkról.

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutConcentrationsOf
RiskThatArisesFromContracts
WithinScopeOfIFRS17LineI
tems

Részletes információk
közzététele az IFRS 17
standard hatókörébe tartozó
szerződésekből eredő
kockázatkoncentrációkról [line
items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma table
tionAboutConcentrationsOf
RiskThatArisesFromContracts
WithinScopeOfIFRS17Table

Részletes információk
közzététele az IFRS 17
standard hatókörébe tartozó
szerződésekből eredő
kockázatkoncentrációkról
[table]

Az IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződésekből Közzététel: IFRS 17 127
eredő kockázatkoncentrációkkal kapcsolatos információk (hatályos: 2021.1.1.)
közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssets
DescribedInParagraph39Ea
OfIFRS4Abstract

Részletes információk
közzététele az IFRS 4 standard
39E. bekezdésének a)
pontjában ismertetett pénzügyi
eszközökről [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssets
DescribedInParagraph39Ea
OfIFRS4Explanatory

Részletes információk közzététele az IFRS 4 standard 39E. Közzététel: IFRS 4 39G a
bekezdésének a) pontjában ismertetett pénzügyi eszkö (hatályát veszti: 2021.1.1.)
zökről. [Hivatkozás: Az IFRS 4 standard 39E. bekezdé
sének a) pontjában ismertetett pénzügyi eszközök, valós
érték]

2020.12.18.

Részletes információk
közzététele az IFRS 4 standard
39E. bekezdésének a)
pontjában ismertetett pénzügyi
eszközökről [text block]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

text block

HU

ifrs-full
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssets
DescribedInParagraph39Ea
OfIFRS4ForAssociatesExpla
natory

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssets
DescribedInParagraph39Ea
OfIFRS4ForAssociatesLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssets
DescribedInParagraph39Ea
OfIFRS4ForAssociatesTable

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssets
DescribedInParagraph39Ea
OfIFRS4ForJointVenture
sAbstract

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssets
DescribedInParagraph39Ea
OfIFRS4ForJointVenturesExp
lanatory

Hivatkozások

Részletes információk
közzététele az IFRS 4 standard
39E. bekezdésének a)
pontjában ismertetett pénzügyi
eszközökről társult
vállalkozások tekintetében
[abstract]
text block

table

Részletes információk
közzététele az IFRS 4 standard
39E. bekezdésének a)
pontjában ismertetett pénzügyi
eszközökről társult
vállalkozások tekintetében [text
block]

Részletes információk közzététele az IFRS 4 standard 39E. Közzététel: IFRS 4 39J (hatályát
bekezdésének a) pontjában ismertetett pénzügyi eszkö veszti: 2021.1.1.)
zökről társult vállalkozások tekintetében. [Hivatkozás:
Az IFRS 4 standard 39E. bekezdésének a) pontjában
ismertetett pénzügyi eszközök, valós érték]

Részletes információk
közzététele az IFRS 4 standard
39E. bekezdésének a)
pontjában ismertetett pénzügyi
eszközökről társult
vállalkozások tekintetében [line
items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Részletes információk
közzététele az IFRS 4 standard
39E. bekezdésének a)
pontjában ismertetett pénzügyi
eszközökről társult
vállalkozások tekintetében
[table]

Az IFRS 4 standard 39E. bekezdésének a) pontjában Közzététel: IFRS 4 39J (hatályát
ismertetett pénzügyi eszközökkel kapcsolatos információk veszti: 2021.1.1.)
közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék társult vállalko
zások tekintetében.

Részletes információk
közzététele az IFRS 4 standard
39E. bekezdésének a)
pontjában ismertetett pénzügyi
eszközökről közös
vállalkozások tekintetében
[abstract]
text block

Részletes információk
közzététele az IFRS 4 standard
39E. bekezdésének a)
pontjában ismertetett pénzügyi
eszközökről közös
vállalkozások tekintetében [text
block]

Részletes információk közzététele az IFRS 4 standard 39E. Közzététel: IFRS 4 39J (hatályát
bekezdésének a) pontjában ismertetett pénzügyi eszkö veszti: 2021.1.1.)
zökről közös vállalkozások tekintetében. [Hivatkozás: Az
IFRS 4 standard 39E. bekezdésének a) pontjában ismerte
tett pénzügyi eszközök, valós érték]
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ifrs-full

Dokumentációs címke
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DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssets
DescribedInParagraph39Ea
OfIFRS4ForAssociatesAbstract

Címke

HU

ifrs-full

Az elem típusa
és attribútumai

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Hivatkozások

Részletes információk
közzététele az IFRS 4 standard
39E. bekezdésének a)
pontjában ismertetett pénzügyi
eszközökről közös
vállalkozások tekintetében [line
items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Részletes információk
közzététele az IFRS 4 standard
39E. bekezdésének a)
pontjában ismertetett pénzügyi
eszközökről közös
vállalkozások tekintetében
[table]

Az IFRS 4 standard 39E. bekezdésének a) pontjában Közzététel: IFRS 4 39J (hatályát
ismertetett pénzügyi eszközökkel kapcsolatos információk veszti: 2021.1.1.)
közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék közös vállalko
zások tekintetében.

Részletes információk
közzététele az IFRS 4 standard
39E. bekezdésének a)
pontjában ismertetett pénzügyi
eszközökről [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssets
DescribedInParagraph39Ea
OfIFRS4ForJointVenturesLine
Items

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssets
DescribedInParagraph39Ea
OfIFRS4ForJointVentures
Table

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssets
DescribedInParagraph39Ea
OfIFRS4LineItems

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialAssets
DescribedInParagraph39Ea
OfIFRS4Table

table

Az IFRS 4 standard 39E. bekezdésének a) pontjában Közzététel: IFRS 4 39G a
Részletes információk
közzététele az IFRS 4 standard ismertetett pénzügyi eszközökkel kapcsolatos információk (hatályát veszti: 2021.1.1.)
39E. bekezdésének a)
közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.
pontjában ismertetett pénzügyi
eszközökről [table]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutFinancialInstru
mentsExplanatory

text block

Részletes információk
közzététele a pénzügyi
instrumentumokról [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgedItemsAbst
ract

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgedItemsExpla
natory

table

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Dokumentációs címke

HU

Címke

L 429/232

Előtag

Részletes információk közzététele a pénzügyi instrumen Közzététel: IFRS 7 31, közzététel:
tumokról. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, IFRS 7 7, közzététel: IFRS 7 35K
csoport [member]]

Részletes információk
közzététele a fedezett tételekről
[abstract]
Részletes információk
Részletes információk közzététele a fedezett tételekről. Közzététel: IFRS 7 24B
közzététele a fedezett tételekről [Hivatkozás: Fedezett tételek [member]]
[text block]

2020.12.18.

text block

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Részletes információk
A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
közzététele a fedezett tételekről meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
[line items]
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgedItemsLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgedItemsTable

table

Részletes információk
A fedezett tételek részleteivel kapcsolatos információk Közzététel: IFRS 7 24B
közzététele a fedezett tételekről közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.
[table]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgesExplanatory

text block

Részletes információk
közzététele a fedezeti
ügyletekről [text block]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgingInstrument
sAbstract

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgingInstru
mentsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgingInstru
mentsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutHedgingInstru
mentsTable

table

Részletes információk
közzététele a fedezeti
instrumentumokról [table]

A fedezeti instrumentumok részleteivel kapcsolatos infor Közzététel: IFRS 7 24A
mációk közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutIntangibleAssets
Explanatory

text block

Részletes információk
közzététele az immateriális
javakról [text block]

Részletes információk közzététele az immateriális javak Közzététel: IAS 38 118
ról. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutInvestmentPro
pertyExplanatory

text block

Részletes információk
közzététele a befektetési célú
ingatlanról [text block]

Részletes információk közzététele a befektetési célú ingat Közzététel: IAS 40 32A
lanról. [Hivatkozás: Befektetési célú ingatlan]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutPropertyPlantAndE
quipmentExplanatory

text block

Részletes információk
közzététele az ingatlanokról,
gépekről és berendezésekről
[text block]

Részletes információk közzététele az ingatlanokról, Közzététel: IAS 16 73
gépekről és berendezésekről. [Hivatkozás: Ingatlanok,
gépek és berendezések]

ifrs-full

DisclosureOfDetailedInforma
tionAboutServiceConcessio
nArrangementsExplanatory

text block

Részletes információk
közzététele a szolgáltatási
koncessziós megállapodásokról
[text block]

Részletes információk közzététele a szolgáltatási koncesz Közzététel: SIC 29 6
sziós megállapodásokról. [Hivatkozás: Szolgáltatási
koncessziós megállapodások [member]]

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Részletes információk közzététele a fedezeti ügyletekről. Közzététel: IFRS 7 22 (hatályát
veszti: 2021.1.1.)

Részletes információk
közzététele a fedezeti
instrumentumokról [abstract]
Részletes információk
közzététele a fedezeti
instrumentumokról [text
block]

Részletes információk közzététele a fedezeti instrumentu Közzététel: IFRS 7 24A
mokról. [Hivatkozás: Fedezeti instrumentumok [member]]

Részletes információk
A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
közzététele a fedezeti
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
instrumentumokról [line items] niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

text block

L 429/233

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

DisclosureOfDisaggregatio
nOfRevenueFromContracts
WithCustomersAbstract

Vevői szerződésekből
származó bevétel
alábontásának közzététele
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfDisaggregatio
nOfRevenueFromContracts
WithCustomersExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfDisaggregatio
nOfRevenueFromContracts
WithCustomersLineItems

ifrs-full

DisclosureOfDisaggregatio
nOfRevenueFromContracts
WithCustomersTable

table

Vevői szerződésekből
származó bevétel
alábontásának közzététele
[table]

A vevői szerződésekből származó bevétel alábontásával Közzététel: IFRS 15 114
kapcsolatos információk közzétételére szolgáló táblázatos
jegyzék.

ifrs-full

DisclosureOfDiscontinued
OperationsExplanatory

text block

Megszűnt tevékenységek
közzététele [text block]

A megszűnt tevékenységek közzététele. [Hivatkozás: Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
Megszűnt tevékenységek [member]]

ifrs-full

DisclosureOfDividendsExpla
natory

text block

Osztalék közzététele [text
block]

Az osztalék közzététele. Az osztalék a nyereségnek a Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
tőkebefektetés-tulajdonosok között, meghatározott tőke
kategóriába történt befektetéseik arányában történő
felosztása.

ifrs-full

DisclosureOfEarningsPerSha
reExplanatory

text block

Egy részvényre jutó eredmény
közzététele [text block]

Az egy részvényre jutó eredmény teljes közzététele.

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfChange
OfInvestmentEntityStatusOn
FinancialStatementsExplana
tory

text block

Közzététel a befektetési
gazdálkodó egység
minősítésben bekövetkezett
változás pénzügyi
kimutatásokra gyakorolt
hatásáról [text block]

Közzététel a befektetési gazdálkodó egység minősítésben Közzététel: IFRS 12 9B
bekövetkezett változás pénzügyi kimutatásokra gyakorolt
hatásáról. [Hivatkozás: Befektetési gazdálkodó egységek
közzététele [text block]]

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfChange
sInForeignExchangeRatesExp
lanatory

text block

Közzététel az átváltási
árfolyamok változásainak
hatásáról [text block]

Az átváltási árfolyamokban bekövetkezett változások Közzététel: IAS 21 »Közzététel«
hatásának teljes közzététele.

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfInsuran
ceContractsInitiallyRecognise
dAbstract

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfInsuran
ceContractsInitiallyRecogni
sedExplanatory

text block

Vevői szerződésekből
A vevői szerződésekből származó bevétel alábontásának Közzététel: IFRS 15 114
származó bevétel
közzététele. [Hivatkozás: Vevői szerződésekből származó
alábontásának közzététele [text bevétel]
block]

HU

ifrs-full

L 429/234

Előtag

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
Vevői szerződésekből
származó bevétel
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
alábontásának közzététele [line niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.
items]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Közzététel: IAS 33 »Közzététel«

Kezdetben megjelenített
biztosítási szerződések
hatásának közzététele [abstract]
Kezdetben megjelenített
biztosítási szerződések
hatásának közzététele [text
block]

Az időszakban kezdetben megjelenített biztosítási szerző Közzététel: IFRS 17 107
dések hatásának közzététele. [Hivatkozás: Biztosítási szer (hatályos: 2021.1.1.)
ződések [member]]

2020.12.18.

text block

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

DisclosureOfEffectOfInsuran
ceContractsInitiallyRecogni
sedLineItems

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfInsuran
ceContractsInitiallyRecogni
sedTable

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossAbstract

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossForAssociate
sAbstract

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossForAssocia
tesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossForAssocia
tesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossForAssocia
tesTable

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Kezdetben megjelenített
biztosítási szerződések
hatásának közzététele [line
items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Kezdetben megjelenített
biztosítási szerződések
hatásának közzététele [table]

Az időszakban kezdetben megjelenített biztosítási szerző Közzététel: IFRS 17 107
dések hatásával kapcsolatos információk közzétételére (hatályos: 2021.1.1.)
szolgáló táblázatos jegyzék.

HU

ifrs-full

Az elem típusa
és attribútumai

2020.12.18.

Előtag

table

Közzététel az átfedési
megközelítés szerinti átsorolás
hatásáról az eredményre
[abstract]
Közzététel az átfedési
megközelítés szerinti átsorolás
hatásáról az eredményre [text
block]

Közzététel az átfedési megközelítés szerinti átsorolás hatá Közzététel: IFRS 4 39L e
(hatályos: az IFRS 9 első
sáról az eredményre.
alkalmazásától)

Közzététel az átfedési
megközelítés szerinti átsorolás
hatásáról az eredményre társult
vállalkozások esetében
[abstract]
text block

Közzététel az átfedési
Közzététel az átfedési megközelítés szerinti átsorolás hatá Közzététel: IFRS 4 39M (hatályos:
az IFRS 9 első alkalmazásától)
megközelítés szerinti átsorolás sáról az eredményre társult vállalkozások esetében.
hatásáról az eredményre társult
vállalkozások esetében [text
block]
Közzététel az átfedési
megközelítés szerinti átsorolás
hatásáról az eredményre társult
vállalkozások esetében [line
items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Az átfedési megközelítés szerinti átsorolás eredményhatá Közzététel: IFRS 4 39M (hatályos:
Közzététel az átfedési
megközelítés szerinti átsorolás sával kapcsolatos információk közzétételére szolgáló az IFRS 9 első alkalmazásától)
hatásáról az eredményre társult táblázatos jegyzék (társult vállalkozások).
vállalkozások esetében [table]

L 429/235

table

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

text block

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossForJointVen
turesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossForJointVen
turesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossForJointVen
turesTable

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossLineItems

ifrs-full

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossTable

Hivatkozások

Közzététel az átfedési
megközelítés szerinti átsorolás
hatásáról az eredményre közös
vállalkozások esetében
[abstract]

text block

Közzététel az átfedési
Közzététel az átfedési megközelítés szerinti átsorolás hatá Közzététel: IFRS 4 39M (hatályos:
az IFRS 9 első alkalmazásától)
megközelítés szerinti átsorolás sáról az eredményre közös vállalkozások esetében.
hatásáról az eredményre közös
vállalkozások esetében [text
block]

Közzététel az átfedési
megközelítés szerinti átsorolás
hatásáról az eredményre közös
vállalkozások esetében [line
items]

table

Közzététel az átfedési
Az átfedési megközelítés szerinti átsorolás eredményhatá Közzététel: IFRS 4 39M (hatályos:
megközelítés szerinti átsorolás sával kapcsolatos információk közzétételére szolgáló az IFRS 9 első alkalmazásától)
hatásáról az eredményre közös táblázatos jegyzék (közös vállalkozások).
vállalkozások esetében [table]

Közzététel az átfedési
megközelítés szerinti átsorolás
hatásáról az eredményre [line
items]

table

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Közzététel az átfedési
Az átfedési megközelítés szerinti átsorolás eredményhatá Közzététel: IFRS 4 39L e
megközelítés szerinti átsorolás sával kapcsolatos információk közzétételére szolgáló (hatályos: az IFRS 9 első
hatásáról az eredményre [table] táblázatos jegyzék.
alkalmazásától)

2020.12.18.

ifrs-full

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DisclosureOfEffectOfOver
layApproachReclassificatio
nOnProfitOrLossForJointVen
turesAbstract

Címke

HU

ifrs-full

Az elem típusa
és attribútumai
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Táblázatos jegyzék közzététele, amely megmutatja az Közzététel: IFRS 12 18
anyavállalat leányvállalatban lévő tulajdonosi érdekelt
ségében bekövetkező, az ellenőrzés elvesztését nem ered
ményező változásoknak az anyavállalat tulajdonosainak
saját tőkéjére gyakorolt hatásait.

ifrs-full

DisclosureOfEmployeeBene
fitsExplanatory

text block

Munkavállalói juttatások
közzététele [text block]

A munkavállalói juttatások teljes közzététele.

Közzététel: IAS 19 »Hatókör«

ifrs-full

DisclosureOfEntitysReportab
leSegmentsExplanatory

text block

Gazdálkodó egység működési
szegmenseinek közzététele
[text block]

A működési szegmensek teljes közzététele.

Közzététel: IFRS 8 »Közzététel«

ifrs-full

DisclosureOfEventsAfterRe
portingPeriodExplanatory

text block

Beszámolási időszak vége utáni A beszámolási időszak vége utáni események teljes közzé Közzététel: IAS 10 »Közzététel«
események közzététele [text
tétele.
block]

ifrs-full

DisclosureOfEvidenceSuppor text
tingRecognitionOfDeferredTa
xAssetsDependentOnFuture
TaxableProfitsAndEntityHas
SufferedALossInCurrentOrPre
cedingPeriodExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfExpensesByNatu
reExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfExpensesExplana text block
tory

text block

Halasztott adókövetelés
megjelenítését alátámasztó
bizonyíték ismertetése, ha
annak felhasználása a meglévő
adóköteles átmeneti
különbözetek
visszafordulásából származó
nyereségeken felüli jövőbeli
adóköteles nyereségektől függ,
és a gazdálkodó egység
veszteséges volt abban az
adójogrendszerben, amelyre a
halasztott adókövetelés
vonatkozik

A halasztott adókövetelés megjelenítését alátámasztó bizo Közzététel: IAS 12 82
nyíték jellegének ismertetése, ha a) a halasztott adóköve
telés felhasználása a meglévő adóköteles átmeneti külön
bözetek visszafordulásából származó nyereségeken felüli,
jövőbeli adóköteles nyereségektől függ; és b) a gazdálkodó
egység vagy a tárgyidőszakban, vagy az ezt megelőző
időszakban veszteséges volt abban az adójogrendszerben,
amelyre a halasztott adókövetelés vonatkozik. [Hivatko
zás: Átmeneti különbözetek [member]; Halasztott adókö
vetelés, amikor a felhasználás az adóköteles átmeneti
különbözetek visszafordulásából származó nyereségeken
felüli jövőbeli adóköteles nyereségektől függ és a gazdál
kodó egység veszteséges volt abban az adójogrendszerben,
amelyre a halasztott adókövetelés vonatkozik]

Ráfordítások közzététele
jellegük szerint [text block]

A ráfordítások jellegük szerinti közzététele. [Hivatkozás: Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
Ráfordítások, jellegük szerint]

Ráfordítások közzététele [text
block]

A ráfordítások közzététele.

Általános gyakorlat: IAS 1 10 e

L 429/237

Közzététel az anyavállalat
leányvállalatban lévő
tulajdonosi érdekeltségében
bekövetkező, az ellenőrzés
elvesztését nem eredményező
változásoknak az anyavállalat
tulajdonosainak saját tőkéjére
gyakorolt hatásairól [text
block]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DisclosureOfEffectsOfChange text block
sInParentsOwnershipInteres
tInSubsidiaryThatDoNotResul
tInLossOfControlOnEqui
tyAttributableToOwnersOfPa
rentExplanatory

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

A feltárási és felmérési eszközök teljes közzététele.

Hivatkozások

Feltárási és felmérési eszközök
közzététele [text block]

ifrs-full

DisclosureOfExtentOfRiskEx
posureEntityManagesForHed
gingRelationshipsDirectlyAf
fectedByInterestRateBench
markReformExplanatory

text block

A gazdálkodó egység által a
A gazdálkodó egység által a referencia-kamatláb reform Közzététel: IFRS 7.24H b
referencia-kamatláb reformjával jával közvetlenül érintett fedezeti kapcsolatokkal összefüg
közvetlenül érintett fedezeti
gésben kezelt kockázati kitettség mértékének közzététele.
kapcsolatokkal összefüggésben
kezelt kockázati kitettség
mértékének közzététele [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfExternalCreditEx
posuresAbstract

Külső hitelminősítések
közzététele [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfExternalCreditEx text block
posuresExplanatory

Külső hitelminősítések
közzététele [text block]

A külső hitelminősítések közzététele. [Hivatkozás: Külső Példa: IFRS 7 IG24 (hatályát
hitelminősítések [member]]
veszti: 2021.1.1.), példa:
IFRS 7 36 c (hatályát veszti:
2021.1.1.)

ifrs-full

DisclosureOfExternalCreditEx
posuresLineItems

Külső hitelminősítések
közzététele [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

ifrs-full

DisclosureOfExternalCreditEx table
posuresTable

Külső hitelminősítések
közzététele [table]

A külső hitelminősítésekkel kapcsolatos információk Példa: IFRS 7 IG24 (hatályát
közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.
veszti: 2021.1.1.), példa:
IFRS 7 36 c (hatályát veszti:
2021.1.1.)

ifrs-full

DisclosureOfFactAndExplana
tionWhyDisclosureOfInfor
mationForEachBusinessCom
binationIsImpracticable

text

Annak ténye és magyarázata,
hogy kivitelezhetetlen a
bevételekre és az eredményekre
vonatkozó információk
közzététele

Annak ténye és magyarázata, hogy kivitelezhetetlen a Közzététel: IFRS 3 B64 q
felvásárolt és az egyesített gazdálkodó egység akvizíció
időpontját követő bevételére és eredményére vonatkozó
információk közzététele úgy, mintha valamennyi lebonyo
lított üzleti kombináció akvizíciójának időpontja a beszá
molási időszak kezdőnapja lett volna. [Hivatkozás: Üzleti
kombinációk [member]; Bevételek]

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasu
rementExplanatory

text block

Valós értéken történő értékelés A valós értéken történő értékelés teljes közzététele.
közzététele [text block]

Közzététel: IFRS 6 »Közzététel«

Közzététel: IFRS 13 »Közzététel«

2020.12.18.

text block

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DisclosureOfExplorationAn
dEvaluationAssetsExplanatory

HU

ifrs-full

L 429/238

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

DisclosureOfFairValueMeasu
rementOfAssetsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasu
rementOfAssetsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasu
rementOfAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasu
rementOfEquityAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasu
rementOfEquityExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasu
rementOfEquityLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasu
rementOfEquityTable

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasu
rementOfLiabilitiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFairValueMeasu
rementOfLiabilitiesExplana
tory

Hivatkozások

Eszközök valós értéken történő
értékelésének közzététele
[abstract]
text block

Eszközök valós értéken történő Az eszközök valós értéken történő értékelésének közzété Közzététel: IFRS 13 93
értékelésének közzététele [text tele.
block]
Eszközök valós értéken történő A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
értékelésének közzététele [line meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
items]
információk közzétételét szolgálják.

table

Eszközök valós értéken történő Az eszközök valós értéken történő értékelésével kapcso Közzététel: IFRS 13 93
értékelésének közzététele
latos információk közzétételére szolgáló táblázatos jegy
[table]
zék.
Saját tőke valós értéken történő
értékelésének közzététele
[abstract]

text block

Saját tőke valós értéken történő A saját tőke valós értéken történő értékelésének közzété Közzététel: IFRS 13 93
értékelésének közzététele [text tele.
block]
Saját tőke valós értéken történő A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
értékelésének közzététele [line meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
items]
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

table

Saját tőke valós értéken történő A saját tőke valós értéken történő értékelésével kapcso Közzététel: IFRS 13 93
értékelésének közzététele
latos információk közzétételére szolgáló táblázatos jegy
[table]
zék.
Kötelezettségek valós értéken
történő értékelésének
közzététele [abstract]

text block

Kötelezettségek valós értéken
történő értékelésének
közzététele [text block]

A kötelezettségek valós értéken történő értékelésének Közzététel: IFRS 13 93
közzététele.
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rementOfAssetsAbstract
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Kötelezettségek valós értéken
történő értékelésének
közzététele [table]

A kötelezettségek valós értéken történő értékelésével Közzététel: IFRS 13 93
kapcsolatos információk közzétételére szolgáló táblázatos
jegyzék.

text block

Egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken
értékeltként megjelölt,
tőkeinstrumentumokban lévő
befektetések valós értékének
közzététele [text block]

Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken Közzététel: IFRS 7 11A c
értékeltként megjelölt, tőkeinstrumentumokban lévő
befektetések valós értékének közzététele. [Hivatkozás:
Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken érté
keltként megjelölt, tőkeinstrumentumokban lévő befekte
tések]

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfFi
text block
nancialAssetsAndFinancialLia
bilitiesAndReclassificationExp
lanatory

IFRS 7.29 b és IFRS 7.29 c
bekezdésben leírt szerződések
könyv szerinti értéke és valós
értéke közötti lehetséges
különbségeke vonatkozó
információk közzététele [text
block]

Információk közzététele az alábbiak könyv szerinti értéke Közzététel: IFRS 7 30 (hatályát
és valós értéke közötti lehetséges különbségek mértékéről: veszti: 2021.1.1.)
a) befektetések a valamely aktív piacon jegyzett piaci árral
nem rendelkező olyan tőkeinstrumentumokba (vagy a
hozzájuk
kapcsolódó
származékos
termékekbe),
amelyeket bekerülési értéken értékelnek, mert valós érté
küket nem lehet megbízhatóan meghatározni; valamint b)
diszkrecionális részesedési jellemzőt tartalmazó szerződé
sek, amennyiben e jellemző valós értékét nem lehet
megbízhatóan meghatározni.

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfFi
nancialInstrumentsExplana
tory

Pénzügyi instrumentumok
valós értékének közzététele
[text block]

A pénzügyi instrumentumok valós értékének közzététele. Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
[Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [mem
ber]; Valós értéken [member]]

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfIn
vestmentsInEquityInstru
mentsDesignatedAsMeasure
dAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeAbst
ract

Egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken
értékeltként megjelölt,
tőkeinstrumentumokban lévő
befektetések valós értékének
közzététele [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfIn
vestmentsInEquityInstru
mentsDesignatedAsMeasure
dAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeLineI
tems

Egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken
értékeltként megjelölt,
tőkeinstrumentumokban lévő
befektetések valós értékének
közzététele [line items]

DisclosureOfFairValueMeasu
rementOfLiabilitiesTable

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfEa
chInvestmentInEquityInstru
mentsDesignatedAsMeasure
dAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeExpla
natory

text block

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

2020.12.18.

table

ifrs-full

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

DisclosureOfFairValueMeasu
rementOfLiabilitiesLineItems

HU

Kötelezettségek valós értéken
történő értékelésének
közzététele [line items]

ifrs-full

L 429/240

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

DisclosureOfFairValueOfPla
nAssetsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfPla
nAssetsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfPla
nAssetsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFairValueOfPla
nAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfFairValuesOfI
temsUsedAsDeemedCostAbst
ract

ifrs-full

DisclosureOfFairValuesOfI
temsUsedAsDeemedCostExp
lanatory

ifrs-full

DisclosureOfFairValuesOfI
temsUsedAsDeemedCostLine
Items

ifrs-full

DisclosureOfFairValuesOfI
temsUsedAsDeemedCostTable

Egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken
értékeltként megjelölt,
tőkeinstrumentumokban lévő
befektetések valós értékének
közzététele [table]

Hivatkozások

Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken Közzététel: IFRS 7 11A c
értékeltként megjelölt, tőkeinstrumentumokban lévő
befektetésekkel kapcsolatos információk közzétételére
szolgáló táblázatos jegyzék.

Program eszközei valós
értékének közzététele [abstract]
text block

table

Program eszközei valós
értékének közzététele [text
block]

A meghatározott juttatási program eszközei valós érté Közzététel: IAS 19 142
kének közzététele. [Hivatkozás: Program eszközei [mem
ber]; Meghatározott juttatási programok [member]]

Program eszközei valós
értékének közzététele [line
items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Program eszközei valós
értékének közzététele [table]

A meghatározott juttatási program eszközeinek valós érté Közzététel: IAS 19 142
kével kapcsolatos információk közzétételére szolgáló
táblázatos jegyzék.

Tételek vélelmezett bekerülési
értékként alkalmazott valós
értékeinek közzététele
[abstract]
text block

table

Tételek vélelmezett bekerülési
értékként alkalmazott valós
értékeinek közzététele [text
block]

Közzététel azokról a valós értékekről, amelyeket a gazdál Közzététel: IFRS 1 30
kodó egység a pénzügyi helyzetre vonatkozó, IFRS-ek
szerinti nyitó kimutatásában az ingatlanok, gépek és
berendezések, a befektetési célú ingatlanok vagy az imma
teriális javak valamely tételének vélelmezett bekerülési
értékeként alkalmaz. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és
berendezések; Befektetési célú ingatlan; Immateriális
javak a goodwill kivételével]

Tételek vélelmezett bekerülési
értékként alkalmazott valós
értékeinek közzététele [line
items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Tételek vélelmezett bekerülési
értékként alkalmazott valós
értékeinek közzététele [table]

A gazdálkodó egység első IFRS-ek szerinti pénzügyi kimu Közzététel: IFRS 1 30
tatásaiban a tételek vélelmezett bekerülési értékként alkal
mazott valós értékével kapcsolatos információk közzété
telére szolgáló táblázatos jegyzék.
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text block

Díjbevétel (-ráfordítás) és
jutalékbevétel (-ráfordítás)
közzététele [text block]

A díjbevétel (-ráfordítás) és jutalékbevétel (-ráfordítás) Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
közzététele. [Hivatkozás: Díjbevétel (-ráfordítás) és jutalék
bevétel (-ráfordítás)]

ifrs-full

DisclosureOfFinanceCostExp
lanatory

text block

Pénzügyi ráfordítások
közzététele [text block]

A pénzügyi ráfordítások közzététele. [Hivatkozás: Pénz Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
ügyi ráfordítások]

ifrs-full

DisclosureOfFinanceIncome
ExpenseExplanatory

text block

Pénzügyi bevétel (költség)
közzététele [text block]

A pénzügyi bevétel (költség) közzététele. [Hivatkozás: Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
Pénzügyi bevétel (költség)]

ifrs-full

DisclosureOfFinanceIncome
Explanatory

text block

Pénzügyi bevétel közzététele
[text block]

A pénzügyi bevétel közzététele. [Hivatkozás: Pénzügyi Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
bevételek]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sAbstract

Pénzügyi eszközök közzététele
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sAffectedByAmendmentsTo
IFRS9ForPrepaymentFeatures
WithNegativeCompensatio
nAbstract

Az IFRS 9 standard
előtörlesztési jellemzők –
negatív kompenzáció
tekintetében bevezetett
módosításai által érintett
pénzügyi eszközök közzététele
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sAffectedByAmendmentsTo
IFRS9ForPrepaymentFeatures
WithNegativeCompensation
Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sAffectedByAmendmentsTo
IFRS9ForPrepaymentFeatures
WithNegativeCompensation
LineItems

text block

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DisclosureOfFeeAndCommis
sionIncomeExpenseExplana
tory

HU

ifrs-full
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Előtag

Pénzügyi eszközök az IFRS 9 standard előtörlesztési Közzététel: IFRS 9 7.2.34
jellemzők – negatív kompenzáció tekintetében bevezetett
módosításaiból eredő megjelölésének közzététele.

Az IFRS 9 standard
előtörlesztési jellemzők –
negatív kompenzáció
tekintetében bevezetett
módosításai által érintett
pénzügyi eszközök közzététele
[line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.
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Az IFRS 9 standard
előtörlesztési jellemzők –
negatív kompenzáció
tekintetében bevezetett
módosításai által érintett
pénzügyi eszközök közzététele
[text block]

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sAtDateOfInitialApplicatio
nOfIFRS9Abstract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sAtDateOfInitialApplicatio
nOfIFRS9Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sAtDateOfInitialApplicatio
nOfIFRS9LineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAsset
sAtDateOfInitialApplicatio
nOfIFRS9Table

ifrs-full

table

Az IFRS 9 standard
előtörlesztési jellemzők –
negatív kompenzáció
tekintetében bevezetett
módosításai által érintett
pénzügyi eszközök közzététele
[table]

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Pénzügyi eszközök az IFRS 9 standard előtörlesztési Közzététel: IFRS 9 7.2.34
jellemzők – negatív kompenzáció tekintetében bevezetett
módosításaiból eredő megjelölésével kapcsolatos informá
ciók közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.

Pénzügyi eszközök közzététele
az IFRS 9 standard első
alkalmazásának időpontjában
[abstract]
text block

Pénzügyi eszközök közzététele az IFRS 9 standard első Közzététel: IFRS 7 42I
alkalmazásának időpontjában.

Pénzügyi eszközök közzététele
az IFRS 9 standard első
alkalmazásának időpontjában
[line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

table

Pénzügyi eszközök közzététele
az IFRS 9 standard első
alkalmazásának időpontjában
[table]

Az IFRS 9 standard első alkalmazásának időpontjában a Közzététel: IFRS 7 42I
pénzügyi eszközökkel kapcsolatos információk közzététe
lére szolgáló táblázatos jegyzék.

DisclosureOfFinancialAssets
Explanatory

text block

Pénzügyi eszközök közzététele
[text block]

A pénzügyi eszközök közzététele. [Hivatkozás: Pénzügyi Közzététel: IFRS 7 7
eszközök]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssets
HeldForTradingExplanatory

text block

Kereskedési céllal tartott
pénzügyi eszközök közzététele
[text block]

A kereskedési céllal tartottként besorolt pénzügyi Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
eszközök közzététele. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssets
LineItems

Pénzügyi eszközök közzététele
[line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.
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DisclosureOfFinancialAssetsT
hatAreEitherPastDueOrImpai
redAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsT
hatAreEitherPastDueOrImpai
redExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsT
hatAreEitherPastDueOrImpai
redLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsT
hatAreEitherPastDueOrImpai
redTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssets
ToWhichOverlayApproachI
sAppliedAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssets
ToWhichOverlayApproachI
sAppliedExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssets
ToWhichOverlayApproachI
sAppliedForAssociatesAbst
ract

Pénzügyi eszközök közzététele
[table]

Hivatkozások

A pénzügyi eszközökkel kapcsolatos információk közzé Közzététel: IFRS 7 7
tételére szolgáló táblázatos jegyzék.

Késedelmes vagy értékvesztett
pénzügyi eszközök közzététele
[abstract]
text block

table

Késedelmes vagy értékvesztett
pénzügyi eszközök közzététele
[text block]

A késedelmes vagy értékvesztett pénzügyi eszközök Közzététel: IFRS 7 37 (hatályát
veszti: 2021.1.1.)
közzététele. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

Késedelmes vagy értékvesztett
pénzügyi eszközök közzététele
[line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Késedelmes vagy értékvesztett
pénzügyi eszközök közzététele
[table]

A késedelmes vagy értékvesztett pénzügyi eszközökkel Közzététel: IFRS 7 37 (hatályát
kapcsolatos információk közzétételére szolgáló táblázatos veszti: 2021.1.1.)
jegyzék.

Pénzügyi eszközök közzététele,
amelyekre az átfedési
megközelítést alkalmazzák
[abstract]
text block

Pénzügyi eszközök közzététele, Azon pénzügyi eszközök közzététele, amelyekre az átfe Közzététel: IFRS 4 39L b
amelyekre az átfedési
(hatályos: az IFRS 9 első
dési megközelítést alkalmazzák.
megközelítést alkalmazzák
alkalmazásától)
[text block]
Pénzügyi eszközök közzététele,
amelyekre az átfedési
megközelítést alkalmazzák
(társult vállalkozások) [abstract]
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DisclosureOfFinancialAssets
ToWhichOverlayApproachI
sAppliedForAssociatesLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssets
ToWhichOverlayApproachI
sAppliedForAssociatesTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssets
ToWhichOverlayApproachI
sAppliedForJointVenture
sAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssets
ToWhichOverlayApproachI
sAppliedForJointVenturesExp
lanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssets
ToWhichOverlayApproachI
sAppliedForJointVenturesLine
Items

table

Hivatkozások

Pénzügyi eszközök közzététele, Azon pénzügyi eszközök közzététele, amelyekre az átfe Közzététel: IFRS 4 39M (hatályos:
amelyekre az átfedési
dési megközelítést alkalmazzák (társult vállalkozások).
az IFRS 9 első alkalmazásától)
megközelítést alkalmazzák
(társult vállalkozások) [text
block]

Pénzügyi eszközök közzététele,
amelyekre az átfedési
megközelítést alkalmazzák
(társult vállalkozások) [line
items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Pénzügyi eszközök közzététele,
amelyekre az átfedési
megközelítést alkalmazzák
(társult vállalkozások) [table]

Azon pénzügyi eszközökkel kapcsolatos információk Közzététel: IFRS 4 39M (hatályos:
közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék, amelyeknél az IFRS 9 első alkalmazásától)
társult vállalkozások esetében az átfedési megközelítést
alkalmazzák.

Pénzügyi eszközök közzététele,
amelyekre az átfedési
megközelítést alkalmazzák
(közös vállalkozások) [abstract]

text block

Pénzügyi eszközök közzététele, Azon pénzügyi eszközök közzététele, amelyekre az átfe Közzététel: IFRS 4 39M (hatályos:
az IFRS 9 első alkalmazásától)
amelyekre az átfedési
dési megközelítést alkalmazzák (közös vállalkozások).
megközelítést alkalmazzák
(közös vállalkozások) [text
block]

Pénzügyi eszközök közzététele,
amelyekre az átfedési
megközelítést alkalmazzák
(közös vállalkozások) [line
items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.
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ifrs-full

text block

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DisclosureOfFinancialAssets
ToWhichOverlayApproachI
sAppliedForAssociatesExpla
natory

Címke

HU

ifrs-full

Az elem típusa
és attribútumai

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

DisclosureOfFinancialAssets
ToWhichOverlayApproachI
sAppliedLineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssets
ToWhichOverlayApproachI
sAppliedTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsT
ransferredDuringPeriodW
hichDoNotQualifyForDere
cognitionAbstract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsT
ransferredDuringPeriodW
hichDoNotQualifyForDere
cognitionExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsT
ransferredDuringPeriodW
hichDoNotQualifyForDere
cognitionLineItems

table

Hivatkozások

Pénzügyi eszközök közzététele,
amelyekre az átfedési
megközelítést alkalmazzák
(közös vállalkozások) [table]

Azon pénzügyi eszközökkel kapcsolatos információk Közzététel: IFRS 4 39M (hatályos:
közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék, amelyeknél az IFRS 9 első alkalmazásától)
közös vállalkozások esetében az átfedési megközelítést
alkalmazzák.

Pénzügyi eszközök közzététele,
amelyekre az átfedési
megközelítést alkalmazzák
[line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Pénzügyi eszközök közzététele, Azon pénzügyi eszközökkel kapcsolatos információk Közzététel: IFRS 4 39L b
amelyekre az átfedési
közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék, amelyeknél az (hatályos: az IFRS 9 első
megközelítést alkalmazzák
átfedési megközelítést alkalmazzák.
alkalmazásától)
[table]

Átadott, de nem egészében
kivezetett pénzügyi eszközök
közzététele [abstract]

text block

Átadott, de nem egészében
kivezetett pénzügyi eszközök
közzététele [text block]

Az átadott, de nem egészében kivezetett pénzügyi Közzététel: IFRS 7 42D
eszközök közzététele. [Hivatkozás: Átadott, de nem
egészében kivezetett pénzügyi eszközök [member]]

Átadott, de nem egészében
kivezetett pénzügyi eszközök
közzététele [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

2020.12.18.

ifrs-full

table

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DisclosureOfFinancialAssets
ToWhichOverlayApproachI
sAppliedForJointVentures
Table

Címke

HU

ifrs-full

Az elem típusa
és attribútumai
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

ifrs-full

DisclosureOfFinancialAssetsT
ransferredDuringPeriodW
hichDoNotQualifyForDere
cognitionTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsAbstract

Részletes információk
közzététele a pénzügyi
instrumentumokról [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
text block
mentsAtFairValueThroughPro
fitOrLossExplanatory

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi
instrumentumok közzététele
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsByTypeOfInterestRate
Abstract

Pénzügyi instrumentumok
közzététele kamatlábtípus
szerint [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsByTypeOfInterestRate
Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsByTypeOfInterestRateLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsByTypeOfInterestRate
Table

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsDesignatedAtFairValu
eThroughProfitOrLossExpla
natory

table

Átadott, de nem egészében
kivezetett pénzügyi eszközök
közzététele [table]

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Az átadott, de nem egészében kivezetett pénzügyi eszkö Közzététel: IFRS 7 42D
zökkel kapcsolatos információk közzétételére szolgáló
táblázatos jegyzék.

2020.12.18.

Előtag

HU

A pénzügyi instrumentumok közzététele kamatlábtípus Általános gyakorlat: IFRS 7 39
szerint. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport
[member]]

Pénzügyi instrumentumok
közzététele kamatlábtípus
szerint [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

table

Pénzügyi instrumentumok
közzététele kamatlábtípus
szerint [table]

A pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos, kamatláb Általános gyakorlat: IFRS 7 39
típus szerint alábontott információk közzétételére szol
gáló táblázatos jegyzék.

text block

Eredménnyel szemben valós
értéken értékeltként megjelölt
pénzügyi instrumentumok
közzététele [text block]

Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltként Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
megjelölt pénzügyi instrumentumok közzététele. [Hivat
kozás: Valós értéken [member]; Pénzügyi instrumentu
mok, csoport [member]]

L 429/247

Pénzügyi instrumentumok
közzététele kamatlábtípus
szerint [text block]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

text block

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
instrumentumok közzététele. [Hivatkozás: Valós értéken
[member]; Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

DisclosureOfFinancialInstru
mentsExplanatory

text block

Pénzügyi instrumentumok
közzététele [text block]

A pénzügyi instrumentumok teljes közzététele.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
text block
mentsHeldForTradingExplana
tory

Kereskedési céllal tartott
pénzügyi instrumentumok
közzététele [text block]

A kereskedési céllal tartottként besorolt pénzügyi inst Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
rumentumok közzététele. [Hivatkozás: Pénzügyi inst
rumentumok, csoport [member]]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsLineItems

Részletes információk
A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
közzététele a pénzügyi
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
instrumentumokról [line items] niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialInstru
mentsTable

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabiliti
esAbstract

Pénzügyi kötelezettségek
közzététele [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabiliti
esAffectedByAmendmentsTo
IFRS9ForPrepaymentFeatures
WithNegativeCompensatio
nAbstract

Az IFRS 9 standard
előtörlesztési jellemzők –
negatív kompenzáció
tekintetében bevezetett
módosításai által érintett
pénzügyi kötelezettségek
közzététele [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabiliti
esAffectedByAmendmentsTo
IFRS9ForPrepaymentFeatures
WithNegativeCompensation
Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabiliti
esAffectedByAmendmentsTo
IFRS9ForPrepaymentFeatures
WithNegativeCompensation
LineItems

table

A pénzügyi instrumentumok részleteivel kapcsolatos Közzététel: IFRS 7 31, közzététel:
IFRS 7 7, közzététel: IFRS 7 35K
információk közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.
Az Európai Unió Hivatalos Lapja

text block

Részletes információk
közzététele a pénzügyi
instrumentumokról [table]

Közzététel: IFRS 7 »Hatókör«

HU

ifrs-full
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Előtag

Pénzügyi kötelezettségek az IFRS 9 standard előtörlesztési Közzététel: IFRS 9 7.2.34
jellemzők – negatív kompenzáció tekintetében bevezetett
módosításaiból eredő megjelölésének közzététele.

Az IFRS 9 standard
előtörlesztési jellemzők –
negatív kompenzáció
tekintetében bevezetett
módosításai által érintett
pénzügyi kötelezettségek
közzététele [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

2020.12.18.

Az IFRS 9 standard
előtörlesztési jellemzők –
negatív kompenzáció
tekintetében bevezetett
módosításai által érintett
pénzügyi kötelezettségek
közzététele [text block]

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Hivatkozások

Pénzügyi kötelezettségek az IFRS 9 standard előtörlesztési Közzététel: IFRS 9 7.2.34
jellemzők – negatív kompenzáció tekintetében bevezetett
módosításaiból eredő megjelölésével kapcsolatos informá
ciók közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.

DisclosureOfFinancialLiabiliti
esAffectedByAmendmentsTo
IFRS9ForPrepaymentFeatures
WithNegativeCompensation
Table

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabiliti
esAtDateOfInitialApplicatio
nOfIFRS9Abstract

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabiliti
esAtDateOfInitialApplicatio
nOfIFRS9Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabiliti
esAtDateOfInitialApplicatio
nOfIFRS9LineItems

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabiliti
esAtDateOfInitialApplicatio
nOfIFRS9Table

table

Pénzügyi kötelezettségek
Az IFRS 9 standard első alkalmazásának időpontjában a Közzététel: IFRS 7 42I
közzététele az IFRS 9 standard pénzügyi kötelezettségekkel kapcsolatos információk
első alkalmazásának
közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.
időpontjában [table]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabiliti
esExplanatory

text block

Pénzügyi kötelezettségek
közzététele [text block]

A pénzügyi kötelezettségek közzététele. [Hivatkozás: Közzététel: IFRS 7 7
Pénzügyi kötelezettségek]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabiliti
esHeldForTradingExplanatory

text block

Kereskedési céllal tartott
pénzügyi kötelezettségek
közzététele [text block]

A kereskedési céllal tartottként besorolt pénzügyi kötele Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
zettségek közzététele. [Hivatkozás: Pénzügyi kötelezett
ségek]

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabiliti
esLineItems

Pénzügyi kötelezettségek
közzététele [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

ifrs-full

DisclosureOfFinancialLiabiliti
esTable

Pénzügyi kötelezettségek
közzététele [table]

A pénzügyi kötelezettségekkel kapcsolatos információk Közzététel: IFRS 7 7
közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.

HU

ifrs-full

table

Az IFRS 9 standard
előtörlesztési jellemzők –
negatív kompenzáció
tekintetében bevezetett
módosításai által érintett
pénzügyi kötelezettségek
közzététele [table]

Dokumentációs címke

2020.12.18.

Előtag

Pénzügyi kötelezettségek
közzététele az IFRS 9 standard
első alkalmazásának
időpontjában [abstract]
text block

Pénzügyi kötelezettségek
közzététele az IFRS 9 standard
első alkalmazásának
időpontjában [line items]
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table

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Pénzügyi kötelezettségek közzététele az IFRS 9 standard Közzététel: IFRS 7 42I
Pénzügyi kötelezettségek
közzététele az IFRS 9 standard első alkalmazásának időpontjában.
első alkalmazásának
időpontjában [text block]

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

text block

Pénzügyi kockázat kezelésének
közzététele [text block]

A gazdálkodó egység pénzügyikockázat-kezelési gyakorla Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
tának és politikáinak közzététele.

ifrs-full

DisclosureOfFirstTimeAdopti
onExplanatory

text block

Első alkalmazás közzététele
[text block]

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok gazdál Közzététel: IFRS 1 »Bemutatás és
kodó egység általi első alkalmazására vonatkozó teljes közzététel«
közzététel.

ifrs-full

DisclosureOfFormsOfFundin
gOfStructuredEntityAndTheir
WeightedaverageLifeExplana
tory

text block

Strukturált gazdálkodó egység
finanszírozási formáinak és
azok súlyozott átlagos
futamidejének közzététele [text
block]

A strukturált gazdálkodó egységek finanszírozási formá Példa: IFRS 12 B26 g
inak (például kereskedelmi értékpapír vagy középlejáratú
banki kötvény) és azok súlyozott átlagos futamidejének
közzététele.

ifrs-full

DisclosureOfGeneralAndAd
ministrativeExpenseExplana
tory

text block

Általános és igazgatási
ráfordítás közzététele [text
block]

Az általános és igazgatási ráfordítások közzététele. [Hivat Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
kozás: Igazgatási ráfordítások]

ifrs-full

DisclosureOfGeneralHedgeAc text block
countingExplanatory

Általános fedezeti elszámolások Az általános fedezeti elszámolások teljes közzététele.
közzététele [text block]

ifrs-full

DisclosureOfGeneralInforma
tionAboutFinancialState
mentsExplanatory

Általános információk
közzététele a pénzügyi
kimutatásokról [text block]

ifrs-full

DisclosureOfGeographicalAre
asAbstract

Földrajzi területekre vonatkozó
közzététel [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfGeographicalAre text block
asExplanatory

Földrajzi területekre vonatkozó A földrajzi területekre vonatkozó közzététel.
közzététel [text block]

ifrs-full

DisclosureOfGeographicalAre
asLineItems

Földrajzi területekre vonatkozó A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
közzététel [line items]
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

ifrs-full

DisclosureOfGeographicalAre table
asTable

Földrajzi területekre vonatkozó A földrajzi területekkel kapcsolatos információk közzété Közzététel: IFRS 8 33
telére szolgáló táblázatos jegyzék.
közzététel [table]

ifrs-full

DisclosureOfGoingConcern
Explanatory

text block

Vállalkozás folytatásának
közzététele [text block]

A pénzügyi kimutatásokkal kapcsolatos általános informá Közzététel: IAS 1 51
ciók teljes közzététele.

Közzététel: IFRS 8 33

Közzététel a gazdálkodó egységnek a vállalkozás folytatá Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
sára vonatkozó képességéről.

2020.12.18.

text block

Közzététel: IFRS 7 »Fedezeti
elszámolások«

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DisclosureOfFinancialRiskMa
nagementExplanatory

HU

ifrs-full
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Goodwill közzététele [text
block]

A goodwill közzététele. [Hivatkozás: Goodwill]

ifrs-full

DisclosureOfGoodwillNotAl
locatedToCashgeneratingUnit
Explanatory

text

Pénztermelő egységre fel nem
osztott goodwill magyarázata

Annak magyarázata, hogy az üzleti kombinációban Közzététel: IAS 36 133
megszerzett goodwill valamely része miért nincs felosztva
valamely pénztermelő egységre (egységcsoportra). [Hivat
kozás: Goodwill; Pénztermelő egységek [member]; Üzleti
kombinációk [member]]

ifrs-full

DisclosureOfGovernment
GrantsExplanatory

text block

Állami támogatások
közzététele [text block]

Az állami támogatások teljes közzététele.

Közzététel: IAS 20 »Közzététel«

ifrs-full

DisclosureOfHedgeAccountin
gAbstract

ifrs-full

DisclosureOfHedgeAccoun
tingExplanatory

Fedezeti elszámolások
közzététele [text block]

A fedezeti elszámolások közzététele.

Közzététel: IFRS 7 22 (hatályát
veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

DisclosureOfHedgeAccoun
tingLineItems

Részletes információk
közzététele a fedezeti
ügyletekről [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

ifrs-full

DisclosureOfHedgeAccoun
tingTable

Részletes információk
közzététele a fedezeti
ügyletekről [table]

A fedezeti ügyletek részleteivel kapcsolatos információk Közzététel: IFRS 7 22 (hatályát
közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.
veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

DisclosureOfHowEntityAggre text block
gatedInterestsInSimilarEntiti
esExplanatory

Annak közzététele, hogy a
gazdálkodó egység hogyan
összesítette hasonló
gazdálkodó egységekben lévő
érdekeltségeit [text block]

Annak közzététele, hogy a gazdálkodó egység hogyan Közzététel: IFRS 12 B3
összesítette hasonló gazdálkodó egységekben lévő érde
keltségeit.

ifrs-full

DisclosureOfHyperinflatio
naryReportingExplanatory

Hiperinflációs beszámolásra
vonatkozó közzététel [text
block]

A hiperinflációs gazdaságokban teljesített pénzügyi beszá Közzététel: IAS 29 »Közzétételek«
molás teljes közzététele.

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLos
sAndReversalOfImpairment
LossAbstract

Általános gyakorlat: IAS 1 10 e

Részletes információk
közzététele a fedezeti
ügyletekről [abstract]
text block

table

text block

Értékvesztés miatti veszteség és
értékvesztés miatti veszteség
visszaírásának közzététele
[abstract]
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text block
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DisclosureOfGoodwillExpla
natory

HU

ifrs-full
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Értékvesztés miatti veszteség és
értékvesztés miatti veszteség
visszaírásának közzététele [text
block]

Az értékvesztés miatti veszteség és az értékvesztés miatti Közzététel: IAS 36 126
veszteség visszaírásának közzététele. [Hivatkozás: Érték
vesztés miatti veszteség; Értékvesztés miatti veszteség
visszaírása]

Értékvesztés miatti veszteség és
értékvesztés miatti veszteség
visszaírásának közzététele [line
items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

DisclosureOfImpairmentLos
sAndReversalOfImpairment
LossExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLos
sAndReversalOfImpairment
LossLineItems

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLos
sAndReversalOfImpairment
LossTable

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLoss
RecognisedOrReversedAbst
ract

Pénztermelő egységre elszámolt
vagy visszaírt értékvesztés
miatti veszteség közzététele
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLoss
RecognisedOrReversedLineI
tems

Pénztermelő egységre elszámolt
vagy visszaírt értékvesztés
miatti veszteség közzététele
[line items]

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentLoss
RecognisedOrReversedTable

table

Pénztermelő egységre elszámolt A pénztermelő egységre vonatkozóan megjelenített vagy Közzététel: IAS 36 130 d ii
vagy visszaírt értékvesztés
visszaírt értékvesztés miatti veszteséggel kapcsolatos infor
mációk közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.
miatti veszteség közzététele
[table]

ifrs-full

DisclosureOfImpairmentO
fAssetsExplanatory

text block

Eszközök értékvesztésének
közzététele [text block]

Az eszközök értékvesztésének teljes közzététele.

Közzététel: IAS 36 »Közzététel«

ifrs-full

DisclosureOfIncomeTaxExpla
natory

text block

Nyereségadó közzététele [text
block]

A nyereségadók teljes közzététele.

Közzététel: IAS 12 »Közzététel«

ifrs-full

DisclosureOfIndirectMeasure
mentOfFairValueOfGoodsOr
ServicesReceivedOtherEqui
tyInstrumentsGrantedDuring
PeriodExplanatory

text block

Kapott javak és szolgáltatások
valós értékének közvetett
módon való meghatározásának
közzététele – időszak alatt
nyújtott egyéb
tőkeinstrumentumok [text
block]

Információk közzététele a gazdálkodó egység egyéb (rész Közzététel: IFRS 2 47 b
vényopción kívüli) tőkeinstrumentumai ellenértékeként
kapott javak és szolgáltatások valós értékének közvetett
(a nyújtott tőkeinstrumentumok valós értéke alapján
történő) meghatározásáról.

text block

table

HU

ifrs-full

L 429/252

Előtag

Értékvesztés miatti veszteség és Az értékvesztés miatti veszteséggel és az értékvesztés Közzététel: IAS 36 126
értékvesztés miatti veszteség
miatti veszteség visszaírásával kapcsolatos információk
visszaírásának közzététele
közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.
[table]
Az Európai Unió Hivatalos Lapja

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Kapott javak és szolgáltatások
valós értékének közvetett
módon való meghatározásának
közzététele – időszak alatt
módosított részvényalapú
kifizetési megállapodások [text
block]

Információk közzététele a gazdálkodó egység módosított Közzététel: IFRS 2 47 c
részvényalapú kifizetési megállapodás keretében nyújtott
tőkeinstrumentumai ellenértékeként kapott javak és szol
gáltatások valós értékének közvetett (a nyújtott tőkeinst
rumentumok valós értéke alapján történő) meghatározásá
ról.

ifrs-full

DisclosureOfIndirectMeasure
mentOfFairValueOfGoodsOr
ServicesReceivedShareOpti
onsGrantedDuringPeriodExp
lanatory

text block

Kapott javak és szolgáltatások
valós értékének közvetett
módon való meghatározásának
közzététele – időszak alatt
nyújtott részvényopciók [text
block]

Információk közzététele a gazdálkodó egység részvényop Közzététel: IFRS 2 47 a
cióinak ellenértékeként kapott javak és szolgáltatások
valós értékének közvetett (a nyújtott tőkeinstrumentumok
valós értéke alapján történő) meghatározásáról.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utActivitiesSubjectToRateRe
gulationAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utActivitiesSubjectToRateRe
gulationExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utActivitiesSubjectToRateRe
gulationLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utActivitiesSubjectToRateRe
gulationTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utAgriculturalProduceAbstract

Mezőgazdasági termékkel
kapcsolatos információk
közzététele [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo text block
utAgriculturalProduceExplana
tory

Mezőgazdasági termékkel
kapcsolatos információk
közzététele [text block]

Árszabályozás hatálya alá
tartozó tevékenységekkel
kapcsolatos információk
közzététele [abstract]
text block

table

Árszabályozás hatálya alá
tartozó tevékenységekkel
kapcsolatos információk
közzététele [text block]

Árszabályozás hatálya alá tartozó tevékenységekkel Közzététel: IFRS 14
kapcsolatos információk közzététele. Az árszabályozás a »Árszabályozás hatálya alá tartozó
vevőknek a termékekért és szolgáltatásokért felszámítható tevékenységek magyarázata«
árak meghatározására vonatkozó keretelvek összessége,
amelyeket árszabályozó felügyel és/vagy hagy jóvá.

Árszabályozás hatálya alá
tartozó tevékenységekkel
kapcsolatos információk
közzététele [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Árszabályozás hatálya alá
tartozó tevékenységekkel
kapcsolatos információk
közzététele [table]

Az árszabályozás hatálya alá tartozó tevékenységekkel Közzététel: IFRS 14
kapcsolatos információk közzétételére szolgáló táblázatos »Árszabályozás hatálya alá tartozó
jegyzék.
tevékenységek magyarázata«

A mezőgazdasági termékkel kapcsolatos információk Közzététel: IAS 41 46 b ii
közzététele. A mezőgazdasági termék a gazdálkodó
egység biológiai eszközeinek betakarított terméke. [Hivat
kozás: Biológiai eszközök]

L 429/253

text block

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DisclosureOfIndirectMeasure
mentOfFairValueOfGoodsOr
ServicesReceivedSharebased
PaymentArrangementsModifi
edDuringPeriodExplanatory

HU

ifrs-full
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

DisclosureOfInformationAbo
utAgriculturalProduceTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utAmountsRecognisedInRela
tionToRegulatoryDeferralAc
countBalancesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utAmountsRecognisedInRela
tionToRegulatoryDeferralAc
countBalancesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utAmountsRecognisedInRela
tionToRegulatoryDeferralAc
countBalancesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utAmountsRecognisedInRela
tionToRegulatoryDeferralAc
countBalancesTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utAmountsThatAffectedState
mentOfComprehensiveInco
meAsResultOfHedgeAccoun
tingAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utAmountsThatAffectedState
mentOfComprehensiveInco
meAsResultOfHedgeAccoun
tingExplanatory

table

text block

table

text block

Mezőgazdasági termékkel
kapcsolatos információk
közzététele [table]
Hatósági halasztott
számlaegyenlegekkel
kapcsolatosan megjelenített
összegekre vonatkozó
információk közzététele
[abstract]
Hatósági halasztott
számlaegyenlegekkel
kapcsolatosan megjelenített
összegekre vonatkozó
információk közzététele [text
block]
Hatósági halasztott
számlaegyenlegekkel
kapcsolatosan megjelenített
összegekre vonatkozó
információk közzététele [line
items]
Hatósági halasztott
számlaegyenlegekkel
kapcsolatosan megjelenített
összegekre vonatkozó
információk közzététele [table]
Azon összegekre vonatkozó
információk közzététele,
amelyek a fedezeti elszámolás
eredményeként hatással voltak
az átfogó jövedelemre
vonatkozó kimutatásra
[abstract]
Azon összegekre vonatkozó
információk közzététele,
amelyek a fedezeti elszámolás
eredményeként hatással voltak
az átfogó jövedelemre
vonatkozó kimutatásra [text
block]

Hivatkozások

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.
A mezőgazdasági termékkel kapcsolatos információk Közzététel: IAS 41 46 b ii
közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.

A hatósági halasztott számlaegyenlegekkel kapcsolatosan Közzététel: IFRS 14 »A
megjelenített összegekre vonatkozó információk közzété megjelenített összegek
tele. [Hivatkozás: Hatósági halasztott számlaegyenlegek magyarázata«
[member]]
A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.
A hatósági halasztott számlaegyenlegekkel összefüggésben Közzététel: IFRS 14 »A
megjelenített összegekkel kapcsolatos információk közzé megjelenített összegek
tételére szolgáló táblázatos jegyzék.
magyarázata«

Azon összegekre vonatkozó információk közzététele, Közzététel: IFRS 7 24C
amelyek a fedezeti elszámolás eredményeként hatással
voltak az átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásra.

2020.12.18.

ifrs-full

Mezőgazdasági termékkel
kapcsolatos információk
közzététele [line items]

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DisclosureOfInformationAbo
utAgriculturalProduceLineI
tems

Címke

HU

ifrs-full

Az elem típusa
és attribútumai
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

DisclosureOfInformationAbo
utAmountsThatAffectedState
mentOfComprehensiveInco
meAsResultOfHedgeAccoun
tingTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utConsolidatedStructuredEnti
tiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utConsolidatedStructuredEnti
tiesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utConsolidatedStructuredEnti
tiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utConsolidatedStructuredEnti
tiesTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utCreditExposuresDesignate
dAsMeasuredAtFairValueTh
roughProfitOrLossAbstract

table

Hivatkozások

Azon összegekre vonatkozó
információk közzététele,
amelyek a fedezeti elszámolás
eredményeként hatással voltak
az átfogó jövedelemre
vonatkozó kimutatásra [line
items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Azon összegekre vonatkozó
információk közzététele,
amelyek a fedezeti elszámolás
eredményeként hatással voltak
az átfogó jövedelemre
vonatkozó kimutatásra [table]

A fedezeti elszámolás eredményeként az átfogó jövede Közzététel: IFRS 7 24C
lemre vonatkozó kimutatást befolyásoló összegekkel
kapcsolatos információk közzétételére szolgáló táblázatos
jegyzék.

Információk közzététele a
konszolidált strukturált
gazdálkodó egységekről
[abstract]
text block

table

Információk közzététele a
konszolidált strukturált
gazdálkodó egységekről [text
block]

Információk közzététele a konszolidált strukturált gazdál Közzététel: IFRS 12 »A
kodó egységekről. [Hivatkozás: Konszolidált strukturált gazdálkodó egység konszolidált
gazdálkodó egységek [member]]
strukturált gazdálkodó
egységekben lévő érdekeltségeivel
kapcsolatos kockázatok jellege«

Információk közzététele a
konszolidált strukturált
gazdálkodó egységekről [line
items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Információk közzététele a
konszolidált strukturált
gazdálkodó egységekről [table]

A konszolidált strukturált gazdálkodó egységekkel kapcso Közzététel: IFRS 12 »A
latos információk közzétételére szolgáló táblázatos jegy gazdálkodó egység konszolidált
zék.
strukturált gazdálkodó
egységekben lévő érdekeltségeivel
kapcsolatos kockázatok jellege«

Információk közzététele az
eredménnyel szemben valós
értéken értékeltként megjelölt
hitelezési kitettségekről
[abstract]

L 429/255

ifrs-full

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DisclosureOfInformationAbo
utAmountsThatAffectedState
mentOfComprehensiveInco
meAsResultOfHedgeAccoun
tingLineItems

Címke

HU

ifrs-full

Az elem típusa
és attribútumai
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Előtag
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péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

DisclosureOfInformationAbo text block
utCreditExposuresDesignate
dAsMeasuredAtFairValueTh
roughProfitOrLossExplanatory

Információk közzététele az
eredménnyel szemben valós
értéken értékeltként megjelölt
hitelezési kitettségekről [text
block]

Információk közzététele az eredménnyel szemben valós Közzététel: IFRS 7 24G
értéken értékeltként megjelölt hitelezési kitettségekről.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utCreditExposuresDesignate
dAsMeasuredAtFairValueTh
roughProfitOrLossLineItems

Információk közzététele az
eredménnyel szemben valós
értéken értékeltként megjelölt
hitelezési kitettségekről [line
items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utCreditExposuresDesignate
dAsMeasuredAtFairValueTh
roughProfitOrLossTable

Információk közzététele az
eredménnyel szemben valós
értéken értékeltként megjelölt
hitelezési kitettségekről [table]

Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltként Közzététel: IFRS 7 24G
megjelölt hitelezési kitettségekkel kapcsolatos információk
közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utCreditRiskThatArisesFrom
ContractsWithinScopeO
fIFRS17Abstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utCreditRiskThatArisesFrom
ContractsWithinScopeO
fIFRS17Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utCreditRiskThatArisesFrom
ContractsWithinScopeO
fIFRS17LineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utCreditRiskThatArisesFrom
ContractsWithinScopeO
fIFRS17Table

Információk közzététele az
IFRS 17 standard hatókörébe
tartozó szerződésekből eredő
hitelkockázatról [abstract]
text block

Információk közzététele az IFRS 17 standard hatókörébe Közzététel: IFRS 17 131
tartozó szerződésekből eredő hitelkockázatról.
(hatályos: 2021.1.1.)

Információk közzététele az
IFRS 17 standard hatókörébe
tartozó szerződésekből eredő
hitelkockázatról [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Információk közzététele az
IFRS 17 standard hatókörébe
tartozó szerződésekből eredő
hitelkockázatról [table]

Az IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződésekből Közzététel: IFRS 17 131
eredő hitelkockázattal kapcsolatos információk közzététe (hatályos: 2021.1.1.)
lére szolgáló táblázatos jegyzék.

2020.12.18.

table

Információk közzététele az
IFRS 17 standard hatókörébe
tartozó szerződésekből eredő
hitelkockázatról [text block]
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table

HU

ifrs-full
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Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Információk közzététele
meghatározott juttatási
programokról [abstract]

DisclosureOfInformationAbo
utEmployeesExplanatory

text block

Információk közzététele a
munkavállalókról [text block]

Információk közzététele a munkavállalókról.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utEntitysHedgingRelations
hipsDirectlyAffectedByUncer
taintyArisingFromInterestRa
teBenchmarkReformExplana
tory

text block

Információk közzététele a
gazdálkodó egységnek a
referencia-kamatláb
reformjából eredő
bizonytalansággal közvetlenül
érintett fedezeti kapcsolatairól
[text block]

Információk közzététele a gazdálkodó egységnek a refe Közzététel: IFRS 7.24H
rencia-kamatláb reformjából eredő bizonytalansággal
közvetlenül érintett fedezeti kapcsolatairól.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utExpectedRecognitionOf
ContractualServiceMarginIn
ProfitOrLossAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utExpectedRecognitionOf
ContractualServiceMarginIn
ProfitOrLossExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utExpectedRecognitionOf
ContractualServiceMarginIn
ProfitOrLossLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utExpectedRecognitionOf
ContractualServiceMarginIn
ProfitOrLossTable

table

A szerződéses szolgáltatási margin eredményben való Közzététel: IFRS 17 109
Információk közzététele a
várható megjelenítésével kapcsolatos információk közzété (hatályos: 2021.1.1.)
szerződéses szolgáltatási
margin eredményben való
telére szolgáló táblázatos jegyzék.
várható megjelenítéséről [table]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utInterestsInStructuredEntity
Explanatory

text block

Információk közzététele a
strukturált gazdálkodó
egységben lévő
érdekeltségekről [text block]

Általános gyakorlat: IAS 1 10 e

Információk közzététele a
szerződéses szolgáltatási
margin eredményben való
várható megjelenítéséről
[abstract]
text block

Információk közzététele a
szerződéses szolgáltatási
margin eredményben való
várható megjelenítéséről [text
block]

Információk közzététele a szerződéses szolgáltatási Közzététel: IFRS 17 109
margin eredményben való várható megjelenítéséről. (hatályos: 2021.1.1.)
[Hivatkozás: Szerződéses szolgáltatási margin [member]]

Információk közzététele a
szerződéses szolgáltatási
margin eredményben való
várható megjelenítéséről [line
items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Kvalitatív és kvantitatív információk közzététele a struk Közzététel: IFRS 12 26
turált gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségeiről,
ideértve többek között a strukturált gazdálkodó egységek
jellegét, célját, méretét és tevékenységeit, valamint a struk
turált gazdálkodó egységek finanszírozásának módját.

L 429/257

ifrs-full

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DisclosureOfInformationAbo
utDefinedBenefitPlansAbstract

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Információk közzététele a
kulcspozíciókban lévő
vezetőkről [text block]

Információk közzététele a kulcspozíciókban lévő vezetők Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
ről. [Hivatkozás: Gazdálkodó egység vagy az anyavállalat
kulcspozícióban lévő vezetői [member]]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utLiquidityArrangementsGua
ranteesOrOtherCommit
mentsWithThirdPartiesThat
MayAffectFairValueOrRiskO
fInterestsInStructuredEntities
Explanatory

text block

Információk közzététele
azokról a harmadik féllel
kötött likviditási
megállapodásokról és
garanciákról, valamint azon
harmadik féllel szembeni egyéb
kötelezettségvállalásokról,
amelyek hatással lehetnek a
gazdálkodó egység strukturált
gazdálkodó egységben lévő
érdekeltségeinek valós értékére
vagy kockázatára [text block]

Információk közzététele azokról a harmadik féllel kötött Példa: IFRS 12 B26 e
likviditási megállapodásokról és garanciákról, valamint
azon harmadik féllel szembeni egyéb kötelezettségvállalá
sokról, amelyek hatással lehetnek a gazdálkodó egység
strukturált gazdálkodó egységben lévő érdekeltségeinek
valós értékére vagy kockázatára. [Hivatkozás: Garanciák
[member]]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo text block
utMaturityProfileOfDefinedBe
nefitObligationExplanatory

Meghatározott juttatási
kötelem lejárati
összhangelemzésére vonatkozó
információk közzététele [text
block]

A meghatározott juttatási kötelem lejárati összhangelem Közzététel: IAS 19 147 c
zésére vonatkozó információk közzététele. Ez magában
foglalja a meghatározott juttatási kötelem súlyozott átlag
tartamát, valamint egyéb információkat is tartalmazhat a
juttatások kifizetésének időbeli eloszlásával kapcsolatban,
mint például a juttatási kifizetések lejárati összhang-elem
zését. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási kötelem, jelen
értéken]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utMethodsInputsAndAssump
tionsUsedForAllocatingTran
sactionPriceExplanatory

Ügyleti ár allokálására használt A vevői szerződésekben alkalmazott ügyleti ár allokálására Közzététel: IFRS 15 126 c
módszerekre, inputokra és
használt módszerekre, inputokra és feltételezésekre vonat
feltételezésekre vonatkozó
kozó információk közzététele.
információk közzététele [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo text block
utMethodsInputsAndAssump
tionsUsedForAssessingWhet
herEstimateOfVariableConsi
derationIsConstrainedExplana
tory

Annak értékelésére használt
módszerekre, inputokra és
feltételezésekre vonatkozó
információk közzététele, hogy
a változó ellenérték becslése
korlátozott-e [text block]

Annak értékelésére használt módszerekre, inputokra és Közzététel: IFRS 15 126 b
feltételezésekre vonatkozó információk közzététele, hogy
a változó ellenérték becslése korlátozott-e.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utMethodsInputsAndAssump
tionsUsedForDeterminingT
ransactionPriceExplanatory

Ügyleti ár meghatározására
használt módszerekre,
inputokra és feltételezésekre
vonatkozó információk
közzététele [text block]

A vevői szerződésekben alkalmazott ügyleti ár meghatá Közzététel: IFRS 15 126 a
rozására használt módszerekre, inputokra és feltételezé
sekre vonatkozó információk közzététele.

text block

text block

2020.12.18.

text block
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DisclosureOfInformationAbo
utKeyManagementPersonnel
Explanatory

HU

ifrs-full
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

text block

Címke

Hivatkozások

A vevői szerződésekben rögzített visszaküldésre, visszaté Közzététel: IFRS 15 126 d
rítésekre vonatkozó és egyéb hasonló kötelmek értékelé
sére használt módszerekre, inputokra és feltételezésekre
vonatkozó információk közzététele.

DisclosureOfInformationAbo
utMethodsInputsAndAssump
tionsUsedForMeasuringObli
gationsForReturnsRefundsAn
dOtherSimilarObligationsExp
lanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utOverlayApproachForAssoci
atesAbstract

Átfedési megközelítésre
vonatkozó információk
közzététele társult
vállalkozások esetében
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo text block
utOverlayApproachForAssoci
atesExplanatory

Átfedési megközelítésre
vonatkozó információk
közzététele társult
vállalkozások esetében [text
block]

Átfedési megközelítésre vonatkozó információk közzété Közzététel: IFRS 4 39M (hatályos:
tele társult vállalkozások esetében.
az IFRS 9 első alkalmazásától)

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utOverlayApproachForAssoci
atesLineItems

Átfedési megközelítésre
vonatkozó információk
közzététele társult
vállalkozások esetében [line
items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utOverlayApproachForAsso
ciatesTable

Átfedési megközelítésre
vonatkozó információk
közzététele társult
vállalkozások esetében [table]

A társult vállalkozások esetében alkalmazott átfedési Közzététel: IFRS 4 39M (hatályos:
megközelítéssel kapcsolatos információk közzétételére az IFRS 9 első alkalmazásától)
szolgáló táblázatos jegyzék.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utOverlayApproachForJoint
VenturesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utOverlayApproachForJoint
VenturesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utOverlayApproachForJoint
VenturesLineItems

HU

ifrs-full

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

table

Visszaküldésre, visszatérítésekre
vonatkozó és egyéb hasonló
kötelmek értékelésére használt
módszerekre, inputokra és
feltételezésekre vonatkozó
információk közzététele [text
block]

Dokumentációs címke

2020.12.18.

Előtag

Átfedési megközelítésre
vonatkozó információk
közzététele közös
vállalkozások esetében
[abstract]
text block

Átfedési megközelítésre vonatkozó információk közzété Közzététel: IFRS 4 39M (hatályos:
tele közös vállalkozások esetében.
az IFRS 9 első alkalmazásától)

Átfedési megközelítésre
vonatkozó információk
közzététele közös
vállalkozások esetében [line
items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

L 429/259

Átfedési megközelítésre
vonatkozó információk
közzététele közös
vállalkozások esetében [text
block]

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

DisclosureOfInformationAbo
utTemporaryExemptionFro
mIFRS9ForAssociatesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utTemporaryExemptionFro
mIFRS9ForAssociatesExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utTemporaryExemptionFro
mIFRS9ForAssociatesLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utTemporaryExemptionFro
mIFRS9ForAssociatesTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utTemporaryExemptionFro
mIFRS9ForJointVenturesAbst
ract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utTemporaryExemptionFro
mIFRS9ForJointVenturesExp
lanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utTemporaryExemptionFro
mIFRS9ForJointVenturesLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utTemporaryExemptionFro
mIFRS9ForJointVenturesTable

text block

table

text block

table

Átfedési megközelítésre
vonatkozó információk
közzététele közös
vállalkozások esetében [table]
Az IFRS 9 standard alóli
átmeneti felmentésre
vonatkozó információk társult
vállalkozások esetében
[abstract]
Az IFRS 9 standard alóli
átmeneti felmentésre
vonatkozó információk
közzététele társult
vállalkozások esetében [text
block]
Az IFRS 9 standard alóli
átmeneti felmentésre
vonatkozó információk
közzététele társult
vállalkozások esetében [line
items]
Az IFRS 9 standard alóli
átmeneti felmentésre
vonatkozó információk társult
vállalkozások esetében [table]
Az IFRS 9 standard alóli
átmeneti felmentésre
vonatkozó információk közös
vállalkozások esetében
[abstract]
Az IFRS 9 standard alóli
átmeneti felmentésre
vonatkozó információk közös
vállalkozások esetében [text
block]
Az IFRS 9 standard alóli
átmeneti felmentésre
vonatkozó információk közös
vállalkozások esetében [line
items]
Az IFRS 9 standard alóli
átmeneti felmentésre
vonatkozó információk közös
vállalkozások esetében [table]

Hivatkozások

A közös vállalkozások esetében alkalmazott átfedési Közzététel: IFRS 4 39M (hatályos:
megközelítéssel kapcsolatos információk közzétételére az IFRS 9 első alkalmazásától)
szolgáló táblázatos jegyzék.

Az IFRS 9 standard alóli átmeneti felmentésre vonatkozó Közzététel: IFRS 4 39J (hatályát
veszti: 2021.1.1.)
információk közzététele társult vállalkozások esetében.

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.
A társult vállalkozások esetében az IFRS 9 standard alóli Közzététel: IFRS 4 39J (hatályát
átmeneti felmentéssel kapcsolatos információk közzététe veszti: 2021.1.1.)
lére szolgáló táblázatos jegyzék.

Az IFRS 9 standard alóli átmeneti felmentésre vonatkozó Közzététel: IFRS 4 39J (hatályát
veszti: 2021.1.1.)
információk közzététele közös vállalkozások esetében.

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.
A közös vállalkozások esetében az IFRS 9 standard alóli Közzététel: IFRS 4 39J (hatályát
átmeneti felmentéssel kapcsolatos információk közzététe veszti: 2021.1.1.)
lére szolgáló táblázatos jegyzék.

2020.12.18.

ifrs-full

table

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DisclosureOfInformationAbo
utOverlayApproachForJoint
VenturesTable

Címke

HU

ifrs-full

Az elem típusa
és attribútumai
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

DisclosureOfInformationAbo
utTermsAndConditionsOf
HedgingInstrumentsAnd
HowTheyAffectFutureCashF
lowsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utTermsAndConditionsOf
HedgingInstrumentsAnd
HowTheyAffectFutureCashF
lowsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utTermsAndConditionsOf
HedgingInstrumentsAnd
HowTheyAffectFutureCashF
lowsTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utUnconsolidatedStructure
dEntitiesControlledByInvest
mentEntityAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utUnconsolidatedStructure
dEntitiesControlledByInvest
mentEntityExplanatory

Hivatkozások

Információk közzététele a
fedezeti instrumentumok
feltételeiről, valamint a
jövőbeni cash flow-kra
gyakorolt hatásukról [abstract]
text block

table

Információk közzététele a
fedezeti instrumentumok
feltételeiről, valamint a
jövőbeni cash flow-kra
gyakorolt hatásukról [text
block]

Információk közzététele a fedezeti instrumentumok felté Közzététel: IFRS 7 23A
teleiről, valamint a jövőbeni cash flow-kra gyakorolt hatá
sukról. [Hivatkozás: Fedezeti instrumentumok [member]]

Információk közzététele a
fedezeti instrumentumok
feltételeiről, valamint a
jövőbeni cash flow-kra
gyakorolt hatásukról [line
items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Információk közzététele a
fedezeti instrumentumok
feltételeiről, valamint a
jövőbeni cash flow-kra
gyakorolt hatásukról [table]

A fedezeti instrumentumok feltételeivel, valamint a jövő Közzététel: IFRS 7 23A
beni cash flow-kra gyakorolt hatásukkal kapcsolatos infor
mációk közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.

Információk közzététele a
befektetési gazdálkodó egység
által ellenőrzött nem
konszolidált strukturált
gazdálkodó egységekről
[abstract]
text block

Információk közzététele a
befektetési gazdálkodó egység
által ellenőrzött nem
konszolidált strukturált
gazdálkodó egységekről [text
block]

Információk közzététele a befektetési gazdálkodó egység Közzététel: IFRS 12 19F
által ellenőrzött nem konszolidált strukturált gazdálkodó
egységekről. [Hivatkozás: Befektetési gazdálkodó egységek
közzététele [text block]; Nem konszolidált strukturált
gazdálkodó egységek [member]]
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ifrs-full

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DisclosureOfInformationAbo
utTermsAndConditionsOf
HedgingInstrumentsAnd
HowTheyAffectFutureCashF
lowsAbstract

Címke

HU

ifrs-full

Az elem típusa
és attribútumai

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Hivatkozások

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Információk közzététele a
befektetési gazdálkodó egység
által ellenőrzött nem
konszolidált strukturált
gazdálkodó egységekről [table]

A befektetési gazdálkodó egység által ellenőrzött nem Közzététel: IFRS 12 19F
konszolidált strukturált gazdálkodó egységekkel kapcso
latos információk közzétételére szolgáló táblázatos jegy
zék.

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utUnconsolidatedStructure
dEntitiesControlledByInvest
mentEntityTable

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utUnconsolidatedSubsidiarie
sAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utUnconsolidatedSubsidiaries
Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utUnconsolidatedSubsidiaries
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationAbo
utUnconsolidatedSubsidiaries
Table

ifrs-full

DisclosureOfInformationForE
achMaterialImpairmentLoss
RecognisedOrReversedForIn
dividualAssetOrCashgenera
tingUnitAbstract

Egyedi eszközre vagy
pénztermelő egységre
elszámolt vagy visszaírt
értékvesztés miatti veszteségre
vonatkozó információk
közzététele [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationForE text block
achMaterialImpairmentLoss
RecognisedOrReversedForIn
dividualAssetOrCashgenera
tingUnitExplanatory

Egyedi eszközre vagy
pénztermelő egységre
elszámolt vagy visszaírt
értékvesztés miatti veszteségre
vonatkozó információk
közzététele [text block]

Információk közzététele a nem
konszolidált leányvállalatokról
[abstract]
text block

Információk közzététele a nem Információk közzététele a nem konszolidált leányvállala Közzététel: IFRS 12 19B
konszolidált leányvállalatokról tokról. [Hivatkozás: Leányvállalatok [member]]
[text block]
Információk közzététele a nem A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
konszolidált leányvállalatokról meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
[line items]
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

table
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DisclosureOfInformationAbo
utUnconsolidatedStructure
dEntitiesControlledByInvest
mentEntityLineItems

HU

Információk közzététele a
befektetési gazdálkodó egység
által ellenőrzött nem
konszolidált strukturált
gazdálkodó egységekről [line
items]

ifrs-full

table

Dokumentációs címke
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Előtag

Információk közzététele a nem A nem konszolidált leányvállalatokkal kapcsolatos infor Közzététel: IFRS 12 19B
konszolidált leányvállalatokról mációk közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.
[table]

2020.12.18.

Az egyedi eszközre vagy pénztermelő egységre elszámolt Közzététel: IAS 36 130
vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteségre vonatkozó
információk közzététele. [Hivatkozás: Goodwill; Érték
vesztés miatti veszteség; Értékvesztés miatti veszteség
visszaírása; Pénztermelő egységek [member]]

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

ifrs-full

DisclosureOfInformationForE table
achMaterialImpairmentLoss
RecognisedOrReversedForIn
dividualAssetOrCashgenera
tingUnitTable

Egyedi eszközre vagy
pénztermelő egységre
elszámolt vagy visszaírt
értékvesztés miatti veszteségre
vonatkozó információk
közzététele [table]

Az olyan egyedi eszközzel vagy pénztermelő egységgel Közzététel: IAS 36 130
kapcsolatos információk közzétételére szolgáló táblázatos
jegyzék, amelyre értékvesztés miatti veszteséget számoltak
el vagy írtak vissza.

ifrs-full

DisclosureOfInformationFo
rIndividualAssetOrCashgene
ratingUnitWithSignificantA
mountOfGoodwillOrIntangib
leAssetsWithIndefiniteUseful
LivesAbstract

Pénztermelő egységekre
vonatkozó információk
közzététele [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInformationFo
rIndividualAssetOrCashgene
ratingUnitWithSignificantA
mountOfGoodwillOrIntangib
leAssetsWithIndefiniteUseful
LivesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInformationFo
rIndividualAssetOrCashgene
ratingUnitWithSignificantA
mountOfGoodwillOrIntangib
leAssetsWithIndefiniteUseful
LivesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInformationFo
rIndividualAssetOrCashgene
ratingUnitWithSignificantA
mountOfGoodwillOrIntangib
leAssetsWithIndefiniteUseful
LivesTable

text block

table

Pénztermelő egységekre
vonatkozó információk
közzététele [text block]

A pénztermelő egységekre vonatkozó információk közzé Közzététel: IAS 36 134
tétele. [Hivatkozás: Pénztermelő egységek [member]]

Pénztermelő egységekre
vonatkozó információk
közzététele [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Pénztermelő egységekre
vonatkozó információk
közzététele [table]

A pénztermelő egységekkel kapcsolatos információk Közzététel: IAS 36 134
közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.
L 429/263

Egyedi eszközre vagy
pénztermelő egységre
elszámolt vagy visszaírt
értékvesztés miatti veszteségre
vonatkozó információk
közzététele [line items]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DisclosureOfInformationForE
achMaterialImpairmentLoss
RecognisedOrReversedForIn
dividualAssetOrCashgenera
tingUnitLineItems

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

DisclosureOfInformationSuffi text block
cientToPermitReconciliatio
nOfClassesDeterminedForFair
ValueMeasurementToLineI
temsInStatementOfFinancial
PositionAssetsExplanatory

Elegendő információ
közzététele a valós értéken
történő értékelendő
csoportoknak a pénzügyi
helyzetre vonatkozó kimutatás
tételsoraival való
egyeztetéséhez – eszközök
[text block]

Elegendő információ közzététele a valós értéken történő Közzététel: IFRS 13 94
értékelendő eszközcsoportoknak a pénzügyi helyzetre
vonatkozó kimutatás tételsoraival való egyeztetéséhez.

ifrs-full

DisclosureOfInformationSuffi text block
cientToPermitReconciliatio
nOfClassesDeterminedForFair
ValueMeasurementToLineI
temsInStatementOfFinancial
PositionEntitysOwnEquityInst
rumentsExplanatory

Elegendő információ
közzététele a valós értéken
történő értékelendő
csoportoknak a pénzügyi
helyzetre vonatkozó kimutatás
tételsoraival való
egyeztetéséhez – a gazdálkodó
egység saját
tőkeinstrumentumai [text
block]

Elegendő információ közzététele a gazdálkodó egység Közzététel: IFRS 13 94
saját tőkeinstrumentumai valós értéken történő értéke
lendő csoportjainak a pénzügyi helyzetre vonatkozó
kimutatás tételsoraival való egyeztetéséhez.

ifrs-full

DisclosureOfInformationSuffi text block
cientToPermitReconciliatio
nOfClassesDeterminedForFair
ValueMeasurementToLineI
temsInStatementOfFinancial
PositionLiabilitiesExplanatory

Elegendő információ
közzététele a valós értéken
történő értékelendő
csoportoknak a pénzügyi
helyzetre vonatkozó kimutatás
tételsoraival való
egyeztetéséhez –
kötelezettségek [text block]

Elegendő információ közzététele a valós értéken történő Közzététel: IFRS 13 94
értékelendő kötelezettségcsoportoknak a pénzügyi hely
zetre vonatkozó kimutatás tételsoraival való egyeztetésé
hez.

ifrs-full

DisclosureOfInformationTha
tEnablesUsersOfFinancialSta
tementsToEvaluateChangesIn
LiabilitiesArisingFromFinan
cingActivitiesExplanatory

text block

Azon információk közzététele,
amelyek lehetővé teszik a
pénzügyi kimutatások
felhasználói számára, hogy
értékeljék a finanszírozási
tevékenységekből eredő
kötelezettségek változásait [text
block]

Azon információk közzététele, amelyek lehetővé teszik a Közzététel: IAS 7 44A
pénzügyi kimutatások felhasználói számára, hogy érté
keljék a finanszírozási tevékenységekből eredő kötelezett
ségek változásait, ideértve a cash flow-kból eredő és a
nem pénzbeli változásokat is. [Hivatkozás: Finanszírozási
tevékenységekből eredő kötelezettségek]

ifrs-full

DisclosureOfInitialApplicatio
nOfStandardsOrInterpretati
onsAbstract

Standardok és értelmezések
első alkalmazásának
közzététele [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInitialApplicatio
nOfStandardsOrInterpretati
onsLineItems

Standardok és értelmezések
első alkalmazásának
közzététele [line items]

HU

ifrs-full
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Előtag

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
2020.12.18.

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

table

Címke

Hivatkozások

DisclosureOfInitialApplicatio
nOfStandardsOrInterpretati
onsTable

A standardok és értelmezések első alkalmazásával kapcso Közzététel: IAS 8 28
latos információk közzétételére szolgáló táblázatos jegy
zék.

ifrs-full

DisclosureOfInputsToMethod
sUsedToMeasureContracts
WithinScopeOfIFRS17Abst
ract

Az IFRS 17 standard
hatókörébe tartozó
szerződések értékeléséhez
használt módszerek inputjainak
közzététele [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfInputsToMethod text block
sUsedToMeasureContracts
WithinScopeOfIFRS17Expla
natory

Az IFRS 17 standard
Az IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződések érté Közzététel: IFRS 17 117 a
(hatályos: 2021.1.1.)
hatókörébe tartozó
keléséhez használt módszerek inputjainak közzététele.
szerződések értékeléséhez
használt módszerek inputjainak
közzététele [text block]

ifrs-full

DisclosureOfInputsToMethod
sUsedToMeasureContracts
WithinScopeOfIFRS17LineI
tems

Az IFRS 17 standard
hatókörébe tartozó
szerződések értékeléséhez
használt módszerek inputjainak
közzététele [line items]

ifrs-full

DisclosureOfInputsToMethod table
sUsedToMeasureContracts
WithinScopeOfIFRS17Table

Az IFRS 17 standard
Az IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződések érté Közzététel: IFRS 17 117 a
hatókörébe tartozó
keléséhez használt módszerek inputjaival kapcsolatos (hatályos: 2021.1.1.)
szerződések értékeléséhez
információk közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.
használt módszerek inputjainak
közzététele [table]

ifrs-full

DisclosureOfInstruments
text
WithPotentialFutureDilutive
EffectNotIncludedInCalculati
onOfDilutedEarningsPerShare
Explanatory

Jövőben esetlegesen hígító
hatású, az egy részvényre jutó
eredmény hígított értékének
kiszámításánál figyelembe nem
vett instrumentumok
ismertetése

Az egy részvényre jutó eredmény alapértékét a jövőben Közzététel: IAS 33 70 c
esetlegesen hígító olyan instrumentumok ismertetése
(beleértve a feltételesen kibocsátandó részvényeket),
amelyeket nem vettek figyelembe az egy részvényre jutó
eredmény hígított értéke kiszámításánál, mivel azok a
beszámolási időszak(ok)ban hígítással ellentétes hatásúak
voltak.

ifrs-full

DisclosureOfInsuranceCont
ractsExplanatory

Biztosítási szerződések
közzététele [text block]

A biztosítási szerződések teljes közzététele.

HU

ifrs-full

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

L 429/265

Közzététel: IFRS 17 »Közzététel«
(hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
IFRS 4 »Közzététel« (hatályát
veszti: 2021.1.1.)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

text block

Standardok és értelmezések
első alkalmazásának
közzététele [table]

Dokumentációs címke

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

DisclosureOfInsurancePremi
umRevenueExplanatory

text block

A biztosítási díjból származó bevétel közzététele. [Hivat Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
Biztosítási díjból származó
bevétel közzététele [text block] kozás: Bevételek]

ifrs-full

DisclosureOfInsuranceRisk
Explanatory

text block

Biztosítási kockázat közzététele A pénzügyi kockázaton kívüli, a kötvénytulajdonos által a Közzététel: IFRS 4 39 c (hatályát
[text block]
kibocsátóra átruházott kockázat közzététele.
veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAsset
sAbstract

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAsset
sAndGoodwillExplanatory

text block

Immateriális javak és goodwill
közzététele [text block]

Az immateriális javak és a goodwill közzététele. [Hivatko Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
zás: Immateriális javak és goodwill]

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssets
Explanatory

text block

Immateriális javak közzététele
[text block]

Az immateriális javak teljes közzététele.

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssets
LineItems

Részletes információk
közzététele az immateriális
javakról [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssets
MaterialToEntityAbstract

Gazdálkodó egység számára
lényeges immateriális javak
közzététele [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssets
MaterialToEntityExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssets
MaterialToEntityLineItems

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssets
MaterialToEntityTable

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssets
Table

HU

ifrs-full

L 429/266

Előtag

Részletes információk
közzététele az immateriális
javakról [abstract]

A gazdálkodó egység számára lényeges immateriális javak Közzététel: IAS 38 122 b
közzététele. [Hivatkozás: Gazdálkodó egység számára
lényeges immateriális eszközök]

Gazdálkodó egység számára
lényeges immateriális javak
közzététele [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

table

Gazdálkodó egység számára
lényeges immateriális javak
közzététele [table]

A gazdálkodó egység számára lényeges immateriális Közzététel: IAS 38 122 b
javakkal kapcsolatos információk közzétételére szolgáló
táblázatos jegyzék.

table

Részletes információk
közzététele az immateriális
javakról [table]

Az immateriális javak részleteivel kapcsolatos információk Közzététel: IAS 38 118
közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.

2020.12.18.

Gazdálkodó egység számára
lényeges immateriális javak
közzététele [text block]
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text block

Közzététel: IAS 38 »Közzététel«

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Határozatlan hasznos
élettartamú immateriális javak
közzététele [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssets text block
WithIndefiniteUsefulLifeExpla
natory

Határozatlan hasznos
élettartamú immateriális javak
közzététele [text block]

A határozatlan hasznos élettartamú immateriális javak Közzététel: IAS 38 122 a
közzététele. [Hivatkozás: Határozatlan hasznos élettar
tamú immateriális javak]

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssets
WithIndefiniteUsefulLifeLineI
tems

Határozatlan hasznos
élettartamú immateriális javak
közzététele [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

ifrs-full

DisclosureOfIntangibleAssets
WithIndefiniteUsefulLifeTable

table

Határozatlan hasznos
élettartamú immateriális javak
közzététele [table]

A határozatlan hasznos élettartamú immateriális javakkal Közzététel: IAS 38 122 a
kapcsolatos információk közzétételére szolgáló táblázatos
jegyzék.

ifrs-full

DisclosureOfInterestExpense
Explanatory

text block

Kamatráfordítás közzététele
[text block]

A kamatráfordítás közzététele. [Hivatkozás: Kamatráfordí Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
tás]

ifrs-full

DisclosureOfInterestIncome
ExpenseExplanatory

text block

Kamatbevétel (-ráfordítás)
közzététele [text block]

A kamatbevétel és a kamatráfordítás közzététele. [Hivat Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
kozás: Kamatbevétel (-ráfordítás)]

ifrs-full

DisclosureOfInterestIncome
Explanatory

text block

Kamatbevétel közzététele [text
block]

A kamatbevétel közzététele. [Hivatkozás: Kamatbevétel]

ifrs-full

DisclosureOfInterestInFunds
Explanatory

text block

Pénzalapokban lévő érdekeltség A gazdálkodó egység leszerelési, helyreállítási és környe Közzététel: IFRIC 5 »Konszenzus«
közzététele [text block]
zetrehabilitációs pénzalapokban lévő érdekeltségeinek
teljes közzététele.

ifrs-full

DisclosureOfInterestsInAssoci text block
atesExplanatory

Társult vállalkozásokban lévő
érdekeltségek közzététele [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfInterestsInJoin
tArrangementsExplanatory

text block

Közös megállapodásokban lévő A közös megállapodásokban lévő érdekeltségek közzété Közzététel: IFRS 12 2 b ii
érdekeltségek közzététele [text tele. A közös megállapodás olyan megállapodás, amely
block]
felett két vagy több fél közös ellenőrzést gyakorol.

ifrs-full

DisclosureOfInterestsInOthe
rEntitiesExplanatory

text block

Más gazdálkodó egységekben
lévő érdekeltségek közzététele
[text block]

A más gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségek teljes Közzététel: IFRS 12 1
közzététele.

ifrs-full

DisclosureOfInterestsInSubsi
diariesExplanatory

text block

Leányvállalatokban lévő
érdekeltségek közzététele [text
block]

A leányvállalatokban lévő érdekeltségek közzététele. Közzététel: IFRS 12 2 b i
[Hivatkozás: Leányvállalatok [member]]

Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
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DisclosureOfIntangibleAssets
WithIndefiniteUsefulLifeAbst
ract

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

A társult vállalkozásokban lévő érdekeltségek közzététele. Közzététel: IFRS 12 2 b ii
[Hivatkozás: Társult vállalkozások [member]]

L 429/267

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

DisclosureOfInterestsInUn
consolidatedStructuredEntiti
esExplanatory

text block

Nem konszolidált strukturált
gazdálkodó egységekben lévő
érdekeltségek közzététele [text
block]

Érdekeltségek közzététele olyan strukturált gazdálkodó Közzététel: IFRS 12 2 b iii
egységekben, amelyek nem állnak a gazdálkodó egység
ellenőrzése alatt (nem konszolidált strukturált gazdálkodó
egységek). [Hivatkozás: Nem konszolidált strukturált
gazdálkodó egységek [member]]

ifrs-full

DisclosureOfInterimFinancial
ReportingExplanatory

text block

Évközi pénzügyi beszámolás
közzététele [text block]

Az évközi pénzügyi beszámolás teljes közzététele.

ifrs-full

DisclosureOfInternalCreditEx
posuresAbstract

ifrs-full

DisclosureOfInternalCreditEx
posuresExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInternalCreditEx
posuresLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInternalCreditEx
posuresTable

ifrs-full

HU

ifrs-full

L 429/268

Előtag

Közzététel: IAS 34 »Az évközi
pénzügyi beszámoló tartalma«

Belső hitelminősítések
közzététele [abstract]
text block

A belső hitelminősítések közzététele. [Hivatkozás: Belső Példa: IFRS 7 IG25 (hatályát
hitelminősítések [member]]
veszti: 2021.1.1.), példa:
IFRS 7 36 c (hatályát veszti:
2021.1.1.)

Belső hitelminősítések
közzététele [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

table

Belső hitelminősítések
közzététele [table]

A belső hitelminősítésekkel kapcsolatos információk Példa: IFRS 7 IG25 (hatályát
közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.
veszti: 2021.1.1.), példa:
IFRS 7 36 c (hatályát veszti:
2021.1.1.)

DisclosureOfInventoriesExpla
natory

text block

Készletek közzététele [text
block]

A készletek teljes közzététele.

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentCont
ractsLiabilitiesExplanatory

text block

Befektetési szerződésből eredő
kötelezettségek közzététele
[text block]

A befektetési szerződésből eredő kötelezettségek közzété Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
tele. [Hivatkozás: Befektetési szerződésből eredő kötele
zettségek]

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentEntiti
esExplanatory

text block

Befektetési gazdálkodó
egységek közzététele [text
block]

A befektetési gazdálkodó egységek közzététele. A befekte Közzététel: IFRS 12 »Befektetési
tési gazdálkodó egység olyan gazdálkodó egység, amely: a) gazdálkodó egység minősítés«
pénzeszközöket gyűjt egy vagy több befektetőtől a célból,
hogy e befektető(k) számára befektetéskezelési szolgáltatá
sokat végezzen; b) a befektető(k) felé vállalja, hogy üzleti
célja a pénzeszközök befektetésével kizárólag a tőkefel
értékelődésből származó megtérülés, a befektetési jövede
lem, vagy mindkettő; c) lényegében minden befekteté
sének teljesítményét valós értéken értékeli és elemzi.
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Belső hitelminősítések
közzététele [text block]

Közzététel: IAS 2 »Közzététel«

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentPro
pertyExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentPro
pertyLineItems

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentPro
pertyTable

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentsAc
countedForUsingEquityMet
hodExplanatory

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Részletes információk
közzététele a befektetési célú
ingatlanról [abstract]
text block

A befektetési célú ingatlan teljes közzététele.

Részletes információk
közzététele a befektetési célú
ingatlanról [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

table

Részletes információk
közzététele a befektetési célú
ingatlanról [table]

A befektetési célú ingatlan részleteivel kapcsolatos infor Közzététel: IAS 40 32A
mációk közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.

text block

Tőkemódszerrel elszámolt
befektetések közzététele [text
block]

A tőkemódszerrel elszámolt befektetések közzététele. Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
[Hivatkozás: Tőkemódszerrel elszámolt befektetések]

ifrs-full

DisclosureOfInvestmentsOt
text block
herThanInvestmentsAccoun
tedForUsingEquityMethodExp
lanatory

Tőkemódszerrel elszámolt
befektetéseken kívüli
befektetések közzététele [text
block]

A tőkemódszerrel elszámolt befektetéseken kívüli befekte Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
tések közzététele. [Hivatkozás: Tőkemódszerrel elszámolt
befektetéseken kívüli befektetések]

ifrs-full

DisclosureOfIssuedCapitalExp text block
lanatory

Jegyzett tőke közzététele [text
block]

A jegyzett tőke közzététele. [Hivatkozás: Jegyzett tőke]

ifrs-full

DisclosureOfJointOperation
sAbstract

Közös tevékenységek
közzététele [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfJointOperations
Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfJointOperations
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfJointOperations
Table

ifrs-full

DisclosureOfJointVenture
sAbstract

text block

table

Közzététel: IAS 40 »Közzététel«

Általános gyakorlat: IAS 1 10 e

Közös tevékenységek
közzététele [text block]

A közös tevékenységek közzététele. [Hivatkozás: Közös Közzététel: IFRS 12 B4 c
tevékenységek [member]]

Közös tevékenységek
közzététele [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Közös tevékenységek
közzététele [table]

A közös tevékenységekkel kapcsolatos információk közzé Közzététel: IFRS 12 B4 c
tételére szolgáló táblázatos jegyzék.

Közös vállalkozások
közzététele [abstract]

L 429/269

Befektetési célú ingatlan
közzététele [text block]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DisclosureOfInvestmentPro
pertyAbstract

Címke

HU

ifrs-full

Az elem típusa
és attribútumai

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A közös vállalkozások közzététele. [Hivatkozás: Közös Közzététel: IAS 27 17 b,
vállalkozások [member]]
közzététel: IAS 27 16 b,
közzététel: IFRS 12 B4 b

Közös vállalkozások
közzététele [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

table

Közös vállalkozások
közzététele [table]

A közös vállalkozásokkal kapcsolatos információk közzé Közzététel: IAS 27 17 b,
tételére szolgáló táblázatos jegyzék.
közzététel: IAS 27 16 b,
közzététel: IFRS 12 B4 b

DisclosureOfLeasePrepay
mentsExplanatory

text block

Lízingdíjelőlegek közzététele
[text block]

Lízingdíjelőlegek közzététele. [Hivatkozás: Előlegek]

Általános gyakorlat: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfLeasesExplana
tory

text block

Lízingek közzététele [text
block]

A lízingek teljes közzététele.

Közzététel: IFRS 16 »Bemutatás«,
közzététel: IFRS 16 »Közzététel«

ifrs-full

DisclosureOfLiabilitiesMeasu
redAtFairValueAndIssuedWit
hInseparableThirdpartyCredi
tEnhancementAbstract

ifrs-full

DisclosureOfLiabilitiesMeasu
redAtFairValueAndIssuedWit
hInseparableThirdpartyCredi
tEnhancementExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfLiabilitiesMeasu
redAtFairValueAndIssuedWit
hInseparableThirdpartyCredi
tEnhancementLineItems

ifrs-full

DisclosureOfJointVenturesLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfJointVentures
Table

ifrs-full

Valós értéken értékelt és
harmadik fél által adott
elválaszthatatlan hitelminőségjavítási lehetőséggel kibocsátott
kötelezettségek közzététele
[abstract]
text block

A valós értéken értékelt és harmadik fél által adott elvá Közzététel: IFRS 13 98
laszthatatlan hitelminőség-javítási lehetőséggel kibocsátott
kötelezettségek közzététele. [Hivatkozás: Valós értéken
értékelt és harmadik fél által adott elválaszthatatlan hitel
minőség-javítási lehetőséggel kibocsátott kötelezettségek
[member]]

Valós értéken értékelt és
harmadik fél által adott
elválaszthatatlan hitelminőségjavítási lehetőséggel kibocsátott
kötelezettségek közzététele
[line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

2020.12.18.

Valós értéken értékelt és
harmadik fél által adott
elválaszthatatlan hitelminőségjavítási lehetőséggel kibocsátott
kötelezettségek közzététele
[text block]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DisclosureOfJointVentures
Explanatory

HU

Közös vállalkozások
közzététele [text block]

ifrs-full

text block

Címke

L 429/270

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

table

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A valós értéken értékelt, harmadik fél által adott elválaszt Közzététel: IFRS 13 98
hatatlan hitelminőség-javítási lehetőséggel kibocsátott
kötelezettségekkel kapcsolatos információk közzétételére
szolgáló táblázatos jegyzék.

DisclosureOfLiabilitiesMeasu
redAtFairValueAndIssuedWit
hInseparableThirdpartyCredi
tEnhancementTable

ifrs-full

DisclosureOfLiquidityRiskExp text block
lanatory

Likviditási kockázat közzététele A likviditási kockázat közzététele. [Hivatkozás: Likviditási Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
kockázat [member]]
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfLiquidityRiskO
fInsuranceContractsExplana
tory

Biztosítási szerződések
likviditási kockázatának
közzététele [text block]

A biztosítási szerződések likviditási kockázatával kapcso Közzététel: IFRS 4 39 d (hatályát
latos információk közzététele. [Hivatkozás: Likviditási veszti: 2021.1.1.)
kockázat [member]; Biztosítási szerződések típusai [mem
ber]]

ifrs-full

DisclosureOfLoansAndAdvan text block
cesToBanksExplanatory

Bankoknak nyújtott kölcsönök
és előlegek közzététele [text
block]

A bankoknak nyújtott kölcsönök és előlegek közzététele. Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
[Hivatkozás: Bankoknak nyújtott kölcsönök és előlegek]

ifrs-full

DisclosureOfLoansAndAdvan text block
cesToCustomersExplanatory

Ügyfeleknek nyújtott
kölcsönök és előlegek
közzététele [text block]

Az ügyfeleknek nyújtott kölcsönök és előlegek közzété Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
tele. [Hivatkozás: Ügyfeleknek nyújtott kölcsönök és előle
gek]

ifrs-full

DisclosureOfMajorCustomer
sAbstract

Főbb vásárlók közzététele
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMajorCustomers
LineItems

Főbb vásárlók közzététele [line A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
items]
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

ifrs-full

DisclosureOfMajorCustomers
Table

ifrs-full

DisclosureOfMarketRiskExpla text block
natory

ifrs-full

DisclosureOfMarketRiskOfIn
suranceContractsExplanatory

text block

A gazdálkodó egység főbb vásárlóival kapcsolatos infor Közzététel: IFRS 8 34
mációk közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.

Piaci kockázat közzététele [text A piaci kockázat közzététele. [Hivatkozás: Piaci kockázat Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
[member]]
block]
Biztosítási szerződések piaci
kockázatának közzététele [text
block]

A biztosítási szerződések piaci kockázatával kapcsolatos Közzététel: IFRS 4 39 d (hatályát
információk közzététele. [Hivatkozás: Piaci kockázat veszti: 2021.1.1.)
[member]; Biztosítási szerződések típusai [member]]

L 429/271

text block

Főbb vásárlók közzététele
[table]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

table

Valós értéken értékelt és
harmadik fél által adott
elválaszthatatlan hitelminőségjavítási lehetőséggel kibocsátott
kötelezettségek közzététele
[table]

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForDerivativeFinancialLiabiliti
esAbstract

Származékos pénzügyi
kötelezettségekre vonatkozó
lejárati elemzés közzététele
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForDerivativeFinancialLiabiliti
esLineItems

Származékos pénzügyi
kötelezettségekre vonatkozó
lejárati elemzés közzététele
[line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis table
ForDerivativeFinancialLiabiliti
esTable

Származékos pénzügyi
kötelezettségekre vonatkozó
lejárati elemzés közzététele
[table]

A származékos pénzügyi kötelezettségek lejárati elemzé Közzététel: IFRS 7 39 b
sével kapcsolatos információk közzétételére szolgáló
táblázatos jegyzék.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForFinancialAssetsHeldForMa
nagingLiquidityRiskAbstract

Likviditási kockázat kezelésére
tartott pénzügyi eszközök
lejárati elemzésének közzététele
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis text block
ForFinancialAssetsHeldForMa
nagingLiquidityRiskExplana
tory

Likviditási kockázat kezelésére A likviditási kockázat kezelésére tartott pénzügyi Közzététel: IFRS 7 B11E
tartott pénzügyi eszközök
eszközök lejárati elemzésének közzététele. [Hivatkozás:
lejárati elemzésének közzététele Pénzügyi eszközök; Likviditási kockázat [member]]
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForFinancialAssetsHeldForMa
nagingLiquidityRiskLineItems

Likviditási kockázat kezelésére
tartott pénzügyi eszközök
lejárati elemzésének közzététele
[line items]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis table
ForFinancialAssetsHeldForMa
nagingLiquidityRiskTable

Likviditási kockázat kezelésére A likviditási kockázat kezelésére tartott pénzügyi Közzététel: IFRS 7 B11E
tartott pénzügyi eszközök
eszközök lejárati elemzésével kapcsolatos információk
lejárati elemzésének közzététele közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.
[table]

HU

ifrs-full

L 429/272

Előtag

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForLiquidityRiskThatArisesF
romContractsWithinScopeO
fIFRS17Abstract

Az IFRS 17 standard
hatókörébe tartozó
szerződésekből eredő likviditási
kockázat lejárati elemzésének
közzététele [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis text block
ForLiquidityRiskThatArisesF
romContractsWithinScopeO
fIFRS17Explanatory

Az IFRS 17 standard
Az IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződésekből Közzététel: IFRS 17 132 b
hatókörébe tartozó
eredő likviditási kockázat lejárati elemzésének közzététele. (hatályos: 2021.1.1.)
szerződésekből eredő likviditási
kockázat lejárati elemzésének
közzététele [text block]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForLiquidityRiskThatArisesF
romContractsWithinScopeO
fIFRS17LineItems

Az IFRS 17 standard
hatókörébe tartozó
szerződésekből eredő likviditási
kockázat lejárati elemzésének
közzététele [line items]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis table
ForLiquidityRiskThatArisesF
romContractsWithinScopeO
fIFRS17Table

Az IFRS 17 standard
Az IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződésekből Közzététel: IFRS 17 132 b
hatókörébe tartozó
eredő likviditási kockázat lejárati elemzésével kapcsolatos (hatályos: 2021.1.1.)
szerződésekből eredő likviditási információk közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.
kockázat lejárati elemzésének
közzététele [table]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForNonderivativeFinancialLia
bilitiesAbstract

Nem származékos pénzügyi
kötelezettségekre vonatkozó
lejárati elemzés közzététele
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis
ForNonderivativeFinancialLia
bilitiesLineItems

Nem származékos pénzügyi
kötelezettségekre vonatkozó
lejárati elemzés közzététele
[line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysis table
ForNonderivativeFinancialLia
bilitiesTable

Nem származékos pénzügyi
kötelezettségekre vonatkozó
lejárati elemzés közzététele
[table]

A nem származékos pénzügyi kötelezettségek lejárati Közzététel: IFRS 7 39 a
elemzésével kapcsolatos információk közzétételére szol
gáló táblázatos jegyzék.

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

L 429/273

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

DisclosureOfMaturityAnalysi
sOfFinanceLeasePaymentsRe
ceivableExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysi
sOfFinanceLeasePaymentsRe
ceivableLineItems

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysi
sOfFinanceLeasePaymentsRe
ceivableTable

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysi
sOfOperatingLeasePayment
sAbstract

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysi
sOfOperatingLeasePayments
Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysi
sOfOperatingLeasePayments
LineItems

Hivatkozások

A pénzügyi lízingből származó
díjkövetelésekre vonatkozó
lejárati elemzés közzététele
[abstract]

text block

table

A pénzügyi lízingből származó
díjkövetelésekre vonatkozó
lejárati elemzés közzététele
[text block]

A pénzügyi lízingből származó díjkövetelésekre vonat Közzététel: IFRS 16 94
kozó lejárati elemzés közzététele. A pénzügyi lízing
olyan lízing, amely lényegében átadja a mögöttes eszköz
tulajdonlásával járó összes kockázatot és hasznot.

A pénzügyi lízingből származó
díjkövetelésekre vonatkozó
lejárati elemzés közzététele
[line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

A pénzügyi lízingből származó A pénzügyi lízingből származó díjkövetelésekre vonat Közzététel: IFRS 16 94
díjkövetelésekre vonatkozó
kozó lejárati elemzéssel kapcsolatos információk közzété
lejárati elemzés közzététele
telére szolgáló táblázatos jegyzék.
[table]

Operatív lízingből származó
lízingfizetésekre vonatkozó
lejárati elemzés közzététele
[abstract]

text block

Operatív lízingből származó
lízingfizetésekre vonatkozó
lejárati elemzés közzététele
[text block]

Az operatív lízingből származó lízingfizetésekre vonat Közzététel: IFRS 16 97
kozó lejárati elemzés közzététele. Az operatív lízing
olyan lízing, amely nem adja át a mögöttes eszköz tulaj
donlásával járó lényegében összes kockázatot és hasznot.

Operatív lízingből származó
lízingfizetésekre vonatkozó
lejárati elemzés közzététele
[line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

2020.12.18.

ifrs-full

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DisclosureOfMaturityAnalysi
sOfFinanceLeasePaymentsRe
ceivableAbstract

Címke

HU

ifrs-full

Az elem típusa
és attribútumai
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

table

Operatív lízingből származó
lízingfizetésekre vonatkozó
lejárati elemzés közzététele
[table]

Az operatív lízingből származó lízingfizetések lejárati Közzététel: IFRS 16 97
elemzésével kapcsolatos információk közzétételére szol
gáló táblázatos jegyzék.

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysi
sOfUndiscountedCashOutf
lowsToRepurchaseDerecogni
sedFinancialAssetsExplanatory

text block

Kivezetett pénzügyi eszközök
visszavásárlásához szükséges
diszkontálatlan pénzeszközkiáramlások vagy az átadott
eszközök tekintetében az
átvevőnek fizetendő összegek
lejárati elemzésének közzététele
[text block]

Lejárati elemzés közzététele azon diszkontálatlan pénzesz Közzététel: IFRS 7 42E e
köz-kiáramlások vonatkozásában, amelyekre a kivezetett
pénzügyi eszközök visszavásárlásához szükség lenne
vagy lehet, vagy azon egyéb összegek vonatkozásában,
amelyek az átadott eszközök tekintetében az átvevőnek
fizetendők, bemutatva a gazdálkodó egység folytatódó
részvételének fennmaradó, szerződés szerinti lejáratait.
[Hivatkozás: Kivezetett pénzügyi eszközök visszavásárlá
sához szükséges diszkontálatlan pénzeszköz-kiáramlás;
Átadott eszközök tekintetében az átvevőnek fizetett
egyéb összegek]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysi
sOfUndiscountedCashOutf
lowsToRepurchaseDerecogni
sedFinancialAssetsOrAmo
untsPayableToTransfereeIn
RespectOfTransferredAsset
sAbstract

Kivezetett pénzügyi eszközök
visszavásárlásához szükséges
diszkontálatlan pénzeszközkiáramlások vagy az átadott
eszközök tekintetében az
átvevőnek fizetendő összegek
lejárati elemzésének közzététele
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfMaturityAnalysi
sOfUndiscountedCashOutf
lowsToRepurchaseDerecogni
sedFinancialAssetsOrAmo
untsPayableToTransfereeIn
RespectOfTransferredAssetsLi
neItems

Kivezetett pénzügyi eszközök
visszavásárlásához szükséges
diszkontálatlan pénzeszközkiáramlások vagy az átadott
eszközök tekintetében az
átvevőnek fizetendő összegek
lejárati elemzésének közzététele
[line items]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DisclosureOfMaturityAnalysi
sOfOperatingLeasePayments
Table

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.
L 429/275

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Hivatkozások

DisclosureOfNatureAndExten
tOfRisksArisingFromFinancia
lInstrumentsAbstract

Pénzügyi instrumentumokból
eredő kockázatok jellegének és
mértékének közzététele
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExten text block
tOfRisksArisingFromFinancia
lInstrumentsExplanatory

Pénzügyi instrumentumokból
eredő kockázatok jellegének és
mértékének közzététele [text
block]

Azon információk közzététele, amelyek képessé teszik a Közzététel: IFRS 7 31
pénzügyi kimutatások felhasználóit a pénzügyi instrumen
tumokból eredő azon kockázatok jellegének és mérté
kének értékelésére, amelyeknek a gazdálkodó egység ki
van téve. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport
[member]]

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExten
tOfRisksArisingFromFinancia
lInstrumentsLineItems

Pénzügyi instrumentumokból
eredő kockázatok jellegének és
mértékének közzététele [line
items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExten table
tOfRisksArisingFromFinancia
lInstrumentsTable

Pénzügyi instrumentumokból
eredő kockázatok jellegének és
mértékének közzététele [table]

A pénzügyi instrumentumokból eredő kockázatok jelle Közzététel: IFRS 7 33, közzététel:
gével és mértékével kapcsolatos információk közzétételére IFRS 7 34
szolgáló táblázatos jegyzék.

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExten text block
tOfRisksArisingFromInsuran
ceContractsExplanatory

Biztosítási szerződésekből
eredő kockázatok jellegének és
mértékének közzététele [text
block]

A biztosítási szerződésekből eredő kockázatok jellegének Közzététel: IFRS 4 38 (hatályát
és mértékének közzététele. [Hivatkozás: Biztosítási szerző veszti: 2021.1.1.)
dések típusai [member]]

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExten
tOfRisksThatAriseFromCont
ractsWithinScopeO
fIFRS17Abstract

Az IFRS 17 standard
hatókörébe tartozó
szerződésekből eredő
kockázatok jellegének és
mértékének közzététele
[abstract]
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ifrs-full
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DisclosureOfMaturityAnalysi
sOfUndiscountedCashOutf
lowsToRepurchaseDerecogni
sedFinancialAssetsOrAmo
untsPayableToTransfereeIn
RespectOfTransferredAssets
Table

HU

A kivezetett pénzügyi eszközök visszavásárlásához szük Közzététel: IFRS 7 42E e
séges diszkontálatlan pénzeszköz-kiáramlások vagy az
átadott eszközök tekintetében az átvevőnek fizetendő
összegek lejárati elemzésével kapcsolatos információk
közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.

ifrs-full

table

Kivezetett pénzügyi eszközök
visszavásárlásához szükséges
diszkontálatlan pénzeszközkiáramlások vagy az átadott
eszközök tekintetében az
átvevőnek fizetendő összegek
lejárati elemzésének közzététele
[table]

Dokumentációs címke

L 429/276

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

DisclosureOfNatureAndExten text block
tOfRisksThatAriseFromCont
ractsWithinScopeO
fIFRS17Explanatory

Az IFRS 17 standard
hatókörébe tartozó
szerződésekből eredő
kockázatok jellegének és
mértékének közzététele [text
block]

Az IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződésekből Közzététel: IFRS 17 124
eredő kockázatok jellegének és mértékének a közzététele. (hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 125 (hatályos: 2021.1.1.)

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExten
tOfRisksThatAriseFromCont
ractsWithinScopeOfIFRS17Li
neItems

Az IFRS 17 standard
hatókörébe tartozó
szerződésekből eredő
kockázatok jellegének és
mértékének közzététele [line
items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

ifrs-full

DisclosureOfNatureAndExten table
tOfRisksThatAriseFromCont
ractsWithinScopeO
fIFRS17Table

Az IFRS 17 standard
hatókörébe tartozó
szerződésekből eredő
kockázatok jellegének és
mértékének közzététele [table]

Az IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződésekből Közzététel: IFRS 17 124
eredő kockázatok jellegével és mértékével kapcsolatos (hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
információk közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.
IFRS 17 125 (hatályos: 2021.1.1.)

ifrs-full

DisclosureOfNatureOfPotenti
alIncomeTaxConsequencesT
hatWouldResultFromPaymen
tOfDividendExplanatory

text

Osztalékfizetésből eredő
potenciális nyereségadókövetkezmények jellegének
ismertetése

Azon nyereségadó-következmények jellegének az ismerte Közzététel: IAS 12 82A
tése, amelyek a gazdálkodó egység olyan jogrendszerben
található részvényeseinek történő osztalékfizetésből ered
nek, ahol a nyereségadó kulcsa magasabb vagy alacso
nyabb, ha a nettó nyereség vagy a felhalmozott eredmény
egészét, vagy egy részét osztalékként kifizetik a gazdál
kodó egység részvényeseinek, vagy ahol nyereségadó
igényelhető vissza vagy fizetendő, ha a nettó nyereség
vagy a felhalmozott eredmény egészét, vagy egy részét
osztalékként kifizetik a gazdálkodó egység részvényesei
nek. [Hivatkozás: Felhalmozott eredmény]

ifrs-full

DisclosureOfNetAssetValue
AttributableToUnitholders
Explanatory

text block

Befektetési jegyek tulajdonosai
rendelkezésére álló nettó
eszközérték közzététele [text
block]

A befektetési jegyek tulajdonosai rendelkezésére álló nettó Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
eszközérték közzététele.

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag
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L 429/277

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

DisclosureOfNetDefinedBene
fitLiabilityAssetAbstract

ifrs-full

DisclosureOfNetDefinedBene
fitLiabilityAssetExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfNetDefinedBene
fitLiabilityAssetLineItems

ifrs-full

DisclosureOfNetDefinedBene
fitLiabilityAssetTable

ifrs-full

DisclosureOfNetGrossAndRe
insurersShareForAmountsAri
singFromInsuranceContract
sAbstract

ifrs-full

DisclosureOfNetGrossAndRe
insurersShareForAmountsAri
singFromInsuranceContracts
Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfNetGrossAndRe
insurersShareForAmountsAri
singFromInsuranceContracts
LineItems

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Nettó meghatározott juttatási
kötelezettség (eszköz)
közzététele [abstract]

HU

ifrs-full

Az elem típusa
és attribútumai

L 429/278

Előtag

text block

Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) Közzététel: IAS 19 140 a
közzététele. [Hivatkozás: Nettó meghatározott juttatási
kötelezettség (eszköz)]

Nettó meghatározott juttatási
kötelezettség (eszköz)
közzététele [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Nettó meghatározott juttatási
kötelezettség (eszköz)
közzététele [table]

A nettó meghatározott juttatási kötelezettséggel (eszköz Közzététel: IAS 19 140 a
zel) kapcsolatos információk közzétételére szolgáló táblá
zatos jegyzék.

Nettó, bruttó és
viszontbiztosítói részesedések
közzététele a biztosítási
szerződésekből származó
összegekre [abstract]

text block

A nettó, bruttó és viszontbiztosítói részesedések közzété Általános gyakorlat: IFRS 4
tele a biztosítási szerződésekből származó összegekre. »Közzététel« (hatályát veszti:
[Hivatkozás: Biztosítási szerződések típusai [member]]
2021.1.1.)

Nettó, bruttó és
viszontbiztosítói részesedések
közzététele a biztosítási
szerződésekből származó
összegekre [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

2020.12.18.

Nettó, bruttó és
viszontbiztosítói részesedések
közzététele a biztosítási
szerződésekből származó
összegekre [text block]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

table

Nettó meghatározott juttatási
kötelezettség (eszköz)
közzététele [text block]

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Hivatkozások

DisclosureOfNetGrossAndRe
insurersShareForAmountsAri
singFromInsuranceContracts
Table

ifrs-full

DisclosureOfNonadjustingE
ventsAfterReportingPerio
dAbstract

ifrs-full

DisclosureOfNonadjustingE
ventsAfterReportingPeriod
Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfNonadjustingE
ventsAfterReportingPeriodLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfNonadjustingE
ventsAfterReportingPeriod
Table

table

Beszámolási időszak vége utáni A beszámolási időszak vége utáni nem módosító esemé Közzététel: IAS 10 21
nem módosító események
nyekkel kapcsolatos információk közzétételére szolgáló
közzététele [table]
táblázatos jegyzék.

ifrs-full

DisclosureOfNoncontrollin
gInterestsExplanatory

text block

Nem ellenőrző részesedések
közzététele [text block]

ifrs-full

DisclosureOfNoncurrentAs
setsHeldForSaleAndDisconti
nuedOperationsExplanatory

text block

Értékesítésre tartott befektetett Az értékesítésre tartott befektetett eszközök és a Közzététel: IFRS 5 »Bemutatás és
eszközök és megszűnt
megszűnt tevékenységek teljes közzététele.
közzététel«
tevékenységek közzététele [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfNoncurrentAs
setsOrDisposalGroupsClassifi
edAsHeldForSaleExplanatory

text block

Értékesítésre tartottá minősített
befektetett eszközök vagy
elidegenítési csoportok
közzététele [text block]

HU

A biztosítási szerződésekből származó nettó és bruttó Általános gyakorlat: IFRS 4
összegekkel, valamint az ezekből a viszontbiztosítóra »Közzététel« (hatályát veszti:
jutó résszel kapcsolatos információk közzétételére szol 2021.1.1.)
gáló táblázatos jegyzék.

ifrs-full

table

Nettó, bruttó és
viszontbiztosítói részesedések
közzététele a biztosítási
szerződésekből származó
összegekre [table]

Dokumentációs címke

2020.12.18.

Előtag

Beszámolási időszak vége utáni
nem módosító események
közzététele [abstract]
text block

Beszámolási időszak vége utáni A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
nem módosító események
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
közzététele [line items]
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Beszámolási időszak vége utáni A beszámolási időszak vége utáni nem módosító esemé Közzététel: IAS 10 21
nem módosító események
nyek közzététele. [Hivatkozás: Beszámolási időszak vége
közzététele [text block]
utáni nem módosító események [member]]

A nem ellenőrző részesedések közzététele. [Hivatkozás: Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
Nem ellenőrző részesedések]

L 429/279

Az értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
vagy elidegenítési csoportok közzététele. [Hivatkozás:
Értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök
vagy elidegenítési csoportok]

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Egyéb tőkeinstrumentumok
számának és súlyozott átlagos
lehívási árának közzététele
[text block]

Az egyéb (részvényopción kívüli) tőkeinstrumentumok Általános gyakorlat: IFRS 2 45
számának és súlyozott átlagos lehívási árának közzététele.

ifrs-full

DisclosureOfNumberAndWe
ightedAverageExercisePrice
sOfShareOptionsExplanatory

Részvényopciók számának és
súlyozott átlagos lehívási
árának közzététele [text block]

A részvényopciók számának és súlyozott átlagos lehívási Közzététel: IFRS 2 45 b
árának közzététele. [Hivatkozás: Súlyozott átlag [mem
ber]]

ifrs-full

DisclosureOfNumberAndWe
ightedAverageRemaining
ContractualLifeOfOutstan
dingShareOptionsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfNumberAndWe
ightedAverageRemaining
ContractualLifeOfOutstan
dingShareOptionsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfNumberAndWe
ightedAverageRemaining
ContractualLifeOfOutstan
dingShareOptionsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfNumberAndWe
ightedAverageRemaining
ContractualLifeOfOutstan
dingShareOptionsTable

ifrs-full

DisclosureOfObjectivesPolicie
sAndProcessesForManaging
CapitalAbstract

text block

Meglévő részvényopciók
számának és súlyozott átlagos
hátralévő szerződéses
élettartamának közzététele
[abstract]
text block

table

Meglévő részvényopciók
számának és súlyozott átlagos
hátralévő szerződéses
élettartamának közzététele
[text block]

A meglévő részvényopciók számának és súlyozott átlagos Közzététel: IFRS 2 45 d
hátralévő szerződéses élettartamának közzététele. [Hivat
kozás: Súlyozott átlag [member]]

Meglévő részvényopciók
számának és súlyozott átlagos
hátralévő szerződéses
élettartamának közzététele [line
items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Meglévő részvényopciók
számának és súlyozott átlagos
hátralévő szerződéses
élettartamának közzététele
[table]

A meglévő részvényopciók számával és súlyozott átlagos Közzététel: IFRS 2 45 d
hátralévő szerződéses élettartamával kapcsolatos informá
ciók közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.

Tőkekezelésre vonatkozó célok,
politikák és eljárások
közzététele [abstract]

2020.12.18.

DisclosureOfNumberAndWe text block
ightedAverageExercisePricesO
fOtherEquityInstrumentsExp
lanatory

ifrs-full

text block

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Megjegyzések és egyéb magyarázó információk közzété Közzététel: IAS 1 10 e
tele a teljes pénzügyi kimutatások részeként.

DisclosureOfNotesAndOther
ExplanatoryInformationExpla
natory

HU

Megjegyzések és egyéb
magyarázó információk
közzététele [text block]

ifrs-full

L 429/280

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

ifrs-full

DisclosureOfObjectivesPolicie
sAndProcessesForManaging
CapitalLineItems

Tőkekezelésre vonatkozó célok, A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
politikák és eljárások
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
közzététele [line items]
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

ifrs-full

DisclosureOfObjectivesPolicie table
sAndProcessesForManaging
CapitalTable

Tőkekezelésre vonatkozó célok, Tőkekezelésre vonatkozó célokkal, politikákkal és eljárá Közzététel: IAS 1 136
sokkal kapcsolatos információk közzétételére szolgáló
politikák és eljárások
közzététele [table]
táblázatos jegyzék.

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFi
nancialAssetsAbstract

Pénzügyi eszközök
beszámításának közzététele
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFi
nancialAssetsAndFinancialLia
bilitiesExplanatory

text block

Pénzügyi eszközök és pénzügyi A pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek
kötelezettségek egymással
egymással szembeni beszámításának közzététele. [Hivat
szembeni beszámításának
kozás: Pénzügyi eszközök; Pénzügyi kötelezettségek]
közzététele [text block]

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFi
nancialAssetsExplanatory

text block

Pénzügyi eszközök
beszámításának közzététele
[text block]

A pénzügyi eszközök beszámításának közzététele. [Hivat Közzététel: IFRS 7 13C
kozás: Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFi
nancialAssetsLineItems

Pénzügyi eszközök
beszámításának közzététele
[line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFi
nancialAssetsTable

Pénzügyi eszközök
beszámításának közzététele
[table]

A pénzügyi eszközök beszámításával kapcsolatos informá Közzététel: IFRS 7 13C
ciók közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFi
nancialLiabilitiesAbstract

table

Pénzügyi kötelezettségek
beszámításának közzététele
[abstract]

Közzététel: IFRS 7 »Pénzügyi
eszközök és pénzügyi
kötelezettségek egymással
szembeni beszámítása«

L 429/281

Tőkekezelésre vonatkozó célok, Azon információk közzététele, amelyek a pénzügyi kimu Közzététel: IAS 1 134
tatások felhasználói számára lehetővé teszik a gazdálkodó
politikák és eljárások
közzététele [text block]
egység tőkekezelésre vonatkozó céljainak, politikáinak és
eljárásainak értékelését.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DisclosureOfObjectivesPolicie text block
sAndProcessesForManaging
CapitalExplanatory

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFi
nancialLiabilitiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfOffsettingOfFi
nancialLiabilitiesTable

ifrs-full

DisclosureOfOperatingSeg
mentsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfOperatingSeg
mentsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfOperatingSeg
mentsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfOperatingSeg
mentsTable

ifrs-full

text block

table

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Pénzügyi kötelezettségek
beszámításának közzététele
[text block]

A pénzügyi kötelezettségek beszámításának közzététele. Közzététel: IFRS 7 13C
[Hivatkozás: Pénzügyi kötelezettségek]

Pénzügyi kötelezettségek
beszámításának közzététele
[line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Pénzügyi kötelezettségek
beszámításának közzététele
[table]

A pénzügyi kötelezettségek beszámításával kapcsolatos Közzététel: IFRS 7 13C
információk közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.

Működési szegmensek
közzététele [abstract]
A működési szegmensek közzététele. [Hivatkozás: Műkö Közzététel: IFRS 8 23
dési szegmensek [member]]

Működési szegmensek
közzététele [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

table

Működési szegmensek
közzététele [table]

A működési szegmensekkel kapcsolatos információk Közzététel: IFRS 8 23
közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.

DisclosureOfOtherAssetsExp
lanatory

text block

Egyéb eszközök közzététele
[text block]

Az egyéb eszközök közzététele. [Hivatkozás: Egyéb eszkö Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
zök]

ifrs-full

DisclosureOfOtherCurrentAs
setsExplanatory

text block

Egyéb forgóeszközök
közzététele [text block]

Az egyéb forgóeszközök közzététele. [Hivatkozás: Egyéb Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
forgóeszközök]

ifrs-full

DisclosureOfOtherCurrentLia
bilitiesExplanatory

text block

Egyéb rövid lejáratú
kötelezettségek közzététele
[text block]

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek közzététele. Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
[Hivatkozás: Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek]

ifrs-full

DisclosureOfOtherLiabilities
Explanatory

text block

Egyéb kötelezettségek
közzététele [text block]

Az egyéb kötelezettségek közzététele. [Hivatkozás: Egyéb Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
kötelezettségek]

ifrs-full

DisclosureOfOtherNoncurren text block
tAssetsExplanatory

Egyéb befektetett eszközök
közzététele [text block]

Az egyéb befektetett eszközök közzététele. [Hivatkozás: Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
Egyéb befektetett eszközök]

ifrs-full

DisclosureOfOtherNoncur
rentLiabilitiesExplanatory

text block

Egyéb hosszú lejáratú
kötelezettségek közzététele
[text block]

Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek közzététele. Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
[Hivatkozás: Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek]
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Működési szegmensek
közzététele [text block]

text block
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DisclosureOfOffsettingOfFi
nancialLiabilitiesExplanatory

Címke

HU

ifrs-full

Az elem típusa
és attribútumai
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

DisclosureOfOtherOperatin
gExpenseExplanatory

text block

Egyéb működési költség
közzététele [text block]

Az egyéb működési költség közzététele. [Hivatkozás: Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
Egyéb működési bevétel (költség)]

ifrs-full

DisclosureOfOtherOperatin
gIncomeExpenseExplanatory

text block

Egyéb működési bevétel
(költség) közzététele [text
block]

Az egyéb működési bevétel (költség) közzététele. [Hivat Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
kozás: Egyéb működési bevétel (költség)]

ifrs-full

DisclosureOfOtherOperatin
gIncomeExplanatory

text block

Egyéb működési bevétel
közzététele [text block]

Az egyéb működési bevétel közzététele. [Hivatkozás: Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
Egyéb működési bevétel (költség)]

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvision
sAbstract

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvisions
ContingentLiabilitiesAndCon
tingentAssetsExplanatory

text block

Egyéb céltartalékok, függő
kötelezettségek és függő
követelések közzététele [text
block]

Az egyéb céltartalékok, a függő kötelezettségek és a függő Közzététel: IAS 37 »Közzététel«
követelések teljes közzététele.

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvisions
Explanatory

text block

Egyéb céltartalékok közzététele
[text block]

Az egyéb céltartalékok közzététele. [Hivatkozás: Egyéb Közzététel: IAS 37 84
céltartalékok]

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvisions
LineItems

Egyéb céltartalékok közzététele
[line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

ifrs-full

DisclosureOfOtherProvisions
Table

Egyéb céltartalékok közzététele
[table]

Az egyéb céltartalékokkal kapcsolatos információk közzé Közzététel: IAS 37 84
tételére szolgáló táblázatos jegyzék.

ifrs-full

DisclosureOfPerformanceOb
ligationsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfPerformanceOb
ligationsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfPerformanceOb
ligationsLineItems

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Egyéb céltartalékok közzététele
[abstract]
Az Európai Unió Hivatalos Lapja

table

Teljesítési kötelmek bemutatása
[abstract]
text block

Teljesítési kötelmek bemutatása A vevői szerződések szerinti teljesítési kötelmek közzété Közzététel: IFRS 15 119
tele. [Hivatkozás: Teljesítési kötelmek [member]]
[text block]
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Teljesítési kötelmek bemutatása A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
[line items]
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

DisclosureOfPerformanceOb
ligationsTable

table

Teljesítési kötelmek bemutatása A vevői szerződések szerinti teljesítési kötelmekkel Közzététel: IFRS 15 119
kapcsolatos információk közzétételére szolgáló táblázatos
[table]
jegyzék.

ifrs-full

DisclosureOfPrepaymentsAn
dOtherAssetsExplanatory

text block

Előlegek és egyéb eszközök
közzététele [text block]

ifrs-full

DisclosureOfProductsAndSer
vicesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfProductsAndSer
vicesExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfProductsAndSer
vicesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfProductsAndSer
vicesTable

ifrs-full

DisclosureOfProfitLossFrom
OperatingActivitiesExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfPropertyPlantAn
dEquipmentAbstract

ifrs-full

DisclosureOfPropertyPlantAn
dEquipmentExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfPropertyPlantAn
dEquipmentLineItems

ifrs-full

DisclosureOfPropertyPlantAn
dEquipmentTable

Az előlegek és egyéb eszközök közzététele. [Hivatkozás: Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
Egyéb eszközök; Előlegek]

HU

ifrs-full

L 429/284

Előtag

Termékek és szolgáltatások
közzététele [abstract]
text block

A gazdálkodó egység termékeinek és szolgáltatásainak Közzététel: IFRS 8 32
közzététele. [Hivatkozás: Termékek és szolgáltatások
[member]]

Termékek és szolgáltatások
közzététele [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

table

Termékek és szolgáltatások
közzététele [table]

A gazdálkodó egység termékeivel és szolgáltatásaival Közzététel: IFRS 8 32
kapcsolatos információk közzétételére szolgáló táblázatos
jegyzék.

text block

Működési tevékenységekből
származó nyereség (veszteség)
közzététele [text block]

A működési tevékenységekből származó nyereség (veszte Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
ség) közzététele. [Hivatkozás: Működési tevékenységekből
származó nyereség (veszteség)]

Részletes információk
közzététele az ingatlanokról,
gépekről és berendezésekről
[abstract]
text block

Az ingatlanok, gépek és berendezések teljes közzététele. Közzététel: IAS 16 »Közzététel«

Részletes információk
közzététele az ingatlanokról,
gépekről és berendezésekről
[line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Részletes információk
közzététele az ingatlanokról,
gépekről és berendezésekről
[table]

Az ingatlanok, gépek és berendezések részleteivel kapcso Közzététel: IAS 16 73
latos információk közzétételére szolgáló táblázatos jegy
zék.
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table

Ingatlanok, gépek és
berendezések közzététele [text
block]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Termékek és szolgáltatások
közzététele [text block]
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Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Céltartalékmátrix közzététele
[abstract]

DisclosureOfProvisionMatrix
Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfProvisionMatrix
LineItems

ifrs-full

DisclosureOfProvisionMatrix
Table

ifrs-full

DisclosureOfProvisionsExpla
natory

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeIn
formationAboutLeasesForLes
seeAbstract

Számszerűsített információk
közzététele a lízingbevevő
lízingjeiről [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeIn
formationAboutLeasesForLes
sorAbstract

Számszerűsített információk
közzététele a lízingbeadó
lízingjeiről [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeIn
formationAboutRightofuseAs
setsAbstract

Számszerűsített információk
közzététele használatijogeszközökről [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeIn
text block
formationAboutRightofuseAs
setsExplanatory

Számszerűsített információk
közzététele használatijogeszközökről [text block]

Számszerűsített információk közzététele a használatijog- Közzététel: IFRS 16 53
eszközökről. [Hivatkozás: Használatijog-eszközök]

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeIn
formationAboutRightofuseAs
setsLineItems

Számszerűsített információk
közzététele használatijogeszközökről [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

ifrs-full

DisclosureOfQuantitativeIn
table
formationAboutRightofuseAs
setsTable

Számszerűsített információk
közzététele használatijogeszközökről [table]

A használatijog-eszközökkel kapcsolatos információk Közzététel: IFRS 16 53
közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.

text block

Céltartalékmátrix közzététele
[text block]

A céltartalékmátrix közzététele.

Példa: IFRS 7 35N

Céltartalékmátrix közzététele
[line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

table

Céltartalékmátrix közzététele
[table]

A céltartalékmátrixszal kapcsolatos információk közzété Példa: IFRS 7 35N
telére szolgáló táblázatos jegyzék.

text block

Céltartalékok közzététele [text
block]

A céltartalékok közzététele. [Hivatkozás: Céltartalékok]

Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
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ifrs-full
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DisclosureOfProvisionMatri
xAbstract

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

DisclosureOfRangeOfExerci
sePricesOfOutstandingShare
OptionsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfRangeOfExerci
sePricesOfOutstandingShare
OptionsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfRangeOfExerci
sePricesOfOutstandingShare
OptionsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfRangeOfExerci
sePricesOfOutstandingShare
OptionsTable

ifrs-full

DisclosureOfRankingAndA
mountsOfPotentialLossesInSt
ructuredEntitiesBorneByParti
esWhoseInterestsRankLo
werThanEntitysInterestsExpla
natory

ifrs-full

DisclosureOfReclassificatio
nOfFinancialAssetsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfReclassificatio
nOfFinancialAssetsExplana
tory

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Meglévő részvényopciók
lehívási ártartományának
közzététele [abstract]

HU

ifrs-full

Az elem típusa
és attribútumai

L 429/286

Előtag

text block

A meglévő részvényopciók lehívási ártartományának Közzététel: IFRS 2 45 d
közzététele.

Meglévő részvényopciók
lehívási ártartományának
közzététele [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

table

Meglévő részvényopciók
lehívási ártartományának
közzététele [table]

A meglévő részvényopciók lehívási ártartományával Közzététel: IFRS 2 45 d
kapcsolatos információk közzétételére szolgáló táblázatos
jegyzék.

text block

Strukturált gazdálkodó
egységekben lévő olyan
potenciális veszteségek
rangsorolásának és összegeinek
közzététele, amelyeket olyan
felek viselnek, akiknek az
érdekeltségei alacsonyabb
rangsorolásúak, mint a
gazdálkodó egység
érdekeltségei [text block]

A strukturált gazdálkodó egységekben lévő olyan poten Példa: IFRS 12 B26 d
ciális veszteségek rangsorolásának és összegeinek közzété
tele, amelyeket olyan felek viselnek, akiknek az érdekelt
ségei alacsonyabb rangsorolásúak, mint a gazdálkodó
egységek a strukturált gazdálkodó egységekben lévő érde
keltségei.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Meglévő részvényopciók
lehívási ártartományának
közzététele [text block]

Pénzügyi eszközök
átsorolásának közzététele
[abstract]

Pénzügyi eszközök
átsorolásának közzététele [text
block]

A pénzügyi eszközök átsorolásával kapcsolatos informá Közzététel: IFRS 7 12B
ciók közzététele. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

2020.12.18.

text block

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Dokumentációs címke

Pénzügyi eszközök
átsorolásának közzététele [line
items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Hivatkozások

ifrs-full

DisclosureOfReclassificatio
nOfFinancialAssetsTable

table

Pénzügyi eszközök
átsorolásának közzététele
[table]

A pénzügyi eszközök átsorolásával kapcsolatos informá Közzététel: IFRS 7 12B
ciók közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.

ifrs-full

DisclosureOfReclassificatio
nOfFinancialInstrumentsExp
lanatory

text block

Pénzügyi instrumentumok
átsorolásának közzététele [text
block]

A pénzügyi instrumentumok átsorolásának közzététele. Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
[Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [mem
ber]]

ifrs-full

DisclosureOfReclassification
sOrChangesInPresentatio
nAbstract

ifrs-full

DisclosureOfReclassification
sOrChangesInPresentation
Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfReclassification
sOrChangesInPresentationLi
neItems

ifrs-full

DisclosureOfReclassification
sOrChangesInPresentation
Table

ifrs-full

DisclosureOfReconciliation
text block
BetweenInvestmentDerecogni
sedAndAssetsAndLiabilities
RecognisedTransitionFromAc
countingForInvestmentAtCos
tOrInAccordanceWit
hIFRS9ToAccountingForAs
setsAndLiabilitiesExplanatory

Átsorolások és bemutatásban
történt változások közzététele
[abstract]
text block

table

Átsorolások és bemutatásban
történt változások közzététele
[text block]

Az átsorolások és a pénzügyi kimutatások egyes tételeink Közzététel: IAS 1 41
prezentálásában történt változások közzététele

Átsorolások és bemutatásban
történt változások közzététele
[line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Átsorolások és bemutatásban
történt változások közzététele
[table]

Az átsorolásokkal és a bemutatásban történt változásokkal Közzététel: IAS 1 41
kapcsolatos információk közzétételére szolgáló táblázatos
jegyzék.

Kivezetett befektetés és a
megjelenített eszközök és
kötelezettségek egyeztetésének
közzététele – áttérés a
befektetés bekerülési értéken
történő vagy az IFRS 9 szerinti
elszámolásáról az eszközök és
kötelezettségek elszámolására
[text block]

Közzététel a kivezetett befektetések, valamint a megjelení Közzététel: IFRS 11 C12 b
tett eszközök és kötelezettségek között a befektetés beke
rülési értéken történő vagy az IFRS 9 szerinti elszámolá
sáról az eszközök és kötelezettségek elszámolására
történő áttéréskor elvégzett egyeztetéséről.
L 429/287

DisclosureOfReclassificatio
nOfFinancialAssetsLineItems
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ifrs-full

HU

Címke

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Közzététel a kivezetett befektetések, valamint a megjelení Közzététel: IFRS 11 C10
tett eszközök és kötelezettségek között a tőkemódszerről
az eszközök és kötelezettségek elszámolására történő átté
réskor elvégzett egyeztetéséről.

DisclosureOfReconciliation
text block
BetweenInvestmentDerecogni
sedAndAssetsAndLiabilities
RecognisedTransitionFromE
quityMethodToAccountingFo
rAssetsAndLiabilitiesExplana
tory

Kivezetett befektetés és a
megjelenített eszközök és
kötelezettségek egyeztetésének
közzététele – áttérés a
tőkemódszerről az eszközök és
kötelezettségek elszámolására
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInBiologicalAsset
sAbstract

Közzététel a biológiai eszközök
változásainak levezetéséről
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf text block
ChangesInBiologicalAssets
Explanatory

Közzététel a biológiai eszközök Közzététel a biológiai eszközök változásainak levezetésé Közzététel: IAS 41 50
változásainak levezetéséről
ről. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInBiologicalAssetsLi
neItems

Közzététel a biológiai eszközök A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
változásainak levezetéséről
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
[line items]
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf table
ChangesInBiologicalAssets
Table

Közzététel a biológiai eszközök A biológiai eszközök változásainak levezetésével kapcso Közzététel: IAS 41 50
változásainak levezetéséről
latos információk közzétételére szolgáló táblázatos jegy
[table]
zék.

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInGoodwillAbstract

Közzététel a goodwill
változásainak levezetéséről
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf text block
ChangesInGoodwillExplana
tory

Közzététel a goodwill
változásainak levezetéséről
[text block]

Közzététel a goodwill változásainak levezetéséről. [Hivat Közzététel: IFRS 3 B67 d
kozás: Goodwill]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInGoodwillLineItems

Közzététel a goodwill
változásainak levezetéséről
[line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf table
ChangesInGoodwillTable

Közzététel a goodwill
változásainak levezetéséről
[table]

A goodwill változásainak levezetésével kapcsolatos infor Közzététel: IFRS 3 B67 d
mációk közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.

HU

ifrs-full
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Biztosítási szerződések
változásai komponensek
szerinti egyeztetésének
közzététele [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf text block
ChangesInInsuranceCont
ractsByComponentsExplana
tory

Biztosítási szerződések
változásai komponensek
szerinti egyeztetésének
közzététele [text block]

A biztosítási szerződések változásainak komponensek, Közzététel: IFRS 17 101
azaz a jövőbeni cash flow-k jelenértékére vonatkozó becs (hatályos: 2021.1.1.)
lések, a nem pénzügyi kockázatra vonatkozó kockázati
kiigazítás és a szerződéses szolgáltatási margin szerinti
egyeztetésének közzététele. [Hivatkozás: Biztosítási szer
ződések [member]]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInInsuranceCont
ractsByComponentsLineItems

Biztosítási szerződések
változásai komponensek
szerinti egyeztetésének
közzététele [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf table
ChangesInInsuranceCont
ractsByComponentsTable

Biztosítási szerződések
változásai komponensek
szerinti egyeztetésének
közzététele [table]

A biztosítási szerződések változásainak komponensek Közzététel: IFRS 17 101
szerinti egyeztetésével kapcsolatos információk közzététe (hatályos: 2021.1.1.)
lére szolgáló táblázatos jegyzék.

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInInsuranceCont
ractsByRemainingCoverage
AndIncurredClaimsAbstract

Biztosítási szerződések
változásai fennmaradó fedezet
és felmerült kárigények szerinti
egyeztetésének közzététele
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf text block
ChangesInInsuranceCont
ractsByRemainingCoverage
AndIncurredClaimsExplana
tory

Biztosítási szerződések
A biztosítási szerződések változásai fennmaradó fedezet és Közzététel: IFRS 17 100
változásai fennmaradó fedezet felmerült kárigények szerinti egyeztetésének közzététele. (hatályos: 2021.1.1.)
és felmerült kárigények szerinti [Hivatkozás: Biztosítási szerződések [member]]
egyeztetésének közzététele
[text block]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInInsuranceCont
ractsByRemainingCoverage
AndIncurredClaimsLineItems

Biztosítási szerződések
változásai fennmaradó fedezet
és felmerült kárigények szerinti
egyeztetésének közzététele [line
items]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf table
ChangesInInsuranceCont
ractsByRemainingCoverage
AndIncurredClaimsTable

A biztosítási szerződések változásai fennmaradó fedezet és Közzététel: IFRS 17 100
Biztosítási szerződések
változásai fennmaradó fedezet felmerült kárigények szerinti egyeztetésével kapcsolatos (hatályos: 2021.1.1.)
és felmerült kárigények szerinti információk közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.
egyeztetésének közzététele
[table]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInInsuranceCont
ractsByComponentsAbstract
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ifrs-full
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Előtag

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

L 429/289

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInIntangibleAsset
sAndGoodwillAbstract

Közzététel az immateriális
javak és a goodwill
változásainak levezetéséről
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf text block
ChangesInIntangibleAsset
sAndGoodwillExplanatory

Közzététel az immateriális
javak és a goodwill
változásainak levezetéséről
[text block]

Közzététel az immateriális javak és a goodwill változása Általános gyakorlat: IAS 38 118
inak levezetéséről. [Hivatkozás: Immateriális javak és
goodwill]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInIntangibleAsset
sAndGoodwillLineItems

Közzététel az immateriális
javak és a goodwill
változásainak levezetéséről
[line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf table
ChangesInIntangibleAsset
sAndGoodwillTable

Közzététel az immateriális
javak és a goodwill
változásainak levezetéséről
[table]

Az immateriális javak és a goodwill változásainak leveze Általános gyakorlat: IAS 38 118
tésével kapcsolatos információk közzétételére szolgáló
táblázatos jegyzék.

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInLossAllowanceAnd
ExplanationOfChangesInG
rossCarryingAmountForFinan
cialInstrumentsAbstract

Közzététel a pénzügyi
instrumentumokra
vonatkozóan az elszámolt
veszteség változásainak
levezetéséről, valamint a bruttó
könyv szerinti értékben
bekövetkezett változások
magyarázatáról [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf text block
ChangesInLossAllowanceAnd
ExplanationOfChangesInG
rossCarryingAmountForFinan
cialInstrumentsExplanatory

Közzététel a pénzügyi
instrumentumokra
vonatkozóan az elszámolt
veszteség változásainak
levezetéséről, valamint a bruttó
könyv szerinti értékben
bekövetkezett változások
magyarázatáról [text block]

HU

ifrs-full
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Előtag

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
2020.12.18.

Közzététel a pénzügyi instrumentumokra vonatkozóan az Közzététel: IFRS 7 35H,
elszámolt veszteség változásainak levezetéséről, valamint a közzététel: IFRS 7 35I
bruttó könyv szerinti értékben bekövetkezett változások
magyarázatáról. Az elszámolt veszteség az IFRS 9 stan
dard 4.1.2. bekezdésének megfelelően értékelt pénzügyi
eszközök, a lízingkövetelések és a szerződéses eszközök
várható hitelezési veszteségével kapcsolatos el számolász
számolás, az IFRS 9 standard 4.1.2A. bekezdésének
megfelelően értékelt pénzügyi eszközök halmozott érték
vesztése, továbbá a hitelnyújtási elkötelezettségek és pénz
ügyi garanciaszerződések várható hitelezési veszteségére
képzett céltartalék. [Hivatkozás: Bruttó könyv szerinti
érték [member]]

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

DisclosureOfReconciliationOf
ChangesInLossAllowanceAnd
ExplanationOfChangesInG
rossCarryingAmountForFinan
cialInstrumentsLineItems

Közzététel a pénzügyi
instrumentumokra
vonatkozóan az elszámolt
veszteség változásainak
levezetéséről, valamint a bruttó
könyv szerinti értékben
bekövetkezett változások
magyarázatáról [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf table
ChangesInLossAllowanceAnd
ExplanationOfChangesInG
rossCarryingAmountForFinan
cialInstrumentsTable

Közzététel a pénzügyi
instrumentumokra
vonatkozóan az elszámolt
veszteség változásainak
levezetéséről, valamint a bruttó
könyv szerinti értékben
bekövetkezett változások
magyarázatáról [table]

A pénzügyi instrumentumokra vonatkozóan az elszámolt Közzététel: IFRS 7 35H,
veszteség változásainak levezetésével, valamint a bruttó közzététel: IFRS 7 35I
könyv szerinti értékben bekövetkezett változások magya
rázatával kapcsolatos információk közzétételére szolgáló
táblázatos jegyzék.

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf text block
FinancialAssetsSubjectToOff
settingEnforceableMasterNet
tingArrangementsOrSimila
rAgreementsToIndividualLine
ItemsInStatementOfFinancial
PositionExplanatory

Beszámítás, érvényesíthető
nettósítási keretmegállapodás
vagy hasonló megállapodás
tárgyát képező pénzügyi
eszközöknek a pénzügyi
helyzetre vonatkozó kimutatás
egyes soraival történő
egyeztetésének közzététele
[text block]

A beszámítás, érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás Közzététel: IFRS 7 B46
vagy hasonló megállapodás tárgyát képező, a pénzügyi
helyzetre vonatkozó kimutatásban prezentált pénzügyi
eszközök nettó összegének a pénzügyi helyzetre vonat
kozó kimutatás egyes soraiban prezentált összegekkel
történő egyeztetésének közzététele. [Hivatkozás: Pénzügyi
eszközök]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf text block
FinancialLiabilitiesSubjectTo
OffsettingEnforceableMaster
NettingArrangementsOrSimi
larAgreementsToIndividualLi
neItemsInStatementOfFinanci
alPositionExplanatory

Beszámítás, érvényesíthető
nettósítási keretmegállapodás
vagy hasonló megállapodás
tárgyát képező pénzügyi
kötelezettségeknek a pénzügyi
helyzetre vonatkozó kimutatás
egyes soraival történő
egyeztetésének közzététele
[text block]

A beszámítás, érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás Közzététel: IFRS 7 B46
vagy hasonló megállapodás tárgyát képező, a pénzügyi
helyzetre vonatkozó kimutatásban prezentált pénzügyi
kötelezettségek nettó összegének a pénzügyi helyzetre
vonatkozó kimutatás egyes soraiban prezentált össze
gekkel történő egyeztetésének közzététele. [Hivatkozás:
Pénzügyi kötelezettségek]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf
LiabilitiesArisingFromFinan
cingActivitiesAbstract

Finanszírozási
tevékenységekből eredő
kötelezettségek levezetésének
közzététele [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf text block
LiabilitiesArisingFromFinan
cingActivitiesExplanatory

Finanszírozási
tevékenységekből eredő
kötelezettségek levezetésének
közzététele [text block]
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ifrs-full
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Előtag
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A finanszírozási tevékenységekből eredő kötelezettségek Példa: IAS 7 44D
levezetésének közzététele. [Hivatkozás: Finanszírozási
tevékenységekből eredő kötelezettségek]

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Finanszírozási
tevékenységekből eredő
kötelezettségek levezetésének
közzététele [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf table
LiabilitiesArisingFromFinan
cingActivitiesTable

Finanszírozási
tevékenységekből eredő
kötelezettségek levezetésének
közzététele [table]

A finanszírozási tevékenységekből eredő kötelezettségek Példa: IAS 7 44D
levezetésével kapcsolatos információk közzétételére szol
gáló táblázatos jegyzék.

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf text block
SummarisedFinancialInforma
tionOfAssociateAccountedFo
rUsingEquityMethodToCar
ryingAmountOfInterestInAs
sociateExplanatory

Közzététel a tőkemódszerrel
elszámolt társult vállalkozás
összesített pénzügyi adatának a
társult vállalkozásban lévő
érdekeltség könyv szerinti
értékével történő egyeztetéséről
[text block]

Közzététel a tőkemódszerrel elszámolt társult vállalkozás Közzététel: IFRS 12 B14 b
összesített pénzügyi adatának a beszámolót készítő
gazdálkodó egység társult vállalkozásban lévő érdekelt
ségének könyv szerinti értékével történő egyeztetéséről.
[Hivatkozás: Könyv szerinti érték [member]; Társult vállal
kozások [member]]

ifrs-full

DisclosureOfReconciliationOf text block
SummarisedFinancialInforma
tionOfJointVentureAccoun
tedForUsingEquityMethodTo
CarryingAmountOfInterestIn
JointVentureExplanatory

Közzététel a tőkemódszerrel
elszámolt közös vállalkozás
összesített pénzügyi adatának a
közös vállalkozásban lévő
érdekeltség könyv szerinti
értékével történő egyeztetéséről
[text block]

Közzététel a tőkemódszerrel elszámolt közös vállalkozás Közzététel: IFRS 12 B14 b
összesített pénzügyi adatának a beszámolót készítő
gazdálkodó egység közös vállalkozásban lévő érdekelt
ségének könyv szerinti értékével történő egyeztetéséről.
[Hivatkozás: Könyv szerinti érték [member]; Közös vállal
kozások [member]]

ifrs-full

DisclosureOfRedemptionPro
hibitionTransferBetweenFi
nancialLiabilitiesAndEquity
Explanatory

Visszaváltási tilalom
közzététele – pénzügyi
kötelezettségek és saját tőke
közötti átsorolás [text block]

Teljes közzététel a visszaváltási tilalom olyan változásáról, Közzététel: IFRIC 2 »Közzététel«
amely a pénzügyi kötelezettségek és a saját tőke közötti
átsoroláshoz vezet.

ifrs-full

DisclosureOfRedesignatedFi
nancialAssetsAndLiabilitie
sAbstract

ifrs-full

DisclosureOfRedesignatedFi
nancialAssetsAndLiabilities
Explanatory

text block

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DisclosureOfReconciliationOf
LiabilitiesArisingFromFinan
cingActivitiesLineItems
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ifrs-full
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Előtag

Újra megjelölt pénzügyi
eszközök és kötelezettségek
közzététele [abstract]
Újra megjelölt pénzügyi
eszközök és kötelezettségek
közzététele [text block]

Az IFRS-ekre való áttérés során újra megjelölt pénzügyi Közzététel: IFRS 1 29
eszközök és pénzügyi kötelezettségek közzététele. [Hivat
kozás: Pénzügyi eszközök; Pénzügyi kötelezettségek; IFRSek [member]]
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text block

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

ifrs-full

DisclosureOfRedesignatedFi
nancialAssetsAndLiabilities
Table

ifrs-full

DisclosureOfRedesignationOf
FinancialAssetsAtDateOfIniti
alApplicationOfIFRS17Abst
ract

Pénzügyi eszközök
újramegjelölésének közzététele
az IFRS 17 standard első
alkalmazásának időpontjában
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfRedesignationOf text block
FinancialAssetsAtDateOfIniti
alApplicationOfIFRS17Expla
natory

Pénzügyi eszközök
újramegjelölésének közzététele
az IFRS 17 standard első
alkalmazásának időpontjában
[text block]

A pénzügyi eszközök újramegjelölésének közzététele az Közzététel: IFRS 17 C32
IFRS 17 standard első alkalmazásának időpontjában.
(hatályos: 2021.1.1.)

ifrs-full

DisclosureOfRedesignationOf
FinancialAssetsAtDateOfIniti
alApplicationOfIFRS17LineI
tems

Pénzügyi eszközök
újramegjelölésének közzététele
az IFRS 17 standard első
alkalmazásának időpontjában
[line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

ifrs-full

DisclosureOfRedesignationOf table
FinancialAssetsAtDateOfIniti
alApplicationOfIFRS17Table

Pénzügyi eszközök
újramegjelölésének közzététele
az IFRS 17 standard első
alkalmazásának időpontjában
[table]

Az IFRS 17 standard első alkalmazásának időpontjában a Közzététel: IFRS 17 C32
pénzügyi eszközök újramegjelölésével kapcsolatos infor (hatályos: 2021.1.1.)
mációk közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.

ifrs-full

DisclosureOfRegulatoryDefer
ralAccountsExplanatory

Hatósági halasztott számlák
közzététele [text block]

A hatósági halasztott számlák teljes közzététele.

ifrs-full

DisclosureOfReimbursement
RightsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfReimbursement
RightsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfReimbursement
RightsLineItems

table

text block

Újra megjelölt pénzügyi
eszközök és kötelezettségek
közzététele [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Újra megjelölt pénzügyi
eszközök és kötelezettségek
közzététele [table]

Az újra megjelölt pénzügyi eszközökkel és kötelezett Közzététel: IFRS 1 29
ségekkel kapcsolatos információk közzétételére szolgáló
táblázatos jegyzék.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DisclosureOfRedesignatedFi
nancialAssetsAndLiabilitiesLi
neItems

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Közzététel: IFRS 14 »Bemutatás«,
közzététel: IFRS 14 »Közzététel«

Visszatérítési jogok közzététele
[abstract]
text block

A visszatérítési jogok közzététele. [Hivatkozás: Visszatérí Közzététel: IAS 19 140 b
tési jogok, valós értéken]

Visszatérítési jogok közzététele
[line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

L 429/293

Visszatérítési jogok közzététele
[text block]

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Visszatérítési jogok közzététele
[table]

A visszatérítési jogokkal kapcsolatos információk közzé Közzététel: IAS 19 140 b
tételére szolgáló táblázatos jegyzék.

ifrs-full

DisclosureOfReinsuranceExp
lanatory

text block

Viszontbiztosítás közzététele
[text block]

A viszontbiztosítás közzététele.

Általános gyakorlat: IAS 1 10 e

ifrs-full

DisclosureOfRelatedPartyExp
lanatory

text block

Kapcsolt fél közzététele [text
block]

A kapcsolt felek teljes közzététele.

Közzététel: IAS 24 »Közzététel«

ifrs-full

DisclosureOfRepurchaseAnd
ReverseRepurchaseAgree
mentsExplanatory

text block

Visszavásárlási és fordított
visszavásárlási megállapodások
közzététele [text block]

A visszavásárlási és fordított visszavásárlási megállapo Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
dások közzététele.

ifrs-full

DisclosureOfResearchAndDe
velopmentExpenseExplana
tory

text block

Kutatási és fejlesztési
ráfordítások közzététele [text
block]

A kutatási és fejlesztési ráfordítások közzététele. [Hivatko Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
zás: Kutatási és fejlesztési ráfordítás]

ifrs-full

DisclosureOfReservesAndOt
herEquityInterestExplanatory

text block

Saját tőkében kimutatott
tartalékok közzététele [text
block]

A saját tőkében kimutatott tartalékok közzététele. [Hivat Közzététel: IAS 1 79 b
kozás: Egyéb tartalékok [member]]

ifrs-full

DisclosureOfReservesWithinE
quityAbstract

Saját tőkében kimutatott
tartalékok közzététele
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfReservesWithinE
quityLineItems

Saját tőkében kimutatott
tartalékok közzététele [line
items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

ifrs-full

DisclosureOfReservesWithinE table
quityTable

Saját tőkében kimutatott
tartalékok közzététele [table]

A saját tőkében kimutatott tartalékokkal kapcsolatos Közzététel: IAS 1 79 b
információk közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.

ifrs-full

DisclosureOfRestrictedCas
text block
hAndCashEquivalentsExplana
tory

Korlátozás alatt álló
pénzeszközök és pénzeszközegyenértékesek közzététele
[text block]

A korlátozás alatt álló pénzeszközök és pénzeszköz- Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
egyenértékesek közzététele. [Hivatkozás: Korlátozás alatt
álló pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek]

ifrs-full

DisclosureOfRevenueExplana
tory

text block

Bevétel közzététele [text block] A bevétel teljes közzététele.

Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
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DisclosureOfReimbursement
RightsTable

HU

ifrs-full

L 429/294

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

DisclosureOfRiskManage
mentStrategyRelatedToHedge
AccountingAbstract

ifrs-full

DisclosureOfRiskManage
mentStrategyRelatedToHedge
AccountingExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfRiskManage
mentStrategyRelatedToHedge
AccountingLineItems

ifrs-full

DisclosureOfRiskManage
mentStrategyRelatedToHedge
AccountingTable

ifrs-full

DisclosureOfSegmentsMajor
CustomersExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisForActuarialAssumption
sAbstract

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisForActuarialAssumptions
Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisForActuarialAssumptionsLi
neItems

Vevői szerződésekből
származó bevétel közzététele
[text block]

Hivatkozások

A vevői szerződésekből származó bevétel teljes közzété Közzététel: IFRS 15 »Bemutatás«,
tele.
közzététel: IFRS 15 »Közzététel«

Fedezeti elszámoláshoz
kacsolódó kockázatkezelési
stratégia közzététele [abstract]
text block

Fedezeti elszámoláshoz
kacsolódó kockázatkezelési
stratégia közzététele [text
block]

A fedezeti elszámoláshoz kacsolódó kockázatkezelési stra Közzététel: IFRS 7 22A
tégia közzététele.

Fedezeti elszámoláshoz
kacsolódó kockázatkezelési
stratégia közzététele [line
items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

table

Fedezeti elszámoláshoz
kacsolódó kockázatkezelési
stratégia közzététele [table]

A fedezeti elszámolással összefüggésben a kockázatkeze Közzététel: IFRS 7 22A
lési stratégiával kapcsolatos információk közzétételére
szolgáló táblázatos jegyzék.

text block

Főbb vásárlók közzététele [text A főbb vásárlók közzététele.
block]

Közzététel: IFRS 8 34

Aktuáriusi feltételezések
érzékenységi elemzéseinek
közzététele [abstract]
text block

Aktuáriusi feltételezések
érzékenységi elemzéseinek
közzététele [text block]

A meghatározott juttatási kötelem jelenértékének megálla Közzététel: IAS 19 145
pításához használt jelentős aktuáriusi feltételezésekre
vonatkozó érzékenységi elemzés közzététele. [Hivatkozás:
Aktuáriusi feltételezések [member]; Meghatározott jutta
tási kötelem, jelenértéken]

Aktuáriusi feltételezések
érzékenységi elemzéseinek
közzététele [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.
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ifrs-full

text block

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DisclosureOfRevenueFrom
ContractsWithCustomersExp
lanatory

Címke

HU

ifrs-full

Az elem típusa
és attribútumai

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisForActuarialAssumptions
Table

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableIn
putsAssetsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableIn
putsAssetsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableIn
putsAssetsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableIn
putsAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableIn
putsEntitysOwnEquityInstru
mentsAbstract

table

Címke

Aktuáriusi feltételezések
érzékenységi elemzéseinek
közzététele [table]

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Az aktuáriusi feltételezések lejárati elemzésével kapcso Közzététel: IAS 19 145
latos információk közzétételére szolgáló táblázatos jegy
zék.

HU

ifrs-full

Az elem típusa
és attribútumai
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Előtag

Valós értéken történő értékelés
nem megfigyelhető inputok
változásaira vonatkozó
érzékenységi elemzésének
közzététele – eszközök
[abstract]
text block

Valós értéken történő értékelés
nem megfigyelhető inputok
változásaira vonatkozó
érzékenységi elemzésének
közzététele – eszközök [line
items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Valós értéken történő értékelés
nem megfigyelhető inputok
változásaira vonatkozó
érzékenységi elemzésének
közzététele – eszközök [table]

Az eszközök valós értéken történő értékelésének a nem Közzététel: IFRS 13 93 h
megfigyelhető inputok változásaira vonatkozó érzékeny
ségi elemzésével kapcsolatos információk közzétételére
szolgáló táblázatos jegyzék.

2020.12.18.

Valós értéken történő értékelés
nem megfigyelhető inputok
változásaira vonatkozó
érzékenységi elemzésének
közzététele – a gazdálkodó
egység saját
tőkeinstrumentumai [abstract]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

table

Valós értéken történő értékelés Az eszközök valós értéken történő értékelésének a nem Közzététel: IFRS 13 93 h
nem megfigyelhető inputok
megfigyelhető inputok változásaira vonatkozó érzékeny
ségi elemzésének a közzététele.
változásaira vonatkozó
érzékenységi elemzésének
közzététele – eszközök [text
block]

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableIn
putsEntitysOwnEquityInstru
mentsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableIn
putsEntitysOwnEquityInstru
mentsTable

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableIn
putsLiabilitiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableIn
putsLiabilitiesExplanatory

table

Hivatkozások

Valós értéken történő értékelés
nem megfigyelhető inputok
változásaira vonatkozó
érzékenységi elemzésének
közzététele – a gazdálkodó
egység saját
tőkeinstrumentumai [text
block]

A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós Közzététel: IFRS 13 93 h
értéken történő értékelésének a nem megfigyelhető
inputok változásaira vonatkozó érzékenységi elemzésének
a közzététele.

Valós értéken történő értékelés
nem megfigyelhető inputok
változásaira vonatkozó
érzékenységi elemzésének
közzététele – a gazdálkodó
egység saját
tőkeinstrumentumai [line
items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Valós értéken történő értékelés
nem megfigyelhető inputok
változásaira vonatkozó
érzékenységi elemzésének
közzététele – a gazdálkodó
egység saját
tőkeinstrumentumai [table]

A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós Közzététel: IFRS 13 93 h
értéken történő értékelésének a nem megfigyelhető
inputok változásaira vonatkozó érzékenységi elemzésével
kapcsolatos információk közzétételére szolgáló táblázatos
jegyzék.

Valós értéken történő értékelés
nem megfigyelhető inputok
változásaira vonatkozó
érzékenységi elemzésének
közzététele – kötelezettségek
[abstract]
text block

Valós értéken történő értékelés A kötelezettségek valós értéken történő értékelésének a Közzététel: IFRS 13 93 h
nem megfigyelhető inputok
nem megfigyelhető inputok változásaira vonatkozó érzé
kenységi elemzésének a közzététele.
változásaira vonatkozó
érzékenységi elemzésének
közzététele – kötelezettségek
[text block]

L 429/297

ifrs-full

text block

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableIn
putsEntitysOwnEquityInstru
mentsExplanatory

Címke

HU

ifrs-full

Az elem típusa
és attribútumai

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Dokumentációs címke

Valós értéken történő értékelés
nem megfigyelhető inputok
változásaira vonatkozó
érzékenységi elemzésének
közzététele – kötelezettségek
[line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Valós értéken történő értékelés
nem megfigyelhető inputok
változásaira vonatkozó
érzékenységi elemzésének
közzététele – kötelezettségek
[table]

A kötelezettségek valós értéken történő értékelésének a Közzététel: IFRS 13 93 h
nem megfigyelhető inputok változásaira vonatkozó érzé
kenységi elemzésével kapcsolatos információk közzététe
lére szolgáló táblázatos jegyzék.

Az IFRS 17 standard 128. bekezdésének a) pontjában Közzététel: IFRS 17 129
meghatározott elemzéstől eltérő érzékenységi elemzés (hatályos: 2021.1.1.)
közzététele.

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableIn
putsLiabilitiesTable

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly text block
sisOtherThanSpecifiedInParag
raph128aOfIFRS17Explana
tory

Az IFRS 17 standard 128.
bekezdésének a) pontjában
meghatározottól eltérő
érzékenységi elemzés
közzététele [text block]

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisToChangesInRiskExposu
resThatAriseFromContracts
WithinScopeOfIFRS17Abst
ract

Az IFRS 17 standard
hatókörébe tartozó
szerződésekből eredő kockázati
kitettségek változásaira
vonatkozó érzékenységi
elemzés közzététele [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisToChangesInRiskExposu
resThatAriseFromContracts
WithinScopeOfIFRS17Expla
natory

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisToChangesInRiskExposu
resThatAriseFromContracts
WithinScopeOfIFRS17LineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisToChangesInRiskExposu
resThatAriseFromContracts
WithinScopeOfIFRS17Table

table

text block

table

Az IFRS 17 standard
Az IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződésekből Közzététel: IFRS 17 128 a
hatókörébe tartozó
eredő kockázati kitettségek változásaira vonatkozó érzé (hatályos: 2021.1.1.)
szerződésekből eredő kockázati kenységi elemzés közzététele.
kitettségek változásaira
vonatkozó érzékenységi
elemzés közzététele [text
block]
Az IFRS 17 standard
hatókörébe tartozó
szerződésekből eredő kockázati
kitettségek változásaira
vonatkozó érzékenységi
elemzés közzététele [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Az IFRS 17 standard
hatókörébe tartozó
szerződésekből eredő kockázati
kitettségek változásaira
vonatkozó érzékenységi
elemzés közzététele [table]

Az IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződésekből Közzététel: IFRS 17 128 a
eredő kockázati kitettségek változásaira vonatkozó érzé (hatályos: 2021.1.1.)
kenységi elemzéssel kapcsolatos információk közzétételére
szolgáló táblázatos jegyzék.

2020.12.18.

DisclosureOfSensitivityAnaly
sisOfFairValueMeasurement
ToChangesInUnobservableIn
putsLiabilitiesLineItems

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

Hivatkozások

HU

Címke

L 429/298

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

DisclosureOfSensitivityToIn
suranceRiskExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfServiceConcessi
onArrangementsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfServiceConcessi
onArrangementsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfServiceConcessi
onArrangementsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfServiceConcessi
onArrangementsTable

ifrs-full

DisclosureOfSharebasedPay
mentArrangementsExplana
tory

text block

Címke

Biztosítási kockázatra való
érzékenység közzététele [text
block]

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A gazdálkodó egység biztosítási kockázatra való érzékeny Közzététel: IFRS 4 39 c i (hatályát
veszti: 2021.1.1.)
ségének közzététele.

HU

ifrs-full

Az elem típusa
és attribútumai

2020.12.18.

Előtag

Részletes információk
közzététele a szolgáltatási
koncessziós megállapodásokról
[abstract]
text block

Részletes információk
közzététele a szolgáltatási
koncessziós megállapodásokról
[line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

table

Részletes információk
közzététele a koncessziós
megállapodásokról [table]

A szolgáltatási koncessziós megállapodások részleteivel Közzététel: SIC 29 6
kapcsolatos információk közzétételére szolgáló táblázatos
jegyzék.

text block

Részvényalapú kifizetési
megállapodások közzététele
[text block]

A részvényalapú kifizetési megállapodások teljes közzété Közzététel: IFRS 2 44
tele.

ifrs-full

DisclosureOfShareCapitalRe
text block
servesAndOtherEquityInterest
Explanatory

Részvénytőke, tartalékok és
egyéb tőkerészesedések
közzététele [text block]

A részvénytőke, a tartalékok és az egyéb tőkerészesedések Közzététel: IAS 1 79
teljes közzététele.

ifrs-full

DisclosureOfSignificantAd
justmentsToValuationObtai
nedExplanatory

Beszerzett értékelés jelentős
módosításainak közzététele
[text block]

Közzététel a befektetési célú ingatlanra vonatkozóan Közzététel: IAS 40 77
beszerzett értékelés, valamint a pénzügyi kimutatásokban
kimutatott korrigált értékelés egyeztetéséről, feltüntetve
bármely visszaadott, kimutatott lízingkötelem teljes össze
gét, valamint bármilyen egyéb jelentős módosítást. [Hivat
kozás: Befektetési célú ingatlan]

text block
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A szolgáltatási koncessziós megállapodások teljes közzé Közzététel: SIC 29 »Konszenzus«
tétele.
Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Szolgáltatási koncessziós
megállapodások közzététele
[text block]

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Hivatkozások

Azon
jelentős
referencia-kamatlábak
közzététele, Közzététel: IFRS 7.24H a
amelyeknek a gazdálkodó egység fedezeti kapcsolatai ki
vannak téve.

DisclosureOfSignificantInte
restRateBenchmarksToWhi
chEntitysHedgingRelations
hipsAreExposedExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInAssociatesAbstract

Társult vállalkozások
közzététele [abstract]

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest text block
mentsInAssociatesExplanatory

Társult vállalkozások
közzététele [text block]

A társult vállalkozások közzététele. [Hivatkozás: Társult Közzététel: IAS 27 17 b,
vállalkozások [member]]
közzététel: IAS 27 16 b,
közzététel: IFRS 12 B4 d

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInAssociatesLineItems

Társult vállalkozások
közzététele [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInAssociatesTable

Társult vállalkozások
közzététele [table]

A társult vállalkozásokkal kapcsolatos információk közzé Közzététel: IAS 27 17 b,
tételére szolgáló táblázatos jegyzék.
közzététel: IAS 27 16 b,
közzététel: IFRS 12 B4 d

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInSubsidiariesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInSubsidiariesExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInSubsidiariesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfSignificantInvest
mentsInSubsidiariesTable

Leányvállalatok közzététele
[abstract]
text block

A leányvállalatok közzététele. [Hivatkozás: Leányvállalatok Közzététel: IAS 27 17 b,
[member]]
közzététel: IAS 27 16 b,
közzététel: IFRS 12 B4 a

Leányvállalatok közzététele
[line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Leányvállalatok közzététele
[table]

A leányvállalatokkal kapcsolatos információk közzététe Közzététel: IAS 27 17 b,
lére szolgáló táblázatos jegyzék.
közzététel: IAS 27 16 b,
közzététel: IFRS 12 B4 a

2020.12.18.

table

Leányvállalatok közzététele
[text block]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

table

HU

ifrs-full

text block

Azon jelentős referenciakamatlábak közzététele,
amelyeknek a gazdálkodó
egység fedezeti kapcsolatai ki
vannak téve [text block]

Dokumentációs címke

L 429/300

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

DisclosureOfSignificantJudge
mentsAndAssumptionsMade
InRelationToInterestsInOthe
rEntitiesExplanatory

text block

Azon jelentős döntések és feltételezések közzététele, Közzététel: IFRS 12 7
Jelentős döntések és
amelyekre a gazdálkodó egység más gazdálkodó
feltételezések ismertetése,
amelyekre a gazdálkodó egység egységekben lévő érdekeltségekkel kapcsolatban jutott.
más gazdálkodó egységekben
lévő érdekeltségekkel
kapcsolatban jutott [text block]

ifrs-full

DisclosureOfSignificantJudge
mentsAndChangesInJudge
mentsMadeInApplyin
gIFRS17Explanatory

text block

Az IFRS 17 standard
alkalmazásakor tett jelentős
megfontolások és azok
változásainak közzététele [text
block]

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValu
eMeasurementOfAssetsAbst
ract

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValu
eMeasurementOfAssetsExpla
natory

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValu
eMeasurementOfAssetsLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValu
eMeasurementOfAssetsTable

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValu
eMeasurementOfEquityAbst
ract

Az IFRS 17 standard alkalmazásakor tett jelentős megfon Közzététel: IFRS 17 117
tolások és azok változásainak közzététele. A gazdálkodó (hatályos: 2021.1.1.)
egység közzéteszi különösen a felhasznált inputokat, felté
telezéseket és becslési technikákat.

table

Eszközök valós értékének
meghatározása során használt
jelentős nem megfigyelhető
inputok közzététele [text
block]

Közzététel az olyan inputokról, amelyek tekintetében nem Közzététel: IFRS 13 93 d
állnak rendelkezésre piaci adatok, és amelyeket az azon
feltételezésekre vonatkozóan elérhető legmegfelelőbb
információk felhasználásával alakítanak ki, amelyeket a
piaci szereplők használnának az eszközök valós értékének
meghatározásakor.

Eszközök valós értékének
meghatározása során használt
jelentős nem megfigyelhető
inputok közzététele [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Eszközök valós értékének
meghatározása során használt
jelentős nem megfigyelhető
inputok közzététele [table]

Az eszközök valós értéken történő értékelése során hasz Közzététel: IFRS 13 93 d
nált jelentős nem megfigyelhető inputokkal kapcsolatos
információk közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.

L 429/301

Saját tőke valós értékének
meghatározása során használt
jelentős nem megfigyelhető
inputok közzététele [abstract]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Eszközök valós értékének
meghatározása során használt
jelentős nem megfigyelhető
inputok közzététele [abstract]
text block

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValu
eMeasurementOfEquityLineI
tems

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValu
eMeasurementOfEquityTable

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValu
eMeasurementOfLiabilitie
sAbstract

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValu
eMeasurementOfLiabilities
Explanatory

ifrs-full

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValu
eMeasurementOfLiabilitiesLi
neItems

table

Hivatkozások

Saját tőke valós értékének
meghatározása során használt
jelentős nem megfigyelhető
inputok közzététele [text
block]

Közzététel az olyan inputokról, amelyek tekintetében nem Közzététel: IFRS 13 93 d
állnak rendelkezésre piaci adatok, és amelyeket az azon
feltételezésekre vonatkozóan elérhető legmegfelelőbb
információk felhasználásával alakítanak ki, amelyeket a
piaci szereplők használnának a gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai valós értékének meghatározásakor.
[Hivatkozás: A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumen
tumai [member]]

Saját tőke valós értékének
meghatározása során használt
jelentős nem megfigyelhető
inputok közzététele [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Saját tőke valós értékének
meghatározása során használt
jelentős nem megfigyelhető
inputok közzététele [table]

A saját tőke valós értéken történő értékelése során hasz Közzététel: IFRS 13 93 d
nált jelentős nem megfigyelhető inputokkal kapcsolatos
információk közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.

Kötelezettségek valós értékének
meghatározása során használt
jelentős nem megfigyelhető
inputok közzététele [abstract]

text block

Kötelezettségek valós értékének
meghatározása során használt
jelentős nem megfigyelhető
inputok közzététele [text
block]

Közzététel az olyan inputokról, amelyek tekintetében nem Közzététel: IFRS 13 93 d
állnak rendelkezésre piaci adatok, és amelyeket az azon
feltételezésekre vonatkozóan elérhető legmegfelelőbb
információk felhasználásával alakítanak ki, amelyeket a
piaci szereplők használnának a kötelezettségek valós érté
kének meghatározásakor.

Kötelezettségek valós értékének
meghatározása során használt
jelentős nem megfigyelhető
inputok közzététele [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

2020.12.18.

ifrs-full

text block

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValu
eMeasurementOfEquityExpla
natory

Címke

HU

ifrs-full

Az elem típusa
és attribútumai

L 429/302

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

DisclosureOfSignificantUnob
servableInputsUsedInFairValu
eMeasurementOfLiabilities
Table

table

Kötelezettségek valós értékének
meghatározása során használt
jelentős nem megfigyelhető
inputok közzététele [table]

A kötelezettségek valós értéken történő értékelése során Közzététel: IFRS 13 93 d
használt jelentős nem megfigyelhető inputokkal kapcso
latos információk közzétételére szolgáló táblázatos jegy
zék.

ifrs-full

DisclosureOfSubordinatedLia
bilitiesExplanatory

text block

Hátrasorolt kötelezettségek
közzététele [text block]

A hátrasorolt kötelezettségek közzététele. [Hivatkozás: Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
Hátrasorolt kötelezettségek]

ifrs-full

DisclosureOfSummaryOfSig
nificantAccountingPolicies
Explanatory

text block

Jelentős számviteli politikák
közzététele [text block]

A gazdálkodó egység által alkalmazott jelentős számviteli Közzététel: IAS 1 117
politikák közzététele.

ifrs-full

DisclosureOfTaxReceivable
sAndPayablesExplanatory

text block

Adókövetelések és fizetendő
adók közzététele [text block]

Az adókövetelések és fizetendő adók közzététele.

ifrs-full

DisclosureOfTemporaryDiffe
renceUnusedTaxLossesAndU
nusedTaxCreditsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfTemporaryDiffe
renceUnusedTaxLossesAndU
nusedTaxCreditsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfTemporaryDiffe
renceUnusedTaxLossesAndU
nusedTaxCreditsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfTemporaryDiffe
renceUnusedTaxLossesAndU
nusedTaxCreditsTable

ifrs-full

DisclosureOfTermsAndCondi
tionsOfSharebasedPaymentAr
rangementAbstract

Általános gyakorlat: IAS 1 10 e

table

Átmeneti különbözet, fel nem
használt negatív adóalapok és
fel nem használt adójóváírások
közzététele [text block]

Az átmeneti különbözetek, a fel nem használt negatív Közzététel: IAS 12 81 g
adóalapok és a fel nem használt adójóváírások típusainak
közzététele. [Hivatkozás: Fel nem használt adójóváírások
[member]; Fel nem használt negatív adóalapok [member];
Átmeneti különbözetek [member]]

Átmeneti különbözet, fel nem
használt negatív adóalapok és
fel nem használt adójóváírások
közzététele [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Átmeneti különbözet, fel nem
használt negatív adóalapok és
fel nem használt adójóváírások
közzététele [table]

Az átmeneti különbözetekkel, a fel nem használt negatív Közzététel: IAS 12 81 g
adóalapokkal és a fel nem használt adójóváírásokkal
kapcsolatos információk közzétételére szolgáló táblázatos
jegyzék.
L 429/303

Részvényalapú kifizetési
megállapodás feltételeinek
közzététele [abstract]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Átmeneti különbözet, fel nem
használt negatív adóalapok és
fel nem használt adójóváírások
közzététele [abstract]
text block

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

DisclosureOfTermsAndCondi text block
tionsOfSharebasedPaymentAr
rangementExplanatory

Részvényalapú kifizetési
megállapodás feltételeinek
közzététele [text block]

Közzététel a részvényalapú kifizetési megállapodások álta Közzététel: IFRS 2 45
lános feltételeiről. [Hivatkozás: Részvényalapú kifizetési
megállapodások [member]]

ifrs-full

DisclosureOfTermsAndCondi
tionsOfSharebasedPaymentAr
rangementLineItems

Részvényalapú kifizetési
megállapodás feltételeinek
közzététele [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

ifrs-full

DisclosureOfTermsAndCondi table
tionsOfSharebasedPaymentAr
rangementTable

Részvényalapú kifizetési
megállapodás feltételeinek
közzététele [table]

A részvényalapú kifizetési megállapodásokkal kapcsolatos Közzététel: IFRS 2 45
információk közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.

ifrs-full

DisclosureOfTradeAndOther
PayablesExplanatory

text block

Szállítói és egyéb
kötelezettségek közzététele
[text block]

A szállítói és egyéb kötelezettségek közzététele. [Hivatko Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
zás: Szállítói és egyéb kötelezettségek]

ifrs-full

DisclosureOfTradeAndOther
ReceivablesExplanatory

text block

Vevő- és egyéb követelések
közzététele [text block]

A vevő- és egyéb követelések közzététele. [Hivatkozás: Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
Vevő- és egyéb követelések]

ifrs-full

DisclosureOfTradingIncome
ExpenseExplanatory

text block

Kereskedési bevétel (ráfordítás)
közzététele [text block]

A kereskedési bevétel (ráfordítás) közzététele. [Hivatkozás: Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
Kereskedési bevétel (ráfordítás)]

ifrs-full

DisclosureOfTransactionPrice
AllocatedToRemainingPerfor
manceObligationsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfTransactionPrice
AllocatedToRemainingPerfor
manceObligationsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfTransactionPrice
AllocatedToRemainingPerfor
manceObligationsLineItems

HU

ifrs-full

L 429/304

Előtag

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Fennmaradó teljesítési
kötelmekhez allokált ügyleti ár
közzététele [abstract]
text block

A vevői szerződések szerinti fennmaradó teljesítési kötel Közzététel: IFRS 15 120 b i
mekhez allokált ügyleti ár közzététele.

Fennmaradó teljesítési
kötelmekhez allokált ügyleti ár
közzététele [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

2020.12.18.

Fennmaradó teljesítési
kötelmekhez allokált ügyleti ár
közzététele [text block]

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

DisclosureOfTransactionsBet
weenRelatedPartiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsBet
weenRelatedPartiesExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsBet
weenRelatedPartiesLineItems

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsBet
weenRelatedPartiesTable

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsRe
cognisedSeparatelyFromAc
quisitionOfAssetsAndAs
sumptionOfLiabilitiesInBusi
nessCombinationAbstract

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsRe
cognisedSeparatelyFromAc
quisitionOfAssetsAndAs
sumptionOfLiabilitiesInBusi
nessCombinationExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsRe
cognisedSeparatelyFromAc
quisitionOfAssetsAndAs
sumptionOfLiabilitiesInBusi
nessCombinationLineItems

ifrs-full

DisclosureOfTransactionsRe
cognisedSeparatelyFromAc
quisitionOfAssetsAndAs
sumptionOfLiabilitiesInBusi
nessCombinationTable

Fennmaradó teljesítési
kötelmekhez allokált ügyleti ár
közzététele [table]

Hivatkozások

A vevői szerződések szerinti fennmaradó teljesítési kötel Közzététel: IFRS 15 120 b i
mekhez allokált ügyleti árral kapcsolatos információk
közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.

Kapcsolt felek közötti ügyletek
közzététele [abstract]
text block

table

Kapcsolt felek közötti ügyletek
közzététele [text block]

A gazdálkodó egység és kapcsolt felei közötti ügyletek Közzététel: IAS 24 18
közzététele. [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]

Kapcsolt felek közötti ügyletek
közzététele [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Kapcsolt felek közötti ügyletek
közzététele [table]

A kapcsolt felek közötti ügyletekkel kapcsolatos informá Közzététel: IAS 24 19
ciók közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.

Üzleti kombináció során az
eszközök megszerzésétől és a
kötelezettségek átvállalásától
elkülönítve megjelenített
ügyletek közzététele [abstract]
text block

table

Üzleti kombináció során az
eszközök megszerzésétől és a
kötelezettségek átvállalásától
elkülönítve megjelenített
ügyletek közzététele [text
block]

Az üzleti kombináció során az eszközök megszerzésétől Közzététel: IFRS 3 B64 l
és a kötelezettségek átvállalásától elkülönítve megjelenített
ügyletek közzététele. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk
[member]]

Üzleti kombináció során az
eszközök megszerzésétől és a
kötelezettségek átvállalásától
elkülönítve megjelenített
ügyletek közzététele [line
items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Üzleti kombináció során az
eszközök megszerzésétől és a
kötelezettségek átvállalásától
elkülönítve megjelenített
ügyletek közzététele [table]

Az olyan ügylettel kapcsolatos információk közzétételére Közzététel: IFRS 3 B64 l
szolgáló táblázatos jegyzék, amelyet üzleti kombináció
során az eszközök megszerzésétől és a kötelezettségek
átvállalásától elkülönítve jelenítenek meg.

L 429/305

ifrs-full

table

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DisclosureOfTransactionPrice
AllocatedToRemainingPerfor
manceObligationsTable

Címke

HU

ifrs-full

Az elem típusa
és attribútumai

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

DisclosureOfTransfersOfFi
nancialAssetsExplanatory

text block

Közzététel a pénzügyi
eszközök átadásáról [text
block]

Közzététel a pénzügyi eszközök átadásáról. [Hivatkozás: Közzététel: IFRS 7 »Pénzügyi
eszközök átadása«
Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

DisclosureOfTreasuryShares
Explanatory

text block

Saját részvények közzététele
[text block]

A saját részvények közzététele. [Hivatkozás: Saját részvé Általános gyakorlat: IAS 1 10 e
nyek]

ifrs-full

DisclosureOfTypesOfInsuran
ceContractsAbstract

ifrs-full

DisclosureOfTypesOfInsuran
ceContractsExplanatory

ifrs-full

DisclosureOfTypesOfInsuran
ceContractsLineItems

ifrs-full

DisclosureOfTypesOfInsuran
ceContractsTable

ifrs-full

DisclosureOfUnconsolida
tedStructuredEntitiesAbstract

ifrs-full

DisclosureOfUnconsolida
tedStructuredEntitiesExplana
tory

ifrs-full

DisclosureOfUnconsolida
tedStructuredEntitiesLineItems

HU

ifrs-full

L 429/306

Előtag

Biztosítási szerződések
típusainak közzététele
[abstract]

table

Biztosítási szerződések
típusainak közzététele [text
block]

A biztosítási szerződések típusainak közzététele. [Hivatko Általános gyakorlat: IFRS 4
zás: Biztosítási szerződések típusai [member]]
»Közzététel« (hatályát veszti:
2021.1.1.)

Biztosítási szerződések
típusainak közzététele [line
items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Biztosítási szerződések
típusainak közzététele [table]

A biztosítási szerződések típusaival kapcsolatos informá Általános gyakorlat: IFRS 4
ciók közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.
»Közzététel« (hatályát veszti:
2021.1.1.)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

text block

Nem konszolidált strukturált
gazdálkodó egységek
közzététele [abstract]
text block

A nem konszolidált strukturált gazdálkodó egységek Közzététel: IFRS 12 B4 e
közzététele. [Hivatkozás: Nem konszolidált strukturált
gazdálkodó egységek [member]]

Nem konszolidált strukturált
gazdálkodó egységek
közzététele [line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

2020.12.18.

Nem konszolidált strukturált
gazdálkodó egységek
közzététele [text block]

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

table

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

ifrs-full

DisclosureOfUnconsolida
tedStructuredEntitiesTable

ifrs-full

DisclosureOfVoluntaryChan
geInAccountingPolicyAbstract

Számviteli politika önkéntes
megváltoztatásának közzététele
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfVoluntaryChan
geInAccountingPolicyLineI
tems

Számviteli politika önkéntes
megváltoztatásának közzététele
[line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

ifrs-full

DisclosureOfVoluntaryChan
geInAccountingPolicyTable

Számviteli politika önkéntes
megváltoztatásának közzététele
[table]

A számviteli politika önkéntes megváltoztatásával kapcso Közzététel: IAS 8 29
latos információk közzétételére szolgáló táblázatos jegy
zék.

ifrs-full

DisclosureOfYieldCurveUsed
ToDiscountCashFlowsThatDo
NotVaryBasedOnReturnsO
nUnderlyingItemsAbstract

A mögöttes tételek hozamai
alapján nem változó cash flowk diszkontálásához használt
hozamgörbe közzététele
[abstract]

ifrs-full

DisclosureOfYieldCurveUsed text block
ToDiscountCashFlowsThatDo
NotVaryBasedOnReturnsO
nUnderlyingItemsExplanatory

A mögöttes tételek hozamai
alapján nem változó cash flowk diszkontálásához használt
hozamgörbe közzététele [text
block]

Az azon cash flow-k diszkontálásához használt hozam Közzététel: IFRS 17 120
görbe közzététele, amelyek nem változnak a mögöttes (hatályos: 2021.1.1.)
tételek hozamai alapján, az IFRS 17 standard 36. bekez
dését alkalmazva.

ifrs-full

DisclosureOfYieldCurveUsed
ToDiscountCashFlowsThatDo
NotVaryBasedOnReturnsO
nUnderlyingItemsLineItems

A mögöttes tételek hozamai
alapján nem változó cash flowk diszkontálásához használt
hozamgörbe közzététele [line
items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Nem konszolidált strukturált
gazdálkodó egységek
közzététele [table]

A nem konszolidált strukturált gazdálkodó egységekkel Közzététel: IFRS 12 B4 e
kapcsolatos információk közzétételére szolgáló táblázatos
jegyzék.

2020.12.18.

Előtag
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

DisclosureOfYieldCurveUsed table
ToDiscountCashFlowsThatDo
NotVaryBasedOnReturnsO
nUnderlyingItemsTable

A mögöttes tételek hozamai
alapján nem változó cash flowk diszkontálásához használt
hozamgörbe közzététele [table]

A mögöttes tételek hozamai alapján nem változó cash Közzététel: IFRS 17 120
flow-k diszkontálásához használt hozamgörbével kapcso (hatályos: 2021.1.1.)
latos információk közzétételére szolgáló táblázatos jegy
zék.

ifrs-full

DisclosuresAboutOverlayApp
roachAbstract

Közzétételek az átfedési
megközelítésről [abstract]

ifrs-full

DisclosuresAboutTempora
ryExemptionFromIFRS9Abst
ract

Az IFRS 9 standard alóli
átmeneti felmentésre
vonatkozó közzétételek
[abstract]

ifrs-full

DisclosureThatRelatedPart
yTransactionsWereMadeOn
TermsEquivalentToThoseT
hatPrevailInArmsLengthTran
sactions

text

Arra vonatkozó közzététel,
hogy a kapcsolt felekkel
folytatott ügyletek a független
felek közötti ügyletekben
szokásos feltételekkel
egyenértékű feltételek mellett
történtek

Arra vonatkozó közzététel, hogy a kapcsolt felekkel foly Közzététel: IAS 24 23
tatott ügyletek a független felek közötti ügyletekben
szokásos feltételekkel egyenértékű feltételek mellett
történtek – csak akkor, ha ezek a feltételek bizonyíthatók.

ifrs-full

DisclosureWhetherLoans
text
PayableInDefaultRemediedOr
TermsOfLoansPayableRenego
tiatedBeforeAuthorisationFo
rIssueOfFinancialStatements

Magyarázat arról, hogy a
pénzügyi kimutatások
közzétételre történő
jóváhagyását megelőzően
helyrehoztak-e nemteljesítést
vagy újratárgyalták-e a
fizetendő kölcsönök feltételeit

Annak magyarázata, hogy a fizetendő kölcsönök nemtel Közzététel: IFRS 7 18 c
jesítését helyrehozták-e, vagy hogy a fizetendő kölcsönök
feltételeit újratárgyalták-e a pénzügyi kimutatások közzé
tételre történő jóváhagyását megelőzően.

ifrs-full

DiscontinuedOperationsMem
ber

Megszűnt tevékenységek
[member]

Ez az elem a gazdálkodó egység olyan részét jelöli, Közzététel: IFRS 5 »Bemutatás és
amelyet elidegenítettek vagy értékesítésre tartottá minősí közzététel«
tettek, és amely: a) a tevékenység elkülönült, fontosabb
üzletágát vagy földrajzi területét testesíti meg; b) része a
tevékenység egy elkülönült, fontosabb üzletágának vagy
földrajzi területének az elidegenítésére irányuló koordinált
tervnek; vagy c) egy olyan leányvállalat, amelyet kizáróla
gosan továbbértékesítési célra szereztek meg. A gazdál
kodó egység egy része olyan tevékenységekből és cash
flow-kból tevődik össze, amelyek működési és pénzügyi
beszámolási célból egyértelműen megkülönböztethetők a
gazdálkodó egység fennmaradó részétől. [Hivatkozás:
Leányvállalatok [member]]

HU

ifrs-full
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Hivatkozások

Diszkontált cash flow
[member]

Ez az elem a jövőbeli cash flow összegeknek a jelen Példa: IFRS 13 B11 a, példa:
értéken alapuló technikák és inputok alkalmazásával IFRS 13 IE63
történő elemzését magában foglaló, a jövedelem-szem
pontú megközelítésnek megfelelő értékelési technikát
jelöl (például súlyozott átlagos tőkeköltség, hosszú távú
bevételnövekedési ráta, adózás előtti működési nyereség
hosszú távú alakulása, forgalomképtelenség miatti disz
kont, ellenőrzési felár). [Hivatkozás: Jövedelem-szempontú
megközelítés [member]; Súlyozott átlag [member]]

ifrs-full

DiscountedUnguaranteedResi
dualValueOfAssetsSubjectTo
FinanceLease

X instant,
debit

Pénzügyi lízing tárgyát képező
eszközök diszkontált, nem
garantált maradványértéke

A pénzügyi lízing tárgyát képező eszközök diszkontált, Közzététel: IFRS 16 94
nem garantált maradványértékének összege. A nem garan
tált maradványérték a mögöttes eszköz maradványérté
kének az a része, amelynek a lízingbeadó által történő
realizálása nem biztosított, vagy kizárólag egy, a lízingbe
adóval kapcsolt viszonyban álló fél által garantált. A pénz
ügyi lízing olyan lízing, amely lényegében átadja a
mögöttes eszköz tulajdonlásával járó összes kockázatot
és hasznot.

ifrs-full

DiscountRateMeasurementIn
putMember

member

Diszkontráta, értékelési input
[member]

Ez az elem a jelenérték-számításon alapuló értékelési tech Általános gyakorlat: IFRS 13 93 d
nikáknál használt értékelési inputként alkalmazott disz
kontrátát jelöli.

ifrs-full

DiscountRateUsedInCurrent
MeasurementOfFairValueLes
sCostsOfDisposal

Az elidegenítés költségeivel csökkentett valós érték aktu Közzététel: IAS 36 130 f iii
X.XX instant Elidegenítés költségeivel
csökkentett valós érték aktuális ális meghatározásánál alkalmazott diszkontráta.
meghatározásánál alkalmazott
diszkontráta

ifrs-full

DiscountRateUsedInPrevious
MeasurementOfFairValueLes
sCostsOfDisposal

X.XX instant Elidegenítés költségeivel
Az elidegenítés költségeivel csökkentett valós érték Közzététel: IAS 36 130 f iii
csökkentett valós érték korábbi korábbi meghatározásánál alkalmazott diszkontráta.
meghatározásánál alkalmazott
diszkontráta

ifrs-full

DiscountRateUsedToReflectTi X.XX instant Pénz időértékének tükrözésére
meValueOfMoneyRegulatory
alkalmazott diszkontráta –
DeferralAccountBalances
hatósági halasztott
számlaegyenlegek

A pénz időértékének tükrözésére alkalmazott diszkontráta Közzététel: IFRS 14 33 b
a hatósági halasztott számlaegyenlegeknél. [Hivatkozás:
Hatósági halasztott számlaegyenlegek [member]]
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ifrs-full
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text

Azon hatás kifejtése, amelyet az új IFRS bevezetése várha Példa: IAS 8 31 e i
Azon hatás kifejtése, amelyet
tóan gyakorol a pénzügyi kimutatásokra.
az új IFRS bevezetése
várhatóan gyakorol a pénzügyi
kimutatásokra

ifrs-full

DisposalGroupsClassifiedAs
HeldForSaleMember

member

Értékesítésre tartottá minősített Ez az elem az eszközök olyan csoportjait jelöli, amelyeket Közzététel: IFRS 5 »Bemutatás és
elidegenítési csoportok
együttesen, egy csoportként, egyetlen ügyletben szándé közzététel«, általános gyakorlat:
[member]
koznak elidegeníteni, és az ezen eszközökhöz közvetlenül IFRS 5 38
kapcsolódó olyan kötelezettségek, amelyeket az ügylet
során átadnak.

ifrs-full

DisposalOfMajorSubsidiaryM
ember

member

Jelentősebb leányvállalat
elidegenítése [member]

Ez az elem egy jelentősebb leányvállalat elidegenítését Példa: IAS 10 22 a
jelöli. [Hivatkozás: Leányvállalatok [member]]

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsIn
tangibleAssetsAndGoodwill

X duration,
credit

Elidegenítés és használatból
történő kivonás – immateriális
javak és goodwill

Az immateriális javak és a goodwill csökkenése elidege Általános gyakorlat:
nítés és használatból történő kivonás miatt. [Hivatkozás: IAS 38 118 e
Immateriális javak és goodwill]

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsIn
tangibleAssetsAndGoodwil
lAbstract

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsIn
tangibleAssetsOtherThanGo
odwill

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsIn
tangibleAssetsOtherThanGo
odwillAbstract

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsPro
pertyPlantAndEquipment

ifrs-full

DisposalsAndRetirementsPro
pertyPlantAndEquipmen
tAbstract

ifrs-full

DisposalsBiologicalAssets

Elidegenítés és használatból
történő kivonás – immateriális
javak és goodwill [abstract]
X duration,
credit

Elidegenítés és használatból
történő kivonás – immateriális
javak a goodwill kivételével

Az immateriális javak (a goodwill kivételével) csökkenése Általános gyakorlat:
elidegenítés és használatból történő kivonás miatt. [Hivat IAS 38 118 e
kozás: Immateriális javak a goodwill kivételével]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DiscussionOfImpactThatIniti
alApplicationOfIFRSIsExpec
tedToHaveOnFinancialState
ments

HU

ifrs-full

L 429/310

Előtag

Elidegenítés és használatból
történő kivonás – immateriális
javak a goodwill kivételével
[abstract]
X duration,
credit

Elidegenítés és használatból
történő kivonás – ingatlanok,
gépek és berendezések

Az ingatlanok, gépek és berendezések csökkenése elidege Általános gyakorlat: IAS 16 73 e
nítés és használatból történő kivonás miatt. [Hivatkozás:
Ingatlanok, gépek és berendezések]

X duration,
credit

Elidegenítés – biológiai
eszközök

A biológiai eszközök csökkenése elidegenítés miatt. Közzététel: IAS 41 50 c
[Hivatkozás: Biológiai eszközök]

2020.12.18.

Elidegenítés és használatból
történő kivonás – ingatlanok,
gépek és berendezések
[abstract]

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Dokumentációs címke

Címke

Hivatkozások

X duration,
credit

Elidegenítés – immateriális
javak és goodwill

Az immateriális javak és a goodwill csökkenése elidege Általános gyakorlat:
nítés miatt. [Hivatkozás: Immateriális javak és goodwill] IAS 38 118 e ii

ifrs-full

DisposalsIntangibleAssetsOt
herThanGoodwill

X duration,
credit

Elidegenítés – immateriális
javak a goodwill kivételével

Az immateriális javak (a goodwill kivételével) csökkenése Közzététel: IAS 38 118 e ii
elidegenítés miatt. [Hivatkozás: Immateriális javak a good
will kivételével]

ifrs-full

DisposalsInvestmentProperty

X duration,
credit

Elidegenítés – befektetési célú
ingatlan

A befektetési célú ingatlan csökkenése elidegenítés miatt. Közzététel: IAS 40 76 c,
[Hivatkozás: Befektetési célú ingatlan]
közzététel: IAS 40 79 d iii

ifrs-full

DisposalsPropertyPlantAndE
quipment

X duration,
credit

Elidegenítés – ingatlanok,
gépek és berendezések

Az ingatlanok, gépek és berendezések csökkenése elidege Közzététel: IAS 16 73 e ii
nítés miatt. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezé
sek]

ifrs-full

DistributionAndAdministrati
veExpense

X duration,
debit

Forgalmazási költségek és
igazgatási ráfordítások

A forgalmazási költségekhez és igazgatási ráfordításokhoz Általános gyakorlat: IAS 1 85
kapcsolódó ráfordítás összege. [Hivatkozás: Igazgatási
ráfordítások; Forgalmazási költségek]

ifrs-full

DistributionCosts

X duration,
debit

Forgalmazási költségek

Az áruk és szolgáltatások forgalmazásához kapcsolódó Példa: IAS 1 103, közzététel:
IAS 1 99
költségek összege.

ifrs-full

DividendPayables

X instant,
credit

Fizetendő osztalék

A társaság által jóváhagyott, de még ki nem fizetett Általános gyakorlat: IAS 1 55
osztalék összege.

ifrs-full

DividendsClassifiedAsExpense

X duration,
debit

Ráfordításként besorolt
osztalék

A ráfordításként besorolt osztalék összege.

ifrs-full

DividendsPaid

X duration,
debit

Tulajdonosok közötti
felosztásként megjelenített
osztalék

A tulajdonosok
osztalék összege.

ifrs-full

DividendsPaidClassifiedAsFi
nancingActivities

X duration,
credit

Fizetett osztalék, finanszírozási
tevékenységként besorolva

A gazdálkodó egység által kifizetett osztalékhoz kapcso Közzététel: IAS 7 31
lódó, finanszírozási tevékenységként besorolt pénzeszközkiáramlás.

ifrs-full

DividendsPaidClassifiedAs
OperatingActivities

X duration,
credit

Fizetett osztalék, működési
tevékenységként besorolva

A gazdálkodó egység által kifizetett osztalékhoz kapcso Közzététel: IAS 7 31
lódó, működési tevékenységként besorolt pénzeszközkiáramlás.

ifrs-full

DividendsPaidOrdinaryShares

X duration,
debit

Fizetett osztalék –
törzsrészvények

A gazdálkodó egység által a törzsrészvényekre fizetett Közzététel: IAS 34 16A f
osztalék összege. [Hivatkozás: Törzsrészvények [member]]

közötti

felosztásként

Példa: IAS 32 40

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DisposalsIntangibleAsset
sAndGoodwill

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

megjelenített Közzététel: IAS 1 107
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Hivatkozások

A gazdálkodó egység által egy törzsrészvényre fizetett Közzététel: IAS 34 16A f
osztalék összege.

ifrs-full

DividendsPaidOtherShares

X duration,
debit

Fizetett osztalék – egyéb
részvények

A gazdálkodó egység által a törzsrészvénytől eltérő rész Közzététel: IAS 34 16A f
vényekre fizetett osztalék összege. [Hivatkozás: Törzsrész
vények [member]]

ifrs-full

DividendsPaidOtherShares
PerShare

X.XX dura
tion

Egy részvénye jutó fizetett
osztalék – egyéb részvények

A gazdálkodó egység által egy egyéb részvényre fizetett Közzététel: IAS 34 16A f
osztalék összege.

ifrs-full

DividendsPaidToEquityHol
dersOfParentClassifiedAsFi
nancingActivities

X duration,
credit

Anyavállalat
tőketulajdonosainak fizetett
osztalék, finanszírozási
tevékenységként besorolva

Az anyavállalat tőketulajdonosainak fizetett osztalékhoz Általános gyakorlat: IAS 7 17
kapcsolódó, finanszírozási tevékenységként besorolt
pénzeszköz-kiáramlás.

ifrs-full

DividendsPaidToNoncontrol
lingInterests

X duration,
credit

Nem ellenőrző részesedéseknek A nem ellenőrző részesedéseknek kifizetett osztalék Közzététel: IFRS 12 B10 a
kifizetett osztalék.
összege. [Hivatkozás: Nem ellenőrző részesedések]

ifrs-full

DividendsPaidToNoncontrol
lingInterestsClassifiedAsFinan
cingActivities

X duration,
credit

Nem ellenőrző részesedéseknek
kifizetett osztalék,
finanszírozási tevékenységként
besorolva

A nem ellenőrző részesedéseknek kifizetett osztalékhoz Általános gyakorlat: IAS 7 17
kapcsolódó, finanszírozási tevékenységként besorolt
pénzeszköz-kiáramlás. [Hivatkozás: Nem ellenőrző része
sedések; Nem ellenőrző részesedéseknek kifizetett oszta
lék]

ifrs-full

DividendsPayable

X instant,
credit

Fizetendő osztalék – felosztott
nem pénzbeli eszközök

A nem pénzbeli eszközök tulajdonosok közötti felosz Közzététel: IFRIC 17 16 a
tásával teljesítendő osztalékfizetési kötelezettség összege.

ifrs-full

DividendsProposedOrDecla
redBeforeFinancialStatement
sAuthorisedForIssueButNot
RecognisedAsDistributionTo
Owners

X duration

Pénzügyi kimutatások
közzétételre történő
jóváhagyását megelőzően
javasolt vagy jóváhagyott
osztalék, amelyet nem
jelenítettek meg a tulajdonosok
közötti felosztásként

A beszámolási időszak végét követően, de a pénzügyi Közzététel: IAS 1 137 a,
kimutatások közzétételre történő jóváhagyását megelő közzététel: IAS 10 13
zően javasolt vagy jóváhagyott osztalék összege. Az
ilyen osztalékot nem mutatják ki kötelezettségként a
beszámolási időszak végén, mivel abban az időpontban
ilyen kötelem nem létezik.

ifrs-full

DividendsProposedOrDecla
redBeforeFinancialStatement
sAuthorisedForIssueButNot
RecognisedAsDistributionTo
OwnersPerShare

X.XX dura
tion

Pénzügyi kimutatások
közzétételre történő
jóváhagyását megelőzően
javasolt vagy jóváhagyott olyan
osztalék egy részvényre jutó
értéke, amelyet nem jelenítettek
meg a tulajdonosok közötti
felosztásként

Pénzügyi kimutatások közzétételre történő jóváhagyását Közzététel: IAS 1 137 a
megelőzően javasolt vagy jóváhagyott olyan osztalék egy
részvényre jutó összege, amelyet nem jelenítettek meg a
tulajdonosok közötti felosztásként.

ifrs-full

DividendsReceived

X duration,
debit

Kapott osztalék

A kapott osztalék összege.

Közzététel: IFRS 12 B12 a

2020.12.18.

Egy részvényre jutó fizetett
osztalék – törzsrészvények

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DividendsPaidOrdinaryShares X.XX dura
tion
PerShare

HU

ifrs-full

L 429/312

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A kapott osztalékból származó, befektetési tevékenység Közzététel: IAS 7 31
ként besorolt pénzbevétel. [Hivatkozás: Kapott osztalék]

ifrs-full

DividendsReceivedClassifie
dAsOperatingActivities

X duration,
debit

Kapott osztalék, működési
tevékenységként besorolva

A kapott osztalékból származó, működési tevékenység Közzététel: IAS 7 31
ként besorolt pénzbevétel. [Hivatkozás: Kapott osztalék]

ifrs-full

DividendsReceivedFromAsso
ciatesClassifiedAsInvestingAc
tivities

X duration,
debit

Társult vállalkozásoktól kapott
osztalék, befektetési
tevékenységként besorolva

A társult vállalkozásoktól kapott osztalékból származó, Általános gyakorlat: IAS 7 16
befektetési tevékenységként besorolt pénzbevétel. [Hivat
kozás: Társult vállalkozások [member]; Kapott osztalék]

ifrs-full

DividendsReceivedFromIn
vestmentsAccountedForUsin
gEquityMethodClassifiedAsIn
vestingActivities

X duration,
debit

Tőkemódszerrel elszámolt
befektetésekből kapott
osztalék, befektetési
tevékenységként besorolva

A tőkemódszerrel elszámolt befektetésekből kapott oszta Általános gyakorlat: IAS 7 16
lékból származó, befektetési tevékenységként besorolt
pénzbevétel. [Hivatkozás: Tőkemódszerrel elszámolt
befektetések; Kapott osztalék]

ifrs-full

DividendsReceivedFromJoint
VenturesClassifiedAsInvestin
gActivities

X duration,
debit

Közös vállalkozásoktól kapott
osztalék, befektetési
tevékenységként besorolva

A közös vállalkozásoktól kapott osztalékból származó, Általános gyakorlat: IAS 7 16
befektetési tevékenységként besorolt pénzbevétel. [Hivat
kozás: Közös vállalkozások [member]; Kapott osztalék]

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDistri
butionsToNoncontrollingInte
rests

X duration,
debit

Nem ellenőrző részesedések
közötti felosztásként
megjelenített osztalék

A nem ellenőrző részesedések közötti felosztásként Általános gyakorlat: IAS 1 106 d
megjelenített osztalék összege. [Hivatkozás: Nem ellen
őrző részesedések]

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDistri
butionsToOwnersOfParent

X duration,
debit

Anyavállalat tulajdonosai
közötti felosztásként
megjelenített osztalék

Az anyavállalat tulajdonosai közötti felosztásként megjele Általános gyakorlat: IAS 1 106 d
nített osztalék összege. [Hivatkozás: Anyavállalat [mem
ber]]

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDistri
butionsToOwnersOfParentRe
latingToCurrentYear

X duration,
debit

Anyavállalat tulajdonosai
közötti felosztásként
megjelenített, tárgyévhez
kapcsolódó osztalék

Az anyavállalat tulajdonosai közötti felosztásként megjele Általános gyakorlat: IAS 1 106 d
nített, tárgyévhez kapcsolódó osztalék összege. [Hivatko
zás: Anyavállalat [member]]

ifrs-full

DividendsRecognisedAsDistri
butionsToOwnersOfParentRe
latingToPriorYears

X duration,
debit

Anyavállalat tulajdonosai
közötti felosztásként
megjelenített, korábbi évekhez
kapcsolódó osztalék

Az anyavállalat tulajdonosai közötti felosztásként megjele Általános gyakorlat: IAS 1 106 d
nített, korábbi évekhez kapcsolódó osztalék összege.
[Hivatkozás: Anyavállalat [member]]

L 429/313

Kapott osztalék, befektetési
tevékenységként besorolva

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DividendsReceivedClassifiedA X duration,
debit
sInvestingActivities
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ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

X.XX dura
tion

Tulajdonosok közötti
felosztásként megjelenített, egy
részvényre jutó osztalék

A tulajdonosok közötti felosztásként
osztalék egy részvényre jutó összege.

megjelenített Közzététel: IAS 1 107

ifrs-full

DividendsRecognisedForIn
vestmentsInEquityInstru
mentsDesignatedAsMeasure
dAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeDere
cognisedDuringPeriod

X duration,
credit

Egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken
értékeltként megjelölt,
tőkeinstrumentumokban lévő,
a beszámolási időszak alatt
kivezetett befektetésekhez
kapcsolódóan megjelenített
osztalék

A gazdálkodó egység által az egyéb átfogó jövedelemmel Közzététel: IFRS 7 11A d
szemben valós értéken értékeltként megjelölt, tőkeinst
rumentumokban lévő, a beszámolási időszakban kiveze
tett befektetésekhez kapcsolódó osztalék összege. [Hivat
kozás: Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken
értékeltként megjelölt, tőkeinstrumentumokban lévő
befektetések [member]]

ifrs-full

DividendsRecognisedForIn
vestmentsInEquityInstru
mentsDesignatedAsMeasure
dAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeHeldA
tEndOfReportingPeriod

X duration,
credit

Egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken
értékeltként megjelölt,
tőkeinstrumentumokban lévő,
a beszámolási időszak végén
tartott befektetésekhez
kapcsolódóan megjelenített
osztalék

A gazdálkodó egység által az egyéb átfogó jövedelemmel Közzététel: IFRS 7 11A d
szemben valós értéken értékeltként megjelölt, tőkeinst
rumentumokban lévő, a beszámolási időszak végén tartott
befektetésekhez kapcsolódóan megjelenített osztalék
összege. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken értékeltként megjelölt, tőkeinst
rumentumokban lévő befektetések [member]]

ifrs-full

DomicileOfEntity

text

Gazdálkodó egység székhelye

A gazdálkodó egység székhelye szerinti ország. [Hivatko Közzététel: IAS 1 138 a
zás: Székhely szerinti ország [member]]

ifrs-full

DonationsAndSubsidiesEx
pense

X duration,
debit

Adományok és támogatások
ráfordítása

Az adományokkal és támogatásokkal kapcsolatos ráfordí Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
tások összege.

ifrs-full

EarningsPerShareAbstract

ifrs-full

EarningsPerShareExplanatory

ifrs-full

EarningsPerShareLineItems

ifrs-full

EarningsPerShareTable

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

DividendsRecognisedAsDistri
butionsToOwnersPerShare
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ifrs-full

L 429/314

Előtag

Egy részvényre jutó eredmény
[abstract]
text block

Az egy részvényre jutó eredmény közzététele.

Egy részvényre jutó eredmény
[line items]

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Egy részvényre jutó eredmény
[table]

Az egy részvényre jutó eredménnyel kapcsolatos informá Közzététel: IAS 33 66
ciók közzétételére szolgáló táblázatos jegyzék.

Közzététel: IAS 33 66

2020.12.18.

table

Egy részvényre jutó eredmény
[text block]

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

EffectiveDateOfRevaluation
RightofuseAssets

text

Átértékelés tényleges időpontja
– használatijog-eszközök

Az átértékelt értéken kimutatott használatijog-eszközök Közzététel: IFRS 16 57
átértékelésének tényleges időpontja. [Hivatkozás: Haszná
latijog-eszközök]

ifrs-full

EffectiveDatesOfRevaluatio
nIntangibleAssetsOtherThan
Goodwill

text

Átértékelés tényleges időpontjai Az átértékelt értéken kimutatott, goodwilltől eltérő imma Közzététel: IAS 38 124 a i
– immateriális javak a goodwill teriális javak csoportjai átértékelésének tényleges időpont
kivételével
jai. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével]

ifrs-full

EffectiveDatesOfRevaluation
PropertyPlantAndEquipment

text

Átértékelés tényleges időpontjai Az átértékelt értéken kimutatott ingatlanok, gépek és Közzététel: IAS 16 77 a
– ingatlanok, gépek és
berendezések átértékelésének tényleges időpontjai. [Hivat
berendezések
kozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

ifrs-full

EffectiveInterestRateDetermi
nedOnDateOfReclassificatio
nOfFinancialAssetsFirstAppli
cationOfIFRS9

X.XX instant Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt kategóriából
átsorolt pénzügyi eszközökre
az átsorolás időpontjában
meghatározott effektív
kamatláb – az IFRS 9 első
alkalmazása

Az abban az időpontban meghatározott effektív kamatláb, Közzététel: IFRS 7 42N a
amikor a gazdálkodó egység az IFRS 9 standardra való
áttérés eredményeként átsorolja a pénzügyi eszközeit az
eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriából.
[Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

EffectiveInterestRateDetermi
nedOnDateOfReclassificatio
nOfFinancialLiabilitiesFirs
tApplicationOfIFRS9

X.XX instant Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt kategóriából
átsorolt pénzügyi
kötelezettségekre az átsorolás
időpontjában meghatározott
effektív kamatláb – az IFRS 9
első alkalmazása

Az abban az időpontban meghatározott effektív kamatláb, Közzététel: IFRS 7 42N a
amikor a gazdálkodó egység az IFRS 9 standardra való
áttérés eredményeként átsorolja a pénzügyi kötelezett
ségeit az eredménnyel szemben valós értéken értékelt
kategóriából. [Hivatkozás: Pénzügyi kötelezettségek]

ifrs-full

EffectiveInterestRateOfFinan
cialAssetsReclassifiedOutOfA
vailableforsaleFinancialAssets

X.XX instant Értékesíthető pénzügyi
eszközökből átsorolt pénzügyi
eszközök effektív kamatlába

Az értékesíthető értékelési kategóriából átsorolt pénzügyi Közzététel: IFRS 7 12A f (hatályát
eszközök effektív kamatlába. [Hivatkozás: Pénzügyi eszkö veszti: 2021.1.1.)
zök]

ifrs-full

EffectiveInterestRateOfFinan
cialAssetsReclassifiedOutOfFi
nancialAssetsAtFairValueTh
roughProfitOrLoss

X.XX instant Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi
eszközökből átsorolt pénzügyi
eszközök effektív kamatlába

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt értékelési Közzététel: IFRS 7 12A f (hatályát
kategóriából átsorolt pénzügyi eszközök effektív kamat veszti: 2021.1.1.)
lába. [Hivatkozás: Az eredménnyel szemben valós értéken
értékelt pénzügyi eszközök]

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

axis

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 17 113 b
Az akkor tett kiigazítások
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel (hatályos: 2021.1.1.)
hatása, amikor a gazdálkodó
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
egység megváltoztatta a
biztosítási pénzügyi bevételek
(ráfordítások) eredmény és
egyéb átfogó jövedelem közötti
megosztásának alapját
közvetlen nyereségrészesedést
tartalmazó szerződések
esetében [axis]

ifrs-full

EffectOfAdjustmentsMadeW
henEntityChangedBasisOfDi
saggregationOfInsuranceFi
nanceIncomeExpensesBetwe
enProfitOrLossAndOther
ComprehensiveIncomeFor
ContractsWithDirectParticipa
tionFeaturesMember

member

Az akkor tett kiigazítások
hatása, amikor a gazdálkodó
egység megváltoztatta a
biztosítási pénzügyi bevételek
(ráfordítások) eredmény és
egyéb átfogó jövedelem közötti
megosztásának alapját
közvetlen nyereségrészesedést
tartalmazó szerződések
esetében [member]

Ez az elem a közvetlen nyereségrészesedést tartalmazó Közzététel: IFRS 17 113 b
szerződések esetében a biztosítási pénzügyi bevételek (hatályos: 2021.1.1.)
(ráfordítások) eredmény és egyéb átfogó jövedelem közötti
megosztásának alapjában bekövetkezett változás által érin
tett pénzügyi kimutatásbeli tételek kiigazításának hatását
jelöli. [Hivatkozás: A mögöttes tételek összetételének
ismertetése közvetlen nyereségrészesedést tartalmazó szer
ződések esetében; Biztosítási pénzügyi bevételek (ráfordí
tások)]

ifrs-full

EffectOfAssetCeilingMember

member

Eszközértékhatár hatása
[member]

Ez az elem az eszközértékhatár belföldi meghatározott Közzététel: IAS 19 140 a iii
juttatási programokra gyakorolt hatását jelöli. Az eszköz
értékhatár a meghatározott juttatási programból történő
visszatérítések formájában vagy a meghatározott juttatási
programhoz történő jövőbeli hozzájárulások csökkentése
ként rendelkezésre álló gazdasági előny jelenértéke.
[Hivatkozás: Meghatározott juttatási programok [mem
ber]]

ifrs-full

EffectOfExchangeRateChange
sOnCashAndCashEquivalents

X duration,
debit

Árfolyamváltozások hatása a
pénzeszközökre és a
pénzeszköz-egyenértékesekre

Az árfolyamváltozások külföldi pénznemben tartott vagy Közzététel: IAS 7 25, közzététel:
esedékes pénzeszközökre és pénzeszköz-egyenértékesekre IAS 7 28
gyakorolt hatása. [Hivatkozás: Pénzeszközök és pénzesz
köz-egyenértékesek]

ifrs-full

EffectOfExchangeRateChange
sOnCashAndCashEquivalent
sAbstract

ifrs-full

EffectOfOverlayApproachRec
lassificationAxis

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

EffectOfAdjustmentsMadeW
henEntityChangedBasisOfDi
saggregationOfInsuranceFi
nanceIncomeExpensesBetwe
enProfitOrLossAndOther
ComprehensiveIncomeFor
ContractsWithDirectParticipa
tionFeaturesAxis
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ifrs-full

L 429/316

Előtag

Árfolyamváltozások hatása a
pénzeszközökre és a
pénzeszköz-egyenértékesekre
[abstract]
Átfedési megközelítés szerinti
átsorolás hatása [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 4 39L e
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel (hatályos: az IFRS 9 első
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg. alkalmazásától)

2020.12.18.

axis

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Átfedési megközelítés szerinti
átsorolás hatása [member]

Ez az elem az átfedési megközelítés szerinti átsorolás Közzététel: IFRS 4 39L e
hatását jelöli.
(hatályos: az IFRS 9 első
alkalmazásától)

ifrs-full

EffectOfTransitionToIFRSsM
ember

member

IFRS-ekre való áttérés hatása
[member]

Ez az elem a korábbi számviteli szabályozásról az IFRS- Közzététel: IFRS 1 24
ekre történő áttérés pénzügyi hatását jelöli. [Hivatkozás:
Korábbi számviteli szabályozás [member]; IFRS-ek [mem
ber]]

ifrs-full

EffectOnAdjustmentToCont
X duration,
ractualServiceMarginOfChoi
credit
ceNotToAdjustContractualSer
viceMarginForSomeChange
sInFulfilmentCashFlowsFor
ContractsWithDirectParticipa
tionFeatures

Közvetlen nyereségrészesedést
tartalmazó szerződések
esetében annak a döntésnek a
szerződéses szolgáltatási
margin kiigazítására gyakorolt
hatása, hogy a teljesített cash
flow-k bizonyos változásai
tekintetében nem igazítják ki a
szerződéses szolgáltatási
margint

Közvetlen nyereségrészesedést tartalmazó szerződések Közzététel: IFRS 17 112
esetében annak a döntésnek a szerződéses szolgáltatási (hatályos: 2021.1.1.)
margin tárgyidőszakban való kiigazítására gyakorolt
hatása, hogy a teljesített cash flow-k bizonyos változásai
tekintetében nem igazítják ki a szerződéses szolgáltatási
margint. [Hivatkozás: A mögöttes tételek összetételének
ismertetése közvetlen nyereségrészesedést tartalmazó szer
ződések esetében]

ifrs-full

EightYearsBeforeReportingYe
arMember

member

A beszámoló évét megelőző
nyolcadik év [member]

Ez az elem azt az évet jelöli, amely a beszámoló évének Közzététel: IFRS 17 130
vége előtt nyolc évvel ért véget.
(hatályos: 2021.1.1.)

ifrs-full

ElectricityDistributionMember

member

Villamosenergia-elosztás
[member]

Ez az elem a gazdálkodó egység villamosenergia-elosz Példa: IFRS 14 IE2, példa:
táshoz kapcsolódó tevékenységét jelöli.
IFRS 14 33

ifrs-full

EliminationOfIntersegmentA
mountsMember

member

Szegmensek közötti összegek
kiszűrése [member]

Ez az elem a szegmensek közötti összegek kiszűrését jelöli Példa: IFRS 8 IG4, példa:
a szegmensenként összesített összegek és a gazdálkodó IFRS 8 28
egység pénzügyi kimutatásaiban megjelenített összegek
közötti egyeztetésben.

ifrs-full

EmployeeBenefitsExpense

X duration,
debit

Munkavállalói juttatások
költségei

A gazdálkodó egység által a munkavállalók által elvégzett Példa: IAS 1 102, közzététel: IAS
szolgálatért vagy a munkaviszony megszűnésére tekin 1 99, közzététel: IAS 1 104
tettel adott ellenérték minden formájával kapcsolatos költ
ség.

ifrs-full

EmployeeContributions

X duration,
credit

Munkavállalói hozzájárulások

A nyugdíjazási juttatási programokhoz való munkavállalói Közzététel: IAS 26 35 b ii
hozzájárulások összege.

L 429/317

member
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EffectOfOverlayApproachRec
lassificationMember

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

EmployerContributions

X duration,
credit

Munkáltatói hozzájárulások

A nyugdíjazási juttatási programokhoz való munkáltatói Közzététel: IAS 26 35 b i
hozzájárulások összege.

ifrs-full

EnergyExpense

X duration,
debit

Energiaköltségek

Az energiafelhasználással kapcsolatban felmerült költségek Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
összege.

ifrs-full

EnergyTransmissionCharges

X duration,
debit

Energiaátviteli díjak

Az energiaátvitellel kapcsolatos díjak összege.

ifrs-full

EnteringIntoSignificantCom
mitmentsOrContingentLiabili
tiesMember

member

Jelentős elkötelezettségek vagy
függő kötelezettségek vállalása
[member]

Ez az elem jelentős elkötelezettségek vagy függő kötele Példa: IAS 10 22 i
zettségek vállalását jelöli. [Hivatkozás: Függő kötelezett
ségek [member]]

ifrs-full

EntitysOwnEquityInstru
mentsMember

member

A gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai [member]

Ez az elem a gazdálkodó egység által kibocsátott tőkeinst Közzététel: IFRS 13 93
rumentumokat jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Gazdál
kodó egység saját tőkeinstrumentumainak csoportjai«
tengely alapértékét is jelöli.

ifrs-full

EntitysTotalForAssociatesM
ember

member

Társult vállalkozások
összesített értéke a gazdálkodó
egységnél [member]

Egyéb elemek hiányában ez az elem a »Társult vállalkozá Közzététel: IAS 27 17 b,
közzététel: IAS 27 16 b,
sok« tengely alapértékét jelöli.
közzététel: IFRS 12 B4 d,
közzététel: IFRS 4 39M (hatályos:
az IFRS 9 első alkalmazásától),
közzététel: IFRS 4 39J (hatályát
veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

EntitysTotalForBusinessCom
binationsMember

member

Üzleti kombinációk összesített
értéke a gazdálkodó egységnél
[member]

Egyéb elemek hiányában ez az elem az »Üzleti kombiná Közzététel: IFRS 3 B64,
ciók« tengely alapértékét jelöli.
közzététel: IFRS 3 B67

HU

ifrs-full
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

EntitysTotalForCashgeneratin
gUnitsMember

member

Pénztermelő egységek
összesített értéke a gazdálkodó
egységnél [member]

Egyéb elemek hiányában ez az elem a »Pénztermelő Közzététel: IAS 36 134,
közzététel: IAS 36 135
egységek« tengely alapértékét jelöli.

ifrs-full

EntitysTotalForConsolida
tedStructuredEntitiesMember

member

Konszolidált strukturált
gazdálkodó egységek
összesített értéke a gazdálkodó
egységnél [member]

Egyéb elemek hiányában ez az elem a »Konszolidált struk Közzététel: IFRS 12 »A
turált gazdálkodó egységek« tengely alapértékét jelöli.
gazdálkodó egység konszolidált
strukturált gazdálkodó
egységekben lévő érdekeltségeivel
kapcsolatos kockázatok jellege«

ifrs-full

EntitysTotalForExternalCredit
GradesMember

member

Külső hitelminősítések
összesített értéke a gazdálkodó
egységnél [member]

Egyéb elemek hiányában ez az elem a »Külső hitelminő Közzététel: IFRS 4 39G a
(hatályát veszti: 2021.1.1.), példa:
sítések« tengely alapértékét jelöli.
IFRS 7 IG20C, példa:
IFRS 7 35M, példa: IFRS 7 IG24 a
(hatályát veszti: 2021.1.1.), példa:
IFRS 7 36 c (hatályát veszti:
2021.1.1.)

ifrs-full

EntitysTotalForImpairmentOf member
FinancialAssetsMember

Pénzügyi eszközök
értékvesztésének összesített
értéke a gazdálkodó egységnél
[member]

Egyéb elemek hiányában ez az elem a »Pénzügyi eszközök Közzététel: IFRS 7 37 (hatályát
értékvesztése« tengely alapértékét jelöli.
veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

EntitysTotalForIndividualAs
setsOrCashgeneratingUnitsM
ember

member

Egyedi eszközök vagy
pénztermelő egységek
összesített értéke a gazdálkodó
egységnél [member]

Egyéb elemek hiányában ez az elem az »Egyedi eszközök Közzététel: IAS 36 130
vagy pénztermelő egységek« tengely alapértékét jelöli.

ifrs-full

EntitysTotalForInternalCredit
GradesMember

member

Belső hitelminősítések
összesített értéke a gazdálkodó
egységnél [member]

Egyéb elemek hiányában ez az elem a »Belső hitelminősí Közzététel: IFRS 4 39G a
tések« tengely alapértékét jelöli.
(hatályát veszti: 2021.1.1.), példa:
IFRS 7 IG20C, példa:
IFRS 7 35M, példa:
IFRS 7 IG25 b (hatályát veszti:
2021.1.1.), példa: IFRS 7 36 c
(hatályát veszti: 2021.1.1.)

HU
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Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

EntitysTotalForJointOperati
onsMember

member

Közös tevékenységek
összesített értéke a gazdálkodó
egységnél [member]

Egyéb elemek hiányában ez az elem a »Közös tevékeny Közzététel: IFRS 12 B4 c
ségek« tengely alapértékét jelöli.

ifrs-full

EntitysTotalForJointVentu
resMember

member

Közös vállalkozások összesített Egyéb elemek hiányában ez az elem a »Közös vállalkozá Közzététel: IAS 27 17 b,
értéke a gazdálkodó egységnél sok« tengely alapértékét jelöli.
közzététel: IAS 27 16 b,
[member]
közzététel: IFRS 12 B4 b,
közzététel: IFRS 4 39M (hatályos:
az IFRS 9 első alkalmazásától),
közzététel: IFRS 4 39J (hatályát
veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

EntitysTotalForProbabilityOf
DefaultMember

member

Nemteljesítési valószínűség
összesített értéke a gazdálkodó
egységnél [member]

ifrs-full

EntitysTotalForRelatedParti
esMember

member

Kapcsolt felek összesített értéke Egyéb elemek hiányában ez az elem a »Kapcsolt felek Közzététel: IAS 24 19
kategóriái« tengely alapértékét jelöli.
a gazdálkodó egységnél
[member]

ifrs-full

EntitysTotalForSegmentCon
solidationItemsMember

member

Szegmenskonszolidációs tételek Egyéb elemek hiányában ez az elem a »Szegmenskonszo Közzététel: IFRS 8 28
összesített értéke a gazdálkodó lidációs tételek« tengely alapértékét jelöli.
egységnél [member]

ifrs-full

EntitysTotalForSubsidiariesM
ember

member

Leányvállalatok összesített
értéke a gazdálkodó egységnél
[member]

Egyéb elemek hiányában ez az elem a »Leányvállalatok« Közzététel: IAS 27 17 b,
közzététel: IAS 27 16 b,
tengely alapértékét jelöli.
közzététel: IFRS 12 B4 a

ifrs-full

EntitysTotalForUnconsolida
tedStructuredEntitiesMember

member

Nem konszolidált strukturált
gazdálkodó egységek
összesített értéke a gazdálkodó
egységnél [member]

Egyéb elemek hiányában ez az elem a »Nem konszolidált Közzététel: IFRS 12 B4 e
strukturált gazdálkodó egységek« tengely alapértékét jelöli.

ifrs-full

EntitysTotalForUnconsolida
tedSubsidiariesMember

member

Nem konszolidált
leányvállalatok összesített
értéke a gazdálkodó egységnél
[member]

Egyéb elemek hiányában ez az elem a »Nem konszolidált Közzététel: IFRS 12 19B
leányvállalatok« tengely alapértékét jelöli.

HU
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Egyéb elemek hiányában ez az elem a »Nemteljesítési való Példa: IFRS 7 IG20C, példa:
színűség« tengely alapértékét jelöli.
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Címke

Saját tőke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Equity

ifrs-full

EquityAbstract

ifrs-full

EquityAndLiabilities

ifrs-full

EquityAndLiabilitiesAbstract

ifrs-full

EquityAttributableToOwner
sOfParent

X instant,
credit

Anyavállalat tulajdonosainak
saját tőkéje

Az anyavállalat tulajdonosaihoz rendelhető saját tőke Közzététel: IAS 1 54 r
összege. Nem tartalmazza a nem ellenőrző részesedést.

ifrs-full

EquityAttributableToOwner
sOfParentMember

member

Anyavállalat tulajdonosainak
saját tőkéje [member]

Ez az elem az anyavállalat tulajdonosainak saját tőkéjét Közzététel: IAS 1 106
jelöli.

ifrs-full

EquityInstrumentsAmount
ContributedToFairValueOfPla
nAssets

X instant,
debit

Tőkeinstrumentumok, a
program eszközeinek valós
értékében való részesedés
összege

A meghatározott juttatási program eszközeinek valós Példa: IAS 19 142 b
értékén belül a tulajdonviszonyt (semmint hitelviszonyt)
megtestesítő instrumentumok összege. [Hivatkozás:
Program eszközei, valós értéken; Meghatározott juttatási
programok [member]]

ifrs-full

EquityInstrumentsHeld

X instant,
debit

Tartott tőkeinstrumentumok

A gazdálkodó egység által tartott azon instrumentumok Általános gyakorlat: IAS 1 55
összege, amelyek a gazdálkodó egység összes kötelezett
ségének a levonása után más gazdálkodó egység eszköze
iben meglévő maradványérdekeltséget testesítenek meg.

X instant,
credit

HU

Valamennyi kötelezettség levonása után a gazdálkodó Közzététel:
egység eszközeiben maradó érdekeltség összege.
IAS 1 55, közzététel: IAS 1 78 e,
közzététel: IFRS 1 24 a,
közzététel: IFRS 1 32 a i,
közzététel: IFRS 13 93 a,
közzététel: IFRS 13 93 b,
közzététel: IFRS 13 93 e

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Saját tőke [abstract]

Saját tőke és kötelezettségek

A gazdálkodó egység saját tőkéjének és kötelezettségeinek Közzététel: IAS 1 55
összege. [Hivatkozás: Saját tőke; Kötelezettségek]

Saját tőke és kötelezettségek
[abstract]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

X instant,
credit
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

EquityInterestsOfAcquirer

X instant,
credit

Felvásárló tőkerészesedései

A felvásárló üzleti kombináció során ellenértékként Közzététel: IFRS 3 B64 f iv
átadott tőkerészesedéseinek valós értéke az akvizíció
időpontjában. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

EquityInvestmentsMember

member

Tőkebefektetések [member]

Ez az elem a tőkeinstrumentumokban lévő befektetéseket Példa:
jelöli.
IFRS 7 IG40B, példa: IFRS 7 6

ifrs-full

EquityLiabilitiesAndRegula
toryDeferralAccountCreditBa
lances

X instant,
credit

Saját tőke, kötelezettségek és
hatósági halasztott számlák
követel egyenlegei

A saját tőke, a kötelezettségek és a hatósági halasztott Közzététel: IFRS 14 21
számlák követel egyenlegeinek összege. [Hivatkozás:
Saját tőke; Kötelezettségek; Hatósági halasztott számlák
követel egyenlege]

ifrs-full

EquityMember

member

Saját tőke [member]

Ez az elem az összes kötelezettség levonása után a gazdál Közzététel: IAS 1 106
kodó egység eszközeiben maradó érdekeltség összegét
jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Saját tőke összetevői«
tengely alapértékét is jelöli.

ifrs-full

EquityPriceRiskMember

member

Részvényárfolyam-kockázat
[member]

Ez az elem az egyéb árkockázat azon kockázattípust Példa:
magában foglaló összetevőjét jelöli, hogy egy pénzügyi IFRS 7 IG32, példa: IFRS 7 40 a
instrumentum valós értéke vagy jövőbeni cash flow-i
ingadozni fognak a részvényárfolyamok változásai miatt.
[Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [mem
ber]]

ifrs-full

EquityReclassifiedIntoFinanci
alLiabilities

X duration

Pénzügyi kötelezettségekbe
átsorolt saját tőke

A pénzügyi kötelezettségekbe átsorolt saját tőke összege. Közzététel: IAS 1 80A
[Hivatkozás: Saját tőke; Pénzügyi kötelezettségek]

ifrs-full

EstimatedCashFlowsOfFinan
cialAssetsReclassifiedOutOfA
vailableforsaleFinancialAssets

X duration,
debit

Értékesíthető pénzügyi
eszközökből átsorolt pénzügyi
eszközök becsült cash flow-i

Az értékesíthető kategóriából átsorolt pénzügyi eszközök Közzététel: IFRS 7 12A f (hatályát
becsült cash flow-i. [Hivatkozás: Értékesíthető pénzügyi veszti: 2021.1.1.)
eszközök]

ifrs-full

EstimatedCashFlowsOfFinan
cialAssetsReclassifiedOutOfFi
nancialAssetsAtFairValueTh
roughProfitOrLoss

X duration,
debit

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi
eszközökből átsorolt pénzügyi
eszközök becsült cash flow-i

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóri Közzététel: IFRS 7 12A f (hatályát
ából átsorolt pénzügyi eszközök becsült cash flow-i. veszti: 2021.1.1.)
[Hivatkozás: Az eredménnyel szemben valós értéken érté
kelt pénzügyi eszközök]
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péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Becsült pénzügyi hatás – üzleti Az üzleti kombinációból származó olyan függő kötele Közzététel: IFRS 3 B64 j i
kombinációból származó függő zettségek pénzügyi hatásának becsült összege, amelyeket
kötelezettségek
nem jelenítettek meg, mert valós értékük nem becsülhető
megbízhatóan. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [mem
ber]]

ifrs-full

EstimatedFinancialEffectOf
ContingentAssets

X instant,
debit

Függő követelések becsült
pénzügyi hatása

Az olyan lehetséges eszközök becsült pénzügyi hatásának Közzététel: IAS 37 89
összege, amelyek múltbeli eseményekből származnak, és
amelyek létezését csak egy vagy több, nem teljesen a
gazdálkodó egység ellenőrzése alatt álló, bizonytalan jövő
beli esemény bekövetkezése vagy be nem következése
fogja megerősíteni.

ifrs-full

EstimatedFinancialEffectOf
ContingentLiabilities

X instant,
credit

Függő kötelezettségek becsült
pénzügyi hatása

A függő kötelezettségek becsült pénzügyi hatásának Közzététel: IAS 37 86 a
összege. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member]]

ifrs-full

EstimateOfContributionsEx
pectedToBePaidToPlan

X duration,
credit

Becslés program következő
éves beszámolási időszak alatt
várható hozzájárulásaira
vonatkozóan

A meghatározott juttatási program következő éves beszá Közzététel: IAS 19 147 b,
molási időszak alatt várható hozzájárulásainak becsült közzététel: IAS 19 148 d iii
összege. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási programok
[member]]

ifrs-full

EstimateOfUndiscountedCla
imsThatAriseFromContracts
WithinScopeOfIFRS17

X instant,
credit

IFRS 17 standard hatókörébe
tartozó szerződésekből eredő
kárigények diszkontálatlan
összegének becslése

Az IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződésekből Közzététel: IFRS 17 130
eredő kárigények diszkontálatlan összegére vonatkozó (hatályos: 2021.1.1.)
becslés.

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOfFu member
tureCashFlowsMember

Jövőbeni cash flow-k
jelenértékére vonatkozó
becslések [member]

Ez az elem a biztosítási szerződésekhez kapcsolódó jövő Közzététel: IFRS 17 100 c i
beni cash flow-k jelenértékére vonatkozó becsléseket (hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
jelöli. [Hivatkozás: Biztosítási szerződések [member]]
IFRS 17 101 a (hatályos:
2021.1.1.)

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOfFu member
tureCashInflowsMember

Jövőbeni pénzbeáramlások
jelenértékére vonatkozó
becslések [member]

Ez az elem a biztosítási szerződésekhez kapcsolódó jövő Közzététel: IFRS 17 107 b
beni pénzbeáramlások jelenértékére vonatkozó becsléseket (hatályos: 2021.1.1.)
jelöli. [Hivatkozás: Biztosítási szerződések [member]]

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOfFu X instant,
tureCashOutflowsInflowsTha credit
tAriseFromContractsWithinS
copeOfIFRS17ThatAreLiabili
ties

Az IFRS 17 standard
hatókörébe tartozó,
kötelezettségnek minősülő
szerződésekből eredő jövőbeni
pénzkiáramlások
(-beáramlások) jelenértékére
vonatkozó becslések

Az IFRS 17 standard hatókörébe tartozó, kötelezettségnek Közzététel: IFRS 17 132 b ii
minősülő szerződésekből eredő jövőbeni pénzkiáramlások (hatályos: 2021.1.1.)
(-beáramlások) jelenértékére vonatkozó becslések összege.
L 429/323
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EstimatedFinancialEffectCon
tingentLiabilitiesInBusiness
Combination
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Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Jövőbeni pénzkiáramlások
jelenértékére vonatkozó
becslések [member]

Ez az elem a biztosítási szerződésekhez kapcsolódó jövő Közzététel: IFRS 17 107 a
beni pénzkiáramlások jelenértékére vonatkozó becsléseket (hatályos: 2021.1.1.)
jelöli. [Hivatkozás: Biztosítási szerződések [member]]

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOfFu member
tureCashOutflowsOtherTha
nInsuranceAcquisitionCashF
lowsMember

A biztosítási akvizíciós cash
flow-któl eltérő jövőbeni
pénzkiáramlások jelenértékére
vonatkozó becslések [member]

Ez az elem a biztosítási akvizíciós cash flow-któl eltérő Közzététel: IFRS 17 107 a
jövőbeni pénzkiáramlások jelenértékére vonatkozó becs (hatályos: 2021.1.1.)
léseket jelöli. [Hivatkozás: Biztosítási akvizíciós cash
flow-k jelenértékére vonatkozó becslések [member]]

ifrs-full

EstimatesOfPresentValueOfIn
suranceAcquisitionCashF
lowsMember

member

Biztosítási akvizíciós cash flow- Ez az elem a biztosítási akvizíciós cash flow-k jelenérté Közzététel: IFRS 17 107 a
k jelenértékére vonatkozó
kére vonatkozó becsléseket jelöli. A biztosítási akvizíciós (hatályos: 2021.1.1.)
becslések [member]
cash flow-k a biztosítási szerződéscsoport értékesítésének,
megkötésének és megkezdésének költségeiből eredő olyan
cash flow-k, amelyek közvetlenül annak a biztosítási szer
ződésportfóliónak tulajdoníthatók, amelyhez a csoport
tartozik. Az ilyen cash flow-k magukban foglalják azokat
a cash flow-kat is, amelyek közvetlenül nem tulajdonít
hatók a portfólión belüli egyedi szerződéseknek vagy
biztosítási szerződéscsoportoknak.

ifrs-full

EventsOfReclassificationOfFi
nancialAssetsAxis

axis

Pénzügyi eszközök átsorolási
eseményei [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 7 12B
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

EventsOfReclassificationOfFi
nancialAssetsMember

member

Pénzügyi eszközök átsorolási
eseményei [member]

Ez az elem a pénzügyi eszközök átsorolási eseményeit Közzététel: IFRS 7 12B
jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Pénzügyi eszközök átso
rolási eseményei« tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás:
Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

ExchangeDifferencesOnTrans
lationAbstract

ifrs-full

ExciseTaxPayables

X instant,
credit

ifrs-full

ExercisePriceOfOutstandingS
hareOptions2019

X.XX instant Meglévő részvényopciók
lehívási ára

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

EstimatesOfPresentValueOfFu member
tureCashOutflowsMember

HU

ifrs-full

L 429/324

Előtag

Átszámításból származó
árfolyam-különbözetek
[abstract]
Fizetendő jövedéki adó

Általános gyakorlat: IAS 1 78

A meglévő részvényopciók lehívási ára.

Közzététel: IFRS 2 45 d

2020.12.18.

A jövedéki adóval kapcsolatos kötelezettségek összege.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Dokumentációs címke

Hivatkozások

ExpectedCashOutflowOnRe
X duration,
demptionOrRepurchaseOfPut credit
tableFinancialInstruments

Visszaadható pénzügyi
instrumentumok
visszaváltásával vagy
visszavásárlásával kapcsolatos
várható pénzeszköz-kiáramlás

A tőke körébe sorolt visszaadható pénzügyi instrumen Közzététel: IAS 1 136A c
tumok visszaváltásával vagy visszavásárlásával kapcsolatos
várható pénzeszköz-kiáramlás. [Hivatkozás: Likviditási
kockázat [member]; Pénzügyi instrumentumok, csoport
[member]]

ifrs-full

ExpectedCreditLossesCollecti
velyAssessedMember

member

Várható hitelezési veszteség
együttesen értékelve [member]

Ez az elem az együttesen értékelt várható hitelezési vesz Példa:
teségeket jelöli. [Hivatkozás: Várható hitelezési veszteségek IFRS 7 IG20B, példa: IFRS 7 35H,
értékelési módszere [member]]
példa: IFRS 7 35I

ifrs-full

ExpectedCreditLossesIndividu
allyAssessedMember

member

Várható hitelezési veszteség
egyedileg értékelve [member]

Ez az elem az egyedileg értékelt várható hitelezési veszte Példa:
ségeket jelöli. [Hivatkozás: Várható hitelezési veszteségek IFRS 7 IG20B, példa: IFRS 7 35H,
értékelési módszere [member]]
példa: IFRS 7 35I

ifrs-full

ExpectedCreditLossRate

X.XX instant Várható hitelezési veszteségek
rátája

A várható hitelezési veszteség rátája a bruttó könyv Példa:
szerinti érték százalékában. A várható hitelezési veszteség IFRS 7 IG20D, példa: IFRS 7 35N
a hitelezési veszteségek súlyozott átlaga, ahol a súlyok az
adott nemteljesítési kockázatok.

ifrs-full

ExpectedDividendAsPercenta
geShareOptionsGranted

X.XX dura
tion

Várható osztalék százalékban – A várható osztalék százalékos aránya a nyújtott részvé Közzététel: IFRS 2 47 a i
nyújtott részvényopciók
nyopciók valós értékének kiszámításához.

ifrs-full

ExpectedDividendShareOpti
onsGranted

X duration

Várható osztalék – nyújtott
részvényopciók

ifrs-full

ExpectedReimbursementCon
tingentLiabilitiesInBusiness
Combination

X instant,
debit

Várható megtérülés – üzleti
Az üzleti kombinációból származó függő kötelezettségek Közzététel: IFRS 3 B67 c,
kombinációból származó függő teljesítésével kapcsolatos ráfordításból a harmadik fél által közzététel: IFRS 3 B64 j
kötelezettségek
várhatóan megtérített összeg. [Hivatkozás: Függő kötele
zettségek [member]; Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

Közzététel: IFRS 2 47 a i

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

A nyújtott részvényopciók lehívási ára.

ExercisePriceShareOptionsG
ranted2019

HU

Lehívási ár – nyújtott
részvényopciók

ifrs-full

X.XX dura
tion

Címke

2020.12.18.

Előtag

A várható osztalék összege a nyújtott részvényopciók Közzététel: IFRS 2 47 a i
valós értékének kiszámításához.

L 429/325

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Dokumentációs címke

Hivatkozások

ExpenseArisingFromExplorati X duration,
onForAndEvaluationOfMine debit
ralResources

Ásványkincsek feltárásával és
felmérésével kapcsolatos
ráfordítás

A következő tevékenységekkel kapcsolatos ráfordítás: az Közzététel: IFRS 6 24 b
ásványkincsek (beleértve az ásványokat, a kőolajat, a föld
gázt és más hasonló, nem megújuló természeti erőforrá
sokat) azt követő kutatása, hogy a gazdálkodó egység
jogszabály által biztosított jogot kapott az adott terület
feltárására, valamint az ásványkincs kitermelése műszaki
kivitelezhetőségének és gazdasági életképességének
meghatározása.

ifrs-full

ExpenseArisingFromInsuran
ceContracts

X duration,
debit

Biztosítási szerződésekkel
kapcsolatos ráfordítás

A biztosítási szerződésekkel kapcsolatos ráfordítás Közzététel: IFRS 4 37 b (hatályát
összege. [Hivatkozás: Biztosítási szerződések típusai veszti: 2021.1.1.)
[member]]

ifrs-full

ExpenseByNature

X duration,
debit

Ráfordítások, jellegük szerint

A ráfordítások jelleg szerinti csoportosítása (pl. értékcsök Közzététel: IAS 1 99
kenési leírás, anyagköltség, szállítási költségek, munkavál
lalói juttatások, reklámköltségek), a gazdálkodó egység
különböző funkciói szerinti felosztás nélkül.

ifrs-full

ExpenseByNatureAbstract

ifrs-full

ExpenseDueToUnwindingOf
DiscountOnProvisions

ifrs-full

ifrs-full

ifrs-full

Ráfordítások jellegük szerint
[abstract]
X duration,
debit

A céltartalékokhoz kapcsolódó diszkontnak az idő Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
múlását tükröző lebontása miatt megjelenített ráfordítás
összege. [Hivatkozás: Egyéb céltartalékok]

ExpenseForPolicyholderClaim X duration,
sAndBenefitsWithoutReducti debit
onForReinsuranceHeld

Kötvénytulajdonosok
kárigényeinek és juttatásainak
ráfordításai, meglévő
viszontbiztosítás levonása
nélkül

A kötvénytulajdonosok kárigényeivel és juttatásaival Példa: IAS 1 85 (hatályát veszti:
kapcsolatos ráfordítások összege a meglévő viszontbizto 2021.1.1.), példa: IFRS 4 IG24 c
sítás levonása nélkül.
(hatályát veszti: 2021.1.1.), példa:
IFRS 4 37 b (hatályát veszti:
2021.1.1.)

ExpenseFromCashsettledSha
rebasedPaymentTransaction
sInWhichGoodsOrServicesRe
ceivedDidNotQualifyForRe
cognitionAsAssets

Olyan pénzeszközben
kiegyenlített részvényalapú
kifizetési ügyletekkel
kapcsolatos ráfordítás, amelyek
esetében a kapott javak vagy
szolgáltatások nem feleltek
meg az eszközként való
megjelenítés feltételeinek

Az olyan pénzeszközben kiegyenlített részvényalapú kifi Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
zetési ügyletekkel kapcsolatos ráfordítás összege, amelyek
esetében a kapott javak vagy szolgáltatások nem feleltek
meg az eszközként való megjelenítés feltételeinek. [Hivat
kozás: Olyan részvényalapú kifizetési ügyletekkel kapcso
latos ráfordítás, amelyek esetében a kapott javak vagy
szolgáltatások nem feleltek meg az eszközként való
megjelenítés feltételeinek]

X duration,
debit

2020.12.18.

Ráfordítás a céltartalékokkal
kapcsolatos diszkontlebontás
miatt

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az egyéb céltartalékokkal kapcsolatos ráfordításból a Közzététel: IAS 37 85 c
harmadik fél által várhatóan megtérített összeg. [Hivatko
zás: Egyéb céltartalékok]

ExpectedReimbursementOt
herProvisions

HU

Várható megtérülés – egyéb
céltartalékok

ifrs-full

X instant,
debit

Címke
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

X duration,
debit

Kivezetett pénzügyi
eszközökben lévő folytatódó
részvétellel kapcsolatos
ráfordítás;

A gazdálkodó egységnek a kivezetett pénzügyi eszkö Közzététel: IFRS 7 42G b
zökben lévő folytatódó részvételével kapcsolatban
megjelenített ráfordítás összege (például a származékos
instrumentumok valós értékének változásai). [Hivatkozás:
Pénzügyi eszközök; Származékos termékek [member]]

ifrs-full

ExpenseFromContinuingIn
volvementInDerecognisedFi
nancialAssetsCumulativelyRe
cognised

X instant,
debit

Halmozottan megjelenített,
kivezetett pénzügyi
eszközökben lévő folytatódó
részvétellel kapcsolatos
ráfordítás

A gazdálkodó egységnek a kivezetett pénzügyi eszkö Közzététel: IFRS 7 42G b
zökben lévő folytatódó részvételével kapcsolatban halmo
zottan megjelenített ráfordítás összege (például a szárma
zékos instrumentumok valós értékének változásai). [Hivat
kozás: Kivezetett pénzügyi eszközökben lévő folytatódó
részvétellel kapcsolatos ráfordítás; Származékos termékek
[member]]

ifrs-full

ExpenseFromEquitysettledSha X duration,
rebasedPaymentTransaction
debit
sInWhichGoodsOrServicesRe
ceivedDidNotQualifyForRe
cognitionAsAssets

Olyan tőkeinstrumentumban
kiegyenlített részvényalapú
kifizetési ügyletekkel
kapcsolatos ráfordítás, amelyek
esetében a kapott javak vagy
szolgáltatások nem feleltek
meg az eszközként való
megjelenítés feltételeinek

Az olyan tőkeinstrumentumban kiegyenlített részvény Közzététel: IFRS 2 51 a
alapú kifizetési ügyletekkel kapcsolatos ráfordítás összege,
amelyek esetében a kapott javak vagy szolgáltatások nem
feleltek meg az eszközként való megjelenítés feltételeinek.
[Hivatkozás: Olyan részvényalapú kifizetési ügyletekkel
kapcsolatos ráfordítás, amelyek esetében a kapott javak
vagy szolgáltatások nem feleltek meg az eszközként való
megjelenítés feltételeinek]

ifrs-full

ExpenseFromSharebasedPay
mentTransactionsInWhichGo
odsOrServicesReceivedDid
NotQualifyForRecognitionA
sAssets

Olyan részvényalapú kifizetési
ügyletekkel kapcsolatos
ráfordítás, amelyek esetében a
kapott javak vagy
szolgáltatások nem feleltek
meg az eszközként való
megjelenítés feltételeinek

Az olyan részvényalapú kifizetési ügyletekkel kapcsolatos Közzététel: IFRS 2 51 a
ráfordítás összege, amelyek esetében a kapott javak vagy
szolgáltatások nem feleltek meg az eszközként való
megjelenítés feltételeinek.

ifrs-full

ExpenseFromSharebasedPay
mentTransactionsInWhichGo
odsOrServicesReceivedDid
NotQualifyForRecognitionA
sAssetsAbstract

ifrs-full

ExpenseFromSharebasedPay
mentTransactionsWithEmp
loyees

X duration,
debit

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ExpenseFromContinuingIn
volvementInDerecognisedFi
nancialAssets

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Olyan részvényalapú kifizetési
ügyletekkel kapcsolatos
ráfordítás, amelyek esetében a
kapott javak vagy
szolgáltatások nem feleltek
meg az eszközként való
megjelenítés feltételeinek
[abstract]
Munkavállalókkal kötött
részvényalapú kifizetési
ügyletekkel kapcsolatos
ráfordítás

A munkavállalókkal kötött részvényalapú kifizetési ügyle Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
tekkel kapcsolatos ráfordítás összege.

L 429/327

X duration,
debit

ExpenseIncomeIncludedInPro
fitOrLossLiabilitiesUnderInsu
ranceContractsAndReinsuran
ceContractsIssued

X duration,
credit

ifrs-full

ExpenseOfRestructuringActi
vities

ifrs-full

Eredményben szereplő
ráfordítás (bevétel) –
kibocsátott biztosítási
szerződésekből és
viszontbiztosítási
szerződésekből eredő
kötelezettségek

A kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosí
tási szerződésekből eredő kötelezettségek növekedése
(csökkenése) az eredményben szereplő ráfordítás (bevétel)
hatására. [Hivatkozás: Kibocsátott biztosítási szerződé
sekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötele
zettségek]

Példa:
IFRS 4 IG37 d (hatályát veszti:
2021.1.1.), példa: IFRS 4 37 e
(hatályát veszti: 2021.1.1.)

X duration,
debit

Átszervezési tevékenységek
ráfordítása

Az átszervezéshez kapcsolódó ráfordítás összege. Az Közzététel: IAS 1 98 b
átszervezés egy olyan, a vezetés által megtervezett és
ellenőrzött program, amely lényegesen megváltoztatja
vagy a gazdálkodó egység által folytatott tevékenység
terjedelmét, vagy a tevékenység folytatásának a módját.
Ezek közé tartoznak a következők: a) egy üzletág értéke
sítése vagy felszámolása; b) egy adott országban vagy
régióban lévő telephelyek bezárása vagy a tevékenységek
egyik országból vagy régióból egy másikba történő
áthelyezése; c) az irányítási szervezet megváltoztatása;
valamint d) olyan alapvető átszervezések, amelyek
lényeges hatást gyakorolnak a gazdálkodó egység tevé
kenységének jellegére és súlypontjára.

ExpenseRecognisedDuringPe
riodForBadAndDoubtfulDeb
tsForRelatedPartyTransaction

X duration,
debit

Kapcsolt felekkel folytatott
ügyletekkel kapcsolatban a
behajthatatlan és kétes
kinnlevőségekre a
tárgyidőszakban elszámolt
ráfordítás

A kapcsolt felekkel szembeni behajthatatlan vagy kétes Közzététel: IAS 24 18 d
követelésekre vonatkozóan a tárgyidőszak alatt elszámolt
ráfordítás összege. [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]

ifrs-full

ExpenseRelatingToLeasesOf
LowvalueAssetsForWhichRe
cognitionExemptionHasBee
nUsed

X duration,
debit

Kis értékű eszközök
lízingjeihez kapcsolódó
ráfordítás, amelyekre
megjelenítési mentességet
alkalmaztak

A kis értékű eszközök lízingjeihez kapcsolódó ráfordí Közzététel: IFRS 16 53 d
tásnak az IFRS 16 standard 6. bekezdése szerint elszámolt
összege. E ráfordítás nem foglalja magában a kis értékű
eszközök rövid futamidejű lízingjeihez kapcsolódó ráfor
dítást.

ifrs-full

ExpenseRelatingToShortterm
LeasesForWhichRecognitionE
xemptionHasBeenUsed

X duration,
debit

Rövid futamidejű lízingekhez
kapcsolódó ráfordítás,
amelyekre megjelenítési
mentességet alkalmaztak

A rövid futamidejű lízinghez kapcsolódó ráfordításnak az Közzététel: IFRS 16 53 c
IFRS 16 standard 6. bekezdése szerint elszámolt összege.
E ráfordítások között nem szükséges figyelembe venni a
legfeljebb 1 hónapos futamidejű lízingekhez kötődő ráfor
dításokat. A rövid futamidejű lízing olyan lízing, amelynél
a lízingfutamidő a kezdőnapon legfeljebb 12 hónap. A
vételi opciót tartalmazó lízing nem rövid futamidejű
lízing.

2020.12.18.

Hivatkozások

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

Dokumentációs címke

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai

L 429/328

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

X duration,
debit

Lízingkötelezettségek
értékelésében figyelmen kívül
hagyott változó lízingdíjakhoz
kötődő ráfordítások

A lízingkötelezettségek értékelésében figyelmen kívül Közzététel: IFRS 16 53 e
hagyott változó lízingdíjakhoz kötődő ráfordítások
összege. A változó lízingdíj egy mögöttes eszköz lízing
futamidő alatti használati jogáért a lízingbevevő által a
lízingbeadónak fizetett díjak azon része, amely a tények
vagy a körülmények kezdőnap utáni módosulása miatt
változik, az idő múlását nem ideértve. [Hivatkozás: Lízing
kötelezettségek]

ifrs-full

ExpensesArisingFromReinsu
ranceHeld

X duration,
debit

Meglévő viszontbiztosítással
kapcsolatos ráfordítások

A meglévő viszontbiztosítási szerződésekkel kapcsolatos Példa: IAS 1 85 (hatályát veszti:
ráfordítások összege.
2021.1.1.), példa: IFRS 4 IG24 d
(hatályát veszti: 2021.1.1.), példa:
IFRS 4 37 b (hatályát veszti:
2021.1.1.)

ifrs-full

ExpensesFromAllocationOfP
remiumsPaidToReinsurer

X duration,
debit

Viszontbiztosítónak fizetett
díjak allokációjából származó
ráfordítások

A viszontbiztosítónak fizetett díjak allokációjából szár Közzététel: IFRS 17 86 (hatályos:
mazó ráfordítások összege. [Hivatkozás: Tartott viszont 2021.1.1.)
biztosítási szerződések [member]]

ifrs-full

ExpensesOnFinancialAssets
X duration,
ReclassifiedOutOfAvailable
debit
forsaleFinancialAssetsRecogni
sedInOtherComprehensiveIn
come

Értékesíthető pénzügyi
eszközökből átsorolt pénzügyi
eszközökkel kapcsolatos,
eredményben megjelenített
ráfordítások

Az értékesíthető kategóriából átsorolt pénzügyi eszkö Közzététel: IFRS 7 12A e
zökkel kapcsolatos, eredményben megjelenített ráfordí (hatályát veszti: 2021.1.1.)
tások összege. [Hivatkozás: Értékesíthető pénzügyi eszkö
zök; Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

ExpensesOnFinancialAssets
ReclassifiedOutOfFinancialAs
setsAtFairValueThroughProfi
tOrLossRecognisedInProfitOr
Loss

X duration,
debit

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi
eszközökből átsorolt pénzügyi
eszközökkel kapcsolatos,
eredményben megjelenített
ráfordítások

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóri Közzététel: IFRS 7 12A e
ából átsorolt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos, ered (hatályát veszti: 2021.1.1.)
ményben megjelenített ráfordítások összege. [Hivatkozás:
Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi
eszközök]

ifrs-full

ExplanationHowServiceCon
cessionArrangementHasBe
enClassified

text

Magyarázat szolgáltatási
koncessziós megállapodás
besorolásának módjáról

Magyarázat valamely szolgáltatási koncessziós megálla Közzététel: SIC 29 6 e
podás besorolásának módjáról. [Hivatkozás: Szolgáltatási
koncessziós megállapodások [member]]

Hivatkozások

L 429/329

ExpenseRelatingToVariableLe
asePaymentsNotIncludedIn
MeasurementOfLeaseLiabili
ties

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Olyan nyilatkozat közzététele, hogy ugyanazt a számviteli Közzététel: IAS 34 16A a
politikát és ugyanolyan számítási módszereket követtek az
évközi pénzügyi kimutatásokban, mint a legutóbbi éves
pénzügyi kimutatásokban, vagy – amennyiben ezen poli
tikában vagy módszerekben változás történt – a változás
jellegének és hatásának leírását.

ifrs-full

text
ExplanationOfAdjustments
BetweenDenominatorsUsed
ToCalculateBasicAndDilutedE
arningsPerShare

Egy részvényre jutó eredmény
alapértéke és hígított értéke
kiszámításához használt
nevezők közötti módosítások
magyarázata

Az egy részvényre jutó eredmény alapértéke és hígított Közzététel: IAS 33 70 b
értéke kiszámításához használt nevezők egyeztetése.

ifrs-full

ExplanationOfAdjustmentsOf text
NumeratorToCalculateBasicE
arningsPerShare

Egy részvényre jutó eredmény
alapértékének kiszámításához
használt számláló
módosításainak magyarázata

Az egy részvényre jutó eredmény alapértékének kiszámí Közzététel: IAS 33 70 a
tásához használt számláló módosításainak magyarázata.

ifrs-full

ExplanationOfAdjustmentsOf text
NumeratorToCalculateDilute
dEarningsPerShare

Egy részvényre jutó eredmény
hígított értékének
kiszámításához használt
számláló módosításainak
magyarázata

Az egy részvényre jutó eredmény hígított értékének kiszá Közzététel: IAS 33 70 a
mításához használt számláló módosításainak magyarázata.

ifrs-full

ExplanationOfAdjustmentsT text
hatWouldBeNecessaryToAchi
eveFairPresentation

Módosítások magyarázata,
amelyek szükségesek lennének
a valós bemutatás eléréséhez

A pénzügyi kimutatások egyes tételeinek azon módosítá Közzététel: IAS 1 23 b
sait, amelyek a vezetés megítélése szerint szükségesek
lennének a valós bemutatás eléréséhez azokban az esetek
ben, amikor a vezetés arra a következtetésre jut, hogy
valamely IFRS előírásának való megfelelés annyira félreve
zető lenne, hogy az ellentétben állna a pénzügyi kimuta
tások Keretelvekben meghatározott céljával, de a vonat
kozó szabályozói környezet tiltja az előírástól való elté
rést.

ifrs-full

ExplanationOfAmountOfAny text
GainRecognisedAndLineIte
mInStatementOfComprehen
siveIncomeInWhichGainIsRe
cognisedInBargainPurchase

Átfogó jövedelemre vonatkozó
kimutatás tételsorának
ismertetése, amelyben az
előnyös vételi ügylet nyereségét
elszámolták

Az átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás tételsorának Közzététel: IFRS 3 B64 n i
ismertetése, amelyben az előnyös vételi ügylet nyereségét
elszámolták. [Hivatkozás: Előnyös vételi ügyletben elszá
molt nyereség]

ifrs-full

ExplanationOfAmountReclas
sifiedBetweenProfitOrLossAn
dOtherComprehensiveInco
meApplyingOverlayApproach

text

Átfedési megközelítés
Az átfedési megközelítés alkalmazásával az eredmény és Közzététel: IFRS 4 39L d
alkalmazásával az eredmény és az egyéb átfogó jövedelem között átsorolt teljes összeg (hatályos: az IFRS 9 első
az egyéb átfogó jövedelem
olyan magyarázata, amely lehetővé teszi a pénzügyi kimu alkalmazásától)
között átsorolt összeg
tatások felhasználói számára, hogy megértsék azt, hogy az
magyarázata
összeget hogyan keletkeztetik.

2020.12.18.

Évközi pénzügyi
kimutatásokban alkalmazott
számviteli politika és számítási
módszerek ismertetése [text
block]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ExplanationOfAccountingPo text block
liciesAndMethodsOfComputa
tionFollowedInInterimFinanci
alStatements

HU

ifrs-full

L 429/330

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Magyarázat a diszkontálatlan kimenetelek tartományának Közzététel: IFRS 3 B67 b ii
változásairól és e változások okairól az üzleti kombináció
során keletkezett függőellenérték-eszközökkel és -kötele
zettségekkel összefüggésben. [Hivatkozás: Üzleti kombiná
ciók [member]]

ifrs-full

ExplanationOfAnyChangesIn
RecognisedAmountsOfCon
tingentConsideration

text

Függő ellenérték megjelenített
összegében történt változás
magyarázata

Az üzleti kombináció során keletkezett függőellenérték- Közzététel: IFRS 3 B67 b i
eszközök és -kötelezettségek megjelenített összegében
történt változás magyarázata. [Hivatkozás: Üzleti kombi
nációk [member]]

ifrs-full

ExplanationOfAssetsAcqui
redByWayOfGovernment
GrantAndInitiallyRecognise
dAtFairValue

text

Állami támogatás formájában
megszerzett és a beszerzéskor
valós értéken megjelenített
immateriális javak magyarázata

Annak magyarázata, hogy az állami támogatás formá Közzététel: IAS 38 122 c iii
jában megszerzett és a beszerzéskor valós értéken
megjelenített immateriális javakat a megjelenítésük után
a bekerülésiérték-modell vagy az átértékelési modell
alapján értékelik-e. [Hivatkozás: Valós értéken [member];
Kormányzat [member]; Állami támogatások]

ifrs-full

ExplanationOfAssumptionA text
boutFutureWithSignificantRis
kOfResultingInMaterialAdjust
ments

Becslési bizonytalanság olyan
forrásainak magyarázata,
amelyek esetében a lényeges
módosítás jelentős kockázata
áll fenn

A becslési bizonytalanság azon főbb forrásainak magya Közzététel: IAS 1 125, közzététel:
rázata, amelyeknél jelentős a kockázata annak, hogy IFRIC 14 10
lényeges módosítást idéznek elő.

ifrs-full

ExplanationOfAssumptions
ToMeasureInsuranceAsset
sAndLiabilities

text

Biztosítási szerződésekből
származó megjelenített
eszközök, kötelezettségek,
bevételek és ráfordítások
értékelésénél alkalmazott
feltételezések meghatározására
használt folyamatok
magyarázata

Azon feltételezések meghatározására használt folyamatok Közzététel: IFRS 4 37 c (hatályát
magyarázata, amelyek a legnagyobb hatást gyakorolják a veszti: 2021.1.1.)
biztosítási szerződésekből származó megjelenített eszkö
zök, kötelezettségek, bevételek és ráfordítások értékelésére.

ifrs-full

ExplanationOfBasisOfPrepara
tionOfUnadjustedComparati
veInformation

text

Módosítatlan összehasonlító
információk előállítási
alapjának magyarázata

A pénzügyi kimutatásokban szereplő módosítatlan össze Közzététel: IFRS 10 C6B,
hasonlító információk előállításakor alkalmazott alap közzététel: IFRS 11 C13B,
magyarázata.
közzététel: IAS 16 80A,
közzététel: IAS 27 18I,
közzététel: IAS 38 130I,
közzététel: IFRS 17 C27
(hatályos: 2021.1.1.)

L 429/331

Magyarázat a diszkontálatlan
kimenetelek tartományának
változásairól és e változások
okairól függő ellenértékkel
összefüggésben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ExplanationOfAnyChangesIn text
RangeOfOutcomesUndiscoun
tedAndReasonsForThose
ChangesForContingentConsi
deration

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

text

Címke

Dokumentációs címke

Jóváhagyó testület magyarázata A pénzügyi kimutatásokat
személyek megjelölése.

közzétételre

Hivatkozások

jóváhagyó Közzététel: IAS 10 17

ExplanationOfChangeInActi
text
vitiesThatPermittedInsurerTo
ReassessWhetherItsActivitie
sArePredominantlyConnected
WithInsurance

A tevékenységekben
bekövetkezett azon változás
magyarázata, amely lehetővé
tette a biztosító számára annak
újraértékelését, hogy
tevékenységei túlnyomóan
biztosítással kapcsolatosak-e

A tevékenységekben bekövetkezett azon változás részletes Közzététel: IFRS 4 39C c iii
magyarázata, amely lehetővé tette a biztosító számára (hatályát veszti: 2021.1.1.)
annak újraértékelését, hogy tevékenységei túlnyomóan
biztosítással kapcsolatosak-e.

ifrs-full

ExplanationOfChangeInActi
vitiesThatResultedInInsurer
NoLongerQualifyingToApply
TemporaryExemptionFro
mIFRS9

text

A tevékenységekben
bekövetkezett azon változás
magyarázata, amelynek
eredményeképp a biztosító már
nem felel meg az IFRS 9
standard alóli átmeneti
felmentés feltételeinek

A tevékenységekben bekövetkezett azon változás részletes Közzététel: IFRS 4 39D c
magyarázata, amelynek eredményeképp a biztosító már (hatályát veszti: 2021.1.1.)
nem felel meg az IFRS 9 standard alóli átmeneti felmentés
feltételeinek.

ifrs-full

ExplanationOfChangeInBusi
nessModelForManagingFinan
cialAssets

text

Pénzügyi eszközök kezelésére
vonatkozó üzleti modellben
bekövetkező változás
magyarázata

A gazdálkodó egység által a pénzügyi eszközök kezelésére Közzététel: IFRS 7 12B b
alkalmazott üzleti modellben bekövetkező magyarázata.
[Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

ExplanationOfChangeInNa
meOfReportingEntityOrOt
herMeansOfIdentificationFro
mEndOfPrecedingReporting
Period

text

Beszámolót készítő gazdálkodó A beszámolót készítő gazdálkodó egység nevében vagy Közzététel: IAS 1 51 a
egység nevében vagy egyéb
egyéb azonosító adataiban a megelőző beszámolási
időszak vége óta bekövetkezett változás magyarázata.
azonosító adataiban a
megelőző beszámolási időszak
vége óta bekövetkezett változás
magyarázata

ifrs-full

ExplanationOfChangesInApp
licableTaxRatesToPreviousAc
countingPeriod

text

Vonatkozó adókulcsokban az
előző számviteli időszak óta
bekövetkezett változások
magyarázata

A gazdálkodó egységre vonatkozó nyereségadókulcsokban Közzététel: IAS 12 81 d
az előző beszámolási időszak óta bekövetkezett válto
zások magyarázata.

ifrs-full

ExplanationOfChangesInDesc text
riptionOfRetirementBenefitP
lan

Nyugdíjazási juttatási program
ismertetésében bekövetkezett
változások magyarázata

A jelentés által lefedett időszak alatt a nyugdíjazási jutta Közzététel: IAS 26 36 g
tási program ismertetésében bekövetkezett változások
magyarázata.

ifrs-full

ExplanationOfContractualOb text
ligationsToPurchaseConstruc
tOrDevelopInvestmentProper
tyOrForRepairsMaintenanceO
rEnhancements

Befektetési célú ingatlan
megvásárlására, megépítésére
vagy fejlesztésére vonatkozó,
vagy javításokra,
karbantartásokra vagy
fejlesztésekre vonatkozó
szerződéses kötelmek
magyarázata

A befektetési célú ingatlan megvásárlására, megépítésére Közzététel: IAS 40 75 h
vagy fejlesztésére vonatkozó, vagy javításokra, karbantar
tásokra vagy fejlesztésekre vonatkozó szerződéses
kötelmek magyarázata. [Hivatkozás: Befektetési célú ingat
lan]

2020.12.18.

ifrs-full
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ExplanationOfBodyOfAutho
risation

HU

ifrs-full
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

ExplanationOfCreditRiskMa
nagementPracticesAndHowT
heyRelateToRecognitionAnd
MeasurementOfExpectedCre
ditLossesExplanatory

text block

Magyarázat a hitelkockázatkezelés gyakorlatára és arra
vonatkozóan, hogy az hogyan
kapcsolódik a várható
hitelezési veszteségek
megjelenítéséhez és
értékeléséhez [text block]

Magyarázat a hitelkockázat-kezelés gyakorlatára és arra Közzététel: IFRS 7 35F
vonatkozóan, hogy az hogyan kapcsolódik a várható hite
lezési veszteségek megjelenítéséhez és értékeléséhez.

ifrs-full

ExplanationOfDepartureFro
mIFRS

text

IFRS-től való eltérés
magyarázata

Magyarázat a gazdálkodó egység valamely IFRS-től való Közzététel: IAS 1 20 b,
eltéréséről annak közzétételével, hogy a gazdálkodó közzététel: IAS 1 20 c
egység megfelelt a vonatkozó IFRS-eknek, azzal a kivétel
lel, hogy a valós bemutatás biztosítása érdekében egy
konkrét előírástól eltért. A közzététel magában foglalja
azon IFRS címét, amelytől a gazdálkodó egység eltért;
az eltérés jellegét, bemutatva, hogy az adott IFRS milyen
eljárást ír elő; annak indoklását, hogy ez az eljárás miért
lenne annyira félrevezető az adott körülmények között,
hogy a pénzügyi kimutatások Keretelvekben meghatá
rozott céljával ellentétben állna; továbbá az alkalmazott
eljárást. [Hivatkozás: IFRS-ek [member]]

ifrs-full

ExplanationOfDesignatedFi
nancialAssetsThatAreHeldO
utsideLegalEntityThatIssues
ContractsWithinScopeO
fIFRS4

text

IFRS 4 hatókörébe tartozó
szerződéseket kibocsátó jogi
személyen kívül tartott,
megjelölt pénzügyi eszközök
magyarázata

Azon megjelölt pénzügyi eszközök magyarázata, Közzététel: IFRS 4 39L c
amelyeket az IFRS 4 standard hatókörébe tartozó szerző (hatályos: az IFRS 9 első
déseket kibocsátó jogi személyen kívül tartanak.
alkalmazásától)

ifrs-full

ExplanationOfDetailsOfA
nyInvestmentInEmployer

text

Munkáltatóban lévő bármely
befektetés részleteinek
magyarázata

Magyarázat azon befektetések részleteiről, amelyekkel a Közzététel: IAS 26 35 a iv
nyugdíjazási juttatási program a munkáltatóban rendelke
zik.

ifrs-full

ExplanationOfDetailsOfGua
text
ranteesGivenOrReceivedOfO
utstandingBalancesForRelated
PartyTransaction

Kapcsolt felekkel folytatott
ügyletekkel kapcsolatos nyitott
egyenlegekre nyújtott vagy
kapott garanciák részleteinek
magyarázata

A kapcsolt felekkel folytatott ügyletekkel kapcsolatos Közzététel: IAS 24 18 b ii
nyitott egyenlegekre nyújtott vagy kapott garanciák rész
leteinek magyarázata. [Hivatkozás: Garanciák [member];
Kapcsolt felek [member]]

ifrs-full

ExplanationOfDetailsOfInvest text
mentExceedingEitherFivePer
CentOfNetAssetsAvailableFor
BenefitsOrFivePerCentO
fAnyClassOrTypeOfSecurity

Olyan befektetés részleteinek
magyarázata, amely vagy
meghaladja a juttatásokhoz
rendelkezésre álló nettó
eszközök öt százalékát vagy a
bármilyen osztályú vagy fajtájú
értékpapír öt százalékát

Az olyan egyedi befektetés részleteinek magyarázata, Közzététel: IAS 26 35 a iii
amely meghaladja akár a nyugdíjazási juttatási program
eszközeinek az ígért nyugdíjazási juttatások aktuáriusi
jelenértékétől eltérő kötelezettségekkel csökkentett összege
5 %-át vagy a bármilyen osztályú vagy fajtájú értékpapír
5 %-át.

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
L 429/333

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Az alábbiak közötti különbség magyarázata: a) az IFRS 16 Közzététel: IFRS 16 C12 b
standard első alkalmazásának időpontját közvetlenül
megelőző éves beszámolási időszak végén az IAS 17 stan
dard alapján közzétett, operatív lízinggel kapcsolatos elkö
telezettségek, az első alkalmazás időpontjában érvényes
járulékos kamatlábbal diszkontálva; és b) az IFRS 16 stan
dard első alkalmazásának időpontjában a pénzügyi hely
zetre vonatkozó kimutatásban megjelenített lízingkötele
zettségek. A járulékos kamatláb az a kamatláb, amelyet a
lízingbevevőnek hasonló gazdasági környezetben, hasonló
futamidő és hasonló biztosíték mellett kellene fizetnie
azon pénzeszközök kölcsönvételéért, amelyek a használa
tijog-eszközéhez hasonló értékű eszköz megszerzéséhez
lennének szükségesek.

ifrs-full

ExplanationOfDirectMeasure
mentOfFairValueOfGoodsOr
ServicesReceived

text

Kapott javak vagy
szolgáltatások valós értéke
közvetlen meghatározásának
magyarázata

Annak magyarázata, hogy a gazdálkodó egység milyen Közzététel: IFRS 2 48
módon (pl. az adott javak és szolgáltatások piaci ára alap
ján) állapította meg azon kapott javak vagy szolgáltatások
valós értékét, amelyeknek a valós értékét közvetlenül hatá
rozta meg.

ifrs-full

ExplanationOfDisposalOfIn
vestmentPropertyCarriedAt
CostOrInAccordanceWit
hIFRS16WithinFairValueMo
del

text

Bekerülési értéken vagy az IFRS
16 szerint valósérték-modellen
belül nyilvántartott befektetési
célú ingatlan elidegenítésének
magyarázata

Annak magyarázata, hogy a gazdálkodó egység egy nem Közzététel: IAS 40 78 d i
valós értéken nyilvántartott befektetési célú ingatlant
idegenített el, ha a gazdálkodó egység bekerülési értéken
vagy az IFRS 16 standard szerint valósérték-modellen
belül értékeli a befektetési célú ingatlant, mert nem
tudja folyamatosan megbízhatóan megállapítani a valós
értéket. [Hivatkozás: Bekerülési értéken, vagy az IFRS 16
szerint valósérték-modellen belül [member]; Befektetési
célú ingatlan]

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfChan
geForBiologicalAssetForW
hichFairValueBecomesReli
ablyMeasurable

text

A változás hatásának
magyarázata olyan biológiai
eszköznél, amelynek valós
értéke megbízhatóan
mérhetővé válik

A valós értéken történő értékelésre való áttérés hatásának Közzététel: IAS 41 56 c
magyarázata azon biológiai eszközök esetében, amelyeket
korábban a halmozott értékcsökkenéssel és a halmozott
értékvesztés miatti veszteségekkel csökkentett bekerülési
értéken értékeltek, azonban a valós értékük megbízhatóan
mérhetővé vált. [Hivatkozás: Biológiai eszközök; Érték
vesztés miatti veszteség]

ifrs-full

text
ExplanationOfEffectOfChan
gesInAssumptionsToMeasure
InsuranceAssetsAndInsurance
Liabilities

Biztosítási eszközök és
biztosítási kötelezettségek
mérésénél használt
feltételezésekben bekövetkezett
változások hatásának
magyarázata

Magyarázat a felhasznált feltételezésekben bekövetkező Közzététel: IFRS 4 37 d (hatályát
változások hatásáról a biztosítási eszközök és biztosítási veszti: 2021.1.1.)
kötelmek értékének meghatározására, külön bemutatva
minden egyes olyan változás hatását, amely lényeges
hatással volt a pénzügyi kimutatásokra.

2020.12.18.

IAS 17 alapján közzétett,
operatív lízinggel kapcsolatos
elkötelezettségek és az IFRS 16
első alkalmazásakor
megjelenített
lízingkötelezettségek közötti
különbségek magyarázata [text
block]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

text block
ExplanationOfDifferenceBet
weenOperatingLeaseCommit
mentsDisclosedApplyingI
AS17AndLeaseLiabilitiesRe
cognisedAtDateOfInitialAppli
cationOfIFRS16Explanatory

HU

ifrs-full
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Magyarázat az évközi időszak alatt a gazdálkodó egység Közzététel: IAS 34 16A i
szerkezetében bekövetkezett változások hatásairól –
ideértve az üzleti kombinációkat, a leányvállalatok és a
hosszú távú befektetések feletti ellenőrzés megszerzését
és elvesztését, az átszervezéseket és a megszűnt tevékeny
ségeket. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member];
Megszűnt tevékenységek [member]; Leányvállalatok
[member]]

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfChan
text
gesInPlanToSellNoncurrentAs
setOrDisposalGroupHeldFor
SaleOnResultsOfOperations
ForCurrentPeriod

Értékesítésre tartott befektetett
eszköz vagy elidegenítési
csoport eladására vonatkozó
tervben történő változásoknak
a tevékenységek tárgyidőszaki
eredményeire gyakorolt
hatásának magyarázata

Annak magyarázata, hogy az értékesítésre tartott befekte Közzététel: IFRS 5 42
tett eszközök vagy elidegenítési csoportok eladására
vonatkozó terv módosításával kapcsolatos döntés milyen
hatást gyakorolt a tevékenységek tárgyidőszaki eredmé
nyeire. [Hivatkozás: Értékesítésre tartottá minősített befek
tetett eszközök vagy elidegenítési csoportok; Értékesítésre
tartottá minősített elidegenítési csoportok [member]]

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfChan
text
gesInPlanToSellNoncurrentAs
setOrDisposalGroupHeldFor
SaleOnResultsOfOperations
ForPriorPeriod

Értékesítésre tartott befektetett
eszköz vagy elidegenítési
csoport eladására vonatkozó
tervben történő változásoknak
a tevékenységek előző időszaki
eredményeire gyakorolt
hatásának magyarázata

Annak magyarázata, hogy az értékesítésre tartott befekte Közzététel: IFRS 5 42
tett eszközök vagy elidegenítési csoportok eladására
vonatkozó terv módosításával kapcsolatos döntés milyen
hatást gyakorolt a tevékenységek korábban bemutatott
időszaki eredményeire. [Hivatkozás: Értékesítésre tartottá
minősített befektetett eszközök vagy elidegenítési csopor
tok]

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfShare
text block
basedPaymentsOnFinancialPo
sitions

Magyarázat a részvényalapú
kifizetések hatásáról a
gazdálkodó egység pénzügyi
helyzetére [text block]

Magyarázat, amely lehetővé teszi a pénzügyi kimutatások Közzététel: IFRS 2 50
felhasználói számára, hogy megértsék a részvényalapú
kifizetési ügyletek hatását a gazdálkodó egység pénzügyi
helyzetére.

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfShare
basedPaymentsOnProfitOr
Loss

text block

Magyarázat a részvényalapú
kifizetések hatásáról a
gazdálkodó egység
eredményére [text block]

Magyarázat, amely lehetővé teszi a pénzügyi kimutatások Közzététel: IFRS 2 50
felhasználói számára, hogy megértsék a részvényalapú
kifizetési ügyletek hatását a gazdálkodó egység eredmé
nyére.

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfTransi
tionOnReportedCashFlows

text

Magyarázat az áttérés
bemutatott cash flow-kra
gyakorolt hatásáról

A korábbi számviteli szabályozásról az IFRS-ekre történő Közzététel: IFRS 1 25, közzététel:
áttérés miatt a cash flow-k kimutatásában végrehajtott IFRS 1 23
lényeges módosítás magyarázata. [Hivatkozás: Korábbi
számviteli szabályozás [member]; IFRS-ek [member]]

ifrs-full

ExplanationOfEffectOfTransi
tionOnReportedFinancialPer
formance

text

Magyarázat az áttérés
bemutatott pénzügyi
teljesítményre gyakorolt
hatásáról

Annak magyarázata, hogy a korábbi számviteli szabályo Közzététel: IFRS 1 23
zásról az IFRS-ekre való áttérés miként hatott a gazdál
kodó egység bemutatott pénzügyi teljesítményére. [Hivat
kozás: Korábbi számviteli szabályozás [member]; IFRS-ek
[member]]
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Évközi időszak alatt a
gazdálkodó egység
összetételében bekövetkező
változások hatásának
magyarázata
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ExplanationOfEffectOfChan
text
gesInCompositionOfEntityDu
ringInterimPeriod

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

ExplanationOfEffectOfTransi
tionOnReportedFinancialPosi
tion

ifrs-full

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

text block
ExplanationOfEffectThatTi
mingOfSatisfactionOfPerfor
manceObligationsAndTypical
TimingOfPaymentHaveOn
ContractAssetsAndContractLi
abilitiesExplanatory

Annak magyarázata, hogy a
teljesítési kötelmek
kielégítésének időzítése és a
kifizetés tipikus időzítése
milyen hatással van a
szerződéses eszközökre és a
szerződéses kötelezettségekre
[text block]

Annak magyarázata, hogy a teljesítési kötelmek kielégíté Közzététel: IFRS 15 117
sének időzítése és a kifizetés tipikus időzítése milyen
hatással van a szerződéses eszközökre és a szerződéses
kötelezettségekre. [Hivatkozás: Teljesítési kötelmek [mem
ber]; Szerződéses eszközök; Szerződéses kötelezettségek]

ifrs-full

ExplanationOfEstimatedFinan text
cialEffectContingentLiabilitie
sInBusinessCombination

Az üzleti kombinációból származó függő kötelezettségek Közzététel: IFRS 3 B64 j i
Becsült pénzügyi hatás
magyarázata – üzleti
becsült pénzügyi hatásának magyarázata. [Hivatkozás:
kombinációból származó függő Függő kötelezettségek [member]; Üzleti kombinációk
kötelezettségek
[member]]

ifrs-full

ExplanationOfEstimatedFinan text
cialEffectOfContingentAssets

Függő követelések becsült
pénzügyi hatásának
magyarázata

Az olyan lehetséges eszközök becsült pénzügyi hatásának Közzététel: IAS 37 89
magyarázata, amelyek múltbeli eseményekből származ
nak, és amelyek létezését csak egy vagy több, nem teljesen
a gazdálkodó egység ellenőrzése alatt álló, bizonytalan
jövőbeli esemény bekövetkezése vagy be nem következése
fogja megerősíteni.

ifrs-full

ExplanationOfFactAndBasis
ForPreparationOfFinancialSta
tementsWhenNotGoingCon
cernBasis

text

Azon ténynek, valamint a
pénzügyi kimutatások
készítésére vonatkozó alapnak
a magyarázata, amikor az
alapfeltételezés nem a
vállalkozás folytatása

Annak magyarázata, hogy a gazdálkodó egység a pénz Közzététel: IAS 1 25
ügyi kimutatásokat nem a vállalkozás folytatását feltéte
lezve készítette el, azon alap magyarázatával együtt,
amelyen a pénzügyi kimutatásokat elkészítette.

ifrs-full

ExplanationOfFactorsInRea
chingDecisionThatProvisio
nOfSupportToPreviouslyUn
consolidatedStructuredEntity
ResultedInObtainingControl

text

Az arra vonatkozó döntésben
közreható tényezők
magyarázata, hogy a
gazdálkodó egység ellenőrzés
megszerzését eredményező
támogatást nyújtson egy
korábban nem konszolidált
strukturált gazdasági egységnek

Az arra vonatkozó döntés meghozatalában releváns Közzététel: IFRS 12 16
tényezők magyarázata, hogy az anyavállalat vagy annak
bármely leányvállalata – anélkül, hogy erre szerződés
kötelezte volna – pénzügyi vagy egyéb támogatást
nyújtson egy korábban nem konszolidált strukturált
gazdálkodó egységnek, amelynek eredményeként a gazdál
kodó egység ellenőrzést gyakorol a strukturált gazdálkodó
egység felett. [Hivatkozás: Leányvállalatok [member]; Nem
konszolidált strukturált gazdálkodó egységek [member]]

2020.12.18.

Annak magyarázata, hogy a korábbi számviteli szabályo Közzététel: IFRS 1 23
zásról az IFRS-ekre való áttérés miként hatott a gazdál
kodó egység bemutatott pénzügyi helyzetére. [Hivatkozás:
Korábbi számviteli szabályozás [member]; IFRS-ek [mem
ber]]
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Magyarázat az áttérés
bemutatott pénzügyi helyzetre
gyakorolt hatásáról

text

HU

ifrs-full

Az elem típusa
és attribútumai
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Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Az olyan ritka helyzetet jelző tények és körülmények Közzététel: IFRS 7 12A c
magyarázata, amikor átsorolják az eredménnyel szemben (hatályát veszti: 2021.1.1.)
valós értéken értékelt kategóriából azokat a pénzügyi
eszközöket, amelyeket már nem a közeljövőbeli értéke
sítés vagy visszavásárlás céljából tartanak. [Hivatkozás:
Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi
eszközök; Átsorolás az eredménnyel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi eszközökből]

ifrs-full

ExplanationOfFactsAndCir
text
cumstancesOfSaleOrReclassifi
cationAndExpectedDisposal
MannerAndTiming

Értékesítés, vagy átsorolás és
várható elidegenítés tényeinek,
körülményeinek, módjának és
időzítésének magyarázata

Magyarázat az értékesítés tényeiről és körülményeiről, Közzététel: IFRS 5 41 b
vagy a várható elidegenítéshez vezető tényekről és körül
ményekről, valamint az elidegenítés módjáról és időpont
járól olyan befektetett eszköz vagy elidegenítési csoport
esetében, amelyet értékesítésre tartottá minősítettek, vagy
eladtak.

ifrs-full

ExplanationOfFactThatAggre text
gateCarryingAmountOfGood
willOrIntangibleAssetsWithIn
definiteUsefulLivesAllocated
ToRecoverableAmountsIsSig
nificant

Tény magyarázata, hogy a
pénztermelő egységekhez
rendelt goodwill vagy a
határozatlan hasznos
élettartamú immateriális javak
összevont könyv szerinti értéke
jelentős

Annak a ténynek a magyarázata, hogy a pénztermelő Közzététel: IAS 36 135
egységre (egységcsoportra) felosztott goodwill vagy hatá
rozatlan hasznos élettartamú immateriális javak összevont
könyv szerinti értéke a gazdálkodó egység goodwillje vagy
határozatlan hasznos élettartamú immateriális javai teljes
könyv szerinti értékéhez képest jelentős. [Hivatkozás:
Könyv szerinti érték [member]; Pénztermelő egységek
[member]; Immateriális javak a goodwill kivételével]

ifrs-full

ExplanationOfFactThatCar
text
ryingAmountOfGoodwillO
rIntangibleAssetsWithIndefini
teUsefulLivesIsNotSignificant

Tény magyarázata, hogy a
goodwill vagy a határozatlan
hasznos élettartamú
immateriális javak könyv
szerinti értéke nem jelentős

Annak magyarázata, hogy a goodwill vagy a határozatlan Közzététel: IAS 36 135
hasznos élettartamú immateriális javak könyv szerinti
értékének részét vagy egészét több pénztermelő egységre
(egységcsoportra) osztották fel, és az ily módon az egyes
egységekre (egységcsoportokra) felosztott összeg nem
jelentős a gazdálkodó egység goodwilljének vagy hatá
rozatlan hasznos élettartamú immateriális javainak össze
vont könyv szerinti értékéhez képest. [Hivatkozás: Könyv
szerinti érték [member]; Pénztermelő egységek [member];
Immateriális javak a goodwill kivételével]

ifrs-full

ExplanationOfFactThatEntity
sOwnersOrOthersHavePower
ToAmendFinancialStatement
sAfterIssue

text

Tény magyarázata, hogy a
gazdálkodó egység
tulajdonosainak vagy más
személyeknek jogukban áll a
pénzügyi kimutatásokat a
közzétételük után módosítani

Annak a ténynek a magyarázata, hogy a gazdálkodó Közzététel: IAS 10 17
egység tulajdonosainak vagy más személyeknek jogukban
áll a pénzügyi kimutatásokat a közzétételük után módo
sítani.
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Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi
eszközökből történő átsorolás
ritka helyzetét jelző tények és
körülmények magyarázata
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ExplanationOfFactsAndCir
text
cumstancesIndicatingRareSitu
ationForReclassificationO
utOfFinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLoss
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ifrs-full
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Dokumentációs címke

Hivatkozások

ExplanationOfFactThatFinan
cialInstrumentsWhoseFairVa
luePreviouslyCouldNotBeReli
ablyMeasuredAreDerecogni
sed

text

Tény magyarázata, hogy
kivezették azokat a pénzügyi
instrumentumokat, amelyek
valós értékét korábban nem
lehetett megbízhatóan mérni

Annak a ténynek a magyarázata, hogy kivezették azokat a Közzététel: IFRS 7 30 e (hatályát
pénzügyi instrumentumokat, amelyek valós értékét veszti: 2021.1.1.)
korábban nem lehetett megbízhatóan mérni. [Hivatkozás:
Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]

ifrs-full

ExplanationOfFactThatFinan
cialStatementsAndCorrespon
dingFiguresForPreviousPeri
odsHaveBeenRestatedFor
ChangesInGeneralPurchasing
PowerOfFunctionalCurrency

text

Tény magyarázata, hogy a
pénzügyi kimutatásokat és a
korábbi időszakokra vonatkozó
megfelelő adatokat a
funkcionális pénznem általános
vásárlóerejében bekövetkezett
változásoknak megfelelően újra
megállapították

Annak a ténynek a magyarázata, hogy a hiperinflációs Közzététel: IAS 29 39 a
beszámolás keretében a pénzügyi kimutatásokat és a
korábbi időszakokra vonatkozó megfelelő adatokat a
funkcionális pénznem általános vásárlóerejében bekövet
kezett változásoknak megfelelően újra megállapították, és
ebből kifolyólag a beszámolási időszak végén érvényes
értékelési egységben állapították meg.

ifrs-full

ExplanationOfFactThatFinan text
cialStatementsForPreviousPeri
odsNotPresented

Tény magyarázata, hogy a
korábbi időszakokra
vonatkozóan nem készültek
pénzügyi kimutatások

A gazdálkodó egység első, IFRS-ek szerinti pénzügyi Közzététel: IFRS 1 28
kimutatásaiban annak magyarázata, hogy a korábbi
időszakokra vonatkozóan nem készített pénzügyi kimuta
tásokat.

ifrs-full

ExplanationOfFactThatMaxi
mumAmountOfPaymentFor
ContingentConsiderationAr
rangementsAndIndemnificati
onAssetsIsUnlimited

text

Tény magyarázata, hogy a
Annak a ténynek a magyarázata, hogy a függő ellen Közzététel: IFRS 3 B64 g iii
függő ellenértékre vonatkozó
értékre vonatkozó megállapodásokra és a kártalanításra
szánt eszközökre fizetendő maximális összeg korlátlan.
megállapodásokra és a
kártalanításra szánt eszközökre
fizetendő maximális összeg
korlátlan

ifrs-full

ExplanationOfFactThatShares
HaveNoParValue

text

Tény magyarázata, hogy a
részvényeknek nincs névértéke

Annak a ténynek a magyarázata, hogy a részvényeknek Közzététel: IAS 1 79 a iii
nincs névértéke. [Hivatkozás: Részvényenkénti névérték]

ifrs-full

ExplanationOfFinancialEffec
tOfAdjustmentsRelatedToBu
sinessCombinations

text

Üzleti kombinációkhoz
kapcsolódó módosítások
pénzügyi hatásának
magyarázata

Magyarázat az aktuális beszámolási időszakban és a Közzététel: IFRS 3 61
megelőző időszakokban lebonyolított üzleti kombináci
ókra vonatkozóan az aktuális beszámolási időszakban
megjelenített módosítások pénzügyi hatásairól. [Hivatko
zás: Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

ExplanationOfFinancialEffec
tOfContingentLiabilities

text

Függő kötelezettségek becsült
pénzügyi hatásának
magyarázata

A függő kötelezettségek becsült pénzügyi hatásának Közzététel: IAS 37 86 a
magyarázata. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [mem
ber]]

ifrs-full

ExplanationOfFinancialEffec
tOfDepartureFromIFRS

text

IFRS-től való eltérés pénzügyi
hatásának magyarázata

Magyarázat az IFRS-től való eltérés pénzügyi hatásáról a Közzététel: IAS 1 20 d
pénzügyi kimutatások olyan tételeire, amelyeket az
előírásnak való megfelelés alapján bemutattak volna.

HU

ifrs-full
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Beszámolási időszak vége utáni A beszámolási időszak vége utáni nem módosító esemény Közzététel: IAS 10 21 b
pénzügyi hatására vonatkozó becslés magyarázata, vagy
nem módosító esemény
pénzügyi hatásának
annak kijelentése, hogy ez a becslés nem készíthető el.
magyarázata [text block]

ifrs-full

ExplanationOfGainOrLossT
hatRelatesToIdentifiableAsset
sAcquiredOrLiabilitiesAssu
medInBusinessCombination

text

Olyan nyereség vagy veszteség
magyarázata, amely üzleti
kombináció során megszerzett
azonosítható eszközökhöz
vagy átvállalt
kötelezettségekhez kapcsolódik
és olyan nagyságú, jellegű vagy
gyakoriságú, hogy a
közzététele releváns az
egyesített gazdálkodó egység
pénzügyi kimutatásainak a
megértéséhez

Olyan nyereség vagy veszteség magyarázata, amely üzleti Közzététel: IFRS 3 B67 e
kombináció során megszerzett azonosítható eszközökhöz
vagy átvállalt kötelezettségekhez kapcsolódik és olyan
nagyságú, jellegű vagy gyakoriságú, hogy a közzététele
releváns az egyesített gazdálkodó egység pénzügyi kimu
tatásainak a megértéséhez. [Hivatkozás: Üzleti kombiná
ciók [member]]

ifrs-full

ExplanationOfGainsLossesRe
cognisedWhenControlInSub
sidiaryIsLost

text

Eredménykimutatás
tételsorainak ismertetése,
amelyekben a nyereség vagy
veszteség megjelenik a
leányvállalat feletti ellenőrzést
elvesztésekor

Az eredménykimutatás azon tételsorainak ismertetése, Közzététel: IFRS 12 19 b
amelyekben a nyereség vagy veszteség megjelenik (ha
azokat külön nem tüntetik fel) a leányvállalat feletti ellen
őrzést elvesztésekor. [Hivatkozás: Leányvállalatok [mem
ber]]

ifrs-full

ExplanationOfHedgeIneffecti
venessResultingFromSour
cesThatEmergedInHedgingRe
lationship

text

Fedezeti kapcsolatban felmerült A fedezeti kapcsolatban felmerült fedezeti hatékonyság Közzététel: IFRS 7 23E
fedezeti hatékonysághiány
hiány forrásainak magyarázata. [Hivatkozás: Fedezeti haté
forrásainak magyarázata
konysághiány nyeresége (vesztesége)]

ifrs-full

ExplanationOfHowAndW
hyEntityHadAndCeasedToHa
veFunctionalCurrencyForW
hichReliableGeneralPriceInde
xIsNotAvailableAndNoExc
hangeabilityWithStableFore
ignCurrencyExists

text

Annak magyarázata, hogy a
gazdálkodó egységnek hogyan
és miért volt, és hogyan és
miért nincs már olyan
funkcionális pénzneme,
amelyre vonatkozóan
megbízható általános árindex
nem érhető el és stabil külföldi
pénznemre való átválthatóság
nem áll fenn

Annak magyarázata, hogy ha a gazdálkodó egység funk Közzététel: IFRS 1 31C
cionális pénzneme valamely hiperinflációs gazdaság pénz
neme volt, vagy most is az, a gazdálkodó egységnek
hogyan és miért volt, és hogyan és miért nincs már
olyan funkcionális pénzneme, amelyre vonatkozóan
megbízható általános árindex nem érhető el és stabil
külföldi pénznemre való átválthatóság nem áll fenn.

ifrs-full

ExplanationOfHowEntityDe
terminedMeasurementOfInsu
ranceContractsAtTransition
Date

text

Annak kifejtése, hogy a
gazdálkodó egység miként
határozta meg a biztosítási
szerződések értékelését az
áttérés időpontjában

Annak kifejtése, hogy a gazdálkodó egység miként hatá Közzététel: IFRS 17 115
rozta meg a biztosítási szerződések értékelését az áttérés (hatályos: 2021.1.1.)
időpontjában. [Hivatkozás: Biztosítási szerződések [mem
ber]]

L 429/339

text block

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ExplanationOfFinancialEffec
tOfNonadjustingEventAfter
ReportingPeriod

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Annak magyarázata, hogy a
pénzügyi instrumentumok
bruttó könyv szerinti értékében
bekövetkezett jelentős
változások hogyan járultak
hozzá az elszámolt veszteség
változásaihoz

Annak magyarázata, hogy a pénzügyi instrumentumok Közzététel: IFRS 7 35I
bruttó könyv szerinti értékében bekövetkezett jelentős
változások hogyan járultak hozzá az elszámolt veszteség
változásaihoz.

ifrs-full

ExplanationOfHowTimingOf text
SatisfactionOfPerformanceOb
ligationsRelatesToTypicalTi
mingOfPayment

Annak magyarázata, hogy a
Annak magyarázata, hogy a teljesítési kötelmek kielégíté Közzététel: IFRS 15 117
teljesítési kötelmek
sének időzítése hogyan kapcsolódik a kifizetés tipikus
kielégítésének időzítése hogyan időzítéséhez. [Hivatkozás: Teljesítési kötelmek [member]]
kapcsolódik a kifizetés tipikus
időzítéséhez

ifrs-full

ExplanationOfImpairment
LossRecognisedOrRever
sedByClassOfAssetsAndByRe
portableSegment

text block

Pénztermelő egységre elszámolt
vagy visszaírt értékvesztés
miatti veszteség közzététele
[text block]

A pénztermelő egységre elszámolt vagy visszaírt érték Közzététel: IAS 36 130 d ii
vesztés miatti veszteség közzététele. [Hivatkozás: Érték
vesztés miatti veszteség; Értékvesztés miatti veszteség
visszaírása]

ifrs-full

ExplanationOfIndependentVa
luerUsedForRevaluationPro
pertyPlantAndEquipment

text

Független értékbecslő
átértékelésbe való bevonásának
magyarázata – ingatlanok,
gépek és berendezések

Annak magyarázata, hogy az átértékelt értéken kimutatott Közzététel: IAS 16 77 b
ingatlanok, gépek és berendezések átértékelése független
értékbecslő bevonásával történt-e. [Hivatkozás: Ingatlanok,
gépek és berendezések]

ifrs-full

ExplanationOfInitialApplicati
onOfImpairmentRequire
mentsForFinancialInstru
mentsExplanatory

text block

Pénzügyi instrumentumok
értékvesztésére vonatkozó
követelmények első
alkalmazásának magyarázata
[text block]

A pénzügyi instrumentumok értékvesztésére vonatkozó Közzététel: IFRS 7 42P
követelmények első alkalmazásának magyarázata.

ifrs-full

ExplanationOfInputsAssump
tionsAndEstimationTechni
quesUsedToApplyImpair
mentRequirementsExplana
tory

text block

Értékvesztési követelmények
alkalmazásához használt
inputok, feltételezések és
becslési technikák magyarázata
[text block]

A pénzügyi instrumentumokra vonatkozó értékvesztési Közzététel: IFRS 7 35G
követelmények alkalmazásához használt inputok, feltétele
zések és becslési technikák magyarázata.

ifrs-full

ExplanationOfInsuranceFinan text
ceIncomeExpenses

Biztosítási pénzügyi bevételek
(ráfordítások) ismertetése

A beszámolási időszak biztosítási pénzügyi bevételei Közzététel: IFRS 17 110
(ráfordításai) teljes összegének ismertetése. [Hivatkozás: (hatályos: 2021.1.1.)
Biztosítási pénzügyi bevételek (ráfordítások)]

2020.12.18.

ExplanationOfHowSignificant text
ChangesInGrossCarryingAmo
untOfFinancialInstruments
ContributedToChangesInLos
sAllowance

ifrs-full

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Annak magyarázata, hogy az árszabályozó milyen kapcso Közzététel: IFRS 14 30 b
latban áll a gazdálkodó egységgel. [Hivatkozás: Árszabá
lyozó(k) megnevezése]

ExplanationOfHowRateRegu
latorIsRelated

HU

Árszabályozói kapcsolat
magyarázata

ifrs-full

text

Címke

L 429/340

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Kamatráfordítástól
megtisztított kamatbevétel
bemutatásának magyarázata

Annak magyarázata, hogy a gazdálkodó egység valamely Közzététel: IFRS 8 23
szegmensre vonatkozóan kamatráfordítástól megtisztított
kamatbevételt mutatott be. [Hivatkozás: Kamatráfordítás]

ifrs-full

ExplanationOfInvestingAndFi
nancingTransactionsNotRe
quireUseOfCashOrCashEqui
valents

text

Befektetési és finanszírozási
ügyletek magyarázata, amelyek
nem igénylik pénzeszközök és
pénzeszköz-egyenértékesek
használatát

Az olyan befektetési és finanszírozási ügyletekkel kapcso Közzététel: IAS 7 43
latos lényeges információk magyarázata, amelyek nem
igénylik pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek
használatát.

ifrs-full

ExplanationOfInvolvementO
fIndependentValuerInRevalua
tionRightofuseAssets

text

Független értékbecslő
átértékelésbe való bevonásának
magyarázata – használatijogeszközök

Annak magyarázata, hogy az átértékelt értéken kimutatott Közzététel: IFRS 16 57
használatijog-eszközök átértékelése független értékbecslő
bevonásával történt-e. [Hivatkozás: Használatijog-eszkö
zök]

ifrs-full

ExplanationOfIssuancesRepur text
chasesAndRepaymentsOfDeb
tAndEquitySecurities

Hitelviszonyt és
tulajdonviszonyt megtestesítő
értékpapírok kibocsátásainak,
visszavásárlásainak és
visszafizetéseinek magyarázata

A hitel- és a tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok Közzététel: IAS 34 16A e
kibocsátásának, visszavásárlásának és visszafizetésének
magyarázata.

ifrs-full

ExplanationOfMainClassesO text
fAssetsAffectedByImpairment
LossesOrReversalsOfImpair
mentLosses

Értékvesztés miatti veszteségek
vagy értékvesztés miatti
veszteségek visszaírása által
érintett főbb eszközcsoportok
magyarázata

Az értékvesztés miatti veszteségek vagy értékvesztés miatti Közzététel: IAS 36 131 a
veszteségek visszaírása által érintett főbb eszközcsoportok
magyarázata. [Hivatkozás: Értékvesztés miatti veszteség]

ifrs-full

ExplanationOfMainEvent
sAndCircumstancesThatLed
ToRecognitionOfImpairment
LossesAndReversalsOfImpair
mentLosses

text

Értékvesztés miatti veszteség
megjelenítéséhez vagy
visszaírásához vezető főbb
események és körülmények
magyarázata

Az értékvesztés miatti veszteség megjelenítéséhez vagy Közzététel: IAS 36 131 b,
visszaírásához vezető főbb események és körülmények közzététel: IAS 36 130 a
magyarázata. [Hivatkozás: Értékvesztés miatti veszteség]

ifrs-full

ExplanationOfManagement
JudgementsInApplyingEntity
sAccountingPoliciesWithSig
nificantEffectOnRecognisedA
mounts

text

Számviteli politikák
alkalmazásakor a vezetés által
mérlegelt azon szempontok
magyarázata, amelyek a
jelentős hatással voltak a
megjelenített összegekre

A számviteli politika egyes elemeinek alkalmazásakor a Közzététel: IAS 1 122
vezetés által mérlegelt azon szempontok (a becsléseket
tartalmazók kivételével) magyarázata, amelyek a legjelen
tősebb hatással vannak a pénzügyi kimutatásokban
megjelenített összegekre.

ifrs-full

ExplanationOfMaterialEvents
SubsequentToEndOfInterim
PeriodThatHaveNotBeenRef
lected

text

Az évközi időszak utáni,
figyelembe nem vett
események magyarázata

Azon események magyarázata, amelyek az évközi Közzététel: IAS 34 16A h
időszakot követően történtek, de amelyek nem jelennek
meg az évközi időszak pénzügyi kimutatásaiban.

L 429/341

text
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ExplanationOfInterestRevenu
eReportedNetOfInterestEx
pense

HU

ifrs-full

2020.12.18.
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Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

ExplanationOfMeasurement
BasesUsedInPreparingFinanci
alStatements

text block

Pénzügyi kimutatások
elkészítésénél alkalmazott
értékelési alapok magyarázata
[text block]

A pénzügyi kimutatások elkészítésénél alkalmazott értéke Közzététel: IAS 1 117 a
lési alap (vagy alapok) magyarázata.

ifrs-full

ExplanationOfMethodMainP
arametersAndAssumption
sUnderlyingInformationProvi
dedSensitivityAnalysisOtherT
hanSpecifiedInParag
raph128aOfIFRS17Explana
tory

text block

A módszer, a rendelkezésre
bocsátott információk alapját
képező fő paraméterek és
feltételezések magyarázata, az
IFRS 17 standard 128.
bekezdésének a) pontjában
meghatározottól eltérő
érzékenységi elemzés [text
block]

Az IFRS 17 standard 128. bekezdésének a) pontjában Közzététel: IFRS 17 129 a
meghatározottól eltérő érzékenységi elemzés esetében a (hatályos: 2021.1.1.)
módszer, a rendelkezésre bocsátott információk alapját
képező fő paraméterek és feltételezések magyarázata.

ifrs-full

ExplanationOfMethodsUsed
ToDetermineInsuranceFinan
ceIncomeExpensesRecognise
dInProfitOrLoss

text

Az eredményben megjelenített
biztosítási pénzügyi bevételek
(ráfordítások) meghatározására
használt módszerek kifejtése

Az eredményben megjelenített biztosítási pénzügyi bevé Közzététel: IFRS 17 118
telek (ráfordítások) meghatározására használt módszerek (hatályos: 2021.1.1.)
kifejtése. [Hivatkozás: Biztosítási pénzügyi bevételek
(ráfordítások)]

ifrs-full

ExplanationOfModifications
ModifiedSharebasedPaymen
tArrangements

text

Módosítások magyarázata –
módosított részvényalapú
kifizetési megállapodások

A részvényalapú kifizetési megállapodásokban végrehaj Közzététel: IFRS 2 47 c i
tott módosítások magyarázata. [Hivatkozás: Részvény
alapú kifizetési megállapodások [member]]

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndAd
justmentsToAmountsPrevio
uslyPresentedInDiscontinued
Operations

text

Korábban a megszűnt
tevékenységekben bemutatott
összegekre vonatkozó
módosítások és jellegük
bemutatása

Magyarázat a korábban a megszűnt tevékenységek között Közzététel: IFRS 5 35
bemutatott összegekre vonatkozóan a tárgyidőszakban
elvégzett azon módosítások összegéről és jellegéről,
amelyek közvetlenül kapcsolódnak valamely egy
megelőző időszakban megszűnt tevékenységhez. E módo
sításokat indokoló körülmények többek között: a) az
elidegenítési ügylet feltételeiből származó bizonytalanság
tisztázódása, mint pl. vételár-módosítások és kármentesí
tési kérdések tisztázása a vevővel; b) az adott résznek az
annak elidegenítését megelőző tevékenységeiből keletkező
és azokhoz közvetlenül kapcsolódó bizonytalanságok tisz
tázódása, pl. az eladót továbbra is terhelő környezetvé
delmi és termékgarancia-kötelmek; c) munkavállalói jutta
tási programmal összefüggő kötelmek rendezése, feltéve,
hogy a rendezés közvetlenül kapcsolódik az elidegenítési
ügylethez. [Hivatkozás: Megszűnt tevékenységek [mem
ber]]

HU

ifrs-full
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Az elem típusa
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Dokumentációs címke

Hivatkozások

Korábbi évközi időszakokban
vagy a korábbi pénzügyi
években bemutatott összegek
becsléseiben bekövetkezett
változások jellegének és
összegének magyarázata

A jelenlegi pénzügyi év korábbi évközi időszakaiban vagy Közzététel: IAS 34 16A d
a korábbi pénzügyi években bemutatott összegek becs
léseiben bekövetkezett, a gazdálkodó egység évközi pénz
ügyi beszámolójában közzétett változások jellegét és
összegének magyarázata.

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndA
mountOfItemsAffectingAs
setsLiabilitiesEquityNetInco
meOrCashFlowsThatAreUnu
sualBecauseOfTheirNatureSi
zeOrIncidence

text

Eszközökre, kötelezettségekre,
saját tőkére, nettó eredményre
vagy cash flow-kra hatással
lévő tételek jellegének és
összegének bemutatása,
amelyek jellegüknél,
nagyságuknál vagy
előfordulásuknál fogva
szokatlanok

Az eszközökre, a kötelezettségekre, a saját tőkére, a nettó Közzététel: IAS 34 16A c
eredményre vagy a cash-flow-kra hatással lévő azon
tételek jellegének és összegének magyarázata, amelyek
jellegüknél, nagyságuknál vagy előfordulásuknál fogva
szokatlanok.

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndA
mountOfSignificantTransacti
ons

text

Jelentős ügyletek jellegének és
összegének magyarázata

A beszámolót készítő gazdálkodó egység felett ellenőrzést, Közzététel: IAS 24 26 b i
közös ellenőrzést vagy jelentős befolyást gyakorló
kormányzattal, valamint az adott kormányzat ellenőrzése,
közös ellenőrzése vagy jelentős befolyása alatt álló gazdál
kodó egységekkel folytatott, egyedileg lényeges ügyletek
jellegének és összegének magyarázata.

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndEx
tentOfObligationsToAcquire
OrBuildItemsOfPropertyPlan
tAndEquipment

text

Ingatlanok, gépek és
berendezések beszerzésére vagy
építésére vonatkozó kötelmek
jellegének és mértékének
magyarázata

Magyarázat ingatlanok, gépek és berendezések beszerzé Közzététel: SIC 29 6 c iii
sére vagy építésére vonatkozó, szolgáltatási koncessziós
megállapodásban rögzített kötelmek jellegéről és mérté
kéről (például mennyiségéről, időszakáról, vagy összeg
éről, értelemszerűen). [Hivatkozás: Szolgáltatási koncesz
sziós megállapodások [member]; Ingatlanok, gépek és
berendezések]

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndEx
tentOfObligationsToDelive
rOrRightsToReceiveSpecifie
dAssetsAtEndOfConcession
Period

text

Meghatározott eszközöknek a
koncessziós időszak végén
történő átadására vonatkozó
kötelmek, vagy megszerzésére
vonatkozó jogok jellegének és
mértékének magyarázata

Magyarázat meghatározott eszközöknek a koncessziós Közzététel: SIC 29 6 c iv
időszak végén történő átadására vonatkozó kötelmek,
vagy megszerzésére vonatkozó jogok jellegéről és mérté
kéről (például mennyiségéről, időszakáról, vagy összeg
éről, értelemszerűen), amelyeket szolgáltatási koncessziós
megállapodás rögzít. [Hivatkozás: Szolgáltatási koncesz
sziós megállapodások [member]]

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndEx
tentOfObligationsToProvide
OrRightsToExpectProvisio
nOfServices

text

Szolgáltatásra vonatkozó
kötelmek vagy szolgáltatás
nyújtásának elvárására
vonatkozó jogok jellegének és
mértékének magyarázata

Magyarázat a szolgáltatásra vonatkozó kötelmek vagy a Közzététel: SIC 29 6 c ii
szolgáltatás nyújtásának elvárására vonatkozó jogok jelleg
éről és mértékéről (például mennyiségéről, időszakáról,
vagy összegéről, értelemszerűen), amelyeket szolgáltatási
koncessziós megállapodás rögzít. [Hivatkozás: Szolgálta
tási koncessziós megállapodások [member]]

L 429/343
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ExplanationOfNatureAndA
mountOfChangesInEstimate
sOfAmountsReportedInPrio
rInterimPeriodsOrPriorFinan
cialYears

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndEx
tentOfRenewalAndTerminati
onOptions

text

ifrs-full

ExplanationOfNatureAndEx
tentOfRightsToUseSpecifie
dAssets

text

ifrs-full

ExplanationOfNatureOfRequi
rementInIFRSAndConclusi
onWhyRequirementIsInConf
lictWithFairPresentation

text

ifrs-full

ExplanationOfNecessaryInfor
mationNotAvailableAndDeve
lopmentCostExcessive

text

ifrs-full

ExplanationOfNotApplied
NewStandardsOrInterpretati
ons
ExplanationOfObjectiveOf
MethodUsedAndLimitationsT
hatMayResultInInformation
ProvidedSensitivityAnalysi
sOtherThanSpecifiedInParag
raph128aOfIFRS17

text

ifrs-full

text

Magyarázat az olyan, szolgáltatási koncessziós megállapo
dásban rögzített jogok és kötelmek jellegéről és mérté
kéről (például mennyiségéről, időszakáról, vagy összeg
éről, értelemszerűen), amelyeket a gazdálkodó egység
elkülönítetten nem tesz közzé. [Hivatkozás: Szolgáltatási
koncessziós megállapodások [member]]
Megújítási és megszüntetési
Magyarázat a megújítási és megszüntetési opciók jellegéről
opciók jellegének és
és mértékéről (például mennyiségéről, időszakáról, vagy
mértékének magyarázata
összegéről, értelemszerűen), amelyeket szolgáltatási
koncessziós megállapodás rögzít. [Hivatkozás: Szolgálta
tási koncessziós megállapodások [member]]
Meghatározott eszközök
Magyarázat meghatározott eszközök használatára vonat
használatára vonatkozó jogok kozó jogok jellegéről és mértékéről (például mennyiségé
jellegének és mértékének
ről, időszakáról, vagy összegéről, értelemszerűen),
magyarázata
amelyeket szolgáltatási koncessziós megállapodás rögzít.
[Hivatkozás: Szolgáltatási koncessziós megállapodások
[member]]
IFRS előírása jellegének és azon Magyarázat, amely megjelöli a kérdéses IFRS címét, az
előírás jellegét, és annak okait, hogy a vezetés miért jutott
következtetésnek a
magyarázata, hogy az előírás
arra a következtetésre, hogy az előírás betartása az adott
miért ellentétes a pénzügyi
körülmények között annyira félrevezető, hogy az ellen
tétes a pénzügyi kimutatások Keretelvekben meghatá
kimutatások Keretelvekben
meghatározott céljával
rozott céljával.
Annak magyarázata, hogy a gazdálkodó egység miért nem
Annak magyarázata, hogy a
gazdálkodó egység miért nem mutatja be minden egyes termék vagy szolgáltatás, illetve
minden egyes hasonló termékekből vagy szolgáltatásokból
mutatja be minden egyes
termék vagy szolgáltatás, illetve álló csoport esetében a külső vevőktől származó bevéte
leket (például az információ előállítási költsége arányta
minden egyes hasonló
lanul magas lenne). [Hivatkozás: Termékek és szolgálta
termékekből vagy
szolgáltatásokból álló csoport
tások [member]; Bevételek]
esetében a külső vevőktől
származó bevételeket
Nem alkalmazott új standardok Annak magyarázata, hogy a gazdálkodó egység egy már
vagy értelmezések magyarázata kiadott, de még nem hatályos új standardot még nem
alkalmaz.
A használt módszer céljának és Az IFRS 17 standard 128. bekezdésének a) pontjában
meghatározottól eltérő érzékenységi elemzés esetében a
annak kifejtése, hogy
mennyiben korlátozhatja a
használt módszer céljának és annak kifejtése, hogy
mennyiben korlátozhatja a rendelkezésre bocsátott infor
rendelkezésre bocsátott
mációkat.
információkat, az IFRS 17
standard 128. bekezdésének a)
pontjában meghatározottól
eltérő érzékenységi elemzés
Egyéb jogok és kötelmek
jellegének és mértékének
magyarázata

Közzététel: SIC 29 6 c vi

Közzététel: SIC 29 6 c v

Közzététel: SIC 29 6 c i

Közzététel: IAS 1 23 a

Közzététel: IFRS 8 32, közzététel:
IFRS 8 33

Közzététel: IAS 8 30 a

Közzététel: IFRS 17 129 b
(hatályos: 2021.1.1.)
2020.12.18.

text

Hivatkozások

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ExplanationOfNatureAndEx
tentOfOtherRightsAndObliga
tions

Dokumentációs címke

HU

ifrs-full

Címke

L 429/344

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

ExplanationOfPossibilityOfRe text
imbursementContingentLiabi
lities

Megtérülés lehetőségének
magyarázata – függő
kötelezettségek

Annak magyarázata, hogy egy harmadik fél megtérítheti a Közzététel: IAS 37 86 c
függő kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos ráfordítá
sokat. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member]]

ifrs-full

ExplanationOfPossibilityOfRe text
imbursementContingentLiabi
litiesInBusinessCombination

Megtérülés lehetőségének
magyarázata – üzleti
kombinációból származó függő
kötelezettségek

Annak magyarázata, hogy egy harmadik fél megtérítheti Közzététel: IFRS 3 B64 j i
az üzleti kombinációból származó függő kötelezettségek
teljesítésével kapcsolatos ráfordításokat. [Hivatkozás:
Függő kötelezettségek [member]; Üzleti kombinációk
[member]]

ifrs-full

ExplanationOfReasonForNon
DisclosureOfInformationRe
gardingContingentAsset

text

Vita általános jellegének és a
függő követeléssel kapcsolatos
információk közzé nem tétele
okának magyarázata

Az egyéb felekkel valamely függő követelés tárgyában Közzététel: IAS 37 92
folytatott vita általános jellegének magyarázata annak
magyarázatával együtt, hogy nem és miért nem tették
közzé az olyan lehetséges eszközre vonatkozóan előírt
információkat, amely múltbeli eseményekből származik,
és amelynek a létezését csak egy vagy több, nem teljesen
a gazdálkodó egység ellenőrzése alatt álló, bizonytalan
jövőbeli esemény bekövetkezése vagy be nem következése
fogja megerősíteni.

ifrs-full

ExplanationOfReasonForNon
DisclosureOfInformationRe
gardingContingentLiability

text

Vita általános jellegének és a
függő kötelezettséggel
kapcsolatos információk közzé
nem tétele okának magyarázata

Az egyéb felekkel valamely függő kötelezettség tárgyában Közzététel: IAS 37 92
folytatott vita általános jellegének magyarázata annak
magyarázatával együtt, hogy a gazdálkodó egység nem
és miért nem tette közzé a függő kötelezettségre vonat
kozóan előírt információkat. [Hivatkozás: Függő kötele
zettségek [member]]

ifrs-full

ExplanationOfReasonForNon
DisclosureOfInformationRe
gardingProvision

text

Vita általános jellegének és a
céltartalékkal kapcsolatos
információk közzé nem tétele
okának magyarázata

Az egyéb felekkel valamely céltartalék tárgyában folytatott Közzététel: IAS 37 92
vita általános jellegének magyarázata annak magyaráza
tával együtt, hogy a gazdálkodó egység nem és miért
nem tette közzé a céltartalékra vonatkozóan előírt infor
mációkat. [Hivatkozás: Céltartalékok]

ifrs-full

ExplanationOfReasonsFor
ChangesInLossAllowanceFor
FinancialInstruments

text

Pénzügyi instrumentumokra
elszámolt veszteség változásait
előidéző okok magyarázata

A pénzügyi instrumentumokra elszámolt veszteség válto Példa: IFRS 7 B8D
zásait előidéző okok magyarázata, amely magában foglal
hatja a) a portfólió-összetételt; b) a vásárolt vagy keletkez
tetett pénzügyi instrumentumok volumenét; valamint c) a
várható hitelezési veszteségek súlyosságát.

L 429/345

ifrs-full

text

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ExplanationOfPeriodOverW
hichManagementHasProjec
tedCashFlows

HU

Időszak magyarázata, amelyre a Magyarázat, amely bemutatja azt az időszakot, amelyre Közzététel: IAS 36 134 d iii,
vezetés a cash flow-kat
vonatkozóan a vezetés az általa jóváhagyott pénzügyi közzététel: IAS 36 134 e iii
megtervezte
tervadatok/előrejelzések alapján tervezte meg a cash
flow-kat, ezen belül azt, ha öt évnél hosszabb időszakot
alkalmaztak az adott pénztermelő egységre (egységek
csoportjára), és azt, hogy miért indokolt a hosszabb
időszak alkalmazása. [Hivatkozás: Pénztermelő egységek
[member]]

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

ifrs-full

ExplanationOfReasonsW
hyEntityElectedToApplyIFRS
sAsIfItHadNeverStoppedApp
lyingIFRSs

text

Okok magyarázata, amelyek
miatt a gazdálkodó egység az
IFRS-ek olyan alkalmazását
választotta, mintha soha nem
hagyta volna abba az IFRS-ek
alkalmazását

Annak magyarázata, hogy miért választotta az IFRS-ek Közzététel: IFRS 1 23B
olyan alkalmazását úgy, mintha soha nem hagyta volna
abba az IFRS-ek alkalmazását egy olyan gazdálkodó
egység, amely egy korábbi beszámolási időszakban alkal
mazta ugyan az IFRS-eket, de az ennél újabb korábbi
pénzügyi kimutatásai nem tartalmaztak kifejezett és korlá
tozás nélküli kijelentést az IFRS-eknek való megfelelésről.

ifrs-full

ExplanationOfReasonWhyItI
sImpracticableToDetermineA
mountsForCorrectionRelated
ToPriorPeriodErrors

text

Ok magyarázata, amely miatt
kivitelezhetetlen a korábbi
időszaki hibák helyesbítésére
vonatkozó összegek
meghatározása

Annak magyarázata, hogy miért kivitelezhetetlen a Közzététel: IAS 8 49 d
korábbi időszaki hibák helyesbítésére vonatkozó összegek
meghatározása.

ifrs-full

ExplanationOfReasonWhyItI
sImpracticableToDetermineA
mountsOfAdjustmentsRela
tedToChangeInAccountingPo
licy

text

Ok magyarázata, amely miatt
kivitelezhetetlen a számviteli
politika változásával
kapcsolatos helyesbítések
összegének meghatározása

Annak magyarázata, hogy miért kivitelezhetetlen a szám Közzététel: IAS 8 28 h,
viteli politika változásával kapcsolatos helyesbítések össze közzététel: IAS 8 29 e
gének meghatározása.

ifrs-full

ExplanationOfRelationship
BetweenAmountsPayableOn
DemandThatAriseFromCont
ractsWithinScopeO
fIFRS17AndCarryingAmoun
tOfRelatedGroupsOfContracts

text

Az IFRS 17 standard
hatókörébe tartozó
szerződésekből eredő látra
szóló összegek és a kapcsolódó
szerződéscsoportok könyv
szerinti értéke közötti
kapcsolat magyarázata

Az IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződésekből Közzététel: IFRS 17 132 c
eredő látra szóló összegek és a kapcsolódó szerződéscso (hatályos: 2021.1.1.)
portok könyv szerinti értéke közötti kapcsolat magyará
zata.

ifrs-full

ExplanationOfRelationship
BetweenInsuranceFinanceIn
comeExpensesAndInvest
mentReturnOnAssets

text

A biztosítási pénzügyi
bevételek (ráfordítások) és a
befektetési eszközökön
képződő hozamok
kapcsolatának magyarázata

A biztosítási pénzügyi bevételek (ráfordítások) és a befek Közzététel: IFRS 17 110
tetési eszközökön képződő hozamok kapcsolatának (hatályos: 2021.1.1.)
magyarázata, hogy a gazdálkodó egység pénzügyi kimu
tatásainak felhasználói értékelni tudják az eredményben és
az egyéb átfogó jövedelemben megjelenített pénzügyi
bevételek vagy ráfordítások forrásait. [Hivatkozás: Biztosí
tási pénzügyi bevételek (ráfordítások)]

2020.12.18.

A pénzügyi kimutatás egyes soraiban az IFRS 15 standard Közzététel: IFRS 15 C8 b
Pénzügyi kimutatás egyes
alkalmazása miatt bekövetkezett jelentős változások
soraiban az IFRS 15
alkalmazása miatti jelentős
okainak bemutatása.
változások okainak bemutatása

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ExplanationOfReasonsForSig text
nificantChangesInFinancialSta
tementLineItemsDueToAppli
cationOfIFRS15

HU

ifrs-full

L 429/346

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A kockázati kitettségek
biztosítási szerződésekből
eredő változásaira való
érzékenység és a kockázati
kitettségek tartott pénzügyi
eszközökből eredő változásaira
való érzékenység közötti
kapcsolat magyarázata

A kockázati kitettségek biztosítási szerződésekből eredő Közzététel: IFRS 17 128 a ii
változásaira való érzékenység és a kockázati kitettségek (hatályos: 2021.1.1.)
gazdálkodó egység által tartott pénzügyi eszközökből
eredő változásaira való érzékenység közötti kapcsolat
magyarázata. [Hivatkozás: Biztosítási szerződések [mem
ber]; Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

ExplanationOfRelationships
BetweenParentsAndEntity

text

Anyavállalat és leányvállalatok
közötti kapcsolatok
magyarázata

Egy anyavállalat és annak leányvállalatai közötti kapcso Közzététel: IAS 24 13
latok magyarázata. [Hivatkozás: Leányvállalatok [mem
ber]]

ifrs-full

ExplanationOfRelevantFactor
sInReachingDecisionToProvi
deSupportThatResultedIn
ControllingUnconsolidatedSt
ructuredEntity

text

Az arra vonatkozó döntés
meghozatalában releváns
tényezők magyarázata, hogy a
gazdálkodó egység egy nem
konszolidált strukturált
gazdasági egység feletti
ellenőrzés megszerzését
eredményező támogatást
nyújtson

Az arra vonatkozó döntés meghozatalában releváns Közzététel: IFRS 12 19G
tényezők magyarázata, hogy a befektetési gazdálkodó
egység vagy annak bármely nem konszolidált leányválla
lata – anélkül, hogy erre szerződés kötelezte volna –
pénzügyi vagy egyéb támogatást nyújtson egy általa
korábban nem ellenőrzött, nem konszolidált strukturált
gazdálkodó egységnek, és ennek eredményeként ellen
őrzést szerezzen ez utóbbi felett. [Hivatkozás: Befektetési
gazdálkodó egységek közzététele [text block]; Leányválla
latok [member]; Nem konszolidált strukturált gazdálkodó
egységek [member]]

ifrs-full

ExplanationOfRestrictionsOn
DistributionOfRevaluation
SurplusForIntangibleAssets

text

Immateriális javak átértékelési
többletének felosztására
vonatkozó korlátozások
magyarázata

Az immateriális javak átértékelési többletéből származó Közzététel: IAS 38 124 b
egyenleg részvényesek közötti felosztására vonatkozó
korlátozások ismertetése. [Hivatkozás: Átértékelési több
let]

ifrs-full

ExplanationOfRestrictionsOn
RemittanceOfIncomeAndDis
posalProceedsOfInvestment
Property

text

Befektetési célú ingatlan
értékesíthetőségére, vagy a
bevételek vagy a befektetési
célú ingatlan elidegenítéséből
származó jövedelem
átutalhatóságára vonatkozó
korlátozások magyarázata

A befektetési célú ingatlan értékesíthetőségére, vagy a Közzététel: IAS 40 75 g
bevételek vagy a befektetési célú ingatlan elidegenítéséből
származó jövedelem átutalhatóságára vonatkozó korláto
zások létezésének magyarázata. [Hivatkozás: Befektetési
célú ingatlan]

ifrs-full

ExplanationOfRiskManage
mentStrategyRelatedToHedge
AccountingExplanatory

text block

Fedezeti elszámoláshoz
kapcsolódó kockázatkezelési
stratégia magyarázata [text
block]

A fedezeti elszámoláshoz kapcsolódó kockázatkezelési Közzététel: IFRS 7 22A
stratégia magyarázata.

ifrs-full

ExplanationOfSeasonali
tyOrCyclicalityOfInterimOpe
rations

text

Évközi tevékenységek
szezonalitásának vagy
ciklikusságának magyarázata

Az évközi tevékenységek szezonalitására vagy ciklikussá Közzététel: IAS 34 16A b
gára vonatkozó magyarázó megjegyzések.

L 429/347

text

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ExplanationOfRelationship
BetweenSensitivitiesToChan
gesInRiskExposuresArising
FromInsuranceContract
sAndFromFinancialAssetsHeld

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Szerződéses eszközökben és
szerződéses kötelezettségekben
bekövetkezett jelentős
változások magyarázata [text
block]

A szerződéses eszközökben és szerződéses kötelezett Közzététel: IFRS 15 118
ségekben bekövetkezett jelentős változások magyarázata.
[Hivatkozás: Szerződéses eszközök; Szerződéses kötele
zettségek]

ifrs-full

ExplanationOfSignificant
ChangesInNetInvestmentInFi
nanceLeaseExplanatory

text block

Nettó pénzügyilízingbefektetésben történt jelentős
változások magyarázata [text
block]

A nettó pénzügyilízing-befektetés könyv szerinti érté Közzététel: IFRS 16 93
kében történt jelentős változások magyarázata. [Hivatko
zás: Nettó pénzügyilízing-befektetés]

ifrs-full

ExplanationOfSignificantDec
reaseInLevelOfGovernment
GrantsForAgriculturalActivity

text

Mezőgazdasági tevékenységre
vonatkozó állami támogatások
szintjében történt jelentős
csökkenés magyarázata

A mezőgazdasági tevékenységre vonatkozó állami támo Közzététel: IAS 41 57 c
gatások szintjében történt jelentős csökkenés magyarázata.
[Hivatkozás: Kormányzat [member]; Állami támogatások]

ifrs-full

ExplanationOfSignificant
text
TermsOfServiceConcessionAr
rangementThatMayAffectA
mountTimingAndCertain
tyOfFutureCashFlows

Szolgáltatási koncessziós
megállapodások olyan lényegi
feltételeinek magyarázata,
amelyek befolyásolhatják a
jövőbeni cash flow-k összegét,
ütemezését és valószínűségét

A szolgáltatási koncessziós megállapodások azon lényegi Közzététel: SIC 29 6 b
feltételeinek magyarázata, amelyek befolyásolhatják a
jövőbeni cash flow-k összegét, ütemezését és valószínű
ségét (például a koncessziós időszak hossza, az átárazási
időpontok és az átárazás vagy az újratárgyalás meghatá
rozásának alapja). [Hivatkozás: Szolgáltatási koncessziós
megállapodások [member]]

ifrs-full

ExplanationOfTermsAndCon text
ditionsOfOutstandingBalan
cesForRelatedPartyTransaction

Kapcsolt felekkel folytatott
ügyletből származó nyitott
egyenlegek feltételeinek
magyarázata

A kapcsolt felekkel folytatott ügyletből származó nyitott Közzététel: IAS 24 18 b i
egyenlegek feltételeinek magyarázata. [Hivatkozás:
Kapcsolt felek [member]]

ifrs-full

ExplanationOfTransactionsRe text
cognisedSeparatelyFromAc
quisitionOfAssetsAndAs
sumptionOfLiabilitiesInBusi
nessCombination

Üzleti kombináció során az
eszközök megszerzésétől és a
kötelezettségek átvállalásától
elkülönítve megjelenített
ügyletek ismertetése

Az üzleti kombináció során az eszközök megszerzésétől Közzététel: IFRS 3 B64 l,
és a kötelezettségek átvállalásától elkülönítve megjelenített közzététel: IFRS 3 B64 m,
ügyletek ismertetése. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk közzététel: IFRS 3 B64 l i
[member]]

2020.12.18.

ExplanationOfSignificant
text block
ChangesInContractAssetsAnd
ContractLiabilitiesExplanatory

ifrs-full

text

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

A beszámolási időszak alatt bármely időpontban létező Közzététel: IFRS 2 45 a
részvényalapú kifizetési megállapodás ismertetése. [Hivat
kozás: Részvényalapú kifizetési megállapodások [mem
ber]]

ExplanationOfShareOption
sInSharebasedPaymentArran
gement

HU

Részvényalapú kifizetési
megállapodás ismertetése

ifrs-full

L 429/348

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

text

Címke

Hivatkozások

Az olyan befektetéseken keletkezett halmozott nyereség Közzététel: IFRS 7 11A
vagy veszteség saját tőkén belüli átvezetéseinek a magya
rázata, amelyekkel a gazdálkodó egység rendelkezik az
egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken érté
keltként megjelölt tőkeinstrumentumokban. [Hivatkozás:
Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

ExplanationOfUnfulfilledCon text
ditionsAndOtherContingenci
esAttachingToGovernmentAs
sistance

Állami közreműködéshez
A megjelenített állami közreműködéshez kapcsolódó, nem Közzététel: IAS 20 39 c
kapcsolódó, nem teljesített
teljesített feltételek és egyéb függő kötelezettségek magya
feltételek és egyéb függő tételek rázata. [Hivatkozás: Kormányzat [member]]
magyarázata

ifrs-full

ExplanationOfValueAssigned
ToKeyAssumption

text

Fő feltételezéshez rendelt érték
magyarázata

Azon fő feltételezésekhez rendelt értékek magyarázata, Közzététel: IAS 36 134 f ii,
amelyekre a vezetés egy pénztermelő egység (egységcso közzététel: IAS 36 135 e ii
port) tekintetében a megtérülő érték meghatározását
alapozta. [Hivatkozás: Pénztermelő egységek [member]]

ifrs-full

ExplanationOfWhenEntityEx
pectsToRecogniseRemaining
ContractualServiceMarginIn
ProfitOrLoss

text

Annak kifejtése, hogy a
gazdálkodó egység várhatóan
mikor jeleníti meg az
eredményben a fennmaradó
szerződéses szolgáltatási
margint

Annak kifejtése, hogy a gazdálkodó egység várhatóan Közzététel: IFRS 17 109
mikor jeleníti meg az eredményben a beszámolási időszak (hatályos: 2021.1.1.)
végén fennmaradó szerződéses szolgáltatási margint.
[Hivatkozás: Szerződéses szolgáltatási margin [member]]

ifrs-full

ExplanationOfWhenEntityEx
pectsToRecogniseTransacti
onPriceAllocatedToRemai
ningPerformanceObligation
sAsRevenue

text

Annak magyarázata, hogy a
gazdálkodó egység a
fennmaradó teljesítési
kötelmekhez allokált ügyleti
árat várhatóan mikor jeleníti
meg bevételként

Annak magyarázata, hogy a gazdálkodó egység a fenn Közzététel: IFRS 15 120 b ii
maradó teljesítési kötelmekhez allokált ügyleti árat várha
tóan mikor jeleníti meg bevételként. [Hivatkozás: Vevői
szerződésekből származó bevétel; Fennmaradó teljesítési
kötelmekhez allokált ügyleti ár]

ifrs-full

ExplanationOfWhetherAny
text
ConsiderationFromContracts
WithCustomersIsNotInclude
dInDisclosureOfTransactionP
riceAllocatedToRemainingPer
formanceObligations

Annak magyarázata, hogy vane olyan, vevői szerződésből
származó ellenérték, amely
nem szerepel a fennmaradó
teljesítési kötelmekhez allokált
ügyleti árra vonatkozó
közzétételben

Annak magyarázata, hogy van-e olyan, vevői szerződésből Közzététel: IFRS 15 122
származó ellenérték, amely nem szerepel a fennmaradó
teljesítési kötelmekhez allokált ügyleti árra vonatkozó
közzétételben. [Hivatkozás: Fennmaradó teljesítési kötel
mekhez allokált ügyleti ár]

L 429/349

ExplanationOfTransfersOfCu
mulativeGainOrLossWithinE
quityOfInvestmentsInEquity
DesignatedAsMeasuredAtFair
ValueThroughOtherCompre
hensiveIncome
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ifrs-full

HU

Egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken
értékeltként megjelölt
tőkeinstrumentumokban lévő
befektetéseken keletkezett
halmozott nyereség vagy
veszteség saját tőkén belüli
átvezetéseinek magyarázata

Dokumentációs címke

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

ifrs-full

ExplanationOfWhetherEnti
tyAppliesExemptionInI
AS2425

text

Annak magyarázata, hogy a
Annak magyarázata, hogy a gazdálkodó egység alkal Közzététel: IAS 24 26
gazdálkodó egység alkalmazza- mazza-e az IAS 24 standard 25. bekezdése szerinti
mentességet.
e az IAS 24 25. bekezdése
szerinti mentességet

ifrs-full

ExplanationOfWhetherEntity
HasObligationToReturnColla
teralSoldOrRepledged

text

Annak magyarázata, hogy a
gazdálkodó egységnek van-e
kötelme a biztosíték
tulajdonosa általi nemteljesítés
hiányában értékesített vagy újra
megterhelt biztosíték
visszaszolgáltatására

Annak magyarázata, hogy a gazdálkodó egységnek van-e Közzététel: IFRS 7 15 b
kötelme a biztosíték tulajdonosa általi nemteljesítés
hiányában értékesített vagy újra megterhelt biztosíték
visszaszolgáltatására.

ifrs-full

ExplanationOfWhetherPartici
pantsContributeToRetire
mentBenefitPlan

text

Annak magyarázata, hogy a
résztvevők hozzájárulnak-e
nyugdíjazási juttatási
programhoz

Annak magyarázata, hogy a résztvevők hozzájárulnak-e Közzététel: IAS 26 36 d
nyugdíjazási juttatási programokhoz.

ifrs-full

ExplanationOfWhetherPracti text
calExpedientIsAppliedForDisc
losureOfTransactionPriceAllo
catedToRemainingPerforman
ceObligations

Annak magyarázata, hogy a
fennmaradó teljesítési
kötelmekhez allokált ügyleti ár
közzétételekor gyakorlati
megoldást alkalmaznak-e

Annak magyarázata, hogy a fennmaradó teljesítési kötel Közzététel: IFRS 15 122
mekhez allokált ügyleti ár közzétételekor gyakorlati
megoldást alkalmaznak-e. [Hivatkozás: Fennmaradó telje
sítési kötelmekhez allokált ügyleti ár]

ifrs-full

ExplanationOfWhyEntityCa
meToDifferentConclusionsIn
NewAssessmentApplyingPa
ragraphs412aOr412Aa
OfIFRS9AtDateOfInitialAppli
cationOfIFRS17

text

Annak magyarázata, hogy a
gazdálkodó egység az IFRS 17
standard első alkalmazásának
időpontjában az új értékelés
során az IFRS 9 standard 4.1.2.
bekezdésének (a) pontját vagy
4.1.2A. bekezdésének (a)
pontját alkalmazva miért jutott
eltérő következtetésekre

Annak magyarázata, hogy a gazdálkodó egység az IFRS Közzététel: IFRS 17 C33 c
17 standard első alkalmazásának időpontjában az új érté (hatályos: 2021.1.1.)
kelés során az IFRS 9 standard 4.1.2. bekezdésének (a)
pontját vagy 4.1.2A. bekezdésének (a) pontját alkalmazva
miért jutott eltérő következtetésekre.

Magyarázat arról, hogy a pénzügyi kimutatások közzété Közzététel: IFRS 7 19
telre történő jóváhagyását megelőzően orvosolták-e a
kölcsönfeltételek olyan megszegését, amely lehetővé tette
a hitelező számára gyorsított ütemű visszafizetés kérését,
vagy újratárgyalták-e a fizetendő kölcsönök feltételeit.

2020.12.18.

Magyarázat arról, hogy a
pénzügyi kimutatások
közzétételre történő
jóváhagyását megelőzően
orvosoltak-e olyan
szerződésszegést, amely
lehetővé tette a hitelező
számára gyorsított ütemű
visszafizetés kérését, vagy
újratárgyalták-e a fizetendő
kölcsönök feltételeit
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text
ExplanationOfWhetherBrea
chesWhichPermittedLender
ToDemandAcceleratedRepay
mentWereRemediedOrTerm
sOfLoansPayableWereRenego
tiatedBeforeFinancialState
mentsWereAuthorisedForIs
sue

HU

ifrs-full

L 429/350

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Annak magyarázata, hogy a befektetési célú ingatlan valós Közzététel: IAS 40 78 b
értékét miért nem lehet megbízhatóan meghatározni, ha a
gazdálkodó egység bekerülési értéken vagy az IFRS 16
szerint valósérték-modellen belül értékeli a befektetési
célú ingatlant. [Hivatkozás: Bekerülési értéken, vagy az
IFRS 16 szerint valósérték-modellen belül [member];
Befektetési célú ingatlan]

ifrs-full

ExplanationOfWhyMethodsU text
sedToRecogniseRevenueProvi
deFaithfulDepictionOfTransfe
rOfGoodsOrServices

Annak magyarázata, hogy a
bevétel megjelenítésére használt
módszerek miért alkalmasak az
áruk vagy szolgáltatások
átadásának valósághű
bemutatására

Annak magyarázata, hogy a vevői szerződésekből szár Közzététel: IFRS 15 124 b
mazó bevétel megjelenítésére használt módszerek miért
alkalmasak az áruk vagy szolgáltatások átadásának való
sághű bemutatására. [Hivatkozás: Vevői szerződésekből
származó bevétel]

ifrs-full

ExplanationOrCrossReferen
cesToInterimFinancialState
mentDisclosuresForFirsttime
Adopter

text

Első alkalmazó évközi
pénzügyi kimutatása
közzétételeire való
kereszthivatkozás magyarázata

Más olyan közzétett dokumentumokra való kereszthivat Közzététel: IFRS 1 33
kozások magyarázata, amelyek az IFRS-ek első alkalma
zója esetében a gazdálkodó egység jelenlegi évközi idősza
kának megértése szempontjából lényeges információkat
tartalmaznak.

ifrs-full

ExplanationWhenGreatestT
ransferActivityTookPlace

text

Annak magyarázata, hogy
mikor történt a legnagyobb
átadási tevékenység

Annak magyarázata, hogy mikor került sor a legnagyobb Közzététel: IFRS 7 42G c i
átadási tevékenységre (például a beszámolási időszak vége
előtti utolsó öt napban) egy olyan beszámolási időszakon
belül, amelyben a kivezetési feltételeknek megfelelő
átadási tevékenységből származó bevétel teljes összege
nem egyenletesen oszlik el (például az átadási tevékenység
teljes összegének jelentős részére a beszámolási időszak
záró napjaiban kerül sor).

ifrs-full

ExplanationWhichDisclosures text
CouldNotBeMadeAndRea
sonsWhyTheyCannotBeMade
IfInitialAccountingForBusi
nessCombinationIsIncomplete

Annak magyarázata, hogy mely
közzétételeket nem lehetett
elkészíteni, és hogy milyen
okai vannak annak, hogy azok
nem készíthetők el, ha az
üzleti kombináció kezdeti
elszámolása nem teljes a
pénzügyi kimutatások
közzétételre történő
jóváhagyásának időpontjában

Annak magyarázata, hogy mely közzétételeket nem lehe Közzététel: IFRS 3 B66
tett elkészíteni, és hogy milyen okai vannak annak, hogy
azok nem készíthetők el, ha az üzleti kombináció kezdeti
elszámolása nem teljes a pénzügyi kimutatások közzété
telre történő jóváhagyásának időpontjában. [Hivatkozás:
Üzleti kombinációk [member]]
L 429/351

Annak magyarázata, hogy a
befektetési célú ingatlan valós
értékét miért nem lehet
megbízhatóan meghatározni –
bekerülési értéken vagy az IFRS
16 szerint valósérték-modellen
belül
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ExplanationOfWhyFairValue text
CannotBeReliablyMeasuredFo
rInvestmentPropertyAtCostO
rInAccordanceWit
hIFRS16WithinFairValueMo
del

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Annak magyarázata, hogy a
valós érték miért válik
megbízhatóvá a korábban
bekerülési értéken értékelt
biológiai eszközöknél

Annak magyarázata, hogy a valós érték miért válik Közzététel: IAS 41 56 b
megbízhatóan mérhetővé az olyan biológiai eszközök
esetében, amelyeket korábban a halmozott értékcsökke
néssel és a halmozott értékvesztés miatti veszteségekkel
csökkentett bekerülési értéken értékeltek. [Hivatkozás:
Bekerülési értéken [member]; Biológiai eszközök; Érték
vesztés miatti veszteség]

ifrs-full

ExplanationWhyFairValue
CannotBeReliablyMeasured
ForBiologicalAssetsAtCost

text

Annak magyarázata, hogy a
biológiai eszközök valós
értékét miért nem lehet
megbízhatóan meghatározni –
bekerülési értéken

Annak magyarázata, hogy a valós értéket miért nem lehet Közzététel: IAS 41 54 b
megbízhatóan meghatározni az olyan biológiai eszközök
esetében, amelyeket a halmozott értékcsökkenéssel és a
halmozott értékvesztés miatti veszteségekkel csökkentett
bekerülési értéken értékelnek. [Hivatkozás: Biológiai
eszközök; Értékvesztés miatti veszteség]

ifrs-full

ExplanationWhyFairValue
text
CannotBeReliablyMeasuredFo
rInvestmentPropertyCostMo
del

Annak magyarázata, hogy a
befektetési célú ingatlan valós
értékét miért nem lehet
megbízhatóan meghatározni –
bekerülésiérték-modell

Annak magyarázata, hogy miért nem lehet megbízhatóan Közzététel: IAS 40 79 e ii
meghatározni a valós értéket a bekerülésiérték-modellben
értékelt befektetési célú ingatlannál. [Hivatkozás: Befekte
tési célú ingatlan]

ifrs-full

ExplanationWhyFinancialSta text
tementsNotPreparedOnGoing
ConcernBasis

Annak magyarázata, hogy a
gazdálkodó egység miért nem
minősül folytatható
vállalkozásnak

Annak magyarázata, hogy a gazdálkodó egység miért nem Közzététel: IAS 1 25
minősül folytatható vállalkozásnak.

ifrs-full

ExplorationAndEvaluationAs
setsMember

member

Feltárási és felmérési eszközök
[member]

Ez az elem a gazdálkodó egység számviteli politikájának Általános gyakorlat: IAS 36 127
megfelelően eszközként megjelenített feltárási és felmérési
ráfordításokat jelöli. A feltárási és felmérési ráfordítások a
gazdálkodó egységnél az ásványkincsek feltárásával és
felmérésével kapcsolatban, az ásványkincs kitermelése
műszaki kivitelezhetőségének és gazdasági életképes
ségének bebizonyíthatóvá válása előtt felmerülő ráfordítá
sok.

ifrs-full

ExposureToCreditRiskOnLo
anCommitmentsAndFinanci
alGuaranteeContracts

X instant,
credit

Hitelnyújtási
elkötelezettségekhez és
pénzügyi
garanciaszerződésekhez
kapcsolódó hitelkockázati
kitettség

A hitelnyújtási elkötelezettségekhez és pénzügyi garancia Közzététel: IFRS 7 35H,
szerződésekhez kapcsolódó hitelkockázati kitettség közzététel: IFRS 7 35I, közzététel:
összege. [Hivatkozás: Hitelnyújtási elkötelezettségek IFRS 7 35M
[member]; Pénzügyi garanciaszerződések [member]; Hitel
kockázat [member]]

ifrs-full

ExposureToRiskThatArisesF
romContractsWithinScopeO
fIFRS17

X instant

Az IFRS 17 standard
Az IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződésekből Közzététel: IFRS 17 125 a
(hatályos: 2021.1.1.)
hatókörébe tartozó
eredő kockázati kitettség összege.
szerződésekből eredő kockázati
kitettség

2020.12.18.

text
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ExplanationWhyFairValueBe
comesReliableForBiologica
lAssetsPreviouslyMeasuredAt
Cost

HU

ifrs-full

L 429/352

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

ExpropriationOfMajorAs
setsByGovernmentMember

member

Jelentősebb eszközök állami
kisajátítása [member]

Ez az elem a jelentősebb eszközöknek az állam által Példa: IAS 10 22 c
történő kisajátítását jelöli. [Hivatkozás: Kormányzat
[member]]

ifrs-full

ExternalCreditGradesAxis

axis

Külső hitelminősítések [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 4 39G a
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel (hatályát veszti: 2021.1.1.), példa:
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg. IFRS 7 IG20C, példa:
IFRS 7 35M, példa: IFRS 7 IG24 a
(hatályát veszti: 2021.1.1.), példa:
IFRS 7 36 c (hatályát veszti:
2021.1.1.)

ifrs-full

ExternalCreditGradesMember

member

Külső hitelminősítések
[member]

Ez az elem a külső hitelminősítő intézetek által megálla Közzététel: IFRS 4 39G a
pított hitelminősítéseket jelöli.
(hatályát veszti: 2021.1.1.), példa:
IFRS 7 IG20C, példa:
IFRS 7 35M, példa: IFRS 7 IG24 a
(hatályát veszti: 2021.1.1.), példa:
IFRS 7 36 c (hatályát veszti:
2021.1.1.)

ifrs-full

FactoringOfReceivablesMem
ber

member

Követelések faktorálása
[member]

Ez az elem olyan ügyleteket jelöl, amelyekben egy gazdál Példa: IFRS 7 B33
kodó egység másik félnek (a faktornak) adja át a követe
léseit.

ifrs-full

FactorsUsedToIdentifyEntity
sReportableSegments

text

Gazdálkodó egység
bemutatandó szegmenseinek
meghatározásához használt
tényezők ismertetése

A gazdálkodó egység bemutatandó szegmenseinek Közzététel: IFRS 8 22 a
meghatározásához használt tényezők ismertetése, ideértve
a vállalatszervezési alapelveket (például hogy a vezetőség
mi köré szervezi a gazdálkodó egységet: a termékekben és
szolgáltatásokban meglévő különbségek, földrajzi terüle
tek, szabályozási környezet, vagy bizonyos tényezők
kombinációja köré, valamint hogy összesítették-e a műkö
dési szegmenseket). [Hivatkozás: Földrajzi területek [mem
ber]; Működési szegmensek [member]; Termékek és szol
gáltatások [member]; Bemutatandó szegmensek [mem
ber]]

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag
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L 429/353

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Valós értéken értékelt nyereség
(veszteség), amelyet az egyéb
átfogó jövedelemben
megjelenítettek volna, ha a
pénzügyi eszközöket nem
sorolják át

Az a valós értéken értékelt nyereség (veszteség), amelyet Közzététel: IFRS 7 12D b
az egyéb átfogó jövedelemben megjelenítettek volna, ha a
pénzügyi eszközöket nem sorolják át. [Hivatkozás: Pénz
ügyi eszközök]

ifrs-full

FairValueGainLossThatWould X duration,
credit
HaveBeenRecognisedInProfi
tOrLossIfFinancialAssetsHad
NotBeenReclassifiedOutOfFa
irValueThroughProfitOrLos
sAndIntoFairValueThroughOt
herComprehensiveIncomeIni
tialApplicationOfIFRS9

Valós értéken értékelt nyereség
(veszteség), amelyet
megjelenítettek volna az
eredményben, ha a pénzügyi
eszközöket nem sorolják át az
eredménnyel szemben valós
értéken értékelt kategóriából az
egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken értékelt
kategóriába – az IFRS 9 első
alkalmazása

Az a valós értéken értékelt nyereség vagy veszteség, Közzététel: IFRS 7 42M b
amelyet megjelenítettek volna az eredményben, ha az
IFRS 9 első alkalmazása miatt a pénzügyi eszközöket
nem sorolják át az eredménnyel szemben valós értéken
értékelt kategóriából az egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken értékelt kategóriába. [Hivatkozás:
Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

FairValueGainLossThatWould X duration,
HaveBeenRecognisedInProfi
credit
tOrLossOrOtherComprehensi
veIncomeIfFinancialAssets
HadNotBeenReclassifiedFirs
tApplicationOfIFRS9

Valós értéken értékelt nyereség
(veszteség), amelyet az
eredményben vagy az egyéb
átfogó jövedelemben
megjelenítettek volna, ha a
pénzügyi eszközöket nem
sorolják át az amortizált
bekerülési értéken értékelt
kategóriába – az IFRS 9 első
alkalmazása

Az a valós értéken értékelt nyereség (veszteség), amelyet Közzététel: IFRS 7 42M b
az eredményben vagy az egyéb átfogó jövedelemben
megjelenítettek volna, ha az IFRS 9 első alkalmazása
miatt a pénzügyi eszközöket nem sorolják át az amorti
zált bekerülési értéken értékelt kategóriába. [Hivatkozás:
Pénzügyi eszközök]
2020.12.18.

FairValueGainLossThatWould X duration,
HaveBeenRecognisedInOther credit
ComprehensiveIncomeIfFi
nancialAssetsHadNotBeenRec
lassified

ifrs-full

axis
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Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 1 30
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

FairValueAsDeemedCostAxis

HU

Valós érték vélelmezett
bekerülési értékként [axis]

ifrs-full

L 429/354

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Az a valós értéken értékelt nyereség (veszteség), amelyet Közzététel: IFRS 7 42M b
az eredményben vagy az egyéb átfogó jövedelemben
megjelenítettek volna, ha az IFRS 9 első alkalmazása
miatt a pénzügyi kötelezettségeket nem sorolják át az
amortizált bekerülési értéken értékelt kategóriába. [Hivat
kozás: Pénzügyi kötelezettségek]

ifrs-full

FairValueGainsLossesOnFi
X duration,
nancialAssetsReclassifiedO
credit
utOfAvailableforsaleFinancia
lAssetsNotRecognisedInOther
ComprehensiveIncome

Értékesíthető pénzügyi
eszközökből átsorolt pénzügyi
eszközökön keletkező, valós
értéken érékelt nyereség
(veszteség), amelyet nem
jelenítenek meg az egyéb
átfogó jövedelemben

Az a valós értéken értékelt nyereség (veszteség), amelyet Közzététel: IFRS 7 12A e
az egyéb átfogó jövedelemben megjelenítettek volna, ha a (hatályát veszti: 2021.1.1.)
pénzügyi eszközöket nem sorolják át az értékesíthető
kategóriából. [Hivatkozás: Értékesíthető pénzügyi eszkö
zök; Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

FairValueGainsLossesOnFi
nancialAssetsReclassifiedO
utOfAvailableforsaleFinancia
lAssetsRecognisedInOther
ComprehensiveIncome

X duration,
credit

Értékesíthető pénzügyi
eszközökből átsorolt pénzügyi
eszközökön keletkező, valós
értéken érékelt nyereség
(veszteség), amelyet
megjelenítenek az egyéb átfogó
jövedelemben

Az az értékesíthető kategóriából átsorolt pénzügyi eszkö Közzététel: IFRS 7 12A d
zökön keletkező, valós értéken érékelt nyereség (veszte (hatályát veszti: 2021.1.1.)
ség), amelyet megjelenítenek az egyéb átfogó jövedelem
ben. [Hivatkozás: Értékesíthető pénzügyi eszközök; Egyéb
átfogó jövedelem]

ifrs-full

FairValueGainsLossesOnFi
nancialAssetsReclassifiedO
utOfFinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLossNot
RecognisedInProfitOrLoss

X duration,
credit

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi
eszközökből átsorolt pénzügyi
eszközökön keletkező, valós
értéken értékelt nyereség
(veszteség), amelyet nem
jelenítenek meg az
eredményben

Az a valós értéken értékelt nyereség (veszteség), amelyet Közzététel: IFRS 7 12A e
az eredményben megjelenítettek volna, ha a pénzügyi (hatályát veszti: 2021.1.1.)
eszközöket nem sorolják át az eredménnyel szemben
valós értéken értékelt kategóriából. [Hivatkozás: Az ered
ménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszkö
zök]

L 429/355

Valós értéken értékelt nyereség
(veszteség), amelyet az
eredményben vagy az egyéb
átfogó jövedelemben
megjelenítettek volna, ha a
pénzügyi kötelezettségeket
nem sorolják át az amortizált
bekerülési értéken értékelt
kategóriába – az IFRS 9 első
alkalmazása
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FairValueGainLossThatWould X duration,
HaveBeenRecognisedInProfi
credit
tOrLossOrOtherComprehensi
veIncomeIfFinancialLiabilities
HadNotBeenReclassifiedFirs
tApplicationOfIFRS9

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

X duration,
credit

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi
eszközökből átsorolt pénzügyi
eszközökön keletkező, valós
értéken értékelt nyereség
(veszteség), amelyet
megjelenítenek az
eredményben

Az az eredménnyel szemben valós értéken értékelt kate Közzététel: IFRS 7 12A d
góriából átsorolt pénzügyi eszközökön keletkező, valós (hatályát veszti: 2021.1.1.)
értéken értékelt nyereség (veszteség), amelyet megjelení
tenek az eredményben. [Hivatkozás: Az eredménnyel
szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök]

ifrs-full

FairValueGainsOrLossThat
WouldHaveBeenRecognise
dInProfitOrLossIfFinancialAs
setsHadNotBeenReclassified

X duration,
credit

Valós értéken értékelt nyereség
(veszteség), amelyet az
eredményben megjelenítettek
volna, ha a pénzügyi
eszközöket nem sorolják át

Az a valós értéken értékelt nyereség (veszteség), amelyet Közzététel: IFRS 7 12D b
az eredményben megjelenítettek volna, ha a pénzügyi
eszközöket nem sorolják át. [Hivatkozás: Pénzügyi eszkö
zök]

ifrs-full

FairValueHedgesMember

member

Valósérték-fedezeti ügylet
[member]

Ez az elem egy megjelenített eszköz vagy kötelezettség,
vagy egy meg nem jelenített biztos elkötelezettség, vagy
az ilyen eszköz, kötelezettség, vagy biztos elkötelezettség
egy része valós értékében bekövetkező változásoknak való
olyan kitettség fedezete, amely egy konkrét kockázatnak
tulajdonítható, és amely hatással lehet az eredményre.
[Hivatkozás: Fedezeti ügyletek [member]]

ifrs-full

FairValueModelMember

member

Valósérték-modell [member]

Ez az elem a valósérték-modellt alkalmazó értékelést Közzététel: IAS 40 32A
jelöli. A valós érték az az ár, amelyet egy eszköz értéke
sítésekor kapnának, illetve egy kötelezettség átruházásakor
kifizetnének egy piaci szereplők között létrejött szabályos
ügylet alapján az értékelés időpontjában.

ifrs-full

FairValueOfAcquiredReceivab X instant,
les
debit

Megszerzett követelések valós
értéke

Az üzleti kombinációban megszerzett követelések valós Közzététel: IFRS 3 B64 h i
értéke. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

FairValueOfAssetsRepresen
X instant,
tingContinuingInvolvementIn debit
DerecognisedFinancialAssets

Kivezetett pénzügyi
eszközökben való folytatódó
részvételt megtestesítő
eszközök valós értéke

A gazdálkodó egység kivezetett pénzügyi eszközökben Közzététel: IFRS 7 42E b
való folytatódó részvételét megtestesítő eszközök valós
értéke. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

FairValueOfAssociatedFinanci X instant,
credit
alLiabilities

Kapcsolódó pénzügyi
kötelezettségek valós értéke

Az átadott, de nem egészében kivezetett pénzügyi eszkö Közzététel: IFRS 7 42D d
zökhöz kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek valós értéke.
[Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

Hivatkozások

Közzététel:
közzététel:
közzététel:
közzététel:

IAS 39 86 a,
IFRS 7 24A,
IFRS 7 24B,
IFRS 7 24C

2020.12.18.

FairValueGainsLossesOnFi
nancialAssetsReclassifiedO
utOfFinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLossRe
cognisedInProfitOrLoss

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai

L 429/356

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt kategóriából az
amortizált bekerülési értéken
vagy az egyéb átfogó
jövedelemmel szemben valós
értéken értékelt kategóriába
átsorolt pénzügyi eszközök
valós értéke

ifrs-full

FairValueOfFinancialAssets
ReclassifiedAsMeasuredAtA
mortisedCostFirstApplicatio
nOfIFRS9

X instant,
debit

Amortizált bekerülési értéken
Az IFRS 9 első alkalmazása miatt az amortizált bekerülési Közzététel: IFRS 7 42M a
értékelt kategóriába átsorolt
értéken értékelt kategóriába átsorolt pénzügyi eszközök
pénzügyi eszközök valós értéke valós értéke. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]
– az IFRS 9 első alkalmazása

ifrs-full

FairValueOfFinancialAssets
X instant,
ReclassifiedOutOfFairValueTh debit
roughOtherComprehensiveIn
comeCategoryIntoAmortised
CostCategory

Egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken értékelt
kategóriából az amortizált
bekerülési értéken értékelt
kategóriába átsorolt pénzügyi
eszközök valós értéke

Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken Közzététel: IFRS 7 12D a
értékelt kategóriából az amortizált bekerülési értéken érté
kelt kategóriába átsorolt pénzügyi eszközök valós értéke.
[Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

FairValueOfFinancialAssets
X instant,
ReclassifiedOutOfFairValueTh debit
roughProfitOrLossAndIntoFa
irValueThroughOtherCompre
hensiveIncomeInitialApplicati
onOfIFRS9

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt kategóriából az
egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken értékelt
kategóriába átsorolt pénzügyi
eszközök valós értéke – az
IFRS 9 első alkalmazása

Az IFRS 9 első alkalmazása miatt az eredménnyel Közzététel: IFRS 7 42M a
szemben valós értéken értékelt kategóriából az egyéb
átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt kate
góriába átsorolt pénzügyi eszközök valós értéke. [Hivat
kozás: Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

FairValueOfFinancialInstru
X instant,
mentOnDiscontinuationOf
debit
MeasurementAtFairValueTh
roughProfitOrLossBecauseCre
ditDerivativeIsUsedToMana
geCreditRiskAssets

Pénzügyi instrumentum valós
értéke az eredménnyel
szemben valós értéken történő
értékelés amiatti
megszüntetésekor, hogy a
hitelkockázatot
hitelderivatívával kezelik –
eszközök

Egy eszközként megjelenített pénzügyi instrumentum Közzététel: IFRS 7 24G c
valós értéke az eredménnyel szemben valós értéken
történő értékelés amiatti megszüntetésekor, hogy az
adott pénzügyi instrumentum hitelkockázatát hitelderiva
tívával kezelik. [Hivatkozás: Hitelkockázat [member];
Származékos termékek [member]; Pénzügyi instrumentu
mok, csoport [member]]

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóri Közzététel: IFRS 7 12D a
ából az amortizált bekerülési értéken vagy az egyéb átfogó
jövedelemmel szemben valós értéken értékelt kategóriába
átsorolt pénzügyi eszközök valós értéke. [Hivatkozás:
Pénzügyi eszközök]

L 429/357

X instant,
debit
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FairValueOfFinancialAssets
ReclassifiedAsMeasuredAtA
mortisedCost

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Egy kötelezettségként megjelenített pénzügyi inst Közzététel: IFRS 7 24G c
rumentum valós értéke az eredménnyel szemben valós
értéken történő értékelés amiatti megszüntetésekor, hogy
az adott pénzügyi instrumentum hitelkockázatát hitelde
rivatívával kezelik. [Hivatkozás: Hitelkockázat [member];
Származékos termékek [member]; Pénzügyi instrumentu
mok, csoport [member]]

ifrs-full

FairValueOfFinancialLiabiliti
X instant,
esReclassifiedAsMeasuredAtA credit
mortisedCostFirstApplicatio
nOfIFRS9

Amortizált bekerülési értéken
értékelt kategóriába átsorolt
pénzügyi kötelezettségek valós
értéke – az IFRS 9 első
alkalmazása

Az IFRS 9 első alkalmazása miatt az amortizált bekerülési Közzététel: IFRS 7 42M a
értéken értékelt kategóriába átsorolt pénzügyi kötelezett
ségek valós értéke. [Hivatkozás: Pénzügyi kötelezettségek]

ifrs-full

FairValueOfInvestmentInJoint X instant,
VenturesWherePriceQuotati
debit
onsPublished

Közös vállalkozásokban lévő
befektetések valós értéke,
amelyekre vonatkozóan
vannak jegyzett piaci árak

A közös vállalkozásokban lévő befektetések valós értéke, Közzététel: IFRS 12 21 b iii
ha a befektetésekre vonatkozóan vannak jegyzett piaci
árak. [Hivatkozás: Közös vállalkozások [member]; Közös
vállalkozásokban lévő befektetések]

ifrs-full

FairValueOfInvestmentsInAs
sociatesWherePriceQuotati
onsPublished

X instant,
debit

Társult vállalkozásokban lévő
befektetések valós értéke,
amelyekre vonatkozóan
vannak jegyzett piaci árak

A társult vállalkozásokban lévő befektetések valós értéke, Közzététel: IFRS 12 21 b iii
ha a befektetésekre vonatkozóan vannak jegyzett piaci
árak. [Hivatkozás: Társult vállalkozások [member]; Társult
vállalkozásokban lévő befektetések]

ifrs-full

FairValueOfInvestmentsInE
quityInstrumentsDesignate
dAsMeasuredAtFairValueTh
roughOtherComprehensiveIn
come

X instant,
debit

Egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken
értékeltként megjelölt,
tőkeinstrumentumokba történő
befektetések

A gazdálkodó egység által az egyéb átfogó jövedelemmel Közzététel: IFRS 7 11A c,
szemben valós értéken értékeltként megjelölt, tőkeinst közzététel: IFRS 7 8 h
rumentumokban lévő befektetések összege. [Hivatkozás:
Valós értéken [member]; Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

FairValueOfInvestmentsInE
quityInstrumentsMeasuredAt
FairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeAtDa
teOfDerecognition

X instant,
debit

Egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken
értékeltként megjelölt
tőkeinstrumentumokban lévő
befektetések valós értéke a
kivezetés időpontjában

A gazdálkodó egység által az egyéb átfogó jövedelemmel Közzététel: IFRS 7 11B b
szemben valós értéken értékeltként megjelölt tőkeinst
rumentumokban lévő befektetések valós értéke a kivezetés
időpontjában. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken értékeltként megjelölt, tőkeinst
rumentumokban lévő befektetések [member]]

2020.12.18.

Pénzügyi instrumentum valós
értéke az eredménnyel
szemben valós értéken történő
értékelés amiatti
megszüntetésekor, hogy a
hitelkockázatot
hitelderivatívával kezelik –
kötelezettségek
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X instant,
FairValueOfFinancialInstru
mentOnDiscontinuationOf
credit
MeasurementAtFairValueTh
roughProfitOrLossBecauseCre
ditDerivativeIsUsedToMana
geCreditRiskLiabilities

HU

ifrs-full

L 429/358

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

FairValueOfLiabilitiesRepre
sentingContinuingInvolve
mentInDerecognisedFinancia
lAssets

X instant,
credit

Kivezetett pénzügyi
eszközökben való folytatódó
részvételt megtestesítő
kötelezettségek valós értéke

A gazdálkodó egység kivezetett pénzügyi eszközökben Közzététel: IFRS 7 42E b
való folytatódó részvételét megtestesítő kötelezettségek
valós értéke. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

FairValueOfPropertyPlantAn
dEquipmentMateriallyDiffe
rentFromCarryingAmount

X instant,
debit

Ingatlanok, gépek és
berendezések könyv szerinti
értéktől lényegesen eltérő valós
értéke

Az ingatlanok, gépek és berendezések valós értéke, ha az Példa: IAS 16 79 d
lényegesen eltér a könyv szerinti értéktől. [Hivatkozás:
Könyv szerinti érték [member]; Ingatlanok, gépek és
berendezések]

ifrs-full

FairValueOfSubsidiariesThat
CeaseToBeConsolidatedAsOf
DateOfChangeOfInvestmen
tEntityStatus

X instant,
debit

Már nem konszolidált
leányvállalatok valós értéke a
befektetési gazdálkodó egység
minősítés változásának
időpontjában

A már nem konszolidált leányvállalatok valós értéke a Közzététel: IFRS 12 9B a
befektetési gazdálkodó egység minősítés változásának
időpontjában. [Hivatkozás: Valós értéken [member];
Befektetési gazdálkodó egységek közzététele [text block];
Leányvállalatok [member]]

ifrs-full

FairValueOfTransferredFinan X instant,
cialAssetsAssociatedFinancial debit
LiabilitiesThatAreNotDerecog
nisedInTheirEntirety

Átadott, de nem egészében
kivezetett pénzügyi eszközök
(kapcsolódó pénzügyi
kötelezettségek) valós értéke

Az átadott, de nem egészében kivezetett pénzügyi eszkö Közzététel: IFRS 7 42D d
zök, valamint a hozzájuk kapcsolódó kötelezettségek
valós értékének különbözete. [Hivatkozás: Pénzügyi
eszközök]

ifrs-full

FairValueOfTransferredFinan
cialAssetsAssociatedFinancial
LiabilitiesThatAreNotDerecog
nisedInTheirEntiretyAbstract

Átadott, de nem egészében
kivezetett pénzügyi eszközök
(kapcsolódó pénzügyi
kötelezettségek) valós értéke
[abstract]

ifrs-full

FairValueOfTransferredFinan X instant,
cialAssetsThatAreNotDerecog debit
nisedInTheirEntirety

Átadott, de nem egészében
kivezetett pénzügyi eszközök
valós értéke

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag
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Az átadott, de nem egészében kivezetett pénzügyi Közzététel: IFRS 7 42D d
eszközök valós értéke. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

FairValueOfUnderlyingItems
ForContractsWithDirectParti
cipationFeatures

X instant,
debit

A mögöttes tételek valós értéke
közvetlen nyereségrészesedést
tartalmazó szerződések
esetében

A mögöttes tételek valós értéke közvetlen nyereségrésze Közzététel: IFRS 17 111
sedést tartalmazó szerződések esetében. [Hivatkozás: A (hatályos: 2021.1.1.)
mögöttes tételek összetételének ismertetése közvetlen
nyereségrészesedést tartalmazó szerződések esetében]

ifrs-full

FeeAndCommissionExpense

X duration,
debit

Díj- és jutalékráfordítás

A díjakhoz és jutalékokhoz kapcsolódó ráfordítás összege. Általános gyakorlat: IAS 1 85

ifrs-full

FeeAndCommissionExpense
Abstract

ifrs-full

FeeAndCommissionIncome

ifrs-full

FeeAndCommissionIncome
Abstract

ifrs-full

FeeAndCommissionIncome
Expense

ifrs-full

FeeAndCommissionIncome
ExpenseAbstract

ifrs-full

FeeExpenseArisingFromFinan
cialLiabilitiesNotAtFairValu
eThroughProfitOrLoss

ifrs-full

FeeIncomeAndExpenseAbst
ract

HU

ifrs-full

L 429/360

Előtag

Díj- és jutalékráfordítás
[abstract]

Díj- és jutalékbevétel

A díjakhoz és jutalékokhoz kapcsolódó bevétel összege. Általános gyakorlat: IAS 1 85

Díj- és jutalékbevétel [abstract]

X duration,
credit

Díjbevétel (-ráfordítás) és
jutalékbevétel (-ráfordítás)

A díjakhoz és jutalékokhoz kapcsolódó bevétel vagy ráfor Általános gyakorlat: IAS 1 85
dítás összege.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

X duration,
credit

Díjbevétel (-ráfordítás) és
jutalékbevétel (-ráfordítás)
[abstract]

X duration,
debit

Eredménnyel szemben valós
értéken értékeltektől eltérő
pénzügyi kötelezettségekből
származó díjráfordítás

2020.12.18.

Díjbevétel és díjráfordítás
[abstract]

Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltektől Közzététel: IFRS 7 20 c i
eltérő pénzügyi kötelezettségekből származó (az effektív
kamatláb megállapításában szereplő összegektől eltérő)
díjráfordítások összege. [Hivatkozás: Valós értéken [mem
ber]; Pénzügyi kötelezettségek]

X duration,
credit

Eredménnyel szemben valós
értéken értékeltektől eltérő
pénzügyi eszközökből
származó díjbevétel

Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltektől Közzététel: IFRS 7 20 c i
eltérő pénzügyi eszközökből származó (az effektív
kamatláb megállapításában szereplő összegektől eltérő)
díjbevételek összege.

ifrs-full

FeeIncomeExpenseArising
FromFinancialAssetsOrFinan
cialLiabilitiesNotAtFairValu
eThroughProfitOrLoss

X duration,
credit

Eredménnyel szemben valós
értéken értékeltektől eltérő
pénzügyi eszközökből vagy
pénzügyi kötelezettségekből
származó díjbevétel
(-ráfordítás)

Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltektől Közzététel: IFRS 7 20 c i (hatályát
eltérő pénzügyi eszközökből vagy pénzügyi kötelezett veszti: 2021.1.1.)
ségekből származó (az effektív kamatláb megállapításában
szereplő összegektől eltérő) díjbevételek vagy díjráfordí
tások összege. [Hivatkozás: Valós értéken [member]; Pénz
ügyi kötelezettségek]

ifrs-full

FeeIncomeExpenseArising
X duration,
FromTrustAndFiduciaryActivi credit
ties

Letétkezelési vagy ügygondnoki Az effektív kamatláb megállapításában szereplő össze Közzététel: IFRS 7 20 c ii
tevékenységekből származó
gektől eltérő díjbevételek vagy díjráfordítások összege,
díjbevétel (-ráfordítás)
amelyek olyan letétkezelési vagy egyéb ügygondnoki tevé
kenységekből származnak, amelyek eredményeként eszkö
zöket birtokolnak vagy fektetnek be magánszemélyek,
alapok, nyugdíjpénztárak és más intézmények nevében.

ifrs-full

FinalSalaryPensionDefinedBe
nefitPlansMember

member

Utolsó fizetés alapú,
meghatározott juttatási
nyugdíjprogramok [member]

Ez az elem utolsó fizetés alapú, meghatározott juttatási Példa: IAS 19 138 b
nyugdíjprogramokat jelöl. [Hivatkozás: Meghatározott
juttatási nyugdíjprogramok [member]]

ifrs-full

FinanceCosts

X duration,
debit

Pénzügyi ráfordítások

A gazdálkodó egység finanszírozási tevékenységeivel Közzététel: IAS 1 82 b
összefüggő költségek összege.

ifrs-full

FinanceCostsPaidClassifiedAs
OperatingActivities

X duration,
credit

Fizetett pénzügyi ráfordítások,
működési tevékenységként
besorolva

Fizetett pénzügyi ráfordítások pénzeszköz-kiáramlása, Általános gyakorlat: IAS 7 31
működési tevékenységként besorolva [Hivatkozás: Pénz
ügyi ráfordítások]

ifrs-full

FinanceIncome

X duration,
credit

Pénzügyi bevételek

A kamatjellegű és a gazdálkodó egység egyéb finanszí Általános gyakorlat: IAS 1 85
rozási tevékenységeivel összefüggő bevételek összege.

ifrs-full

FinanceIncomeCost

X duration,
credit

Pénzügyi bevétel (költség)

A kamatjellegű és a gazdálkodó egység egyéb finanszí Általános gyakorlat: IAS 1 85
rozási tevékenységeivel összefüggő bevételek és ráfordí
tások összege.

Hivatkozások

L 429/361

FeeIncomeArisingFromFinan
cialAssetsMeasuredAtAmorti
sedCost

Dokumentációs címke
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ifrs-full

Címke
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FinanceIncomeExpensesFrom
ReinsuranceContractsHeldExc
ludedFromProfitOrLossAbst
ract

Tartott viszontbiztosítási
szerződésekből eredő azon
pénzügyi bevételek
(ráfordítások), amelyek nem
számolhatók el az
eredményben [abstract]

ifrs-full

FinanceIncomeExpensesFrom X duration,
ReinsuranceContractsHeldExc credit
ludedFromProfitOrLossBefore
Tax

Tartott viszontbiztosítási
szerződésekből eredő azon
pénzügyi bevételek
(ráfordítások), amelyek nem
számolhatók el az
eredményben, adózás előtt

Tartott viszontbiztosítási szerződésekből eredő pénzügyi
bevételek (ráfordítások) eredményben nem elszámolható,
és az egyéb átfogó jövedelemben megjelenített összege,
adózás előtt. [Hivatkozás: Biztosítási pénzügyi bevételek
(ráfordítások); Tartott viszontbiztosítási szerződések
[member]]

Közzététel: IAS 1 91 b (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 82 (hatályos: 2021.1.1.),
közzététel: IFRS 17 90 (hatályos:
2021.1.1.)

ifrs-full

FinanceIncomeExpensesFrom X duration,
ReinsuranceContractsHeldExc credit
ludedFromProfitOrLossNetOf
Tax

Tartott viszontbiztosítási
szerződésekből eredő azon
pénzügyi bevételek
(ráfordítások), amelyek nem
számolhatók el az
eredményben, adózás után

Tartott viszontbiztosítási szerződésekből eredő pénzügyi
bevételek (ráfordítások) eredményben nem elszámolható,
és az egyéb átfogó jövedelemben megjelenített összege,
adózás után. [Hivatkozás: Biztosítási pénzügyi bevételek
(ráfordítások); Tartott viszontbiztosítási szerződések
[member]]

Közzététel: IAS 1 91 a (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 82 (hatályos: 2021.1.1.),
közzététel: IFRS 17 90 (hatályos:
2021.1.1.)

ifrs-full

FinanceIncomeExpensesFrom
ReinsuranceContractsHeldRe
cognisedInProfitOrLoss

X duration,
credit

Tartott viszontbiztosítási
szerződésekből eredő, az
eredményben megjelenített
pénzügyi bevételek
(ráfordítások)

Tartott viszontbiztosítási szerződésekből eredő, az ered Közzététel: IAS 1 82 bc (hatályos:
ményben megjelenített pénzügyi bevételek (ráfordítások) 2021.1.1.), közzététel:
összege. [Hivatkozás: Biztosítási pénzügyi bevételek (ráfor IFRS 17 82 (hatályos: 2021.1.1.)
dítások); Tartott viszontbiztosítási szerződések [member]]

ifrs-full

FinanceIncomeOnNetInvest
mentInFinanceLease

X duration,
credit

Nettó pénzügyilízing-befektetés A nettó pénzügyilízing-befektetésből származó pénzügyi Közzététel: IFRS 16 90 a ii
pénzügyi bevétele
bevétel összege. [Hivatkozás: Pénzügyi bevételek; Nettó
pénzügyilízing-befektetés]

ifrs-full

FinanceIncomeReceivedClassi
fiedAsOperatingActivities

X duration,
debit

Kapott pénzügyi bevétel,
működési tevékenységként
besorolva

A pénzügyi bevétel működési tevékenységként besorolt Általános gyakorlat: IAS 7 31
pénzbevétele. [Hivatkozás: Pénzügyi bevételek]

ifrs-full

FinanceLeaseReceivables

X instant,
debit

Pénzügyilízing-követelések

A pénzügyi lízingekkel kapcsolatos követelések összege. Általános gyakorlat: IAS 1 55

HU

ifrs-full
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Közzététel: IFRS 7 25, közzététel:
IFRS 7 35H, közzététel:
IFRS 7 35I, közzététel:
IFRS 7 35M, példa: IFRS 7 35N

X instant,
debit

Pénzügyi eszközök

Valamennyi olyan eszköz összege, amely: a) pénzeszköz;
b) egy másik gazdálkodó egység tőkeinstrumentuma; c)
szerződésen alapuló jog: i. pénzeszköz vagy egyéb pénz
ügyi eszköz átvételére egy másik gazdálkodó egységtől;
vagy ii. pénzügyi eszközök vagy pénzügyi kötelezettségek
cseréjére egy másik gazdálkodó egységgel, potenciálisan
kedvező feltételek mellett; vagy d) olyan szerződés,
amely a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumában
kerül vagy kerülhet teljesítésre, és amely: i. olyan nem
származékos termék, amely alapján a gazdálkodó egység
köteles, vagy kötelezhető a saját tőkeinstrumentumai
változó darabszámának átvételére; vagy ii. olyan szárma
zékos termék, amelynek teljesítésére valamely fix összegű
pénzeszköznek vagy egyéb pénzügyi eszköznek a gazdál
kodó egység fix számú saját tőkeinstrumentumára való
cseréjétől eltérő módon kerül vagy kerülhet sor. Ennek
alkalmazásában a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumen
tumaiba nem tartoznak bele azok a visszaadható pénzügyi
instrumentumok, amelyeket az IAS 32 standard 16A. és
16B. bekezdése értelmében tőkeinstrumentumként kell
besorolni, sem azok az instrumentumok, amelyek a
gazdálkodó egységet a felszámoláskor arra kötelezik,
hogy valamely partnerének adja át nettó eszközeinek
arányos részét és amelyeket az IAS 32 standard 16C. és
16D. bekezdése értelmében tőkeinstrumentumokként kell
besorolni, sem azon instrumentumok, amelyek önma
gukban szerződést jelentenek a gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumainak jövőbeni átvételére vagy átadá
sára. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport
[member]; Pénzügyi kötelezettségek]

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPre
paymentFeaturesWithNegati
veCompensationCarryingA
mountAfterApplyingAmend
ments

X instant,
debit

Az IFRS 9 standard
előtörlesztési jellemzők –
negatív kompenzáció
tekintetében bevezetett
módosítása által érintett
pénzügyi eszközök, a
módosítások alkalmazását
követő könyv szerinti érték

Az IFRS 9 standard előtörlesztési jellemzők – negatív Közzététel: IFRS 9 7.2.34 b
kompenzáció tekintetében bevezetett módosítása által
érintett pénzügyi eszközök könyv szerinti értéke a módo
sítások alkalmazását követően.
L 429/363
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ifrs-full
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Az IFRS 9 standard előtörlesztési jellemzők – negatív Közzététel: IFRS 9 7.2.34 a
kompenzáció tekintetében bevezetett módosítása által
érintett pénzügyi eszközök könyv szerinti értéke a módo
sítások alkalmazását közvetlenül megelőzően.

text

Az IFRS 9 standard
előtörlesztési jellemzők –
negatív kompenzáció
tekintetében bevezetett
módosítása által érintett
pénzügyi eszközök, a
módosítások alkalmazását
követő értékelési kategória

Az IFRS 9 standard előtörlesztési jellemzők – negatív Közzététel: IFRS 9 7.2.34 b
kompenzáció tekintetében bevezetett módosítása által
érintett pénzügyi eszközök értékelési kategóriája a módo
sítások alkalmazását követően.

FinancialAssetsAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPre
paymentFeaturesWithNegati
veCompensationMeasure
mentCategoryImmediatelyBe
foreApplyingAmendments

text

Az IFRS 9 standard
előtörlesztési jellemzők –
negatív kompenzáció
tekintetében bevezetett
módosítása által érintett
pénzügyi eszközök, a
módosítások alkalmazását
közvetlenül megelőző
értékelési kategória

Az IFRS 9 standard előtörlesztési jellemzők – negatív Közzététel: IFRS 9 7.2.34 a
kompenzáció tekintetében bevezetett módosítása által
érintett pénzügyi eszközök értékelési kategóriája a módo
sítások alkalmazását közvetlenül megelőzően.

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByRe
designationAtDateOfIniti
alApplicationOfIFRS17Car
ryingAmountAfterRedesigna
tion

X instant,
debit

Az IFRS 17 standard első
alkalmazásának időpontjában
újramegjelöléssel érintett
pénzügyi eszközök, az
újramegjelölést követő könyv
szerinti érték

Az IFRS 17 standard első alkalmazásának időpontjában Közzététel: IFRS 17 C32 b ii
újramegjelöléssel érintett pénzügyi eszközök újramegjelö (hatályos: 2021.1.1.)
lést követő könyv szerinti értéke.

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByRe
designationAtDateOfIniti
alApplicationOfIFRS17Car
ryingAmountImmediatelyBe
foreRedesignation

X instant,
debit

Az IFRS 17 standard első
alkalmazásának időpontjában
újramegjelöléssel érintett
pénzügyi eszközök, az
újramegjelölést közvetlenül
megelőző könyv szerinti érték

Az IFRS 17 standard első alkalmazásának időpontjában Közzététel: IFRS 17 C32 b i
újramegjelöléssel érintett pénzügyi eszközök újramegjelö (hatályos: 2021.1.1.)
lést közvetlenül megelőző könyv szerinti értéke.

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByA
mendmentsToIFRS9ForPre
paymentFeaturesWithNegati
veCompensationMeasure
mentCategoryAfterApplyin
gAmendments

ifrs-full

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

X instant,
FinancialAssetsAffectedByA
debit
mendmentsToIFRS9ForPre
paymentFeaturesWithNegati
veCompensationCarryingA
mountImmediatelyBeforeApp
lyingAmendments

HU

Az IFRS 9 standard
előtörlesztési jellemzők –
negatív kompenzáció
tekintetében bevezetett
módosítása által érintett
pénzügyi eszközök, a
módosítások alkalmazását
közvetlenül megelőző könyv
szerinti érték

ifrs-full
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FinancialAssetsAffectedByRe text
designationAtDateOfIniti
alApplicationOfIFRS17Measu
rementCategoryAfterRedesig
nation

Az IFRS 17 standard első
alkalmazásának időpontjában
újramegjelöléssel érintett
pénzügyi eszközök, az
újramegjelölést követő
értékelési kategória

Az IFRS 17 standard első alkalmazásának időpontjában Közzététel: IFRS 17 C32 b ii
újramegjelöléssel érintett pénzügyi eszközök újramegjelö (hatályos: 2021.1.1.)
lést követő értékelési kategóriája.

ifrs-full

FinancialAssetsAffectedByRe text
designationAtDateOfIniti
alApplicationOfIFRS17Measu
rementCategoryImmediately
BeforeRedesignation

Az IFRS 17 standard első
alkalmazásának időpontjában
újramegjelöléssel érintett
pénzügyi eszközök, az
újramegjelölést közvetlenül
megelőző értékelési kategória

Az IFRS 17 standard első alkalmazásának időpontjában Közzététel: IFRS 17 C32 b i
újramegjelöléssel érintett pénzügyi eszközök újramegjelö (hatályos: 2021.1.1.)
lést közvetlenül megelőző értékelési kategóriája.

ifrs-full

FinancialAssetsAtAmortised
Cost

X instant,
debit

Amortizált bekerülési értéken
értékelt pénzügyi eszközök

Az amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi Közzététel: IFRS 7 8 f
eszközök összege. Az amortizált bekerülési érték a pénz
ügyi eszköznek a kezdeti megjelenítéskor meghatározott
értéke, csökkentve a tőketörlesztésekkel, növelve vagy
csökkentve az ezen eredeti érték és a lejáratkori érték
közötti különbözet effektívkamatláb-módszerrel kiszámí
tott halmozott amortizációjával, és kiigazítva az esetleges
értékvesztéssel. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

FinancialAssetsAtAmortised
CostCategoryMember

member

Pénzügyi eszközök amortizált
bekerülési értéken, kategória
[member]

Ez az elem az amortizált bekerülési értéken értékelt pénz Közzététel: IFRS 7 8 f
ügyi eszközök kategóriáját jelöli. [Hivatkozás: Amortizált
bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök]

ifrs-full

FinancialAssetsAtAmortised
CostMember

member

Pénzügyi eszközök amortizált
bekerülési értéken, csoport
[member]

Ez az elem az amortizált bekerülési értéken értékelt pénz Közzététel: IFRS 7 B2 a
ügyi eszközök csoportját jelöli. [Hivatkozás: Amortizált
bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValue

X instant,
debit

Pénzügyi eszközök, valós
értéken

A pénzügyi eszközök valós értéke. [Hivatkozás: Valós Közzététel: IFRS 7 25
értéken [member]; Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueM
ember

member

Valós értéken értékelt pénzügyi Ez az elem a valós értéken értékelt pénzügyi eszközök Közzététel: IFRS 7 B2 a
eszközök, csoport [member]
csoportját jelöli. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök; Valós
értéken [member]]
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FinancialAssetsAtFairValueTh
roughOtherComprehensiveIn
come

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueTh
roughOtherComprehensiveIn
comeAbstract

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueTh
roughOtherComprehensiveIn
comeCategoryMember

member

Egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken értékelt
pénzügyi eszközök, kategória
[member]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueTh
roughProfitOrLoss

X instant,
debit

Az eredménnyel szemben valós Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi Közzététel: IFRS 7 8 a
értéken értékelt pénzügyi
eszközök összege, amelyek nyereségét (veszteségét)
eszközök
megjelenítik az eredményben. Egy pénzügyi eszközt az
eredménnyel szemben valós értéken kell értékelni, ha érté
kelése nem amortizált bekerülési értéken vagy az egyéb
átfogó jövedelemmel szemben valós értéken történik. A
valós értéken értékelt pénzügyi eszközön keletkező nyere
séget vagy veszteséget az eredményben kell megjeleníteni,
kivéve, ha fedezeti kapcsolat részét képezi, tőkeinstrumen
tumban lévő befektetés, amely kapcsán a gazdálkodó
egység úgy döntött, hogy a befektetés nyereségeit és vesz
teségeit az egyéb átfogó jövedelemben mutatja ki, vagy az
egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt
pénzügyi eszköz. [Hivatkozás: Valós értéken [member];
Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueTh
roughProfitOrLossAbstract

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueTh
roughProfitOrLossCategoryM
ember

X instant,
debit

HU

Az egyéb átfogó jövedelemmel Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken Közzététel: IFRS 7 8 h
szemben valós értéken értékelt értékelt pénzügyi eszközök összege. [Hivatkozás: Valós
pénzügyi eszközök
értéken [member]; Pénzügyi eszközök; Egyéb átfogó jöve
delem]

ifrs-full
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Előtag

Egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken értékelt
pénzügyi eszközök [abstract]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Ez az elem az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós Közzététel: IFRS 7 8 h
értéken értékelt pénzügyi eszközök kategóriáját jelöli.
[Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi eszközök]

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi
eszközök [abstract]
Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi
eszközök, kategória [member]

Ez az elem az eredménnyel szemben valós értéken érté Közzététel: IFRS 7 8 a
kelt pénzügyi eszközök kategóriáját jelöli. [Hivatkozás: Az
eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi
eszközök]

2020.12.18.

member

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt, kereskedési
céllal tartottként besorolt
pénzügyi eszközök

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, kereske Általános gyakorlat: IAS 1 55,
dési céllal tartottként besorolt pénzügyi eszközök összege. közzététel: IFRS 7 8 a (hatályát
Egy pénzügyi eszköz kereskedési céllal tartottnak minősül, veszti: 2021.1.1.)
ha: a) azt alapvetően közeljövőbeli továbbértékesítés
céljára szerezték meg; b) az a kezdeti megjelenítéskor
egy olyan azonosítható pénzügyi instrumentumokból
álló portfólió része, amelyeket együtt kezelnek, és
amelyekkel kapcsolatban bizonyíték van a közelmúltbeli
tényleges rövid távú nyereségszerzésre; vagy c) az egy
származékos termék (kivéve az olyan származékos termé
ket, amely megjelölt és hatékony fedezeti instrumentum).
[Hivatkozás: Valós értéken [member]; Az eredménnyel
szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueTh
roughProfitOrLossClassifie
dAsHeldForTradingCate
goryMember

member

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt, kereskedési
céllal tartottként besorolt
pénzügyi eszközök, kategória
[member]

Ez az elem az eredménnyel szemben valós értéken érté Közzététel: IFRS 7 8 a (hatályát
kelt, kereskedési céllal tartottként besorolt pénzügyi veszti: 2021.1.1.)
eszközök kategóriáját jelöli. [Hivatkozás: Eredménnyel
szemben valós értéken értékelt, kereskedési céllal tartott
ként besorolt pénzügyi eszközök]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueTh
roughProfitOrLossDesignate
dAsUponInitialRecognition

X instant,
debit

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi
eszközök, kezdeti
megjelenítéskor vagy később
megjelölve

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, kezdeti Közzététel: IFRS 7 8 a
megjelenítéskor vagy később ekként megjelölt pénzügyi
eszközök összege. [Hivatkozás: Valós értéken [member];
Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi
eszközök]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueTh
roughProfitOrLossDesignate
dUponInitialRecognitionCate
goryMember

member

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi
eszközök, kezdeti
megjelenítéskor vagy később
megjelölve [member]

Ez az elem az eredménnyel szemben valós értéken érté Közzététel: IFRS 7 8 a
kelt, kezdeti megjelenítéskor vagy később megjelölt pénz
ügyi eszközöket jelöli. [Hivatkozás: Eredménnyel szemben
valós értéken értékelt pénzügyi eszközök, kezdeti megjele
nítéskor vagy később megjelölve]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueTh
roughProfitOrLossMandato
rilyMeasuredAtFairValue

X instant,
debit

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi
eszközök, kötelezően valós
értéken értékelve

Az IFRS 9 standardnak megfelelően kötelezően az ered Közzététel: IFRS 7 8 a
ménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi
eszközök összege. [Hivatkozás: Az eredménnyel szemben
valós értéken értékelt pénzügyi eszközök]

L 429/367

X instant,
debit
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FinancialAssetsAtFairValueTh
roughProfitOrLossClassifie
dAsHeldForTrading

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi
eszközök, kötelezően valós
értéken értékelve, kategória
[member]

Ez az elem a kötelezően az eredménnyel szemben valós Közzététel: IFRS 7 8 a
értéken értékelt pénzügyi eszközök kategóriáját jelöli.
[Hivatkozás: Eredménnyel szemben valós értéken értékelt
pénzügyi eszközök, kötelezően valós értéken értékelve]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueTh
roughProfitOrLossMeasure
dAsSuchInAccordanceWithE
xemptionForReacquisitionO
fOwnEquityInstruments

X instant,
debit

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi
eszközök, a saját
tőkeinstrumentumok
visszavásárlására vonatkozó
mentességnek megfelelően
ekként értékelve

Azon eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénz Közzététel: IFRS 7 8 a (hatályos:
ügyi eszközök összege, amelyeket a saját tőkeinstrumen 2021.1.1.)
tumok visszavásárlására vonatkozó mentességnek
megfelelően ekként értékelnek, az IAS 32 standard 33A.
bekezdésében leírtak szerint. [Hivatkozás: Az eredménnyel
szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueTh
roughProfitOrLossMeasure
dAsSuchInAccordanceWithE
xemptionForReacquisitionO
fOwnEquityInstrumentsCate
goryMember

member

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi
eszközök, a saját
tőkeinstrumentumok
visszavásárlására vonatkozó
mentességnek megfelelően
ekként értékelve, kategória
[member]

Ez az elem azon, eredménnyel szemben valós értéken Közzététel: IFRS 7 8 a (hatályos:
értékelt pénzügyi eszközök kategóriáját jelöli, amelyeket 2021.1.1.)
a saját tőkeinstrumentumok visszavásárlására vonatkozó
mentességnek megfelelően ekként értékelnek. [Hivatkozás:
Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi
eszközök, a saját tőkeinstrumentumok visszavásárlására
vonatkozó mentességnek megfelelően ekként értékelve]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueTh
roughProfitOrLossMeasure
dAsSuchInAccordanceWithE
xemptionForRepurchaseO
fOwnFinancialLiabilities

X instant,
debit

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi
eszközök, a saját pénzügyi
kötelezettségek
visszavásárlására vonatkozó
mentességnek megfelelően
ekként értékelve

Azon eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénz Közzététel: IFRS 7 8 a (hatályos:
ügyi eszközök összege, amelyeket a saját pénzügyi köte 2021.1.1.)
lezettségek visszavásárlására vonatkozó mentességnek
megfelelően ekként értékelnek, az IFRS 9 standard 3.3.5.
bekezdésében leírtak szerint. [Hivatkozás: Az eredménnyel
szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök]

ifrs-full

FinancialAssetsAtFairValueTh
roughProfitOrLossMeasure
dAsSuchInAccordanceWithE
xemptionForRepurchaseO
fOwnFinancialLiabilitiesCate
goryMember

member

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi
eszközök, a saját pénzügyi
kötelezettségek
visszavásárlására vonatkozó
mentességnek megfelelően
ekként értékelve, kategória
[member]

Ez az elem azon, eredménnyel szemben valós értéken Közzététel: IFRS 7 8 a (hatályos:
értékelt pénzügyi eszközök kategóriáját jelöli, amelyeket 2021.1.1.)
a saját pénzügyi kötelezettségek visszavásárlására vonat
kozó mentességnek megfelelően ekként értékelnek. [Hivat
kozás: Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénz
ügyi eszközök, a saját pénzügyi kötelezettségek visszavá
sárlására vonatkozó mentességnek megfelelően ekként
értékelve]

2020.12.18.

member
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FinancialAssetsAtFairValueTh
roughProfitOrLossMandato
rilyMeasuredAtFairValueCate
goryMember
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ifrs-full

L 429/368

Előtag
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Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Értékesíthető pénzügyi
eszközök

Az olyan nem származékos pénzügyi eszközök összege, Közzététel: IFRS 7 8 d (hatályát
amelyeket értékesíthetőnek jelöltek meg, vagy amelyeket veszti: 2021.1.1.)
nem minősítettek a) kölcsönöknek és követeléseknek; b)
lejáratig tartandó befektetéseknek; vagy c) az eredménnyel
szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközöknek.
[Hivatkozás: Származékos pénzügyi eszközök; Az ered
ménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszkö
zök; Lejáratig tartandó befektetések]

ifrs-full

FinancialAssetsAvailableforsa
leCategoryMember

member

Értékesíthető pénzügyi
eszközök, kategória [member]

Ez az elem az értékesíthető pénzügyi eszközök kategóri Közzététel: IFRS 7 8 d (hatályát
áját jelöli. [Hivatkozás: Értékesíthető pénzügyi eszközök] veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

FinancialAssetsCarryingAmo
untImmediatelyAfterIniti
alApplicationOfIFRS9

X instant,
debit

Pénzügyi eszközök, könyv
szerinti érték közvetlenül az
IFRS 9 standard első
alkalmazása után

A pénzügyi eszközök könyv szerinti értéke közvetlenül az Közzététel: IFRS 7 42I b
IFRS 9 standard első alkalmazása után. [Hivatkozás: Pénz
ügyi eszközök]

ifrs-full

FinancialAssetsCarryingAmo
untImmediatelyBeforeIniti
alApplicationOfIFRS9

X instant,
debit

Pénzügyi eszközök, könyv
szerinti érték közvetlenül az
IFRS 9 standard első
alkalmazása előtt

A pénzügyi eszközöknek az IAS 39 standarddal vagy Közzététel: IFRS 7 42I a
(amennyiben a gazdálkodó egység által az IFRS 9 standard
alkalmazására vonatkozó megközelítés a különböző köve
telmények tekintetében egynél több első alkalmazási
időpontot foglal magában) az IFRS 9 standard korábbi
változatával összhangban meghatározott könyv szerinti
értéke közvetlenül az IFRS 9 standard első alkalmazása
időpontjában [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

FinancialAssetsCategoryMem
ber

member

Pénzügyi eszközök, kategória
[member]

Ez az elem a pénzügyi eszközök összevont kategóriáit Közzététel: IFRS 7 8
jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Pénzügyi eszközök kate
góriái« tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Pénzügyi
eszközök]

ifrs-full

FinancialAssetsCollectivelyAs
sessedForCreditLossesMember

member

Hitelezési veszteségek
szempontjából együttesen
értékelt pénzügyi eszközök
[member]

Ez az elem hitelezési veszteségek szempontjából együt Általános gyakorlat: IFRS 7 37
tesen értékelt pénzügyi eszközöket jelöli. [Hivatkozás: (hatályát veszti: 2021.1.1.)
Pénzügyi eszközök]
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FinancialAssetsAvailablefor
sale
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ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Az IFRS 4 standard 39E.
bekezdésének a) pontjában
ismertetett pénzügyi eszközök,
könyv szerinti érték az IAS 39
standardot alkalmazva

Az IFRS 4 standard 39E. bekezdésének a) pontjában Közzététel: IFRS 4 39G a
ismertetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értéke az (hatályát veszti: 2021.1.1.)
IAS 39 standardot alkalmazva. Az amortizált bekerülési
értéken értékelt pénzügyi eszközök esetében az érték
vesztés elszámolása miatti kiigazítás előtti összeg. [Hivat
kozás: Az IFRS 4 standard 39E. bekezdésének a) pont
jában ismertetett pénzügyi eszközök, valós érték]

ifrs-full

FinancialAssetsDescribedInPa X instant,
ragraph39EaOfIFRS4FairValue debit

Az IFRS 4 standard 39E.
bekezdésének a) pontjában
ismertetett pénzügyi eszközök,
valós érték

Az IFRS 4 standard 39E. bekezdésének a) pontjában Közzététel: IFRS 4 39E a (hatályát
ismertetett pénzügyi eszközök valós értéke, vagyis azon veszti: 2021.1.1.)
pénzügyi eszközöké, amelyek szerződéses feltételei
meghatározott időpontokban olyan cash flow-kat eredmé
nyeznek, amelyek kizárólag a tőke és a kint levő tőkeösz
szeg után járó kamat kifizetései (vagyis az IFRS 9 standard
4.1.2. bekezdésének (b) pontjában és 4.1.2A. bekezdé
sének (b) pontjában foglalt feltételnek megfelelő pénzügyi
eszközök), ide nem értve minden olyan pénzügyi eszközt,
amely megfelel az IFRS 9 standardban foglalt »kereskedési
céllal tartott« meghatározásnak, vagy amelynek kezelését
és teljesítményértékelését valósérték-alapon végzik (az
IFRS 9 standard B4.1.6. bekezdése). [Hivatkozás: Pénzügyi
eszközök]

ifrs-full

FinancialAssetsDescribedInPa
ragraph39EaOfIFRS4ThatDo
NotHaveLowCreditRiskCar
ryingAmountApplyingIAS39

X instant,
debit

Az IFRS 4 standard 39E.
bekezdésének a) pontjában
ismertetett, alacsony
hitelkockázattal nem
rendelkező pénzügyi eszközök,
könyv szerinti érték az IAS 39
standardot alkalmazva

Az IFRS 4 standard 39E. bekezdésének a) pontjában Közzététel: IFRS 4 39G b
ismertetett, alacsony hitelkockázattal nem rendelkező (hatályát veszti: 2021.1.1.)
pénzügyi eszközök könyv szerinti értéke az IAS 39 stan
dardot alkalmazva. Az amortizált bekerülési értéken érté
kelt pénzügyi eszközök esetében az értékvesztés elszámo
lása miatti kiigazítás előtti összeg. [Hivatkozás: Az IFRS 4
standard 39E. bekezdésének a) pontjában ismertetett
pénzügyi eszközök, valós érték]

ifrs-full

FinancialAssetsDescribedInPa X instant,
ragraph39EaOfIFRS4ThatDo debit
NotHaveLowCreditRiskFairVa
lue

Az IFRS 4 standard 39E.
bekezdésének a) pontjában
ismertetett, alacsony
hitelkockázattal nem
rendelkező pénzügyi eszközök,
valós érték

Az IFRS 4 standard 39E. bekezdésének a) pontjában Közzététel: IFRS 4 39G b
ismertetett, alacsony hitelkockázattal nem rendelkező (hatályát veszti: 2021.1.1.)
pénzügyi eszközök valós értéke [Hivatkozás: Az IFRS 4
standard 39E. bekezdésének a) pontjában ismertetett
pénzügyi eszközök, valós érték]

2020.12.18.
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FinancialAssetsDescribedInPa
ragraph39EaOfIFRS4Carryin
gAmountApplyingIAS39
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ifrs-full
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Eredménnyel szemben valós
értéken értékeltként megjelölt
pénzügyi eszközök [abstract]

FinancialAssetsDesignatedAs
MeasuredAtFairValueAbstract

ifrs-full

FinancialAssetsHeldForMana
gingLiquidityRisk

X instant,
debit

Likviditási kockázat kezelésére
tartott pénzügyi eszközök

A likviditási kockázat kezelésére tartott pénzügyi Közzététel: IFRS 7 B11E
eszközök összege (pl. olyan pénzügyi eszközök, amelyek
azonnal értékesíthetők, vagy várhatóan pénzbevételeket
fognak teremteni a pénzügyi kötelezettségekkel kapcso
latos pénzkifizetések teljesítéséhez). [Hivatkozás: Likvidi
tási kockázat [member]; Pénzügyi eszközök; Pénzügyi
kötelezettségek]

ifrs-full

FinancialAssetsImpairedMem
ber

member

Értékvesztett pénzügyi
eszközök [member]

Ez az elem az értékvesztett pénzügyi eszközöket jelöli. Általános gyakorlat: IFRS 7 37
[Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]
(hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

FinancialAssetsIndividuallyAs
sessedForCreditLossesMember

member

Hitelezési veszteségek
szempontjából egyedileg
értékelt pénzügyi eszközök
[member]

Ez az elem hitelezési veszteségek szempontjából egyedileg Közzététel: IFRS 7 37 b (hatályát
értékelt pénzügyi eszközöket jelöli. [Hivatkozás: Pénzügyi veszti: 2021.1.1.)
eszközök]

ifrs-full

FinancialAssetsMeasuredAtFa X instant,
irValueThroughOtherCompre debit
hensiveIncome

HU

ifrs-full
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Az egyéb átfogó jövedelemmel Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken Közzététel: IFRS 7 8 h
szemben valós értéken értékelt értékelt pénzügyi eszközök összege. A pénzügyi eszközt
pénzügyi eszközök
az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken kell
értékelni, ha mindkét alábbi feltétel teljesül: a) a pénzügyi
eszközt olyan üzleti modell alapján tartják, amely szerző
déses cash flow-k beszedésével és a pénzügyi eszközök
eladásával éri el célját; valamint b) a pénzügyi eszköz
szerződéses feltételei meghatározott időpontokban olyan
cash flow-kat eredményeznek, amelyek kizárólag a tőke és
a kint levő tőkeösszeg után járó kamat kifizetései. [Hivat
kozás: Valós értéken [member]; Pénzügyi eszközök]

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

ifrs-full

FinancialAssetsMeasuredAtFa member
irValueThroughOtherCompre
hensiveIncomeCategoryMem
ber

Egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken értékelt
pénzügyi eszközök, kategória
[member]

ifrs-full

FinancialAssetsMeasurement
CategoryImmediatelyAfterIni
tialApplicationOfIFRS9

text

Pénzügyi eszközök, értékelési
A pénzügyi eszközök értékelési kategóriája közvetlenül az Közzététel: IFRS 7 42I b
kategória közvetlenül az IFRS 9 IFRS 9 standard első alkalmazása után. [Hivatkozás: Pénz
standard első alkalmazása után ügyi eszközök]

ifrs-full

FinancialAssetsMeasurement
CategoryImmediatelyBeforeI
nitialApplicationOfIFRS9

text

Pénzügyi eszközök, értékelési
A pénzügyi eszközöknek az IAS 39 standarddal vagy Közzététel: IFRS 7 42I a
kategória közvetlenül az IFRS 9 (amennyiben a gazdálkodó egység által az IFRS 9 standard
standard első alkalmazása előtt alkalmazására vonatkozó megközelítés a különböző köve
telmények tekintetében egynél több első alkalmazási
időpontot foglal magában) az IFRS 9 standard korábbi
változatával összhangban meghatározott értékelési kategó
riája közvetlenül az IFRS 9 standard első alkalmazása
időpontjában [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

FinancialAssetsMember

member

Pénzügyi eszközök, csoport
[member]

Ez az elem a pénzügyi eszközök összevont csoportjait
jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Pénzügyi eszközök
csoportjai« tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Pénz
ügyi eszközök]

ifrs-full

FinancialAssetsNeitherPastDu
eNorImpairedMember

member

Nem késedelmes és nem
értékvesztett pénzügyi
eszközök [member]

Ez az elem a nem késedelmes és nem értékvesztett pénz Általános gyakorlat: IFRS 7 37
ügyi eszközöket jelöli. A pénzügyi eszköz késedelmes (hatályát veszti: 2021.1.1.)
tétel, ha a másik fél a szerződés szerinti esedékességkor
nem fizet. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

FinancialAssetsOtherThanT
hoseSpecifiedInParag
raph39EaOfIFRS4FairValue

X instant,
debit

Pénzügyi eszközök, kivéve az
IFRS 4 standard 39E.
bekezdésének a) pontjában
meghatározottakat, valós érték

Az IFRS 4 standard 39E. bekezdésének a) pontjában Közzététel: IFRS 4 39E b (hatályát
ismertetett pénzügyi eszközökön kívüli pénzügyi veszti: 2021.1.1.)
eszközök valós értéke. [Hivatkozás: Az IFRS 4 standard
39E. bekezdésének a) pontjában ismertetett pénzügyi
eszközök, valós érték]

Ez az elem az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós Közzététel: IFRS 7 8 h
értéken értékelt pénzügyi eszközök kategóriáját jelöli.
[Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi eszközök]

Közzététel: IFRS 9 7.2.34,
közzététel: IFRS 17 C32
(hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
IFRS 4 39L b (hatályos: az
IFRS 9 első alkalmazásától),
közzététel: IFRS 7 6, közzététel:
IFRS 7 42I

2020.12.18.

Egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken értékelt
pénzügyi eszközök [abstract]
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FinancialAssetsMeasuredAtFa
irValueThroughOtherCompre
hensiveIncomeAbstract

HU

ifrs-full
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

FinancialAssetsOutsideScope
OfIFRS7Member

ifrs-full

member

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

FinancialAssetsPastDueButNo member
tImpairedMember

Késedelmes, de nem
értékvesztett pénzügyi
eszközök [member]

Ez az elem a késedelmes, de nem értékvesztett pénzügyi Közzététel: IFRS 7 37 a (hatályát
eszközöket jelöli. A pénzügyi eszköz késedelmes tétel, ha veszti: 2021.1.1.)
a másik fél a szerződés szerinti esedékességkor nem fizet.
[Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

FinancialAssetsPledgedAsCol
lateralForLiabilitiesOrContin
gentLiabilities

X instant,
debit

Kötelezettségek vagy függő
kötelezettségek biztosítékaként
felhasznált pénzügyi eszközök

A gazdálkodó egység által kötelezettségek vagy függő Közzététel: IFRS 7 14 a
kötelezettségek biztosítékaként felhasznált pénzügyi
eszközök összege, ideértve azokat az összegeket is,
amelyeket az IFRS 9 standard 3.2.23. bekezdése a) pont
jával összhangban átsoroltak. [Hivatkozás: Függő kötele
zettségek [member]; Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

FinancialAssetsPreviouslyDe
signatedAtFairValueThrough
ProfitOrLossButNoLongerSo
DesignatedFirstApplicationO
fIFRS9

X instant,
debit

Korábban eredménnyel
szemben valós értéken
értékeltként megjelölt pénzügyi
eszközök, amelyeket már nem
így jelölnek meg – az IFRS 9
első alkalmazása

Azon pénzügyi eszközök összege a pénzügyi helyzetre Közzététel: IFRS 7 42I c
vonatkozó kimutatásban, amelyeket korábban eredmény
nyel szemben valós értéken értékeltként jelöltek meg, de
az IFRS 9 standard első alkalmazását követően a gazdál
kodó egység már nem így jelöl meg. [Hivatkozás: Az
eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi
eszközök]

L 429/373

Ez az elem olyan pénzügyi eszközök csoportját jelöli, Közzététel: IFRS 7 B2 b
amelyek kívül esnek az IFRS 7 standard hatókörén.
[Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]
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IFRS 7 hatókörén kívül eső
pénzügyi eszközök, csoport
[member]

HU

ifrs-full

Az elem típusa
és attribútumai

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Korábban eredménnyel
szemben valós értéken
értékeltként megjelölt, az IFRS
9 követelményei miatt átsorolt
pénzügyi eszközök – az IFRS 9
első alkalmazása

Azon pénzügyi eszközök összege a pénzügyi helyzetre Közzététel: IFRS 7 42I c
vonatkozó kimutatásban, amelyeket korábban eredmény
nyel szemben valós értéken értékeltként jelöltek meg, de
amelyeket már nem így jelölnek meg, mert azokat a
gazdálkodó egység az IFRS 9 standard első alkalmazá
sakor az IFRS 9 standard követelményei miatt átsorolt.
[Hivatkozás: Az eredménnyel szemben valós értéken érté
kelt pénzügyi eszközök]

ifrs-full

FinancialAssetsPreviouslyDe
signatedAtFairValueThrough
ProfitOrLossReclassifiedVo
luntarilyFirstApplicationO
fIFRS9

X instant,
debit

Korábban eredménnyel
szemben valós értéken
értékeltként megjelölt, önként
átsorolt pénzügyi eszközök –
az IFRS 9 első alkalmazása

Azon pénzügyi eszközök összege a pénzügyi helyzetre Közzététel: IFRS 7 42I c
vonatkozó kimutatásban, amelyeket korábban eredmény
nyel szemben valós értéken értékeltként jelöltek meg, de
amelyeket már nem így jelölnek meg, mert azokat a
gazdálkodó egység az IFRS 9 standard első alkalmazá
sakor önkéntes döntés alapján átsorolt. [Hivatkozás: Az
eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi
eszközök]

ifrs-full

FinancialAssetsReclassifiedO
utOfAvailableforsaleFinancia
lAssetsAtFairValue

X instant,
debit

Értékesíthető pénzügyi
eszközökből átsorolt pénzügyi
eszközök, valós értéken

Az értékesíthető kategóriából átsorolt pénzügyi eszközök Közzététel: IFRS 7 12A b
valós értéke. [Hivatkozás: Valós értéken [member]; Pénz (hatályát veszti: 2021.1.1.)
ügyi eszközök, valós értéken]

ifrs-full

FinancialAssetsReclassifiedO
utOfAvailableforsaleFinancia
lAssetsCarryingAmount

X instant,
debit

Értékesíthető pénzügyi
eszközökből átsorolt pénzügyi
eszközök, könyv szerinti érték

Az értékesíthető kategóriából átsorolt pénzügyi eszközök Közzététel: IFRS 7 12A b
könyv szerinti értéke. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]
(hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

FinancialAssetsReclassifiedO
utOfFinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLossAtFa
irValue

X instant,
debit

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi
eszközökből átsorolt pénzügyi
eszközök, valós értéken

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóri Közzététel: IFRS 7 12A b
ából átsorolt pénzügyi eszközök valós értéke. [Hivatkozás: (hatályát veszti: 2021.1.1.)
Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi
eszközök]

2020.12.18.

X instant,
debit
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FinancialAssetsPreviouslyDe
signatedAtFairValueThrough
ProfitOrLossReclassifiedDue
ToRequirementsOfIFRS9Firs
tApplicationOfIFRS9

HU

ifrs-full
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi
eszközökből átsorolt pénzügyi
eszközök, könyv szerinti érték

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóri Közzététel: IFRS 7 12A b
ából átsorolt pénzügyi eszközök könyv szerinti értéke. (hatályát veszti: 2021.1.1.)
[Hivatkozás: Az eredménnyel szemben valós értéken érté
kelt pénzügyi eszközök]

ifrs-full

FinancialAssetsRecognisedA
sOfAcquisitionDate

X instant,
debit

Akvizíció időpontjára
vonatkozóan megjelenített
pénzügyi eszközök

Az üzleti kombinációban megszerzett pénzügyi eszkö Példa: IFRS 3 B64 i, példa:
zöknek az akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelení IFRS 3 IE72
tett összege. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök; Üzleti
kombinációk [member]]

ifrs-full

FinancialAssetsThatAreIndivi
duallyDeterminedToBeImpai
redFairValueOfCollateralHel
dAndOtherCreditEnhance
ments

X instant,
debit

Pénzügyi eszközök, amelyeket
egyedileg értékvesztettnek
minősítettek – tartott biztosíték
valós értéke és más
hitelminőség-javítási
lehetőségek

Az egyedileg értékvesztettnek minősített pénzügyi eszkö
zökre vonatkozóan rendelkezésre álló biztosítékok és
kapott egyéb hitelminőség-javítási lehetőségek valós
értéke. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök; Értékvesztés
miatti veszteség]

ifrs-full

FinancialAssetsThatWereDe
X instant,
signatedAsMeasuredAtFairVa debit
lueThroughProfitOrLossBefo
reApplicationOfAmendments
ToIFRS9ForPrepaymentFeatu
resWithNegativeCompensati
onThatAreNoLongerSoDesig
nated

Az IFRS 9 standard
előtörlesztési jellemzők –
negatív kompenzáció
tekintetében bevezetett
módosításainak alkalmazása
előtt az eredménnyel szemben
valós értéken értékeltként
megjelölt pénzügyi eszközök,
amelyeket már nem ilyenként
jelölnek meg

Azon pénzügyi eszközök összege a pénzügyi helyzetre Közzététel: IFRS 9 7.2.34 c
vonatkozó kimutatásban, amelyeket korábban eredmény
nyel szemben valós értéken értékeltként jelöltek meg, de
az IFRS 9 standard előtörlesztési jellemzők – negatív
kompenzáció tekintetében bevezetett módosításának
alkalmazását követően a gazdálkodó egység már nem
így jelöl meg. [Hivatkozás: Az eredménnyel szemben
valós értéken értékelt pénzügyi eszközök]

ifrs-full

FinancialAssetsThatWereDe
X instant,
signatedAsMeasuredAtFairVa debit
lueThroughProfitOrLossBefo
reApplicationOfIFRS17ThatA
reNoLongerSoDesignated

Az IFRS 17 standard
alkalmazása előtt az
eredménnyel szemben valós
értéken értékeltként megjelölt
pénzügyi eszközök, amelyeket
már nem ilyenként jelölnek
meg

Azon pénzügyi eszközök könyv szerinti értéke a pénzügyi Közzététel: IFRS 17 C32 c
helyzetre vonatkozó kimutatásban, amelyeket korábban (hatályos: 2021.1.1.)
az IFRS 9 standard 4.1.5. bekezdését alkalmazva az ered
ménnyel szemben valós értéken értékeltként jelöltek meg,
és amelyek az IFRS 17 standard alkalmazása után már
nem ilyenként vannak megjelölve.

Példa: IFRS 7 IG29 c (hatályát
veszti: 2021.1.1.), példa:
IFRS 7 37 b (hatályát veszti:
2021.1.1.)
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X instant,
debit
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FinancialAssetsReclassifiedO
utOfFinancialAssetsAtFairVa
lueThroughProfitOrLossCar
ryingAmount

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Pénzügyi eszközök, amelyekre
átfedési megközelítést
alkalmaznak

Azon pénzügyi eszközök összege, amelyekre az átfedési Közzététel: IFRS 4 39L b
megközelítést alkalmazzák. [Hivatkozás: Pénzügyi eszkö (hatályos: az IFRS 9 első
zök]
alkalmazásától)

ifrs-full

FinancialAssetsTypeMember

member

Pénzügyi eszközök, típus
[member]

Ez az elem a pénzügyi eszközök összevont típusait jelöli. Közzététel: IFRS 7 B52,
Egyéb elemek hiányában a »Pénzügyi eszközök típusai« közzététel: IFRS 7 B51
tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Pénzügyi eszkö
zök]

ifrs-full

FinancialAssetsWhichDoNot
QualifyForDerecognitionAxis

axis

Átadott, de nem egészében
kivezetett pénzügyi eszközök
[axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 7 42D
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

FinancialAssetsWhichDoNot
QualifyForDerecognitionM
ember

member

Átadott, de nem egészében
kivezetett pénzügyi eszközök
[member]

Ez az elem az átadott, de nem egészében kivezetett pénz Közzététel: IFRS 7 42D
ügyi eszközöket jelöli. Egyéb elemek hiányában az »Áta
dott, de nem egészében kivezetett pénzügyi eszközök«
tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Pénzügyi eszkö
zök]

ifrs-full

X instant,
FinancialAssetsWhoseCont
debit
ractualCashFlowCharacteris
ticsHaveBeenAssessedBase
dOnFactsAndCircumstancesA
tInitialRecognitionWithoutTa
kingIntoAccountException
ForPrepaymentFeatures

Azon pénzügyi eszközök,
amelyeknél a szerződéses cash
flow jellemzőket a kezdeti
megjelenítéskori tények és
körülmények alapján mérték
fel, az előtörlesztési
jellemzőkre vonatkozó kivétel
figyelmen kívül hagyásával

Azon pénzügyi eszközök összege, amelyeknél a szerző Közzététel: IFRS 7 42S
déses cash flow jellemzőket a kezdeti megjelenítéskor
fennálló tények és körülmények alapján mérték fel, az
előtörlesztési jellemzőkre vonatkozó kivétel figyelmen
kívül hagyásával. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]
2020.12.18.

X instant,
debit
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FinancialAssetsToWhichOver
layApproachIsApplied
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Azon pénzügyi eszközök összege, amelyeknél a szerző Közzététel: IFRS 7 42R
déses cash flow jellemzőket a kezdeti megjelenítéskor
fennálló tények és körülmények alapján mérték fel, a
pénz időértékének módosulásához kapcsolódó követelmé
nyek figyelmen kívül hagyásával. [Hivatkozás: Pénzügyi
eszközök]

ifrs-full

FinancialAssetsWithContrac
X duration,
tualCashFlowsModifiedDu
debit
ringReportingPeriodWhileLos
sAllowanceMeasuredAtLifeti
meExpectedCreditLossesA
mortisedCostBeforeModifica
tion

Pénzügyi eszközök, amelyek
szerződéses cash flow-it
módosították a beszámolási
időszakban, miközben
elszámolt veszteségük
értékelése az élettartami
várható hitelezési veszteséggel
megegyező összegen történt –
módosítás előtti amortizált
bekerülési érték

Azon pénzügyi eszközök módosítás előtti amortizált Közzététel: IFRS 7 35J a
bekerülési értéke, amelyek szerződéses cash flow-it módo
sították a beszámolási időszakban, miközben elszámolt
veszteségük értékelése az élettartami várható hitelezési
veszteséggel megegyező összegen történt. [Hivatkozás:
Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

X duration,
FinancialAssetsWithContrac
tualCashFlowsModifiedDu
credit
ringReportingPeriodWhileLos
sAllowanceMeasuredAtLifeti
meExpectedCreditLossesModi
ficationGainLoss

Pénzügyi eszközök, amelyek
szerződéses cash flow-it
módosították a beszámolási
időszakban, miközben
elszámolt veszteségük
értékelése az élettartami
várható hitelezési veszteséggel
megegyező összegen történt –
módosításból eredő nyereség
(veszteség)

Azon pénzügyi eszközök módosításból nettó eredő nyere Közzététel: IFRS 7 35J a
sége (vesztesége), amelyek szerződéses cash flow-it módo
sították a beszámolási időszakban, miközben elszámolt
veszteségük értékelése az élettartami várható hitelezési
veszteséggel megegyező összegen történt. [Hivatkozás:
Pénzügyi eszközök]

L 429/377

Azon pénzügyi eszközök,
amelyeknél a szerződéses cash
flow jellemzőket a kezdeti
megjelenítéskori tények és
körülmények alapján mérték
fel, a pénz időértékének
módosulásához kapcsolódó
követelmények figyelmen kívül
hagyásával
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X instant,
FinancialAssetsWhoseCont
ractualCashFlowCharacteris
debit
ticsHaveBeenAssessedBase
dOnFactsAndCircumstancesA
tInitialRecognitionWithoutTa
kingIntoAccountRequire
mentsRelatedToModificatio
nOfTimeValueOfMoneyEle
ment
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Pénzügyi eszközök, amelyek
szerződéses cash flow-it
módosították, miközben
elszámolt veszteségük
értékelése az élettartami
várható hitelezési veszteséggel
megegyező összegen történt, és
amelyek esetében az elszámolt
veszteség a beszámolási
időszakban változott 12 havi
várható hitelezési veszteséggel
egyező összegre – bruttó
könyv szerinti érték

Azon pénzügyi eszközök bruttó könyv szerinti értéke, Közzététel: IFRS 7 35 J b
amelyeket a kezdeti megjelenítés óta módosítottak,
miközben az elszámolt veszteséget az élettartami várható
hitelezési veszteséggel megegyező összegen értékelték és
amelyek esetében az elszámolt veszteség a beszámolási
időszakban változott 12 havi várható hitelezési veszte
séggel egyező összegre. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

FinancialAssetsWrittenOffDu
ringReportingPeriodAndStill
SubjectToEnforcementActi
vityContractualAmountOuts
tanding

X instant,
debit

Beszámolási időszak alatt leírt,
de még végrehajtás tárgyát
képező pénzügyi eszközök –
kint lévő szerződéses összeg

Azon pénzügyi eszközök kint lévő szerződéses összegei, Közzététel: IFRS 7 35L
amelyek a beszámolási időszakban leírásra kerültek, de
még végrehajtás tárgyát képezik. [Hivatkozás: Pénzügyi
eszközök]

ifrs-full

FinancialEffectOfChangesI
nAccountingPolicyMember

member

Számviteli politikában
Ez az elem a számviteli politikában bekövetkezett válto Közzététel: IAS 8 28 f i,
bekövetkezett változások miatti zások pénzügyi hatását jelöli.
közzététel: IAS 8 29 c i
növekedés (csökkenés)
[member]

ifrs-full

FinancialEffectOfCorrection
sOfAccountingErrorsMember

member

Korábbi időszaki hibák javításai Ez az elem a korábbi időszaki hibák javításainak pénzügyi Közzététel: IAS 8 49 b i,
miatti növekedés (csökkenés)
hatását jelöli.
közzététel: IAS 8 49 c
[member]

ifrs-full

FinancialEffectOfTransitionF
romPreviousGAAPToIFRSsA
xis

axis

Korábbi számviteli
Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 1 24
szabályozásról az IFRS-ekre
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
történő áttérés pénzügyi hatása sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
[axis]

ifrs-full

FinancialForecastOfCashF
lowsForCashgeneratingUnit
MeasurementInputMember

member

Pénztermelő egység
pénzeszköz-beáramlásainak
(kiáramlásainak) pénzügyi
előrejelzése, értékelési input
[member]

ifrs-full

FinancialForecastOfProfitOr
LossForCashgeneratingUnit
MeasurementInputMember

member

Pénztermelő egység
Ez az elem a pénztermelő egység nyereségére vagy veszte Példa: IFRS 13 B36 e
nyereségének (veszteségének)
ségére vonatkozó, értékelési inputként használt pénzügyi
pénzügyi előrejelzése, értékelési előrejelzést jelöli.
input [member]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

FinancialAssetsWithModified X instant,
debit
ContractualCashFlowsWhile
LossAllowanceMeasuredAtLi
fetimeExpectedCreditLosses
ForWhichLossAllowance
ChangedDuringReportingPeri
odTo12 monthExpectedCre
ditLossesGrossCarryingAmo
unt

HU
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L 429/378

Előtag

Ez az elem a pénztermelő egység cash flow-ira vonatkozó, Példa: IFRS 13 B36 e
értékelési inputként használt pénzügyi előrejelzést jelöli.
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Pénzügyi garanciaszerződések
[member]

Ez az elem olyan szerződést jelöl, amely a kibocsátónak Közzététel: IFRS 7 B8E,
meghatározott fizetések teljesítését írja elő a tulajdonos közzététel: IFRS 7 35M
abból adódó veszteségének megtérítésére, hogy egy
meghatározott adós esedékességkor nem fizet az adósság
instrumentum eredeti vagy módosított feltételeivel össz
hangban.

ifrs-full

FinancialInstrumentsCreditim
pairedAfterPurchaseOrOrigi
nationMember

member

Vásárlás vagy keletkeztetés
után értékvesztett pénzügyi
instrumentumok [member]

Ez az elem a vásárlás vagy keletkeztetés után értékvesztett Közzététel: IFRS 7 35H b ii,
pénzügyi instrumentumokat jelöli. [Hivatkozás: Értékvesz közzététel: IFRS 7 35M b ii
tett pénzügyi instrumentumok [member]]

ifrs-full

FinancialInstrumentsCreditim
pairedMember

member

Értékvesztett pénzügyi
instrumentumok [member]

Ez az elem az értékvesztett pénzügyi instrumentumokat Közzététel: IFRS 7 35H,
jelöli. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok hitelezési közzététel: IFRS 7 35M
értékvesztése [member]]

ifrs-full

FinancialInstrumentsDesigna
tedAsHedgingInstrumentsAt
FairValue

X instant

Fedezeti instrumentumként
A fedezeti instrumentumként megjelölt pénzügyi inst Közzététel: IFRS 7 22 b (hatályát
megjelölt pénzügyi
rumentumok valós értéke. A fedezeti instrumentum egy veszti: 2021.1.1.)
instrumentumok, valós értéken származékos termék vagy (kizárólag a devizaárfolyamváltozás kockázatának fedezete esetén) olyan nem szárma
zékos pénzügyi eszköz, vagy nem származékos pénzügyi
kötelezettség, amelynek valós értéke vagy cash flow-i
várhatóan ellentételezik egy fedezett tétel valós értékében
vagy cash flow-iban bekövetkező változásokat. [Hivatko
zás: Valós értéken [member]; Származékos termékek
[member]; Származékos pénzügyi eszközök; Származékos
pénzügyi kötelezettségek; Pénzügyi instrumentumok,
csoport [member]; Pénzügyi eszközök; Pénzügyi kötele
zettségek]

ifrs-full

FinancialInstrumentsMeasure axis
dAtFairValueThroughProfitOr
LossBecauseCreditDerivativeI
sUsedToManageCreditRiskA
xis

Amiatt eredménnyel szemben Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 7 24G
valós értéken értékelt pénzügyi elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
instrumentumok, hogy a
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
hitelkockázatot
hitelderivatívával kezelik [axis]

L 429/379
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FinancialGuaranteeCont
ractsMember

HU

ifrs-full
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Ez az elem az amiatt eredménnyel szemben valós értéken Közzététel: IFRS 7 24G
értékelt pénzügyi instrumentumokat jelöli, hogy azok
hitelkockázatát hitelderivatívával kezelik. Egyéb elemek
hiányában az »Amiatt eredménnyel szemben valós értéken
értékelt pénzügyi instrumentumok, hogy a hitelkockázatot
hitelderivatívával kezelik« tengely alapértékét is jelöli.
[Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [mem
ber]; Hitelkockázat [member]]

ifrs-full

FinancialInstrumentsNotCre
ditimpairedMember

Nem értékvesztett pénzügyi
instrumentumok [member]

Ez az elem a nem értékvesztett pénzügyi instrumentu Közzététel: IFRS 7 35H,
mokat jelöli. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok hite közzététel: IFRS 7 35M
lezési értékvesztése [member]]

ifrs-full

FinancialInstrumentsPurchase member
dOrOriginatedCreditimpai
redMember

Értékvesztetten vásárolt vagy
keletkeztetett pénzügyi
instrumentumok [member]

Ez az elem az értékvesztetten vásárolt vagy keletkeztetett Közzététel: IFRS 7 35H c,
pénzügyi instrumentumokat jelöli. [Hivatkozás: Értékvesz közzététel: IFRS 7 35M c
tett pénzügyi instrumentumok [member]]

ifrs-full

FinancialInstrumentsSubject
ToEnforceableMasterNettin
gArrangementOrSimilarAgre
ementNotSetOffAgainstFinan
cialAssets

X instant,
credit

Érvényesíthető nettósítási
keretmegállapodás vagy
hasonló megállapodás tárgyát
képező pénzügyi
instrumentumok, amelyeket
nem számítottak be pénzügyi
eszközökkel szemben

Olyan érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy Példa: IFRS 7 IG40D, példa:
hasonló megállapodás tárgyát képező pénzügyi inst IFRS 7 13C d i
rumentumok összege, amelyeket nem számítottak be
pénzügyi eszközökkel szemben. [Hivatkozás: Pénzügyi
eszközök]

ifrs-full

FinancialInstrumentsSubject
ToEnforceableMasterNettin
gArrangementOrSimilarAgre
ementNotSetOffAgainstFinan
cialLiabilities

X instant,
debit

Érvényesíthető nettósítási
keretmegállapodás vagy
hasonló megállapodás tárgyát
képező pénzügyi
instrumentumok, amelyeket
nem számítottak be pénzügyi
kötelezettségekkel szemben

Olyan érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy Példa: IFRS 7 IG40D, példa:
hasonló megállapodás tárgyát képező pénzügyi inst IFRS 7 13C d i
rumentumok összege, amelyeket nem számítottak be
pénzügyi kötelezettségekkel szemben. [Hivatkozás: Pénz
ügyi kötelezettségek]

ifrs-full

FinancialInstrumentsWhose
FairValuePreviouslyCouldNot
BeReliablyMeasuredAtTime
OfDerecognition

X instant

Pénzügyi instrumentumok
kivezetéskor, amelyek valós
értékét korábban nem lehetett
megbízhatóan mérni

Olyan pénzügyi instrumentumok összege a kivezetés Közzététel: IFRS 7 30 e (hatályát
időpontjában, amelyek valós értékét korábban nem lehe veszti: 2021.1.1.)
tett megbízhatóan mérni. [Hivatkozás: Pénzügyi inst
rumentumok, csoport [member]]

member
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Amiatt eredménnyel szemben
valós értéken értékelt pénzügyi
instrumentumok, hogy a
hitelkockázatot
hitelderivatívával kezelik
[member]
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FinancialInstrumentsMeasure member
dAtFairValueThroughProfitOr
LossBecauseCreditDerivativeI
sUsedToManageCreditRiskM
ember

HU

ifrs-full
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Előtag

ifrs-full

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

FinancialLiabilities

Az elem típusa
és attribútumai

X instant,
credit

Címke

Pénzügyi kötelezettségek

Dokumentációs címke

Hivatkozások
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Valamennyi olyan kötelezettség összege, amely: a) szerző Közzététel: IFRS 7 25
déses kötelmet foglal magában: i. pénzeszköznek vagy
egyéb pénzügyi eszköznek egy másik gazdálkodó egység
részére történő átadására; vagy ii. pénzügyi eszközök vagy
pénzügyi kötelezettségek cseréjére egy másik gazdálkodó
egységgel, a kibocsátóra potenciálisan kedvezőtlen felté
telek mellett; vagy b) olyan szerződés, amely a gazdálkodó
egység saját tőkeinstrumentumaiban teljesül vagy teljesít
hető, és amely: i. olyan nem származékos termék,
amelynek alapján a gazdálkodó egység köteles, vagy köte
lezhető saját tőkeinstrumentumai változó darabszámának
átadására; vagy ii. olyan származékos termék, amelynek
teljesítésére valamely fix összegű pénzeszköznek vagy
egyéb pénzügyi eszköznek a gazdálkodó egység fix
számú saját tőkeinstrumentumára való cseréjétől eltérő
módon kerül vagy kerülhet sor. E meghatározás céljára
tőkeinstrumentumnak minősül a gazdálkodó egység fix
számú saját tőkeinstrumentumának bármely pénznemű,
fix összeg ellenében való megszerzésére vonatkozó jog,
opció vagy warrant, amennyiben a gazdálkodó egység
ezt a jogot, opciót vagy warrantot az ugyanolyan sorozatú
saját, nem származékos termék fajtájú tőkeinstrumentu
mainak valamennyi meglévő tulajdonosa számára
arányosan felajánlja. Ennek alkalmazásában a gazdálkodó
egység saját tőkeinstrumentumaiba nem tartoznak bele
azok a visszaadható pénzügyi instrumentumok, amelyeket
az IAS 32 standard 16A. és 16B. bekezdése értelmében
tőkeinstrumentumként kell besorolni, sem azok az inst
rumentumok, amelyek a gazdálkodó egységet a felszámo
láskor arra kötelezik, hogy valamely partnerének adja át
nettó eszközeinek arányos részét és amelyeket az IAS 32
standard 16C. és 16D. bekezdése értelmében tőkeinst
rumentumokként kell besorolni, sem azon instrumentu
mok, amelyek önmagukban szerződést jelentenek a
gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumainak jövőbeni
átvételére vagy átadására. Ez alól kivételt képez az az inst
rumentum, amely megfelel a tőkeinstrumentumként
meghatározott pénzügyi kötelezettség fogalmának, ha
rendelkezik az IAS 32 standard 16A. és 16B. vagy a
16C. és 16D. bekezdésében szereplő összes tulajdonsággal
és megfelel az azokban foglalt valamennyi feltételnek.
[Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [mem
ber]; Pénzügyi eszközök; Származékos termékek [mem
ber]]

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

X instant,
credit

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Az IFRS 9 standard előtörlesztési jellemzők – negatív Közzététel: IFRS 9 7.2.34 b
kompenzáció tekintetében bevezetett módosítása által
érintett pénzügyi kötelezettségek könyv szerinti értéke a
módosítások alkalmazását követően.

FinancialLiabilitiesAffected
X instant,
ByAmendmentsToIFRS9ForP credit
repaymentFeaturesWithNega
tiveCompensationCarryingA
mountImmediatelyBeforeApp
lyingAmendments

Az IFRS 9 standard
előtörlesztési jellemzők –
negatív kompenzáció
tekintetében bevezetett
módosítása által érintett
pénzügyi kötelezettségek, a
módosítások alkalmazását
közvetlenül megelőző könyv
szerinti érték

Az IFRS 9 standard előtörlesztési jellemzők – negatív Közzététel: IFRS 9 7.2.34 a
kompenzáció tekintetében bevezetett módosítása által
érintett pénzügyi kötelezettségek könyv szerinti értéke a
módosítások alkalmazását közvetlenül megelőzően.

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAffected
ByAmendmentsToIFRS9ForP
repaymentFeaturesWithNega
tiveCompensationMeasure
mentCategoryAfterApplyin
gAmendments

text

Az IFRS 9 standard
előtörlesztési jellemzők –
negatív kompenzáció
tekintetében bevezetett
módosítása által érintett
pénzügyi kötelezettségek, a
módosítások alkalmazását
követő értékelési kategória

Az IFRS 9 standard előtörlesztési jellemzők – negatív Közzététel: IFRS 9 7.2.34 b
kompenzáció tekintetében bevezetett módosítása által
érintett pénzügyi kötelezettségek értékelési kategóriája a
módosítások alkalmazását követően.

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAffected
ByAmendmentsToIFRS9ForP
repaymentFeaturesWithNega
tiveCompensationMeasure
mentCategoryImmediatelyBe
foreApplyingAmendments

text

Az IFRS 9 standard
előtörlesztési jellemzők –
negatív kompenzáció
tekintetében bevezetett
módosítása által érintett
pénzügyi kötelezettségek, a
módosítások alkalmazását
közvetlenül megelőző
értékelési kategória

Az IFRS 9 standard előtörlesztési jellemzők – negatív Közzététel: IFRS 9 7.2.34 a
kompenzáció tekintetében bevezetett módosítása által
érintett pénzügyi kötelezettségek értékelési kategóriája a
módosítások alkalmazását közvetlenül megelőzően.

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtAmorti
sedCost

X instant,
credit

Amortizált bekerülési értéken
értékelt pénzügyi
kötelezettségek

Az amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötele Közzététel: IFRS 7 8 g, közzététel:
zettségek összege. Az amortizált bekerülési érték a pénz IFRS 7 8 f (hatályát veszti:
ügyi kötelezettségeknek a kezdeti megjelenítéskor 2021.1.1.)
meghatározott értéke, csökkentve a tőketörlesztésekkel,
növelve vagy csökkentve az ezen eredeti érték és a lejá
ratkori érték közötti különbözet effektívkamatlábmódszerrel kiszámított halmozott amortizációjával.
[Hivatkozás: Pénzügyi kötelezettségek]

FinancialLiabilitiesAffected
ByAmendmentsToIFRS9ForP
repaymentFeaturesWithNega
tiveCompensationCarryingA
mountAfterApplyingAmend
ments

ifrs-full

HU

Az IFRS 9 standard
előtörlesztési jellemzők –
negatív kompenzáció
tekintetében bevezetett
módosítása által érintett
pénzügyi kötelezettségek, a
módosítások alkalmazását
követő könyv szerinti érték

ifrs-full
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Pénzügyi kötelezettségek
amortizált bekerülési értéken,
kategória [member]

Ez az elem az amortizált bekerülési értéken értékelt pénz Közzététel: IFRS 7 8 g, közzététel:
ügyi kötelezettségek kategóriáját jelöli. [Hivatkozás: IFRS 7 8 f (hatályát veszti:
Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezett 2021.1.1.)
ségek]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtAmorti
sedCostMember

member

Pénzügyi kötelezettségek
amortizált bekerülési értéken,
csoport [member]

Ez az elem az amortizált bekerülési értéken értékelt pénz Közzététel: IFRS 7 B2 a
ügyi kötelezettségek csoportját jelöli. [Hivatkozás: Amor
tizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValue

X instant,
credit

Pénzügyi kötelezettségek, valós A pénzügyi kötelezettségek valós értéke. [Hivatkozás: Közzététel: IFRS 7 25
értéken
Valós értéken [member]; Pénzügyi kötelezettségek]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValu
eMember

member

Pénzügyi kötelezettségek valós
értéken, csoport [member]

Ez az elem a valós értéken értékelt pénzügyi kötelezett Közzététel: IFRS 7 B2 a
ségek csoportját jelöli. [Hivatkozás: Pénzügyi kötelezett
ségek; Valós értéken [member]]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValu
eThroughProfitOrLoss

X instant,
credit

A nyereséggel vagy
veszteséggel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi
kötelezettségek

Azon pénzügyi kötelezettségek összege, amelyek teljesítik Közzététel: IFRS 7 8 e
az alábbi feltételek valamelyikét: a) megfelelnek a kereske
dési céllal tartás fogalmának; vagy b) azokat a kezdeti
megjelenítéskor az eredménnyel szemben valós értéken
értékeltnek jelöli meg a gazdálkodó egység. A gazdálkodó
egység csak abban az esetben használhatja ezt a megjelö
lést, ha azt az IFRS 9 standard 4.3.5. bekezdése (Beágya
zott származékos termékek) megengedi, vagy ha ez a
megjelölés relevánsabb információkat eredményez amiatt,
hogy a) ez megszüntet vagy lényegesen csökkent valamely
értékelési vagy megjelenítési inkonzisztenciát (amelyet
számviteli meg nem felelésnek (mismatch) is neveznek),
amely ellenkező esetben előállt volna amiatt, hogy az
eszközök vagy kötelezettségek értékelése, vagy az azokon
képződött nyereség vagy veszteség megjelenítése eltérő
alapokon történik; vagy b) a pénzügyi kötelezettségek
egy csoportjának vagy a pénzügyi eszközök és pénzügyi
kötelezettségek egy csoportjának kezelése, valamint telje
sítményének értékelése valós érték alapon, egy dokumen
tált kockázatkezelési vagy befektetési stratégiával össz
hangban történik, és a csoportra vonatkozó információkat
a gazdálkodó egységen belül ezen az alapon adják meg a
gazdálkodó egység kulcspozícióban lévő vezetői (ahogy
ezt az IAS 24 standard meghatározza). [Hivatkozás:
Valós értéken [member]; A gazdálkodó egység vagy az
anyavállalat kulcspozícióban lévő vezetői [member]; Szár
mazékos termékek [member]; Pénzügyi eszközök; Pénz
ügyi kötelezettségek]
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
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Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi
kötelezettségek [abstract]

FinancialLiabilitiesAtFairValu
eThroughProfitOrLossCate
goryMember

member

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi
kötelezettségek, kategória
[member]

Ez az elem az eredménnyel szemben valós értéken érté Közzététel: IFRS 7 8 e
kelt pénzügyi kötelezettségek kategóriáját jelöli. [Hivatko
zás: Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénz
ügyi kötelezettségek]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValu
eThroughProfitOrLossClassifi
edAsHeldForTrading

X instant,
credit

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi
kötelezettségek, amelyek
megfelelnek a kereskedési céllal
tartás fogalmának

Azon eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénz Közzététel: IFRS 7 8 e
ügyi kötelezettségek összege, amelyek megfelelnek a
kereskedési céllal tartás fogalmának. Egy pénzügyi kötele
zettség kereskedési céllal tartottnak minősül, ha: a) azt
alapvetően közeljövőbeli továbbértékesítés vagy visszavá
sárlás céljára szerezték meg vagy vállalták fel; b) az a
kezdeti megjelenítéskor egy olyan azonosítható pénzügyi
instrumentumokból álló portfólió része, amelyeket együtt
kezelnek, és amelyekkel kapcsolatban bizonyíték van a
közelmúltbeli tényleges rövid távú nyereségszerzésre;
vagy c) az egy származékos termék (kivéve az olyan szár
mazékos terméket, amely megjelölt és hatékony fedezeti
instrumentum). [Hivatkozás: Az eredménnyel szemben
valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValu
eThroughProfitOrLossDesig
natedAsUponInitialRecogni
tion

X instant,
credit

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi
kötelezettségek, kezdeti
megjelenítéskor vagy később
megjelölve

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, kezdeti Közzététel: IFRS 7 8 e
megjelenítéskor vagy később ekként megjelölt pénzügyi
kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Valós értéken [mem
ber]; Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt
pénzügyi kötelezettségek]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValu
eThroughProfitOrLossDesig
natedUponInitialRecognition
CategoryMember

member

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi
kötelezettségek, kezdeti
megjelenítéskor vagy később
megjelölve [member]

Ez az elem az eredménnyel szemben valós értéken érté Közzététel: IFRS 7 8 e
kelt, kezdeti megjelenítéskor vagy később megjelölt pénz
ügyi kötelezettségeket jelöli. [Hivatkozás: Eredménnyel
szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek,
kezdeti megjelenítéskor vagy később megjelölve]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesAtFairValu member
eThroughProfitOrLossThatMe
etDefinitionOfHeldForTra
dingCategoryMember

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi
kötelezettségek, amelyek
megfelelnek a kereskedési céllal
tartás fogalmának, kategória
[member]

Ez az elem azon eredménnyel szemben valós értéken Közzététel: IFRS 7 8 e
értékelt pénzügyi kötelezettségek kategóriáját jelöli,
amelyek megfelelnek a kereskedési céllal tartás fogalmá
nak. [Hivatkozás: Eredménnyel szemben valós értéken
értékelt pénzügyi kötelezettségek, amelyek megfelelnek a
kereskedési céllal tartás fogalmának]

2020.12.18.

ifrs-full

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

FinancialLiabilitiesAtFairValu
eThroughProfitOrLossAbst
ract

HU

ifrs-full

L 429/384

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Pénzügyi kötelezettségek,
A pénzügyi kötelezettségek könyv szerinti értéke közvet Közzététel: IFRS 7 42I b
könyv szerinti érték
lenül az IFRS 9 standard első alkalmazása után. [Hivatko
közvetlenül az IFRS 9 standard zás: Pénzügyi kötelezettségek]
első alkalmazása után

ifrs-full

FinancialLiabilitiesCarryingA
mountImmediatelyBeforeIniti
alApplicationOfIFRS9

X instant,
credit

Pénzügyi kötelezettségek,
könyv szerinti érték
közvetlenül az IFRS 9 standard
első alkalmazása előtt

A pénzügyi kötelezettségeknek az IAS 39 standarddal Közzététel: IFRS 7 42I a
vagy (amennyiben a gazdálkodó egység által az IFRS 9
standard alkalmazására vonatkozó megközelítés a külön
böző követelmények tekintetében egynél több első alkal
mazási időpontot foglal magában) az IFRS 9 standard
korábbi változatával összhangban meghatározott könyv
szerinti értéke közvetlenül az IFRS 9 standard első alkal
mazása időpontjában [Hivatkozás: Pénzügyi kötelezett
ségek]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesCategoryM
ember

member

Pénzügyi kötelezettségek,
kategória [member]

Ez az elem a pénzügyi kötelezettségek összevont kategó Közzététel: IFRS 7 8
riáit jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Pénzügyi kötele
zettségek kategóriái« tengely alapértékét is jelöli. [Hivatko
zás: Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesMeasure
mentCategoryImmediatelyAf
terInitialApplicationOfIFRS9

text

Pénzügyi kötelezettségek,
A pénzügyi kötelezettségek értékelési kategóriája közvet Közzététel: IFRS 7 42I b
értékelési kategória közvetlenül lenül az IFRS 9 standard első alkalmazása után. [Hivatko
zás: Pénzügyi kötelezettségek]
az IFRS 9 standard első
alkalmazása után

ifrs-full

FinancialLiabilitiesMeasure
mentCategoryImmediatelyBe
foreInitialApplicationOfIFRS9

text

Pénzügyi kötelezettségek,
értékelési kategória közvetlenül
az IFRS 9 standard első
alkalmazása előtt

A pénzügyi kötelezettségeknek az IAS 39 standarddal Közzététel: IFRS 7 42I a
vagy (amennyiben a gazdálkodó egység által az IFRS 9
standard alkalmazására vonatkozó megközelítés a külön
böző követelmények tekintetében egynél több első alkal
mazási időpontot foglal magában) az IFRS 9 standard
korábbi változatával összhangban meghatározott értéke
lési kategóriája közvetlenül az IFRS 9 standard első alkal
mazása időpontjában [Hivatkozás: Pénzügyi kötelezett
ségek]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesMember

member

Pénzügyi kötelezettségek,
csoport [member]

Ez az elem a pénzügyi kötelezettségek összevont csoport Közzététel: IFRS 9 7.2.34,
jait jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Pénzügyi kötelezett közzététel: IFRS 7 6, közzététel:
ségek csoportjai« tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: IFRS 7 42I
Pénzügyi kötelezettségek]
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FinancialLiabilitiesOutsideSco member
peOfIFRS7Member

IFRS 7 hatókörén kívül eső
pénzügyi kötelezettségek,
csoport [member]

Ez az elem olyan pénzügyi kötelezettségek csoportját Közzététel: IFRS 7 B2 b
jelöli, amelyek kívül esnek az IFRS 7 standard hatókörén.
[Hivatkozás: Pénzügyi kötelezettségek]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesPreviously X instant,
DesignatedAtFairValueThro
credit
ughProfitOrLossButNoLonger
SoDesignatedFirstApplicatio
nOfIFRS9

Korábban eredménnyel
szemben valós értéken
értékeltként megjelölt pénzügyi
kötelezettségek, amelyeket már
nem így jelölnek meg – az
IFRS 9 első alkalmazása

Azon pénzügyi kötelezettségek összege a pénzügyi hely Közzététel: IFRS 7 42I c
zetre vonatkozó kimutatásban, amelyeket korábban ered
ménnyel szemben valós értéken értékeltként jelöltek meg,
de az IFRS 9 standard első alkalmazását követően a
gazdálkodó egység már nem így jelöl meg. [Hivatkozás:
Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi
kötelezettségek]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesPreviously
DesignatedAtFairValueThro
ughProfitOrLossReclassified
DueToRequirementsO
fIFRS9FirstApplicationO
fIFRS9

X instant,
credit

Korábban eredménnyel
szemben valós értéken
értékeltként megjelölt, az IFRS
9 követelményei miatt átsorolt
pénzügyi kötelezettségek – az
IFRS 9 első alkalmazása

Azon pénzügyi kötelezettségek összege a pénzügyi hely Közzététel: IFRS 7 42I c
zetre vonatkozó kimutatásban, amelyeket korábban ered
ménnyel szemben valós értéken értékeltként jelöltek meg,
de amelyeket már nem így jelölnek meg, mert azokat a
gazdálkodó egység az IFRS 9 standard első alkalmazá
sakor az IFRS 9 standard követelményei miatt átsorolt.
[Hivatkozás: Az eredménnyel szemben valós értéken érté
kelt pénzügyi kötelezettségek]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesPreviously
DesignatedAtFairValueThro
ughProfitOrLossReclassified
VoluntarilyFirstApplicationO
fIFRS9

X instant,
credit

Korábban eredménnyel
szemben valós értéken
értékeltként megjelölt, önként
átsorolt pénzügyi
kötelezettségek – az IFRS 9
első alkalmazása

Azon pénzügyi kötelezettségek összege a pénzügyi hely Közzététel: IFRS 7 42I c
zetre vonatkozó kimutatásban, amelyeket korábban ered
ménnyel szemben valós értéken értékeltként jelöltek meg,
de amelyeket már nem így jelölnek meg, mert azokat a
gazdálkodó egység az IFRS 9 standard első alkalmazá
sakor önkéntes döntés alapján átsorolt. [Hivatkozás: Az
eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi
kötelezettségek]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesReclassifie
dIntoEquity

X duration

Saját tőkébe átsorolt pénzügyi
kötelezettségek

A saját tőkébe átsorolt pénzügyi kötelezettségek összege. Közzététel: IAS 1 80A
[Hivatkozás: Saját tőke; Pénzügyi kötelezettségek]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesRecognise
dAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Akvizíció időpontjára
vonatkozóan megjelenített
pénzügyi kötelezettségek

Az üzleti kombinációban vállalt pénzügyi kötelezett Példa: IFRS 3 B64 i, példa:
ségeknek az akvizíció időpontjára vonatkozóan megjele IFRS 3 IE72
nített összege. [Hivatkozás: Pénzügyi kötelezettségek;
Üzleti kombinációk [member]]
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Hivatkozások

Azon pénzügyi kötelezettségek összege a pénzügyi hely Közzététel: IFRS 9 7.2.34 c
zetre vonatkozó kimutatásban, amelyeket korábban ered
ménnyel szemben valós értéken értékeltként jelöltek meg,
de az IFRS 9 standard előtörlesztési jellemzők – negatív
kompenzáció tekintetében bevezetett módosításának
alkalmazását követően a gazdálkodó egység már nem
így jelöl meg. [Hivatkozás: Az eredménnyel szemben
valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek]

ifrs-full

FinancialLiabilitiesTypeMem
ber

member

Pénzügyi kötelezettségek, típus
[member]

Ez az elem a pénzügyi kötelezettségek összevont típusait Közzététel: IFRS 7 B52,
jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Pénzügyi kötelezett közzététel: IFRS 7 B51
ségek típusai« tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás:
Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

FinancialRiskMember

member

Pénzügyi kockázat [member]

Ez az elem egy vagy több meghatározott kamatláb, pénz
ügyi instrumentum ára, tőzsdei áru ára, devizaárfolyam,
árindex vagy kamatindex, hitelminősítés vagy hitelindex,
vagy más változó lehetséges jövőbeli módosulásának
kockázatát jelöli – nem pénzügyi változó esetében a
változó egyik szerződő félre sem lehet jellemző.

ifrs-full

FinishedGoods

X instant,
debit

Rövid lejáratú késztermékek

Azon termékek értékének besorolása rövid lejáratú kész Példa: IAS 1 78 c, általános
letként, amelyeknél a termelési folyamat befejeződött, és gyakorlat: IAS 2 37
amelyeket a szokásos üzletmenet keretében történő érté
kesítés céljaira tartanak. [Hivatkozás: Készletek]

ifrs-full

FiveYearsBeforeReportingYe
arMember

member

A beszámoló évét megelőző
ötödik év [member]

Ez az elem azt az évet jelöli, amely a beszámoló évének Közzététel: IFRS 17 130
vége előtt öt évvel ért véget.
(hatályos: 2021.1.1.)

ifrs-full

FixedInterestRateMember

member

Fix kamatláb [member]

Ez az elem fix kamatlábat jelöl. [Hivatkozás: Kamatlábkoc Általános gyakorlat: IFRS 7 39
kázat [member]]

ifrs-full

FixedpriceContractsMember

member

Fix áras szerződések [member]

Ez az elem a fix áras vevői szerződéseket jelöli.

Közzététel: IFRS 17 124
(hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 125 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 127 (hatályos: 2021.1.1.)

Példa: IFRS 15 B89 d
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X instant,
debit

Beépített és mozdítható
berendezési tárgyak

A gazdálkodó egység tevékenységéhez használt beépített Példa: IAS 16 37 g
és mozdítható berendezési tárgyak összege, amelyek nem
véglegesen kapcsolódnak az ingatlanhoz.

ifrs-full

FixturesAndFittingsMember

member

Beépített és mozdítható
berendezési tárgyak [member]

Ez az elem az ingatlanok, gépek és berendezések olyan Példa: IAS 16 37 g
csoportját jelöli, amely az ingatlanhoz nem véglegesen
kapcsolódó beépített és mozdítható berendezési tárgyakat
foglalja magában. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és beren
dezések]

ifrs-full

FlatSalaryPensionDefinedBe
nefitPlansMember

member

Átalányfizetés alapú,
meghatározott juttatási
nyugdíjprogramok [member]

Ez az elem átalányfizetés alapú, meghatározott juttatási Példa: IAS 19 138 b
nyugdíjprogramokat jelöl. [Hivatkozás: Meghatározott
juttatási nyugdíjprogramok [member]]

ifrs-full

FloatingInterestRateMember

member

Változó kamatláb [member]

Ez az elem nem fix kamatlábat jelöl. [Hivatkozás: Kamat Általános gyakorlat: IFRS 7 39
lábkockázat [member]]

ifrs-full

ForeignCountriesMember

member

Külföldi országok [member]

Ez az elem a gazdálkodó egység székhelye szerinti orszá Közzététel: IFRS 8 33 b,
gától eltérő országokat jelöli. [Hivatkozás: Székhely közzététel: IFRS 8 33 a
szerinti ország [member]]

ifrs-full

ForeignExchangeRatesAbst
ract

ifrs-full

ForwardContractMember

member

Forwardszerződés [member]

Ez az elem olyan szerződést jelöl, amely két fél között jön Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
létre a mögöttes eszköz meghatározott jövőbeni időpont
ban, előre meghatározott teljesítési áron történő
megvásárlása céljából.

ifrs-full

FourYearsBeforeReportingYe
arMember

member

A beszámoló évét megelőző
negyedik év [member]

Ez az elem azt az évet jelöli, amely a beszámoló évének Közzététel: IFRS 17 130
vége előtt négy évvel ért véget.
(hatályos: 2021.1.1.)

ifrs-full

FranchiseFeeIncome

X duration,
credit

Franchisedíj-bevétel

A franchisedíjakból származó bevétel összege.

ifrs-full

FranchisesMember

member

Franchise-szerződések
[member]

Ez az elem az immateriális javak olyan csoportját jelöli, Általános gyakorlat: IAS 38 119
amely egy vállalkozásnak más gazdálkodó egység által
biztosított név, áruk, szolgáltatások, módszerek, promó
ciós támogatás, marketing és anyagi eszközök felhaszná
lásával történő működtetésére szóló jogot foglalja magá
ban. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételé
vel]

Átváltási árfolyamok [abstract]
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ifrs-full

FuelAndEnergyExpense

ifrs-full

FuelAndEnergyExpenseAbst
ract

ifrs-full

FuelExpense

X duration,
debit

Tüzelőanyag-költségek

A tüzelőanyag-felhasználással kapcsolatban felmerült költ Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
ségek összege.

ifrs-full

FundingArrangementsOfDefi
nedBenefitPlansAxis

axis

Meghatározott juttatási
programok finanszírozási
megállapodásai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Példa: IAS 19 138 e
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

FundingArrangementsOfDefi
nedBenefitPlansMember

member

Meghatározott juttatási
programok finanszírozási
megállapodásai [member]

Ez az elem a meghatározott juttatási programok finanszí Példa: IAS 19 138 e
rozási megállapodásai szerint alábontott összes meghatá
rozott juttatási programot jelöli. Egyéb elemek hiányában
a »Meghatározott juttatási programok finanszírozási
megállapodásai« tengely alapértékét is jelöli.

ifrs-full

FuturesContractMember

member

Futures-szerződés [member]

Ez az elem olyan szabványos tőzsdei szerződést jelöl, Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
amely a mögöttes eszköz meghatározott jövőbeni
időpontban, előre meghatározott teljesítési áron történő
megvásárlása céljából jön létre.

ifrs-full

GainLossArisingFromDere
cognitionOfFinancialAssets
MeasuredAtAmortisedCost

X duration,
credit

Amortizált bekerülési értéken
értékelt pénzügyi eszközök
kivezetéséből származó
nyereség (veszteség)

Az amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi Közzététel: IAS 1 82 aa
eszközök kivezetéséből származó nyereség (veszteség)
összege. [Hivatkozás: Amortizált bekerülési értéken érté
kelt pénzügyi eszközök]

ifrs-full

GainLossArisingFromDere
cognitionOfFinancialAssets
MeasuredAtAmortisedCos
tAbstract

Amortizált bekerülési értéken
értékelt pénzügyi eszközök
kivezetéséből származó
nyereség (veszteség) [abstract]

ifrs-full

GainLossArisingFromDifferen X duration,
credit
ceBetweenCarryingAmoun
tOfFinancialLiabilityExtinguis
hedAndConsiderationPaid

Megszüntetett pénzügyi
kötelezettség könyv szerinti
értéke és a kifizetett ellenérték
közötti különbözetből
származó nyereség (veszteség)

Tüzelőanyag- és
energiaköltségek

A tüzelőanyag- és energiafelhasználással kapcsolatban Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
felmerült költségek összege.

HU

Tüzelőanyag- és
energiaköltségek [abstract]

2020.12.18.

Előtag

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
L 429/389

A megszüntetett pénzügyi kötelezettség könyv szerinti Közzététel: IFRIC 19 11
értéke és a hitelező részére kifizetett ellenérték (kibocsá
tott tőkeinstrumentum) közötti különbözetből származó
nyereség (veszteség). [Hivatkozás: Könyv szerinti érték
[member]]

Az elem típusa
és attribútumai

ifrs-full

GainLossOfDerecognisedFi
nancialAssetsAtDateOfTrans
fer

X duration,
credit

Kivezetett pénzügyi eszközök
A kivezetett pénzügyi eszközökön keletkezett, az Közzététel: IFRS 7 42G a
nyeresége (vesztesége) az átadás eszközök átadásának időpontjára vonatkozóan megjelení
időpontjában
tett nyereség (veszteség). [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

GainLossOfDerecognisedFi
nancialAssetsRepresentingG
reatestTransferActivity

X duration,
credit

Legnagyobb átadási
tevékenységet megtestesítő
időszak alatti átadási
tevékenységből származó
nyereség (veszteség)

A pénzügyi eszközöknek a beszámolási időszak legna Közzététel: IFRS 7 42G c ii
gyobb átadási tevékenységet megtestesítő részében történt
átadásából származó nyereség (veszteség), amikor a kive
zetési feltételeknek megfelelő átadási tevékenységből szár
mazó bevétel teljes összege nem egyenletesen oszlik el a
beszámolási időszakon belül. [Hivatkozás: Pénzügyi
eszközök]

ifrs-full

GainLossOnCessationOfCon
solidationOfSubsidiariesDue
ToChangeOfInvestmentEn
tityStatus

X duration,
credit

Leányvállalatok
konszolidálásának a befektetési
gazdálkodó egység minősítés
változása miatti
megszüntetéséből származó
nyereség (veszteség)

A leányvállalatok konszolidálásának a befektetési gazdál Közzététel: IFRS 12 9B b
kodó egység minősítés változása miatti megszüntetéséből
származó nyereség (veszteség). [Hivatkozás: Befektetési
gazdálkodó egységek közzététele [text block]; Leányválla
latok [member]]

ifrs-full

GainLossOnChangeInFairVa
lueOfHedgedItemUsedAsBa
sisForRecognisingHedgeInef
fectiveness

X duration,
credit

Fedezett tétel valósértékváltozása miatti, a fedezeti
hatékonysághiány
megjelenítésének alapjaként
használt nyereség (veszteség)

A fedezett tétel valósérték-változása miatti, a fedezeti haté Közzététel: IFRS 7 24B a iv,
konysághiány megjelenítésének alapjaként használt közzététel: IAS 7 24B b i
nyereség (veszteség). A fedezeti hatékonysághiány
megmutatja, hogy a fedezeti instrumentum valósértékvagy cash flow-változása milyen mértékben térnek el a
fedezett tételétől.

ifrs-full

GainLossOnChangeInFairVa
lueOfHedgingInstrumentUse
dAsBasisForRecognisingHed
geIneffectiveness

X duration,
credit

Fedezeti instrumentum
valósérték-változása miatti, a
fedezeti hatékonysághiány
megjelenítésének alapjaként
használt nyereség (veszteség)

A fedezeti instrumentum valósérték-változása miatti, a Közzététel: IFRS 7 24A c
fedezeti hatékonysághiány megjelenítésének alapjaként
használt nyereség (veszteség). A fedezeti hatékonysághiány
megmutatja, hogy a fedezeti instrumentum valósértékvagy cash flow-változása milyen mértékben térnek el a
fedezett tételétől.

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

L 429/390

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
2020.12.18.

X duration,
debit

Nettó meghatározott juttatási
eszköz eszközértékhatárra
történő korlátozásának
hatásában bekövetkező
változások nyeresége
(vesztesége), kamatbevétel vagy
-ráfordítás nélkül – nettó
meghatározott juttatási
kötelezettség (eszköz)

A nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) Közzététel: IAS 19 141 c iv
csökkenése (növekedése), amely egy nettó meghatározott
juttatási eszköz eszközértékhatárra történő korlátozásának
hatásában bekövetkező változásokból – ide nem értve a
kamatbevételben vagy -ráfordításban szerepeltetett össze
geket – származó nyereség (veszteség) eredménye. [Hivat
kozás: Kamatbevétel; Nettó meghatározott juttatási köte
lezettség (eszköz); Kamatráfordítás (-bevétel) – nettó
meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz)]

ifrs-full

GainLossOnChangesInEffec
tOfLimitingReimbursement
RightsToAssetCeiling

X duration,
debit

Visszatérítési jog
eszközértékhatárra történő
korlátozásának hatásában
bekövetkező változások
nyeresége (vesztesége),
kamatbevétel vagy -ráfordítás
nélkül – visszatérítési jogok

A visszatérítési jogok növekedése (csökkenése), amely egy Közzététel: IAS 19 141 c iv
visszatérítési jog eszközértékhatárra történő korlátozá
sának hatásában bekövetkező változásokból – ide nem
értve a kamatbevételben vagy -ráfordításban szerepeltetett
összegeket – származó nyereség (veszteség) eredménye.
[Hivatkozás: Kamatbevétel; Nettó meghatározott juttatási
kötelezettség (eszköz); Kamatbevétel – visszatérítési jogok]

ifrs-full

GainLossOnDesignationOfFi X duration,
nancialInstrumentAsMeasure credit
dAtFairValueThroughProfitOr
LossBecauseCreditDerivativeI
sUsedToManageCreditRisk

Pénzügyi instrumentum
eredménnyel szemben valós
értéken értékeltként amiatt való
megjelölésének nyeresége
(vesztesége), hogy a
hitelkockázatot
hitelderivatívával kezelik

Egy pénzügyi instrumentumnak vagy annak egy arányos Közzététel: IFRS 7 24G b
részének az eredménnyel szemben valós értéken értékelt
ként amiatt történő megjelöléséből származó nyereség
(veszteség), mert a szóban forgó pénzügyi instrumen
tummal szembeni hitelkockázatot hitelderivatívával keze
lik. [Hivatkozás: Hitelkockázat [member]; Származékos
termékek [member]; Pénzügyi instrumentumok, csoport
[member]]

ifrs-full

GainLossOnHedgeIneffective
ness

Fedezeti hatékonysághiány
nyeresége (vesztesége)

A fedezeti hatékonysághiány nyeresége (vesztesége). A Közzététel: IFRS 7 24C a i
fedezeti hatékonysághiány megmutatja, hogy a fedezeti
instrumentum valósérték- vagy cash flow-változása milyen
mértékben térnek el a fedezett tételétől.

ifrs-full

GainLossOnHedgeIneffective
nessAbstract

X duration,
credit

Fedezeti hatékonysághiány
nyeresége (vesztesége)
[abstract]

Hivatkozások

L 429/391

GainLossOnChangesInEffec
tOfLimitingNetDefinedBenefi
tAssetToAssetCeiling

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

GainLossOnHedgeIneffective
nessRecognisedInOtherComp
rehensiveIncome

X duration,
credit

A fedezeti hatékonysághiány
nyereségének (veszteségének)
az egyéb átfogó jövedelemben
megjelenített összege

A fedezeti hatékonysághiány nyereségének (veszteségének) Közzététel: IFRS 7 24C a i
az egyéb átfogó jövedelemben megjelenített összege.
[Hivatkozás: Fedezeti hatékonysághiány nyeresége (veszte
sége)]

ifrs-full

GainLossOnHedgeIneffective
nessRecognisedInProfitOrLoss

X duration,
credit

A fedezeti hatékonysághiány
eredményben megjelenített
nyeresége (vesztesége)

A fedezeti hatékonysághiány eredményben megjelenített Közzététel: IFRS 7 24C a i,
nyeresége (vesztesége). [Hivatkozás: Fedezeti hatékonyság közzététel: IFRS 7 24C b ii
hiány nyeresége (vesztesége)]

ifrs-full

GainLossOnRemeasuremen
tOfNetDefinedBenefitLiabili
tyAsset

X duration,
debit

Újraértékelés nyeresége
(vesztesége) – nettó
meghatározott juttatási
kötelezettség (eszköz)

Nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) csök Közzététel: IAS 19 141 c
kenése (növekedése) a nettó meghatározott juttatási köte
lezettség (eszköz) újraértékelése miatt. [Hivatkozás: Nettó
meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz)]

ifrs-full

GainLossOnRemeasuremen
tOfNetDefinedBenefitLiabili
tyAssetAbstract

ifrs-full

GainLossOnRemeasuremen
tOfReimbursementRights

ifrs-full

GainLossOnRemeasuremen
tOfReimbursementRight
sAbstract

ifrs-full

GainLossRecognisedAsResul
tOfRemeasuringToFairValue
EquityInterestInAcquireeHeld
ByAcquirerBeforeBusiness
Combination

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Újraértékelés nyeresége
(vesztesége) – nettó
meghatározott juttatási
kötelezettség (eszköz) [abstract]

X duration,
debit

Újraértékelés nyeresége
(vesztesége) – visszatérítési
jogok

A visszatérítési jogok növekedése (csökkenése) a visszaté Közzététel: IAS 19 141 c
rítési jogok újraértékelése miatt. [Hivatkozás: Visszatérítési
jogok, valós értéken]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai

L 429/392

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

Újraértékelés nyeresége
(vesztesége) – visszatérítési
jogok [abstract]

X duration,
credit

A felvásárló által az üzleti kombinációt megelőzően a Közzététel: IFRS 3 B64 p ii
felvásároltban birtokolt tőkerészesedés valós értékre
történő újraértékelésének eredményeként megjelenített
nyereség (veszteség). [Hivatkozás: Üzleti kombinációk
[member]]

2020.12.18.

Felvásárló által az üzleti
kombinációt megelőzően a
felvásároltban birtokolt
tőkerészesedés valós értékre
történő újraértékelésének
eredményeként megjelenített
nyereség (veszteség)

X duration,
credit

Olyan pénzügyi
instrumentumok kivezetésekor
megjelenített nyereség
(veszteség), amelyek valós
értékét korábban nem lehetett
megbízhatóan meghatározni

Olyan pénzügyi instrumentumok kivezetésekor megjelení Közzététel: IFRS 7 30 e (hatályát
tett nyereség (veszteség), amelyek valós értékét korábban veszti: 2021.1.1.)
nem lehetett megbízhatóan meghatározni. [Hivatkozás:
Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]

ifrs-full

GainLossRecognisedOnMea
surementToFairValueLes
sCostsToSellOrOnDisposalO
fAssetsOrDisposalGroups
ConstitutingDiscontinued
Operation

X duration,
credit

Megszűnt tevékenységet alkotó
eszközök vagy elidegenítési
csoportok értékesítési
költségekkel csökkentett valós
értékre történő átértékelése
kapcsán, vagy azok
elidegenítése kapcsán elszámolt
nyereség (veszteség)

A megszűnt tevékenységet alkotó eszközök vagy elidege Közzététel: IFRS 5 33 b iii
nítési csoport(ok) értékesítési költségekkel csökkentett
valós értékre történő átértékelése kapcsán, vagy azok
elidegenítése kapcsán elszámolt nyereségre vagy veszteség.
[Hivatkozás: Megszűnt tevékenységek [member]]

ifrs-full

GainLossThatRelatesToIdenti X duration,
fiableAssetsAcquiredOrLiabili credit
tiesAssumedInBusinessCombi
nation

Üzleti kombináció során
megszerzett azonosítható
eszközökhöz vagy átvállalt
kötelezettségekhez kapcsolódó
nyereség (veszteség), amely
olyan nagyságú, jellegű vagy
gyakoriságú, hogy a közzététel
releváns az egyesített
gazdálkodó egység pénzügyi
kimutatásainak megértéséhez

Olyan nyereség (veszteség), amely: a) kapcsolódik az üzleti Közzététel: IFRS 3 B67 e
kombináció során megszerzett azonosítható eszközökhöz,
vagy átvállalt kötelezettségekhez; és b) olyan nagyságú,
jellegű vagy gyakoriságú, hogy a közzététel releváns az
egyesített gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásainak a
megértéséhez. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

GainOnRecoveryOfLoansAn
dAdvancesPreviouslyWritte
nOff

X duration,
credit

Korábban leírt kölcsönök és
előlegek megtérüléséből
származó nyereség

A korábban leírt kölcsönök és előlegek megtérüléséből Általános gyakorlat: IAS 1 85
származó nyereség.

ifrs-full

GainRecognisedInBargainPur
chaseTransaction

X duration,
credit

Előnyös vételi ügyletben
elszámolt nyereség

Olyan üzleti kombinációban megjelenített nyereség Közzététel: IFRS 3 B64 n i
összege, amelyben a megszerzett azonosítható eszközök
és az átvállalt kötelezettségek nettó összege meghaladja az
átadott ellenérték, a felvásároltban lévő nem ellenőrző
részesedés, valamint a felvásárló által a felvásároltban
korábban birtokolt tőkerészesedés együttes összegét.
[Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

Hivatkozások

L 429/393

GainLossRecognisedOnFinan
cialInstrumentsWhoseFairVa
luePreviouslyCouldNotBeReli
ablyMeasured

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Az amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi Közzététel: IFRS 7 20A
eszközök kivezetéséből származó nyereségnek (veszteség
nek) az átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásban
megjelenített összege. [Hivatkozás: Amortizált bekerülési
értéken értékelt pénzügyi eszközök]

ifrs-full

GainsLossesArisingFromDiffe X duration,
renceBetweenPreviousCarryin credit
gAmountAndFairValueOfFi
nancialAssetsReclassifiedAs
MeasuredAtFairValue

Amortizált bekerülési értéken
értékelt kategóriából az
eredménnyel szemben valós
értéken értékelt kategóriába
átsorolt pénzügyi eszközök
korábbi amortizált bekerülési
értékének és valós értékének
különbözetéből származó
nyereségek (veszteségek)

Az amortizált bekerülési értéken értékelt kategóriából az Közzététel: IAS 1 82 ca
eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriába
átsorolt pénzügyi eszközök korábbi amortizált bekerülési
értékének és valós értékének különbözetéből származó
nyereségek (veszteségek). [Hivatkozás: Valós értéken
[member]; Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi
eszközök]

ifrs-full

GainsLossesArisingFromSale
AndLeasebackTransactions

X duration,
credit

Visszlízingügyletekből
származó nyereségek
(veszteségek)

A visszlízingügyletekből származó nyereségek (veszte Közzététel: IFRS 16 53 i
ségek).

ifrs-full

GainsLossesArisingFromSett
lementsNetDefinedBenefitLia
bilityAsset

X duration,
debit

Rendezésekből származó
nyereségek (veszteségek) –
nettó meghatározott juttatási
kötelezettség (eszköz)

A nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) Közzététel: IAS 19 141 d
csökkenése (növekedése) rendezések miatt. A rendezés
olyan ügylet, amely megszüntet a meghatározott juttatási
programon keresztül adott juttatások egészére vagy egy
részére vonatkozóan minden további jogi vagy vélelme
zett kötelmet, kivéve a juttatásoknak a munkavállalók
részére vagy érdekében történő olyan kifizetését, amelyet
a program feltételeiben határoztak meg, és amely szerepel
az aktuáriusi feltételezésekben. [Hivatkozás: Nettó
meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz); Meghatá
rozott juttatási programok [member]; Aktuáriusi feltétele
zések [member]]

ifrs-full

GainsLossesOnAvailableforsa
leFinancialAssets

X duration,
credit

Értékesíthető pénzügyi
eszközökből származó
nyereségek (veszteségek)

Az értékesíthető pénzügyi eszközökből származó nyere Közzététel: IFRS 7 20 a ii
ségek (veszteségek). [Hivatkozás: Értékesíthető pénzügyi (hatályát veszti: 2021.1.1.)
eszközök]

2020.12.18.

Amortizált bekerülési értéken
értékelt pénzügyi eszközök
kivezetéséből származó
nyereség

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

GainsArisingFromDerecogniti X duration,
onOfFinancialAssetsMeasure credit
dAtAmortisedCost

HU

ifrs-full

L 429/394

Előtag

ifrs-full

GainsLossesOnCashFlowHed
gesBeforeTax

X duration,
credit

Cash flow-fedezeti ügyletekből
származó nyereségek
(veszteségek), adózás előtt

A cash flow-fedezeti ügyletekből származó adózás előtti Közzététel: IAS 1 91 b,
nyereségek (veszteségek) egyéb átfogó jövedelemben közzététel: IFRS 7 23 c (hatályát
megjelenített összege. [Hivatkozás: Cash flow-fedezeti veszti: 2021.1.1.)
ügyletek [member]]

ifrs-full

GainsLossesOnCashFlowHed
gesNetOfTax

X duration,
credit

Cash flow-fedezeti ügyletekből
származó nyereségek
(veszteségek), adózás után

A cash flow-fedezeti ügyletekből származó adózás utáni
nyereségek (veszteségek) egyéb átfogó jövedelemben
megjelenített összege. [Hivatkozás: Cash flow-fedezeti
ügyletek [member]]

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInFair
ValueEstimatesOfBiologica
lAssetsForCurrentPeriod

X duration,
credit

Biológiai eszközök értékesítési
költségekkel csökkentett valós
értékében bekövetkezett
változásból származó
tárgyidőszaki nyereségek
(veszteségek)

A biológiai eszközök értékesítési költségekkel csökkentett Közzététel: IAS 41 40
valós értékében bekövetkezett változásból származó tárgy
időszaki nyereségek (veszteségek). [Hivatkozás: Biológiai
eszközök]

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInFair
ValueOfDerivatives

X duration,
credit

Származékos termékek
valósérték-változásából
származó nyereségek
(veszteségek)

A származékos termékek eredményben megjelenített Általános gyakorlat: IAS 1 85
valósérték-változásából származó nyereségek (veszte
ségek). [Hivatkozás: Származékos termékek [member]]

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInFair
ValueOfDerivativesAbstract

Származékos termékek
valósérték-változásából
származó nyereségek
(veszteségek) [abstract]

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInValu X duration,
eOfForeignCurrencyBasisSpre credit
adsBeforeTax

Devizafelárak értékváltozásából
származó nyereségek
(veszteségek), adózás előtt

A devizafelárak értékváltozásából származó adózás előtti Közzététel: IAS 1 91 b
nyereségek (veszteségek) egyéb átfogó jövedelemben
megjelenített összege. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövede
lem]

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInValu X duration,
eOfForeignCurrencyBasisSpre credit
adsNetOfTax

Devizafelárak értékváltozásából
származó nyereségek
(veszteségek), adózás után

A devizafelárak értékváltozásából származó adózás utáni Közzététel: IAS 1 91 a
nyereségek (veszteségek) egyéb átfogó jövedelemben
megjelenített összege. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövede
lem]
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veszti: 2021.1.1.)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
L 429/395

GainsLossesOnChangeInValu
eOfForwardElementsOfFor
wardContractsBeforeTax

X duration,
credit

Forwardszerződések határidős
elemeinek értékváltozásából
származó nyereségek
(veszteségek), adózás előtt

A forwardszerződések határidős elemeinek értékváltozá Közzététel: IAS 1 91 b
sából származó adózás előtti nyereségek (veszteségek)
egyéb átfogó jövedelemben megjelenített összege. [Hivat
kozás: Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInValu
eOfForwardElementsOfFor
wardContractsNetOfTax

X duration,
credit

Forwardszerződések határidős
elemeinek értékváltozásából
származó nyereségek
(veszteségek), adózás után

A forwardszerződések határidős elemeinek értékváltozá Közzététel: IAS 1 91 a
sából származó adózás utáni nyereségek (veszteségek)
egyéb átfogó jövedelemben megjelenített összege. [Hivat
kozás: Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInValu
eOfTimeValueOfOptionsBefo
reTax

X duration,
credit

Opciók időértékének
értékváltozásából származó
nyereségek (veszteségek),
adózás előtt

Az opciók időértékének értékváltozásából származó Közzététel: IAS 1 91 b
adózás előtti nyereségek (veszteségek) egyéb átfogó jöve
delemben megjelenített összege. [Hivatkozás: Egyéb átfogó
jövedelem]

ifrs-full

GainsLossesOnChangeInValu
eOfTimeValueOfOptionsNe
tOfTax

X duration,
credit

Opciók időértékének
értékváltozásából származó
nyereségek (veszteségek),
adózás után

Az opciók időértékének értékváltozásából származó Közzététel: IAS 1 91 a
adózás utáni nyereségek (veszteségek) egyéb átfogó jöve
delemben megjelenített összege. [Hivatkozás: Egyéb átfogó
jövedelem]

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfIn
vestmentProperties

X duration,
credit

Befektetési célú ingatlanok
elidegenítéséből származó
nyereségek (veszteségek)

A befektetési célú ingatlanok elidegenítéséből származó Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
nyereségek (veszteségek). [Hivatkozás: Befektetési célú
ingatlan]

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfIn
vestmentPropertiesAbstract

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfIn
vestmentPropertyCarriedAt
CostOrInAccordanceWit
hIFRS16WithinFairValueMo
del

X duration,
credit

Bekerülési értéken vagy az IFRS
16 szerint valósérték-modellen
belül nyilvántartott befektetési
célú ingatlan elidegenítéséből
származó nyereségek
(veszteségek)

A bekerülési értéken vagy az IFRS 16 szerint valósérték- Közzététel: IAS 40 78 d iii
modellen belül nyilvántartott befektetési célú ingatlan
elidegenítéséből származó nyereségek (veszteségek).
[Hivatkozás: Bekerülési értéken, vagy az IFRS 16 szerint
valósérték-modellen belül [member]; Befektetési célú
ingatlan]

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfIn
vestments

X duration,
credit

Befektetések elidegenítéséből
származó nyereségek
(veszteségek)

A befektetések elidegenítéséből származó nyereségek Közzététel: IAS 1 98 d
(veszteségek).
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Befektetések elidegenítéséből
származó nyereségek
(veszteségek) [abstract]

GainsLossesOnDisposalsOf
NoncurrentAssets

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOf
NoncurrentAssetsAbstract

Befektetett eszközök
elidegenítéséből származó
nyereségek (veszteségek)
[abstract]

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOfOt X duration,
credit
herNoncurrentAssets

Egyéb befektetett eszközök
elidegenítéséből származó
nyereségek (veszteségek)

Az egyéb befektetett eszközök elidegenítéséből származó Közzététel: IAS 1 98
nyereségek (veszteségek). [Hivatkozás: Egyéb befektetett
eszközök]

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOf
PropertyPlantAndEquipment

Ingatlanok, gépek és
berendezések elidegenítéséből
származó nyereségek
(veszteségek)

Az ingatlanok, gépek és berendezések elidegenítéséből Közzététel: IAS 1 98 c
származó nyereségek (veszteségek). [Hivatkozás: Ingatla
nok, gépek és berendezések]

ifrs-full

GainsLossesOnDisposalsOf
PropertyPlantAndEquipmen
tAbstract

ifrs-full

GainsLossesOnExchangeDiffe
rencesOnTranslationBefore
Tax

X duration,
credit

Átszámítás során keletkező
árfolyam-különbözetekből
származó nyereségek
(veszteségek), adózás előtt

A külföldi érdekeltségek pénzügyi kimutatásainak átszámí Közzététel: IAS 1 91 b
tása során keletkező árfolyam-különbözetekből származó
adózás előtti nyereségek (veszteségek) egyéb átfogó jöve
delemben megjelenített összege. [Hivatkozás: Egyéb átfogó
jövedelem]

ifrs-full

GainsLossesOnExchangeDiffe X duration,
rencesOnTranslationNetOfTax credit

Átszámítás során keletkező
árfolyam-különbözetekből
származó nyereségek
(veszteségek), adózás után

A külföldi érdekeltségek pénzügyi kimutatásainak átszámí Közzététel: IAS 1 91 a
tása során keletkező árfolyam-különbözetekből származó
adózás utáni nyereségek (veszteségek) egyéb átfogó jöve
delemben megjelenített összege. [Hivatkozás: Egyéb átfogó
jövedelem]

ifrs-full

GainsLossesOnExchangeDiffe
rencesOnTranslationRecogni
sedInProfitOrLoss

Árfolyamnyereség (-veszteség)

A külföldi pénznemben történt ügyleten keletkező és az
eredményben elszámolt árfolyam-különbözetek összege,
kivéve az IFRS 9 alapján az eredménnyel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi instrumentumokon keletkező
árfolyam-különbözetet. [Hivatkozás: Valós értéken [mem
ber]; Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]

X duration,
credit

X duration,
credit

Befektetett eszközök
elidegenítéséből származó
nyereségek (veszteségek)

A befektetett eszközök elidegenítéséből származó nyere Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
ségek (veszteségek). [Hivatkozás: Befektetett eszközök]

Ingatlanok, gépek és
berendezések elidegenítéséből
származó nyereségek
(veszteségek) [abstract]

X duration,
credit

Közzététel: IAS 21 52 a, példa:
IAS 7 Cash flow-k kimutatásai,
»Pénzügyi intézménytől eltérő
gazdálkodó egységek«

L 429/397

ifrs-full

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

GainsLossesOnDisposalsOfIn
vestmentsAbstract
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GainsLossesOnFairValueAd
justmentAttributableToPhysi
calChangesBiologicalAssets

X duration

Fizikai változásoknak
tulajdonítható valósértékkorrekcióból származó
nyereségek (veszteségek) –
biológiai eszközök

A biológiai eszközök értékesítési költségekkel csökkentett Példa: IAS 41 51, példa:
valós értékében bekövetkezett, fizikai változásoknak tulaj IAS 41 1. példa, XYZ Dairy Ltd
donítható változásból származó nyereségek (veszteségek).
[Hivatkozás: Biológiai eszközök]

ifrs-full

GainsLossesOnFairValueAd
justmentAttributableToPrice
ChangesBiologicalAssets

X duration

Árváltozásoknak tulajdonítható
valósérték-korrekcióból
származó nyereségek
(veszteségek) – biológiai
eszközök

A biológiai eszközök értékesítési költségekkel csökkentett Példa: IAS 41 51, példa:
valós értékében bekövetkezett, piaci árváltozásoknak tulaj IAS 41 1. példa, XYZ Dairy Ltd
donítható változásból származó nyereségek (veszteségek).
[Hivatkozás: Biológiai eszközök]

ifrs-full

GainsLossesOnFairValueAd
justmentBiologicalAssets

X duration

Valósérték-korrekcióból
származó nyereségek
(veszteségek) – biológiai
eszközök

A biológiai eszközök értékesítési költségekkel csökkentett Közzététel: IAS 41 50 a
valós értékében bekövetkezett, fizikai változásoknak és
piaci árváltozásoknak egyaránt tulajdonítható változásból
származó nyereségek (veszteségek). [Hivatkozás: Biológiai
eszközök]

ifrs-full

GainsLossesOnFairValueAd
justmentBiologicalAssetsAbst
ract

ifrs-full

GainsLossesOnFairValueAd
justmentInvestmentProperty

X duration

Valósérték-korrekcióból
származó nyereségek
(veszteségek) – befektetési célú
ingatlan

A befektetési célú ingatlan valósérték-változásából szár Közzététel: IAS 40 76 d
mazó nyereségek (veszteségek). [Hivatkozás: Befektetési
célú ingatlan]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAsset
sAtAmortisedCost

X duration,
credit

Amortizált bekerülési értéken
értékelt pénzügyi eszközökből
származó nyereségek
(veszteségek)

Az amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszkö Közzététel: IFRS 7 20 a vi
zökből származó nyereségek (veszteségek). [Hivatkozás:
Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAsset
sAtFairValueThroughProfitOr
Loss

X duration,
credit

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi
eszközökből származó
nyereségek (veszteségek)

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi Közzététel: IFRS 7 20 a i
eszközökből származó nyereségek (veszteségek). [Hivatko
zás: Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénz
ügyi eszközök]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAsset
sAtFairValueThroughProfitOr
LossClassifiedAsHeldForTra
ding

X duration,
credit

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt, kereskedési
céllal tartottként besorolt
pénzügyi eszközökből
származó nyereségek
(veszteségek)

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, kereske Közzététel: IFRS 7 20 a i (hatályát
dési céllal tartottként besorolt pénzügyi eszközökből szár veszti: 2021.1.1.)
mazó nyereségek (veszteségek). [Hivatkozás: Eredménnyel
szemben valós értéken értékelt, kereskedési céllal tartott
ként besorolt pénzügyi eszközök; Eredménnyel szemben
valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből származó
nyereségek (veszteségek)]

HU

ifrs-full
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Valósérték-korrekcióból
származó nyereségek
(veszteségek) – biológiai
eszközök [abstract]

2020.12.18.

X duration,
credit

Kezdeti megjelenítéskor vagy
később eredménnyel szemben
valós értéken értékeltként
megjelölt pénzügyi
eszközökből származó
nyereségek (veszteségek)

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, kezdeti Közzététel: IFRS 7 20 a i
megjelenítéskor vagy később ekként megjelölt pénzügyi
eszközökből származó nyereségek (veszteségek). [Hivatko
zás: Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi
eszközök, kezdeti megjelenítéskor vagy később
megjelölve; Eredménnyel szemben valós értéken értékelt
pénzügyi eszközökből származó nyereségek (veszteségek)]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAsset
sAtFairValueThroughProfitOr
LossMandatorilyMeasuredAt
FairValue

X duration,
credit

Kötelezően az eredménnyel
szemben valós értéken értékelt
pénzügyi eszközökből
származó nyereségek
(veszteségek)

Az IFRS 9 standardnak megfelelően kötelezően az ered Közzététel: IFRS 7 20 a i
ménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszkö
zökből származó nyereségek (veszteségek). [Hivatkozás:
Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi
eszközök, kötelezően valós értéken értékelve; Eredmény
nyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből
származó nyereségek (veszteségek); Pénzügyi kötelezett
ségek]

ifrs-full

X duration,
GainsLossesOnFinancialAs
setsMeasuredAtFairValueThro credit
ughOtherComprehensiveInco
meBeforeTax

Egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken értékelt
pénzügyi eszközökből
származó nyereségek
(veszteségek), adózás előtt

Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken Közzététel: IAS 1 91 b,
értékelt pénzügyi eszközökből származó adózás előtti közzététel: IFRS 7 20 a viii
nyereségek (veszteségek) egyéb átfogó jövedelemben
megjelenített összege. [Hivatkozás: Az egyéb átfogó jöve
delemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszkö
zök; Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAs
X duration,
setsMeasuredAtFairValueThro credit
ughOtherComprehensiveInco
meNetOfTax

Egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken értékelt
pénzügyi eszközökből
származó nyereségek
(veszteségek), adózás után

Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken Közzététel: IAS 1 91 a
értékelt pénzügyi eszközökből származó adózás utáni
nyereségek (veszteségek) egyéb átfogó jövedelemben
megjelenített összege. [Hivatkozás: Az egyéb átfogó jöve
delemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszkö
zök; Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialAs
setsReclassifiedOutOfAvailab
leforsaleFinancialAssetsRecog
nisedInOtherComprehensive
Income

Értékesíthető pénzügyi
eszközökből átsorolt pénzügyi
eszközökből származó, az
eredményben megjelenített
nyereségek (veszteségek)

Az értékesíthető kategóriából átsorolt pénzügyi eszkö Közzététel: IFRS 7 12A e
zökből származó, az eredményben megjelenített nyere (hatályát veszti: 2021.1.1.)
ségek (veszteségek). [Hivatkozás: Értékesíthető pénzügyi
eszközök; Egyéb átfogó jövedelem]

X duration,
credit

Hivatkozások

L 429/399

GainsLossesOnFinancialAsset
sAtFairValueThroughProfitOr
LossDesignatedAsUponInitial
Recognition
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Címke

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi
eszközökből átsorolt pénzügyi
eszközökből származó, az
eredményben megjelenített
nyereségek (veszteségek)

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialInst
rumentsAbstract

Pénzügyi instrumentumokból
származó nyereségek
(veszteségek) [abstract]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialLiabi
litiesAtAmortisedCost

ifrs-full

X duration,
credit

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóri Közzététel: IFRS 7 12A e
ából átsorolt pénzügyi eszközökből származó, az ered (hatályát veszti: 2021.1.1.)
ményben megjelenített nyereségek (veszteségek). [Hivatko
zás: Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénz
ügyi eszközök]

Az amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötele Közzététel: IFRS 7 20 a v
zettségekből származó nyereségek (veszteségek). [Hivatko
zás: Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi köte
lezettségek]

GainsLossesOnFinancialLiabi X duration,
litiesAtFairValueThroughProfi credit
tOrLoss

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi
kötelezettségekből származó
nyereségek (veszteségek)

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi Közzététel: IFRS 7 20 a i
kötelezettségekből származó nyereségek (veszteségek).
[Hivatkozás: Az eredménnyel szemben valós értéken érté
kelt pénzügyi kötelezettségek]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialLiabi X duration,
litiesAtFairValueThroughProfi credit
tOrLossClassifiedAsHeldForT
rading

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt, kereskedési
céllal tartottként besorolt
pénzügyi kötelezettségekből
származó nyereségek
(veszteségek)

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, kereske Közzététel: IFRS 7 20 a i
dési céllal tartottként besorolt pénzügyi kötelezettségekből
származó nyereségek (veszteségek). [Hivatkozás: Az ered
ménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötele
zettségek; Eredménnyel szemben valós értéken értékelt
pénzügyi kötelezettségekből származó nyereségek (veszte
ségek)]

ifrs-full

GainsLossesOnFinancialLiabi X duration,
litiesAtFairValueThroughProfi credit
tOrLossDesignatedAsUponIni
tialRecognition

Kezdeti megjelenítéskor vagy
később eredménnyel szemben
valós értéken értékeltként
megjelölt pénzügyi
kötelezettségekből származó
nyereségek (veszteségek)

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, kezdeti Közzététel: IFRS 7 20 a i
megjelenítéskor vagy később ekként megjelölt pénzügyi
eszközökből származó nyereségek (veszteségek). [Hivatko
zás: Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi
kötelezettségek, kezdeti megjelenítéskor vagy később
megjelölve; Eredménnyel szemben valós értéken értékelt
pénzügyi kötelezettségekből származó nyereségek (veszte
ségek)]

ifrs-full

GainsLossesOnHedgedIte
mAttributableToHedgedRisk

Fedezett tételen a fedezett
kockázatnak tulajdoníthatóan
keletkezett nyereségek
(veszteségek) – valósértékfedezeti ügyletek

A valósérték-fedezeti ügyletekben a fedezett tételen a fede Közzététel: IFRS 7 24 a ii
zett kockázatnak tulajdoníthatóan keletkezett nyereségek (hatályát veszti: 2021.1.1.)
(veszteségek). [Hivatkozás: Valósérték-fedezeti ügylet
[member]]

X duration,
credit

2020.12.18.

Amortizált bekerülési értéken
értékelt pénzügyi
kötelezettségekből származó
nyereségek (veszteségek)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

GainsLossesOnFinancialAs
X duration,
setsReclassifiedOutOfFinancia credit
lAssetsAtFairValueThrough
ProfitOrLossRecognisedInPro
fitOrLoss

Hivatkozások

HU

ifrs-full

Dokumentációs címke

L 429/400

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

GainsLossesOnHedgesOfNe
X duration,
tInvestmentsInForeignOperati credit
onsBeforeTax

Külföldi érdekeltségekben lévő
nettó befektetésekre vonatkozó
fedezeti ügyletekből származó
nyereségek (veszteségek),
adózás előtt

A külföldi érdekeltségekben lévő nettó befektetésekre Közzététel: IAS 39 102 a,
vonatkozó fedezeti ügyletekből származó adózás előtti közzététel: IAS 1 91 b,
nyereségek (veszteségek) egyéb átfogó jövedelemben közzététel: IFRS 9 6.5.13 a
megjelenített összege. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövede
lem]

ifrs-full

GainsLossesOnHedgesOfNe
X duration,
tInvestmentsInForeignOperati credit
onsNetOfTax

Külföldi érdekeltségekben lévő
nettó befektetésekre vonatkozó
fedezeti ügyletekből származó
nyereségek (veszteségek),
adózás után

A külföldi érdekeltségekben lévő nettó befektetésekre
vonatkozó fedezeti ügyletekből származó adózás utáni
nyereségek (veszteségek) egyéb átfogó jövedelemben
megjelenített összege. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövede
lem]

ifrs-full

GainsLossesOnHedgingInstru
ment

X duration,
credit

Fedezeti instrumentumon
képződött nyereségek
(veszteségek) – valósértékfedezeti ügyletek

A valósérték-fedezeti ügyletekben a fedezeti instrumen Közzététel: IFRS 7 24 a i (hatályát
tumon képződött nyereségek (veszteségek). [Hivatkozás: veszti: 2021.1.1.)
Valósérték-fedezeti ügylet [member]]

ifrs-full

GainsLossesOnHeldtomaturi
tyInvestments

X duration,
credit

Lejáratig tartandó
befektetésekből származó
nyereségek (veszteségek)

A lejáratig tartandó befektetésekből származó nyereségek Közzététel: IFRS 7 20 a iii
(veszteségek). [Hivatkozás: Lejáratig tartandó befektetések] (hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

GainsLossesOnIneffectivenes
sOfCashFlowHedgesRecogni
sedInProfitOrLoss

X duration,
credit

Cash flow-fedezeti ügyletek
hatékonysághiányából
származó, az eredményben
megjelenített nyereségek
(veszteségek)

A cash flow-fedezeti ügyleten elért nyereség vagy vesz Közzététel: IFRS 7 24 b (hatályát
teség nem hatékony részének az eredményben megjelení veszti: 2021.1.1.)
tett összege. [Hivatkozás: Cash flow-fedezeti ügyletek
[member]]

ifrs-full

GainsLossesOnIneffectivenes
sOfHedgesOfNetInvestment
sInForeignOperations

X duration,
credit

Külföldi érdekeltségekben lévő
nettó befektetésekre vonatkozó
fedezeti ügyletek
hatékonysághiányából
származó, az eredményben
megjelenített nyereségek
(veszteségek)

A külföldi érdekeltségekben lévő nettó befektetésekre Közzététel: IFRS 7 24 c (hatályát
vonatkozó fedezeti ügyletek hatékonysághiányából szár veszti: 2021.1.1.)
mazó, az eredményben megjelenített nyereségek (veszte
ségek). [Hivatkozás: Külföldi érdekeltségekben lévő nettó
befektetések fedezeti ügyletei [member]]

ifrs-full

GainsLossesOnInitialRecogni X duration,
tionOfBiologicalAssetsForCur credit
rentPeriod

Biológiai eszközök és
A biológiai eszközök és mezőgazdasági termékek kezdeti Közzététel: IAS 41 40
mezőgazdasági termékek
megjelenítéséből származó tárgyidőszaki összesített
kezdeti megjelenítéséből
nyereség (veszteség). [Hivatkozás: Biológiai eszközök]
származó nyereségek
(veszteségek) a tárgyidőszakban

ifrs-full

GainsLossesOnLitigationSett
lements

Peres ügyek lezárásából
származó nyereségek
(veszteségek)

Közzététel: IAS 39 102 a,
közzététel: IAS 1 91 a, közzététel:
IFRS 9 6.5.13 a, közzététel:
IFRS 7 24C b i, közzététel:
IFRS 7 24E a

L 429/401

A peres ügyek lezárásából származó nyereségek (veszte Közzététel: IAS 1 98 f
ségek).
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X duration,
credit

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Peres ügyek lezárásából
származó nyereségek
(veszteségek) [abstract]

GainsLossesOnLitigationSett
lementsAbstract

ifrs-full

GainsLossesOnLoansAndRe
ceivables

X duration,
credit

Kölcsönökből és követelésekből A kölcsönökből és követelésekből származó nyereségek Közzététel: IFRS 7 20 a iv
származó nyereségek
(veszteségek). [Hivatkozás: Kölcsönök és követelések]
(hatályát veszti: 2021.1.1.)
(veszteségek)

ifrs-full

GainsLossesOnNetMonetary
Position

X duration,
credit

Nettó monetáris pozíción
keletkező nyereségek
(veszteségek)

Hiperinflációs beszámolás keretében az a nyereség vagy Közzététel: IAS 29 9
veszteség, amely a nem monetáris eszközök, a saját tőke
és az átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás tételek
újramegállapított értékének, valamint az indexhez kapcsolt
eszközök és kötelezettségek módosításának a különböze
teként számítható ki.

ifrs-full

GainsLossesOnNetMovemen
tInRegulatoryDeferralAcco
untBalancesRelatedToItemsT
hatWillBeReclassifiedToProfi
tOrLossBeforeTax

X duration,
credit

Eredménybe átsorolásra kerülő
tételekhez kapcsolódó hatósági
halasztott számlaegyenlegek
nettó mozgásának nyereségei
(veszteségei), adózás előtt

Az eredménybe átsorolásra kerülő tételekhez kapcsolódó Közzététel: IFRS 14 22 b
hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgásából
származó adózás előtti nyereségek (veszteségek) egyéb
átfogó jövedelemben megjelenített összege. [Hivatkozás:
Hatósági halasztott számlaegyenlegek [member]; Egyéb
átfogó jövedelem]

ifrs-full

GainsLossesOnNetMovemen
tInRegulatoryDeferralAcco
untBalancesRelatedToItemsT
hatWillBeReclassifiedToProfi
tOrLossNetOfTax

X duration,
credit

Eredménybe átsorolásra kerülő
tételekhez kapcsolódó hatósági
halasztott számlaegyenlegek
nettó mozgásának nyereségei
(veszteségei), adózás után

Az eredménybe átsorolásra kerülő tételekhez kapcsolódó Közzététel: IFRS 14 22 b
hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgásából
származó adózás utáni nyereségek (veszteségek) egyéb
átfogó jövedelemben megjelenített összege. [Hivatkozás:
Hatósági halasztott számlaegyenlegek [member]; Egyéb
átfogó jövedelem]

ifrs-full

GainsLossesOnRemeasuringA X duration,
vailableforsaleFinancialAssets credit
BeforeTax

Értékesíthető pénzügyi
eszközök újraértékeléséből
származó nyereségek
(veszteségek), adózás előtt

Az értékesíthető pénzügyi eszközök újraértékeléséből
származó adózás előtti nyereségek (veszteségek) egyéb
átfogó jövedelemben megjelenített összege. [Hivatkozás:
Értékesíthető pénzügyi eszközök]

HU

ifrs-full
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Előtag
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2020.12.18.

Közzététel: IAS 1 91 b (hatályát
veszti: 2021.1.1.), közzététel:
IFRS 7 20 a ii (hatályát veszti:
2021.1.1.)

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Közzététel: IAS 1 91 a (hatályát
veszti: 2021.1.1.), közzététel:
IFRS 7 20 a ii (hatályát veszti:
2021.1.1.)

GainsLossesOnRemeasuringA X duration,
vailableforsaleFinancialAssets credit
NetOfTax

Értékesíthető pénzügyi
eszközök újraértékeléséből
származó nyereségek
(veszteségek), adózás után

Az értékesíthető pénzügyi eszközök újraértékeléséből
származó adózás utáni nyereségek (veszteségek) egyéb
átfogó jövedelemben megjelenített összege. [Hivatkozás:
Értékesíthető pénzügyi eszközök]

ifrs-full

GainsLossesOnSubsequentInc X duration,
reaseInFairValueLessCostsTo credit
SellNotInExcessOfRecognised
CumulativeImpairmentLoss

Értékesítési költségekkel
csökkentett valós érték későbbi
növekedéséből származó
nyereség (veszteség), amely
nem haladja meg az elszámolt
halmozott értékvesztés miatti
veszteséget vagy az értékesítési
költségekkel csökkentett valós
értékre történő leírást

Az értékesítési költségekkel csökkentett valós érték Közzététel: IFRS 5 41 c
későbbi növekedéséből származó nyereség (amely nem
haladja meg az elszámolt halmozott értékvesztés miatti
veszteséget), valamint az értékesítési költségekkel csökken
tett valós értékre történő leírás miatti veszteség az értéke
sítésre tartott befektetett eszközök és elidegenítési
csoportok esetében.

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOt
X duration
herComprehensiveIncomeExc
ludingExchangeDifferencesFa
irValueMeasurementAssets

Egyéb átfogó jövedelemben
elszámolt nyereségek
(veszteségek) árfolyamkülönbözet nélkül, valós
értéken történő értékelés –
eszközök

Az eszközök valós értéken történő értékeléséből szár Általános gyakorlat:
mazó, árfolyam-különbözet nélküli nyereségek (veszte IFRS 13 93 e ii
ségek) egyéb átfogó jövedelemben megjelenített összege.
[Hivatkozás: Valós értéken [member]; Egyéb átfogó jöve
delem]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOt
X duration
herComprehensiveIncomeExc
ludingExchangeDifferencesFa
irValueMeasurementEntity
sOwnEquityInstruments

Egyéb átfogó jövedelemben
elszámolt nyereségek
(veszteségek) árfolyamkülönbözet nélkül, valós
értéken történő értékelés – a
gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós Általános gyakorlat:
értéken történő értékeléséből származó, árfolyam-külön IFRS 13 93 e ii
bözet nélküli nyereségek (veszteségek) egyéb átfogó jöve
delemben megjelenített összege. [Hivatkozás: Valós
értéken [member]; Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

X duration
GainsLossesRecognisedInOt
herComprehensiveIncomeExc
ludingExchangeDifferencesFa
irValueMeasurementLiabilities

Egyéb átfogó jövedelemben
elszámolt nyereségek
(veszteségek) árfolyamkülönbözet nélkül, valós
értéken történő értékelés –
kötelezettségek

A kötelezettségek valós értéken történő értékeléséből szár Általános gyakorlat:
mazó, árfolyam-különbözet nélküli nyereségek (veszte IFRS 13 93 e ii
ségek) egyéb átfogó jövedelemben megjelenített összege.
[Hivatkozás: Valós értéken [member]; Egyéb átfogó jöve
delem]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOt
herComprehensiveIncomeFa
irValueMeasurementAssets

Egyéb átfogó jövedelemben
elszámolt nyereségek
(veszteségek) árfolyamkülönbözettel, valós értéken
történő értékelés – eszközök

Az eszközök valós értéken történő értékeléséből szár Közzététel: IFRS 13 93 e ii
mazó, az árfolyam-különbözetet is tartalmazó nyereségek
(veszteségek) egyéb átfogó jövedelemben megjelenített
összege. [Hivatkozás: Valós értéken [member]; Egyéb
átfogó jövedelem]

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag
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X duration

L 429/403

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Egyéb átfogó jövedelemben
elszámolt nyereségek
(veszteségek), valós értéken
történő értékelés – eszközök
[abstract]

GainsLossesRecognisedInOt
herComprehensiveIncomeFa
irValueMeasurementAsset
sAbstract

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOt
herComprehensiveIncomeFa
irValueMeasurementEntity
sOwnEquityInstruments

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOt
herComprehensiveIncomeFa
irValueMeasurementEntity
sOwnEquityInstrumentsAbst
ract

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOt
herComprehensiveIncomeFa
irValueMeasurementLiabilities

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOt
herComprehensiveIncomeFa
irValueMeasurementLiabilitie
sAbstract

Egyéb átfogó jövedelemben
elszámolt nyereségek
(veszteségek), valós értéken
történő értékelés –
kötelezettségek [abstract]

ifrs-full

X duration
GainsLossesRecognisedInOt
herComprehensiveIncomeOn
ExchangeDifferencesFairValue
MeasurementAssets

Egyéb átfogó jövedelemben
árfolyam-különbözetre
elszámolt nyereségek
(veszteségek), valós értéken
történő értékelés – eszközök

Az eszközök valós értéken történő értékeléséből szár Általános gyakorlat:
mazó, árfolyam-különbözetre elszámolt nyereségek (vesz IFRS 13 93 e ii
teségek) egyéb átfogó jövedelemben megjelenített összege.
[Hivatkozás: Valós értéken [member]; Egyéb átfogó jöve
delem]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOt
X duration
herComprehensiveIncomeOn
ExchangeDifferencesFairValue
MeasurementEntitysOwnEqui
tyInstruments

Egyéb átfogó jövedelemben
árfolyam-különbözetre
elszámolt nyereségek
(veszteségek), valós értéken
történő értékelés – a
gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós Általános gyakorlat:
értéken történő értékeléséből származó, árfolyam-külön IFRS 13 93 e ii
bözetre elszámolt nyereségek (veszteségek) egyéb átfogó
jövedelemben megjelenített összege. [Hivatkozás: Valós
értéken [member]; Egyéb átfogó jövedelem]

X duration

Egyéb átfogó jövedelemben
elszámolt nyereségek
(veszteségek) árfolyamkülönbözettel, valós értéken
történő értékelés – a
gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

HU

ifrs-full

A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós Közzététel: IFRS 13 93 e ii
értéken történő értékeléséből származó, az árfolyamkülönbözetet is tartalmazó nyereségek (veszteségek)
egyéb átfogó jövedelemben megjelenített összege. [Hivat
kozás: Valós értéken [member]; Egyéb átfogó jövedelem]

Egyéb átfogó jövedelemben
elszámolt nyereségek
(veszteségek) árfolyamkülönbözettel, valós értéken
történő értékelés –
kötelezettségek

A kötelezettségek valós értéken történő értékeléséből szár Közzététel: IFRS 13 93 e ii
mazó, az árfolyam-különbözetet is tartalmazó nyereségek
(veszteségek) egyéb átfogó jövedelemben megjelenített
összege. [Hivatkozás: Valós értéken [member]; Egyéb
átfogó jövedelem]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Egyéb átfogó jövedelemben
elszámolt nyereségek
(veszteségek), valós értéken
történő értékelés – a
gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai [abstract]
X duration

L 429/404

Előtag

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInOt
herComprehensiveIncomeOn
FinancialLiabilitiesAtFairValu
eThroughProfitOrLossDesig
natedUponInitialRecognitio
nOrSubsequently

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInPro
fitOrLossAttributableToChan
geInUnrealisedGainsOrLosses
ForAssetsHeldAtEndOfPeriod
FairValueMeasurement

Hivatkozások

A kötelezettségek valós értéken történő értékeléséből szár Általános gyakorlat:
mazó, árfolyam-különbözetre elszámolt nyereségek (vesz IFRS 13 93 e ii
teségek) egyéb átfogó jövedelemben megjelenített összege.
[Hivatkozás: Valós értéken [member]; Egyéb átfogó jöve
delem]

X duration,
credit

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi
kötelezettségekből származó,
az egyéb átfogó jövedelemben
megjelenített nyereségek
(veszteségek), kezdeti
megjelenítéskor vagy később
megjelölve

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, kezdeti Közzététel: IFRS 7 20 a i
megjelenítéskor vagy később ekként megjelölt pénzügyi
eszközökből származó nyereségek (veszteségek) egyéb
átfogó jövedelemben megjelenített összege. [Hivatkozás:
Kezdeti megjelenítéskor vagy később eredménnyel
szemben valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi
kötelezettségekből származó nyereségek (veszteségek)]

X duration,
credit

Időszak végén tartott
eszközökből származó nem
realizált nyereségek vagy
veszteségek változásának
tulajdonítható, az eredményben
megjelenített nyereségek
(veszteségek) – valós értéken
történő értékelés

A beszámolási időszak végén tartott, valós értéken értékelt Közzététel: IFRS 13 93 f
eszközökből származó nem realizált nyereségek vagy
veszteségek változásának tulajdonítható, az eredményben
megjelenített nyereségek (veszteségek). [Hivatkozás: Valós
értéken [member]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInPro X duration,
fitOrLossAttributableToChan credit
geInUnrealisedGainsOrLosses
ForEntitysOwnEquityInstru
mentsHeldAtEndOfPeriodFair
ValueMeasurement

Gazdálkodó egység időszak
végén tartott saját
tőkeinstrumentumaiból
származó nem realizált
nyereségek vagy veszteségek
változásának tulajdonítható, az
eredményben megjelenített
nyereségek (veszteségek) –
valós értéken történő értékelés

A gazdálkodó egység beszámolási időszak végén tartott, Közzététel: IFRS 13 93 f
valós értéken értékelt saját tőkeinstrumentumaiból szár
mazó nem realizált nyereségek vagy veszteségek változá
sának tulajdonítható, az eredményben megjelenített nyere
ségek (veszteségek). [Hivatkozás: Valós értéken [member];
A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai [member]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInPro
fitOrLossAttributableToChan
geInUnrealisedGainsOrLosses
ForLiabilitiesHeldAtEndOfPe
riodFairValueMeasurement

Időszak végén tartott
kötelezettségekből származó
nem realizált nyereségek vagy
veszteségek változásának
tulajdonítható, az eredményben
megjelenített nyereségek
(veszteségek) – valós értéken
történő értékelés

A beszámolási időszak végén tartott, valós értéken értékelt Közzététel: IFRS 13 93 f
kötelezettségek származó nem realizált nyereségek vagy
veszteségek változásának tulajdonítható, az eredményben
megjelenített nyereségek (veszteségek). [Hivatkozás: Valós
értéken [member]]

X duration,
credit

L 429/405

Egyéb átfogó jövedelemben
árfolyam-különbözetre
elszámolt nyereségek
(veszteségek), valós értéken
történő értékelés –
kötelezettségek

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

X duration
GainsLossesRecognisedInOt
herComprehensiveIncomeOn
ExchangeDifferencesFairValue
MeasurementLiabilities

Dokumentációs címke

HU

ifrs-full

Címke

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

X duration

Az eredményben megjelenített
nyereségek (veszteségek)
árfolyam-különbözet nélkül,
valós értéken történő értékelés
– eszközök

Az eszközök valós értéken történő értékeléséből szár Általános gyakorlat:
mazó, árfolyam-különbözet nélküli nyereségek (veszte IFRS 13 93 e i
ségek) eredményben megjelenített összege. [Hivatkozás:
Valós értéken [member]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInPro
fitOrLossExcludingExchange
DifferencesFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

X duration

Az eredményben megjelenített
nyereségek (veszteségek)
árfolyam-különbözet nélkül,
valós értéken történő értékelés
– a gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós Általános gyakorlat:
értéken történő értékeléséből származó, árfolyam-külön IFRS 13 93 e i
bözet nélküli nyereségek (veszteségek) eredményben
megjelenített összege. [Hivatkozás: Valós értéken [mem
ber]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInPro
fitOrLossExcludingExchange
DifferencesFairValueMeasure
mentLiabilities

X duration

Az eredményben megjelenített
nyereségek (veszteségek)
árfolyam-különbözet nélkül,
valós értéken történő értékelés
– kötelezettségek

A kötelezettségek valós értéken történő értékeléséből szár Általános gyakorlat:
mazó, árfolyam-különbözet nélküli nyereségek (veszte IFRS 13 93 e i
ségek) eredményben megjelenített összege. [Hivatkozás:
Valós értéken [member]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInPro
fitOrLossFairValueMeasure
mentAssets

X duration

Az eredményben megjelenített
nyereségek (veszteségek)
árfolyam-különbözettel, valós
értéken történő értékelés –
eszközök

Az eszközök valós értéken történő értékeléséből szár Közzététel: IFRS 13 93 e i
mazó, árfolyam-különbözetet is tartalmazó nyereségek
(veszteségek) eredményben megjelenített összege. [Hivat
kozás: Valós értéken [member]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInPro
fitOrLossFairValueMeasure
mentAssetsAbstract

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInPro
fitOrLossFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

GainsLossesRecognisedInPro
fitOrLossExcludingExchange
DifferencesFairValueMeasure
mentAssets

HU

ifrs-full

L 429/406

Előtag

Eredményben megjelenített
nyereségek (veszteségek), valós
értéken történő értékelés –
eszközök [abstract]

X duration

A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós Közzététel: IFRS 13 93 e i
értéken történő értékeléséből származó, árfolyam-külön
bözetet is tartalmazó nyereségek (veszteségek) ered
ményben megjelenített összege. [Hivatkozás: Valós
értéken [member]]

2020.12.18.

Az eredményben megjelenített
nyereségek (veszteségek)
árfolyam-különbözettel, valós
értéken történő értékelés – a
gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Eredményben megjelenített
nyereségek (veszteségek), valós
értéken történő értékelés – a
gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai [abstract]

GainsLossesRecognisedInPro
fitOrLossFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
mentsAbstract

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInPro
fitOrLossFairValueMeasure
mentLiabilities

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInPro
fitOrLossFairValueMeasure
mentLiabilitiesAbstract

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInPro
fitOrLossOnBuyingReinsu
rance

X duration,
credit

Viszontbiztosítás
megvásárlásából származó, az
eredményben megjelenített
nyereségek (veszteségek)

A gazdálkodó egység által megvásárolt viszontbiztosí Közzététel: IFRS 4 37 b i
tásból származó, az eredményben megjelenített nyere (hatályát veszti: 2021.1.1.)
ségek (veszteségek).

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInPro
fitOrLossOnExchangeDiffe
rencesFairValueMeasuremen
tAssets

X duration

Az eredményben megjelenített,
árfolyam-különbözetre
elszámolt nyereségek
(veszteségek), valós értéken
történő értékelés – eszközök

Az eszközök valós értéken történő értékeléséből szár Általános gyakorlat:
mazó, árfolyam-különbözetre elszámolt nyereségek (vesz IFRS 13 93 e i
teségek) eredményben megjelenített összege. [Hivatkozás:
Valós értéken [member]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInPro
fitOrLossOnExchangeDiffe
rencesFairValueMeasuremen
tEntitysOwnEquityInstru
ments

X duration

Az eredményben megjelenített,
árfolyam-különbözetre
elszámolt nyereségek
(veszteségek), valós értéken
történő értékelés – a
gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós Általános gyakorlat:
értéken történő értékeléséből származó, árfolyam-külön IFRS 13 93 e i
bözetre elszámolt nyereségek (veszteségek) eredményben
megjelenített összege. [Hivatkozás: Valós értéken [mem
ber]]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedInPro
fitOrLossOnExchangeDiffe
rencesFairValueMeasurement
Liabilities

X duration

Az eredményben megjelenített,
árfolyam-különbözetre
elszámolt nyereségek
(veszteségek), valós értéken
történő értékelés –
kötelezettségek

A kötelezettségek valós értéken történő értékeléséből szár Általános gyakorlat:
mazó, árfolyam-különbözetre elszámolt nyereségek (vesz IFRS 13 93 e i
teségek) eredményben megjelenített összege. [Hivatkozás:
Valós értéken [member]]

X duration

Az eredményben megjelenített
nyereségek (veszteségek)
árfolyam-különbözettel, valós
értéken történő értékelés –
kötelezettségek

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

A kötelezettségek valós értéken történő értékeléséből szár Közzététel: IFRS 13 93 e i
mazó, árfolyam-különbözetet is tartalmazó nyereségek
(veszteségek) eredményben megjelenített összege. [Hivat
kozás: Valós értéken [member]]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Eredményben megjelenített
nyereségek (veszteségek), valós
értéken történő értékelés –
kötelezettségek [abstract]

L 429/407

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi
kötelezettségekből származó,
az eredményben elszámolt
nyereségek (veszteségek),
kezdeti megjelenítéskor vagy
később megjelölve

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, kezdeti Közzététel: IFRS 7 20 a i
megjelenítéskor vagy később ekként megjelölt pénzügyi
eszközökből származó, az eredményben megjelenített
nyereségek (veszteségek). [Hivatkozás: Kezdeti megjelení
téskor vagy később eredménnyel szemben valós értéken
értékeltként megjelölt pénzügyi kötelezettségekből szár
mazó nyereségek (veszteségek)]

ifrs-full

GainsLossesRecognisedWhen
ControlInSubsidiaryIsLost

X duration,
credit

Leányvállalat feletti ellenőrzés
elvesztésekor elszámolt
nyereségek (veszteségek)

A leányvállalat feletti ellenőrzés elvesztésével összefüg Közzététel: IFRS 12 19
gésben elszámolt, a korábbi ellenőrző részesedésnek tulaj
donítható nyereségek (veszteségek).

ifrs-full

GainsOnChangeInFairValue
OfDerivatives

X duration,
credit

Származékos termékek
valósérték-változásából
származó nyereségek

A származékos termékek eredményben megjelenített Általános gyakorlat: IAS 1 85
valósérték-változásából származó nyereségek. [Hivatkozás:
Származékos termékek [member]]

ifrs-full

GainsOnDisposalsOfInvest
mentProperties

X duration,
credit

Befektetési célú ingatlanok
elidegenítéséből származó
nyereségek

A befektetési célú ingatlanok elidegenítéséből származó Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
nyereség. [Hivatkozás: Befektetési célú ingatlan]

ifrs-full

GainsOnDisposalsOfInvest
ments

X duration,
credit

Befektetések elidegenítéséből
származó nyereségek

A befektetések elidegenítéséből származó nyereség.

ifrs-full

GainsOnDisposalsOfNoncur
rentAssets

X duration,
credit

Befektetett eszközök
elidegenítéséből származó
nyereségek

A befektetett eszközök elidegenítéséből származó nyere Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
ség. [Hivatkozás: Befektetett eszközök]

ifrs-full

GainsOnDisposalsOfProperty
PlantAndEquipment

X duration,
credit

Ingatlanok, gépek és
berendezések elidegenítéséből
származó nyereségek

Az ingatlanok, gépek és berendezések elidegenítéséből Közzététel: IAS 1 98 c
származó nyereség. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és
berendezések]

ifrs-full

GainsOnLitigationSettlements

X duration,
credit

Peres ügyek lezárásából
származó nyereségek

A peres ügyek lezárásából származó nyereség.

ifrs-full

GamingLicencesMember

member

Játéklicencek [member]

Ez az elem a játékhoz kapcsolódó licenceket jelöli. [Hivat Általános gyakorlat: IAS 38 119
kozás: Licencek [member]]

ifrs-full

GasDistributionMember

member

Gázelosztás [member]

Ez az elem a gazdálkodó egység gázelosztáshoz kapcso Példa: IFRS 14 IE2, példa:
IFRS 14 33
lódó tevékenységét jelöli.

Közzététel: IAS 1 98 d

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

GainsLossesRecognisedInPro X duration,
fitOrLossOnFinancialLiabilitie credit
sAtFairValueThroughProfitOr
LossDesignatedUponInitialRe
cognitionOrSubsequently

HU

ifrs-full

L 429/408

Előtag

Közzététel: IAS 1 98 f

2020.12.18.

X duration,
debit

Általános és igazgatási
ráfordítás

A gazdálkodó egység általános és igazgatási tevékenysége Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
ihez kapcsolódó ráfordítás összege.

ifrs-full

GeographicalAreasAxis

axis

Földrajzi területek [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Példa: IAS 19 138 a, példa: IFRS
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel 15 B89 b, példa: IFRS 17 96 b
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg. (hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
IFRS 8 33

ifrs-full

GeographicalAreasMember

member

Földrajzi területek [member]

Ez az elem összesített földrajzi területeket jelöl. Egyéb Példa: IAS 19 138 a, példa: IFRS
elemek hiányában a »Földrajzi területek« tengely alap 15 B89 b, példa: IFRS 17 96 b
értékét is jelöli.
(hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
IFRS 8 33

ifrs-full

GoodsOrServicesTransferre
dAtPointInTimeMember

member

Konkrét időpontban átadott
áruk vagy szolgáltatások
[member]

Ez az elem a vevőknek konkrét időpontban átadott árukat Példa: IFRS 15 B89 f
vagy szolgáltatásokat jelöli. [Hivatkozás: Konkrét
időpontban kielégített teljesítési kötelmek [member]]

ifrs-full

GoodsOrServicesTransferre
dOverTimeMember

member

Folyamatosan átadott áruk
vagy szolgáltatások [member]

Ez az elem a vevőknek folyamatosan átadott árukat vagy Példa: IFRS 15 B89 f
szolgáltatásokat jelöli. [Hivatkozás: Folyamatosan kielé
gített teljesítési kötelmek [member]]

ifrs-full

GoodsSoldDirectlyToConsu
mersMember

member

Közvetlenül a fogyasztónak
értékesített áruk [member]

Ez az elem a közvetlenül a fogyasztónak értékesített Példa: IFRS 15 B89 g
árukat jelöli.

ifrs-full

GoodsSoldThroughIntermedi
ariesMember

member

Közvetítőn keresztül
értékesített áruk [member]

Ez az elem a közvetítőn keresztül értékesített árukat jelöli. Példa: IFRS 15 B89 g

ifrs-full

Goodwill

X instant,
debit

Cégérték

Az olyan eszközök összege, amelyek egy üzleti kombi
náció során megszerzett, más eszközökből keletkező,
egyenként nem azonosított és elkülönítve nem megjelení
tett, jövőbeli gazdasági hasznokat testesítenek meg.
[Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

Hivatkozások

Közzététel:
közzététel:
közzététel:
közzététel:

IAS 1 54 c,
IAS 36 134 a,
IAS 36 135 a,
IFRS 3 B67 d

L 429/409

GeneralAndAdministrativeEx
pense

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

ifrs-full

GoodwillDerecognisedWitho
utHavingPreviouslyBeenInclu
dedInDisposalGroupClassifie
dAsHeldForSale

X duration,
credit

Kivezetett goodwill, amely
korábban nem tartozott
értékesítésre tartottá minősített
elidegenítési csoportba

Az olyan kivezetett goodwill összege, amely korábban Közzététel: IFRS 3 B67 d iv
nem tartozott értékesítésre tartottá minősített elidegenítési
csoportba. [Hivatkozás: Goodwill; Értékesítésre tartottá
minősített elidegenítési csoportok [member]]

ifrs-full

GoodwillExpectedDeductible
ForTaxPurposes

X instant,
debit

Adózási szempontból
várhatóan levonható goodwill

Egy üzleti kombinációban az adózási szempontból várha Közzététel: IFRS 3 B64 k
tóan levonható goodwill összege. [Hivatkozás: Goodwill;
Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

GoodwillMember

member

Goodwill [member]

Ez az elem a goodwillt jelöli. [Hivatkozás: Goodwill]

ifrs-full

GoodwillRecognisedAsOfAc
quisitionDate

X instant,
debit

Akvizíció időpontjára
vonatkozóan megjelenített
goodwill

Az üzleti kombinációval kapcsolatos goodwillnek az akvi Példa: IFRS 3 B64, példa:
zíció időpontjára vonatkozóan megjelenített összege. IFRS 3 IE72
[Hivatkozás: Goodwill; Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

GovernmentCustomersMem
ber

member

Kormányzati vevők [member]

Ez az elem a kormányzati vevőket jelöli. [Hivatkozás: Példa: IFRS 15 B89 c
Kormányzat [member]]

ifrs-full

GovernmentDebtInstruments
Held

X instant,
debit

Tartott állami
adósságinstrumentumok

A kormányzat által kibocsátott és a gazdálkodó egység Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
által tartott adósságinstrumentumok összege. [Hivatkozás:
Tartott adósságinstrumentumok; Kormányzat [member]]

ifrs-full

GovernmentGrants

X instant,
credit

Állami támogatások

Az erőforrásoknak egy gazdálkodó egység részére történő Általános gyakorlat: IAS 1 55
olyan, halasztott bevételként elszámolt átadása formájában
nyújtott állami közreműködések összege, amelyeket a
gazdálkodó egység működési tevékenységéhez kapcso
lódó, meghatározott feltételek múltbeli vagy jövőbeli telje
sítése ellenében nyújtanak. Nem tartoznak ide az állami
közreműködésnek azon formái, amelyeknek észszerűen
nincs nekik tulajdonítható értékük, valamint azok az
állammal kötött ügyletek, amelyeket nem lehet megkülön
böztetni a gazdálkodó egység szokásos kereskedelmi
ügyleteitől. [Hivatkozás: Kormányzat [member]]

ifrs-full

GovernmentMember

member

Kormányzat [member]

Ez az elem kormányzatokat, kormányzati szerveket és Közzététel: IFRS 8 34
hasonló helyi, nemzeti vagy nemzetközi testületeket jelöl.

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

HU

Az elem típusa
és attribútumai

L 429/410

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

Példa: IAS 36 127
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

GrossAmountArisingFromIn
suranceContractsMember

member

Biztosítási szerződésekből
származó bruttó összeg
[member]

Ez az elem a biztosítási szerződésekből származó bruttó Általános gyakorlat: IFRS 4
összeget jelöli. [Hivatkozás: Biztosítási szerződések típusai »Közzététel« (hatályát veszti:
[member]]
2021.1.1.)

ifrs-full

GrossCarryingAmountMem
ber

member

Bruttó könyv szerinti érték
[member]

Ez az elem azt az összeget jelöli, amelyen egy eszközt – a
kapcsolódó halmozott értékcsökkenés és a halmozott
értékvesztés miatti veszteségek levonása után – kimutat
nak. [Hivatkozás: Értékcsökkenési és amortizációs leírás;
Értékvesztés miatti veszteség]

ifrs-full

GrossContractualAmountsRe
ceivableForAcquiredReceivab
les

X instant,
debit

Követelések bruttó szerződés
szerinti összege a megszerzett
követeléseknél

A követelések bruttó szerződés szerinti összege az üzleti Közzététel: IFRS 3 B64 h ii
kombinációban megszerzett követeléseknél. [Hivatkozás:
Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

GrossFinancialAssetsSetOffA
gainstFinancialLiabilitiesSub
jectToOffsettingEnforceable
MasterNettingArrangement
sOrSimilarAgreements

X instant,
debit

Beszámítás, érvényesíthető
nettósítási keretmegállapodás
vagy hasonló megállapodás
tárgyát képező pénzügyi
kötelezettségekkel szemben
beszámított bruttó pénzügyi
eszközök

A pénzügyi kötelezettségekkel szemben beszámított pénz Közzététel: IFRS 7 13C b
ügyi eszközök összege, ha: a) a gazdálkodó egységnek
jogilag kikényszeríthető joga van a megjelenített összegek
egymással szembeni beszámítására; és b) a gazdálkodó
egység nettó alapon kívánja rendezni azokat, vagy egyi
dejűleg kívánja a követelést realizálni és rendezni a köte
lezettséget. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök; Pénzügyi
kötelezettségek]

ifrs-full

GrossFinancialAssetsSubject
ToOffsettingEnforceableMas
terNettingArrangementsOrSi
milarAgreements

X instant,
debit

Beszámítás, érvényesíthető
nettósítási keretmegállapodás
vagy hasonló megállapodás
tárgyát képező bruttó pénzügyi
eszközök

Azon megjelenített pénzügyi eszközök bruttó összege, Közzététel: IFRS 7 13C a
amelyek beszámítás, érvényesíthető nettósítási keretmegál
lapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képezik.
[Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

HU
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2020.12.18.

Előtag
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Közzététel: IAS 16 73 d,
közzététel: IAS 38 118 c,
közzététel: IAS 40 79 c,
közzététel: IAS 41 54 f,
közzététel: IFRS 3 B67 d,
közzététel: IFRS 7 35I, közzététel:
IFRS 7 35M, példa: IFRS 7 35N,
általános gyakorlat: IFRS 7 IG29
(hatályát veszti: 2021.1.1.),
általános gyakorlat: IFRS 7 37 b
(hatályát veszti: 2021.1.1.)

L 429/411

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Beszámítás, érvényesíthető
nettósítási keretmegállapodás
vagy hasonló megállapodás
tárgyát képező pénzügyi
eszközökkel szemben
beszámított bruttó pénzügyi
kötelezettségek

A pénzügyi eszközökkel szemben beszámított pénzügyi Közzététel: IFRS 7 13C b
kötelezettségek összege, ha: a) a gazdálkodó egységnek
jogilag kikényszeríthető joga van a megjelenített összegek
egymással szembeni beszámítására; és b) a gazdálkodó
egység nettó alapon kívánja rendezni azokat, vagy egyi
dejűleg kívánja a követelést realizálni és rendezni a köte
lezettséget. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök; Pénzügyi
kötelezettségek]

ifrs-full

GrossFinancialLiabilitiesSub
jectToOffsettingEnforceable
MasterNettingArrangement
sOrSimilarAgreements

X instant,
credit

Beszámítás, érvényesíthető
nettósítási keretmegállapodás
vagy hasonló megállapodás
tárgyát képező bruttó pénzügyi
kötelezettségek

Azon megjelenített pénzügyi követelések bruttó összege, Közzététel: IFRS 7 13C a
amelyek beszámítás, érvényesíthető nettósítási keretmegál
lapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képezik.
[Hivatkozás: Pénzügyi kötelezettségek]

ifrs-full

GrossLeaseLiabilities

X instant,
credit

Bruttó lízingkötelezettségek

A pénzügyi költségek levonása előtti pénzügyilízing-köte Közzététel: IFRS 16 58, példa:
lezettségekhez kapcsolódó szerződéses diszkontálatlan IFRS 7 B11D a
cash flow-k összege. [Hivatkozás: Lízingkötelezettségek]

ifrs-full

GrossLoanCommitments

X instant,
credit

Bruttó hitelnyújtási
elkötelezettségek

A hitelfelvételre vonatkozó bruttó elkötelezettségekhez Példa: IFRS 7 B11D e
kapcsolódó szerződéses diszkontálatlan cash flow-k össze
ge.

ifrs-full

GrossProfit

X duration,
credit

Bruttó nyereség

A bevételek értékesítési költségekkel csökkentett összege. Példa: IAS 1 103
[Hivatkozás: Értékesítés költsége; Bevételek]

ifrs-full

GSMLicencesMember

member

GSM-licencek [member]

Ez az elem a mobil kommunikáció globális rendszeréhez Általános gyakorlat: IAS 38 119
(GSM) kapcsolódó licenceket jelöli. [Hivatkozás: Licenc- és
franchise-szerződések]

ifrs-full

GuaranteesMember

member

Garanciák [member]

Ez az elem olyan hivatalos, gyakran írásba foglalt ígére Példa: IFRS 7 B33
teket jelöl, amelyeknél az egyik fél felelősséget vállal egy
másik fél adósságáért vagy kötelezettségéért, vagy bizo
nyosságot nyújt arra, hogy meghatározott feltételek telje
sülni fognak.

ifrs-full

HedgedItemAssets

X instant,
debit

Fedezett tétel – eszközök

Az eszközként megjelenített fedezett tétel összege. [Hivat Közzététel: IFRS 7 24B a i
kozás: Fedezett tételek [member]]

2020.12.18.

X instant,
credit
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GrossFinancialLiabilitiesSetOf
fAgainstFinancialAssetsSub
jectToOffsettingEnforceable
MasterNettingArrangement
sOrSimilarAgreements
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

X instant,
credit

Fedezett tétel – kötelezettségek

A kötelezettségként megjelenített fedezett tétel összege. Közzététel: IFRS 7 24B a i
[Hivatkozás: Fedezett tételek [member]]

ifrs-full

HedgedItemsAxis

axis

Fedezett tételek [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 7 24B
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

HedgedItemsMember

member

Fedezett tételek [member]

Ez az elem a fedezett tételeket jelöli. A fedezett tétel lehet Közzététel: IFRS 7 24B
megjelenített eszköz vagy kötelezettség, meg nem jelení
tett biztos elkötelezettség, előre jelzett ügylet, vagy
külföldi érdekeltségbe történt nettó befektetés. A fedezett
tétel lehet: a) egyedi tétel; vagy b) tételcsoport (az IFRS 9
standard 6.6.1–6.6.6. és B6.6.1–B6.6.16. bekezdése függ
vényében). A fedezett tétel lehet egy ilyen tétel vagy tétel
csoport komponense (lásd az IFRS 9 standard 6.3.7. és a
B6.3.7–B6.3.25. bekezdését). Egyéb elemek hiányában ez
az elem a »Fedezett tételek« tengely alapértékét is jelöli.

ifrs-full

HedgeFundInvestmentsMem
ber

member

Fedezeti alapban lévő
befektetések [member]

Ez az elem a fedezeti alapokban lévő befektetéseket jelöli. Példa: IFRS 13 IE60, példa:
IFRS 13 94

ifrs-full

HedgesOfNetInvestmentInFo
reignOperationsMember

member

Külföldi érdekeltségekben lévő
nettó befektetések fedezeti
ügyletei [member]

A gazdálkodó egység azon monetáris tételeire vonatkozó
fedezeti ügyletek, amelyek külföldi érdekeltséggel szem
beni követelések vagy kötelezettségek, és amelyek rende
zését a belátható jövőben nem tervezik, és az nem is
valószínű. Külföldi érdekeltség a beszámolót készítő
gazdálkodó egység külföldi leányvállalata, társult vállalko
zása, közös vállalkozása vagy fióktelepe, amelyek a beszá
molót készítő gazdálkodó egységtől eltérő országban vagy
devizanemben vannak bejegyezve, vagy folytatják tevé
kenységüket.

ifrs-full

HedgesOfNetInvestmentsInFo
reignOperationsAbstract

IAS 39 86 c,
IFRS 7 24A,
IFRS 7 24B,
IFRS 7 24C

L 429/413

Külföldi érdekeltségben lévő
nettó befektetések fedezeti
ügyletei [abstract]

Közzététel:
közzététel:
közzététel:
közzététel:

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

HedgedItemLiabilities

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

HedgingGainsLossesForHed
geOfGroupOfItemsWithOff
settingRiskPositions

X duration,
credit

Egymást kiegyenlítő kockázati
pozíciókkal bíró elemek
csoportjának fedezetéből
származó fedezeti nyereségek
(veszteségek)

Az egymást kiegyenlítő kockázati pozíciókkal bíró elemek Közzététel: IFRS 9 6.6.4,
csoportjának fedezetéből származó fedezeti nyereségek közzététel: IFRS 7 24C b vi
(veszteségek).

ifrs-full

HedgingInstrumentAssets

X instant,
debit

Fedezeti instrumentum –
eszközök

Az eszközként megjelenített fedezeti instrumentum Közzététel: IFRS 7 24A a
összege. [Hivatkozás: Fedezeti instrumentumok [member]]

ifrs-full

HedgingInstrumentLiabilities

X instant,
credit

Fedezeti instrumentum –
kötelezettségek

A kötelezettségként megjelenített fedezeti instrumentum Közzététel: IFRS 7 24A a
összege. [Hivatkozás: Fedezeti instrumentumok [member]]

ifrs-full

HedgingInstrumentsAxis

axis

Fedezeti instrumentumok [axis] Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 7 23A,
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel közzététel: IFRS 7 24A
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

HedgingInstrumentsMember

member

Fedezeti instrumentumok
[member]

HU

ifrs-full
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Előtag
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Ez az elem a fedezeti instrumentumokat jelöli. Fedezeti Közzététel: IFRS 7 23A,
instrumentumként jelölhető meg: a) az eredménnyel közzététel: IFRS 7 24A
szemben valós értéken értékelt származékos termék,
kivéve egyes esetekben a kiírt opciókat (lásd az IFRS 9
standard B6.2.4. bekezdését); b) az eredménnyel szemben
valós értéken értékelt nem származékos pénzügyi eszköz
vagy nem származékos pénzügyi kötelezettség, kivéve, ha
olyan, eredménnyel szemben valós értéken értékeltként
megjelölt pénzügyi kötelezettségről van szó, amelynek
esetében a hitelkockázat változásainak tulajdonítható
valósérték-változás összege az IFRS 9 standard 5.7.7.
bekezdésének megfelelően az egyéb átfogó jövedelemben
kerül kimutatásra. Devizakockázatra vonatkozó fedezeti
ügylet esetében a nem származékos pénzügyi eszköz
vagy nem származékos pénzügyi kötelezettség devizakoc
kázati komponense akkor jelölhető meg fedezeti inst
rumentumként, amennyiben nem olyan tőkeinstrumen
tumban lévő befektetés, amely kapcsán a gazdálkodó
egység az IFRS 9 standard 5.7.5. bekezdésének megfele
lően úgy döntött, hogy a valós érték változásait az egyéb
átfogó jövedelemben mutatja ki. Egyéb elemek hiányában
ez az elem a »Fedezeti instrumentumok« tengely alap
értékét is jelöli.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Lejáratig tartandó befektetések

Az olyan fix vagy meghatározható kifizetésekkel és fix Közzététel: IFRS 7 8 b (hatályát
lejárattal bíró nem származékos pénzügyi eszközök veszti: 2021.1.1.)
összege, amelyeket a gazdálkodó egység határozottan
szándékozik és képes a lejáratig megtartani, ide nem
értve az alábbiakat: a) amelyeket a gazdálkodó egység a
kezdeti megjelenítéskor eredménnyel szemben valós
értéken értékeltnek jelöl meg; b) amelyeket a gazdálkodó
egység értékesíthetőnek jelöl meg; valamint c) amelyek
megfelelnek a kölcsönök és követelések fogalmának. A
gazdálkodó egység nem sorolhat be egy pénzügyi eszközt
lejáratig tartandónak, ha a gazdálkodó egység az aktuális
pénzügyi év alatt, vagy a két megelőző pénzügyi év alatt,
a lejárat előtt a jelentéktelennél nagyobb összegű (a teljes
lejáratig tartandó portfólióhoz viszonyítva jelentéktelennél
nagyobb összegű) lejáratig tartandó befektetéseket adott el
vagy sorolt át, kivéve, ha az értékesítések vagy átsorolá
sok: i. olyan közel vannak a lejárathoz, vagy a pénzügyi
eszköz lehívási napjához (pl. kevesebb, mint három
hónap van hátra a lejáratig), hogy a piaci kamatlábban
bekövetkező változásoknak nem lenne jelentős hatása a
pénzügyi eszköz valós értékére; ii. akkor következtek be,
amikor a gazdálkodó egység már lényegében a pénzügyi
eszköz teljes eredeti tőkeösszegét visszakapta az ütemezett
törlesztéseken vagy előtörlesztéseken keresztül; vagy iii.
olyan elszigetelt esemény miatt következtek be, amely a
gazdálkodó egység ellenőrzési körén kívül esik, és amely
nem ismétlődő jellegű, és amit a gazdálkodó egység
észszerű módon nem láthatott előre. [Hivatkozás: Szárma
zékos pénzügyi eszközök; Lejáratig tartandó befektetések;
Előtörlesztések]

ifrs-full

HeldtomaturityInvestments
CategoryMember

member

Lejáratig tartandó befektetések,
kategória [member]

Ez az elem a pénzügyi eszközök lejáratig tartandó befek Közzététel: IFRS 7 8 b (hatályát
tetés kategóriáját jelöli. [Hivatkozás: Lejáratig tartandó veszti: 2021.1.1.)
befektetések]

ifrs-full

HistoricalVolatilityForShares
MeasurementInputMember

member

A részvények múltbeli
volatilitása, értékelési input
[member]

Ez az elem a részvények értékelési inputként használt Példa: IFRS 13 B36 b
múltbeli volatilitását jelöli.

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/esef_role-000000

role

[000000] Akkor alkalmazandó
címkék, ha egy jelentés
tartalmazza a vonatkozó
információt.

L 429/415

X instant,
debit
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

[110000] Általános
információk a pénzügyi
kimutatásokról

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role210000

role

[210000] Pénzügyi helyzetre
vonatkozó kimutatás,
rövid/hosszú lejárat

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role220000

role

[220000] Pénzügyi helyzetre
vonatkozó kimutatás,
likviditási sorrend

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role310000

role

[310000] Átfogó jövedelemre
vonatkozó kimutatás,
eredmény, ráfordítás funkciója
szerint

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role320000

role

[320000] Átfogó jövedelemre
vonatkozó kimutatás,
eredmény, ráfordítás jellege
szerint

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role410000

role

[410000] Átfogó jövedelemre
vonatkozó kimutatás, az egyéb
átfogó jövedelem összetevői
adózás után bemutatva

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role420000

role

[420000] Átfogó jövedelemre
vonatkozó kimutatás, az egyéb
átfogó jövedelem összetevői
adózás előtt bemutatva

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role610000

role

[610000] Saját tőke
változásainak kimutatása

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role800100

role

[800100] Eszközök,
kötelezettségek és a saját tőke
alcsoportosításai

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role800200

role

[800200] Bevételek és
ráfordítások elemzése

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role800400

role

[800400] Saját tőke
változásainak kimutatása,
kiegészítő közzétételek

2020.12.18.

role
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http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role110000

Hivatkozások

HU
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Dokumentációs címke

L 429/416

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

[800500] Megjegyzések
felsorolása

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role800600

role

[800600] Számviteli politikák
felsorolása

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role810000

role

[810000] Megjegyzések –
Társasági információk és az
IFRS-eknek való megfelelésről
szóló nyilatkozat

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role861000

role

[861000] Megjegyzések –
Egyéb átfogó jövedelem
tételenkénti elemzése

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role861200

role

[861200] Megjegyzések –
Részvénytőke, tartalékok és
egyéb tőkerészesedés

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role880000

role

[880000] Megjegyzések –
További információk

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_10_role815000

role

[815000] Megjegyzések – A
beszámolási időszak vége utáni
események

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_12_role835110

role

[835110] Megjegyzések –
Nyereségadók

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_16_role822100

role

[822100] Megjegyzések –
Ingatlanok, gépek és
berendezések

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_19_role834480

role

[834480] Megjegyzések –
Munkavállalói juttatások

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_2_role826380

role

[826380] Megjegyzések –
Készletek

L 429/417

role

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_1_role800500

Hivatkozások

HU

esef_all

Dokumentációs címke

2020.12.18.
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péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

[831400] Megjegyzések –
Állami támogatások

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_21_role842000

role

[842000] Megjegyzések – Az
átváltási árfolyamok
változásainak hatásai

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_23_role836200

role

[836200] Megjegyzések –
Hitelfelvételi költségek

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_24_role818000

role

[818000] Megjegyzések –
Kapcsolt fél

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_26_role710000

role

[710000] Juttatásokhoz
rendelkezésre álló nettó
eszközök változásainak
kimutatása

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_27_role825480

role

[825480] Megjegyzések –
Egyedi pénzügyi kimutatások

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_29_role816000

role

[816000] Megjegyzések –
Hiperinflációs beszámolás

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_33_role838000

role

[838000] Megjegyzések – Egy
részvényre jutó nyereség

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_34_role813000

role

[813000] Megjegyzések –
Évközi pénzügyi beszámolás

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_36_role832410

role

[832410] Megjegyzések –
Eszközök értékvesztése

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_37_role827570

role

[827570] Megjegyzések –
Egyéb céltartalékok, függő
kötelezettségek és függő
követelések

2020.12.18.

role
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http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_20_role831400

Hivatkozások

HU

esef_all
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[823180] Megjegyzések –
Immateriális javak

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_40_role825100

role

[825100] Megjegyzések –
Befektetési célú ingatlan

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_41_role824180

role

[824180] Megjegyzések –
Mezőgazdaság

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_7_role510000

role

[510000] Cash flow-k
kimutatása, direkt módszer

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_7_role520000

role

[520000] Cash flow-k
kimutatása, indirekt módszer

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_7_role800300

role

[800300] Cash flow-k
kimutatása, kiegészítő
közzétételek

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_7_role851100

role

[851100] Megjegyzések – Cash
flow-k kimutatása

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_8_role811000

role

[811000] Megjegyzések –
Számviteli politikák, a
számviteli becslések változásai
és hibák

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifric_2_role868500

role

[868500] Megjegyzések – Tagi
részesedések szövetkezeti
gazdálkodó egységekben és
hasonló instrumentumok

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifric_5_role868200

role

[868200] Megjegyzések – A
leszerelési, a helyreállítási és a
környezetrehabilitációs
pénzalapokból származó
érdekeltségekre vonatkozó
jogok

L 429/419

role
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http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ias_38_role823180

Hivatkozások

HU

esef_all
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[819100] Megjegyzések – Első
alkalmazás

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_12_role825700

role

[825700] Megjegyzések – Más
gazdálkodó egységekben lévő
érdekeltségek

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_13_role823000

role

[823000] Megjegyzések –
Valós értéken történő értékelés

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_14_role824500

role

[824500] Megjegyzések –
Hatósági halasztott számlák

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_15_role831150

role

[831150] Megjegyzések –
Vevői szerződésekből
származó bevétel

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_16_role832610

role

[832610] Megjegyzések –
Lízingek

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_17_role836600

role

[836600] Megjegyzések –
Biztosítási szerződések (IFRS
17)

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_2_role834120

role

[834120] Megjegyzések –
Részvényalapú kifizetési
megállapodások

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_3_role817000

role

[817000] Megjegyzések –
Üzleti kombinációk

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_4_role836500

role

[836500] Megjegyzések –
Biztosítási szerződések

2020.12.18.

role
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http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_1_role819100

Hivatkozások

HU

esef_all
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[825900] Megjegyzések –
Értékesítésre tartott befektetett
eszközök és megszűnt
tevékenységek

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_6_role822200

role

[822200] Megjegyzések –
Ásványkincsek feltárása és
felmérése

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_7_role822390

role

[822390] Megjegyzések –
Pénzügyi instrumentumok

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_8_role871100

role

[871100] Megjegyzések –
Működési szegmensek

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_axi_role

role

Tengelyre vonatkozó összesítés
validációja

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_cro_role

role

Időszakok közötti összesítés
validációja

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_eps_role

role

Egy részvényre jutó eredmény
validációja

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs-dim_role901000

role

[901000] Axis –
Visszamenőleges alkalmazás és
visszamenőleges
újramegállapítás

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs-dim_role901100

role

[901100] Axis – IFRS
előírásától való eltérés

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs-dim_role901500

role

[901500] Axis – Létrehozás
időpontja

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs-dim_role903000

role

[903000] Axis – Folytatódó és
megszűnt tevékenységek

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs-dim_role904000

role

[904000] Axis – Értékesítésre
tartottá minősített eszközök és
kötelezettségek

L 429/421

role

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs_5_role825900

Hivatkozások

HU

esef_all
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[913000] Axis – Konszolidált
és egyedi pénzügyi
kimutatások

esef_all

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/sic_29_role832900

role

[832900] Megjegyzések –
Szolgáltatási koncessziós
megállapodások

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/cor/esef_con_role

role

Kontextus validációja

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/cor/esef_fac_role

role

Tények és lábjegyzetek
validációja

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/cor/esef_man_role

role

Kötelező megjelölések
validációja

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/cor/esef_role999999

role

[999999] Dimenzionálisan
nem meghatározott tételsorok

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/cor/ifrs_equ_role

role

Tény-ekvivalencia validáció

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/cor/ifrs_neg1_role

role

Negatív tény validációja (1)

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/cor/ifrs_neg2_role

role

Negatív tény validációja (2)

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/cor/ifrs_per_role

role

Figyelmeztetés százalékos
arány alapján

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/cor/ifrs_pos_role

role

Pozitív tény validációja

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/cor/ifrs_tech_role

role

Technikai validáció

esef_cor

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/cor/ifrs-dim_role990000

role

[990000] Axis –
Nemteljesítések

esma_
technical

http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/ext/
BlockDefaultUseOf
LineItemsScenario

role

Az adott forgatókönyvnél
(kifejezett engedélyezés
hiányában) tiltja a tételsorok
alapértelmezett használatát

2020.12.18.

role
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http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/all/ifrs-dim_role913000
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HU

esef_all
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http://www.esma.europa.eu/
xbrl/role/ext/
BlockDefaultUseOf
LineItemsSegment

role

Az adott szegmensnél
(kifejezett engedélyezés
hiányában) tiltja a tételsorok
alapértelmezett használatát

ifrs-full

IdentifiableAssetsAcquiredLia
bilitiesAssumed

X instant,
debit

Megszerzett azonosítható
eszközök (átvállalt
kötelezettségek)

ifrs-full

IdentifiableIntangibleAssets
RecognisedAsOfAcquisition
Date

X instant,
debit

Akvizíció időpontjára
Az üzleti kombinációban megszerzett azonosítható Példa: IFRS 3 B64 i, példa:
vonatkozóan megjelenített,
immateriális javaknak az akvizíció időpontjára vonatko IFRS 3 IE72
azonosítható immateriális javak zóan megjelenített összege. [Hivatkozás: Immateriális
javak a goodwill kivételével; Üzleti kombinációk [mem
ber]]

ifrs-full

IdentificationOfUnadjusted
ComparativeInformation

text

Módosítatlan összehasonlító
információk azonosítása

A pénzügyi kimutatásokban szerepeltetett módosítatlan Közzététel: IFRS 10 C6B,
összehasonlító információk azonosítása.
közzététel: IFRS 11 C13B,
közzététel: IAS 16 80A,
közzététel: IAS 27 18I,
közzététel: IAS 38 130I,
közzététel: IFRS 17 C27
(hatályos: 2021.1.1.)

ifrs-full

IdentityOfPriceIndex

text

Árindex meghatározásának
ismertetése

Az olyan gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásaiban Közzététel: IAS 29 39 c
szereplő információk újramegállapításához használt álta
lános árindex meghatározásának ismertetése, amelynek
funkcionális pénzneme valamely hiperinflációs gazdaság
pénzneme.

ifrs-full

IFRSsMember

member

IFRS-ek [member]

Ez az elem a Nemzetközi Számviteli Standard Testület Közzététel: IFRS 1 24
(IASB) által kiadott standardokat és értelmezéseket jelöli,
amelynek részei: a) a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási
Standardok; b) a nemzetközi számviteli standardok; c) az
IFRIC értelmezések; valamint d) a SIC értelmezések. Egyéb
elemek hiányában a »Korábbi számviteli szabályozásról az
IFRS-ekre történő áttérés pénzügyi hatása« tengely alap
értékét is jelöli.

HU

esma_
technical

2020.12.18.

Előtag

Az üzleti kombinációban megszerzett nettó azonosítható Példa: IFRS 3 B64 i, példa:
eszközöknek vagy vállalt kötelezettségeknek az akvizíció IFRS 3 IE72
időpontjára vonatkozóan megjelenített összege. [Hivatko
zás: Üzleti kombinációk [member]]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
L 429/423

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke
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Éretlen biológiai eszközök
[member]

Ez az elem az éretlen biológiai eszközöket jelöli. Az Példa: IAS 41 43
éretlen biológiai eszközök azok az eszközök, amelyek
nem érték el a begyűjthetőség állapotát (a fogyasztható
biológiai eszközök esetében), vagy amelyek nem képesek
a rendszeres betakarítást elviselni (a termő biológiai
eszközöknél). [Hivatkozás: Biológiai eszközök]

ifrs-full

ImpairmentLoss

X duration,
debit

Értékvesztés miatti veszteség

Az az összeg, amelyet az eszköz vagy pénztermelő egység Közzététel: IAS 36 130 b,
könyv szerinti értékének csökkentéseként megjelenítve közzététel: IAS 36 130 d ii
adódik annak megtérülő értéke. [Hivatkozás: Könyv
szerinti érték [member]]

ifrs-full

ImpairmentLossAssetsRecog
nisedFromCostsIncurredTo
ObtainOrFulfilContractsWith
Customers

X duration,
debit

Értékvesztés miatti veszteség –
vevői szerződés megkötése
vagy teljesítése során felmerült
költségekből megjelenített
eszközök

Vevői szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcso Közzététel: IFRS 15 128 b
latos költségekből származó megjelenített eszközök érték
vesztés miatti veszteségének összege. [Hivatkozás: Vevői
szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos
költségekből származó megjelenített eszközök; Érték
vesztés miatti veszteség]

ifrs-full

ImpairmentLossImpairment
GainAndReversalOfImpair
mentLossDeterminedInAccor
danceWithIFRS9

X duration,
debit

IFRS 9 standarddal
összhangban meghatározott
értékvesztés miatti veszteség
(értékvesztés miatti nyereség és
az értékvesztés miatti veszteség
visszaírása)

Az olyan értékvesztés miatti veszteség, értékvesztés miatti Közzététel: IAS 1 82 ba
nyereség vagy visszaírt értékvesztés miatti veszteség
összege, amelyet az IFRS 9 standard 5.5.8. bekezdésének
megfelelően az eredményben jelenítenek meg, és amely az
IFRS 9 standard 5.5. szakaszában foglalt értékvesztési
követelmények alkalmazásából ered.

ifrs-full

ImpairmentLossOnFinancia
lAssets

X duration,
debit

Pénzügyi eszközök értékvesztés A pénzügyi eszközök értékvesztés miatti veszteségének Közzététel: IFRS 7 20 e (hatályát
miatti vesztesége
összege. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök; Értékvesztés veszti: 2021.1.1.)
miatti veszteség]

ifrs-full

ImpairmentLossOnReceivable X duration,
sOrContractAssetsArising
debit
FromContractsWithCusto
mers

Vevői szerződésekből
származó követelések vagy
szerződéses eszközök
értékvesztés miatti vesztesége

A vevői szerződésekből származó követelések vagy szer Közzététel: IFRS 15 113 b
ződéses eszközök értékvesztés miatti veszteségének
összege. [Hivatkozás: Szerződéses eszközök; Értékvesztés
miatti veszteség; Vevői szerződésekből származó követe
lések]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedI
nOtherComprehensiveIncome

Egyéb átfogó jövedelemben
elszámolt értékvesztés miatti
veszteség

Az egyéb átfogó jövedelemben megjelenített értékvesztés Közzététel: IAS 36 126 c,
miatti veszteség összege. Egy átértékelt eszköz érték közzététel: IAS 36 129 a
vesztés miatti veszteségét az egyéb átfogó jövedelemben
számolják el olyan mértékben, amennyiben az érték
vesztés miatti veszteség nem haladja meg az ugyanahhoz
az eszközhöz kapcsolódó átértékelési többlet összegét.
[Hivatkozás: Értékvesztés miatti veszteség; Átértékelési
többlet; Egyéb átfogó jövedelem]

X duration,
debit

2020.12.18.
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ember

HU

ifrs-full

L 429/424

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Egyéb átfogó jövedelemben
elszámolt értékvesztés miatti
veszteség – immateriális javak
a goodwill kivételével

Az egyéb átfogó jövedelemben a goodwilltől eltérő imma Közzététel: IAS 38 118 e iii
teriális javakra elszámolt értékvesztés miatti veszteség
összege. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelemben elszá
molt értékvesztés miatti veszteség; Immateriális javak a
goodwill kivételével]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedI
nOtherComprehensiveInco
mePropertyPlantAndEquip
ment

X duration

Egyéb átfogó jövedelemben
elszámolt értékvesztés miatti
veszteség – ingatlanok, gépek
és berendezések

Az egyéb átfogó jövedelemben az ingatlanokra, gépekre és Közzététel: IAS 16 73 e iv
berendezésekre elszámolt értékvesztés miatti veszteség
összege. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelemben elszá
molt értékvesztés miatti veszteség; Ingatlanok, gépek és
berendezések]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLoss

X duration,
debit

Eredményben elszámolt
értékvesztés miatti veszteség

Az értékvesztés miatti veszteség eredményben elszámolt Közzététel: IAS 36 126 a,
összege. [Hivatkozás: Értékvesztés miatti veszteség; Ered közzététel: IAS 36 129 a
mény]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossBiologicalAssets

X duration

Eredményben elszámolt
értékvesztés miatti veszteség –
biológiai eszközök

A biológiai eszközök értékvesztés miatti veszteségének az Közzététel: IAS 41 55 a
eredményben elszámolt összege. [Hivatkozás: Ered
ményben elszámolt értékvesztés miatti veszteség; Biológiai
eszközök]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossDeferredAcquisi
tionCostsArisingFromInsuran
ceContracts

X duration,
credit

Eredményben elszámolt
értékvesztés miatti veszteség –
biztosítási szerződésekből
származó halasztott szerzési
költségek

A biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési
költségek értékvesztés miatti veszteségből adódó csökke
nése, amelyet megjelenítenek az eredményben. [Hivatko
zás: Eredményben elszámolt értékvesztés miatti veszteség;
Biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési
költségek; Biztosítási szerződések típusai [member]]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossGoodwill

X duration

Eredményben elszámolt
értékvesztés miatti veszteség –
goodwill

A goodwill értékvesztés miatti veszteségének az ered Közzététel: IFRS 3 B67 d v
ményben elszámolt összege. [Hivatkozás: Eredményben
elszámolt értékvesztés miatti veszteség; Goodwill]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossIntangibleAsset
sAndGoodwill

X duration

Eredményben elszámolt
értékvesztés miatti veszteség –
immateriális javak és goodwill

Az immateriális javak és a goodwill értékvesztés miatti Általános gyakorlat:
veszteségének az eredményben elszámolt összege. [Hivat IAS 38 118 e iv
kozás: Eredményben elszámolt értékvesztés miatti veszte
ség; Immateriális javak és goodwill]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

X duration

Eredményben elszámolt
értékvesztés miatti veszteség –
immateriális javak a goodwill
kivételével

A goodwilltől eltérő immateriális javak értékvesztés miatti Közzététel: IAS 38 118 e iv
veszteségének az eredményben elszámolt összege. [Hivat
kozás: Eredményben elszámolt értékvesztés miatti veszte
ség; Immateriális javak a goodwill kivételével]

Példa: IFRS 4 IG39 d (hatályát
veszti: 2021.1.1.), példa:
IFRS 4 37 e (hatályát veszti:
2021.1.1.)

L 429/425

X duration

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ImpairmentLossRecognisedI
nOtherComprehensiveInco
meIntangibleAssetsOtherT
hanGoodwill

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Eredményben elszámolt
értékvesztés miatti veszteség –
befektetési célú ingatlan

A befektetési célú ingatlan értékvesztés miatti veszte Közzététel: IAS 40 76 g,
ségének az eredményben elszámolt összege. [Hivatkozás: közzététel: IAS 40 79 d v
Eredményben elszámolt értékvesztés miatti veszteség;
Befektetési célú ingatlan]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossLoansAndAdvan
ces

X duration

Eredményben elszámolt
értékvesztés miatti veszteség –
kölcsönök és előlegek

A kölcsönök és előlegek értékvesztés miatti veszteségének Általános gyakorlat: IAS 1 85
az eredményben elszámolt összege. [Hivatkozás: Ered
ményben megjelenített értékvesztés miatti veszteség]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossPropertyPlantAn
dEquipment

X duration

Eredményben elszámolt
értékvesztés miatti veszteség –
ingatlanok, gépek és
berendezések

Az ingatlanok, gépek és berendezések értékvesztés miatti Közzététel: IAS 1 98 a,
veszteségének az eredményben elszámolt összege. [Hivat közzététel: IAS 16 73 e v
kozás: Eredményben elszámolt értékvesztés miatti veszte
ség; Ingatlanok, gépek és berendezések]

ifrs-full

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossTradeReceivables

X duration,
debit

Eredményben elszámolt
értékvesztés miatti veszteség –
vevőkövetelések

A vevőkövetelések értékvesztés miatti veszteségének az Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
eredményben elszámolt összege. [Hivatkozás: Ered
ményben elszámolt értékvesztés miatti veszteség; Vevőkö
vetelések]

ifrs-full

ImpairmentLossReversalOfIm
pairmentLossOnTradeRecei
vablesAbstract

Vevőkövetelések elszámolt
vagy visszaírt értékvesztés
miatti vesztesége [abstract]

ifrs-full

ImpairmentLossReversalOfIm X duration,
pairmentLossRecognisedIn
debit
ProfitOrLoss

Eredményben elszámolt vagy
visszaírt értékvesztés miatti
veszteség

Az értékvesztés miatti veszteség eredményben elszámolt Közzététel: IAS 1 99
vagy visszaírt összege. [Hivatkozás: Eredményben elszá
molt értékvesztés miatti veszteség; Eredményben visszaírt
értékvesztés miatti veszteség]

ifrs-full

ImpairmentLossReversalOfIm X duration,
debit
pairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossLoansAndAdvan
ces

Eredményben elszámolt vagy
visszaírt értékvesztés miatti
veszteség – kölcsönök és
előlegek

A kölcsönök és előlegek értékvesztés miatti veszteségének Általános gyakorlat: IAS 1 85
az eredményben elszámolt vagy visszaírt összege. [Hivat
kozás: Eredményben elszámolt értékvesztés miatti veszte
ség; Eredményben visszaírt értékvesztés miatti veszteség]

2020.12.18.

X duration

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ImpairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossInvestmentPro
perty

HU

ifrs-full
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Előtag
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péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

ImpairmentLossReversalOfIm
pairmentLossRecognisedIn
ProfitOrLossLoansAndAdvan
cesAbstract

Eredményben elszámolt vagy
visszaírt értékvesztés miatti
veszteség – kölcsönök és
előlegek [abstract]

ifrs-full

ImpairmentLossReversalOfIm X duration,
pairmentLossRecognisedIn
debit
ProfitOrLossTradeReceivables

Eredményben elszámolt vagy
visszaírt értékvesztés miatti
veszteség – vevőkövetelések

A vevőkövetelések értékvesztés miatti veszteségének az Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
eredményben elszámolt vagy visszaírt összege. [Hivatko
zás: Eredményben elszámolt értékvesztés miatti veszteség;
Eredményben visszaírt értékvesztés miatti veszteség; Vevő
követelések]

ifrs-full

ImpairmentOfFinancialAsset
sAxis

axis

Pénzügyi eszközök
értékvesztése [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 7 37 (hatályát
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel veszti: 2021.1.1.)
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

ImplicationsOfSurplusOrDefi
citOnMultiemployerPlanFo
rEntity

text

Többmunkáltatós vagy állami
programban keletkezett többlet
vagy hiány gazdálkodó
egységre gyakorolt hatásainak
ismertetése

Annak ismertetése, hogy milyen hatást gyakorolhat a Közzététel: IAS 19 148 d iv
gazdálkodó egységre a többmunkáltatós vagy állami prog
ramban keletkezett olyan hiány vagy többlet, amely befo
lyásolhatja a jövőbeni hozzájárulások összegét. [Hivatko
zás: Többmunkáltatós, meghatározott juttatási programok
[member]; Állami, meghatározott juttatási programok
[member]]

ifrs-full

InAccordanceWithIFRS9Mem member
ber

Az IFRS 9 standard szerint
[member]

Ez az elem az IFRS 9 standard alapján bemutatott infor Közzététel: IFRS 4 39L e
mációkat jelöli.
(hatályos: az IFRS 9 első
alkalmazásától)

ifrs-full

IncomeApproachMember

member

Jövedelem-szempontú
megközelítés [member]

Ez az elem olyan értékelési technikákat jelöl, amelyek a Példa: IFRS 13 62
jövőbeli összegeket (például a cash flow-kat vagy a bevé
teleket és ráfordításokat) egyetlen folyó (vagyis diszkon
tált) értékké alakítják át. A valós értéken történő értékelést
az említett jövőbeli összegekre vonatkozó aktuális piaci
várakozások által jelzett érték alapján határozzák meg.

ifrs-full

IncomeArisingFromExplorati
onForAndEvaluationOfMine
ralResources

X duration,
credit

Ásványkincsek feltárásából és
felméréséből származó bevétel

A következő tevékenységekből származó bevétel összege: Közzététel: IFRS 6 24 b
az ásványkincsek (beleértve az ásványokat, a kőolajat, a
földgázt és más hasonló, nem megújuló természeti erőfor
rásokat) azt követő kutatása, hogy a gazdálkodó egység
jogszabály által biztosított jogot kapott az adott terület
feltárására, valamint az ásványkincs kitermelése műszaki
kivitelezhetőségének és gazdasági életképességének
meghatározása.

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

IncomeArisingFromInsurance X duration,
credit
Contracts

Biztosítási szerződésekből
származó bevétel

A biztosítási szerződésekből származó bevétel összege. Közzététel: IFRS 4 37 b (hatályát
[Hivatkozás: Biztosítási szerződések típusai [member]]
veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

IncomeCapitalisationMember

Jövedelem aktiválása [member]

Ez az elem a jövedelem-szempontú megközelítésnek Általános gyakorlat: IFRS 13 93 d
megfelelő értékelési technikát jelöl. Az aktiválás egy
olyan folyamat, amelynek során a gazdasági jövedelemnek
megfelelő összeget jelenértékbecslésre váltják át.

ifrs-full

IncomeExpenseGainsOrLosse
sOfFinancialInstrumentsAbst
ract

ifrs-full

IncomeExpensesFromReinsu
ranceContractsHeldOtherT
hanFinanceIncomeExpenses

ifrs-full

IncomeExpensesFromReinsu
ranceContractsHeldOtherT
hanFinanceIncomeExpense
sAbstract

ifrs-full

IncomeFromAmountsRecove
redFromReinsurer

X duration,
credit

Viszontbiztosítótól kapott
összegekből származó
jövedelem

A viszontbiztosítótól kapott összegekből származó jöve Közzététel: IFRS 17 86 (hatályos:
delem összege. [Hivatkozás: Tartott viszontbiztosítási 2021.1.1.)
szerződések [member]]

ifrs-full

IncomeFromContinuingInvol
vementInDerecognisedFinan
cialAssets

X duration,
credit

Kivezetett pénzügyi
eszközökben lévő folytatódó
részvételből származó bevétel

A gazdálkodó egységnek a kivezetett pénzügyi eszkö Közzététel: IFRS 7 42G b
zökben lévő folytatódó részvételével kapcsolatban
megjelenített bevétel összege (például a származékos inst
rumentumok valós értékének változásai). [Hivatkozás:
Pénzügyi eszközök; Származékos termékek [member]]

ifrs-full

IncomeFromContinuingInvol
vementInDerecognisedFinan
cialAssetsCumulativelyRecog
nised

X instant,
credit

Halmozottan megjelenített,
kivezetett pénzügyi
eszközökben lévő folytatódó
részvételből származó bevétel

A gazdálkodó egységnek a kivezetett pénzügyi eszkö Közzététel: IFRS 7 42G b
zökben lévő folytatódó részvételével kapcsolatban
megjelenített bevétel halmozott összege (például a szár
mazékos instrumentumok valós értékének változásai).
[Hivatkozás: Kivezetett pénzügyi eszközökben lévő folyta
tódó részvételből származó bevétel; Származékos
termékek [member]]

member

HU

ifrs-full

L 429/428

Előtag

Pénzügyi instrumentumok
bevétele, ráfordítása, nyereségei
vagy veszteségei [abstract]
X duration,
credit

A tartott viszontbiztosítási szerződések egy csoportjából Közzététel: IAS 1 82 ac (hatályos:
származó bevételek (ráfordítások), a pénzügyi bevételek 2021.1.1.), közzététel:
(ráfordítások) kivételével. [Hivatkozás: Tartott viszontbiz IFRS 17 86 (hatályos: 2021.1.1.)
tosítási szerződések [member]]

A tartott viszontbiztosítási
szerződésekből származó
bevételek (ráfordítások), a
pénzügyi bevételek
(ráfordítások) kivételével
[abstract]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

A tartott viszontbiztosítási
szerződésekből származó
bevételek (ráfordítások), a
pénzügyi bevételek
(ráfordítások) kivételével

2020.12.18.

Az elem típusa
és attribútumai

ifrs-full

IncomeFromContinuingOpe
rationsAttributableToOwner
sOfParent

X duration,
credit

Folytatódó tevékenységek
anyavállalat tulajdonosainak
tulajdonítható jövedelme

A folytatódó tevékenységekből származó, az anyavállalat Közzététel: IFRS 5 33 d
tulajdonosainak tulajdonítható jövedelem. [Hivatkozás:
Folytatódó tevékenységek [member]]

ifrs-full

IncomeFromContractsWith
Reinsurers

X duration,
credit

Viszontbiztosítókkal kötött
szerződésekből származó
bevétel

A viszontbiztosítókkal kötött szerződésekből származó Példa: IAS 1 85 (hatályát veszti:
bevétel összege.
2021.1.1.), példa: IFRS 4 IG24 b
(hatályát veszti: 2021.1.1.), példa:
IFRS 4 37 b (hatályát veszti:
2021.1.1.)

ifrs-full

IncomeFromDiscontinued
OperationsAttributableToOw
nersOfParent

X duration,
credit

Megszűnt tevékenységek
anyavállalat tulajdonosainak
tulajdonítható jövedelme

A megszűnt tevékenységekből származó, az anyavállalat Közzététel: IFRS 5 33 d
tulajdonosainak tulajdonítható jövedelem. [Hivatkozás:
Megszűnt tevékenységek [member]]

ifrs-full

IncomeFromFinesAndPenal
ties

X duration,
credit

Bírságokból és büntetésekből
származó bevétel

A bírságokból és büntetésekből származó bevétel összege. Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

IncomeFromGovernment
GrantsRelatedToAgricultura
lActivity

X duration,
credit

Mezőgazdasági tevékenységhez
kapcsolódó állami
támogatásokból származó
bevétel

Mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó állami támo Általános gyakorlat: IAS 41 57 a
gatásokból származó bevétel összege. [Hivatkozás: Állami
támogatások]

ifrs-full

IncomeFromReimbursement
sUnderInsurancePolicies

X duration,
credit

Biztosítási kötvények alapján
járó visszatérítésekből
származó bevétel

A biztosítási szerződés hatálya alá tartozó biztosítási Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
esemény bekövetkeztének eredményeként megtérített
kárigényből származó bevétel megjelenített összege.
[Hivatkozás: Biztosítási szerződések típusai [member]]

ifrs-full

IncomeFromStructuredEntities X duration,
credit

Strukturált gazdálkodó
egységekből származó bevétel

A strukturált gazdálkodási egységekből származó bevétel Közzététel: IFRS 12 27 b
összege, amely magában foglalja többek között az ismét
lődő és az egyszeri díjakat, a kamatot, az osztalékot, a
strukturált gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségek
újraértékeléséből vagy kivezetéséből származó nyereséget
vagy veszteséget, valamint a strukturált gazdálkodó egység
részére átadott eszközökből és kötelezettségekből szár
mazó nyereséget vagy veszteséget. [Hivatkozás: Nem
konszolidált strukturált gazdálkodó egységek [member]]

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
L 429/429
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péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Használatijog-eszközök
allízingjéből származó bevétel

A használatijog-eszközök allízingjéből származó bevétel Közzététel: IFRS 16 53 f
összege. Az allízing olyan ügylet, amelynél a lízingbevevő
(»közbenső lízingbeadó«) a mögöttes eszközt harmadik
félnek továbblízingeli, miközben a fő lízingbeadó és a
lízingbevevő közötti lízing (a »fő lízing)« hatályban marad.
[Hivatkozás: Használatijog-eszközök]

ifrs-full

IncomeOnFinancialAssetsRec
lassifiedOutOfAvailableforsa
leFinancialAssetsRecognisedI
nOtherComprehensiveIncome

X duration,
credit

Értékesíthető pénzügyi
eszközökből átsorolt pénzügyi
eszközökből származó, az
eredményben megjelenített
bevétel

Az értékesíthető kategóriából átsorolt pénzügyi eszkö Közzététel: IFRS 7 12A e
zökből származó, eredményben megjelenített bevétel (hatályát veszti: 2021.1.1.)
összege. [Hivatkozás: Értékesíthető pénzügyi eszközök;
Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

IncomeOnFinancialAssetsRec
lassifiedOutOfFinancialAsset
sAtFairValueThroughProfitOr
LossRecognisedInProfitOrLoss

X duration,
credit

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi
eszközökből átsorolt pénzügyi
eszközökből származó, az
eredményben megjelenített
bevétel

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóri Közzététel: IFRS 7 12A e
ából átsorolt pénzügyi eszközökből származó, ered (hatályát veszti: 2021.1.1.)
ményben megjelenített bevétel összege. [Hivatkozás: Az
eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi
eszközök]

ifrs-full

IncomeRelatingToVariableLea X duration,
sePaymentsForOperatingLea
credit
sesThatDoNotDependOnInde
xOrRate

Operatív lízing olyan változó
lízingdíjaihoz kapcsolódó
bevételek, amelyek nem
függenek indextől vagy rátától

Az operatív lízing olyan változó lízingdíjaihoz kapcsolódó Közzététel: IFRS 16 90 b
bevételek összege, amelyek nem függenek indextől vagy
rátától. A változó lízingdíj egy mögöttes eszköz lízing
futamidő alatti használati jogáért a lízingbevevő által a
lízingbeadónak fizetett díjak azon része, amely a tények
vagy a körülmények kezdőnap utáni módosulása miatt
változik, az idő múlását nem ideértve.

ifrs-full

IncomeRelatingToVariableLea X duration,
sePaymentsNotIncludedInMe credit
asurementOfNetInvestmentIn
FinanceLease

A nettó lízingbefektetés
értékelésében figyelmen kívül
hagyott változó lízingdíjakhoz
kötődő bevétel

A nettó pénzügyilízing-befektetés értékelésében figyelmen Közzététel: IFRS 16 90 a iii
kívül hagyott változó lízingdíjakhoz kötődő bevétel
összege. A változó lízingdíj egy mögöttes eszköz lízing
futamidő alatti használati jogáért a lízingbevevő által a
lízingbeadónak fizetett díjak azon része, amely a tények
vagy a körülmények kezdőnap utáni módosulása miatt
változik, az idő múlását nem ideértve. [Hivatkozás:
Nettó pénzügyilízing-befektetés]

2020.12.18.

X duration,
credit
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IncomeFromSubleasingRigh
tofuseAssets

HU

ifrs-full

L 429/430

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

IncomeTaxConsequencesOf
DividendsProposedOrDecla
redBeforeFinancialStatement
sAuthorisedForIssueNotRe
cognisedAsLiability

X duration

Pénzügyi kimutatások
közzétételre történő
jóváhagyását megelőzően
javasolt vagy jóváhagyott, de
kötelezettségként meg nem
jelenített osztalékok
nyereségadó-következményei

A gazdálkodó egység tulajdonosainak járó olyan oszta Közzététel: IAS 12 81 i
lékok adózási következményeinek összegét, amelyeket a
beszámolási időszak vége után, de azt megelőzően java
soltak vagy jelentettek be, mielőtt a pénzügyi kimutatá
sokat közzétételre jóváhagyták volna, és amelyeket a
pénzügyi kimutatásokban kötelezettségként nem jelení
tettek meg.

ifrs-full

IncomeTaxesPaidClassifiedAs
OperatingActivities

X duration,
credit

Fizetett nyereségadók,
működési tevékenységként
besorolva

A fizetett nyereségadók működési tevékenységként beso Általános gyakorlat: IAS 7 35
rolt pénzeszköz-kiáramlása.

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefund

X duration,
credit

Fizetett (visszatérített)
nyereségadók

Fizetett vagy visszatérített nyereségadókból származó cash Közzététel: IAS 7 35
flow-k.

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefundAbst
ract

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefundClas
sifiedAsFinancingActivities

X duration,
credit

Fizetett (visszatérített)
nyereségadók, finanszírozási
tevékenységként besorolva

A fizetett (visszatérített) nyereségadókból származó, finan Közzététel: IAS 7 35, példa:
szírozási tevékenységként besorolt cash flow-k. [Hivatko IAS 7 14 f
zás: Fizetett (visszatérített) nyereségadók]

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefundClas
sifiedAsInvestingActivities

X duration,
credit

Fizetett (visszatérített)
nyereségadók, befektetési
tevékenységként besorolva

A fizetett (visszatérített) nyereségadókból származó, befek Közzététel: IAS 7 35, példa:
tetési tevékenységként besorolt cash flow-k. [Hivatkozás: IAS 7 14 f
Fizetett (visszatérített) nyereségadók]

ifrs-full

IncomeTaxesPaidRefundClas
sifiedAsOperatingActivities

X duration,
credit

Fizetett (visszatérített)
nyereségadók, működési
tevékenységként besorolva

A fizetett (visszatérített) nyereségadókból származó, Közzététel: IAS 7 35, példa:
működési tevékenységként besorolt cash flow-k. [Hivatko IAS 7 14 f
zás: Fizetett (visszatérített) nyereségadók]

Fizetett (visszatérített)
nyereségadók [abstract]
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ifrs-full

Nyereség vagy veszteség
[abstract]
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IncomeStatementAbstract

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

IncomeTaxesRefundClassifie
dAsOperatingActivities

X duration,
debit

Visszatérített nyereségadók,
működési tevékenységként
besorolva

A visszatérített nyereségadókból származó, működési Általános gyakorlat: IAS 7 35
tevékenységként besorolt pénzbevétel.

ifrs-full

IncomeTaxExpenseContinu
ingOperations

X duration,
debit

Adóráfordítás (-bevétel)

A tárgyidőszak eredményének megállapításakor figye
lembe vett tényleges és halasztott adók együttes összege.
[Hivatkozás: Tényleges adóráfordítás (-bevétel); Halasztott
adóráfordítás (-bevétel)]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToApplica X duration,
tionOfOverlayApproachInOt debit
herComprehensiveIncome

Egyéb átfogó jövedelem
átfedési megközelítés
alkalmazásához kapcsolódó
nyereségadója

Az átfedési megközelítés alkalmazásával összefüggésben Közzététel: IFRS 4 35D b
az egyéb átfogó jövedelemben megjelenített összegekhez (hatályos: az IFRS 9 első
kapcsolódó nyereségadó összege. [Hivatkozás: Egyéb alkalmazásától)
átfogó jövedelem]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToAvailab
leforsaleFinancialAssetsOfOt
herComprehensiveIncome

X duration,
debit

Egyéb átfogó jövedelemben
megjelenített értékesíthető
pénzügyi eszközökhöz
kapcsolódó nyereségadó

Az értékesíthető pénzügyi eszközökkel összefüggésben az
egyéb átfogó jövedelemben megjelenített összegekhez
kapcsolódó nyereségadó összege. [Hivatkozás: Értékesít
hető pénzügyi eszközök; Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCashF
lowHedgesOfOtherCompre
hensiveIncome

X duration,
debit

Egyéb átfogó jövedelemben
megjelenített cash flow-fedezeti
ügyletekhez kapcsolódó
nyereségadó

A cash flow-fedezeti ügyletekkel összefüggésben az egyéb Közzététel: IAS 1 90, közzététel:
átfogó jövedelemben megjelenített összegekhez kapcso IAS 12 81 ab
lódó nyereségadó összege. [Hivatkozás: Cash flow-fedezeti
ügyletek [member]; Egyéb átfogó jövedelem]

HU

ifrs-full
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Előtag
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Közzététel: IAS 1 82 d,
közzététel: IAS 12 79, közzététel:
IAS 12 81 c i, közzététel:
IAS 12 81 c ii, közzététel:
IAS 26 35 b viii, közzététel:
IFRS 12 B13 g, közzététel:
IFRS 8 23 h

Közzététel: IAS 1 90 (hatályát
veszti: 2021.1.1.), közzététel:
IAS 12 81 ab (hatályát veszti:
2021.1.1.)
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IncomeTaxRelatingToChange
InValueOfForeignCurrencyBa
sisSpreadsOfOtherCompre
hensiveIncome

X duration,
debit

ifrs-full

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToChange
InValueOfTimeValueOfOpti
onsOfOtherComprehensiveIn
come

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A devizafelárak értékváltozásával összefüggésben az egyéb Közzététel: IAS 1 90, közzététel:
átfogó jövedelemben megjelenített összegekhez kapcso IAS 12 81 ab
lódó nyereségadó összege. [Hivatkozás: Devizafelárak
értékváltozási tartaléka; Egyéb átfogó jövedelem]

IncomeTaxRelatingToChange X duration,
debit
InValueOfForwardElement
sOfForwardContractsOfOther
ComprehensiveIncome

A forwardszerződések
határidős elemeinek az egyéb
átfogó jövedelemben
megjelenített értékváltozásához
kapcsolódó nyereségadó

A forwardszerződések határidős elemeinek értékváltozá Közzététel: IAS 1 90, közzététel:
sával összefüggésben az egyéb átfogó jövedelemben IAS 12 81 ab
megjelenített összegekhez kapcsolódó nyereségadó
összege. [Hivatkozás: Forwardszerződések határidős
elemeinek értékváltozási tartaléka; Egyéb átfogó jövede
lem]

X duration,
debit

Az opciók időértékének az
egyéb átfogó jövedelemben
megjelenített értékváltozásához
kapcsolódó nyereségadó

Az opciók időértékének értékváltozásával összefüggésben Közzététel: IAS 1 90, közzététel:
az egyéb átfogó jövedelemben megjelenített összegekhez IAS 12 81 ab
kapcsolódó nyereségadó összege. [Hivatkozás: Opciók
időértékének értékváltozási tartaléka; Egyéb átfogó jövede
lem]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToChange X duration,
sInFairValueOfFinancialLiabili debit
tyAttributableToChangeInCre
ditRiskOfLiabilityOfOther
ComprehensiveIncome

Pénzügyi kötelezettség valós
értékében a kötelezettség
hitelkockázata változásának
tulajdoníthatóan bekövetkező,
az egyéb átfogó jövedelemben
megjelenített változásokhoz
kapcsolódó nyereségadó

A pénzügyi kötelezettség valós értékében a kötelezettség Közzététel: IAS 1 90, közzététel:
hitelkockázata változásának tulajdoníthatóan bekövetkező IAS 12 81 ab
változásokkal összefüggésben az egyéb átfogó jövede
lemben megjelenített összegekhez kapcsolódó nyeresé
gadó összege. [Hivatkozás: Hitelkockázat [member];
Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToChange
sInRevaluationSurplusOfOt
herComprehensiveIncome

X duration,
debit

Az átértékelési többletben
bekövetkező, egyéb átfogó
jövedelemben megjelenített
változásokhoz kapcsolódó
nyereségadó

Az átértékelési többletben bekövetkező változásokkal Közzététel: IAS 1 90, közzététel:
összefüggésben az egyéb átfogó jövedelemben megjelení IAS 12 81 ab
tett összegekhez kapcsolódó nyereségadó összege. [Hivat
kozás: Átértékelési többlet; Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehensive
Income

X duration

Egyéb átfogó jövedelem
összetevőihez kapcsolódó
nyereségadó

Az egyéb átfogó jövedelemben megjelenített összegekhez Közzététel: IAS 1 90, közzététel:
kapcsolódó nyereségadó összege. [Hivatkozás: Egyéb IAS 12 81 ab
átfogó jövedelem]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehensive
IncomeAbstract

Egyéb átfogó jövedelem
összetevőihez kapcsolódó
nyereségadó [abstract]
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Egyéb átfogó jövedelemben
megjelenített devizafelárértékváltozáshoz kapcsolódó
nyereségadó
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ifrs-full

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehensive
IncomeThatWillBeReclassifi
edToProfitOrLoss

X duration,
debit

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehensive
IncomeThatWillBeReclassifi
edToProfitOrLossAbstract

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehensive
IncomeThatWillNotBeReclas
sifiedToProfitOrLoss

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToCompo
nentsOfOtherComprehensive
IncomeThatWillNotBeReclas
sifiedToProfitOrLossAbstract

Egyéb átfogó jövedelem olyan
összetevőihez kapcsolódó
nyereségadó, amelyeket nem
sorolnak át az eredménybe
[abstract]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToExchan X duration,
geDifferencesOnTranslationO debit
fOtherComprehensiveIncome

Egyéb átfogó jövedelemben
megjelenített, átszámításból
származó árfolyamkülönbözetekhez kapcsolódó
nyereségadó

A külföldi érdekeltségek pénzügyi kimutatásainak átszámí Közzététel: IAS 1 90, közzététel:
tásából származó árfolyam-különbözetekkel összefüg IAS 12 81 ab
gésben az egyéb átfogó jövedelemben megjelenített össze
gekhez kapcsolódó nyereségadó összege. [Hivatkozás:
Egyéb átfogó jövedelem; Átszámításból származó árfo
lyam-különbözetek tartaléka]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToFinance
IncomeExpensesFromReinsu
ranceContractsHeldOfOther
ComprehensiveIncome

Tartott viszontbiztosítási
szerződésekből származó,
egyéb átfogó jövedelemben
megjelenített pénzügyi
bevételekhez (ráfordításokhoz)
kapcsolódó nyereségadó

A tartott viszontbiztosítási szerződésekből származó
pénzügyi bevételekkel (ráfordításokkal) összefüggésben
az egyéb átfogó jövedelemben megjelenített összegekhez
kapcsolódó nyereségadó összege. [Hivatkozás: Biztosítási
pénzügyi bevételek (ráfordítások); Tartott viszontbiztosí
tási szerződések [member]]

Címke

Egyéb átfogó jövedelem olyan
összetevőihez kapcsolódó
nyereségadó, amelyeket
átsorolnak az eredménybe

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Az egyéb átfogó jövedelemben megjelenített olyan össze Közzététel: IAS 1 91
gekhez kapcsolódó nyereségadó összege, amelyeket átso
rolnak az eredménybe. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jöve
delem összetevőihez kapcsolódó nyereségadó]

HU

Az elem típusa
és attribútumai
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

Egyéb átfogó jövedelem olyan
összetevőihez kapcsolódó
nyereségadó, amelyeket
átsorolnak az eredménybe
[abstract]

X duration,
debit

Egyéb átfogó jövedelem olyan
összetevőihez kapcsolódó
nyereségadó, amelyeket nem
sorolnak át az eredménybe

Az egyéb átfogó jövedelemben megjelenített olyan össze Közzététel: IAS 1 91
gekhez kapcsolódó nyereségadó összege, amelyeket nem
sorolnak át az eredménybe. [Hivatkozás: Egyéb átfogó
jövedelem összetevőihez kapcsolódó nyereségadó]

2020.12.18.

Közzététel:
IAS 1 90 (hatályos: 2021.1.1.),
közzététel: IAS 12 81 ab
(hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 90 (hatályos: 2021.1.1.),
közzététel: IFRS 17 82 (hatályos:
2021.1.1.)
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X duration,
debit

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToFinanci
alAssetsMeasuredAtFairValu
eThroughOtherComprehensi
veIncome

X duration,
debit

ifrs-full

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

X duration,
IncomeTaxRelatingToHedge
sOfInvestmentsInEquityInstru debit
mentsOfOtherComprehensi
veIncome

A tőkeinstrumentumban lévő
befektetések egyéb átfogó
jövedelemben megjelenített
fedezeti ügyleteihez kapcsolódó
nyereségadó

A gazdálkodó egység által az egyéb átfogó jövedelemmel Közzététel: IAS 1 90, közzététel:
szemben valós értéken értékeltként megjelölt, tőkeinst IAS 12 81 ab
rumentumokban lévő befektetések fedezeti ügyleteivel
összefüggésben az egyéb átfogó jövedelemben megjelení
tett összegekhez kapcsolódó nyereségadó összege. [Hivat
kozás: Egyéb átfogó jövedelem; Olyan fedezeti instrumen
tumokból származó nyereségek és veszteségek tartaléka,
amelyek tőkeinstrumentumokban lévő befektetéseket
fedeznek]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToHedge
sOfNetInvestmentsInForeign
OperationsOfOtherCompre
hensiveIncome

X duration,
debit

A külföldi érdekeltségekben
lévő nettó befektetések egyéb
átfogó jövedelemben
megjelenített fedezeti
ügyleteihez kapcsolódó
nyereségadója

A külföldi érdekeltségekben lévő nettó befektetések fede Közzététel: IAS 1 90, közzététel:
zeti ügyleteivel összefüggésben az egyéb átfogó jövede IAS 12 81 ab
lemben megjelenített összegekhez kapcsolódó nyeresé
gadó összege. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToInsuran
ceFinanceIncomeExpensesFro
mInsuranceContractsIssuedO
fOtherComprehensiveInco
meThatWillBeReclassifiedTo
ProfitOrLoss

X duration,
debit

Kibocsátott biztosítási
szerződésekből származó, az
egyéb átfogó jövedelemben
megjelenített biztosítási
pénzügyi bevételekhez
(ráfordításokhoz) kapcsolódó
nyereségadó, amelyet
átsorolnak az eredménybe

A kibocsátott biztosítási szerződésekből származó pénz
ügyi bevételekkel (ráfordításokkal) összefüggésben az
egyéb átfogó jövedelemben megjelenített összegekhez
kapcsolódó nyereségadó azon összege, amelyet később
átsorolnak az eredménybe. [Hivatkozás: Biztosítási pénz
ügyi bevételek (ráfordítások); Kibocsátott biztosítási szer
ződések [member]]

Közzététel:
IAS 1 90 (hatályos: 2021.1.1.),
közzététel: IAS 12 81 ab
(hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 90 (hatályos: 2021.1.1.)

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToInsuran
ceFinanceIncomeExpensesFro
mInsuranceContractsIssuedO
fOtherComprehensiveInco
meThatWillNotBeReclassified
ToProfitOrLoss

X duration,
debit

Kibocsátott biztosítási
szerződésekből származó, az
egyéb átfogó jövedelemben
megjelenített biztosítási
pénzügyi bevételekhez
(ráfordításokhoz) kapcsolódó
nyereségadó, amelyet nem
sorolnak át az eredménybe

A kibocsátott biztosítási szerződésekből származó pénz
ügyi bevételekkel (ráfordításokkal) összefüggésben az
egyéb átfogó jövedelemben megjelenített összegekhez
kapcsolódó nyereségadó azon összege, amelyet később
nem sorolnak át az eredménybe. [Hivatkozás: Biztosítási
pénzügyi bevételek (ráfordítások); Kibocsátott biztosítási
szerződések [member]]

Közzététel:
IAS 1 90 (hatályos: 2021.1.1.),
közzététel: IAS 12 81 ab
(hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 90 (hatályos: 2021.1.1.)

L 429/435

Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken Közzététel: IAS 1 90, közzététel:
értékelt pénzügyi eszközökkel összefüggésben az egyéb IAS 12 81 ab
átfogó jövedelemben megjelenített összegekhez kapcso
lódó nyereségadó összege. [Hivatkozás: Az egyéb átfogó
jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi
eszközök; Egyéb átfogó jövedelem]
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Egyéb átfogó jövedelemben
megjelenített, az egyéb átfogó
jövedelemmel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi
eszközökhöz kapcsolódó
nyereségadó
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

X duration,
debit

Egyéb átfogó jövedelemben
megjelenített,
tőkeinstrumentumban lévő
befektetésekhez kapcsolódó
nyereségadó

A gazdálkodó egység által az egyéb átfogó jövedelemmel Közzététel: IAS 1 90, közzététel:
szemben valós értéken értékeltként megjelölt, tőkeinst IAS 12 81 ab
rumentumokban lévő befektetésekkel összefüggésben az
egyéb átfogó jövedelemben megjelenített összegekhez
kapcsolódó nyereségadó összege. [Hivatkozás: Egyéb
átfogó jövedelem; Tőkeinstrumentumokban lévő befekte
tésekből származó nyereségek és veszteségek tartaléka]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToNetMo
vementInRegulatoryDeferra
lAccountBalancesRelatedToI
temsThatWillBeReclassified
ToProfitOrLoss

X duration,
debit

Eredménybe átsorolásra kerülő
tételekhez kapcsolódó hatósági
halasztott számlaegyenlegek
nettó mozgásához kapcsolódó
nyereségadó

Az eredménybe átsorolásra kerülő tételekhez kapcsolódó Közzététel: IFRS 14 22 b
hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgásából
származó, egyéb átfogó jövedelemben megjelenített össze
gekhez kapcsolódó nyereségadó összege. [Hivatkozás:
Hatósági halasztott számlaegyenlegek [member]; Egyéb
átfogó jövedelem]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToNetMo
vementInRegulatoryDeferra
lAccountBalancesRelatedToI
temsThatWillNotBeReclassifi
edToProfitOrLoss

X duration,
debit

Eredménybe átsorolásra nem
kerülő tételekhez kapcsolódó
hatósági halasztott
számlaegyenlegek nettó
mozgásához kapcsolódó
nyereségadó

Az eredménybe átsorolásra nem kerülő tételekhez kapcso Közzététel: IFRS 14 22 a
lódó hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgá
sából származó, egyéb átfogó jövedelemben megjelenített
összegekhez kapcsolódó nyereségadó összege. [Hivatko
zás: Hatósági halasztott számlaegyenlegek [member];
Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToOtherIn X duration,
dividuallyImmaterialCompo
debit
nentsOfOtherComprehensive
Income

Egyéb átfogó jövedelem egyéb
egyedileg nem lényeges
összetevőihez kapcsolódó
nyereségadó

Egyéb átfogó jövedelem egyéb egyedileg nem lényeges Általános gyakorlat: IAS 1 85
összetevőihez kapcsolódó nyereségadó összege. [Hivatko
zás: Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToRemea
surementsOfDefinedBenefitP
lansOfOtherComprehensive
Income

X duration,
debit

A meghatározott juttatási
programoknak az egyéb átfogó
jövedelemben megjelenített
újraértékeléséhez kapcsolódó
nyereségadó

A meghatározott juttatási programok újraértékelésével Közzététel: IAS 1 90, közzététel:
összefüggésben az egyéb átfogó jövedelemben megjelení IAS 12 81 ab
tett összegekhez kapcsolódó nyereségadó összege. [Hivat
kozás: Egyéb átfogó jövedelem; Meghatározott juttatási
programok újraértékelési tartaléka; Meghatározott juttatási
programok [member]]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToShareO X duration,
fOtherComprehensiveIncome debit
OfAssociatesAndJointVenture
sAccountedForUsingEquity
Method

Tőkemódszerrel elszámolt
társult és közös vállalkozások
egyéb átfogó jövedelméből való
részesedéshez kapcsolódó
nyereségadó

Egy gazdálkodó egységnek a tőkemódszerrel elszámolt Közzététel: IAS 1 90
társult és közös vállalkozások egyéb átfogó jövedelméből
való részesedéséhez kapcsolódó nyereségadó összege.
[Hivatkozás: Tőkemódszerrel elszámolt társult és közös
vállalkozások egyéb átfogó jövedelméből való részesedés,
adózás előtt]

Hivatkozások

2020.12.18.

IncomeTaxRelatingToInvest
mentsInEquityInstrumentsO
fOtherComprehensiveIncome

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

IncomeTaxRelatingToShareO
fOtherComprehensiveIncome
OfAssociatesAndJointVenture
sAccountedForUsingEquity
MethodAbstract

Tőkemódszerrel elszámolt
társult és közös vállalkozások
egyéb átfogó jövedelméből való
részesedéshez kapcsolódó
nyereségadó [abstract]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToShareO X duration,
fOtherComprehensiveIncome debit
OfAssociatesAndJointVenture
sAccountedForUsingEquity
MethodThatWillBeReclassifi
edToProfitOrLoss

Tőkemódszerrel elszámolt
társult és közös vállalkozások
egyéb átfogó jövedelméből való
olyan részesedéshez
kapcsolódó nyereségadó,
amelyet átsorolnak az
eredménybe

Egy gazdálkodó egységnek a tőkemódszerrel elszámolt Közzététel: IAS 1 91
társult és közös vállalkozások egyéb átfogó jövedelméből
való részesedéséhez kapcsolódó nyereségadó összege,
amelyet átsorolnak az eredménybe. [Hivatkozás: Tőke
módszerrel elszámolt társult és közös vállalkozások
egyéb átfogó jövedelméből való részesedés, adózás előtt]

ifrs-full

IncomeTaxRelatingToShareO X duration,
fOtherComprehensiveIncome debit
OfAssociatesAndJointVenture
sAccountedForUsingEquity
MethodThatWillNotBeReclas
sifiedToProfitOrLoss

Tőkemódszerrel elszámolt
társult és közös vállalkozások
egyéb átfogó jövedelméből való
olyan részesedéshez
kapcsolódó nyereségadó,
amelyet nem sorolnak át az
eredménybe

Egy gazdálkodó egységnek a tőkemódszerrel elszámolt Közzététel: IAS 1 91
társult és közös vállalkozások egyéb átfogó jövedelméből
való részesedéséhez kapcsolódó nyereségadó összege,
amelyet nem sorolnak át az eredménybe. [Hivatkozás:
Tőkemódszerrel elszámolt társult és közös vállalkozások
egyéb átfogó jövedelméből való részesedés, adózás előtt]

ifrs-full

IncreaseDecreaseDueToAppli
cationOfIFRS15Member

member

IFRS 15 alkalmazása miatti
növekedés (csökkenés)
[member]

Ez az elem az IFRS 15 standard alkalmazásának pénzügyi Közzététel: IFRS 15 C8 a
hatását jelöli.

ifrs-full

IncreaseDecreaseDueToChan
gesInAccountingPolicyAnd
CorrectionsOfPriorPeriodEr
rorsMember

member

Számviteli politikában
Ez az elem a számviteli politikában bekövetkezett válto
bekövetkezett változások és a zásokból és a korábbi időszaki hibák javításaiból szár
korábbi időszaki hibák javításai mazó pénzügyi hatást jelöli.
miatti növekedés (csökkenés)
[member]

HU

ifrs-full
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Előtag

1
8
8
8

106 b,
28 f i,
29 c i,
49 b i
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IAS
IAS
IAS
IAS
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Közzététel:
közzététel:
közzététel:
közzététel:

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Ez az elem a számviteli politika IFRS-ekben előírt válto Közzététel: IAS 8 28 f i,
zásainak pénzügyi hatását jelöli. [Hivatkozás: IFRS-ek közzététel: IAS 8 28 g
[member]]

IncreaseDecreaseDueToDepar member
tureFromRequirementO
fIFRSMember

IFRS előírásától való eltérés
miatti növekedés (csökkenés)
[member]

Ez az elem egy IFRS előírásától való eltérés pénzügyi Közzététel: IAS 1 20 d
hatását jelöli. [Hivatkozás: IFRS-ek [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseDueToVolun member
taryChangesInAccountingPo
licyMember

Számviteli politika önkéntes
változtatása miatti növekedés
(csökkenés) [member]

Ez az elem a számviteli politika önkéntes megváltoztatá Közzététel: IAS 8 29 c i,
sának pénzügyi hatását jelöli.
közzététel: IAS 8 29 d

ifrs-full

IncreaseDecreaseInAccountin
gEstimate

X duration

Számviteli becslés növekedése
(csökkenése)

Számviteli becslésben bekövetkezett növekedés (csökke Közzététel: IAS 8 39
nés), amely a tárgyidőszakra hatással van, vagy a jövőbeli
időszakokra várhatóan hatással lesz.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInAccumula
tedDeferredTaxRecognisedI
nOtherComprehensiveInco
meDueToChangeInTaxRate

X duration,
debit

Egyéb átfogó jövedelemben
megjelenített halmozott
halasztott adónak az adókulcs
változása miatti növekedése
(csökkenése)

Az egyéb átfogó jövedelemben megjelenített halmozott Általános gyakorlat: IAS 1 85
halasztott adónak az adókulcs változása miatti növekedése
(csökkenése). [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInAggregate X duration
DifferenceBetweenFairValue
AtInitialRecognitionAndAmo
untDeterminedUsingValuati
onTechniqueYetToBeRecogni
sed

Kezdeti megjelenítéskori valós
érték és az ügyleti ár közötti,
az eredményben még
megjelenítendő összesített
különbözet növekedése
(csökkenése)

Növekedés (csökkenés) a pénzügyi instrumentumok Példa: IFRS 7 28 b
kezdeti megjelenítéskori valós értéke és ügyleti ára közötti
összesített különbözetben, amelyet az eredményben még
nem jelenítettek meg. [Hivatkozás: A kezdeti megjelenítés
kori valós érték és az ügyleti ár közötti, az eredményben
még megjelenítendő összesített különbözet]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInAllowance
AccountForCreditLossesOfFi
nancialAssets

Pénzügyi eszközök hitelezési
veszteségeinek értékvesztési
számlájának növekedése
(csökkenése)

A pénzügyi eszközök hitelezési veszteség miatti értékvesz Közzététel: IFRS 7 16 (hatályát
tésének nyilvántartására használt értékvesztési számla veszti: 2021.1.1.)
növekedése (csökkenése). [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök;
Pénzügyi eszközök hitelezési veszteségeinek értékvesztési
számlája]

IncreaseDecreaseDueToChan
gesInAccountingPolicyRequi
redByIFRSsMember

ifrs-full

member

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
2020.12.18.

X duration,
credit

HU

Számviteli politika IFRS-ek
szerint megkövetelt változásai
miatti növekedés (csökkenés)
[member]

ifrs-full
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Pénzeszközök és pénzeszközegyenértékesek növekedése
(csökkenése)

A pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek növeke Közzététel: IAS 7 45
dése (csökkenése). [Hivatkozás: Pénzeszközök és pénzesz
köz-egyenértékesek]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCashAnd
CashEquivalentsBeforeEffec
tOfExchangeRateChanges

X duration,
debit

Pénzeszközök és pénzeszközegyenértékesek növekedése
(csökkenése), az átváltási
árfolyam változásainak hatása
előtt

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek növekedése Közzététel: IAS 7 45
(csökkenése), az átváltási árfolyam változásainak a külföldi
pénznemben tartott pénzeszközökre és pénzeszközegyenértékesekre gyakorolt hatása előtt. [Hivatkozás:
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek; Árfolyam
változások hatása a pénzeszközökre és a pénzeszközegyenértékesekre]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCashAnd
CashEquivalentsDiscontinued
Operations

X duration,
debit

Pénzeszközök és pénzeszközegyenértékesek növekedése
(csökkenése) – megszűnt
tevékenységek

A pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek megszűnt Általános gyakorlat: IFRS 5 33 c
tevékenységekből származó növekedése (csökkenése).
[Hivatkozás: Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek;
Megszűnt tevékenységek [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInContin
gentConsiderationAssetLiabi
lity

X duration,
debit

Függőellenérték-eszköz
(kötelezettség) növekedése
(csökkenése)

Üzleti kombinációhoz kapcsolódó függőellenérték-eszköz Közzététel: IFRS 3 B67 b i
(kötelezettség) növekedése (csökkenése).

ifrs-full

IncreaseDecreaseInContin
X duration,
gentLiabilitiesRecognisedInBu credit
sinessCombination

Üzleti kombinációból
származó függő
kötelezettségek növekedése
(csökkenése)

Az üzleti kombinációból származó függő kötelezettségek Közzététel: IFRS 3 B67 c
növekedése (csökkenése). [Hivatkozás: Üzleti kombináci
óból származó függő kötelezettségek; Üzleti kombinációk
[member]; Függő kötelezettségek [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCreditDeri
vativeFairValue

X duration,
debit

Hitelderivatíva növekedése
(csökkenése), valós értéken

Egy hitelderivatíva valós értékének növekedése (csökkené Közzététel: IFRS 7 24G a
se). [Hivatkozás: Hitelderivatíva, valós értéken]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCreditDeri
vativeNominalAmount

X duration

Hitelderivatíva növekedése
(csökkenése), névértéken

Egy hitelderivatíva névértékének növekedése (csökkenése). Közzététel: IFRS 7 24G a
[Hivatkozás: Hitelderivatíva, névértéken]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInCurrentTa
xExpenseIncomeDueToRate
Regulation

X duration,
debit

Tényleges adóráfordítás
(-bevétel) árszabályozás miatti
növekedése (csökkenése)

A tényleges adóráfordítás (-bevétel) árszabályozás miatti Közzététel: IFRS 14 34
növekedése (csökkenése). Az árszabályozás a vevőknek a
termékekért és szolgáltatásokért felszámítható árak
meghatározására vonatkozó keretelvek összessége,
amelyeket árszabályozó felügyel és/vagy hagy jóvá. [Hivat
kozás: Tényleges adóráfordítás (-bevétel)]
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IncreaseDecreaseInCashAnd
CashEquivalents

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

X duration,
debit

Biztosítási szerződésekből
származó halasztott szerzési
költségek növekedése
(csökkenése)

A biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési
költségek növekedése (csökkenése). [Hivatkozás: Biztosí
tási szerződésekből származó halasztott szerzési költ
ségek]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDeferred
TaxExpenseIncomeDueToRa
teRegulation

X duration,
debit

Halasztott adóráfordítás
(-bevétel) árszabályozás miatti
növekedése (csökkenése)

A halasztott adóráfordítás (-bevétel) árszabályozás miatti Közzététel: IFRS 14 34
növekedése (csökkenése). Az árszabályozás a vevőknek a
termékekért és szolgáltatásokért felszámítható árak
meghatározására vonatkozó keretelvek összessége,
amelyeket árszabályozó felügyel és/vagy hagy jóvá. [Hivat
kozás: Halasztott adóráfordítás (-bevétel)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDeferred
TaxLiabilityAsset

X duration,
credit

Halasztott adókötelezettség
(adókövetelés) növekedése
(csökkenése)

Egy halasztott adókötelezettség (adókövetelés) növekedése Általános gyakorlat: IAS 12 81
(csökkenése). [Hivatkozás: Halasztott adókötelezettség
(-követelés)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDefinedBe
nefitObligationDueToReaso
nablyPossibleDecreaseInActu
arialAssumption

X instant,
credit

Meghatározott juttatási
kötelemnek az aktuáriusi
feltételezés észszerűen várható
csökkenése miatti növekedése
(csökkenése)

Egy meghatározott juttatási kötelem olyan növekedése Közzététel: IAS 19 145 a
(csökkenése), amelyet egy jelentős aktuáriusi feltétele
zésnek a beszámolási időszak végén észszerűen várható
csökkenése okozott volna. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltéte
lezések [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDefinedBe
nefitObligationDueToReaso
nablyPossibleIncreaseInActua
rialAssumption

X instant,
credit

Meghatározott juttatási
kötelemnek az aktuáriusi
feltételezés észszerűen várható
növekedése miatti növekedése
(csökkenése)

Egy meghatározott juttatási kötelem olyan növekedése Közzététel: IAS 19 145 a
(csökkenése), amelyet egy jelentős aktuáriusi feltétele
zésnek a beszámolási időszak végén észszerűen várható
növekedése okozott volna. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltéte
lezések [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInDividends
PayableThroughChangeInFair
ValueOfNoncashAssetsHeld
ForDistributionToOwners

X duration,
credit

Osztalékfizetési
kötelezettségnek a
tulajdonosok közötti
felosztásra tartott nem pénzbeli
eszközök valós értékében
bekövetkezett változásokból
származó növekedése
(csökkenése)

Az osztalékfizetési kötelezettségnek a tulajdonosok Közzététel: IFRIC 17 16 b
közötti felosztásra tartott nem pénzbeli eszközök valós
értékében bekövetkezett változásokból származó növeke
dése (csökkenése).

Hivatkozások

Példa:
IFRS 4 IG39 (hatályát veszti:
2021.1.1.), példa: IFRS 4 37 e
(hatályát veszti: 2021.1.1.)

2020.12.18.

IncreaseDecreaseInDeferre
dAcquisitionCostsArisingFro
mInsuranceContracts

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Közzététel: IFRS 17 128 a i
(hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 128 a ii (hatályos:
2021.1.1.)

IncreaseDecreaseInEquityDue
ToReasonablyPossibleDecrea
seInRiskExposureThatArisesF
romContractsWithinScopeO
fIFRS17

X instant,
credit

Az IFRS 17 standard
hatókörébe tartozó
szerződésekből eredő kockázati
kitettség észszerűen várható
csökkenéséből származó
sajáttőke-növekedés
(csökkenés)

A saját tőke azon növekedése (csökkenése), amelyet az
IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződésekből
eredő kockázati kitettség észszerűen várható csökkenése
okozott volna.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInEquityDue
ToReasonablyPossibleDecrea
seInRiskExposureThatArisesF
romContractsWithinScopeO
fIFRS17InsuranceContractsIs
suedBeforeMitigationByRein
suranceContractsHeld

X instant,
credit

Az IFRS 17 standard
hatókörébe tartozó
szerződésekből eredő kockázati
kitettség észszerűen várható
csökkenéséből származó
sajáttőke-növekedés
(csökkenés), kibocsátott
biztosítási szerződések a tartott
viszontbiztosítási szerződések
általi kockázatmérséklés előtt

A saját tőkének a tartott viszontbiztosítási szerződések Közzététel: IFRS 17 128 a i
általi kockázatmérséklés előtti azon növekedése (csökke (hatályos: 2021.1.1.)
nése), amelyet az IFRS 17 standard hatókörébe tartozó
szerződésekből eredő kockázati kitettség észszerűen
várható csökkenése okozott volna.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInEquityDue
ToReasonablyPossibleIncrea
seInRiskExposureThatArisesF
romContractsWithinScopeO
fIFRS17

X instant,
credit

Az IFRS 17 standard
hatókörébe tartozó
szerződésekből eredő kockázati
kitettség észszerűen várható
növekedéséből származó
sajáttőke-növekedés
(csökkenés)

A saját tőke azon növekedése (csökkenése), amelyet az
IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződésekből
eredő kockázati kitettség észszerűen várható növekedése
okozott volna.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInEquityDue
ToReasonablyPossibleIncrea
seInRiskExposureThatArisesF
romContractsWithinScopeO
fIFRS17InsuranceContractsIs
suedBeforeMitigationByRein
suranceContractsHeld

X instant,
credit

Az IFRS 17 standard
hatókörébe tartozó
szerződésekből eredő kockázati
kitettség észszerűen várható
növekedéséből származó
sajáttőke-növekedés
(csökkenés), kibocsátott
biztosítási szerződések a tartott
viszontbiztosítási szerződések
általi kockázatmérséklés előtt

A saját tőkének a tartott viszontbiztosítási szerződések Közzététel: IFRS 17 128 a i
általi kockázatmérséklés előtti azon növekedése (csökke (hatályos: 2021.1.1.)
nése), amelyet az IFRS 17 standard hatókörébe tartozó
szerződésekből eredő kockázati kitettség észszerűen
várható növekedése okozott volna.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInExistingLia X duration,
bilitiesContingentLiabilitiesRe credit
cognisedInBusinessCombina
tion

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

L 429/441

Az üzleti kombinációból származó meglévő függő köte Közzététel: IFRS 3 B67 c
Meglévő kötelezettségek
lezettségek növekedése. [Hivatkozás: Üzleti kombinációból
növekedése – üzleti
kombinációból származó függő származó függő kötelezettségek; Üzleti kombinációk
[member]]
kötelezettségek

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Közzététel: IFRS 17 128 a i
(hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 128 a ii (hatályos:
2021.1.1.)

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Meglévő céltartalékok
növekedése – egyéb
céltartalékok

A meglévő egyéb céltartalékok növekedése. [Hivatkozás: Közzététel: IAS 37 84 b
Egyéb céltartalékok]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInExposure
ToCreditRiskOnLoanCommit
mentsAndFinancialGuarantee
Contracts

X duration,
credit

Hitelnyújtási elkötelezettségek
és pénzügyi
garanciaszerződések
hitelkockázati kitettségének
növekedése (csökkenése)

A hitelnyújtási elkötelezettségek és pénzügyi garanciaszer Közzététel: IFRS 7 35H,
ződések hitelkockázati kitettségének növekedése (csökke közzététel: IFRS 7 35I
nése). [Hivatkozás: Hitelnyújtási elkötelezettségekhez és
pénzügyi garanciaszerződésekhez kapcsolódó hitelkocká
zati kitettség]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInExposure
ToCreditRiskOnLoanCommit
mentsAndFinancialGuarantee
ContractsAbstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementAssets

X duration,
debit

Valós értéken történő értékelés Az eszközök valós értéken történő értékelésének növeke Közzététel: IFRS 13 93 e
növekedése (csökkenése) –
dése (csökkenése). [Hivatkozás: Valós értéken [member]]
eszközök

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReaso
nablyPossibleDecreaseInU
nobservableInputAssets

X duration,
debit

A valós értéken történő
Az eszközök valós értéken történő értékelésének azon Közzététel: IFRS 13 93 h ii
értékelésnek nem
növekedése (csökkenése), amely valamely nem megfigyel
megfigyelhető input észszerűen hető input észszerűen várható csökkenéséből származik.
várható csökkenéséből
származó növekedése
(csökkenése), eszközök

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReaso
nablyPossibleDecreaseInU
nobservableInputEntitysOw
nEquityInstruments

X duration,
credit

A valós értéken történő
értékelésnek nem
megfigyelhető input észszerűen
várható csökkenéséből
származó növekedése
(csökkenése) – a gazdálkodó
egység saját
tőkeinstrumentumai

A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós Közzététel: IFRS 13 93 h ii
értéken történő értékelésének azon növekedése (csökkené
se), amely valamely nem megfigyelhető input észszerűen
várható csökkenéséből származik.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReaso
nablyPossibleDecreaseInU
nobservableInputLiabilities

X duration,
credit

A valós értéken történő
értékelésnek nem
megfigyelhető input észszerűen
várható csökkenéséből
származó növekedése
(csökkenése) – kötelezettségek

A kötelezettségek valós értéken történő értékelésének Közzététel: IFRS 13 93 h ii
azon növekedése (csökkenése), amely valamely nem
megfigyelhető input észszerűen várható csökkenéséből
származik.

Hitelnyújtási elkötelezettségek
és pénzügyi
garanciaszerződések
hitelkockázati kitettségének
növekedése (csökkenése)
[abstract]

2020.12.18.

X duration,
credit
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IncreaseDecreaseInExisting
ProvisionsOtherProvisions

HU

ifrs-full

L 429/442

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A valós értéken történő
értékelésnek nem
megfigyelhető input észszerűen
várható csökkenéséből
származó növekedése
(csökkenése), egyéb átfogó
jövedelemben megjelenített,
adózás után – eszközök

Az eszközök valós értéken történő értékelésének azon, az Általános gyakorlat:
egyéb átfogó jövedelemben adózás után megjelenített IFRS 13 93 h ii
növekedése (csökkenése), amely valamely nem megfigyel
hető input észszerűen várható csökkenéséből származik.
[Hivatkozás: Adóbevétel (-ráfordítás)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReaso
nablyPossibleDecreaseInU
nobservableInputRecognisedI
nOtherComprehensiveInco
meAfterTaxEntitysOwnEqui
tyInstruments

X duration

A valós értéken történő
értékelésnek nem
megfigyelhető input észszerűen
várható csökkenéséből
származó növekedése
(csökkenése), egyéb átfogó
jövedelemben megjelenített,
adózás után – a gazdálkodó
egység saját
tőkeinstrumentumai

A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós Általános gyakorlat:
értéken történő értékelésének azon, az egyéb átfogó jöve IFRS 13 93 h ii
delemben adózás után megjelenített növekedése (csökke
nése), amely valamely nem megfigyelhető input észsze
rűen várható csökkenéséből származik. [Hivatkozás:
Adóbevétel (-ráfordítás)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReaso
nablyPossibleDecreaseInU
nobservableInputRecognisedI
nOtherComprehensiveInco
meAfterTaxLiabilities

X duration

A valós értéken történő
értékelésnek nem
megfigyelhető input észszerűen
várható csökkenéséből
származó növekedése
(csökkenése), egyéb átfogó
jövedelemben megjelenített,
adózás után – kötelezettségek

A kötelezettségek valós értéken történő értékelésének Általános gyakorlat:
azon, az egyéb átfogó jövedelemben adózás után megjele IFRS 13 93 h ii
nített növekedése (csökkenése), amely valamely nem
megfigyelhető input észszerűen várható csökkenéséből
származik. [Hivatkozás: Adóbevétel (-ráfordítás)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReaso
nablyPossibleDecreaseInU
nobservableInputRecognisedI
nOtherComprehensiveInco
meBeforeTaxAssets

X duration

A valós értéken történő
értékelésnek nem
megfigyelhető input észszerűen
várható csökkenéséből
származó növekedése
(csökkenése), egyéb átfogó
jövedelemben megjelenített,
adózás előtt – eszközök

Az eszközök valós értéken történő értékelésének azon, az Általános gyakorlat:
egyéb átfogó jövedelemben adózás előtt megjelenített IFRS 13 93 h ii
növekedése (csökkenése), amely valamely nem megfigyel
hető input észszerűen várható csökkenéséből származik.
[Hivatkozás: Adóbevétel (-ráfordítás)]
L 429/443

X duration
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IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReaso
nablyPossibleDecreaseInU
nobservableInputRecognisedI
nOtherComprehensiveInco
meAfterTaxAssets

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A valós értéken történő
értékelésnek nem
megfigyelhető input észszerűen
várható csökkenéséből
származó növekedése
(csökkenése), egyéb átfogó
jövedelemben megjelenített,
adózás előtt – a gazdálkodó
egység saját
tőkeinstrumentumai

A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós Általános gyakorlat:
értéken történő értékelésének azon, az egyéb átfogó jöve IFRS 13 93 h ii
delemben adózás előtt megjelenített növekedése (csökke
nése), amely valamely nem megfigyelhető input észsze
rűen várható csökkenéséből származik. [Hivatkozás:
Adóbevétel (-ráfordítás)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReaso
nablyPossibleDecreaseInU
nobservableInputRecognisedI
nOtherComprehensiveInco
meBeforeTaxLiabilities

X duration

A valós értéken történő
értékelésnek nem
megfigyelhető input észszerűen
várható csökkenéséből
származó növekedése
(csökkenése), egyéb átfogó
jövedelemben megjelenített,
adózás előtt – kötelezettségek

A kötelezettségek valós értéken történő értékelésének Általános gyakorlat:
azon, az egyéb átfogó jövedelemben adózás előtt megjele IFRS 13 93 h ii
nített növekedése (csökkenése), amely valamely nem
megfigyelhető input észszerűen várható csökkenéséből
származik. [Hivatkozás: Adóbevétel (-ráfordítás)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReaso
nablyPossibleDecreaseInU
nobservableInputRecognise
dInProfitOrLossAfterTaxAs
sets

X duration

A valós értéken történő
értékelésnek nem
megfigyelhető input észszerűen
várható csökkenéséből
származó növekedése
(csökkenése), eredményben
megjelenített, adózás után –
eszközök

Az eszközök valós értéken történő értékelésének azon, az Általános gyakorlat:
eredményben adózás után megjelenített növekedése (csök IFRS 13 93 h ii
kenése), amely valamely nem megfigyelhető input észsze
rűen várható csökkenéséből származik. [Hivatkozás:
Adóbevétel (-ráfordítás)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReaso
nablyPossibleDecreaseInU
nobservableInputRecognise
dInProfitOrLossAfterTaxEn
titysOwnEquityInstruments

X duration

A valós értéken történő
értékelésnek nem
megfigyelhető input észszerűen
várható csökkenéséből
származó növekedése
(csökkenése), eredményben
megjelenített, adózás után – a
gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós Általános gyakorlat:
értéken történő értékelésének azon, az eredményben IFRS 13 93 h ii
adózás után megjelenített növekedése (csökkenése),
amely valamely nem megfigyelhető input észszerűen
várható csökkenéséből származik. [Hivatkozás: Adóbe
vétel (-ráfordítás)]

2020.12.18.

X duration
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IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReaso
nablyPossibleDecreaseInU
nobservableInputRecognisedI
nOtherComprehensiveInco
meBeforeTaxEntitysOwnEqui
tyInstruments

HU

ifrs-full

L 429/444

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A valós értéken történő
értékelésnek nem
megfigyelhető input észszerűen
várható csökkenéséből
származó növekedése
(csökkenése), eredményben
megjelenített, adózás után –
kötelezettségek

A kötelezettségek valós értéken történő értékelésének Általános gyakorlat:
azon, az eredményben adózás után megjelenített növeke IFRS 13 93 h ii
dése (csökkenése), amely valamely nem megfigyelhető
input észszerűen várható csökkenéséből származik.
[Hivatkozás: Adóbevétel (-ráfordítás)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReaso
nablyPossibleDecreaseInU
nobservableInputRecognise
dInProfitOrLossBeforeTaxAs
sets

X duration

A valós értéken történő
értékelésnek nem
megfigyelhető input észszerűen
várható csökkenéséből
származó növekedése
(csökkenése), eredményben
megjelenített, adózás előtt –
eszközök

Az eszközök valós értéken történő értékelésének azon, az Általános gyakorlat:
eredményben adózás előtt megjelenített növekedése (csök IFRS 13 93 h ii
kenése), amely valamely nem megfigyelhető input észsze
rűen várható csökkenéséből származik. [Hivatkozás:
Adóbevétel (-ráfordítás)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReaso
nablyPossibleDecreaseInU
nobservableInputRecognise
dInProfitOrLossBeforeTaxEn
titysOwnEquityInstruments

X duration

A valós értéken történő
értékelésnek nem
megfigyelhető input észszerűen
várható csökkenéséből
származó növekedése
(csökkenése), eredményben
megjelenített, adózás előtt – a
gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós Általános gyakorlat:
értéken történő értékelésének azon, az eredményben IFRS 13 93 h ii
adózás előtt megjelenített növekedése (csökkenése),
amely valamely nem megfigyelhető input észszerűen
várható csökkenéséből származik. [Hivatkozás: Adóbe
vétel (-ráfordítás)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReaso
nablyPossibleDecreaseInU
nobservableInputRecognise
dInProfitOrLossBeforeTaxLia
bilities

X duration

A valós értéken történő
értékelésnek nem
megfigyelhető input észszerűen
várható csökkenéséből
származó növekedése
(csökkenése), eredményben
megjelenített, adózás előtt –
kötelezettségek

A kötelezettségek valós értéken történő értékelésének Általános gyakorlat:
azon, az eredményben adózás előtt megjelenített növeke IFRS 13 93 h ii
dése (csökkenése), amely valamely nem megfigyelhető
input észszerűen várható csökkenéséből származik.
[Hivatkozás: Adóbevétel (-ráfordítás)]
L 429/445

X duration
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IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReaso
nablyPossibleDecreaseInU
nobservableInputRecognise
dInProfitOrLossAfterTaxLiabi
lities

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

X duration,
debit

A valós értéken történő
Az eszközök valós értéken történő értékelésének azon Közzététel: IFRS 13 93 h ii
értékelésnek nem
növekedése (csökkenése), amely valamely nem megfigyel
megfigyelhető input észszerűen hető input észszerűen várható növekedéséből származik.
várható növekedéséből
származó növekedése
(csökkenése) – eszközök

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReaso
nablyPossibleIncreaseInUnob
servableInputEntitysOwnEqui
tyInstruments

X duration,
credit

A valós értéken történő
értékelésnek nem
megfigyelhető input észszerűen
várható növekedéséből
származó növekedése
(csökkenése) – a gazdálkodó
egység saját
tőkeinstrumentumai

A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós Közzététel: IFRS 13 93 h ii
értéken történő értékelésének azon növekedése (csökkené
se), amely valamely nem megfigyelhető input észszerűen
várható növekedéséből származik.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReaso
nablyPossibleIncreaseInUnob
servableInputLiabilities

X duration,
credit

A valós értéken történő
értékelésnek nem
megfigyelhető input észszerűen
várható növekedéséből
származó növekedése
(csökkenése) – kötelezettségek

A kötelezettségek valós értéken történő értékelésének Közzététel: IFRS 13 93 h ii
azon növekedése (csökkenése), amely valamely nem
megfigyelhető input észszerűen várható növekedéséből
származik.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReaso
nablyPossibleIncreaseInUnob
servableInputRecognisedInOt
herComprehensiveIncomeAf
terTaxAssets

X duration

A valós értéken történő
értékelésnek nem
megfigyelhető input észszerűen
várható növekedéséből
származó növekedése
(csökkenése), egyéb átfogó
jövedelemben megjelenített,
adózás után – eszközök

Az eszközök valós értéken történő értékelésének azon, az Általános gyakorlat:
egyéb átfogó jövedelemben adózás után megjelenített IFRS 13 93 h ii
növekedése (csökkenése), amely valamely nem megfigyel
hető input észszerűen várható növekedéséből származik.
[Hivatkozás: Adóbevétel (-ráfordítás)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReaso
nablyPossibleIncreaseInUnob
servableInputRecognisedInOt
herComprehensiveIncomeAf
terTaxEntitysOwnEquityInst
ruments

X duration

A valós értéken történő
értékelésnek nem
megfigyelhető input észszerűen
várható növekedéséből
származó növekedése
(csökkenése), egyéb átfogó
jövedelemben megjelenített,
adózás után – a gazdálkodó
egység saját
tőkeinstrumentumai

A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós Általános gyakorlat:
értéken történő értékelésének azon, az egyéb átfogó jöve IFRS 13 93 h ii
delemben adózás után megjelenített növekedése (csökke
nése), amely valamely nem megfigyelhető input észsze
rűen várható növekedéséből származik. [Hivatkozás:
Adóbevétel (-ráfordítás)]

Hivatkozások

2020.12.18.

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReaso
nablyPossibleIncreaseInUnob
servableInputAssets

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai

L 429/446

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A valós értéken történő
értékelésnek nem
megfigyelhető input észszerűen
várható növekedéséből
származó növekedése
(csökkenése), egyéb átfogó
jövedelemben megjelenített,
adózás után – kötelezettségek

A kötelezettségek valós értéken történő értékelésének Általános gyakorlat:
azon, az egyéb átfogó jövedelemben adózás után megjele IFRS 13 93 h ii
nített növekedése (csökkenése), amely valamely nem
megfigyelhető input észszerűen várható növekedéséből
származik. [Hivatkozás: Adóbevétel (-ráfordítás)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReaso
nablyPossibleIncreaseInUnob
servableInputRecognisedInOt
herComprehensiveIncomeBe
foreTaxAssets

X duration

A valós értéken történő
értékelésnek nem
megfigyelhető input észszerűen
várható növekedéséből
származó növekedése
(csökkenése), egyéb átfogó
jövedelemben megjelenített,
adózás előtt – eszközök

Az eszközök valós értéken történő értékelésének azon, az Általános gyakorlat:
egyéb átfogó jövedelemben adózás előtt megjelenített IFRS 13 93 h ii
növekedése (csökkenése), amely valamely nem megfigyel
hető input észszerűen várható növekedéséből származik.
[Hivatkozás: Adóbevétel (-ráfordítás)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReaso
nablyPossibleIncreaseInUnob
servableInputRecognisedInOt
herComprehensiveIncomeBe
foreTaxEntitysOwnEquityInst
ruments

X duration

A valós értéken történő
értékelésnek nem
megfigyelhető input észszerűen
várható növekedéséből
származó növekedése
(csökkenése), egyéb átfogó
jövedelemben megjelenített,
adózás előtt – a gazdálkodó
egység saját
tőkeinstrumentumai

A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós Általános gyakorlat:
értéken történő értékelésének azon, az egyéb átfogó jöve IFRS 13 93 h ii
delemben adózás előtt megjelenített növekedése (csökke
nése), amely valamely nem megfigyelhető input észsze
rűen várható növekedéséből származik. [Hivatkozás:
Adóbevétel (-ráfordítás)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReaso
nablyPossibleIncreaseInUnob
servableInputRecognisedInOt
herComprehensiveIncomeBe
foreTaxLiabilities

X duration

A valós értéken történő
értékelésnek nem
megfigyelhető input észszerűen
várható növekedéséből
származó növekedése
(csökkenése), egyéb átfogó
jövedelemben megjelenített,
adózás előtt – kötelezettségek

A kötelezettségek valós értéken történő értékelésének Általános gyakorlat:
azon, az egyéb átfogó jövedelemben adózás előtt megjele IFRS 13 93 h ii
nített növekedése (csökkenése), amely valamely nem
megfigyelhető input észszerűen várható növekedéséből
származik. [Hivatkozás: Adóbevétel (-ráfordítás)]
L 429/447

X duration

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReaso
nablyPossibleIncreaseInUnob
servableInputRecognisedInOt
herComprehensiveIncomeAf
terTaxLiabilities

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A valós értéken történő
értékelésnek nem
megfigyelhető input észszerűen
várható növekedéséből
származó növekedése
(csökkenése), eredményben
megjelenített, adózás után –
eszközök

Az eszközök valós értéken történő értékelésének azon, az Általános gyakorlat:
eredményben adózás után megjelenített növekedése (csök IFRS 13 93 h ii
kenése), amely valamely nem megfigyelhető input észsze
rűen várható növekedéséből származik. [Hivatkozás:
Adóbevétel (-ráfordítás)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReaso
nablyPossibleIncreaseInUnob
servableInputRecognisedIn
ProfitOrLossAfterTaxEntity
sOwnEquityInstruments

X duration

A valós értéken történő
értékelésnek nem
megfigyelhető input észszerűen
várható növekedéséből
származó növekedése
(csökkenése), eredményben
megjelenített, adózás után – a
gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós Általános gyakorlat:
értéken történő értékelésének azon, az eredményben IFRS 13 93 h ii
adózás után megjelenített növekedése (csökkenése),
amely valamely nem megfigyelhető input észszerűen
várható növekedéséből származik. [Hivatkozás: Adóbe
vétel (-ráfordítás)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReaso
nablyPossibleIncreaseInUnob
servableInputRecognisedIn
ProfitOrLossAfterTaxLiabili
ties

X duration

A valós értéken történő
értékelésnek nem
megfigyelhető input észszerűen
várható növekedéséből
származó növekedése
(csökkenése), eredményben
megjelenített, adózás után –
kötelezettségek

A kötelezettségek valós értéken történő értékelésének Általános gyakorlat:
azon, az eredményben adózás után megjelenített növeke IFRS 13 93 h ii
dése (csökkenése), amely valamely nem megfigyelhető
input észszerűen várható növekedéséből származik.
[Hivatkozás: Adóbevétel (-ráfordítás)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReaso
nablyPossibleIncreaseInUnob
servableInputRecognisedIn
ProfitOrLossBeforeTaxAssets

X duration

A valós értéken történő
értékelésnek nem
megfigyelhető input észszerűen
várható növekedéséből
származó növekedése
(csökkenése), eredményben
megjelenített, adózás előtt –
eszközök

Az eszközök valós értéken történő értékelésének azon, az Általános gyakorlat:
eredményben adózás előtt megjelenített növekedése (csök IFRS 13 93 h ii
kenése), amely valamely nem megfigyelhető input észsze
rűen várható növekedéséből származik. [Hivatkozás:
Adóbevétel (-ráfordítás)]
2020.12.18.

X duration

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReaso
nablyPossibleIncreaseInUnob
servableInputRecognisedIn
ProfitOrLossAfterTaxAssets

HU

ifrs-full

L 429/448

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A valós értéken történő
értékelésnek nem
megfigyelhető input észszerűen
várható növekedéséből
származó növekedése
(csökkenése), eredményben
megjelenített, adózás előtt – a
gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós Általános gyakorlat:
értéken történő értékelésének azon, az eredményben IFRS 13 93 h ii
adózás előtt megjelenített növekedése (csökkenése),
amely valamely nem megfigyelhető input észszerűen
várható növekedéséből származik. [Hivatkozás: Adóbe
vétel (-ráfordítás)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReaso
nablyPossibleIncreaseInUnob
servableInputRecognisedIn
ProfitOrLossBeforeTaxLiabili
ties

X duration

A valós értéken történő
értékelésnek nem
megfigyelhető input észszerűen
várható növekedéséből
származó növekedése
(csökkenése), eredményben
megjelenített, adózás előtt –
kötelezettségek

A kötelezettségek valós értéken történő értékelésének Általános gyakorlat:
azon, az eredményben adózás előtt megjelenített növeke IFRS 13 93 h ii
dése (csökkenése), amely valamely nem megfigyelhető
input észszerűen várható növekedéséből származik.
[Hivatkozás: Adóbevétel (-ráfordítás)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementEntitysOwnEqui
tyInstruments

X duration,
credit

Valós értéken történő értékelés
növekedése (csökkenése) – a
gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós Közzététel: IFRS 13 93 e
értéken történő értékelésének növekedése (csökkenése).
[Hivatkozás: Valós értéken [member]; A gazdálkodó
egység saját tőkeinstrumentumai [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementForSensitivityA
nalysesInWhichInputsAre
ChangedIndividuallyAsset
sAbstract

A valós értéken történő
értékelés növekedése
(csökkenése) olyan
érzékenységi vizsgálatok
esetében, ahol az inputokat
egyedileg módosítják –
eszközök [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementForSensitivityA
nalysesInWhichInputsAre
ChangedIndividuallyEntity
sOwnEquityInstrumentsAbst
ract

A valós értéken történő
értékelés növekedése
(csökkenése) olyan
érzékenységi vizsgálatok
esetében, ahol az inputokat
egyedileg módosítják – a
gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai [abstract]

L 429/449

X duration

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementDueToReaso
nablyPossibleIncreaseInUnob
servableInputRecognisedIn
ProfitOrLossBeforeTaxEntity
sOwnEquityInstruments

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementForSensitivityA
nalysesInWhichMultipleInput
sAreChangedSimultaneous
lyAssetsAbstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementForSensitivityA
nalysesInWhichMultipleInput
sAreChangedSimultaneous
lyEntitysOwnEquityInstru
mentsAbstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementForSensitivityA
nalysesInWhichMultipleInput
sAreChangedSimultaneously
LiabilitiesAbstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementLiabilities

X duration,
credit

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
OfFinancialAssetsDescribedIn
Paragraph39EaOfIFRS4

X duration,
debit

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFairValue
OfFinancialAssetsOtherT
hanThoseSpecifiedInParag
raph39EaOfIFRS4

X duration,
debit

A kötelezettségek valós értéken történő értékelésének
növekedése (csökkenése). [Hivatkozás: Valós értéken
[member]]
Az IFRS 4 standard 39E. bekezdésének a) pontjában
ismertetett pénzügyi eszközök valós értékének növekedése
(csökkenése). [Hivatkozás: Az IFRS 4 standard 39E. bekez
désének a) pontjában ismertetett pénzügyi eszközök, valós
érték]
Az IFRS 4 standard 39E. bekezdésének a) pontjában
ismertetett pénzügyi eszközökön kívüli pénzügyi
eszközök valós értékének növekedése (csökkenése).
[Hivatkozás: Az IFRS 4 standard 39E. bekezdésének a)
pontjában ismertetett pénzügyi eszközök, valós érték]

Közzététel: IFRS 13 93 e

Közzététel: IFRS 4 39E a (hatályát
veszti: 2021.1.1.)

Közzététel: IFRS 4 39E b (hatályát
veszti: 2021.1.1.)

2020.12.18.

ifrs-full

A valós értéken történő
értékelés növekedése
(csökkenése) olyan
érzékenységi vizsgálatok
esetében, ahol az inputokat
egyedileg módosítják –
kötelezettségek [abstract]
A valós értéken történő
értékelés növekedése
(csökkenése) olyan
érzékenységi vizsgálatok
esetében, ahol az inputokat
egyszerre módosítják –
eszközök [abstract]
A valós értéken történő
értékelés növekedése
(csökkenése) olyan
érzékenységi vizsgálatok
esetében, ahol az inputokat
egyszerre módosítják – a
gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai [abstract]
A valós értéken történő
értékelés növekedése
(csökkenése) olyan
érzékenységi vizsgálatok
esetében, ahol az inputokat
egyszerre módosítják –
kötelezettségek [abstract]
Valós értéken történő értékelés
növekedése (csökkenése) –
kötelezettségek
Az IFRS 4 standard 39E.
bekezdésének a) pontjában
ismertetett pénzügyi eszközök
valós értékének növekedése
(csökkenése)
Az IFRS 4 standard 39E.
bekezdésének a) pontjában
meghatározott pénzügyi
eszközökön kívüli pénzügyi
eszközök valós értékének
növekedése (csökkenése)

Hivatkozások

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

IncreaseDecreaseInFairValue
MeasurementForSensitivityA
nalysesInWhichInputsAre
ChangedIndividuallyLiabilitie
sAbstract

Dokumentációs címke

HU

ifrs-full

Címke

L 429/450

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

X duration,
debit

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Pénzügyi eszközök növekedése A pénzügyi eszközök növekedése (csökkenése). [Hivatko Közzététel: IFRS 7 35H,
(csökkenése)
zás: Pénzügyi eszközök]
közzététel: IFRS 7 35I

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancia
lAssets

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancia
lAssetsAbstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancia
lAssetsArisingFromChangeIn
MeasurementAttributeFirs
tApplicationOfIFRS9

X instant,
debit

Pénzügyi eszközöknek az
értékelési jellemző változásából
származó növekedése
(csökkenése) – az IFRS 9 első
alkalmazása

A pénzügyi eszközök amiatti növekedése (csökkenése), Közzététel: IFRS 7 42L b
hogy az értékelési jellemzők megváltoznak a gazdálkodó
egység IFRS 9 standardra való áttérésekor. [Hivatkozás:
Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancia
lAssetsOnBasisOfMeasure
mentCategoryFirstApplicatio
nOfIFRS9

X instant,
debit

Pénzügyi eszközöknek az
értékelési kategória alapján
bekövetkező növekedése
(csökkenése) – az IFRS 9 első
alkalmazása

A pénzügyi eszközök növekedése (csökkenése) értékelési Közzététel: IFRS 7 42L a
kategóriáik alapján az IAS 39 standardnak megfelelően
(vagyis nem az IFRS 9 standardra való áttérés miatt az
értékelési jellemzőkben bekövetkező változásokból eredő
ek). [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancialLi X instant,
abilitiesArisingFromChangeIn credit
MeasurementAttributeFirs
tApplicationOfIFRS9

Pénzügyi kötelezettségeknek az
értékelési jellemző változásából
származó növekedése
(csökkenése) – az IFRS 9 első
alkalmazása

A pénzügyi kötelezettségek amiatti növekedése (csökkené Közzététel: IFRS 7 42L b
se), hogy az értékelési jellemzők megváltoznak a gazdál
kodó egység IFRS 9 standardra való áttérésekor. [Hivatko
zás: Pénzügyi kötelezettségek]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInFinancialLi X instant,
abilitiesOnBasisOfMeasure
credit
mentCategoryFirstApplicatio
nOfIFRS9

Pénzügyi kötelezettségeknek az
értékelési kategória alapján
bekövetkező növekedése
(csökkenése) – az IFRS 9 első
alkalmazása

A pénzügyi kötelezettségek növekedése (csökkenése) érté Közzététel: IFRS 7 42L a
kelési kategóriáik alapján az IAS 39 standardnak megfele
lően (vagyis nem az IFRS 9 standardra való áttérés miatt
az értékelési jellemzőkben bekövetkező változásokból
eredőek). [Hivatkozás: Pénzügyi kötelezettségek]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInInsurance
ContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

Biztosítási szerződési
kötelezettség (eszköz)
növekedése (csökkenése)

Biztosítási szerződési kötelezettség (eszköz) növekedése Általános gyakorlat: IFRS 17 99
(csökkenése). [Hivatkozás: Biztosítási szerződési kötele (hatályos: 2021.1.1.)
zettség (eszköz)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInInsurance
LiabilitiesNetOfReinsurance

X duration,
debit

Biztosítási kötelezettségek
növekedése (csökkenése) a
viszontbiztosítás levonása után

A biztosítási kötelezettségek növekedése (csökkenése) a Általános gyakorlat: IAS 1 85
viszontbiztosítás levonása után.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInIntangible
AssetsAndGoodwill

X duration,
debit

Immateriális javak és a
goodwill növekedése
(csökkenése)

Az Immateriális javak és a goodwill növekedése (csökke Általános gyakorlat:
IAS 38 118 e
nése). [Hivatkozás: Immateriális javak és goodwill]

HU

Pénzügyi eszközök növekedése
(csökkenése) [abstract]

2020.12.18.

Előtag

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
L 429/451

Az elem típusa
és attribútumai

ifrs-full

IncreaseDecreaseInLiabilitie
sArisingFromFinancingActivi
ties

X duration,
credit

Finanszírozási
tevékenységekből eredő
kötelezettségek növekedése
(csökkenése)

A finanszírozási tevékenységekből eredő kötelezettségek Közzététel: IAS 7 44B
növekedése (csökkenése). [Hivatkozás: Finanszírozási tevé
kenységekből eredő kötelezettségek]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInLiabilitie
sUnderInsuranceContract
sAndReinsuranceContractsIs
sued

X duration,
credit

Kibocsátott biztosítási
szerződésekből és
viszontbiztosítási
szerződésekből eredő
kötelezettségek növekedése
(csökkenése)

A kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosí
tási szerződésekből eredő kötelezettségek növekedése
(csökkenése). [Hivatkozás: Kibocsátott biztosítási szerző
désekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő köte
lezettségek]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNetAsset
sAvailableForBenefits

X duration,
credit

Juttatásokhoz rendelkezésre
A juttatásokhoz rendelkezésre álló nettó eszközök növe Közzététel: IAS 26 35 b
álló nettó eszközök növekedése kedése (csökkenése). A juttatásokhoz rendelkezésre álló
(csökkenése)
nettó eszközök egy nyugdíjazási juttatási program
eszközei, csökkentve az ígért nyugdíjazási juttatások aktu
áriusi jelenértékén kívüli kötelezettségekkel.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNetDefi
nedBenefitLiabilityAsset

X duration,
credit

Nettó meghatározott juttatási
kötelezettség (eszköz)
növekedése (csökkenése)

A nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) Közzététel: IAS 19 141
növekedése (csökkenése). [Hivatkozás: Nettó meghatá
rozott juttatási kötelezettség (eszköz)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNetInvest
mentInFinanceLease

X duration,
debit

Pénzügyi lízingben lévő nettó
befektetés növekedése
(csökkenése)

A pénzügyi lízingben lévő nettó befektetés növekedése Közzététel: IFRS 16 93
(csökkenése). [Hivatkozás: Nettó pénzügyilízing-befekte
tés]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNumberO
fOrdinarySharesIssued

shares

Kibocsátott törzsrészvények
számának növekedése
(csökkenése)

A kibocsátott törzsrészvények számának növekedése Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
(csökkenése). [Hivatkozás: Törzsrészvények [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInNumbe
rOfSharesOutstanding

shares

Forgalomban lévő részvények
számának növekedése
(csökkenése)

A forgalomban lévő részvények számának növekedése Közzététel: IAS 1 79 a iv
(csökkenése). [Hivatkozás: Forgalomban lévő részvények
száma]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInProfitLoss
DueToReasonablyPossible
DecreaseInRiskExposureTha
tArisesFromContractsWit
hinScopeOfIFRS17

X duration,
credit

Az IFRS 17 standard
hatókörébe tartozó
szerződésekből eredő kockázati
kitettség észszerűen várható
csökkenéséből származó
nyereség (veszteség)
növekedése (csökkenése)

A nyereség (veszteség) azon növekedése (csökkenése),
amelyet az IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerző
désekből eredő kockázati kitettség észszerűen várható
csökkenése okozott volna.

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

L 429/452

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

HU

Példa:
IFRS 4 IG37 (hatályát veszti:
2021.1.1.), példa: IFRS 4 37 e
(hatályát veszti: 2021.1.1.)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
2020.12.18.

Közzététel: IFRS 17 128 a i
(hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 128 a ii (hatályos:
2021.1.1.)

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A nyereségnek (veszteségnek) a tartott viszontbiztosítási Közzététel: IFRS 17 128 a i
szerződések általi kockázatmérséklés előtti azon növeke (hatályos: 2021.1.1.)
dése (csökkenése), amelyet az IFRS 17 standard hatókö
rébe tartozó szerződésekből eredő kockázati kitettség
észszerűen várható csökkenése okozott volna.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInProfitLoss
DueToReasonablyPossibleInc
reaseInRiskExposureThatAr
isesFromContractsWithinSco
peOfIFRS17

X duration,
credit

Az IFRS 17 standard
hatókörébe tartozó
szerződésekből eredő kockázati
kitettség észszerűen várható
növekedéséből származó
nyereség (veszteség)
növekedése (csökkenése)

A nyereség (veszteség) azon növekedése (csökkenése),
amelyet az IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerző
désekből eredő kockázati kitettség észszerűen várható
növekedése okozott volna.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInProfitLoss
DueToReasonablyPossibleInc
reaseInRiskExposureThatAr
isesFromContractsWithinSco
peOfIFRS17InsuranceCont
ractsIssuedBeforeMitigati
onByReinsuranceContracts
Held

X duration,
credit

Az IFRS 17 standard
hatókörébe tartozó
szerződésekből eredő kockázati
kitettség észszerűen várható
növekedéséből származó
nyereség (veszteség)
növekedése (csökkenése),
kibocsátott biztosítási
szerződések a tartott
viszontbiztosítási szerződések
általi kockázatmérséklés előtt

A nyereségnek (veszteségnek) a tartott viszontbiztosítási Közzététel: IFRS 17 128 a i
szerződések általi kockázatmérséklés előtti azon növeke (hatályos: 2021.1.1.)
dése (csökkenése), amelyet az IFRS 17 standard hatókö
rébe tartozó szerződésekből eredő kockázati kitettség
észszerűen várható növekedése okozott volna.

ifrs-full

IncreaseDecreaseInProvision
ForUnearnedPremium

X duration,
debit

Meg nem szolgált díjak
tartalékának növekedése
(csökkenése)

A meg nem szolgált díjak tartalékának növekedése (csök Általános gyakorlat: IAS 1 85
kenése). [Hivatkozás: Meg nem szolgált díjak]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInRegulatory X duration,
DeferralAccountCreditBalan
credit
ces

Hatósági halasztott számlák
követel egyenlegeinek
növekedése (csökkenése)

A hatósági halasztott számlák követel egyenlegeinek növe Közzététel: IFRS 14 33 a
kedése (csökkenése). [Hivatkozás: Hatósági halasztott
számlák követel egyenlege]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInRegulatory X duration,
DeferralAccountDebitBalances debit

Hatósági halasztott számlák
tartozik egyenlegeinek
növekedése (csökkenése)

A hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegeinek Közzététel: IFRS 14 33 a
növekedése (csökkenése). [Hivatkozás: Hatósági halasztott
számlák tartozik egyenlege]

Közzététel: IFRS 17 128 a i
(hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 128 a ii (hatályos:
2021.1.1.)

L 429/453

Az IFRS 17 standard
hatókörébe tartozó
szerződésekből eredő kockázati
kitettség észszerűen várható
csökkenéséből származó
nyereség (veszteség)
növekedése (csökkenése),
kibocsátott biztosítási
szerződések a tartott
viszontbiztosítási szerződések
általi kockázatmérséklés előtt

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

IncreaseDecreaseInProfitLoss X duration,
credit
DueToReasonablyPossible
DecreaseInRiskExposureTha
tArisesFromContractsWit
hinScopeOfIFRS17Insurance
ContractsIssuedBeforeMitigati
onByReinsuranceContracts
Held

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

X duration,
debit

Viszontbiztosítási eszközök
növekedése (csökkenése)

A viszontbiztosítási eszközök növekedése (csökkenése). Példa:
[Hivatkozás: Viszontbiztosítási eszközök]
IFRS 4 IG37 (hatályát veszti:
2021.1.1.), példa: IFRS 4 37 e
(hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

IncreaseDecreaseInReserveOf
GainsAndLossesOnFinancia
lAssetsMeasuredAtFairValu
eThroughOtherComprehensi
veIncomeRelatedToInsurance
ContractsToWhichParag
raphsC18bC19bC24bAndC2
4cOfIFRS17HaveBeenApplied

X duration,
credit

Az IFRS 17 standard C18. b),
C19. b), C24. b) és C24. c)
pontja alá tartozó biztosítási
szerződésekkel kapcsolatos,
egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken értékelt
pénzügyi eszközökre
vonatkozó nyereségek és
veszteségek tartalékának
növekedése (csökkenése)

Azon biztosítási szerződésekkel kapcsolatos, egyéb átfogó Általános gyakorlat: IFRS 17 116
jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi (hatályos: 2021.1.1.)
eszközökre vonatkozó nyereségek és veszteségek növeke
dése (csökkenése), amelyekre alkalmazták az IFRS 17 stan
dard C18. b), C19. b), C24. b) és C24. c) pontját. [Hivat
kozás: Az IFRS 17 standard C18. b), C19. b), C24. b) és
C24. c) pontja alá tartozó biztosítási szerződésekkel
kapcsolatos, egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi eszközökre vonatkozó nyere
ségek és veszteségek tartaléka]

ifrs-full

IncreaseDecreaseInWorking
Capital

X duration,
credit

Működő tőke növekedése
(csökkenése)

A működő tőke növekedése (csökkenése).

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughAc
quisitionOfSubsidiary

X duration,
credit

Leányvállalat megszerzéséből
származó növekedés
(csökkenés) – saját tőke

A saját tőke leányvállalat megszerzéséből származó növe Általános gyakorlat: IAS 1 106 d
kedése (csökkenése). [Hivatkozás: Leányvállalatok [mem
ber]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughAd
ditionalItemsNecessaryToUn
derstandChangeInsurance
ContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

A változás megértéséhez
szükséges további tételeknek
betudható növekedés
(csökkenés) – biztosítási
szerződési kötelezettség
(eszköz)

A biztosítási szerződési kötelezettségekben (eszközökben) Közzététel: IFRS 17 105 d
a biztosítási szerződések nettó könyv szerinti értékében (hatályos: 2021.1.1.)
bekövetkezett változás megértéséhez szükséges további
tételekből származó növekedés (csökkenés). [Hivatkozás:
Biztosítási szerződési kötelezettség (eszköz)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughAd X duration,
justmentsArisingFromPassage credit
OfTimeAllowanceAccount
ForCreditLossesOfFinancialAs
sets

Idő múlásából származó
módosítások miatti növekedés
(csökkenés) – pénzügyi
eszközök hitelezési
veszteségeinek értékvesztési
számlája

Az idő múlásából származó módosítások miatti növe Általános gyakorlat: IFRS 7 16
kedés (csökkenés) a pénzügyi eszközök hitelezési veszte (hatályát veszti: 2021.1.1.)
ségeinek értékvesztési számláján. [Hivatkozás: Pénzügyi
eszközök hitelezési veszteségeinek értékvesztési számlája]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughAd X duration,
justmentsArisingFromPassage credit
OfTimeLiabilitiesUnderInsu
ranceContractsAndReinsuran
ceContractsIssued

Idő múlásából származó
módosítások miatti növekedés
(csökkenés) – kibocsátott
biztosítási szerződésekből és
kibocsátott viszontbiztosítási
szerződésekből eredő
kötelezettségek

Az idő múlásából származó módosítások miatti növe Általános gyakorlat: IFRS 4 37 e
kedés (csökkenés) a kibocsátott biztosítási szerződésekből (hatályát veszti: 2021.1.1.)
és kibocsátott viszontbiztosítási szerződésekből eredő
kötelezettségekben. [Hivatkozás: Kibocsátott biztosítási
szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből
eredő kötelezettségek]

Hivatkozások

Általános gyakorlat: IAS 7 20

2020.12.18.

IncreaseDecreaseInReinsuran
ceAssets

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughA
X duration,
mortisationOfInsuranceAcqui credit
sitionCashFlowsInsurance
ContractsLiabilityAsset

A biztosítási akvizíciós cash
flow-k amortizációjának
betudható növekedés
(csökkenés) – biztosítási
szerződési kötelezettség
(eszköz)

A biztosítási szerződési kötelezettségekben (eszközökben) Közzététel: IFRS 17 103 b ii
a biztosítási akvizíciós cash flow-k amortizációjából szár (hatályos: 2021.1.1.)
mazó növekedés (csökkenés). [Hivatkozás: Biztosítási szer
ződési kötelezettség (eszköz); Biztosítási akvizíciós cash
flow-kból származó növekedés (csökkenés) – biztosítási
szerződési kötelezettség (eszköz)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughA
mountsRecognisedInProfitOr
LossAggregateDifferenceBet
weenFairValueAtInitialRecog
nitionAndAmountDetermine
dUsingValuationTechni
queYetToBeRecognised

X duration

Eredményben elszámolt
összegekből származó
növekedés (csökkenés) – a
kezdeti megjelenítéskori valós
érték és az ügyleti ár közötti,
az eredményben még
megjelenítendő összesített
különbözet

Az eredményben elszámolt összegekből származó növe Példa:
kedés (csökkenés) a pénzügyi instrumentumok kezdeti IFRS 7 IG14, példa: IFRS 7 28 b
megjelenítéskori valós értéke és ügyleti ára közötti össze
sített különbözetben, amelyet az eredményben még nem
jelenítettek meg. [Hivatkozás: A kezdeti megjelenítéskori
valós érték és az ügyleti ár közötti, az eredményben még
megjelenítendő összesített különbözet; Pénzügyi inst
rumentumok, csoport [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughAp
propriationOfRetainedEar
nings

X duration,
credit

Felhalmozott eredmény
felhasználásából származó
növekedés (csökkenés) – saját
tőke

A saját tőke felhalmozott eredmény felhasználásából szár Általános gyakorlat: IAS 1 106 d
mazó növekedése (csökkenése). [Hivatkozás: Felhalmozott
eredmény]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughBa
X duration,
lancesRecognisedInCurrentPe credit
riodInStatementOfFinancial
PositionRegulatoryDeferralAc
countCreditBalances

Pénzügyi helyzetre vonatkozó
kimutatásban a
tárgyidőszakban megjelenített
egyenlegekből származó
növekedés (csökkenés) –
hatósági halasztott számlák
követel egyenlegei

A pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban a tárgyidő Példa: IFRS 14 33 a i
szakban megjelenített egyenlegekből származó növekedés
(csökkenés) a hatósági halasztott számlák követel egyen
legeiben. [Hivatkozás: Hatósági halasztott számlák követel
egyenlege]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughBa
X duration,
lancesRecognisedInCurrentPe debit
riodInStatementOfFinancial
PositionRegulatoryDeferralAc
countDebitBalances

Pénzügyi helyzetre vonatkozó
kimutatásban a
tárgyidőszakban megjelenített
egyenlegekből származó
növekedés (csökkenés) –
hatósági halasztott számlák
tartozik egyenlegei

A pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban a tárgyidő Példa: IFRS 14 33 a i
szakban megjelenített egyenlegekből származó növekedés
(csökkenés) a hatósági halasztott számlák tartozik egyen
legeiben. [Hivatkozás: Hatósági halasztott számlák tartozik
egyenlege]

L 429/455

Idő múlásából származó
Az idő múlásából származó módosítások miatti növe Általános gyakorlat: IFRS 4 37 e
módosítások miatti növekedés kedés (csökkenés) a viszontbiztosítási eszközökben. (hatályát veszti: 2021.1.1.)
(csökkenés) – viszontbiztosítási [Hivatkozás: Viszontbiztosítási eszközök]
eszközök

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

IncreaseDecreaseThroughAd X duration,
justmentsArisingFromPassage debit
OfTimeReinsuranceAssets

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Az üzleti kombinációkból és elidegenítésekből származó Közzététel: IAS 19 141 h
növekedés (csökkenés) a nettó meghatározott juttatási
kötelezettségben (eszközben). [Hivatkozás: Üzleti kombi
nációk [member]; Nettó meghatározott juttatási kötele
zettség (eszköz)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughBusi X duration,
nessCombinationsAndDispo debit
salsReimbursementRights

Üzleti kombinációkból és
elidegenítésekből származó
növekedés (csökkenés) –
visszatérítési jogok

Az üzleti kombinációkból és elidegenítésekből származó Közzététel: IAS 19 141 h
növekedés (csökkenés) a visszatérítési jogokban. [Hivatko
zás: Üzleti kombinációk [member]; Visszatérítési jogok,
valós értéken]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughBusi X duration,
credit
nessCombinationsDeferred
TaxLiabilityAsset

Üzleti kombinációkból
származó növekedés
(csökkenés) – halasztott
adókötelezettség (adókövetelés)

Az üzleti kombinációkból származó növekedés (csökke Általános gyakorlat: IAS 12 81
nés) a halasztott adókötelezettségben (adókövetelésben).
[Hivatkozás: Halasztott adókötelezettség (-követelés)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
X duration,
CashFlowsInsuranceContracts credit
LiabilityAsset

A cash flow-knak betudható
növekedés (csökkenés) –
biztosítási szerződési
kötelezettség (eszköz)

A biztosítási szerződési kötelezettségekben (eszközökben) Közzététel: IFRS 17 105 a
a cash flow-kból származó növekedés (csökkenés). [Hivat (hatályos: 2021.1.1.)
kozás: Biztosítási szerződési kötelezettség (eszköz)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
CashFlowsInsuranceContracts
LiabilityAssetAbstract

A cash flow-knak betudható
növekedés (csökkenés) –
biztosítási szerződési
kötelezettség (eszköz) [abstract]

ifrs-full

X duration,
IncreaseDecreaseThrough
ChangeInDiscountRateContin credit
gentLiabilitiesRecognisedInBu
sinessCombination

Diszkontráta változásából
származó növekedés
(csökkenés) – üzleti
kombinációból származó függő
kötelezettségek

A diszkontráta változásából származó növekedés (csökke Közzététel: IFRS 3 B67 c
nés) az üzleti kombinációból származó függő kötelezett
ségekben. [Hivatkozás: Üzleti kombinációból származó
függő kötelezettségek; Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
ChangeInDiscountRateOther
Provisions

Diszkontráta változásából
származó növekedés
(csökkenés) – egyéb
céltartalékok

A diszkontráta változásából származó növekedés (csökke Közzététel: IAS 37 84 e
nés) az egyéb céltartalékokban. [Hivatkozás: Egyéb céltar
talékok]

X duration,
credit

2020.12.18.

Üzleti kombinációkból és
elidegenítésekből származó
növekedés (csökkenés) – nettó
meghatározott juttatási
kötelezettség (eszköz)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

IncreaseDecreaseThroughBusi X duration,
nessCombinationsAndDispo credit
salsNetDefinedBenefitLiabili
tyAsset

HU

ifrs-full
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Előtag

Az elem típusa
és attribútumai

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
ChangeInEquityOfSubsidiaries

X duration,
credit

Leányvállalatok saját tőkéjében
bekövetkezett változásból
származó növekedés
(csökkenés) – saját tőke

A leányvállalatok saját tőkéjében bekövetkezett válto Általános gyakorlat: IAS 1 106 d
zásból származó növekedés (csökkenés) a gazdálkodó
egység saját tőkéjében. [Hivatkozás: Leányvállalatok
[member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
ChangeInRiskAdjustmentFor
NonfinancialRiskThatDoes
NotRelateToFutureOrPastSer
viceInsuranceContractsLiabili
tyAsset

X duration,
credit

A nem pénzügyi kockázatra
vonatkozó kockázati kiigazítás
jövőbeni vagy múltbeli
szolgáltatáshoz nem
kapcsolódó változásának
betudható növekedés
(csökkenés) – biztosítási
szerződési kötelezettség
(eszköz)

A biztosítási szerződési kötelezettségekben (eszközökben) Közzététel: IFRS 17 104 b ii
a nem pénzügyi kockázatra vonatkozó kockázati kiiga (hatályos: 2021.1.1.)
zítás jövőbeni vagy múltbeli szolgáltatáshoz nem kapcso
lódó változásából származó növekedés (csökkenés).
[Hivatkozás: Biztosítási szerződési kötelezettség (eszköz);
Nem pénzügyi kockázatra vonatkozó kockázati kiigazítás
[member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
X duration,
ChangesInDiscountRatesRegu credit
latoryDeferralAccountCredit
Balances

Diszkontráta változásaiból
származó növekedés
(csökkenés) – hatósági
halasztott számlák követel
egyenlegei

A diszkontráta változásaiból származó növekedés (csök Példa: IFRS 14 33 a iii
kenés) a hatósági halasztott számlák követel egyenlegei
ben. [Hivatkozás: Hatósági halasztott számlák követel
egyenlege]

ifrs-full

X duration,
IncreaseDecreaseThrough
ChangesInDiscountRatesRegu debit
latoryDeferralAccountDebit
Balances

Diszkontráta változásaiból
származó növekedés
(csökkenés) – hatósági
halasztott számlák tartozik
egyenlegei

A diszkontráta változásaiból származó növekedés (csök Példa: IFRS 14 33 a iii
kenés) a hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegei
ben. [Hivatkozás: Hatósági halasztott számlák tartozik
egyenlege]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
ChangesInEstimatesThatAd
justContractualServiceMargi
nInsuranceContractsLiabili
tyAsset

X duration,
credit

A becslések szerződéses
szolgáltatási margin
kiigazításához vezető
változásainak betudható
növekedés (csökkenés) –
biztosítási szerződési
kötelezettség (eszköz)

A biztosítási szerződési kötelezettségekben (eszközökben) Közzététel: IFRS 17 104 a i
a becsléseknek a szerződéses szolgáltatási margin kiigazí (hatályos: 2021.1.1.)
tásához vezető változásaiból származó növekedés (csök
kenés). [Hivatkozás: Biztosítási szerződési kötelezettség
(eszköz); Szerződéses szolgáltatási margin [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
ChangesInEstimatesThatDo
NotAdjustContractualService
MarginInsuranceContractsLia
bilityAsset

X duration,
credit

A becslések szerződéses
szolgáltatási margin
kiigazításához nem vezető
változásainak betudható
növekedés (csökkenés) –
biztosítási szerződési
kötelezettség (eszköz)

A biztosítási szerződési kötelezettségekben (eszközökben) Közzététel: IFRS 17 104 a ii
a becsléseknek a szerződéses szolgáltatási margin kiigazí (hatályos: 2021.1.1.)
tásához nem vezető változásaiból származó növekedés
(csökkenés). [Hivatkozás: Biztosítási szerződési kötele
zettség (eszköz); Szerződéses szolgáltatási margin [mem
ber]]

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
L 429/457

X duration,
credit

Valós értékekben bekövetkezett
változásokból származó
növekedés (csökkenés) –
finanszírozási tevékenységekből
eredő kötelezettségek

A valós értékekben bekövetkezett változásokból származó Közzététel: IAS 7 44B d
növekedés (csökkenés) a finanszírozási tevékenységekből
eredő kötelezettségekben. [Hivatkozás: Finanszírozási
tevékenységekből eredő kötelezettségek]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
ChangesInForeignExchange
RatesNetDefinedBenefitLiabili
tyAsset

X duration,
credit

Átváltási árfolyamok
változásaiból származó
növekedés (csökkenés) – nettó
meghatározott juttatási
kötelezettség (eszköz)

Az átváltási árfolyamok változásaiból származó növekedés Közzététel: IAS 19 141 e
(csökkenés) a nettó meghatározott juttatási kötelezett
ségben (eszközben). [Hivatkozás: Nettó meghatározott
juttatási kötelezettség (eszköz)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
ChangesInForeignExchange
RatesRegulatoryDeferralAcco
untCreditBalances

X duration,
credit

Átváltási árfolyamok
változásaiból származó
növekedés (csökkenés) –
hatósági halasztott számlák
követel egyenlegei

Az átváltási árfolyam változásaiból származó növekedés Példa: IFRS 14 33 a iii
(csökkenés) a hatósági halasztott számlák követel egyen
legeiben. [Hivatkozás: Hatósági halasztott számlák követel
egyenlege]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
ChangesInForeignExchange
RatesRegulatoryDeferralAcco
untDebitBalances

X duration,
debit

Átváltási árfolyamok
változásaiból származó
növekedés (csökkenés) –
hatósági halasztott számlák
tartozik egyenlegei

Az átváltási árfolyam változásaiból származó növekedés Példa: IFRS 14 33 a iii
(csökkenés) a hatósági halasztott számlák tartozik egyen
legeiben. [Hivatkozás: Hatósági halasztott számlák tartozik
egyenlege]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
X duration,
ChangesInModelsOrRiskPara credit
metersExposureToCreditRis
kOnLoanCommitmentsAndFi
nancialGuaranteeContracts

Modellek vagy kockázati
paraméterek változásaiból
származó növekedés
(csökkenés) – hitelnyújtási
elkötelezettségekből és
pénzügyi
garanciaszerződésekből eredő
hitelezési kockázatnak való
kitettség

A modellek vagy kockázati paraméterek változásaiból Példa:
származó növekedés (csökkenés) a hitelnyújtási elkötele IFRS 7 IG20B, példa: IFRS 7 35H
zettségekből és pénzügyi garanciaszerződésekből eredő
hitelezési kockázatnak való kitettségben. [Hivatkozás:
Hitelnyújtási elkötelezettségekhez és pénzügyi garancia
szerződésekhez kapcsolódó hitelkockázati kitettség]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
ChangesInModelsOrRiskPara
metersFinancialAssets

Modellek vagy kockázati
paraméterek változásaiból
származó növekedés
(csökkenés) – pénzügyi
eszközök

A modellek vagy kockázati paraméterek változásaiból Példa:
származó növekedés (csökkenés) a pénzügyi eszközökben. IFRS 7 IG20B, példa: IFRS 7 35H
[Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

X duration,
debit

Hivatkozások

2020.12.18.

IncreaseDecreaseThrough
ChangesInFairValuesLiabilitie
sArisingFromFinancingActivi
ties

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai

L 429/458

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

IncreaseDecreaseThrough
ChangesInOwnershipInterest
sInSubsidiariesThatDoNotRe
sultInLossOfControl

X duration,
credit

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
X duration,
ChangesInOwnershipInterest credit
sInSubsidiariesThatDoNotRe
sultInLossOfControlEquityAtt
ributableToOwnersOfParent

Leányvállalatokban lévő
tulajdonosi érdekeltségekben
bekövetkezett olyan
változásokból származó
növekedés (csökkenés),
amelyek nem eredményezik az
ellenőrzés elvesztését, az
anyavállalat tulajdonosainak
saját tőkéje

A leányvállalatokban lévő tulajdonosi érdekeltségekben Közzététel: IFRS 12 18
bekövetkezett olyan változásokból származó növekedés
(csökkenés) tulajdonosok tőkéjében, amelyek nem ered
ményezik az ellenőrzés elvesztését. [Hivatkozás: Leányvál
lalatok [member]; Anyavállalat tulajdonosainak saját tőké
je]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
ChangesThatRelateToCurrent
ServiceInsuranceContractsLia
bilityAsset

Az aktuális szolgáltatással
kapcsolatos változásoknak
betudható növekedés
(csökkenés) – biztosítási
szerződési kötelezettség
(eszköz)

A biztosítási szerződési kötelezettségekben (eszközökben) Közzététel: IFRS 17 104 b
az aktuális szolgáltatással kapcsolatos változásokból szár (hatályos: 2021.1.1.)
mazó növekedés (csökkenés). [Hivatkozás: Biztosítási szer
ződési kötelezettség (eszköz)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
ChangesThatRelateToCurrent
ServiceInsuranceContractsLia
bilityAssetAbstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
ChangesThatRelateToFuture
ServiceInsuranceContractsLia
bilityAsset

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
ChangesThatRelateToFuture
ServiceInsuranceContractsLia
bilityAssetAbstract

X duration,
credit

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Leányvállalatokban lévő
A leányvállalatokban lévő tulajdonosi érdekeltségekben Közzététel: IAS 1 106 d iii
tulajdonosi érdekeltségekben
bekövetkezett olyan változásokból származó növekedés
bekövetkezett olyan
(csökkenés) a saját tőkében, amelyek nem eredményezik
változásokból származó
az ellenőrzés elvesztését. [Hivatkozás: Leányvállalatok
növekedés (csökkenés),
[member]]
amelyek nem eredményezik az
ellenőrzés elvesztését – saját
tőke

Az aktuális szolgáltatással
kapcsolatos változásoknak
betudható növekedés
(csökkenés) – biztosítási
szerződési kötelezettség
(eszköz) [abstract]
X duration,
credit

A jövőbeni szolgáltatáshoz
kapcsolódó változásoknak
betudható növekedés
(csökkenés) – biztosítási
szerződési kötelezettség
(eszköz)

Közzététel: IFRS 17 103 b iv
(hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 104 a (hatályos:
2021.1.1.)

L 429/459

A jövőbeni szolgáltatáshoz
kapcsolódó változásoknak
betudható növekedés
(csökkenés) – biztosítási
szerződési kötelezettség
(eszköz) [abstract]

A biztosítási szerződési kötelezettségekben (eszközökben)
a jövőbeni szolgáltatáshoz kapcsolódó változásokból szár
mazó növekedés (csökkenés). [Hivatkozás: Biztosítási szer
ződési kötelezettség (eszköz)]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

ifrs-full

IncreaseDecreaseThrough
ChangesThatRelateToPastSer
viceInsuranceContractsLiabili
tyAsset

X duration,
credit

ifrs-full

A múltbeli szolgáltatáshoz
kapcsolódó változásoknak
betudható növekedés
(csökkenés) – biztosítási
szerződési kötelezettség
(eszköz)

A biztosítási szerződési kötelezettségekben (eszközökben)
a múltbeli szolgáltatáshoz kapcsolódó változásokból,
vagyis a felmerült kárigényekhez kapcsolódó teljesített
cash flow-k változásaiból származó növekedés (csökke
nés). [Hivatkozás: Biztosítási szerződési kötelezettség (esz
köz)]

Közzététel: IFRS 17 103 b iii
(hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 104 c (hatályos:
2021.1.1.)

IncreaseDecreaseThroughCon X duration,
versionOfConvertibleInstru
credit
ments

Átváltható instrumentumok
átváltásából származó
növekedés (csökkenés) – saját
tőke

Az átváltható instrumentumok átváltásából származó Általános gyakorlat: IAS 1 106 d
növekedés (csökkenés) a saját tőkében.

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCu X duration,
mulativeCatchupAdjustments debit
ToRevenueArisingFromChan
geInEstimateOfTransactionPri
ceContractAssets

Az ügyleti ár becslésének
változása miatti utólagos
halmozással történő
bevételkiigazításból származó
növekedés (csökkenés) –
szerződéses eszközök

Az ügyleti ár becslésének változása miatti utólagos halmo Példa: IFRS 15 118 b
zással történő bevételkiigazításból származó növekedés
(csökkenés) a szerződéses eszközökben. Az ügyleti ár
azon ellenértékösszeg, amelyre a gazdálkodó egység az
ígért áruk vagy szolgáltatások vevőnek való átadásáért
várakozása szerint jogosultságot szerez, ide nem értve a
harmadik felek nevében beszedett összegeket (például
egyes forgalmi adókat). [Hivatkozás: Utólagos halmozással
történő bevételkiigazításból származó növekedés (csökke
nés) – szerződéses eszközök]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCu X duration,
mulativeCatchupAdjustments credit
ToRevenueArisingFromChan
geInEstimateOfTransactionPri
ceContractLiabilities

Az ügyleti ár becslésének
változása miatti utólagos
halmozással történő
bevételkiigazításból származó
növekedés (csökkenés) –
szerződéses kötelezettségek

Az ügyleti ár becslésének változása miatti utólagos halmo Példa: IFRS 15 118 b
zással történő bevételkiigazításból származó növekedés
(csökkenés) a szerződéses kötelezettségekben. Az ügyleti
ár azon ellenértékösszeg, amelyre a gazdálkodó egység az
ígért áruk vagy szolgáltatások vevőnek való átadásáért
várakozása szerint jogosultságot szerez, ide nem értve a
harmadik felek nevében beszedett összegeket (például
egyes forgalmi adókat). [Hivatkozás: Utólagos halmozással
történő bevételkiigazításból származó növekedés (csökke
nés) – szerződéses kötelezettségek]

2020.12.18.

Hivatkozások

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Dokumentációs címke

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai

L 429/460

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

X duration,
debit

Az előrehaladás értékelésének
változása miatti utólagos
halmozással történő
bevételkiigazításból származó
növekedés (csökkenés) –
szerződéses eszközök

Az előrehaladás értékelésének változása miatti utólagos Példa: IFRS 15 118 b
halmozással történő bevételkiigazításból származó növe
kedés (csökkenés) a szerződéses eszközökben. [Hivatko
zás: Utólagos halmozással történő bevételkiigazításból
származó növekedés (csökkenés) – szerződéses eszközök]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCu
mulativeCatchupAdjustments
ToRevenueArisingFromChan
geInMeasureOfProgressCont
ractLiabilities

X duration,
credit

Az előrehaladás értékelésének
változása miatti utólagos
halmozással történő
bevételkiigazításból származó
növekedés (csökkenés) –
szerződéses kötelezettségek

Az előrehaladás értékelésének változása miatti utólagos Példa: IFRS 15 118 b
halmozással történő bevételkiigazításból származó növe
kedés (csökkenés) a szerződéses kötelezettségekben.
[Hivatkozás: Utólagos halmozással történő bevételkiigazí
tásból származó növekedés (csökkenés) – szerződéses
kötelezettségek]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCu
mulativeCatchupAdjustments
ToRevenueArisingFromCont
ractModificationContractAs
sets

X duration,
debit

Szerződésmódosítás miatti
utólagos halmozással történő
bevételkiigazításból származó
növekedés (csökkenés) –
szerződéses eszközök

A szerződésmódosítás miatti utólagos halmozással Példa: IFRS 15 118 b
történő bevételkiigazításból származó növekedés (csökke
nés) a szerződéses eszközökben. A szerződésmódosítás a
szerződéses mennyiségnek és/vagy árnak a szerződő felek
által jóváhagyott változása. [Hivatkozás: Utólagos halmo
zással történő bevételkiigazításból származó növekedés
(csökkenés) – szerződéses eszközök]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCu
mulativeCatchupAdjustments
ToRevenueArisingFromCont
ractModificationContractLia
bilities

X duration,
credit

Szerződésmódosítás miatti
utólagos halmozással történő
bevételkiigazításból származó
növekedés (csökkenés) –
szerződéses kötelezettségek

A szerződésmódosítás miatti utólagos halmozással Példa: IFRS 15 118 b
történő bevételkiigazításból származó növekedés (csökke
nés) a szerződéses kötelezettségekben. A szerződésmódo
sítás a szerződéses mennyiségnek és/vagy árnak a szer
ződő felek által jóváhagyott változása. [Hivatkozás:
Utólagos halmozással történő bevételkiigazításból szár
mazó növekedés (csökkenés) – szerződéses kötelezett
ségek]

Hivatkozások

L 429/461

IncreaseDecreaseThroughCu
mulativeCatchupAdjustments
ToRevenueArisingFromChan
geInMeasureOfProgressCont
ractAssets

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

X duration,
debit

Utólagos halmozással történő
bevételkiigazításból származó
növekedés (csökkenés) –
szerződéses eszközök

Az utólagos halmozással történő bevételkiigazításból szár Példa: IFRS 15 118 b
mazó növekedés (csökkenés) a szerződéses eszközökben.
[Hivatkozás: Szerződéses eszközök; Vevői szerződésekből
származó bevétel]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughCu
mulativeCatchupAdjustments
ToRevenueContractLiabilities

X duration,
credit

Utólagos halmozással történő
bevételkiigazításból származó
növekedés (csökkenés) –
szerződéses kötelezettségek

Az utólagos halmozással történő bevételkiigazításból szár Példa: IFRS 15 118 b
mazó növekedés (csökkenés) a szerződéses kötelezett
ségekben. [Hivatkozás: Szerződéses kötelezettségek;
Vevői szerződésekből származó bevétel]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughDis
posalOfSubsidiary

X duration,
credit

Leányvállalat elidegenítéséből
származó növekedés
(csökkenés) – saját tőke

A leányvállalatok elidegenítéséből származó növekedés Általános gyakorlat: IAS 1 106 d
(csökkenés) a saját tőkében. [Hivatkozás: Leányvállalatok
[member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughEf
fectOfChangesInForeignExc
hangeRatesLiabilitiesArising
FromFinancingActivities

X duration,
credit

Átváltási árfolyamok
változásainak hatásából
származó növekedés
(csökkenés) – finanszírozási
tevékenységekből eredő
kötelezettségek

Az átváltási árfolyamok változásainak hatásából származó Közzététel: IAS 7 44B c
növekedés (csökkenés) a finanszírozási tevékenységekből
eredő kötelezettségekben. [Hivatkozás: Finanszírozási
tevékenységekből eredő kötelezettségek]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughEf
fectOfChangesInRiskOfNon
performanceByIssuerOfRein
suranceContractsHeldInsuran
ceContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

A tartott viszontbiztosítási
szerződések kibocsátója általi
nemteljesítés kockázatának
változásából eredő hatásnak
betudható növekedés
(csökkenés) – biztosítási
szerződési kötelezettség
(eszköz)

A biztosítási szerződési kötelezettségekben (eszközökben) Közzététel: IFRS 17 105 b
a tartott viszontbiztosítási szerződések kibocsátója általi (hatályos: 2021.1.1.)
nemteljesítés kockázatának változásából eredő hatásból
származó növekedés (csökkenés). [Hivatkozás: Biztosítási
szerződési kötelezettség (eszköz); Tartott viszontbiztosítási
szerződések [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughEf
fectsOfContractsAcquiredIn
PeriodInsuranceContractsLia
bilityAsset

X duration,
credit

Az időszakban megszerzett
szerződések hatásainak
betudható növekedés
(csökkenés) – biztosítási
szerződési kötelezettség
(eszköz)

A biztosítási szerződési kötelezettségekben (eszközökben) Közzététel: IFRS 17 108 a
a más gazdálkodó egységektől átruházás vagy üzleti (hatályos: 2021.1.1.)
kombinációk útján szerzett biztosítási szerződések hatása
iból származó növekedés (csökkenés). [Hivatkozás: Bizto
sítási szerződési kötelezettség (eszköz)]

Hivatkozások

2020.12.18.

IncreaseDecreaseThroughCu
mulativeCatchupAdjustments
ToRevenueContractAssets

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai

L 429/462

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Az időszakban kezdetben
megjelenített szerződések
hatásainak betudható
növekedés (csökkenés) –
biztosítási szerződési
kötelezettség (eszköz)

A biztosítási szerződési kötelezettségekben (eszközökben) Közzététel: IFRS 17 104 a iii
az időszakban kezdetben megjelenített szerződések hatá (hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
saiból származó növekedés (csökkenés). [Hivatkozás: IFRS 17 107 (hatályos: 2021.1.1.)
Biztosítási szerződési kötelezettség (eszköz)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughEf
fectsOfGroupsOfOnerous
ContractsInitiallyRecognise
dInPeriodInsuranceContracts
LiabilityAsset

X duration,
credit

Az időszakban kezdetben
megjelenített hátrányos
szerződéscsoportok hatásainak
betudható növekedés
(csökkenés) – biztosítási
szerződési kötelezettség
(eszköz)

A biztosítási szerződési kötelezettségekben (eszközökben) Közzététel: IFRS 17 108 b
az időszakban kezdetben megjelenített hátrányos szerző (hatályos: 2021.1.1.)
déscsoportok hatásaiból származó növekedés (csökkenés).
Egy biztosítási szerződés a kezdeti megjelenítés időpont
jában hátrányos, ha a szerződéshez allokált teljesített cash
flow-k, korábban megjelenített akvizíciós cash flow-k és a
szerződésből a kezdeti megjelenítés időpontjában eredő
cash flow-k összességében nettó kiáramlást eredményez
nek. [Hivatkozás: Biztosítási szerződési kötelezettség (esz
köz)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughExer X duration,
ciseOfOptions
credit

Opciók lehívásából származó
növekedés (csökkenés) – saját
tőke

Az opció lehívásából származó növekedés (csökkenés) a Általános gyakorlat: IAS 1 106 d
saját tőkében.

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughExer X duration,
ciseOfWarrantsEquity
credit

Warrant lehívásából származó
növekedés (csökkenés) – saját
tőke

A warrantok lehívásából származó növekedés (csökkenés) Általános gyakorlat: IAS 1 106 d
a saját tőkében.

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughEx
perienceAdjustmentsInsuran
ceContractsLiabilityAsset

A tapasztalati módosításoknak
betudható növekedés
(csökkenés) – biztosítási
szerződési kötelezettség
(eszköz)

A biztosítási szerződési kötelezettségekben (eszközökben) Közzététel: IFRS 17 104 b iii
a tapasztalati módosításokból származó növekedés (csök (hatályos: 2021.1.1.)
kenés). A tapasztalati módosítás az alábbiak különbsége:
a) a díjbevételek (és az összes kapcsolódó cash flow,
például a biztosítási akvizíciós cash flow-k és a biztosítási
díjak adói) esetében: az időszakban várt összegek időszak
eleji becslése és az időszak tényleges cash flow-i; vagy b) a
biztosítási szolgáltatási ráfordítások esetében (a biztosítási
akvizíciós ráfordítások nélkül): az időszakban várhatóan
felmerülő összegek időszak eleji becslése és az időszakban
felmerült tényleges összegek. [Hivatkozás: Biztosítási szer
ződési kötelezettség (eszköz)]

X duration,
credit

L 429/463

X duration,
credit

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

IncreaseDecreaseThroughEf
fectsOfContractsInitiallyRe
cognisedInPeriodInsurance
ContractsLiabilityAsset

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Finanszírozási cash flow-kból származó növekedés (csök Közzététel: IAS 7 44B a
kenés) a finanszírozási tevékenységekből eredő kötelezett
ségekben. [Hivatkozás: Finanszírozási tevékenységekből
származó (ezekben használt) cash flow-k; Finanszírozási
tevékenységekből eredő kötelezettségek]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughFore X duration,
ignExchangeAndOtherMove
credit
mentsExposureToCreditRis
kOnLoanCommitmentsAndFi
nancialGuaranteeContracts

Árfolyam- és egyéb
mozgásokból származó
növekedés (csökkenés) –
hitelnyújtási
elkötelezettségekből és
pénzügyi
garanciaszerződésekből eredő
hitelezési kockázatnak való
kitettség

Az árfolyam- és egyéb mozgásokból származó növekedés Példa:
(csökkenés) a hitelnyújtási elkötelezettségekből és pénz IFRS 7 IG20B, példa: IFRS 7 35H
ügyi garanciaszerződésekből eredő hitelezési kockázatnak
való kitettségben. [Hivatkozás: Hitelnyújtási elkötelezett
ségekhez és pénzügyi garanciaszerződésekhez kapcsolódó
hitelkockázati kitettség]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughFore
ignExchangeAndOtherMove
mentsExposureToCreditRis
kOnLoanCommitmentsAndFi
nancialGuaranteeContract
sAbstract

Árfolyam- és egyéb
mozgásokból származó
növekedés (csökkenés) –
hitelnyújtási elkötelezettségek
és pénzügyi
garanciaszerződések hitelezési
kockázatának kitettsége
[abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughFore X duration,
ignExchangeAndOtherMove
debit
mentsFinancialAssets

Árfolyam- és egyéb
mozgásokból származó
növekedés (csökkenés) –
pénzügyi eszközök

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughFore
ignExchangeAndOtherMove
mentsFinancialAssetsAbstract

Árfolyam- és egyéb
mozgásokból származó
növekedés (csökkenés) –
pénzügyi eszközök [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughFore X duration,
ignExchangeExposureToCre
credit
ditRiskOnLoanCommitment
sAndFinancialGuaranteeCont
racts

Árfolyamból származó
növekedés (csökkenés) –
hitelnyújtási
elkötelezettségekből és
pénzügyi
garanciaszerződésekből eredő
hitelezési kockázatnak való
kitettség

Az árfolyamból származó növekedés (csökkenés) a hitel Példa:
nyújtási elkötelezettségekből és pénzügyi garanciaszerző IFRS 7 IG20B, példa: IFRS 7 35H
désekből eredő hitelezési kockázatnak való kitettségben.
[Hivatkozás: Hitelnyújtási elkötelezettségekhez és pénz
ügyi garanciaszerződésekhez kapcsolódó hitelkockázati
kitettség]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughFore X duration,
debit
ignExchangeFinancialAssets

Árfolyamból származó
növekedés (csökkenés) –
pénzügyi eszközök

Az árfolyamból származó növekedés (csökkenés) a pénz Példa:
IFRS 7 IG20B, példa: IFRS 7 35H
ügyi eszközökben. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

Az árfolyam- és egyéb mozgásokból származó növekedés Példa:
(csökkenés) a pénzügyi eszközökben. [Hivatkozás: Pénz IFRS 7 IG20B, példa: IFRS 7 35H
ügyi eszközök]

2020.12.18.

Finanszírozási cash flow-kból
származó növekedés
(csökkenés) – finanszírozási
tevékenységekből eredő
kötelezettségek

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

IncreaseDecreaseThroughFi
X duration,
nancingCashFlowsLiabilitiesA credit
risingFromFinancingActivities

HU

ifrs-full

L 429/464

Előtag

X duration,
credit

Az időszakon belüli
nyereségnek (veszteségnek)
betudható növekedés
(csökkenés), az IFRS 17
standard C18. b), C19. b), C24.
b) és C24. c) pontja alá tartozó
biztosítási szerződésekkel
kapcsolatos, egyéb átfogó
jövedelemmel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi
eszközökre vonatkozó
nyereségek és veszteségek
tartaléka

Azon biztosítási szerződésekkel kapcsolatos, egyéb átfogó Példa: IFRS 17 116 (hatályos:
jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi 2021.1.1.)
eszközökre vonatkozó nyereségek és veszteségek tartalé
kának az időszakon belüli nyereségből (veszteségből) szár
mazó növekedése (csökkenése), amelyekre alkalmazták az
IFRS 17 standard C18. b), C19. b), C24. b) és C24. c)
pontját. [Hivatkozás: Az IFRS 17 standard C18. b), C19.
b), C24. b) és C24. c) pontja alá tartozó biztosítási szer
ződésekkel kapcsolatos, egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökre
vonatkozó nyereségek és veszteségek tartaléka]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughIn
curredClaimsAndOtherIncur
redInsuranceServiceExpense
sInsuranceContractsLiabili
tyAsset

X duration,
credit

A felmerült kárigényeknek és
más felmerült biztosítási
szolgáltatási ráfordításoknak
betudható növekedés
(csökkenés) – biztosítási
szerződési kötelezettség
(eszköz)

A biztosítási szerződési kötelezettségekben (eszközökben) Közzététel: IFRS 17 103 b i
a felmerült kárigényekből és más felmerült biztosítási (hatályos: 2021.1.1.)
szolgáltatási ráfordításokból származó növekedés (csökke
nés). [Hivatkozás: Biztosítási szerződési kötelezettség (esz
köz)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughIn
curredClaimsPaidAndOtherIn
suranceServiceExpensesPaid
ForInsuranceContractsIssued
ExcludingInsuranceAcquisiti
onCashFlowsInsuranceCont
ractsLiabilityAsset

X duration,
credit

A kifizetett felmerült
kárigényeknek és kibocsátott
biztosítási szerződések alapján
fizetett egyéb biztosítási
szolgáltatási ráfordításoknak –
kivéve a biztosítási akvizíciós
cash flow-kat – betudható
növekedés (csökkenés) –
biztosítási szerződési
kötelezettség (eszköz)

A biztosítási szerződési kötelezettségekben (eszközökben) Közzététel: IFRS 17 105 a iii
a kifizetett felmerült kárigényekből és kibocsátott biztosí (hatályos: 2021.1.1.)
tási szerződések alapján fizetett egyéb biztosítási szolgál
tatási ráfordításokból – kivéve a biztosítási akvizíciós cash
flow-kat – származó növekedés (csökkenés). [Hivatkozás:
Biztosítási szerződési kötelezettség (eszköz); Biztosítási
akvizíciós cash flow-kból származó növekedés (csökkenés)
– biztosítási szerződési kötelezettség (eszköz)]

ifrs-full

X duration,
IncreaseDecreaseThroughIn
curredClaimsRecoveredAn
credit
dOtherInsuranceServiceExpen
sesRecoveredUnderReinsuran
ceContractsHeldInsurance
ContractsLiabilityAsset

A tartott viszontbiztosítási
szerződések keretében
megtérült felmerült
kárigényeknek és egyéb
biztosítási szolgáltatási
ráfordításoknak betudható
növekedés (csökkenés) –
biztosítási szerződési
kötelezettség (eszköz)

A biztosítási szerződési kötelezettségekben (eszközökben) Közzététel: IFRS 17 105 a iii
a tartott viszontbiztosítási szerződések keretében (hatályos: 2021.1.1.)
megtérült felmerült kárigényekből és egyéb biztosítási
szolgáltatási ráfordításokból származó növekedés (csökke
nés). [Hivatkozás: Biztosítási szerződési kötelezettség (esz
köz); Tartott viszontbiztosítási szerződések [member]]

Hivatkozások

L 429/465

IncreaseDecreaseThroughGa
insLossesInPeriodReserveOf
GainsAndLossesOnFinancia
lAssetsMeasuredAtFairValu
eThroughOtherComprehensi
veIncomeRelatedToInsurance
ContractsToWhichParag
raphsC18bC19bC24bAndC2
4cOfIFRS17HaveBeenApplied

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A biztosítási szerződési kötelezettségekben (eszközökben) Közzététel: IFRS 17 105 a ii
a biztosítási akvizíciós cash flow-kból származó növe (hatályos: 2021.1.1.)
kedés (csökkenés). A biztosítási akvizíciós cash flow-k a
biztosítási szerződéscsoport értékesítésének, megkötésének
és megkezdésének költségeiből eredő olyan cash flow-k,
amelyek közvetlenül annak a biztosítási szerződésportfó
liónak tulajdoníthatók, amelyhez a csoport tartozik. Az
ilyen cash flow-k magukban foglalják azokat a cash
flow-kat is, amelyek közvetlenül nem tulajdoníthatók a
portfólión belüli egyedi szerződéseknek vagy biztosítási
szerződéscsoportoknak. [Hivatkozás: Biztosítási szerződési
kötelezettség (eszköz)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsu X duration,
ranceFinanceIncomeOrExpen credit
sesInsuranceContractsLiabili
tyAsset

A biztosítási pénzügyi
bevételeknek vagy
ráfordításoknak betudható
növekedés (csökkenés) –
biztosítási szerződési
kötelezettség (eszköz)

A biztosítási szerződési kötelezettségekben (eszközökben) Közzététel: IFRS 17 105 c
a biztosítási pénzügyi bevételekből vagy ráfordításokból (hatályos: 2021.1.1.)
származó növekedés (csökkenés). [Hivatkozás: Biztosítási
szerződési kötelezettség (eszköz); Biztosítási pénzügyi
bevételek (ráfordítások)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsu X duration,
ranceRevenueInsuranceCont credit
ractsLiabilityAsset

A biztosítási árbevételnek
betudható növekedés
(csökkenés) – biztosítási
szerződési kötelezettség
(eszköz)

A biztosítási szerződési kötelezettségekben (eszközökben) Közzététel: IFRS 17 103 a
a biztosítási árbevételből származó növekedés (csökkenés). (hatályos: 2021.1.1.)
[Hivatkozás: Biztosítási szerződési kötelezettség (eszköz);
Biztosítási árbevétel]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsu
ranceRevenueInsuranceCont
ractsLiabilityAssetAbstract

A biztosítási árbevételnek
betudható növekedés
(csökkenés) – biztosítási
szerződési kötelezettség
(eszköz) [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsu X duration,
credit
ranceRevenueNotRelatedTo
ContractsThatExistedAtTransi
tionDateToWhichModified
RetrospectiveApproachOrFair
ValueApproachHasBeenAppli
edInsuranceContractsLiabili
tyAsset

Az áttérés időpontjában létező
azon szerződésekhez nem
kapcsolódó biztosítási
árbevételnek betudható
növekedés (csökkenés),
amelyekre a módosított
visszamenőleges módszert vagy
a valósérték-módszert
alkalmazták – biztosítási
szerződési kötelezettség
(eszköz)

A biztosítási szerződési kötelezettségekben (eszközökben) Közzététel: IFRS 17 114 c
az áttérés időpontjában létező azon szerződésekhez nem (hatályos: 2021.1.1.)
kapcsolódó biztosítási árbevételből származó növekedés
(csökkenés), amelyekre a módosított visszamenőleges
módszert (az IFRS 17 standard C6–C19. bekezdésében
leírtak szerint) vagy a valósérték-módszert (az IFRS 17
standard C20–C24. bekezdésében leírtak szerint) alkal
mazták. [Hivatkozás: Biztosítási szerződési kötelezettség
(eszköz); Biztosítási árbevétel]

2020.12.18.

A biztosítási akvizíciós cash
flow-knak betudható
növekedés (csökkenés) –
biztosítási szerződési
kötelezettség (eszköz)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

IncreaseDecreaseThroughInsu X duration,
ranceAcquisitionCashFlowsIn credit
suranceContractsLiabilityAsset

HU

ifrs-full

L 429/466

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

IncreaseDecreaseThroughInsu X duration,
ranceRevenueRelatedToCont credit
ractsThatExistedAtTransition
DateToWhichModifiedRetros
pectiveApproachHasBeenApp
liedInsuranceContractsLiabili
tyAsset

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsu X duration,
ranceServiceExpensesInsuran credit
ceContractsLiabilityAsset

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsu
ranceServiceExpensesInsuran
ceContractsLiabilityAssetAbst
ract

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsu
ranceServiceResultForReconci
liationByComponentsInsuran
ceContractsLiabilityAssetAbst
ract

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughInsu
ranceServiceResultForReconci
liationByRemainingCoverage
AndIncurredClaimsInsurance
ContractsLiabilityAssetAbst
ract

A biztosítási szerződési kötelezettségekben (eszközökben) Közzététel: IFRS 17 114 b
az áttérés időpontjában létező azon szerződésekhez (hatályos: 2021.1.1.)
kapcsolódó biztosítási árbevételből származó növekedés
(csökkenés), amelyekre a valósérték-módszert (az IFRS
17 standard C20–C24. bekezdésében leírtak szerint) alkal
mazták. [Hivatkozás: Biztosítási szerződési kötelezettség
(eszköz); Biztosítási árbevétel]
A biztosítási szerződési kötelezettségekben (eszközökben) Közzététel: IFRS 17 114 a
az áttérés időpontjában létező azon szerződésekhez (hatályos: 2021.1.1.)
kapcsolódó biztosítási árbevételből származó növekedés
(csökkenés), amelyekre a módosított visszamenőleges
módszert (az IFRS 17 standard C6–C19. bekezdésében
leírtak szerint) alkalmazták. [Hivatkozás: Biztosítási szer
ződési kötelezettség (eszköz); Biztosítási árbevétel]

A biztosítási szerződési kötelezettségekben (eszközökben) Közzététel: IFRS 17 103 b
a biztosítási szolgáltatási ráfordításokból származó növe (hatályos: 2021.1.1.)
kedés (csökkenés). [Hivatkozás: Biztosítási szerződési
kötelezettség (eszköz)]

L 429/467

ifrs-full

Az áttérés időpontjában létező
azon szerződésekhez
kapcsolódó biztosítási
árbevételnek betudható
növekedés (csökkenés),
amelyekre a valósértékmódszert alkalmazták –
biztosítási szerződési
kötelezettség (eszköz)
Az áttérés időpontjában létező
azon szerződésekhez
kapcsolódó biztosítási
árbevételnek betudható
növekedés (csökkenés),
amelyekre a módosított
visszamenőleges módszert
alkalmazták – biztosítási
szerződési kötelezettség
(eszköz)
A biztosítási szolgáltatási
ráfordításoknak betudható
növekedés (csökkenés) –
biztosítási szerződési
kötelezettség (eszköz)
A biztosítási szolgáltatási
ráfordításoknak betudható
növekedés (csökkenés) –
biztosítási szerződési
kötelezettség (eszköz) [abstract]
A biztosítási szolgáltatási
eredménynek betudható
növekedés (csökkenés) a
komponensek szerinti
egyeztetés esetében –
biztosítási szerződési
kötelezettség (eszköz) [abstract]
A biztosítási szolgáltatási
eredménynek betudható
növekedés (csökkenés) a
fennmaradó fedezet és
felmerült kárigények szerinti
egyeztetés esetében –
biztosítási szerződési
kötelezettség (eszköz) [abstract]

Hivatkozások

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

IncreaseDecreaseThroughInsu X duration,
ranceRevenueRelatedToCont credit
ractsThatExistedAtTransition
DateToWhichFairValueAppro
achHasBeenAppliedInsurance
ContractsLiabilityAsset

Dokumentációs címke

HU

ifrs-full

Címke

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A biztosítási szerződési kötelezettségekben (eszközökben) Közzététel: IFRS 17 103
a biztosítási szolgáltatási eredményből származó növe (hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
kedés (csökkenés). [Hivatkozás: Biztosítási szerződési IFRS 17 104 (hatályos: 2021.1.1.)
kötelezettség (eszköz); Biztosítási szolgáltatási eredmény]

X duration,
credit

A biztosítási árbevételből és a
biztosítási szolgáltatási
ráfordításokból kizárt
befektetési komponenseknek
betudható növekedés
(csökkenés) – biztosítási
szerződési kötelezettség
(eszköz)

A biztosítási szerződési kötelezettségekben (eszközökben) Közzététel: IFRS 17 103 c
a biztosítási árbevételből és a biztosítási szolgáltatási (hatályos: 2021.1.1.)
ráfordításokból kizárt befektetési komponensekből szár
mazó növekedés (csökkenés). [Hivatkozás: Befektetési
komponensek meghatározásához használt megközelítés
ismertetése; Biztosítási szerződési kötelezettség (eszköz)]

X duration,
credit

Leányvállalatok feletti
ellenőrzés elvesztéséből
származó növekedés
(csökkenés) – halasztott
adókötelezettség (adókövetelés)

A leányvállalatok feletti ellenőrzés elvesztéséből származó Általános gyakorlat: IAS 12 81
növekedés (csökkenés) a halasztott adókötelezettségben
(adókövetelésben). [Hivatkozás: Halasztott adókötele
zettség (-követelés)]

IncreaseDecreaseThroughMo X duration,
dificationOfContractualCashF credit
lowsExposureToCreditRis
kOnLoanCommitmentsAndFi
nancialGuaranteeContracts

Szerződéses cash flow-k
módosításából származó
növekedés (csökkenés) –
hitelnyújtási
elkötelezettségekből és
pénzügyi
garanciaszerződésekből eredő
hitelezési kockázatnak való
kitettség

Szerződéses cash flow-k módosításából származó növe Példa: IFRS 7 35I b
kedés (csökkenés) a hitelnyújtási elkötelezettségekből és
pénzügyi garanciaszerződésekből eredő hitelezési kocká
zatnak való kitettségben. [Hivatkozás: Hitelnyújtási elkö
telezettségekhez és pénzügyi garanciaszerződésekhez
kapcsolódó hitelkockázati kitettség]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughMo
dificationOfContractualCashF
lowsFinancialAssets

X duration,
debit

Szerződéses cash flow-k
módosításából származó
növekedés (csökkenés) –
pénzügyi eszközök

A szerződéses cash flow-k módosításából származó növe Példa: IFRS 7 35I b
kedés (csökkenés) pénzügyi eszközökben. [Hivatkozás:
Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNet
ExchangeDifferencesAllowan
ceAccountForCreditLossesOf
FinancialAssets

X duration,
credit

Nettó árfolyamkülönbözetekből származó
növekedés (csökkenés) –
pénzügyi eszközök hitelezési
veszteségeinek értékvesztési
számlája

Növekedés (csökkenés) a pénzügyi eszközök hitelezési Általános gyakorlat: IFRS 7 16
veszteségeinek értékvesztési számláján a pénzügyi kimuta (hatályát veszti: 2021.1.1.)
tásoknak a funkcionális pénznemről egy eltérő prezentá
lási pénznemre történő átváltásából származó nettó árfo
lyam-különbözet eredményeként, beleértve egy külföldi
érdekeltség prezentálási pénznemre történő átszámításából
származó nettó árfolyam-különbözetet is. [Hivatkozás:
Pénzügyi eszközök hitelezési veszteségeinek értékvesztési
számlája]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughIn
vestmentComponentsExclu
dedFromInsuranceRevenue
AndInsuranceServiceExpense
sInsuranceContractsLiabili
tyAsset

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughLos
sOfControlOfSubsidiaryDefer
redTaxLiabilityAsset

ifrs-full

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

IncreaseDecreaseThroughInsu X duration,
ranceServiceResultInsurance
credit
ContractsLiabilityAsset

HU

A biztosítási szolgáltatási
eredménynek betudható
növekedés (csökkenés) –
biztosítási szerződési
kötelezettség (eszköz)

ifrs-full

L 429/468

Előtag

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Nettó árfolyamkülönbözetekből származó
növekedés (csökkenés) –
biztosítási szerződésekből
származó halasztott szerzési
költségek

Növekedés (csökkenés) a biztosítási szerződésekből szár Általános gyakorlat: IFRS 4 37 e
mazó halasztott szerzési költségekben a pénzügyi kimu (hatályát veszti: 2021.1.1.)
tatásoknak a funkcionális pénznemről egy eltérő prezen
tálási pénznemre történő átváltásából származó nettó
árfolyam-különbözet eredményeként, beleértve egy
külföldi érdekeltség prezentálási pénznemre történő átszá
mításából származó nettó árfolyam-különbözetet is.
[Hivatkozás: Biztosítási szerződésekből származó halasz
tott szerzési költségek]

IncreaseDecreaseThroughNet
ExchangeDifferencesDeferred
TaxLiabilityAsset

X duration,
credit

Nettó árfolyamkülönbözetekből származó
növekedés (csökkenés) –
halasztott adókötelezettség
(adókövetelés)

Növekedés (csökkenés) a halasztott adókötelezettségben Általános gyakorlat: IAS 12 81
(adókövetelésben) a pénzügyi kimutatásoknak a funkcio
nális pénznemről egy eltérő prezentálási pénznemre
történő átváltásából származó nettó árfolyam-különbözet
eredményeként, beleértve egy külföldi érdekeltség prezen
tálási pénznemre történő átszámításából származó nettó
árfolyam-különbözetet is. [Hivatkozás: Halasztott adókö
telezettség (-követelés)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNet
ExchangeDifferencesGoodwill

X duration,
debit

Nettó árfolyamkülönbözetekből származó
növekedés (csökkenés) –
goodwill

Növekedés (csökkenés) a goodwillben a pénzügyi kimuta Közzététel: IFRS 3 B67 d vi
tásoknak a funkcionális pénznemről egy eltérő prezentá
lási pénznemre történő átváltásából származó nettó árfo
lyam-különbözet eredményeként, beleértve egy külföldi
érdekeltség prezentálási pénznemre történő átszámításából
származó nettó árfolyam-különbözetet is. [Hivatkozás:
Goodwill]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNet
ExchangeDifferencesIntangib
leAssetsAndGoodwill

X duration,
debit

Nettó árfolyamkülönbözetekből származó
növekedés (csökkenés) –
immateriális javak és goodwill

Növekedés (csökkenés) az immateriális javakban és a Általános gyakorlat:
goodwillben a pénzügyi kimutatásoknak a funkcionális IAS 38 118 e vii
pénznemről egy eltérő prezentálási pénznemre történő
átváltásából származó nettó árfolyam-különbözet eredmé
nyeként, beleértve egy külföldi érdekeltség prezentálási
pénznemre történő átszámításából származó nettó árfo
lyam-különbözetet is. [Hivatkozás: Immateriális javak és
goodwill]

IncreaseDecreaseThroughNet
ExchangeDifferencesDeferre
dAcquisitionCostsArisingFro
mInsuranceContracts

ifrs-full

L 429/469

X duration,
debit

ifrs-full

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Növekedés (csökkenés) a biológiai eszközökben a pénz Közzététel: IAS 41 50 f
ügyi kimutatásoknak a funkcionális pénznemről egy eltérő
prezentálási pénznemre történő átváltásából származó
nettó árfolyam-különbözet eredményeként, beleértve egy
külföldi érdekeltség prezentálási pénznemre történő átszá
mításából származó nettó árfolyam-különbözetet is.
[Hivatkozás: Biológiai eszközök]

IncreaseDecreaseThroughNet X duration,
ExchangeDifferencesBiologica debit
lAssets

HU

Nettó árfolyamkülönbözetekből származó
növekedés (csökkenés) –
biológiai eszközök

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

X duration,
debit

Nettó árfolyamkülönbözetekből származó
növekedés (csökkenés) –
immateriális javak a goodwill
kivételével

Növekedés (csökkenés) a goodwilltől eltérő immateriális Közzététel: IAS 38 118 e vii
javakban a pénzügyi kimutatásoknak a funkcionális pénz
nemről egy eltérő prezentálási pénznemre történő átvál
tásából származó nettó árfolyam-különbözet eredménye
ként, beleértve egy külföldi érdekeltség prezentálási pénz
nemre történő átszámításából származó nettó árfolyamkülönbözetet is. [Hivatkozás: Immateriális javak a good
will kivételével]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNet
ExchangeDifferencesInvest
mentProperty

X duration,
debit

Nettó árfolyamkülönbözetekből származó
növekedés (csökkenés) –
befektetési célú ingatlan

Növekedés (csökkenés) a befektetési célú ingatlanban a Közzététel: IAS 40 76 e,
pénzügyi kimutatásoknak a funkcionális pénznemről egy közzététel: IAS 40 79 d vi
eltérő prezentálási pénznemre történő átváltásából szár
mazó nettó árfolyam-különbözet eredményeként, bele
értve egy külföldi érdekeltség prezentálási pénznemre
történő átszámításából származó nettó árfolyam-különbö
zetet is. [Hivatkozás: Befektetési célú ingatlan]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNet
ExchangeDifferencesLiabilitie
sUnderInsuranceContract
sAndReinsuranceContractsIs
sued

X duration,
credit

Nettó árfolyamkülönbözetekből származó
növekedés (csökkenés) –
kibocsátott biztosítási
szerződésekből és kibocsátott
viszontbiztosítási
szerződésekből eredő
kötelezettségek

A biztosítási kötelezettségek változása, amely a pénzügyi
kimutatások prezentálási pénznemre történő átváltásából
és egy külföldi érdekeltség prezentálási pénznemre történő
átváltásából származó nettó átváltási különbözet eredmé
nyeként következik be. [Hivatkozás: Kibocsátott biztosítási
szerződésekből és viszontbiztosítási szerződésekből eredő
kötelezettségek]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNet X duration,
ExchangeDifferencesOtherPro credit
visions

Nettó árfolyamkülönbözetekből származó
növekedés (csökkenés) – egyéb
céltartalékok

Az egyéb céltartalékok növekedése (csökkenése) a gazdál Általános gyakorlat: IAS 37 84
kodó egység prezentálási pénznemétől eltérő pénznemben
értékelt céltartalékok árfolyamváltozása amiatt. [Hivatko
zás: Egyéb céltartalékok]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNet
ExchangeDifferencesProperty
PlantAndEquipment

X duration,
debit

Nettó árfolyamkülönbözetekből származó
növekedés (csökkenés) –
ingatlanok, gépek és
berendezések

Növekedés (csökkenés) az ingatlanokban, gépekben és Közzététel: IAS 16 73 e viii
berendezésekben a pénzügyi kimutatásoknak a funkcio
nális pénznemről egy eltérő prezentálási pénznemre
történő átváltásából származó nettó árfolyam-különbözet
eredményeként, beleértve egy külföldi érdekeltség prezen
tálási pénznemre történő átszámításából származó nettó
árfolyam-különbözetet is. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek
és berendezések]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNet
ExchangeDifferencesReimbur
sementRightsAtFairValue

X duration,
debit

Nettó árfolyamkülönbözetekből származó
növekedés (csökkenés) –
visszatérítési jogok, valós
értéken

A visszatérítési jogok valós értékének növekedése (csök Közzététel: IAS 19 141 e
kenése) a gazdálkodó egység prezentálási pénznemétől
eltérő pénznemben értékelt programok árfolyamváltozása
amiatt. [Hivatkozás: Valós értéken [member]; Visszatérítési
jogok, valós értéken]

Hivatkozások

Példa:
IFRS 4 IG37 f (hatályát veszti:
2021.1.1.), példa: IFRS 4 37 e
(hatályát veszti: 2021.1.1.)

2020.12.18.

IncreaseDecreaseThroughNet
ExchangeDifferencesIntangib
leAssetsOtherThanGoodwill

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai

L 429/470

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughNet
ExchangeDifferencesReinsu
ranceAssets

X duration,
debit

ifrs-full

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

IncreaseDecreaseThrough
X duration
NewTransactionsAggregate
DifferenceBetweenFairValue
AtInitialRecognitionAndAmo
untDeterminedUsingValuati
onTechniqueYetToBeRecogni
sed

Új ügyletekből származó
növekedés (csökkenés) – a
kezdeti megjelenítéskori valós
érték és az ügyleti ár közötti,
az eredményben még
megjelenítendő összesített
különbözet

Az új ügyletekből származó növekedés (csökkenés) a Példa:
kezdeti megjelenítéskori valós érték és az ügyleti ár IFRS 7 IG14, példa: IFRS 7 28 b
közötti, az eredményben még megjelenítendő összesített
különbözetben. [Hivatkozás: A kezdeti megjelenítéskori
valós érték és az ügyleti ár közötti, az eredményben
még megjelenítendő összesített különbözet; Pénzügyi inst
rumentumok, csoport [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOb
tainingOrLosingControlOf
SubsidiariesOrOtherBusines
sesLiabilitiesArisingFromFi
nancingActivities

X duration,
credit

Leányvállalatok vagy egyéb
üzleti tevékenységek feletti
ellenőrzés megszerzéséből vagy
elvesztéséből származó
növekedés (csökkenés) –
finanszírozási tevékenységekből
eredő kötelezettségek

Leányvállalatok vagy egyéb üzleti tevékenységek feletti Közzététel: IAS 7 44B b
ellenőrzés megszerzéséből vagy elvesztéséből származó
növekedés (csökkenés) a finanszírozási tevékenységekből
eredő kötelezettségekben. [Hivatkozás: Finanszírozási
tevékenységekből eredő kötelezettségek; Leányvállalatok
[member]]

ifrs-full

X duration,
IncreaseDecreaseThroughOt
herChangesAllowanceAcco
credit
untForCreditLossesOfFinancia
lAssets

Egyéb változásokból származó
növekedés (csökkenés) –
pénzügyi eszközök hitelezési
veszteségeinek értékvesztési
számlája

A gazdálkodó egység által azonos kimutatáson vagy Általános gyakorlat: IFRS 7 16
megjegyzésen belül elkülönítetten nem közzétett egyéb (hatályát veszti: 2021.1.1.)
változásokból származó növekedés (csökkenés) a pénz
ügyi eszközök hitelezési veszteségeinek értékvesztési
számláján. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök hitelezési vesz
teségeinek értékvesztési számlája]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOt
herChangesDeferredAcquisiti
onCostsArisingFromInsuran
ceContracts

X duration,
debit

Egyéb változásokból származó
növekedés (csökkenés) –
biztosítási szerződésekből
származó halasztott szerzési
költségek

A gazdálkodó egység által azonos kimutatáson vagy
megjegyzésen belül elkülönítetten nem közzétett egyéb
változásokból származó növekedés (csökkenés) a biztosí
tási szerződésekből származó halasztott szerzési költ
ségekben. [Hivatkozás: Biztosítási szerződésekből szár
mazó halasztott szerzési költségek]

Példa:
IFRS 4 IG39 e (hatályát veszti:
2021.1.1.), példa: IFRS 4 37 e
(hatályát veszti: 2021.1.1.)

L 429/471

Növekedés (csökkenés) a viszontbiztosítási eszközökben a Általános gyakorlat: IFRS 4 37 e
pénzügyi kimutatásoknak a funkcionális pénznemről egy (hatályát veszti: 2021.1.1.)
eltérő prezentálási pénznemre történő átváltásából szár
mazó nettó árfolyam-különbözet eredményeként, bele
értve egy külföldi érdekeltség prezentálási pénznemre
történő átszámításából származó nettó árfolyam-különbö
zetet is. [Hivatkozás: Viszontbiztosítási eszközök]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Nettó árfolyamkülönbözetekből származó
növekedés (csökkenés) –
viszontbiztosítási eszközök

HU

Az elem típusa
és attribútumai

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOt
herChangesIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

X duration,
debit

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOt
herChangesInvestmentPro
perty

X duration,
debit

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOt
herChangesLiabilitiesArising
FromFinancingActivities

X duration,
credit

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOt
herChangesLiabilitiesUnderIn
suranceContractsAndReinsu
ranceContractsIssued

X duration,
credit

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOt
X duration,
herChangesNetDefinedBenefit credit
LiabilityAsset

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOt
herChangesPropertyPlantAn
dEquipment

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOt
X duration,
herChangesRegulatoryDeferra credit
lAccountCreditBalances

X duration,
debit

Egyéb változásokból származó
növekedés (csökkenés) –
immateriális javak és goodwill

A gazdálkodó egység által azonos kimutatáson vagy
megjegyzésen belül elkülönítetten nem közzétett egyéb
változásokból származó növekedés (csökkenés) az imma
teriális javakban és a goodwillben. [Hivatkozás: Immateri
ális javak és goodwill]
Egyéb változásokból származó A gazdálkodó egység által azonos kimutatáson vagy
növekedés (csökkenés) –
megjegyzésen belül elkülönítetten nem közzétett egyéb
immateriális javak a goodwill
változásokból származó növekedés (csökkenés) az imma
kivételével
teriális javakban, a goodwill kivételével. [Hivatkozás:
Immateriális javak a goodwill kivételével]
Egyéb változásokból származó A gazdálkodó egység által azonos kimutatáson vagy
növekedés (csökkenés) –
megjegyzésen belül elkülönítetten nem közzétett egyéb
befektetési célú ingatlan
változásokból származó növekedés (csökkenés) a befekte
tési célú ingatlanban. [Hivatkozás: Befektetési célú ingat
lan]
Egyéb változásokból származó A gazdálkodó egység által azonos kimutatáson vagy
növekedés (csökkenés) –
megjegyzésen belül elkülönítetten nem közzétett egyéb
finanszírozási tevékenységekből változásokból származó növekedés (csökkenés) a finanszí
eredő kötelezettségek
rozási tevékenységekből eredő kötelezettségekben. [Hivat
kozás: Finanszírozási tevékenységekből eredő kötelezett
ségek]
Egyéb változásokból származó A gazdálkodó egység által azonos kimutatáson vagy
növekedés (csökkenés) –
megjegyzésen belül elkülönítetten nem közzétett egyéb
kibocsátott biztosítási
változásokból származó növekedés (csökkenés) a kibocsá
szerződésekből és kibocsátott
tott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási szer
viszontbiztosítási
ződésekből eredő kötelezettségekben. [Hivatkozás: Kibo
szerződésekből eredő
csátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosítási
kötelezettségek
szerződésekből eredő kötelezettségek]
Egyéb változásokból származó A gazdálkodó egység által azonos kimutatáson vagy
növekedés (csökkenés) – nettó megjegyzésen belül elkülönítetten nem közzétett egyéb
meghatározott juttatási
változásokból származó növekedés (csökkenés) a nettó
kötelezettség (eszköz)
meghatározott juttatási kötelezettségben (eszközben).
[Hivatkozás: Nettó meghatározott juttatási kötelezettség
(eszköz)]
Egyéb változásokból származó A gazdálkodó egység által azonos kimutatáson vagy
növekedés (csökkenés) –
megjegyzésen belül elkülönítetten nem közzétett egyéb
ingatlan, gépek és
változásokból származó növekedés (csökkenés) az ingat
berendezések
lanokban, gépekben és berendezésekben. [Hivatkozás:
Ingatlanok, gépek és berendezések]
Egyéb változásokból származó A gazdálkodó egység által azonos kimutatáson vagy
növekedés (csökkenés) –
megjegyzésen belül elkülönítetten nem közzétett egyéb
hatósági halasztott számlák
változásokból származó növekedés (csökkenés) a hatósági
követel egyenlegei
halasztott számlák követel egyenlegeiben. [Hivatkozás:
Hatósági halasztott számlák követel egyenlege]

Általános gyakorlat:
IAS 38 118 e viii

Közzététel: IAS 38 118 e viii

Közzététel: IAS 40 79 d viii,
közzététel: IAS 40 76 g

Közzététel: IAS 7 44B e

Példa:
IFRS 4 IG37 (hatályát veszti:
2021.1.1.), példa: IFRS 4 37 e
(hatályát veszti: 2021.1.1.)

Általános gyakorlat: IAS 19 141

Közzététel: IAS 16 73 e ix

Példa: IFRS 14 33 a iii
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Hivatkozások

IncreaseDecreaseThroughOt
herChangesRegulatoryDeferra
lAccountCreditBalancesAbst
ract

Egyéb változásokból származó
növekedés (csökkenés) –
hatósági halasztott számlák
követel egyenlegei [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOt
X duration,
herChangesRegulatoryDeferra debit
lAccountDebitBalances

Egyéb változásokból származó
növekedés (csökkenés) –
hatósági halasztott számlák
tartozik egyenlegei

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOt
herChangesRegulatoryDeferra
lAccountDebitBalancesAbst
ract

Egyéb változásokból származó
növekedés (csökkenés) –
hatósági halasztott számlák
tartozik egyenlegei [abstract]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOt
herChangesReinsuranceAssets

X duration,
debit

Egyéb változásokból származó
növekedés (csökkenés) –
viszontbiztosítási eszközök

A gazdálkodó egység által azonos kimutatáson vagy Általános gyakorlat: IFRS 4 37 e
megjegyzésen belül elkülönítetten nem közzétett egyéb (hatályát veszti: 2021.1.1.)
változásokból származó növekedés (csökkenés) a viszont
biztosítási eszközökben. [Hivatkozás: Viszontbiztosítási
eszközök]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOt
herContributionsByOwners

X duration,
credit

Tulajdonosok általi egyéb
hozzájárulásokból származó
növekedés – saját tőke

A gazdálkodó egység által azonos kimutatáson vagy Közzététel: IAS 1 106 d iii
megjegyzésen belül elkülönítetten nem közzétett egyéb
tulajdonosi hozzájárulásból származó növekedés a saját
tőkében.

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOt
herDistributionsToOwners

X duration,
debit

Tulajdonosok közötti egyéb
felosztásokból származó
csökkenés – saját tőke

A tulajdonosok közötti egyéb, a gazdálkodó egység által Közzététel: IAS 1 106 d iii
azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül elkülöní
tetten nem közzétett felosztásból származó csökkenés a
saját tőkében.

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughOt
herMovementsExposureToC
reditRiskOnLoanCommit
mentsAndFinancialGuarantee
Contracts

X duration,
credit

Egyéb mozgásokból származó
növekedés (csökkenés) –
hitelnyújtási
elkötelezettségekből és
pénzügyi
garanciaszerződésekből eredő
hitelezési kockázatnak való
kitettség

Az egyéb mozgásokból származó növekedés (csökkenés) a Példa:
hitelnyújtási elkötelezettségekből és pénzügyi garancia IFRS 7 IG20B, példa: IFRS 7 35H,
szerződésekből eredő hitelezési kockázatnak való kitett példa: IFRS 7 35I
ségben. [Hivatkozás: Hitelnyújtási elkötelezettségekhez és
pénzügyi garanciaszerződésekhez kapcsolódó hitelkocká
zati kitettség]

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

A gazdálkodó egység által azonos kimutatáson vagy Példa: IFRS 14 33 a iii
megjegyzésen belül elkülönítetten nem közzétett egyéb
változásokból származó növekedés (csökkenés) a hatósági
halasztott számlák tartozik egyenlegeiben. [Hivatkozás:
Hatósági halasztott számlák tartozik egyenlege]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
L 429/473

X duration,
debit

Egyéb mozgásokból származó
növekedés (csökkenés) –
pénzügyi eszközök

Az egyéb mozgásokból származó növekedés (csökkenés) a Példa:
pénzügyi eszközökben. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök] IFRS 7 IG20B, példa: IFRS 7 35H,
példa: IFRS 7 35I

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughPre
miumsPaidForReinsurance
ContractsHeldInsuranceCont
ractsLiabilityAsset

X duration,
credit

A tartott viszontbiztosítási
szerződésekért fizetett díjaknak
betudható növekedés
(csökkenés) – biztosítási
szerződési kötelezettség
(eszköz)

A biztosítási szerződési kötelezettségekben (eszközökben) Közzététel: IFRS 17 105 a i
a tartott viszontbiztosítási szerződésekért fizetett díjakból (hatályos: 2021.1.1.)
származó növekedés (csökkenés). [Hivatkozás: Biztosítási
szerződési kötelezettség (eszköz); Tartott viszontbiztosítási
szerződések [member]]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughPre
miumsReceivedForInsurance
ContractsIssuedInsurance
ContractsLiabilityAsset

X duration,
credit

A kibocsátott biztosítási
szerződésekért kapott díjaknak
betudható növekedés
(csökkenés) – biztosítási
szerződési kötelezettség
(eszköz)

A biztosítási szerződési kötelezettségekben (eszközökben) Közzététel: IFRS 17 105 a i
a kibocsátott biztosítási szerződésekért kapott díjakból (hatályos: 2021.1.1.)
származó növekedés (csökkenés). [Hivatkozás: Biztosítási
szerződési kötelezettség (eszköz)]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughRec X duration,
lassificationAdjustmentsInPe credit
riodReserveOfGainsAndLosse
sOnFinancialAssetsMeasure
dAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeRela
tedToInsuranceContracts
ToWhichParag
raphsC18bC19bC24bAndC2
4cOfIFRS17HaveBeenApplied

Az időszakon belüli átsorolás
miatti módosításoknak
betudható növekedés
(csökkenés), az IFRS 17
standard C18. b), C19. b), C24.
b) és C24. c) pontja alá tartozó
biztosítási szerződésekkel
kapcsolatos, egyéb átfogó
jövedelemmel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi
eszközökre vonatkozó
nyereségek és veszteségek
tartaléka

Azon biztosítási szerződésekkel kapcsolatos, egyéb átfogó Példa: IFRS 17 116 (hatályos:
jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi 2021.1.1.)
eszközökre vonatkozó nyereségek és veszteségek tartalé
kának az időszakon belüli átsorolás miatti módosítá
sokból származó növekedése (csökkenése), amelyekre
alkalmazták az IFRS 17 standard C18. b), C19. b), C24.
b) és C24. c) pontját. [Hivatkozás: Az IFRS 17 standard
C18. b), C19. b), C24. b) és C24. c) pontja alá tartozó
biztosítási szerződésekkel kapcsolatos, egyéb átfogó jöve
delemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszkö
zökre vonatkozó nyereségek és veszteségek tartaléka]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughRe
X duration,
cognitionOfContractualServi credit
ceMarginInProfitOrLossToRef
lectTransferOfServicesInsuran
ceContractsLiabilityAsset

A szolgáltatások átruházásához
kapcsolódóan a szerződéses
szolgáltatási margin
eredményben való
megjelenítésének betudható
növekedés (csökkenés) –
biztosítási szerződési
kötelezettség (eszköz)

A biztosítási szerződési kötelezettségekben (eszközökben) Közzététel: IFRS 17 104 b i
a szolgáltatások átruházásához kapcsolódóan a szerző (hatályos: 2021.1.1.)
déses szolgáltatási margin eredményben való megjeleníté
séből származó növekedés (csökkenés). [Hivatkozás:
Biztosítási szerződési kötelezettség (eszköz); Szerződéses
szolgáltatási margin [member]]

Hivatkozások

2020.12.18.
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herMovementsFinancialAssets
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ifrs-full
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és attribútumai
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

X duration,
debit

Árnyékelszámolásból származó
növekedés (csökkenés) –
biztosítási szerződésekből
származó halasztott szerzési
költségek

Az árnyékelszámolásból származó növekedés (csökkenés) Általános gyakorlat: IFRS 4 37 e
a biztosítási szerződésekből származó halasztott szerzési (hatályát veszti: 2021.1.1.)
költségekben. Az árnyékelszámolás az alábbi két jellem
zővel rendelkező gyakorlat: a) egy eszközön elért elszá
molt, de még nem realizált nyereség vagy veszteség
ugyanolyan hatással van a biztosítási kötelezettség értéke
lésére, mint a már realizált nyereség vagy veszteség; vala
mint b) ha egy eszköz nem realizált nyereségét vagy vesz
teségét közvetlenül a saját tőkében számolják el, a bizto
sítási kötelezettség könyv szerinti értékének ebből szár
mazó változása szintén a saját tőkében jelenik meg.
[Hivatkozás: Biztosítási szerződésekből származó halasz
tott szerzési költségek]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughSha
rebasedPaymentTransactions

X duration,
credit

Részvényalapú kifizetési
ügyletekből származó
növekedés (csökkenés) – saját
tőke

A részvényalapú kifizetési ügyletekből származó növe Közzététel: IAS 1 106 d iii
kedés (csökkenés) a saját tőkében. [Hivatkozás: Saját tőke]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTi
meValueOfMoneyAdjustmen
tOtherProvisions

X duration,
credit

Idő múlásából származó
módosítások miatti növekedés
– egyéb céltartalékok

Az idő múlásából származó módosítások miatti növe Közzététel: IAS 37 84 e
kedés az egyéb céltartalékokban. [Hivatkozás: Egyéb
céltartalékok]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughT
ransactionsWithOwners

X duration,
credit

Tulajdonosokkal folytatott
ügyletekből származó
növekedés (csökkenés) – saját
tőke

A tulajdonosokkal folytatott ügyletekből származó növe Általános gyakorlat: IAS 1 106 d
kedés (csökkenés) a saját tőkében.

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughT
X duration,
ransferBetweenRevaluationRe credit
serveAndRetainedEarnings

Átértékelési többlet és a
felhalmozott eredmény közötti
átvezetésből származó
növekedés (csökkenés) – saját
tőke

Az átértékelési többlet és a felhalmozott eredmény közötti Általános gyakorlat: IAS 1 106 d
átvezetésből származó növekedés (csökkenés) a saját tőké
ben. [Hivatkozás: Felhalmozott eredmény; Átértékelési
többlet]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughT
X duration,
ransfersAndOtherChangesBio debit
logicalAssets

Egyéb változásokból származó
növekedés (csökkenés) –
biológiai eszközök

A gazdálkodó egység által azonos kimutatáson vagy Közzététel: IAS 41 50 g
megjegyzésen belül elkülönítetten nem közzétett egyéb
változásokból származó növekedés (csökkenés) a biológiai
eszközökben. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughT
ransfersAndOtherChangesE
quity

Egyéb változásokból származó
növekedés (csökkenés) – saját
tőke

A gazdálkodó egység által azonos kimutatáson vagy Közzététel: IAS 1 106 d
megjegyzésen belül elkülönítetten nem közzétett egyéb
változásokból származó növekedés (csökkenés) a saját
tőkében. [Hivatkozás: Saját tőke]

X duration,
credit

Hivatkozások

L 429/475

IncreaseDecreaseThroughSha
dowAccountingDeferredAc
quisitionCostsArisingFromIn
suranceContracts

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

Az elem típusa
és attribútumai

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughT
ransfersAndOtherChangesGo
odwill

X duration,
debit

Egyéb változásokból származó
növekedés (csökkenés) –
goodwill

A gazdálkodó egység által azonos kimutatáson vagy Közzététel: IFRS 3 B67 d vii
megjegyzésen belül elkülönítetten nem közzétett egyéb
változásokból származó növekedés (csökkenés) a good
willben. [Hivatkozás: Goodwill]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughT
ransfersAndOtherChangesIn
tangibleAssetsAndGoodwill

X duration,
debit

Átvezetésekből és egyéb
változásokból származó
növekedés (csökkenés) –
immateriális javak és goodwill

Az átvezetésekből, valamint a gazdálkodó egység által Általános gyakorlat:
azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül elkülöní IAS 38 118 e
tetten nem közzétett egyéb változásokból származó növe
kedés (csökkenés) az immateriális javakban és a goodwill
ben. [Hivatkozás: Immateriális javak és goodwill]

HU

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughT
ransfersAndOtherChangesIn
tangibleAssetsAndGoodwil
lAbstract

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughT
ransfersAndOtherChangesIn
tangibleAssetsOtherThanGo
odwill

Az átvezetésekből, valamint a gazdálkodó egység által Általános gyakorlat:
azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül elkülöní IAS 38 118 e
tetten nem közzétett egyéb változásokból származó növe
kedés (csökkenés) az immateriális javakban, a goodwill
kivételével. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill
kivételével]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughT
ransfersAndOtherChangesIn
tangibleAssetsOtherThanGo
odwillAbstract

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 429/476

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughT
ransfersAndOtherChangesOt
herProvisions

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughT
X duration,
ransfersAndOtherChangesPro debit
pertyPlantAndEquipment

Átvezetésekből és egyéb
változásokból származó
növekedés (csökkenés) –
ingatlanok, gépek és
berendezések

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughT
ransfersAndOtherChangesPro
pertyPlantAndEquipmen
tAbstract

Átvezetésekből és egyéb
változásokból származó
növekedés (csökkenés) –
ingatlanok, gépek és
berendezések [abstract]

Előtag

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Átvezetésekből és egyéb
változásokból származó
növekedés (csökkenés) –
immateriális javak és goodwill
[abstract]
X duration,
debit

Átvezetésekből és egyéb
változásokból származó
növekedés (csökkenés) –
immateriális javak a goodwill
kivételével
Átvezetésekből és egyéb
változásokból származó
növekedés (csökkenés) –
immateriális javak a goodwill
kivételével [abstract]

X duration,
credit

Átvezetésekből és egyéb
Az átvezetésekből, valamint a gazdálkodó egység által Általános gyakorlat: IAS 37 84
változásokból származó
azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül elkülöní
növekedés (csökkenés) – egyéb tetten nem közzétett egyéb változásokból származó növe
céltartalékok
kedés (csökkenés) az egyéb céltartalékokban. [Hivatkozás:
Egyéb céltartalékok]
Az átvezetésekből, valamint a gazdálkodó egység által Általános gyakorlat: IAS 16 73 e
azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül elkülöní
tetten nem közzétett egyéb változásokból származó növe
kedés (csökkenés) az ingatlanokban, gépekben és beren
dezésekben. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezé
sek]
2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Átvezetésekből származó
növekedés (csökkenés) –
pénzügyi eszközök

Az átvezetésekből származó növekedés (csökkenés) a Példa: IFRS 7 IG20B, példa: IFRS
pénzügyi eszközökben. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök] 7 35I d, példa: IFRS 7 35H

IncreaseDecreaseThroughT
ransfersFromConstructionIn
ProgressPropertyPlantAndE
quipment

X duration,
debit

Befejezetlen beruházásból való
átvezetésből származó
növekedés (csökkenés) –
ingatlanok, gépek és
berendezések

A befejezetlen beruházásból való átvezetésből származó Általános gyakorlat: IAS 16 73 e
növekedés (csökkenés) az ingatlanokban, gépekben és
berendezésekben. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és beren
dezések; Befejezetlen beruházás]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughT
ransfersFromToInvestment
PropertyPropertyPlantAndE
quipment

X duration,
debit

Befektetési célú ingatlanba vagy
abból történő átvezetésekből
származó növekedés
(csökkenés) – ingatlanok, gépek
és berendezések

A befektetési célú ingatlanba vagy abból történő átveze Általános gyakorlat: IAS 16 73 e
tésekből származó növekedés (csökkenés) az ingatlanok
ban, gépekben és berendezésekben. [Hivatkozás: Ingatla
nok, gépek és berendezések; Befektetési célú ingatlan]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughT
ransfersIntangibleAssetsAnd
Goodwill

X duration,
debit

Átvezetésekből származó
növekedés (csökkenés) –
immateriális javak és goodwill

Az átvezetésekből származó növekedés (csökkenés) az Általános gyakorlat:
immateriális javakban és a goodwillben. [Hivatkozás: IAS 38 118 e
Immateriális javak és goodwill]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughT
ransfersIntangibleAssetsOt
herThanGoodwill

X duration,
debit

Átvezetésekből származó
növekedés (csökkenés) –
immateriális javak a goodwill
kivételével

Az átvezetésekből származó növekedés (csökkenés) az Általános gyakorlat:
immateriális javakban, a goodwill kivételével. [Hivatkozás: IAS 38 118 e
Immateriális javak a goodwill kivételével]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughT
ransfersLiabilitiesUnderInsu
ranceContractsAndReinsuran
ceContractsIssued

X duration,
credit

Átvezetésekből származó
növekedés (csökkenés) –
kibocsátott biztosítási
szerződésekből és kibocsátott
viszontbiztosítási
szerződésekből eredő
kötelezettségek

Az átvezetésekből származó növekedés (csökkenés) a
kibocsátott biztosítási szerződésekből és kibocsátott
viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek
ben. [Hivatkozás: Kibocsátott biztosítási szerződésekből
és viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek]

IncreaseDecreaseThroughT
ransfersFinancialAssets

ifrs-full

Példa:
IFRS 4 IG37 e (hatályát veszti:
2021.1.1.), példa: IFRS 4 37 e
(hatályát veszti: 2021.1.1.)

L 429/477

X duration,
debit

ifrs-full

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az átvezetésekből származó növekedés (csökkenés) a Példa: IFRS 7 IG20B, példa: IFRS
hitelnyújtási elkötelezettségekből és pénzügyi garancia 7 35I d, példa: IFRS 7 35H
szerződésekből eredő hitelezési kockázatnak való kitett
ségben. [Hivatkozás: Hitelnyújtási elkötelezettségekhez és
pénzügyi garanciaszerződésekhez kapcsolódó hitelkocká
zati kitettség]

X duration,
IncreaseDecreaseThroughT
ransfersExposureToCreditRis credit
kOnLoanCommitmentsAndFi
nancialGuaranteeContracts

HU

Átvezetésekből származó
növekedés (csökkenés) –
hitelnyújtási
elkötelezettségekből és
pénzügyi
garanciaszerződésekből eredő
hitelezési kockázatnak való
kitettség

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Átvezetésekből származó
növekedés (csökkenés) –
ingatlanok, gépek és
berendezések

Az átvezetésekből származó növekedés (csökkenés) az Általános gyakorlat: IAS 16 73 e
ingatlanokban, gépekben és berendezésekben. [Hivatko
zás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughT
ransfersToDisposalGroupsRe
gulatoryDeferralAccountCre
ditBalances

X duration,
credit

Elidegenítési csoportokba való
átvezetésekből származó
növekedés (csökkenés) –
hatósági halasztott számlák
követel egyenlegei

Az elidegenítési csoportokba való átvezetésekből szár Példa:
mazó növekedés (csökkenés) a hatósági halasztott IFRS 14 IE5, példa:
számlák követel egyenlegeiben. [Hivatkozás: Értékesítésre IFRS 14 33 a iii
tartottá minősített elidegenítési csoportok [member];
Hatósági halasztott számlák követel egyenlege]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughT
ransfersToDisposalGroupsRe
gulatoryDeferralAccountDe
bitBalances

X duration,
debit

Elidegenítési csoportokba való
átvezetésekből származó
növekedés (csökkenés) –
hatósági halasztott számlák
tartozik egyenlegei

Az elidegenítési csoportokba való átvezetésekből szár Példa:
mazó növekedés (csökkenés) a hatósági halasztott IFRS 14 IE5, példa:
számlák tartozik egyenlegeiben. [Hivatkozás: Értékesítésre IFRS 14 33 a iii
tartottá minősített elidegenítési csoportok [member];
Hatósági halasztott számlák tartozik egyenlege]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughT
ransferToStatutoryReserve

X duration,
credit

Jogszabályban előírt tartalékba
való átvezetésből származó
növekedés (csökkenés) – saját
tőke

A jogszabályban előírt tartalékba való átvezetésből szár Általános gyakorlat: IAS 1 106 d
mazó növekedés (csökkenés) a saját tőkében. [Hivatkozás:
Jogszabályban előírt tartalék]

ifrs-full

IncreaseDecreaseThroughTrea X duration,
credit
suryShareTransactions

Sajátrészvény-ügyletekből
származó növekedés
(csökkenés) – saját tőke

A sajátrészvény-ügyletekből származó növekedés (csökke Közzététel: IAS 1 106 d
nés) a saját tőkében. [Hivatkozás: Saját tőke; Saját részvé
nyek]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
X duration,
mentDueToChangeInMultiple debit
UnobservableInputsToReflect
ReasonablyPossibleAlternati
veAssumptionsAssets

A valós értéken történő
értékelés növekedése több nem
megfigyelhető inputnak az
észszerűen lehetséges alternatív
feltételezések tükrözése
érdekében történő
megváltoztatása miatt –
eszközök

Az eszközök valós értéken történő értékelésében amiatt Közzététel: IFRS 13 93 h ii
bekövetkezett növekedés összege, hogy több nem
megfigyelhető inputot megváltoztattak az észszerűen
lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében.

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
X duration,
mentDueToChangeInMultiple credit
UnobservableInputsToReflect
ReasonablyPossibleAlternati
veAssumptionsEntitysOwnE
quityInstruments

A valós értéken történő
értékelés növekedése több nem
megfigyelhető inputnak az
észszerűen lehetséges alternatív
feltételezések tükrözése
érdekében történő
megváltoztatása miatt – a
gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós Közzététel: IFRS 13 93 h ii
értéken történő értékelésében amiatt bekövetkezett növe
kedés összege, hogy több nem megfigyelhető inputot
megváltoztattak az észszerűen lehetséges alternatív felté
telezések tükrözése érdekében.
2020.12.18.

X duration,
debit

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

IncreaseDecreaseThroughT
ransfersPropertyPlantAndE
quipment

HU

ifrs-full

L 429/478

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A kötelezettségek valós értéken történő értékelésében Közzététel: IFRS 13 93 h ii
amiatt bekövetkezett növekedés összege, hogy több nem
megfigyelhető inputot megváltoztattak az észszerűen
lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében.

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
X duration
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflect
ReasonablyPossibleAlternati
veAssumptionsRecognisedI
nOtherComprehensiveInco
meAfterTaxAssets

A valós értéken történő
értékelés növekedése több nem
megfigyelhető inputnak az
észszerűen lehetséges alternatív
feltételezések tükrözése
érdekében történő
megváltoztatása miatt, egyéb
átfogó jövedelemben
megjelenített, adózás után –
eszközök

Az eszközök valós értéken történő értékelésében amiatt Általános gyakorlat:
bekövetkezett – az egyéb átfogó jövedelemben adózás IFRS 13 93 h ii
után megjelenített – növekedés összege, hogy több nem
megfigyelhető inputot megváltoztattak az észszerűen
lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében.
[Hivatkozás: Adóbevétel (-ráfordítás)]

ifrs-full

X duration
IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflect
ReasonablyPossibleAlternati
veAssumptionsRecognisedI
nOtherComprehensiveInco
meAfterTaxEntitysOwnEqui
tyInstruments

A valós értéken történő
értékelés növekedése több nem
megfigyelhető inputnak az
észszerűen lehetséges alternatív
feltételezések tükrözése
érdekében történő
megváltoztatása miatt, egyéb
átfogó jövedelemben
megjelenített, adózás után – a
gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós Általános gyakorlat:
értéken történő értékelésében amiatt bekövetkezett – az IFRS 13 93 h ii
egyéb átfogó jövedelemben adózás után megjelenített –
növekedés összege, hogy több nem megfigyelhető inputot
megváltoztattak az észszerűen lehetséges alternatív felté
telezések tükrözése érdekében. [Hivatkozás: Adóbevétel
(-ráfordítás)]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
X duration
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflect
ReasonablyPossibleAlternati
veAssumptionsRecognisedI
nOtherComprehensiveInco
meAfterTaxLiabilities

A valós értéken történő
értékelés növekedése több nem
megfigyelhető inputnak az
észszerűen lehetséges alternatív
feltételezések tükrözése
érdekében történő
megváltoztatása miatt, egyéb
átfogó jövedelemben
megjelenített, adózás után –
kötelezettségek

A kötelezettségek valós értéken történő értékelésében Általános gyakorlat:
amiatt bekövetkezett – az egyéb átfogó jövedelemben IFRS 13 93 h ii
adózás után megjelenített – növekedés összege, hogy
több nem megfigyelhető inputot megváltoztattak az
észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése
érdekében. [Hivatkozás: Adóbevétel (-ráfordítás)]
L 429/479

A valós értéken történő
értékelés növekedése több nem
megfigyelhető inputnak az
észszerűen lehetséges alternatív
feltételezések tükrözése
érdekében történő
megváltoztatása miatt –
kötelezettségek

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

X duration,
IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultiple credit
UnobservableInputsToReflect
ReasonablyPossibleAlternati
veAssumptionsLiabilities

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Az eszközök valós értéken történő értékelésében amiatt Általános gyakorlat:
bekövetkezett – az egyéb átfogó jövedelemben adózás IFRS 13 93 h ii
előtt megjelenített – növekedés összege, hogy több nem
megfigyelhető inputot megváltoztattak az észszerűen
lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében.
[Hivatkozás: Adóbevétel (-ráfordítás)]

ifrs-full

X duration
IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflect
ReasonablyPossibleAlternati
veAssumptionsRecognisedI
nOtherComprehensiveInco
meBeforeTaxEntitysOwnEqui
tyInstruments

A valós értéken történő
értékelés növekedése több nem
megfigyelhető inputnak az
észszerűen lehetséges alternatív
feltételezések tükrözése
érdekében történő
megváltoztatása miatt, egyéb
átfogó jövedelemben
megjelenített, adózás előtt – a
gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós Általános gyakorlat:
értéken történő értékelésében amiatt bekövetkezett – az IFRS 13 93 h ii
egyéb átfogó jövedelemben adózás előtt megjelenített –
növekedés összege, hogy több nem megfigyelhető inputot
megváltoztattak az észszerűen lehetséges alternatív felté
telezések tükrözése érdekében. [Hivatkozás: Adóbevétel
(-ráfordítás)]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
X duration
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflect
ReasonablyPossibleAlternati
veAssumptionsRecognisedI
nOtherComprehensiveInco
meBeforeTaxLiabilities

A valós értéken történő
értékelés növekedése több nem
megfigyelhető inputnak az
észszerűen lehetséges alternatív
feltételezések tükrözése
érdekében történő
megváltoztatása miatt, egyéb
átfogó jövedelemben
megjelenített, adózás előtt –
kötelezettségek

A kötelezettségek valós értéken történő értékelésében Általános gyakorlat:
amiatt bekövetkezett – az egyéb átfogó jövedelemben IFRS 13 93 h ii
adózás előtt megjelenített – növekedés összege, hogy
több nem megfigyelhető inputot megváltoztattak az
észszerűen lehetséges alternatív feltételezések tükrözése
érdekében. [Hivatkozás: Adóbevétel (-ráfordítás)]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
X duration
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflect
ReasonablyPossibleAlternati
veAssumptionsRecognisedIn
ProfitOrLossAfterTaxAssets

A valós értéken történő
értékelés növekedése több nem
megfigyelhető inputnak az
észszerűen lehetséges alternatív
feltételezések tükrözése
érdekében történő
megváltoztatása miatt,
eredményben megjelenített,
adózás után – eszközök

Az eszközök valós értéken történő értékelésében amiatt Általános gyakorlat:
bekövetkezett – az eredményben adózás után megjelení IFRS 13 93 h ii
tett – növekedés összege, hogy több nem megfigyelhető
inputot megváltoztattak az észszerűen lehetséges alter
natív feltételezések tükrözése érdekében. [Hivatkozás:
Adóbevétel (-ráfordítás)]

2020.12.18.

A valós értéken történő
értékelés növekedése több nem
megfigyelhető inputnak az
észszerűen lehetséges alternatív
feltételezések tükrözése
érdekében történő
megváltoztatása miatt, egyéb
átfogó jövedelemben
megjelenített, adózás előtt –
eszközök

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

IncreaseInFairValueMeasure
X duration
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflect
ReasonablyPossibleAlternati
veAssumptionsRecognisedI
nOtherComprehensiveInco
meBeforeTaxAssets

HU

ifrs-full

L 429/480

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós Általános gyakorlat:
értéken történő értékelésében amiatt bekövetkezett – az IFRS 13 93 h ii
eredményben adózás után megjelenített – növekedés
összege, hogy több nem megfigyelhető inputot megvál
toztattak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések
tükrözése érdekében. [Hivatkozás: Adóbevétel (-ráfordí
tás)]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
X duration
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflect
ReasonablyPossibleAlternati
veAssumptionsRecognisedIn
ProfitOrLossAfterTaxLiabili
ties

A valós értéken történő
értékelés növekedése több nem
megfigyelhető inputnak az
észszerűen lehetséges alternatív
feltételezések tükrözése
érdekében történő
megváltoztatása miatt,
eredményben megjelenített,
adózás után – kötelezettségek

A kötelezettségek valós értéken történő értékelésében Általános gyakorlat:
amiatt bekövetkezett – az eredményben adózás után IFRS 13 93 h ii
megjelenített – növekedés összege, hogy több nem
megfigyelhető inputot megváltoztattak az észszerűen
lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében.
[Hivatkozás: Adóbevétel (-ráfordítás)]

ifrs-full

X duration
IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflect
ReasonablyPossibleAlternati
veAssumptionsRecognisedIn
ProfitOrLossBeforeTaxAssets

A valós értéken történő
értékelés növekedése több nem
megfigyelhető inputnak az
észszerűen lehetséges alternatív
feltételezések tükrözése
érdekében történő
megváltoztatása miatt,
eredményben megjelenített,
adózás előtt – eszközök

Az eszközök valós értéken történő értékelésében amiatt Általános gyakorlat:
bekövetkezett – az eredményben adózás előtt megjelení IFRS 13 93 h ii
tett – növekedés összege, hogy több nem megfigyelhető
inputot megváltoztattak az észszerűen lehetséges alter
natív feltételezések tükrözése érdekében. [Hivatkozás:
Adóbevétel (-ráfordítás)]

ifrs-full

IncreaseInFairValueMeasure
X duration
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflect
ReasonablyPossibleAlternati
veAssumptionsRecognisedIn
ProfitOrLossBeforeTaxEntity
sOwnEquityInstruments

A valós értéken történő
értékelés növekedése több nem
megfigyelhető inputnak az
észszerűen lehetséges alternatív
feltételezések tükrözése
érdekében történő
megváltoztatása miatt,
eredményben megjelenített,
adózás előtt – a gazdálkodó
egység saját
tőkeinstrumentumai

A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós Általános gyakorlat:
értéken történő értékelésében amiatt bekövetkezett – az IFRS 13 93 h ii
eredményben adózás előtt megjelenített – növekedés
összege, hogy több nem megfigyelhető inputot megvál
toztattak az észszerűen lehetséges alternatív feltételezések
tükrözése érdekében. [Hivatkozás: Adóbevétel (-ráfordí
tás)]
L 429/481

A valós értéken történő
értékelés növekedése több nem
megfigyelhető inputnak az
észszerűen lehetséges alternatív
feltételezések tükrözése
érdekében történő
megváltoztatása miatt,
eredményben megjelenített,
adózás után – a gazdálkodó
egység saját
tőkeinstrumentumai

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

IncreaseInFairValueMeasure
X duration
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflect
ReasonablyPossibleAlternati
veAssumptionsRecognisedIn
ProfitOrLossAfterTaxEntity
sOwnEquityInstruments

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A kötelezettségek valós értéken történő értékelésében Általános gyakorlat:
amiatt bekövetkezett – az eredményben adózás előtt IFRS 13 93 h ii
megjelenített – növekedés összege, hogy több nem
megfigyelhető inputot megváltoztattak az észszerűen
lehetséges alternatív feltételezések tükrözése érdekében.
[Hivatkozás: Adóbevétel (-ráfordítás)]

ifrs-full

IncreaseThroughAdjustment
sArisingFromPassageOfTime
ContingentLiabilitiesRecogni
sedInBusinessCombination

X duration,
credit

Idő múlásából származó
módosítások miatti növekedés
– üzleti kombinációból
származó függő
kötelezettségek

Az idő múlásából származó módosítások miatti növe Közzététel: IFRS 3 B67 c
kedés az üzleti kombinációból származó függő kötelezett
ségekben. [Hivatkozás: Üzleti kombinációból származó
függő kötelezettségek; Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

IncreaseThroughBusiness
CombinationsContractAssets

X duration,
debit

Üzleti kombinációkból
származó növekedés –
szerződéses eszközök

Az üzleti kombinációkból származó növekedés a szerző Példa: IFRS 15 118 a
déses eszközökben. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk
[member]; Szerződéses eszközök]

ifrs-full

IncreaseThroughBusiness
CombinationsContractLiabili
ties

X duration,
credit

Üzleti kombinációkból
származó növekedés –
szerződéses kötelezettségek

Az üzleti kombinációkból származó növekedés a szerző Példa: IFRS 15 118 a
déses kötelezettségekben. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk
[member]; Szerződéses kötelezettségek]

ifrs-full

IncreaseThroughItemsAcqui
redInBusinessCombinationRe
gulatoryDeferralAccountDe
bitBalances

X duration,
debit

Üzleti kombinációban
megszerzett tételekből
származó növekedés – hatósági
halasztott számlák tartozik
egyenlegei

Az üzleti kombinációban megszerzett tételekből származó Példa: IFRS 14 33 a iii
növekedés a hatósági halasztott számlák tartozik egyenle
geiben. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Ható
sági halasztott számlák tartozik egyenlege]

ifrs-full

IncreaseThroughItemsAssu
medInBusinessCombination
RegulatoryDeferralAccountC
reditBalances

X duration,
credit

Üzleti kombinációban átvállalt
tételekből származó növekedés
– hatósági halasztott számlák
követel egyenlegei

Az üzleti kombinációban átvállalt tételekből származó Példa: IFRS 14 33 a iii
növekedés a hatósági halasztott számlák követel egyenle
geiben. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]; Ható
sági halasztott számlák követel egyenlege]

ifrs-full

IncreaseThroughNewLeasesLi
abilitiesArisingFromFinancin
gActivities

X duration,
credit

Új lízingekből származó
növekedés – finanszírozási
tevékenységből eredő
kötelezettségek

Az új lízingekből származó növekedés a finanszírozási Példa: IAS 7 Cash flow-k
tevékenységből eredő kötelezettségekben. [Hivatkozás: kimutatásai, »Pénzügyi
Finanszírozási tevékenységekből eredő kötelezettségek]
intézménytől eltérő gazdálkodó
egységek«; példa: IAS 7 44B

2020.12.18.

A valós értéken történő
értékelés növekedése több nem
megfigyelhető inputnak az
észszerűen lehetséges alternatív
feltételezések tükrözése
érdekében történő
megváltoztatása miatt,
eredményben megjelenített,
adózás előtt – kötelezettségek

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

X duration
IncreaseInFairValueMeasure
mentDueToChangeInMultiple
UnobservableInputsToReflect
ReasonablyPossibleAlternati
veAssumptionsRecognisedIn
ProfitOrLossBeforeTaxLiabili
ties

HU

ifrs-full

L 429/482

Előtag

X duration,
credit

Keletkeztetésből vagy
vásárlásból származó
növekedés – hitelnyújtási
elkötelezettségekből és
pénzügyi
garanciaszerződésekből eredő
hitelezési kockázatnak való
kitettség

A keletkeztetésből vagy vásárlásból származó növekedés a Példa: IFRS 7 IG20B, példa: IFRS
hitelnyújtási elkötelezettségekből és pénzügyi garancia 7 35I a, példa: IFRS 7 35H
szerződésekből eredő hitelezési kockázatnak való kitett
ségben. [Hivatkozás: Hitelnyújtási elkötelezettségekhez és
pénzügyi garanciaszerződésekhez kapcsolódó hitelkocká
zati kitettség]

ifrs-full

IncreaseThroughOriginatio
nOrPurchaseFinancialAssets

X duration,
debit

Keletkeztetésből vagy
vásárlásból származó
növekedés – pénzügyi
eszközök

A keletkeztetésből vagy vásárlásból származó növekedés a Példa: IFRS 7 IG20B, példa: IFRS
pénzügyi eszközökben. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök] 7 35I a, példa: IFRS 7 35H

ifrs-full

IncrementalFairValueGranted
ModifiedSharebasedPaymen
tArrangements

X duration

Nyújtott valósértéknövekmény, módosított
részvényalapú kifizetési
megállapodások

A módosított részvényalapú kifizetési megállapodások Közzététel: IFRS 2 47 c ii
esetében a módosított tőkeinstrumentum valós értéke és
az eredeti tőkeinstrumentum valós értéke közötti külön
bözet a módosítás időpontjában. [Hivatkozás: Részvény
alapú kifizetési megállapodások [member]]

ifrs-full

IndemnificationAssetsRecog
nisedAsOfAcquisitionDate

X instant,
debit

Akvizíció időpontjára
vonatkozóan megjelenített
kártalanításra szánt eszközök

Az üzleti kombinációban megszerzett pénzügyi kártala Közzététel: IFRS 3 B64 g i
nításra szánt eszközöknek az akvizíció időpontjára vonat
kozóan megjelenített összege. [Hivatkozás: Üzleti kombi
nációk [member]]

ifrs-full

IndicationOfHowFrequently
HedgingRelationshipsAreDis
continuedAndRestarted

text

Annak megjelölése, hogy a
fedezeti kapcsolatokat milyen
gyakran szüntetik meg és
kezdik újra

Annak megjelölése, hogy a fedezeti kapcsolatokat milyen Közzététel: IFRS 7 23C b iii
gyakran szüntetik meg és kezdik újra.

ifrs-full

IndicationOfOtherFormsOf
GovernmentAssistanceWith
DirectBenefitsForEntity

text

Egyéb formákban adott állami
közreműködések megjelölése,
amelyekből a gazdálkodó
egységnek közvetlenül haszna
származott

Azoknak az egyéb formákban adott állami közreműködé Közzététel: IAS 20 39 b
seknek a megjelölése, amelyekből a gazdálkodó egységnek
közvetlenül haszna származott, kivéve a pénzügyi kimu
tatásokban megjelenített állami támogatásokat. [Hivatko
zás: Állami támogatások]

ifrs-full

IndicationOfUncertaintiesO
fAmountOrTimingOfOutf
lowsContingentLiabilities

text

Kiáramlások összegével vagy
ütemezésével kapcsolatos
bizonytalanságok jelzése –
függő kötelezettségek

A függő kötelezettségekre vonatkozóan a gazdasági Közzététel: IAS 37 86 b
hasznok kiáramlásának összegével vagy ütemezésével
kapcsolatos bizonytalanságok jelzése. [Hivatkozás: Függő
kötelezettségek [member]]

Hivatkozások

L 429/483

IncreaseThroughOriginatio
nOrPurchaseExposureToCre
ditRiskOnLoanCommitment
sAndFinancialGuaranteeCont
racts

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

text

Kiáramlások összegével vagy
ütemezésével kapcsolatos
bizonytalanságok megjelölése,
üzleti kombinációból származó
függő kötelezettségek

Az üzleti kombinációból származó függő kötelezett Közzététel: IFRS 3 B67 c,
ségekre vonatkozóan a gazdasági hasznok kiáramlásának közzététel: IFRS 3 B64 j,
összegével vagy ütemezésével kapcsolatos bizonytalan közzététel: IFRS 3 B64 j i
ságok jelzése. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [mem
ber]; Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

IndicationOfUncertaintiesO
fAmountOrTimingOfOutf
lowsOtherProvisions

text

Kiáramlások összegével vagy
ütemezésével kapcsolatos
bizonytalanságok jelzése –
egyéb céltartalékok

Az egyéb céltartalékokra vonatkozóan a gazdasági Közzététel: IAS 37 85 b
hasznok kiáramlásának összegével vagy ütemezésével
kapcsolatos bizonytalanságok jelzése. [Hivatkozás: Egyéb
céltartalékok]

ifrs-full

IndividualAssetsOrCashgene
ratingUnitsAxis

axis

Egyedi eszközök vagy
pénztermelő egységek [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IAS 36 130
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

IndividualAssetsOrCashgene
ratingUnitsMember

member

Egyedi eszközök vagy
pénztermelő egységek
[member]

Ez az elem egyedi eszközöket vagy pénztermelő Közzététel: IAS 36 130
egységeket jelöl. [Hivatkozás: Pénztermelő egységek
[member]]

ifrs-full

IndividualAssetsOrCashgene
ratingUnitsWithSignificantA
mountOfGoodwillOrIntangib
leAssetsWithIndefiniteUseful
LivesAxis

axis

Pénztermelő egységek [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IAS 36 134
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

IndividualAssetsOrCashgene
ratingUnitsWithSignificantA
mountOfGoodwillOrIntangib
leAssetsWithIndefiniteUseful
LivesMember

member

Pénztermelő egységek
[member]

Ez az elem az eszközöknek azt a legkisebb beazonosít Közzététel: IAS 36 134
ható csoportját jelöli, amely olyan pénzbeáramlásokat
teremt, amelyek nagyrészt függetlenek a más eszközökből
vagy eszközcsoportokból származó pénzbeáramlásoktól.

ifrs-full

IndividuallyInsignificantCoun
terpartiesMember

member

Önmagukban nem jelentős
másik felek [member]

Ez az elem a gazdálkodó egységen kívül a szerződésben Közzététel: IFRS 7 B52
részes, önmagukban nem jelentős feleket jelöli.

ifrs-full

InflowsOfCashFromInvestin
gActivities

X duration,
debit

Pénzeszköz beáramlása
befektetési tevékenységekből

A befektetési tevékenységekből származó pénzbevétel.

ifrs-full

InformationAboutCollateral
HeldAsSecurityAndOtherCre
ditEnhancementsForCreditim
pairedFinancialAssetsExplana
tory

text block

Információk a biztosítékként
tartott fedezetekről és az
értékvesztett pénzügyi
eszközök egyéb hitelminőségjavítási lehetőségeiről [text
block]

A biztosítékként tartott fedezetre vagy egyéb hitelminő Közzététel: IFRS 7 35K c
ség-javítási lehetőségekre vonatkozó információ közzété
tele (például azon mérték számszerűsítése, hogy a bizto
sítékok és az egyéb hitelminőség-javítási lehetőségek
mennyire enyhítik a hitelkockázatot) a beszámoló fordu
lónapján értékvesztett pénzügyi eszközök esetében.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

IndicationOfUncertaintiesO
fAmountOrTimingOfOutf
lowsContingentLiabilitiesIn
BusinessCombination

HU

ifrs-full

L 429/484

Előtag

Általános gyakorlat: IAS 7 16

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Információk a külső
tőkekövetelményeknek való
meg nem felelés
következményeiről

Információk a külső tőkekövetelményeknek való meg Közzététel: IAS 1 135 e
nem felelés következményeiről. [Hivatkozás: Tőkekövetel
mények [member]]

ifrs-full

InformationAboutContingen
tAssetsThatDisclosureIsNotP
racticable

text

Információk a függő
követelésekről, hogy a
közzététel nem kivitelezhető

Információ arról, hogy nem kivitelezhető az olyan lehet Közzététel: IAS 37 91
séges eszközökkel kapcsolatos információ közzététele,
amelyek múltbeli eseményekből származnak, és amelyek
létezését csak egy vagy több, nem teljesen a gazdálkodó
egység ellenőrzése alatt álló, bizonytalan jövőbeli esemény
bekövetkezése vagy be nem következése fogja megerősíte
ni.

ifrs-full

InformationAboutContingent
LiabilitiesThatDisclosureIs
NotPracticable

text

Információk a függő
kötelezettségekről, hogy a
közzététel nem kivitelezhető

Információ arról, hogy nem kivitelezhető a függő kötele Közzététel: IAS 37 91
zettségekkel kapcsolatos információ közzététele. [Hivatko
zás: Függő kötelezettségek [member]]

ifrs-full

InformationAboutCreditQua
lityOfNeitherPastDueNorIm
pairedFinancialAssets

text block

Információk a nem késedelmes
és nem értékvesztett pénzügyi
eszközök hitelminőségéről
[text block]

Információk közzététele az olyan pénzügyi eszközök Közzététel: IFRS 7 36 c (hatályát
hitelminőségéről, amelyek nem késedelmesek (a másik veszti: 2021.1.1.)
fél a szerződés szerinti esedékességkor nem fizet) és
nem értékvesztettek. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

InformationAboutCreditQua
lityOfReinsuranceContracts
HeldThatAreAssets

text

Információk azon tartott
viszontbiztosítási szerződések
hitelminőségéről, amelyek
eszközök

információk a gazdálkodó egység azon tartott viszontbiz Közzététel: IFRS 17 131 b
tosítási szerződéseinek hitelminőségéről, amelyek eszkö (hatályos: 2021.1.1.)
zök. [Hivatkozás: Tartott viszontbiztosítási szerződések
[member]]

ifrs-full

InformationAboutCreditRisk
ExposureInherentInFinancia
lAssetsDescribedInParag
raph39EaOfIFRS4

text

Információk az IFRS 4
standard 39E. bekezdésének a)
pontjában ismertetett pénzügyi
eszközökben rejlő
hitelkockázati kitettségről

Információk az IFRS 4 standard 39E. bekezdésének a) Közzététel: IFRS 4 39G (hatályát
pontjában ismertetett pénzügyi eszközökben rejlő hitel veszti: 2021.1.1.)
kockázati kitettségről, beleértve a jelentős hitelkockázatkoncentrációkat is. [Hivatkozás: Az IFRS 4 standard
39E. bekezdésének a) pontjában ismertetett pénzügyi
eszközök, valós érték]

ifrs-full

InformationAboutEffectOfRe
gulatoryFrameworksInWhi
chEntityOperates

text

Információk a gazdálkodó
Információk azon szabályozási keretek hatásáról, amelyek Közzététel: IFRS 17 126
(hatályos: 2021.1.1.)
egység működési környezetére között a gazdálkodó egység működik.
vonatkozó szabályozási keretek
hatásáról

ifrs-full

InformationAboutEntitysDefi
nitionsOfDefault

text

Információk a gazdálkodó
egység nemteljesítésre
vonatkozó
fogalommeghatározásairól

Információk a gazdálkodó egység nemteljesítésre vonat Közzététel: IFRS 7 35F b
kozó fogalommeghatározásairól a szóban forgó fogalmak
kiválasztásának indokolásával.

L 429/485

text
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InformationAboutConsequen
cesOfNoncomplianceWithEx
ternallyImposedCapitalRequi
rements

HU

ifrs-full
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

ifrs-full

InformationAboutExposures text
ToMarketRiskArisingFromEm
beddedDerivativesContaine
dInHostInsuranceContract

Információk az alap biztosítási
szerződésbe beágyazott
származékos termékek piaci
kockázatnak való kitettségéről

Információ az alap biztosítási szerződésbe beágyazott Közzététel: IFRS 4 39 e (hatályát
származékos termékek piaci kockázatnak való kitettségé veszti: 2021.1.1.)
ről, amennyiben a biztosítónak nem kell a beágyazott
származékos termékeket valós értéken értékelnie, és nem
is értékeli azokat valós értéken. [Hivatkozás: Származékos
termékek [member]; Piaci kockázat [member]; Valós
értéken [member]]

ifrs-full

InformationAboutGroupsOr
PortfoliosOfFinancialInstru
mentsWithParticularFeatu
resThatCouldAffectLargePorti
onOfThatGroup

text

Információk pénzügyi
instrumentumok olyan
jellemzőkkel bíró csoportjairól
vagy portfólióiról, amelyek az
adott csoport nagy részét
érinthetik

Információk pénzügyi instrumentumok olyan jellem Közzététel: IFRS 7 B8H
zőkkel bíró csoportjairól vagy portfólióiról, amelyek az
adott csoport nagy részét érinthetik (például specifikus
kockázatok koncentrációjáról).

ifrs-full

InformationAboutHowDesig
natedRiskComponentRelates
ToHedgedItemInItsEntirety
Explanatory

text block

Információk arról, hogy a
megjelölt kockázati
komponens hogyan
kapcsolódik a fedezett tétel
egészéhez [text block]

Információk közzététele arról, hogy a megjelölt kockázati Közzététel: IFRS 7 22C b
komponens hogyan kapcsolódik a fedezett tétel egészé
hez. [Hivatkozás: Fedezett tételek [member]]

ifrs-full

InformationAboutHowEntity
DeterminedRiskComponent
DesignatedAsHedgedItemExp
lanatory

text block

Információk arról, hogy a
gazdálkodó egység hogyan
határozta meg a fedezett
tételként megjelölt kockázati
komponenst [text block]

Információk közzététele arról, hogy a gazdálkodó egység Közzététel: IFRS 7 22C a
hogyan határozta meg a fedezett tételként megjelölt
kockázati komponenst (ideértve a kockázati komponens
és a teljes tétel közötti kapcsolat jellegének leírását).
[Hivatkozás: Fedezett tételek [member]]

ifrs-full

InformationAboutHowExpec
tedCashOutflowOnRedempti
onOrRepurchaseWasDetermi
ned

text

Információk a visszaváltással
vagy visszavásárlással
kapcsolatban várható
pénzeszköz-kiáramlás
meghatározásáról

Információk a tőke körébe sorolt visszaadható pénzügyi Közzététel: IAS 1 136A d
instrumentumok visszaváltásával vagy visszavásárlásával
kapcsolatos várható pénzeszköz-kiáramlás meghatározásá
ról. [Hivatkozás: Visszaadható pénzügyi instrumentumok
visszaváltásával vagy visszavásárlásával kapcsolatos
várható pénzeszköz-kiáramlás]

2020.12.18.

Információk olyan még el nem Információk a lízingbevevő olyan még el nem kezdődött Példa: IFRS 16 59 b iv
lízingből származó kitettségeiről, amelyek mellett a lízing
kezdődött lízingből származó
kitettségekről, amelyek mellett bevevő elkötelezte magát.
a lízingbevevő elkötelezte
magát
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InformationAboutExposureA text
risingFromLeasesNotYetCom
mencedToWhichLesseeIsCom
mitted

HU

ifrs-full
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Dokumentációs címke

Hivatkozások

Információk arról, hogy a
várható volatilitást hogyan
határozták meg – nyújtott
részvényopciók

ifrs-full

InformationAboutHowFairVa
lueWasMeasuredShareOpti
onsGranted

text

Információk arról, hogy a valós Információk arról, hogy a nyújtott részvényopciók valós Közzététel: IFRS 2 47 a
értéket hogyan határozták meg értékét hogyan határozták meg.
– nyújtott részvényopciók

ifrs-full

InformationAboutHowFair
WasDeterminedIfNotOnBasi
sOfObservableMarketOtherE
quityInstrumentsGranted

text

Információk arról, hogy a valós
értéket hogyan határozták meg,
ha nem megfigyelhető piac
alapján – nyújtott egyéb
tőkeinstrumentumok

Információk arról, hogy a részvényopcióktól eltérő nyúj Közzététel: IFRS 2 47 b i
tott egyéb tőkeinstrumentumok valós értékét hogyan
határozták meg, ha annak értékelése nem megfigyelhető
piac alapján történt.

ifrs-full

InformationAboutHowLessor
ManagesRiskAssociatedWith
RightsItRetainsInUnderlyin
gAssets

text

Információk arról, hogy a
lízingbeadó hogyan kezeli a
mögöttes eszközökben
megtartott jogokkal
kapcsolatos kockázatokat

Információk arról, hogy a lízingbeadó hogyan kezeli a Közzététel: IFRS 16 92 b
mögöttes eszközökben megtartott jogokkal kapcsolatos
kockázatokat.

ifrs-full

InformationAboutHowMaxi
mumExposureToLossFromIn
terestsInStructuredEntitiesIs
Determined

text

Információk arról, hogy
hogyan határozzák meg a
strukturált gazdálkodó
egységekben lévő
érdekeltségekből származó
veszteségnek való maximális
kitettséget

Információk arról, hogy hogyan határozzák meg a gazdál Közzététel: IFRS 12 29 c
kodó egység strukturált gazdálkodó egységekben lévő
érdekeltségeiből származó veszteségnek való maximális
kitettségét leginkább tükröző összeget. [Hivatkozás: Struk
turált gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségekből szár
mazó veszteségnek való maximális kitettség]

ifrs-full

InformationAboutHowMaxi
mumExposureToLossIsDeter
mined

text

Információk arról, hogy
hogyan határozzák meg a
folytatódó részvételből eredő
veszteségnek való maximális
kitettséget

Információk arról, hogy hogyan határozzák meg a gazdál Közzététel: IFRS 7 42E c
kodó egységnek a kivezetett pénzügyi eszközökben lévő
folytatódó részvételéből eredő veszteségnek való maxi
mális kitettségét. [Hivatkozás: Folytatódó részvételből
eredő veszteségnek való maximális kitettség; Pénzügyi
eszközök]

ifrs-full

InformationAboutLesseesEx
posureArisingFromExtensio
nOptionsAndTerminationOp
tions

text

Információk a lízingbevevőnek
a meghosszabbítási opciókból
vagy a megszüntetési
opciókból származó
kitettségéről

Információk a lízingbevevőnek a meghosszabbítási opci Példa: IFRS 16 59 b ii
ókból vagy a megszüntetési opciókból származó kitett
ségéről.

L 429/487

text
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InformationAboutHowExpec
tedVolatilityWasDeterminedS
hareOptionsGranted

HU

Információk arról, hogy a nyújtott részvényopciók árazá Közzététel: IFRS 2 47 a ii
sához használt várható volatilitást hogyan állapították
meg, beleértve annak kifejtését, hogy a várható volatilitás
meghatározása milyen mértékben alapul múltbeli adato
kon.

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

InformationAboutLesseesEx
posureArisingFromResidual
ValueGuarantees

ifrs-full

text

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

InformationAboutLesseesEx
text
posureArisingFromVariableLe
asePayments

Információk a lízingbevevő
változó lízingdíjakból
származó kitettségéről

Információk a lízingbevevő változó lízingdíjakból szár Példa: IFRS 16 59 b i
mazó kitettségéről. A változó lízingdíj egy mögöttes
eszköz lízingfutamidő alatti használati jogáért a lízingbe
vevő által a lízingbeadónak fizetett díjak azon része,
amely a tények vagy a körülmények kezdőnap utáni
módosulása miatt változik, az idő múlását nem ideértve.

ifrs-full

InformationAboutMajorCus
tomers

text

A főbb vásárlókra vonatkozó
információk

Információ a gazdálkodó egység főbb vásárlóiról és a Közzététel: IFRS 8 34
tőlük való függőségének mértékéről.

ifrs-full

InformationAboutMarketFor
FinancialInstruments

text

Információk azon pénzügyi instrumentumok piacáról, Közzététel: IFRS 7 30 c (hatályát
Pénzügyi instrumentumok
piacára vonatkozó információk amelyekre vonatkozóan nem szükséges közzététel. [Hivat veszti: 2021.1.1.)
kozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [member]]

ifrs-full

InformationAboutNatureOf
LesseesLeasingActivities

text

Információk a lízingbevevő
lízingtevékenységeinek
jellegéről

Információk a lízingbevevő lízingtevékenységeinek jelleg Példa: IFRS 16 59 a
éről.

ifrs-full

InformationAboutNatureOf
LessorsLeasingActivities

text

Információk a lízingbeadó
lízingtevékenységeinek
jellegéről

Információk a lízingbeadó lízingtevékenységeinek jelleg Közzététel: IFRS 16 92 a
éről.

ifrs-full

InformationAboutObjectives text
PoliciesAndProcessesForMana
gingEntitysObligationToRe
purchaseOrRedeemPuttableFi
nancialInstruments

Információk a gazdálkodó
egység visszaadható pénzügyi
instrumentumok
visszavásárlására vagy
visszaváltására vonatkozó
kötelmeinek a kezelésére
vonatkozó célokról,
politikákról és eljárásokról

Információk a gazdálkodó egység azon céljairól, politi Közzététel: IAS 1 136A b
káiról és eljárásairól, amelyek a visszaadható tőkeinst
rumentumok tulajdonosainak felhívására vállalt visszavá
sárlási vagy visszaváltási kötelemmel függenek össze,
ideértve a korábbi időszakokban bekövetkezett változá
sokat is. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport
[member]]

2020.12.18.

Információk a lízingbevevő maradványérték-garanciákból Példa: IFRS 16 59 b iii
származó kitettségéről. A maradványérték-garancia a
lízingbeadó tőle független harmadik féltől kapott olyan
garanciája, amelynek értelmében a mögöttes eszköz értéke
(vagy értékének egy része) a lízing végén el fog érni egy
meghatározott összeget.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Információk a lízingbevevő
maradványérték-garanciákból
származó kitettségéről

HU

ifrs-full

Az elem típusa
és attribútumai

L 429/488

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Információk azon jövőbeli
pénzeszköz-kiáramlásoknak
való potenciális kitettségről,
amelyek nem tükröződnek a
lízingkötelezettség
értékelésében

Információk a lízingbevevő azon jövőbeli pénzeszköz- Példa: IFRS 16 59 b
kiáramlásoknak való potenciális kitettségéről, amelyek
nem tükröződnek a lízingkötelezettség értékelésében.
[Hivatkozás: Lízingkötelezettségek]

ifrs-full

InformationAboutRelations
hipBetweenDisclosureOfDi
saggregatedRevenueFrom
ContractsWithCustomersAnd
RevenueInformationForRe
portableSegmentsExplanatory

text block

Információk a vevői
szerződésekből származó
alábontott bevétel közzététele
és a bemutatandó szegmensek
bevételi információi közötti
kapcsolatról [text block]

Információk közzététele a vevői szerződésekből származó Közzététel: IFRS 15 115
alábontott bevétel közzététele és a bemutatandó szeg
mensek bevételi információi közötti kapcsolatról. [Hivat
kozás: Bemutatandó szegmensek [member]; Vevői szerző
désekből származó bevétel]

ifrs-full

InformationAboutRestriction
sOrCovenantsImposedByLea
sesOnLessee

text

Információk a lízingbevevőt
érintő, lízingekből fakadó
korlátozásokról vagy
biztosítékokról

Információk a lízingbevevőt érintő, lízingekből fakadó Példa: IFRS 16 59 c
korlátozásokról vagy biztosítékokról.

ifrs-full

text
InformationAboutRiskMana
gementStrategyForRightsThat
LessorRetainsInUnderlyingAs
sets

Információk a lízingbeadó által
a mögöttes eszközökben
megtartott jogokra vonatkozó
kockázatkezelési stratégiáról

Információk a lízingbeadó mögöttes eszközökben megtar Közzététel: IFRS 16 92 b
tott jogaira vonatkozó kockázatkezelési stratégiájáról,
ideértve a kockázat csökkentéséhez általa használt eszkö
zöket is.

ifrs-full

InformationAboutSaleAndLe
asebackTransactions

text

Információk a visszlízingügyletekről

Információk a visszlízing-ügyletekről.

ifrs-full

InformationAboutSignificant
JudgementsAndAssumptions
MadeInDeterminingThatEnti
tyIsInvestmentEntity

text

Jelentős döntések és
feltételezések ismertetése,
amelyekre a gazdálkodó egység
annak megállapítása során jut,
hogy befektetési gazdálkodó
egység

Azon jelentős döntések és feltételezések ismertetése, Közzététel: IFRS 12 9A
amelyekre a gazdálkodó egység annak megállapítása
során jut, hogy befektetési gazdálkodó egység. [Hivatko
zás: Befektetési gazdálkodó egységek közzététele [text
block]]

ifrs-full

InformationAboutUltimate
text
RiskManagementStrategyInRe
lationToHedgingRelations
hipsThatEntityFrequentlyRe
sets

Információk a gazdálkodó
egység által gyakran kiigazított
fedezeti kapcsolatokkal
összefüggő végleges
kockázatkezelési stratégiáról

Információk a gazdálkodó egység által gyakran kiigazított Közzététel: IFRS 7 23C b i
fedezeti kapcsolatokkal összefüggő végleges kockázatkeze
lési stratégiáról.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

InformationAboutPotentialEx text
posureToFutureCashOutflows
NotReflectedInMeasuremen
tOfLeaseLiability

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Példa: IFRS 16 59 d

L 429/489

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Információ arról, hogy a
pénzügyi kimutatások
felhasználói hol szerezhetik be
az IFRS 9 standard szerinti
azon nyilvánosan hozzáférhető
információkat, amelyek nem
szerepelnek a konszolidált
pénzügyi kimutatásokban

Információ arról, hogy a pénzügyi kimutatások felhasz Közzététel: IFRS 4 39H (hatályát
nálói hol szerezhetik be a csoport valamely gazdálkodó veszti: 2021.1.1.)
egységére vonatkozó, az IFRS 9 standard szerinti azon
nyilvánosan hozzáférhető információkat, amelyek nem
szerepelnek a releváns beszámolási időszak konszolidált
pénzügyi kimutatásaiban.

ifrs-full

InformationAboutWhethe
rAndHowEntityIntendsToDis
poseOfFinancialInstruments

text

Információk arról, hogy a
gazdálkodó egység el kíván-e
idegeníteni pénzügyi
instrumentumokat, és ha igen,
hogyan

Információk arról, hogy a gazdálkodó egység el kíván-e Közzététel: IFRS 7 30 d (hatályát
idegeníteni olyan pénzügyi instrumentumokat, amelyekre veszti: 2021.1.1.)
vonatkozóan nem szükséges közzététel, és ha igen,
hogyan. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport
[member]]

ifrs-full

InformationHowFairValue
text
WasMeasuredOtherEquityInst
rumentsGranted

Információk arról, hogy a valós
értéket hogyan határozták meg
– nyújtott egyéb
tőkeinstrumentumok

Információk arról, hogy a részvényopcióktól eltérő nyúj Közzététel: IFRS 2 47 b
tott egyéb tőkeinstrumentumok súlyozott átlagos valós
értékét hogyan határozták meg az értékelés időpontjára
vonatkozóan.

ifrs-full

InformationOnEntitysWrite
offPolicy

text

Információk a gazdálkodó
egység leírási politikájáról

Információk a gazdálkodó egység leírási politikájáról, Közzététel: IFRS 7 35F e
ideértve az arra utaló mutatókat, hogy észszerűen nem
várható megtérülés, valamint az azon pénzügyi eszkö
zökkel összefüggő politikára vonatkozó információkat,
amelyeket leírtak, de még végrehajtás tárgyát képezik.

ifrs-full

InformationOnHowEnti
tyAppliedClassificationRequi
rementsInIFRS9ToFinancia
lAssetsWhoseClassification
HasChangedAsResultOfApp
lyingIFRS9

text

Információk arról, hogy a
gazdálkodó egység hogyan
alkalmazta az IFRS 9 standard
besorolási követelményeit
azokra a pénzügyi eszközökre,
amelyeknek a besorolása az
IFRS 9 standard
alkalmazásának eredményeként
módosult

Információk arról, hogy a gazdálkodó egység hogyan Közzététel: IFRS 7 42 J a
alkalmazta az IFRS 9 standard besorolási követelményeit
azokra a pénzügyi eszközökre, amelyeknek a besorolása
az IFRS 9 standard alkalmazásának eredményeként módo
sult.

ifrs-full

InformationOnHowEntityDe
terminedThatFinancialAsset
sAreCreditimpairedFinancia
lAssets

text

Információk arról, hogy a
gazdálkodó egység hogyan
határozta meg, hogy a
pénzügyi eszközök
értékvesztett pénzügyi
eszközök

Információk arról, hogy a gazdálkodó egység hogyan Közzététel: IFRS 7 35F d
határozta meg, hogy a pénzügyi eszközök értékvesztett
pénzügyi eszközök.

2020.12.18.

text
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InformationAboutWhereUse
rOfFinancialStatementsCa
nObtainAnyPubliclyAvailable
IFRS9InformationThatIsNot
ProvidedInConsolidatedFinan
cialStatements
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ifrs-full

L 429/490

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

text

Információ arról, hogy a
gazdálkodó egység hogyan
határozta meg azt, hogy a
pénzügyi instrumentumok
hitelkockázata jelentősen
növekedett-e a kezdeti
megjelenítés óta

Információ arról, hogy a gazdálkodó egység hogyan hatá Közzététel: IFRS 7 35F a
rozta meg azt, hogy a pénzügyi instrumentumok hitelkoc
kázata jelentősen növekedett-e a kezdeti megjelenítés óta,
ideértve a következőket: a) a pénzügyi instrumentumot
alacsony hitelkockázatúnak tekintik-e, és ha igen, hogyan
állapítják ezt meg; valamint b) megcáfolják-e azt a felté
telezést, hogy a hitelkockázat jelentősen növekedett a
kezdeti megjelenítés óta, amennyiben a pénzügyi eszköz
több mint 30 napja késedelmes, és ha igen, hogyan.
[Hivatkozás: Hitelkockázat [member]]

ifrs-full

InformationOnHowEntityRe
designatedFinancialAssetsW
hoseClassificationHasChange
dOnInitiallyApplyingIFRS17

text

Információk arról, hogy a
gazdálkodó egység hogyan
jelölte meg újra azon pénzügyi
eszközöket, amelyek besorolása
az IFRS 17 standard első
alkalmazása során módosult

Információk arról, hogy a gazdálkodó egység hogyan Közzététel: IFRS 17 C33 a
jelölte meg újra azon pénzügyi eszközöket, amelyek beso (hatályos: 2021.1.1.)
rolása az IFRS 17 standard első alkalmazása során módo
sult.

ifrs-full

InformationOnHowIncremen
talFairValueGrantedWasMea
suredModifiedSharebasedPay
mentArrangements

text

Információk arról, hogy a
nyújtott valósérték-növekményt
hogyan határozták meg –
módosított részvényalapú
kifizetési megállapodások

Információk arról, hogy a nyújtott valósérték-növekményt Közzététel: IFRS 2 47 c iii
hogyan határozták meg a módosított részvényalapú kifi
zetési megállapodásoknál. [Hivatkozás: Nyújtott valós
érték-növekmény, módosított részvényalapú kifizetési
megállapodások; Részvényalapú kifizetési megállapodások
[member]]

ifrs-full

InformationOnHowInstru
mentsWereGroupedIfExpec
tedCreditLossesWereMeasure
dOnCollectiveBasis

text

Információk arról, hogy amennyiben a várható hitelezési Közzététel: IFRS 7 35F c
Információk arról, hogy
veszteségeket együttes alapon értékelték, hogyan történt
amennyiben a várható
hitelezési veszteségeket
az instrumentumok csoportosítása.
együttes alapon értékelték,
hogyan történt az
instrumentumok csoportosítása

ifrs-full

InformationOnHowRequire
mentsForModificationOfCont
ractualCashFlowsOfFinancia
lAssetsHaveBeenApplied

text

Információk arról, hogy
hogyan alkalmazták a pénzügyi
eszközök szerződéses cash
flow-inak módosítására
vonatkozó követelményeket

L 429/491

Információk arról, hogy hogyan alkalmazták a pénzügyi Közzététel: IFRS 7 35F f
eszközök szerződéses cash flow-inak módosítására vonat
kozó követelményeket, ideértve, hogy a gazdálkodó
egység: a) hogyan határozza meg, hogy egy pénzügyi
eszköz hitelkockázata, amely módosult, miközben az
elszámolt veszteséget az élettartami várható hitelezési
veszteséggel megegyező összegen értékelték, olyan
mértékben javult-e, hogy az elszámolt veszteség értékelése
visszatér a 12 havi várható hitelezési veszteséggel
megegyező összeghez; valamint b) hogyan követi nyomon
a pénzügyi eszköz a) pontban meghatározott kritériu
moknak megfelelő elszámolt vesztesége későbbi, az élet
tartami várható hitelezési veszteséggel megegyező
összegen történő újraértékelésének mértékét.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

InformationOnHowEntityDe
terminedWhetherCreditRis
kOfFinancialInstrumentsHa
sIncreasedSignificantlySinceI
nitialRecognition

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Információk arról, hogy a valós
értéken történő értékelésnél
figyelembe vették-e a várható
osztalékokat, és ha igen,
hogyan – nyújtott egyéb
tőkeinstrumentumok

Információk arról, hogy a részvényopciókon kívüli nyúj Közzététel: IFRS 2 47 b ii
tott egyéb tőkeinstrumentumok valós értéken történő
értékelésénél figyelembe vették-e a várható osztalékokat,
és ha igen, hogyan.

ifrs-full

InformationWhetherAndHo
wOtherFeaturesWereIncorpo
ratedIntoMeasurementOfFair
ValueOtherEquityInstru
mentsGranted

text

Információk arról, hogy a valós
értéken történő értékelésnél
figyelembe vették-e az egyéb
jellemzőket, és ha igen, hogyan
– nyújtott egyéb
tőkeinstrumentumok

Információk arról, hogy a részvényopciókon kívüli nyúj Közzététel: IFRS 2 47 b iii
tott egyéb tőkeinstrumentumok valós értéken történő
értékelésénél figyelembe vették-e ezen tőkeinstrumen
tumok egyéb jellemzőit, és ha igen, hogyan.

ifrs-full

InformationWhetherAndHo
wOtherFeaturesWereIncorpo
ratedIntoMeasurementOfFair
ValueShareOptionsGranted

text

Információk arról, hogy a valós
értéken történő értékelésnél
figyelembe vették-e az egyéb
jellemzőket, és ha igen, hogyan
– nyújtott részvényopciók

Információk arról, hogy az opciónyújtás bármely más Közzététel: IFRS 2 47 a iii
jellemzőjét (pl. a piaci feltételeket) figyelembe vették-e a
nyújtott opciók valós értékének megállapításánál, és ha
igen, hogyan.

ifrs-full

InformationWhetherEntity
CompliedWithAnyExternaly
lyImposedCapitalRequire
ments

text

Információk arról, hogy a
gazdálkodó egység megfelelt-e
bármely külső
tőkekövetelménynek

Információk arról, hogy a gazdálkodó egység megfelelt-e a Közzététel: IAS 1 135 d
rá vonatkozó bármely külső tőkekövetelménynek. [Hivat
kozás: Tőkekövetelmények [member]]

ifrs-full

InformationWhetherRecove
rableAmountOfAssetIsFairVa
lueLessCostsToSellOrValue
InUse

text

Információk arról, hogy az
eszköz megtérülő értéke az
értékesítési költségekkel
csökkentett valós érték vagy a
használati érték

Információk arról, hogy az eszköz (pénztermelő egység) Közzététel: IAS 36 130 e
megtérülő értéke annak elidegenítési költségekkel csök
kentett valós értéke vagy használati értéke-e. [Hivatkozás:
Pénztermelő egységek [member]]

ifrs-full

InitiallyAppliedIFRSsAxis

axis

Először alkalmazott IFRS-ek
[axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IAS 8 28
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

InitiallyAppliedIFRSsMember

member

Először alkalmazott IFRS-ek
[member]

Ez az elem a gazdálkodó egység által először alkalmazott Közzététel: IAS 8 28
IFRS-eket jelöli. Egyéb elemek hiányában az »Először
alkalmazott IFRS-ek« tengely alapértékét is jelöli. [Hivat
kozás: IFRS-ek [member]]

2020.12.18.

text

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

InformationWhetherAndHo
wExpectedDividendsWereIn
corporatedIntoMeasuremen
tOfFairValueOtherEquityInst
rumentsGranted

HU

ifrs-full

L 429/492

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

InputsToMethodsUsedToMea
sureContractsWithinScopeO
fIFRS17Axis

axis

Az IFRS 17 standard
hatókörébe tartozó
szerződések értékeléséhez
használt módszerek inputjai
[axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 17 117 a
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel (hatályos: 2021.1.1.)
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

InputsToMethodsUsedToMea
sureContractsWithinScopeO
fIFRS17Member

member

Az IFRS 17 standard
hatókörébe tartozó
szerződések értékeléséhez
használt módszerek inputjai
[member]

Ez az elem az IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szer Közzététel: IFRS 17 117 a
ződések értékeléséhez használt módszerek inputjait jelöli. (hatályos: 2021.1.1.)
Egyéb elemek hiányában »Az IFRS 17 standard hatókö
rébe tartozó szerződések értékeléséhez használt
módszerek inputjai« tengely alapértékét is jelöli.

ifrs-full

InputToMethodUsedToMeasu X.XX instant Az IFRS 17 standard
reContractsWithinScopeO
hatókörébe tartozó
fIFRS17
szerződések értékeléséhez
használt módszer inputja

Az IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződések érté Közzététel: IFRS 17 117 a
keléséhez használt módszer inputjának értéke.
(hatályos: 2021.1.1.)

ifrs-full

InsuranceContractsAxis

axis

Biztosítási szerződések [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 17 100 c
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel (hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg. IFRS 17 101 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 106 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 107 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 109 (hatályos: 2021.1.1.)

ifrs-full

InsuranceContractsByCompo
nentsAxis

axis

Biztosítási szerződések
komponensek szerint [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 17 100 c
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel (hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg. IFRS 17 101 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 107 (hatályos: 2021.1.1.)

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
L 429/493

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

member

Hivatkozások

Biztosítási szerződések
komponensek szerint
[member]

Ez az elem az összes biztosítási szerződés komponensek,
azaz a jövőbeni cash flow-k jelenértékére vonatkozó becs
lések, a nem pénzügyi kockázatra vonatkozó kockázati
kiigazítás és a szerződéses szolgáltatási margin szerinti
szétválasztását jelöl. Egyéb elemek hiányában ez az elem
a »Biztosítási szerződések komponensek szerint« tengely
alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Biztosítási szerződések
[member]]

Közzététel: IFRS 17 100 c
(hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 101 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 107 (hatályos: 2021.1.1.)

ifrs-full

InsuranceContractsByRemai
axis
ningCoverageAndIncurredCla
imsAxis

Biztosítási szerződések
fennmaradó fedezet és
felmerült kárigények szerint
[axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 17 100
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel (hatályos: 2021.1.1.)
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

InsuranceContractsByRemai
member
ningCoverageAndIncurredCla
imsMember

Biztosítási szerződések
fennmaradó fedezet és
felmerült kárigények szerint
[member]

Ez az elem az összes biztosítási szerződés fennmaradó Közzététel: IFRS 17 100
fedezet és felmerült kárigények szerinti szétválasztását (hatályos: 2021.1.1.)
jelöli. Egyéb elemek hiányában ez az elem a »Biztosítási
szerződések fennmaradó fedezet és felmerült kárigények
szerint« tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Biztosí
tási szerződések [member]]

ifrs-full

InsuranceContractsIssuedM
ember

Kibocsátott biztosítási
szerződések [member]

Ez az elem a kibocsátott biztosítási szerződéseket jelöli. Közzététel: IFRS 17 98 (hatályos:
[Hivatkozás: Biztosítási szerződések [member]]
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 107 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 109 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 131 a (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 132 b (hatályos:
2021.1.1.)

member

2020.12.18.

InsuranceContractsByCompo
nentsMember

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

HU

Dokumentációs címke

Címke

L 429/494

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Azok a kibocsátott biztosítási Azon kibocsátott biztosítási szerződések összege, amelyek Közzététel:
szerződések, amelyek eszközök eszközök. [Hivatkozás: Eszközök; Kibocsátott biztosítási IAS 1 54 da (hatályos: 2021.1.1.),
szerződések [member]]
közzététel: IFRS 17 78 a
(hatályos: 2021.1.1.)

ifrs-full

InsuranceContractsIssuedTha
tAreLiabilities

X instant,
credit

Azok a kibocsátott biztosítási
szerződések, amelyek
kötelezettségek

Azon kibocsátott biztosítási szerződések összege, amelyek Közzététel: IAS 1 54 ma
kötelezettségek. [Hivatkozás: Kötelezettségek; Kibocsátott (hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
biztosítási szerződések [member]]
IFRS 17 78 b (hatályos:
2021.1.1.)

ifrs-full

InsuranceContractsLiabilityAs X instant,
credit
set

Biztosítási szerződési
kötelezettség (eszköz)

A biztosítási szerződési kötelezettségek (eszközök) Közzététel: IFRS 17 99 b
összege. [Hivatkozás: Eszközök; Kötelezettségek; Biztosí (hatályos: 2021.1.1.)
tási szerződések [member]]

ifrs-full

InsuranceContractsLiabilityAs X instant,
setAtDateOfChangeContracts credit
WithDirectParticipationFeatu
resForWhichEntityChangedBa
sisOfDisaggregationOfInsu
ranceFinanceIncomeExpenses
BetweenProfitOrLossAndOt
herComprehensiveIncome

Biztosítási szerződési
kötelezettség (eszköz) a
változás időpontjában,
közvetlen nyereségrészesedést
tartalmazó szerződések,
amelyek esetében a gazdálkodó
egység megváltoztatta a
biztosítási pénzügyi bevételek
(ráfordítások) eredmény és
egyéb átfogó jövedelem közötti
megosztásának alapját

A biztosítási szerződési kötelezettségek (eszközök) Közzététel: IFRS 17 113 c
összege a változás időpontjában azon közvetlen nyereség (hatályos: 2021.1.1.)
részesedést tartalmazó szerződések esetében, amelyekre
vonatkozóan a gazdálkodó egység megváltoztatta a bizto
sítási pénzügyi bevételek (ráfordítások) eredmény és egyéb
átfogó jövedelem közötti megosztásának alapját. [Hivatko
zás: Biztosítási szerződési kötelezettség (eszköz)]

ifrs-full

InsuranceContractsMember

Biztosítási szerződések típusai
[member]

Ez az elem olyan szerződéseket jelöl, melynek alapján az Általános gyakorlat: IFRS 4
egyik fél (a biztosító) jelentős biztosítási kockázatot vállal »Közzététel« (hatályát veszti:
át a másik féltől (a kötvénytulajdonos), vállalva, hogy 2021.1.1.)
kártalanítja a kötvénytulajdonost, amennyiben meghatá
rozott bizonytalan jövőbeni események (a biztosítási
események) kedvezőtlenül érintik a kötvénytulajdonost.
Egyéb elemek hiányában a »Biztosítási szerződések típu
sai« tengely alapértékét is jelöli.

member

L 429/495

X instant,
debit

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

InsuranceContractsIssuedTha
tAreAssets
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ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

member

ifrs-full

InsuranceContractsOtherT
member
hanThoseToWhichPremiu
mAllocationApproachHasBee
nAppliedMember

Biztosítási szerződések
[member]

Ez az elem olyan szerződéseket jelöl, melyek alapján az
egyik fél (a kibocsátó) jelentős biztosítási kockázatot vállal
át a másik féltől (a kötvénytulajdonos), vállalva, hogy
kártalanítja a kötvénytulajdonost, amennyiben meghatá
rozott bizonytalan jövőbeni események (a biztosítási
események) kedvezőtlenül érintik a kötvénytulajdonost.
Az IFRS 17 standardban a biztosítási szerződésekre tett
hivatkozások a következőkre is alkalmazandók: a) a
tartott viszontbiztosítási szerződések, kivéve: i. a kibocsá
tott biztosítási szerződésekre tett hivatkozásokat; valamint
ii. az IFRS 17 standard 60–70. bekezdésében említetteket;
b) diszkrecionális nyereségrészesedést tartalmazó befekte
tési szerződések, amennyiben a gazdálkodó egység bizto
sítási szerződéseket is kibocsát, kivéve az IFRS 17 stan
dard 3. bekezdésének c) pontjának hivatkozását és az IFRS
17 71. bekezdésében ismertetetteket. A diszkrecionális
nyereségrészesedést tartalmazó befektetési szerződés
olyan pénzügyi instrumentum, amely az adott befektető
számára szerződéses jogot biztosít a kibocsátó döntésétől
független összeget kiegészítő olyan további összegek
követelésére: a) amelyek várhatóan jelentős részét alkotják
a teljes szerződéses juttatásoknak; b) amelyek ütemezése
vagy összege a szerződés alapján a kibocsátó döntésétől
függ; és c) amelyek szerződés alapján az alábbiakon
alapulnak: i. egy meghatározott szerződésállomány vagy
egy meghatározott szerződéstípus teljesítményén; ii. a
kibocsátó meghatározott eszközállományán realizált
és/vagy nem realizált befektetési megtérülésén; vagy iii. a
szerződést kibocsátó gazdálkodó egység vagy alap ered
ményén. Egyéb elemek hiányában ez az elem a »Biztosítási
szerződések« tengely alapértékét is jelöli.

Közzététel: IFRS 17 100 c
(hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 101 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 106 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 107 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 109 (hatályos: 2021.1.1.)

Biztosítási szerződések,
amelyekre nem alkalmazták a
díjallokációs módszert
[member]

Ez az elem azokat a biztosítási szerződéseket jelöli,
amelyek esetében nem alkalmazták a díjallokációs
módszert. A díjallokációs módszer az IFRS 17 standard
53–59. bekezdésében ismertetett olyan módszer, amely
egy biztosítási szerződéscsoport fennmaradó fedezetre
vonatkozó kötelezettségének értékelését egyszerűsíti.

Közzététel: IFRS 17 101
(hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 106 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 107 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 109 (hatályos: 2021.1.1.)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

InsuranceContractsMem
ber2017

Hivatkozások

HU

ifrs-full

Dokumentációs címke

Címke

L 429/496

Előtag

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Biztosítási szerződések,
amelyek eszközök

Azon biztosítási szerződések összege, amelyek eszközök. Közzététel: IFRS 17 99 b
[Hivatkozás: Eszközök; Biztosítási szerződések [member]] (hatályos: 2021.1.1.)

ifrs-full

InsuranceContractsThatAreLi
abilities

X instant,
credit

Biztosítási szerződések,
amelyek kötelezettségek

Azon biztosítási szerződések összege, amelyek kötelezett Közzététel: IFRS 17 99 b
ségek. [Hivatkozás: Kötelezettségek; Biztosítási szerző (hatályos: 2021.1.1.)
dések [member]]

ifrs-full

InsuranceContractsToWhichP member
remiumAllocationApproach
HasBeenAppliedMember

Biztosítási szerződések,
amelyekre alkalmazták a
díjallokációs módszert
[member]

Ez az elem azokat a biztosítási szerződéseket jelöli, Közzététel: IFRS 17 100 c
amelyek esetében alkalmazták a díjallokációs módszert. (hatályos: 2021.1.1.)
A díjallokációs módszer az IFRS 17 standard 53–59.
bekezdésében ismertetett olyan módszer, amely egy bizto
sítási szerződéscsoport fennmaradó fedezetre vonatkozó
kötelezettségének értékelését egyszerűsíti.

ifrs-full

InsuranceExpense

X duration,
debit

Biztosítási költség

A megvásárolt biztosítással kapcsolatos ráfordítások Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
összege.

ifrs-full

InsuranceFinanceIncomeEx
penses

X duration,
credit

Biztosítási pénzügyi bevételek
(ráfordítások)

Az az összeg, amely a biztosítási szerződéscsoport könyv Közzététel: IFRS 17 110
szerinti értékének a következőkből eredő változását tartal (hatályos: 2021.1.1.)
mazza: a) a pénz időértékének hatása és a pénz időérté
kének változásai; valamint b) a pénzügyi kockázat és a
pénzügyi kockázat változásainak hatása; de c) kivéve ezen
változások közül azokat, amelyek a közvetlen nyereségré
szesedést tartalmazó biztosítási szerződéscsoportok
esetében a szerződéses szolgáltatási margin kiigazításához
vezetnének, de az IFRS 17 45. bekezdése (b) pontjának ii.
alpontját, 45. bekezdése (b) pontjának iii. alpontját, a 45.
bekezdése (c) pontjának ii. alpontját vagy a 45. bekezdése
(c) pontjának iii. alpontját alkalmazva erre nem kerül sor.

ifrs-full

InsuranceFinanceIncomeEx
pensesFromInsuranceCont
ractsIssuedExcludedFromProfi
tOrLossAbstract

Kibocsátott viszontbiztosítási
szerződésekből eredő azon
pénzügyi bevételek
(ráfordítások), amelyek nem
számolhatók el az
eredményben [abstract]

ifrs-full

InsuranceFinanceIncomeEx
X duration,
pensesFromInsuranceCont
credit
ractsIssuedExcludedFromProfi
tOrLossThatWillBeReclassifi
edToProfitOrLossBeforeTax

Kibocsátott biztosítási
szerződésekből eredő
biztosítási pénzügyi bevételek
(ráfordítások), amelyek nem
számolhatók el az
eredményben, és amelyeket
átsorolnak az eredménybe,
adózás előtt

A kibocsátott biztosítási szerződésekből eredő azon bizto
sítási pénzügyi bevételek (ráfordítások) összege, amelyek
nem számolhatók el az eredményben, és amelyeket
később átsorolnak az eredménybe, adózás előtt. [Hivatko
zás: Biztosítási pénzügyi bevételek (ráfordítások); Kibocsá
tott biztosítási szerződések [member]]

Közzététel: IAS 1 91 b (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 80 b (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 90 (hatályos: 2021.1.1.)

L 429/497

X instant,
debit

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

InsuranceContractsThatAr
eAssets

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A kibocsátott biztosítási szerződésekből eredő azon bizto
sítási pénzügyi bevételek (ráfordítások) összege, amelyek
nem számolhatók el az eredményben, és amelyeket
később átsorolnak az eredménybe, adózás után. [Hivatko
zás: Biztosítási pénzügyi bevételek (ráfordítások); Kibocsá
tott biztosítási szerződések [member]]

Közzététel: IAS 1 91 a (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 80 b (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 90 (hatályos: 2021.1.1.)

ifrs-full

InsuranceFinanceIncomeEx
pensesFromInsuranceCont
ractsIssuedRecognisedInProfi
tOrLoss

X duration,
credit

Kibocsátott viszontbiztosítási
szerződésekből eredő, az
eredményben elszámolt
biztosítási pénzügyi bevételek
(ráfordítások)

A kibocsátott viszontbiztosítási szerződésekből eredő,
azon biztosítási pénzügyi bevételek (ráfordítások) összege,
amelyeket az eredményben számolnak el. [Hivatkozás:
Biztosítási pénzügyi bevételek (ráfordítások); Kibocsátott
biztosítási szerződések [member]]

Közzététel: IAS 1 82 bb (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 80 b (hatályos:
2021.1.1.)

ifrs-full

InsuranceRevenue

X duration,
credit

Biztosítási árbevétel

A kibocsátott biztosítási szerződések csoportjaiból szár
mazó bevétel összege. A biztosítási árbevételnek olyan
összegen kell bemutatnia a biztosítási szerződéscsoportból
származó fedezet és más szolgáltatások nyújtását, amely
azt az ellenértéket tükrözi, amelyre a gazdálkodó egység
az említett szolgáltatásokért cserébe várhatóan jogosult
ságot szerez. [Hivatkozás: Kibocsátott biztosítási szerző
dések [member]; Bevételek]

Közzététel: IAS 1 82 a ii
(hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 80 a (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 106 (hatályos: 2021.1.1.)

ifrs-full

InsuranceRevenueAbstract

ifrs-full

InsuranceRevenueAllocatio
nOfPortionOfPremiumsThat
RelateToRecoveryOfInsuran
ceAcquisitionCashFlows

X duration,
credit

Biztosítási árbevétel, a díjak
azon részének allokációja,
amelyek a biztosítási akvizíciós
cash flow-k megtérülésével
kapcsolatosak

Az adott időszakban megjelenített azon biztosítási árbe Közzététel: IFRS 17 106 b
vétel összege, amely a díjak azon részének allokációjához (hatályos: 2021.1.1.)
kapcsolódik, amelyek a biztosítási akvizíciós cash flow-k
megtérülésével kapcsolatosak. [Hivatkozás: Biztosítási
árbevétel; Biztosítási akvizíciós cash flow-kból származó
növekedés (csökkenés) – biztosítási szerződési kötele
zettség (eszköz)]

ifrs-full

InsuranceRevenueAmounts
RelatingToChangesInLiability
ForRemainingCoverage

X duration,
credit

Biztosítási árbevétel, a
fennmaradó fedezetre
vonatkozó kötelezettség
változásaihoz kapcsolódó
összegek

Az adott időszakban megjelenített azon biztosítási árbe Közzététel: IFRS 17 106 a
vétel összege, amely a fennmaradó fedezetre vonatkozó (hatályos: 2021.1.1.)
kötelezettség változásaihoz kapcsolódik. [Hivatkozás:
Biztosítási árbevétel; A fennmaradó fedezet nettó kötele
zettségei vagy eszközei, kivéve a veszteségkomponenseket
[member]]

Biztosítási árbevétel [abstract]

2020.12.18.

Kibocsátott biztosítási
szerződésekből eredő
biztosítási pénzügyi bevételek
(ráfordítások), amelyek nem
számolhatók el az
eredményben, és amelyeket
átsorolnak az eredménybe,
adózás után
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InsuranceFinanceIncomeEx
X duration,
pensesFromInsuranceCont
credit
ractsIssuedExcludedFromProfi
tOrLossThatWillBeReclassifi
edToProfitOrLossNetOfTax

HU

ifrs-full

L 429/498

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Biztosítási árbevétel, a
fennmaradó fedezetre
vonatkozó kötelezettség
változásaihoz kapcsolódó
összegek [abstract]

InsuranceRevenueAmounts
RelatingToChangesInLiability
ForRemainingCoverageAbst
ract

ifrs-full

InsuranceRevenueChangeIn
RiskAdjustmentForNonfinan
cialRisk

X duration,
credit

Biztosítási árbevétel, nem
pénzügyi kockázatra
vonatkozó kockázati kiigazítás
változása

Az adott időszakban a nem pénzügyi kockázatra vonat Közzététel: IFRS 17 106 a ii
kozó kockázati kiigazítás változásával kapcsolatban (hatályos: 2021.1.1.)
megjelenített biztosítási árbevétel összege, az IFRS 17
B124. bekezdésének (b) pontja szerint. [Hivatkozás: Bizto
sítási árbevétel; Nem pénzügyi kockázatra vonatkozó
kockázati kiigazítás [member]]

ifrs-full

InsuranceRevenueContractual X duration,
ServiceMarginRecognisedIn
credit
ProfitOrLossBecauseOfTrans
ferOfServices

Biztosítási árbevétel, a
szolgáltatások átruházása miatt
az eredményben megjelenített
szerződéses szolgáltatási
margin összege

A biztosítási árbevétel azon összege, amelyet az adott Közzététel: IFRS 17 106 a iii
időszakban a szolgáltatások átruházása miatt az ered (hatályos: 2021.1.1.)
ményben
megjelenített
szerződéses
szolgáltatási
marginhoz kapcsolódóan jelenítenek meg az IFRS 17
standard B124. bekezdésének (c) pontjában meghatá
rozottak szerint. [Hivatkozás: Biztosítási árbevétel; Szerző
déses szolgáltatási margin [member]]

ifrs-full

InsuranceRevenueInsurance
ServiceExpensesIncurredDu
ringPeriodMeasuredAtAmo
untsExpectedAtBeginningOf
Period

X duration,
credit

Biztosítási árbevétel, az adott
időszakban felmerült biztosítási
szolgáltatási ráfordítások az
időszak elején várható
összegeken értékelve

Az adott időszakban felmerült, az időszak elején várható Közzététel: IFRS 17 106 a i
összegeken értékelt biztosítási szolgáltatási ráfordítá (hatályos: 2021.1.1.)
sokhoz kapcsolódó, az adott időszakban megjelenített
biztosítási árbevétel összege, az IFRS 17 standard B124.
bekezdésének (a) pontjában meghatározottak szerint.
[Hivatkozás: Biztosítási árbevétel; Kibocsátott biztosítási
szerződésekből eredő biztosítási szolgáltatási ráfordítások]

ifrs-full

InsuranceRiskMember

member

Biztosítási kockázat [member]

Ez az elem a szerződés tulajdonosától a kibocsátóra átru Közzététel: IFRS 17 124
házott kockázat, amely nem pénzügyi kockázat. [Hivatko (hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
zás: Pénzügyi kockázat [member]]
IFRS 17 125 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 127 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 128 a i (hatályos:
2021.1.1.)

HU

ifrs-full
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Előtag
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X duration,
debit

ifrs-full

InsuranceServiceResult

X duration,
credit

ifrs-full

InsuranceServiceResultAbst
ract

ifrs-full

IntangibleAssetFairValueUse
dAsDeemedCost

X instant,
debit

Immateriális eszköz valós
értékének vélelmezett
bekerülési értékként való
alkalmazása

Azon immateriális javak összege, amelyeknél a gazdál Közzététel: IFRS 1 30
kodó egység a valós értéket alkalmazta vélelmezett beke
rülési értékként a pénzügyi helyzetre vonatkozó, IFRS-ek
szerinti nyitó kimutatásában. [Hivatkozás: Immateriális
javak a goodwill kivételével]

ifrs-full

IntangibleAssetsAcquiredBy
WayOfGovernmentGrant

X instant,
debit

Állami támogatás formájában
megszerzett immateriális javak

Az állami támogatás formájában megszerzett immateriális Közzététel: IAS 38 122 c ii
javak összege. [Hivatkozás: Állami támogatások; Immate
riális javak a goodwill kivételével]

ifrs-full

IntangibleAssetsAcquiredBy
WayOfGovernmentGrantAt
FairValue

X instant,
debit

Állami támogatás formájában
megszerzett immateriális javak,
beszerzéskor megjelenített
valós érték

Az állami támogatás formájában megszerzett immateriális Közzététel: IAS 38 122 c i
javak beszerzéskor megjelenített valós értéke. [Hivatkozás:
Valós értéken [member]; Állami támogatások; Immateri
ális javak a goodwill kivételével]

ifrs-full

IntangibleAssetsAndGoodwill

X instant,
debit

Immateriális javak és goodwill

A gazdálkodó egység által tartott immateriális javak és Általános gyakorlat: IAS 1 55
goodwill összege. [Hivatkozás: Goodwill; Immateriális
javak a goodwill kivételével]

Kibocsátott biztosítási
szerződésekből eredő
biztosítási szolgáltatási
ráfordítások

A kibocsátott biztosítási szerződéscsoportból eredő ráfor
dítások összege, amelyek a felmerült kárigényekből (a
befektetési komponensek visszafizetéseinek kivételével),
az egyéb felmerült biztosítási szolgáltatási ráfordításokból,
a biztosítási akvizíciós cash flow-k amortizációjából, a
múltbeli szolgáltatáshoz kapcsolódó változásokból és a
jövőbeli szolgáltatáshoz kapcsolódó változásokból állnak.
[Hivatkozás: Kibocsátott biztosítási szerződések [mem
ber]]

Közzététel: IAS 1 82 ab (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 80 a (hatályos:
2021.1.1.)

Biztosítási szolgáltatási
eredmény

A biztosítási árbevételt és a biztosítási szolgáltatási ráfor Közzététel: IFRS 17 80 a
dításokat tartalmazó összeg. [Hivatkozás: Biztosítási árbe (hatályos: 2021.1.1.)
vétel; kibocsátott biztosítási szerződésekből eredő biztosí
tási szolgáltatási ráfordítások; Tartott viszontbiztosítási
szerződésekből eredő bevétel (ráfordítások), amely nem
pénzügyi bevétel (ráfordítás)]

Biztosítási szolgáltatási
eredmény [abstract]

2020.12.18.

InsuranceServiceExpensesFro
mInsuranceContractsIssued

Hivatkozások
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ifrs-full

Dokumentációs címke

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai

L 429/500

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

ifrs-full

IntangibleAssetsAndGood
willMember

member

Immateriális javak és goodwill
[member]

ifrs-full

IntangibleAssetsMaterialToEn
tity

X instant,
debit

Gazdálkodó egység számára
A gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásaiban lényeges Közzététel: IAS 38 122 b
lényeges immateriális eszközök immateriális javak összege. [Hivatkozás: Immateriális
javak a goodwill kivételével]

ifrs-full

IntangibleAssetsMaterialToEn
tityAxis

axis

Gazdálkodó egység számára
Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IAS 38 122 b
lényeges immateriális eszközök elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
[axis]
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

IntangibleAssetsMaterialToEn
tityMember

member

Gazdálkodó egység számára
Ez az elem a gazdálkodó egység számára lényeges imma Közzététel: IAS 38 122 b
lényeges immateriális eszközök teriális javakat jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Gazdál
[member]
kodó egység számára lényeges immateriális eszközök«
tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Gazdálkodó
egység számára lényeges immateriális eszközök]

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThan
Goodwill

X instant,
debit

Immateriális javak a goodwill
kivételével

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThan
GoodwillAbstract

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThan
GoodwillCarryingAmountAt
CostOfRevaluedAssets

X instant,
debit

Immateriális javak a goodwill
kivételével – átértékelt
eszközök, bekerülési értéken

Az olyan, goodwilltől eltérő immateriális javak könyv Közzététel: IAS 38 124 a iii
szerinti értéke, amelyeket akkor jelenítettek volna meg,
ha az átértékelt immateriális javak csoportját bekerülési
érték-modell alapján értékelték volna a megjelenítést köve
tően. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételé
vel]

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThan
GoodwillCarryingAmountOf
RevaluedAssets

X instant,
debit

Immateriális javak a goodwill
kivételével – átértékelt
eszközök

Az átértékelt értéken kimutatott immateriális javak Közzététel: IAS 38 124 a ii
összege, a goodwill kivételével. [Hivatkozás: Immateriális
javak a goodwill kivételével]

Immateriális javak és goodwill
[abstract]
Ez az elem az immateriális javakat és a goodwillt jelöli. Általános gyakorlat: IAS 38 118
Egyéb elemek hiányában az »Immateriális javak és good
will csoportjai« tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás:
Goodwill; Immateriális javak a goodwill kivételével]

Az azonosítható, fizikai megjelenéssel nem rendelkező, Közzététel: IAS 1 54 c,
nem monetáris eszközök összege. Az összeg nem tartal közzététel: IAS 38 118 e
mazza a goodwillt. [Hivatkozás: Goodwill]
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IntangibleAssetsAndGoodwil
lAbstract

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Immateriális javak a goodwill
kivételével [abstract]

L 429/501

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Immateriális javak a goodwill
kivételével [member]

Ez az elem az immateriális javakat jelöli a goodwill kivé Példa: IAS 36 127, közzététel:
telével. Egyéb elemek hiányában a »Goodwilltől eltérő IAS 38 118, példa: IFRS 16 53
immateriális javak csoportjai« tengely alapértékét is jelöli.
[Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével]

ifrs-full

IntangibleAssetsOtherThan
GoodwillRevaluationSurplus

X instant,
credit

Immateriális javak a goodwill
kivételével – átértékelési
többlet

A goodwilltől eltérő immateriális javakkal kapcsolatos Közzététel: IAS 38 124 b
átértékelési többlet összege. [Hivatkozás: Immateriális
javak a goodwill kivételével; Átértékelési többlet]

ifrs-full

IntangibleAssetsPledgedAsSe
curityForLiabilities

X instant,
debit

Kötelezettségek biztosítékaként
elzálogosított immateriális
javak

A kötelezettségek biztosítékaként elzálogosított immateri Közzététel: IAS 38 122 d
ális javak összege. [Hivatkozás: Immateriális javak a good
will kivételével]

ifrs-full

IntangibleAssetsRelatingToIn
suranceContractsAcquiredIn
BusinessCombinationsOrPort
folioTransfers

X instant,
debit

Üzleti kombinációk vagy
állományátruházások során
megszerzett biztosítási
szerződésekhez kapcsolódó
immateriális javak

Az üzleti kombinációk vagy állományátruházások során
megszerzett biztosítási szerződésekhez kapcsolódó imma
teriális javak összege. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk
[member]; Immateriális javak a goodwill kivételével;
Biztosítási szerződések típusai [member]]

ifrs-full

IntangibleAssetsUnderDeve
lopment

X instant,
debit

A fejlesztés alatt álló
immateriális javak

A fejlesztés alatt álló immateriális javakat magukban Példa: IAS 38 119 g
foglaló immateriális javak összege. [Hivatkozás: Immateri
ális javak a goodwill kivételével]

ifrs-full

IntangibleAssetsUnderDeve
lopmentMember

member

Fejlesztés alatt álló immateriális Ez az elem az immateriális javak olyan csoportját jelöli, Példa: IAS 38 119 g
javak [member]
amely a fejlesztés alatt álló immateriális javakat foglalja
magában. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivé
telével]

ifrs-full

IntangibleAssetsWhoseTitleIs
Restricted

X instant,
debit

Korlátozott tulajdonjogú
immateriális javak

A korlátozott tulajdonjogú immateriális javak összege. Közzététel: IAS 38 122 d
[Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével]

ifrs-full

IntangibleAssetsWithIndefini
teUsefulLife

X instant,
debit

Határozatlan hasznos
élettartamú immateriális javak

Határozatlan hasznos élettartamúként becsült immateriális Közzététel: IAS 36 134 b,
javak összege. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill közzététel: IAS 36 135 b,
kivételével]
közzététel: IAS 38 122 a

Példa: IFRS 4 IG23 b (hatályát
veszti: 2021.1.1.), példa:
IFRS 4 37 b (hatályát veszti:
2021.1.1.)

2020.12.18.
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IntangibleAssetsOtherThan
GoodwillMember
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ifrs-full

L 429/502

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

axis

Határozatlan hasznos
élettartamú immateriális javak
[axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IAS 38 122 a
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

IntangibleAssetsWithIndefini
teUsefulLifeMember

member

Határozatlan hasznos
élettartamú immateriális javak
[member]

Ez az elem a határozatlan hasznos élettartamú immateri Közzététel: IAS 38 122 a
ális javakat jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Határozatlan
hasznos élettartamú immateriális javak« tengely alap
értékét is jelöli. [Hivatkozás: Határozatlan hasznos élettar
tamú immateriális javak]

ifrs-full

IntangibleExplorationAndEva
luationAssets

X instant,
debit

Immateriális feltárási és
felmérési eszközök

A gazdálkodó egység számviteli politikájának megfelelően Általános gyakorlat: IAS 38 119,
immateriális eszközként megjelenített feltárási és felmérési közzététel: IFRS 6 25
eszközök összege. [Hivatkozás: Feltárási és felmérési
eszközök [member]]

ifrs-full

IntangibleExplorationAndEva
luationAssetsMember

member

Immateriális feltárási és
felmérési eszközök [member]

Ez az elem az immateriális javak olyan csoportját jelöli, Közzététel: IFRS 6 25
amely az immateriális feltárási és felmérési eszközöket
foglalja magában. [Hivatkozás: Feltárási és felmérési
eszközök [member]]

ifrs-full

InterestCostsAbstract

ifrs-full

InterestCostsCapitalised

X duration

Aktivált kamatköltségek

A gazdálkodó egységnél a pénzeszközök kölcsönbe véte Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
lével kapcsolatban felmerült kamatköltségek, amelyek
közvetlenül egy minősített eszköz beszerzésének, megépí
tésének vagy előállításának tulajdoníthatók, és amelyek az
adott eszköz bekerülési értékének részét képezik.

ifrs-full

InterestCostsIncurred

X duration

Felmerült kamatköltségek

A gazdálkodó egységnél felmerült kamatköltségek össze Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
ge.

ifrs-full

InterestExpense

X duration,
debit

Kamatráfordítás

A kamattal kapcsolatos ráfordítások összege.

ifrs-full

InterestExpenseForFinancialLi
abilitiesNotAtFairValueThro
ughProfitOrLoss

X duration,
debit

Eredménnyel szemben valós
értéken értékeltektől eltérő
pénzügyi kötelezettségek
kamatráfordítása

Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltektől Közzététel: IFRS 7 20 b
eltérő pénzügyi kötelezettségekkel kapcsolatos kamatrá
fordítás összege. [Hivatkozás: Valós értéken [member];
Kamatráfordítás; Pénzügyi kötelezettségek]

ifrs-full

InterestExpenseIncomeNetDe
finedBenefitLiabilityAsset

X duration,
credit

Kamatráfordítás (-bevétel) –
nettó meghatározott juttatási
kötelezettség (eszköz)

A nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) idő Közzététel: IAS 19 141 b
múlásából származó növekedése (csökkenése). [Hivatko
zás: Kamatráfordítás; Nettó meghatározott juttatási köte
lezettség (eszköz)]

Kamatköltségek [abstract]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

IntangibleAssetsWithIndefini
teUsefulLifeAxis

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Közzététel: IFRS 12 B13 f,
közzététel: IFRS 8 23 d,
közzététel: IFRS 8 28 e

L 429/503

ifrs-full

InterestExpenseOnBankLoan
sAndOverdrafts

X duration,
debit

Banki kölcsönök és
folyószámlahitelek
kamatráfordítása

A banki kölcsönökkel és a folyószámlahitelekkel kapcso Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
latos kamatráfordítás összege. [Hivatkozás: Kamatráfordí
tás; Banki folyószámlahitelek]

ifrs-full

InterestExpenseOnBonds

X duration,
debit

Kötvények kamatráfordítása

A kibocsátott kötvényekkel kapcsolatos kamatráfordítás Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
összege. [Hivatkozás: Kamatráfordítás; Kibocsátott kötvé
nyek]

ifrs-full

InterestExpenseOnBorrowings

X duration,
debit

Hitelfelvételek kamatráfordítása A hitelfelvételekkel kapcsolatos kamatráfordítás összege. Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
[Hivatkozás: Kamatráfordítás; Hitelfelvételek]

ifrs-full

InterestExpenseOnDebtInstru
mentsIssued

X duration,
debit

Kibocsátott
adósságinstrumentumok
kamatráfordítása

ifrs-full

InterestExpenseOnDepositsF
romBanks

X duration,
debit

Bankoktól származó
A bankoktól származó betétállománnyal kapcsolatos Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
betétállomány kamatráfordítása kamatráfordítás összege. [Hivatkozás: Kamatráfordítás;
Bankoktól származó betétállomány]

ifrs-full

InterestExpenseOnDepositsF
romCustomers

X duration,
debit

Ügyfelektől származó
Az ügyfelektől származó betétállománnyal kapcsolatos Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
betétállomány kamatráfordítása kamatráfordítás összege. [Hivatkozás: Kamatráfordítás;
Ügyfelektől származó betétállomány]

ifrs-full

InterestExpenseOnFinancialLi
abilitiesDesignatedAtFairValu
eThroughProfitOrLoss

X duration,
debit

Eredménnyel szemben valós
értéken értékeltként megjelölt
pénzügyi kötelezettségek
kamatráfordítása

Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltként Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
megjelölt pénzügyi kötelezettségekkel kapcsolatos kamat
ráfordítás összege. [Hivatkozás: Kamatráfordítás; Ered
ménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötele
zettségek, kezdeti megjelenítéskor vagy később megjelöl
ve]

ifrs-full

InterestExpenseOnFinancialLi
abilitiesHeldForTrading

X duration,
debit

Kereskedési céllal tartott
pénzügyi kötelezettségek
kamatráfordítása

A kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségekkel Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
kapcsolatos kamatráfordítás összege. [Hivatkozás: Kamat
ráfordítás; Eredménnyel szemben valós értéken értékelt
pénzügyi kötelezettségek, amelyek megfelelnek a kereske
dési céllal tartás fogalmának]

ifrs-full

InterestExpenseOnLeaseLiabi
lities

X duration,
debit

Lízingkötelezettségek
kamatráfordítása

A lízingkötelezettségekkel kapcsolatos kamatráfordítás Közzététel: IFRS 16 53 b
összege. [Hivatkozás: Lízingkötelezettségek]

ifrs-full

InterestExpenseOnLiabilities
DueToCentralBanks

X duration,
debit

Jegybankkal szembeni
kötelezettségek
kamatráfordítása

A jegybankkal szembeni kötelezettségekkel kapcsolatos Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
kamatráfordítás összege. [Hivatkozás: Kamatráfordítás;
Jegybankkal szembeni kötelezettségek]

ifrs-full

InterestExpenseOnOtherFi
nancialLiabilities

X duration,
debit

Egyéb pénzügyi kötelezettségek Az egyéb pénzügyi kötelezettségekkel kapcsolatos kamat Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
kamatráfordítása
ráfordítás összege. [Hivatkozás: Kamatráfordítás; Egyéb
pénzügyi kötelezettségek]

ifrs-full

InterestExpenseOnRepurcha
seAgreementsAndCashColla
teralOnSecuritiesLent

X duration,
debit

Értékpapír-kölcsönadáshoz
kapcsolódó visszavásárlási
megállapodással és
készpénzbiztosítékkal
kapcsolatos kamatráfordítás

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

HU

Az elem típusa
és attribútumai

L 429/504

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

A kibocsátott adósságinstrumentumokkal kapcsolatos Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
kamatráfordítás összege. [Hivatkozás: Kamatráfordítás;
Kibocsátott adósságinstrumentumok]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
2020.12.18.

Az értékpapír-kölcsönadáshoz kapcsolódó visszavásárlási Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
megállapodásokkal és készpénzbiztosítékokkal kapcso
latos kamatráfordítás összege. [Hivatkozás: Kamatráfordí
tás; Értékpapír-kölcsönadáshoz kapcsolódó visszavásárlási
megállapodások és készpénzbiztosítékok]

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

ifrs-full

InterestIncomeExpenseRecog
nisedForAssetsReclassifiedIn
toMeasuredAtAmortisedCost

ifrs-full

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Eredménnyel szemben valós
értéken értékeltektől eltérő
pénzügyi eszközök vagy
pénzügyi kötelezettségek
kamatbevétele vagy
kamatráfordítása [abstract]
Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóri Közzététel: IFRS 7 12C b
ából az amortizált bekerülési értéken vagy az egyéb átfogó
jövedelemmel szemben valós értéken értékelt kategóriába
átsorolt eszközökből származó megjelenített kamatbevétel
összege. [Hivatkozás: Kamatbevétel (-ráfordítás); Amorti
zált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök]

InterestIncomeExpenseRecog X duration,
nisedForFinancialAssetsReclas credit
sifiedIntoMeasuredAtAmorti
sedCostFirstApplicationO
fIFRS9

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt kategóriából
átsorolt pénzügyi eszközökre
megjelenített kamatbevétel
(-ráfordítás) – az IFRS 9 első
alkalmazása

Az IFRS 9 standardra való áttérés eredményeként az ered Közzététel: IFRS 7 42N b
ménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriából átso
rolt pénzügyi eszközökre megjelenített kamatbevétel (-rá
fordítás) összege. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

InterestIncomeExpenseRecog
nisedForFinancialLiabilities
ReclassifiedIntoMeasuredAtA
mortisedCostFirstApplicatio
nOfIFRS9

X duration,
credit

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt kategóriából
átsorolt pénzügyi
kötelezettségekre megjelenített
kamatbevétel (-ráfordítás), az
IFRS 9 első alkalmazása

Az IFRS 9 standardra való áttérés eredményeként az ered Közzététel: IFRS 7 42N b
ménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriából átso
rolt pénzügyi kötelezettségekre megjelenített kamatbevétel
(-ráfordítás) összege. [Hivatkozás: Pénzügyi kötelezett
ségek]

ifrs-full

InterestIncomeForFinancialAs X duration,
setsMeasuredAtAmortised
credit
Cost

Amortizált bekerülési értéken
értékelt pénzügyi eszközök
kamatbevétele

Az amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszkö Közzététel: IFRS 7 20 b
zökből származó megjelenített kamatbevétel összege.
[Hivatkozás: Kamatbevétel; Amortizált bekerülési értéken
értékelt pénzügyi eszközök]

ifrs-full

InterestIncomeForFinancialAs X duration,
setsNotAtFairValueThrough
credit
ProfitOrLoss

Eredménnyel szemben valós
értéken értékeltektől eltérő
pénzügyi eszközök
kamatbevétele

Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltektől Közzététel: IFRS 7 20 b (hatályát
eltérő pénzügyi eszközök kamatából származó bevétel veszti: 2021.1.1.)
összege. [Hivatkozás: Kamatbevétel]

L 429/505

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt kategóriából az
amortizált bekerülési értéken
vagy az egyéb átfogó
jövedelemmel szemben valós
értéken értékelt kategóriába
átsorolt eszközökre
megjelenített kamatbevételek

X duration,
credit

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

InterestIncomeAndInterestEx
penseForFinancialAssetsOrFi
nancialLiabilitiesNotAtFairVa
lueThroughProfitOrLossAbst
ract

Címke

HU

ifrs-full

Az elem típusa
és attribútumai

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Értékesíthető pénzügyi
eszközök kamatbevétele

Az értékesíthető pénzügyi eszközökből származó kamat Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
bevétel összege. [Hivatkozás: Kamatbevétel; Értékesíthető (hatályát veszti: 2021.1.1.)
pénzügyi eszközök]

ifrs-full

InterestIncomeOnCashAnd
BankBalancesAtCentralBanks

X duration,
credit

Pénzeszközök és a központi
banknál vezetett számlák
kamatbevétele

A pénzeszközökből és a központi banknál vezetett szám Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
lákból származó kamatbevétel összege. [Hivatkozás:
Kamatbevétel; Pénzeszközök és a központi banknál veze
tett számlák egyenlegei]

ifrs-full

InterestIncomeOnCashAnd
CashEquivalents

X duration,
credit

Pénzeszközök és pénzeszközegyenértékesek kamatbevétele

A pénzeszközökből és pénzeszköz-egyenértékesekből Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
származó kamatbevétel összege. [Hivatkozás: Kamatbevé
tel; Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek]

ifrs-full

InterestIncomeOnDebtInstru
mentsHeld

X duration,
credit

Tartott
adósságinstrumentumok
kamatbevétele

A tartott adósságinstrumentumokból származó kamatbe Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
vétel összege. [Hivatkozás: Kamatbevétel; Tartott adósság
instrumentumok]

ifrs-full

InterestIncomeOnDeposits

X duration,
credit

Betétek kamatbevétele

A betétekből származó kamatbevétel összege. [Hivatkozás: Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
Kamatbevétel]

ifrs-full

InterestIncomeOnFinancialAs
setsDesignatedAtFairValueTh
roughProfitOrLoss

X duration,
credit

Eredménnyel szemben valós
értéken értékeltként megjelölt
pénzügyi eszközök
kamatbevétele

Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltként Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
megjelölt pénzügyi eszközökből származó kamatbevétel
összege.
[Hivatkozás:
Kamatbevétel;
Eredménnyel
szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök,
kezdeti megjelenítéskor vagy később megjelölve]

ifrs-full

InterestIncomeOnFinancialAs
setsHeldForTrading

X duration,
credit

Kereskedési céllal tartott
pénzügyi eszközök
kamatbevétele

A kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközökből szár Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
mazó kamatbevétel összege. [Hivatkozás: Kamatbevétel;
Eredménnyel szemben valós értéken értékelt, kereskedési
céllal tartottként besorolt pénzügyi eszközök]

ifrs-full

InterestIncomeOnHeldtoma
turityInvestments

X duration,
credit

Lejáratig tartandó befektetések
kamatbevétele

A lejáratig tartandó befektetésekből származó kamatbe Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
vétel összege. [Hivatkozás: Kamatbevétel; Lejáratig (hatályát veszti: 2021.1.1.)
tartandó befektetések]

ifrs-full

InterestIncomeOnImpairedFi
nancialAssetsAccrued

X duration,
credit

Értékvesztett pénzügyi
eszközökön képződött
elhatárolt kamatjövedelem

Az értékvesztett pénzügyi eszközökön az értékvesztést Közzététel: IFRS 7 20 d (hatályát
követően képződött elhatárolt kamatjövedelem összege veszti: 2021.1.1.)
azon kamatláb alapján, amelyet a jövőbeni cash flow-k
diszkontálásához használtak az értékvesztés mértékének
megállapításakor. [Hivatkozás: Kamatbevétel]

2020.12.18.

X duration,
credit

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

InterestIncomeOnAvailable
forsaleFinancialAssets

HU

ifrs-full

L 429/506

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Értékvesztett pénzügyi
eszközökön képződött
elhatárolt kamatjövedelem
[abstract]

InterestIncomeOnLoansAn
dAdvancesToBanks

X duration,
credit

Bankoknak nyújtott kölcsönök
és előlegek kamatbevétele

A bankoknak nyújtott kölcsönökből és előlegekből szár Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
mazó kamatbevétel összege. [Hivatkozás: Kamatbevétel;
Bankoknak nyújtott kölcsönök és előlegek]

ifrs-full

InterestIncomeOnLoansAn
dAdvancesToCustomers

X duration,
credit

Ügyfeleknek nyújtott
kölcsönök és előlegek
kamatbevétele

Az ügyfeleknek nyújtott kölcsönökből és előlegekből szár Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
mazó kamatbevétel összege. [Hivatkozás: Kamatbevétel;
Ügyfeleknek nyújtott kölcsönök és előlegek]

ifrs-full

InterestIncomeOnLoansAnd
Receivables

X duration,
credit

Kölcsönök és követelések
kamatbevétele

A kölcsönökből és követelésekből származó kamatbevétel Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
összege. [Hivatkozás: Kamatbevétel; Kölcsönök és követe (hatályát veszti: 2021.1.1.)
lések]

ifrs-full

InterestIncomeOnOtherFinan
cialAssets

X duration,
credit

Egyéb pénzügyi eszközök
kamatbevétele

Az egyéb pénzügyi eszközökből származó kamatbevétel Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
összege. [Hivatkozás: Kamatbevétel; Egyéb pénzügyi
eszközök]

ifrs-full

InterestIncomeOnReverseRe
purchaseAgreementsAnd
CashCollateralOnSecurities
Borrowed

X duration,
credit

Értékpapír-kölcsönvételhez
kapcsolódó fordított
visszavásárlási megállapodásból
és készpénzbiztosítékból
származó kamatbevétel

Az értékpapír-kölcsönvételhez kapcsolódó fordított vissza Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
vásárlási megállapodásokból és készpénzbiztosítékokból
származó kamatbevétel származó kamatbevétel összege.
[Hivatkozás: Kamatbevétel; Értékpapír-kölcsönvételhez
kapcsolódó fordított visszavásárlási megállapodások és
készpénzbiztosítékok]

ifrs-full

InterestIncomeReimburse
mentRights

X duration,
debit

Kamatbevétel – visszatérítési
jogok

A visszatérítési jogok kamatbevételéből származó növe Közzététel: IAS 19 141 b
kedés (csökkenés) a visszatérítési jogokban. [Hivatkozás:
Kamatbevétel; Visszatérítési jogok, valós értéken]

ifrs-full

InterestPaidClassifiedAsFinan
cingActivities

X duration,
credit

Fizetett kamat, finanszírozási
tevékenységként besorolva

A fizetett kamat finanszírozási tevékenységként besorolt Közzététel: IAS 7 31
pénzeszköz-kiáramlása.

ifrs-full

InterestPaidClassifiedAsInves
tingActivities

X duration,
credit

Fizetett kamat, befektetési
tevékenységként besorolva

A fizetett kamat befektetési tevékenységként besorolt Közzététel: IAS 7 31
pénzeszköz-kiáramlása.

ifrs-full

InterestPaidClassifiedAsOpera X duration,
credit
tingActivities

Fizetett kamat, működési
tevékenységként besorolva

A fizetett kamat működési tevékenységként besorolt Közzététel: IAS 7 31
pénzeszköz-kiáramlása.

ifrs-full

InterestPayable

Fizetendő kamat

A kötelezettségként megjelenített kamat összege.

X instant,
credit

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

L 429/507

ifrs-full

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

InterestIncomeOnImpairedFi
nancialAssetsAccruedAbstract

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

InterestRateMeasurementIn
putMember

member

Kamatláb, értékelési input
[member]

Ez az elem az értékelési inputként használt kamatlábat Példa: IFRS 13 B36 a
jelöli.

ifrs-full

InterestRateRiskMember

member

Kamatlábkockázat [member]

Ez az elem azt kockázattípust jelöli, hogy egy pénzügyi
instrumentum valós értéke vagy jövőbeni cash flow-i
ingadozni fognak a piaci kamatlábak változásai miatt.
[Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [mem
ber]]

ifrs-full

InterestRateSwapContractM
ember

member

Kamatlábswap-szerződés
[member]

Ez az elem kamatlábswap-szerződést jelöl. [Hivatkozás: Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
Swap-szerződés [member]]

ifrs-full

InterestRateTypesMember

member

Kamatlábtípusok [member]

Ez az elem a kamatlábak összes típusát jelöli. Egyéb Általános gyakorlat: IFRS 7 39
elemek hiányában a »Kamatlábak típusai« tengely alap
értékét is jelöli. [Hivatkozás: Kamatlábkockázat [member]]

ifrs-full

InterestReceivable

X instant,
debit

Kamatkövetelés

A követelésként megjelenített kamat összege.

ifrs-full

InterestReceivedClassifiedA
sInvestingActivities

X duration,
debit

Kapott kamat, befektetési
tevékenységként besorolva

A kapott kamatból származó, befektetési tevékenységként Közzététel: IAS 7 31
besorolt pénzbevétel.

ifrs-full

InterestReceivedClassifiedAs
OperatingActivities

X duration,
debit

Kapott kamat, működési
tevékenységként besorolva

A kapott kamatból származó, működési tevékenységként Közzététel: IAS 7 31
besorolt pénzbevétel.

HU

ifrs-full

L 429/508

Előtag

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Közzététel: IFRS 17 124
(hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 125 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 127 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 128 a ii (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 7 »Meghatározott fogalmak«

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Effektívkamatláb-módszer
használatával kiszámított
kamatbevétel

Az effektívkamatláb-módszer használatával kiszámított Közzététel: IAS 1 82 a i (hatályos:
kamatbevételek összege. Az effektívkamatláb-módszer a 2021.1.1.), közzététel: IAS 1 82 a
pénzügyi eszköz vagy pénzügyi kötelezettség amortizált
bekerülési értékének kiszámítására, valamint a kamatbevé
telek és kamatráfordítások adott időszaki eredményben
való felosztására és megjelenítésére használt módszer.
[Hivatkozás: Bevételek]

ifrs-full

InterestRevenueExpense

X duration,
credit

Kamatbevétel (-ráfordítás)

A kamattal kapcsolatos bevételek vagy ráfordítások Általános gyakorlat: IAS 1 85,
összege. [Hivatkozás: Kamatráfordítás; Kamatbevétel]
közzététel: IFRS 8 28 e,
közzététel: IFRS 8 23

ifrs-full

InterestRevenueForFinancia
lAssetsMeasuredAtFairValu
eThroughOtherComprehensi
veIncome

X duration,
credit

Egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken értékelt
pénzügyi eszközök
kamatbevétele

Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken Közzététel: IFRS 7 20 b
értékelt pénzügyi eszközökből származó kamatbevétel
összege. [Hivatkozás: Bevételek; Egyéb átfogó jövede
lemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszkö
zök]

ifrs-full

InternalCreditGradesAxis

axis

Belső hitelminősítések [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 4 39G a
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel (hatályát veszti: 2021.1.1.), példa:
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg. IFRS 7 IG20C, példa:
IFRS 7 35M, példa:
IFRS 7 IG25 b (hatályát veszti:
2021.1.1.), példa: IFRS 7 36 c
(hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

InternalCreditGradesMember

member

Belső hitelminősítések
[member]

Ez az elem a gazdálkodó egység által előállított hitelmi Közzététel: IFRS 4 39G a
nősítéseket jelöli.
(hatályát veszti: 2021.1.1.), példa:
IFRS 7 IG20C, példa:
IFRS 7 35M, példa:
IFRS 7 IG25 b (hatályát veszti:
2021.1.1.), példa: IFRS 7 36 c
(hatályát veszti: 2021.1.1.)
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Saját előállítású [member]

Ez az elem a gazdálkodó egység által előállított tételeket Közzététel: IAS 38 118
jelöli.

ifrs-full

IntrinsicValueOfLiabilitiesF
romSharebasedPaymentTran
sactionsForWhichCounter
partysRightToCashOrOthe
rAssetsVested2011

X instant,
credit

Részvényalapú kifizetési
ügyletekből keletkező
kötelezettségek belső értéke,
amelyekre a másik fél
pénzeszközre vagy más
eszközre vonatkozó joga
megszolgálttá vált

Az olyan részvényalapú ügyletből származó kötelezett Közzététel: IFRS 2 51 b ii
ségek belső értéke, amelyekre vonatkozóan az időszak
végén a másik fél pénzeszközre vagy más eszközre vonat
kozó joga megszolgálttá vált (pl. megszolgált részvényárnövekedésre vonatkozó jogok). A belső érték azon rész
vények valós értékének, amelyeket a másik félnek (felté
teles vagy feltétel nélküli) joga van lejegyezni, vagy
amelyet joga van megkapni, valamint annak az árnak
(ha van) a különbözete, amit a másik fél köteles (lesz)
megfizetni e részvényekért. A részvényalapú kifizetési
ügylet olyan részvényalapú kifizetési ügylet, amelyben a
gazdálkodó egység: a) részvényalapú kifizetési megálla
podás keretében javakat vagy szolgáltatásokat kap ezen
javak vagy szolgáltatások nyújtójától (beleértve a munka
vállalókat is); b) részvényalapú kifizetési megállapodás
keretében köteles kiegyenlíteni a javak vagy szolgáltatások
nyújtójával kötött ügyletet, ugyanakkor a javakat vagy
szolgáltatásokat a csoporthoz tartozó más gazdálkodó
egység kapja meg, ha az időszak végén a másik fél
pénzeszközre vagy más eszközre vonatkozó joga
megszolgálttá vált (pl. megszolgált részvényár-növekedésre
vonatkozó jogok).

ifrs-full

Inventories

X instant,
debit

Rövid lejáratú készletek

A rövid lejáratú készletek összege. [Hivatkozás: Készletek] Közzététel:
IAS 1 54 g, példa: IAS 1 68,
közzététel: IAS 2 36 b

ifrs-full

InventoriesAtFairValueLes
sCostsToSell

X instant,
debit

Készletek, értékesítési
költségekkel csökkentett valós
értéken

Az értékesítési költségekkel csökkentett valós értéken nyil Közzététel: IAS 2 36 c
vántartott készletek összege. [Hivatkozás: Valós értéken
[member]]

ifrs-full

InventoriesAtNetRealisableVa
lue

X instant,
debit

Készletek, nettó realizálható
értéken

A nettó realizálható értéken nyilvántartott készletek Általános gyakorlat: IAS 2 36
könyv szerinti értéke. [Hivatkozás: Készletek]

ifrs-full

InventoriesPledgedAsSecurity
ForLiabilities

X instant,
debit

Kötelezettségek biztosítékaként
elzálogosított készletek

A kötelezettségek biztosítékaként elzálogosított készletek Közzététel: IAS 2 36 h
összege. [Hivatkozás: Készletek]
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Dokumentációs címke
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Készletek

Azon eszközök összege: a) amelyeket a szokásos üzlet Közzététel: IAS 1 54 g
menet keretében történő értékesítés céljaira tartanak; b)
amelyek az ilyen jellegű értékesítés végett a termelési
folyamatban vannak; vagy c) amelyek olyan anyagok
vagy anyagi eszközök formájában vannak, amelyeket a
termelési folyamatban vagy a szolgáltatásnyújtásban hasz
nálnak fel. A készletek magukban foglalják a továbbérté
kesítés céljából vásárolt és birtokolt árukat, mint például a
kiskereskedő által vásárolt árut, vagy a továbbértékesítés
céljából tartott telket vagy más ingatlant. Szintén a kész
letek közé tartoznak a gazdálkodó egység által előállított
késztermékek és az előállítás alatt álló befejezetlen terme
lés, továbbá a termelési folyamatban felhasználásra váró
anyagok és anyagi eszközök is. [Hivatkozás: Rövid lejáratú
késztermékek; Rövid lejáratú áruk; Rövid lejáratú befeje
zetlen termelés; Földterület]

ifrs-full

InventoryCostFormulas

text

Készletek bekerülési érték
formulájának ismertetése

A készletek értékeléséhez használt bekerülési érték Közzététel: IAS 2 36 a
formulák ismertetése. [Hivatkozás: Készletek]

ifrs-full

InventoryRecognisedAsOfAc
quisitionDate

X instant,
debit

Akvizíció időpontjára
vonatkozóan megjelenített
készlet

Az üzleti kombinációban megszerzett készleteknek az Példa:
akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelenített összege. IFRS 3 B64 i, példa: IFRS 3 IE72
[Hivatkozás: Készletek; Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

InventoryWritedown2011

X duration

Készlet leértékelése

A készletek nettó realizálható értékre történő leértékelé Közzététel: IAS 1 98 a,
sével kapcsolatban megjelenített ráfordítás összege. [Hivat közzététel: IAS 2 36 e
kozás: Készletek]

ifrs-full

InvestmentAccountedForUsin X instant,
debit
gEquityMethod

Tőkemódszerrel elszámolt
befektetések

A tőkemódszerrel elszámolt befektetések összege. A tőke Közzététel: IAS 1 54 e,
módszer olyan elszámolási módszer, amelynek alkalma közzététel: IFRS 12 B16,
zása során a befektetést kezdetben bekerülési értéken közzététel: IFRS 8 24 a
mutatják ki, majd módosítják a befektetőnek a befektetést
befogadó nettó eszközeiben való részesedésében az akvi
zíció óta bekövetkezett változásokkal. A befektető ered
ménye tartalmazza a befektetőnek a befektetést befogadó
eredményéből való részesedését. A befektető egyéb átfogó
jövedelme tartalmazza a befektetőnek a befektetést befo
gadó egyéb átfogó jövedelméből való részesedését. [Hivat
kozás: Bekerülési értéken [member]]
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InvestmentContractsLiabilities

X instant,
credit

Befektetési szerződésből eredő
kötelezettségek

Az IAS 39 standard vagy az IAS 9 standard hatókörébe Általános gyakorlat: IAS 1 55
tartozó befektetési szerződésekkel kapcsolatos kötelezett
ségek összege.

ifrs-full

InvestmentFundsAmount
ContributedToFairValueOfPla
nAssets

X instant,
debit

Befektetési alapok – a program A meghatározott juttatási program eszközeinek valós Példa: IAS 19 142 f
eszközeinek valós értékében
értékén belül a befektetési alapok összege. [Hivatkozás:
való részesedés összege
Program eszközei, valós értéken; Meghatározott juttatási
programok [member]; Befektetési alapok [member]]

ifrs-full

InvestmentFundsMember

member

Befektetési alapok [member]

Ez az elem a befektetési alapokat jelöli.

ifrs-full

InvestmentIncome

X duration,
credit

Befektetési jövedelem

A befektetési jövedelmek (például kamat, osztalék) össze Általános gyakorlat: IAS 1 85,
közzététel: IAS 26 35 b iii
ge.

ifrs-full

InvestmentProperty

X instant,
debit

Befektetési célú ingatlan

Azon ingatlan (földterület vagy épület – vagy épületrész – Közzététel: IAS 1 54 b,
vagy mindkettő) összege, amelyet (a tulajdonos vagy hasz közzététel: IAS 40 76, közzététel:
nálatijog-eszközként a lízingbevevő) bérbeadási vagy tőke IAS 40 79 d
felértékelődési vagy mindkét céllal tart, nem pedig: a) áruk
vagy szolgáltatások előállításával vagy nyújtásával kapcso
latos felhasználásra vagy igazgatási célokra; vagy b) a
szokásos üzletmenet keretében történő értékesítésre.

ifrs-full

InvestmentPropertyAbstract

ifrs-full

InvestmentPropertyCarriedAt
CostOrInAccordanceWit
hIFRS16WithinFairValueMo
delAtTimeOfSale

X instant,
debit

Bekerülési értéken vagy az IFRS
16 szerint valósérték-modellen
belül nyilvántartott befektetési
célú ingatlanok, az eladás
időpontjában

A bekerülési értéken vagy az IFRS 16 standard szerint Közzététel: IAS 40 78 d ii
valósérték-modellen belül nyilvántartott befektetési célú
ingatlan értéke az eladás időpontjában. [Hivatkozás: Beke
rülési értéken, vagy az IFRS 16 szerint valósértékmodellen belül [member]; Befektetési célú ingatlan]

ifrs-full

InvestmentPropertyComple
ted

X instant,
debit

Befejezett befektetési célú
ingatlan

Az olyan befektetési célú ingatlan összege, amelynek Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
fejlesztése vagy építése befejeződött. [Hivatkozás: Befekte
tési célú ingatlan]

ifrs-full

InvestmentPropertyComple
tedMember

member

Befejezett befektetési célú
ingatlan [member]

Ez az elem a befejezett befektetési célú ingatlant jelöli. Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
[Hivatkozás: Befejezett befektetési célú ingatlan]
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Befektetési célú ingatlan valós
értékének használata
vélelmezett bekerülési
értékként

Azon befektetési célú ingatlan összege, amelynél a gazdál Közzététel: IFRS 1 30
kodó egység a valós értéket alkalmazta vélelmezett beke
rülési értékként a pénzügyi helyzetre vonatkozó, IFRS-ek
szerinti nyitó kimutatásában. [Hivatkozás: Befektetési célú
ingatlan]

ifrs-full

InvestmentPropertyMember

member

Befektetési célú ingatlan
[member]

Ez az elem a befektetési célú ingatlant jelöli. Egyéb elemek Általános gyakorlat: IAS 1 112 c,
hiányában a »Befejezett befektetési célú ingatlan típusai« példa: IFRS 13 IE60, példa:
tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Befektetési célú IFRS 13 94
ingatlan]

ifrs-full

InvestmentPropertyUnder
ConstructionOrDevelopment

X instant,
debit

Fejlesztés vagy építés alatt lévő A befektetési célú ingatlanként való jövőbeni hasznosítás Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
befektetési célú ingatlan
céljából építés vagy fejlesztés alatt álló ingatlan összege.
[Hivatkozás: Befektetési célú ingatlan]

ifrs-full

InvestmentPropertyUnder
ConstructionOrDevelop
mentMember

member

Fejlesztés vagy építés alatt lévő Ez az elem a fejlesztés vagy építés alatt lévő befektetési Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
befektetési célú ingatlan
célú ingatlant jelöli. [Hivatkozás: Fejlesztés vagy építés
[member]
alatt lévő befektetési célú ingatlan]

ifrs-full

InvestmentsAccountedForU
singEquityMethodAbstract

ifrs-full

InvestmentsAccountedForU
singEquityMethodMember

member

Tőkemódszerrel elszámolt
befektetések [member]

Ez az elem a tőkemódszerrel elszámolt befektetéseket Általános gyakorlat: IAS 36 127
jelöli. [Hivatkozás: Tőkemódszerrel elszámolt befekteté
sek]

ifrs-full

InvestmentsForRiskOfPolicy
holders

X instant,
debit

Befektetések
kötvénytulajdonosok
kockázatára

Az olyan biztosítási kötelezettséggel járó befektetések Általános gyakorlat: IAS 1 55
összege, amelyeknél a teljes kockázatot a kötvény tulajdo
nosa viseli.

ifrs-full

InvestmentsInAssociates

X instant,
debit

Társult vállalkozásokban lévő
befektetések

A társult vállalkozásokban lévő befektetések összege a Közzététel: IAS 27 10
gazdálkodó egység egyedi pénzügyi kimutatásaiban.
[Hivatkozás: Társult vállalkozások [member]]

ifrs-full

InvestmentsInAssociatesAcco
untedForUsingEquityMethod

X instant,
debit

Tőkemódszerrel elszámolt
befektetések társult
vállalkozásokban

A társult vállalkozásokban lévő, tőkemódszerrel elszámolt Általános gyakorlat: IAS 1 55
befektetések összege. [Hivatkozás: Társult vállalkozások
[member]; Tőkemódszerrel elszámolt befektetések]

ifrs-full

InvestmentsInEquityInstru
mentsMeasuredAtFairValu
eThroughOtherComprehensi
veIncomeAxis

axis

Egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken
értékeltként megjelölt,
tőkeinstrumentumokban lévő
befektetések [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 7 11A c
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Tőkemódszerrel elszámolt
befektetések [abstract]
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member

Egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken
értékeltként megjelölt,
tőkeinstrumentumokban lévő
befektetések [member]

Ez az elem a gazdálkodó egység által az egyéb átfogó Közzététel: IFRS 7 11A c,
jövedelemmel szemben valós értéken értékeltként közzététel: IFRS 7 8 h
megjelölt, tőkeinstrumentumokban lévő befektetések
összegét jelöli. Egyéb elemek hiányában az »Egyéb átfogó
jövedelemmel szemben valós értéken értékeltként
megjelölt, tőkeinstrumentumokban lévő befektetések«
tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Valós értéken
[member]; Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

InvestmentsInJointVentures

X instant,
debit

Közös vállalkozásokban lévő
befektetések

A közös vállalkozásokban lévő befektetések összege a Közzététel: IAS 27 10
gazdálkodó egység egyedi pénzügyi kimutatásaiban.
[Hivatkozás: Közös vállalkozások [member]]

ifrs-full

InvestmentsInJointVenture
sAccountedForUsingEquity
Method

X instant,
debit

Tőkemódszerrel elszámolt
befektetések közös
vállalkozásokban

A közös vállalkozásokban lévő, tőkemódszerrel elszámolt Általános gyakorlat: IAS 1 55
befektetések összege. [Hivatkozás: Közös vállalkozások
[member]; Tőkemódszerrel elszámolt befektetések]

ifrs-full

InvestmentsInSubsidiaries

X instant,
debit

Leányvállalatokban lévő
befektetések

A leányvállalatokban lévő befektetések összege a gazdál Közzététel: IAS 27 10
kodó egység egyedi pénzügyi kimutatásaiban. [Hivatkozás:
Leányvállalatok [member]]

ifrs-full

InvestmentsInSubsidiariesJo
intVenturesAndAssociates

X instant,
debit

A leányvállalatokban, közös
vállalkozásokban és társult
vállalkozásokban lévő
befektetések

A leányvállalatokban, valamint a közös és társult vállalko Közzététel: IAS 27 10
zásokban lévő befektetések összege a gazdálkodó egység
egyedi pénzügyi kimutatásaiban. [Hivatkozás: Társult
vállalkozások [member]; Közös vállalkozások [member];
Leányvállalatok [member]; Leányvállalatokban lévő befek
tetések]

ifrs-full

InvestmentsInSubsidiariesJo
intVenturesAndAssociate
sAbstract

ifrs-full

InvestmentsOtherThanInvest
mentsAccountedForUsingE
quityMethod

X instant,
debit

Tőkemódszerrel elszámolt
befektetéseken kívüli
befektetések

A tőkemódszerrel elszámolt befektetéseken kívüli befekte Általános gyakorlat: IAS 1 55
tések összege. [Hivatkozás: Tőkemódszerrel elszámolt
befektetések]

ifrs-full

IssueCostsNotRecognisedA
sExpenseForTransactionRe
cognisedSeparatelyFromAc
quisitionOfAssetsAndAs
sumptionOfLiabilitiesInBusi
nessCombination

X duration,
debit

Ráfordításként meg nem
jelenített kibocsátási költségek
olyan ügyletnél, amelyet üzleti
kombináció során az eszközök
megszerzésétől és a
kötelezettségek átvállalásától
elkülönítve jelenítenek meg

A ráfordításként meg nem jelenített kibocsátási költségek Közzététel: IFRS 3 B64 m
összege olyan ügyletnél, amelyet üzleti kombináció során
az eszközök megszerzésétől és a kötelezettségek átvállalá
sától elkülönítve jelenítenek meg. [Hivatkozás: Üzleti
kombinációk [member]]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

InvestmentsInEquityInstru
mentsMeasuredAtFairValu
eThroughOtherComprehensi
veIncomeMember

HU

ifrs-full
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Előtag

Leányvállalatokban, közös és
társult vállalkozásokban lévő
befektetések [abstract]
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Jegyzett tőke

A jegyzett tőke névleges értéke.

ifrs-full

IssuedCapitalMember

member

Jegyzett tőke [member]

Ez az elem a saját tőke jegyzett tőkét magában foglaló Közzététel: IAS 1 106
összetevőjét jelöli.

ifrs-full

IssueOfConvertibleInstru
ments

X duration,
credit

Átváltható instrumentumok
kibocsátása

Az átváltható instrumentumok kibocsátásából származó Általános gyakorlat: IAS 1 106 d
változás a saját tőkében.

ifrs-full

IssueOfEquity

X duration,
credit

Tőkekibocsátás

A tőkeinstrumentumok kibocsátásából származó növe Közzététel: IAS 1 106 d iii
kedés a saját tőkében.

ifrs-full

IssuesFairValueMeasuremen
tAssets

X duration,
debit

Kibocsátások, valós értéken
történő értékelés – eszközök

Az eszközkibocsátásból származó növekedés az érintett Közzététel: IFRS 13 93 e iii
eszközök valós értéken történő értékelésében. [Hivatko
zás: Valós értéken [member]]

ifrs-full

IssuesFairValueMeasuremen
tEntitysOwnEquityInstru
ments

X duration,
credit

Kibocsátások, valós értéken
történő értékelés – a
gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

A tőkeinstrumentumok kibocsátásából származó növe Közzététel: IFRS 13 93 e iii
kedés a gazdálkodó egység érintett saját tőkeinstrumen
tumai valós értéken történő értékelésében. [Hivatkozás:
Valós értéken [member]; A gazdálkodó egység saját tőke
instrumentumai [member]]

ifrs-full

IssuesFairValueMeasurement
Liabilities

X duration,
credit

Kibocsátások, valós értéken
történő értékelés –
kötelezettségek

A kötelezettségek kibocsátásból származó növekedés az Közzététel: IFRS 13 93 e iii
érintett kötelezettségek valós értéken történő értékelésé
ben. [Hivatkozás: Valós értéken [member]]

esef_cor

ItemsAreFurtherDetailedInSec guidance
tion800100Subclassification
sOfAssetsLiabilitiesAndEqui
ties

A tételek részletesebben:
[800100] Eszközök,
kötelezettségek és a saját tőke
alcsoportosításai

esef_cor

ItemsAreFurtherDetailedInSec guidance
tion800200AnalysisOfInco
meAndExpense

A tételek részletesebben:
[800200] Bevételek és
ráfordítások elemzése

esef_cor

ItemsAreFurtherDetailedInSec guidance
tion800300StatementOf
CashFlowsAdditionalDisclosu
res

A tételek részletesebben:
[800300] Cash flow-k
kimutatása, kiegészítő
közzétételek

Példa: IAS 1 78 e
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és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

ItemsAreFurtherDetailedInSec guidance
tion800400StatementOf
ChangesInEquityAdditional
Disclosures

A tételek részletesebben:
[800400] Saját tőke
változásainak kimutatása,
kiegészítő közzétételek

ifrs-full

ItemsForPresentationOfRegu
latoryDeferralAccountsAbst
ract

Hatósági halasztott számlák
bemutatásának tételei [abstract]

ifrs-full

ItemsInCourseOfCollectionF
romOtherBanks

X instant,
debit

Tételek egyéb bankoktól való
beszedés alatt

Azon tételek összege, amelyeket más bankok már átadtak, Általános gyakorlat: IAS 1 55
de jóváírásuk és feldolgozásuk még nem történt meg.

ifrs-full

ItemsInCourseOfTransmissi
onToOtherBanks

X instant,
credit

Tételek egyéb bankoknak való
átadás alatt

Azon tételek összege, amelyeket már átadtak, de jóvá Általános gyakorlat: IAS 1 55
írásuk és feldolgozásuk a kedvezményezett banknál még
nem történt meg.

ifrs-full

ItemsOfContingentLiabilitie
sAxis

axis

Függő kötelezettségek tételei
[axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 3 B64 j
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

ItemsOfContingentLiabiliti
esMember

member

Függő kötelezettségek tételei
[member]

Ez az elem az egyedi függő kötelezettségek összesített Közzététel: IFRS 3 B64 j
értékét jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Függő kötele
zettségek tételei« tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás:
Függő kötelezettségek [member]]

ifrs-full

JointControlOrSignificantInf
luenceMember

member

Gazdálkodó egységek, amelyek
közös ellenőrzéssel vagy
jelentős befolyással
rendelkeznek a gazdálkodó
egység felett [member]

Ez az elem a gazdálkodó egység felett közös ellenőrzést Közzététel: IAS 24 19 b
vagy jelentős befolyást gyakorló gazdálkodó egységeket
jelöli. A közös ellenőrzés egy megállapodás felett gyako
rolt ellenőrzés szerződésben rögzített megosztása, amely
kizárólag akkor áll fenn, ha a lényeges tevékenységekkel
kapcsolatos döntésekhez az ellenőrzésben részt vevő felek
egyhangú hozzájárulása szükséges. A jelentős befolyás egy
befektetést befogadó pénzügyi és működési politikájával
kapcsolatos döntésekben való részvétel képessége, de
nem ezen politikák ellenőrzése vagy közös ellenőrzése.
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

JointOperationsAxis

axis

Közös tevékenységek [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 12 B4 c
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

JointOperationsMember

member

Közös tevékenységek [member] Ez az elem olyan közös megállapodást jelöl, amelynek Közzététel: IFRS 12 B4 c
keretében a megállapodás felett közös ellenőrzést
gyakorló felek a megállapodással kapcsolatos eszközökre
vonatkozó jogokkal és a megállapodással kapcsolatos
kötelezettségekre vonatkozó kötelmekkel rendelkeznek.

ifrs-full

JointVenturesAxis

axis

Közös vállalkozások [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IAS 27 17 b,
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel közzététel: IAS 27 16 b,
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg. közzététel: IFRS 12 B4 b,
közzététel: IFRS 4 39M (hatályos:
az IFRS 9 első alkalmazásától),
közzététel: IFRS 4 39J (hatályát
veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

JointVenturesMember

member

Közös vállalkozások [member]

Ez az elem olyan közös megállapodást jelöl, amelynek
keretében a megállapodás felett közös ellenőrzést
gyakorló felek a megállapodás nettó eszközeire vonatkozó
jogokkal rendelkeznek.

ifrs-full

JointVenturesWhereEntityIs
VenturerMember

member

Közös vállalkozások,
amelyekben a gazdálkodó
egység tulajdonos [member]

Ez az elem olyan közös vállalkozásokat jelöl, amelyekben Közzététel: IAS 24 19 e
a gazdálkodó egység tulajdonos. Tulajdonos a közös
vállalkozásban részt vevő, a közös vállalkozás fölött
közös ellenőrzést gyakorló fél. [Hivatkozás: Közös vállal
kozások [member]]
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Közzététel: IAS 27 17 b,
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közzététel: IFRS 12 B4 b,
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Kulcspozícióban lévő vezetők
kompenzációja

A kulcspozíciókban lévő vezetőknek nyújtott kompen Közzététel: IAS 24 17
záció összege. [Hivatkozás: Gazdálkodó egység vagy az
anyavállalat kulcspozícióban lévő vezetői [member]]

ifrs-full

KeyManagementPersonnel
CompensationOtherLong
termBenefits

X duration,
debit

Kulcspozícióban lévő vezetők
A kulcspozícióban lévő vezetőknek egyéb hosszú távú Közzététel: IAS 24 17 c
kompenzációja – egyéb hosszú munkavállalói juttatás formájában nyújtott kompenzáció
összege. [Hivatkozás: Egyéb hosszú távú munkavállalói
távú munkavállalói juttatások
juttatások; Gazdálkodó egység vagy az anyavállalat kulcs
pozícióban lévő vezetői [member]]

ifrs-full

KeyManagementPersonnel
CompensationPostemploy
mentBenefits

X duration,
debit

Kulcspozícióban lévő vezetők
kompenzációja –
munkaviszony megszűnése
utáni juttatások

A kulcspozícióban lévő vezetőknek munkaviszony Közzététel: IAS 24 17 b
megszűnése utáni juttatás formájában nyújtott kompen
záció összege. [Hivatkozás: Gazdálkodó egység vagy az
anyavállalat kulcspozícióban lévő vezetői [member]]

ifrs-full

KeyManagementPersonnel
CompensationSharebasedPay
ment

X duration,
debit

Kulcspozícióban lévő vezetők
kompenzációja –
részvényalapú kifizetés

A kulcspozícióban lévő vezetőknek részvényalapú kifi Közzététel: IAS 24 17 e
zetés formájában nyújtott kompenzáció összege. [Hivat
kozás: Gazdálkodó egység vagy az anyavállalat kulcspozí
cióban lévő vezetői [member]]

ifrs-full

KeyManagementPersonnel
CompensationShorttermEmp
loyeeBenefits

X duration,
debit

Kulcspozícióban lévő vezetők
kompenzációja – rövid távú
munkavállalói juttatások

A kulcspozícióban lévő vezetőknek rövid távú munkavál Közzététel: IAS 24 17 a
lalói juttatás formájában nyújtott kompenzáció összege.
[Hivatkozás: Gazdálkodó egység vagy az anyavállalat
kulcspozícióban lévő vezetői [member]]

ifrs-full

KeyManagementPersonnel
CompensationTerminationBe
nefits

X duration,
debit

Kulcspozícióban lévő vezetők
kompenzációja –
végkielégítések

A kulcspozícióban lévő vezetőknek végkielégítés formá Közzététel: IAS 24 17 d
jában nyújtott kompenzáció összege. [Hivatkozás: Végki
elégítések ráfordítása; Gazdálkodó egység vagy az anyavál
lalat kulcspozícióban lévő vezetői [member]]

ifrs-full

KeyManagementPersonnelO
fEntityOrParentMember

member

A gazdálkodó egység vagy az
anyavállalat kulcspozícióban
lévő vezetői [member]

Ez az elem azokat a személyeket jelöli, akik – közvetlenül Közzététel: IAS 24 19 f
vagy közvetve – felhatalmazással és felelősséggel rendel
keznek a gazdálkodó egység tevékenységének tervezése,
irányítása és ellenőrzése tekintetében, beleértve az igazga
tókat (akár ügyvezető, akár másféle).

ifrs-full

Land

X instant,
debit

Földterület

A gazdálkodó egység által a tevékenységéhez történő Példa: IAS 16 37 a
használatra tartott földterületet magukban foglaló ingatla
nok, gépek és berendezések összege. [Hivatkozás: Ingatla
nok, gépek és berendezések]
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X duration,
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X instant,
debit

Címke

Földterület és épületek

Dokumentációs címke

Hivatkozások

LandAndBuildings

A gazdálkodó egység tevékenységéhez használt földterüle Példa: IAS 16 37 b
tet, valamint értékcsökkenthető épületeket és hasonló
építményeket magukban foglaló ingatlanok, gépek és
berendezések összege. [Hivatkozás: Épületek; Földterület;
Ingatlanok, gépek és berendezések]

ifrs-full

LandAndBuildingsAbstract

ifrs-full

LandAndBuildingsMember

member

Földterület és épületek
[member]

Ez az elem az ingatlanok, gépek és berendezések olyan Példa: IAS 16 37 b
csoportját jelöli, amely a tevékenységhez használt föld
területet, valamint értékcsökkenthető épületeket és
hasonló építményeket foglalja magában. [Hivatkozás:
Épületek; Földterület; Ingatlanok, gépek és berendezések]

ifrs-full

LandMember

member

Földterület [member]

Ez az elem az ingatlanok, gépek és berendezések olyan Példa: IAS 16 37 a
csoportját jelöli, amely a gazdálkodó egység által a tevé
kenységéhez történő használatra tartott földterületet
foglalja magában. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és beren
dezések]

ifrs-full

LaterThanFifteenYearsAnd
NotLaterThanTwentyYearsM
ember

member

Tizenöt éven túli, de húsz éven Ez az elem tizenöt éven túli, de húsz éven belüli idősávot Példa:
belüli [member]
jelöl.
IFRS 7 B11, példa: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanFiveYearsAndNotLa member
terThanSevenYearsMember

Öt éven túli, de hét éven belüli Ez az elem öt éven túli, de hét éven belüli idősávot jelöl. Példa:
[member]
IFRS 7 B11, példa: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanFiveYearsAndNotLa member
terThanTenYearsMember

Öt éven túli, de tíz éven belüli Ez az elem öt éven túli, de tíz éven belüli idősávot jelöl. Általános gyakorlat:
[member]
IAS 1 112 c, példa: IFRS 7 B11,
példa: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanFiveYearsMember

Öt éven túli [member]

HU
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Címke
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Hivatkozások

ifrs-full

LaterThanFourMonthsMem
ber

member

Négy hónapon túli [member]

Ez az elem négy hónapon túli idősávot jelöl.

ifrs-full

LaterThanFourYearsAndNot
LaterThanFiveYearsMember

member

Négy éven túli, de öt éven
belüli [member]

Ez az elem négy éven túli, de öt éven belüli idősávot jelöl. Általános gyakorlat: IAS 1 112 c,
közzététel: IFRS 16 97,
közzététel: IFRS 16 94,
közzététel: IFRS 17 132 b
(hatályos: 2021.1.1.), példa:
IFRS 7 B11, példa: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanOneMonthAndNot
LaterThanSixMonthsMember

member

Egy hónapon túli, de hat
hónapon belüli [member]

Ez az elem egy hónapon túli, de hat hónapon belüli Példa:
idősávot jelöl.
IFRS 7 B11, példa: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanOneMonthAndNot
LaterThanThreeMonthsMem
ber

member

Egy hónapon túli, de három
hónapon belüli [member]

Ez az elem egy hónapon túli, de három hónapon belüli Példa: IFRS 7 B11 b, példa: IFRS
idősávot jelöl.
7 B35 b, példa: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanOneMonthAndNot member
LaterThanTwoMonthsMember

Egy hónapon túli, de két
hónapon belüli [member]

Ez az elem egy hónapon túli, de két hónapon belüli Általános gyakorlat: IAS 1 112 c,
idősávot jelöl.
példa: IFRS 7 IG20D, példa:
IFRS 7 35N, általános gyakorlat:
IFRS 7 37 (hatályát veszti:
2021.1.1.)

ifrs-full

LaterThanOneYearAndNotLa
terThanFiveYearsMember
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Egy éven túli, de öt éven belüli Ez az elem egy éven túli, de öt éven belüli idősávot jelöl. Példa: IFRS 7 B11 d, példa:
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IFRS 7 IG31A
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LaterThanOneYearAndNotLa
terThanThreeYearsMember

member

Egy éven túli, de három éven
belüli [member]

Ez az elem egy éven túli, de három éven belüli idősávot Példa: IFRS 7 B35 e, példa:
jelöl.
IFRS 7 B11, példa: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanOneYearAndNotLa
terThanTwoYearsMember

member

Egy éven túli, de két éven
belüli [member]

Ez az elem egy éven túli, de két éven belüli idősávot jelöl. Általános gyakorlat: IAS 1 112 c,
közzététel: IFRS 16 97,
közzététel: IFRS 16 94,
közzététel: IFRS 17 132 b
(hatályos: 2021.1.1.), példa:
IFRS 7 B11, példa: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanOneYearMember

member

Egy éven túli [member]

Ez az elem egy éven túli idősávot jelöl.

ifrs-full

LaterThanSevenYearsAndNot
LaterThanTenYearsMember

member

Hét éven túli, de tíz éven belüli Ez az elem hét éven túli, de tíz éven belüli idősávot jelöl. Példa: IFRS 7 B11, példa:
[member]
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanSixMonthsAndNot
LaterThanOneYearMember

member

Hat hónapon túli, de egy éven Ez az elem hat hónapon túli, de egy éven belüli idősávot Példa: IFRS 7 B35 d, példa: IFRS
jelöl.
7 B11, példa: IFRS 7 IG28 c
belüli [member]
(hatályát veszti: 2021.1.1.), példa:
IFRS 7 37 a (hatályát veszti:
2021.1.1.), példa: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanSixMonthsMember

member

Hat hónapon túli [member]

Ez az elem hat hónapon túli idősávot jelöl.

ifrs-full

LaterThanTenYearsAndNotLa
terThanFifteenYearsMember

member

Tíz éven túli, de tizenöt éven
belüli [member]

Ez az elem tíz éven túli, de tizenöt éven belüli idősávot Példa: IFRS 7 B11, példa:
jelöl.
IFRS 7 IG31A

HU

ifrs-full
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Közzététel: IAS 1 61 b, példa:
IFRS 7 IG28 d (hatályát veszti:
2021.1.1.), példa: IFRS 7 37 a
(hatályát veszti: 2021.1.1.)

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

L 429/521

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

LaterThanTenYearsMember

member

Tíz éven túli [member]

Ez az elem tíz éven túli idősávot jelöl.

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c,
példa: IFRS 7 B11, példa:
IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanThreeMonthsAnd
NotLaterThanFourMonthsM
ember

member

Három hónapon túli, de négy
hónapon belüli [member]

Ez az elem három hónapon túli, de négy hónapon belüli Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
idősávot jelöl.

ifrs-full

LaterThanThreeMonthsAnd
NotLaterThanOneYearMem
ber

member

Három hónapon túli, de egy
éven belüli [member]

Ez az elem három hónapon túli, de egy éven belüli Példa: IFRS 7 B11 c
idősávot jelöl.

ifrs-full

LaterThanThreeMonthsAnd
NotLaterThanSixMonthsMem
ber

member

Három hónapon túli, de hat
hónapon belüli [member]

Ez az elem három hónapon túli, de hat hónapon belüli Példa: IFRS 7 B35 c, példa: IFRS 7
idősávot jelöl.
B11, példa: IFRS 7 IG28 b
(hatályát veszti: 2021.1.1.), példa:
IFRS 7 37 a (hatályát veszti:
2021.1.1.), példa: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanThreeMonthsMem
ber

member

Három hónapon túli [member] Ez az elem három hónapon túli idősávot jelöl.

ifrs-full

LaterThanThreeYearsAndNot
LaterThanFiveYearsMember

member

Három éven túli, de öt éven
belüli [member]

ifrs-full

LaterThanThreeYearsAndNot
LaterThanFourYearsMember

member

Három éven túli, de négy éven Ez az elem három éven túli, de négy éven belüli idősávot Általános gyakorlat: IAS 1 112 c,
belüli [member]
jelöl.
közzététel: IFRS 16 97,
közzététel: IFRS 16 94,
közzététel: IFRS 17 132 b
(hatályos: 2021.1.1.), példa:
IFRS 7 B11, példa: IFRS 7 IG31A

HU

ifrs-full
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Példa: IFRS 7 IG20D, példa:
IFRS 7 35N, általános gyakorlat:
IFRS 7 37 (hatályát veszti:
2021.1.1.)

Ez az elem három éven túli, de öt éven belüli idősávot Példa:
jelöl.
IFRS 7 B35 f, példa: IFRS 7 B11,
példa: IFRS 7 IG31A

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

LaterThanThreeYearsMember

member

Három éven túli [member]

Ez az elem három éven túli idősávot jelöl.

Példa:
IFRS 7 B11, példa: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanTwentyYearsAnd
NotLaterThanTwentyfiveYe
arsMember

member

Húsz éven túli, de huszonöt
éven belüli [member]

Ez az elem húsz éven túli, de huszonöt éven belüli Példa:
idősávot jelöl.
IFRS 7 B11, példa: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LaterThanTwoMonthsAnd
NotLaterThanThreeMonthsM
ember

member

Két hónapon túli, de három
hónapon belüli [member]

Ez az elem két hónapon túli, de három hónapon belüli Általános gyakorlat: IAS 1 112 c,
idősávot jelöl.
példa: IFRS 7 IG20D, példa:
IFRS 7 35N, általános gyakorlat:
IFRS 7 37 (hatályát veszti:
2021.1.1.)

ifrs-full

LaterThanTwoYearsAndNot
LaterThanFiveYearsMember

member

Két éven túli, de öt éven belüli Ez az elem két éven túli, de öt éven belüli idősávot jelöl. Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
[member]

ifrs-full

LaterThanTwoYearsAndNot
LaterThanThreeYearsMember

member

Két éven túli, de három éven
belüli [member]

Ez az elem két éven túli, de három éven belüli idősávot Általános gyakorlat: IAS 1 112 c,
jelöl.
közzététel: IFRS 16 97,
közzététel: IFRS 16 94,
közzététel: IFRS 17 132 b
(hatályos: 2021.1.1.), példa:
IFRS 7 B11, példa: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

LeaseCommitmentsForShort
termLeasesForWhichRecogni
tionExemptionHasBeenUsed

X instant,
credit

Rövid futamidejű lízingekre
vonatkozó
lízingelkötelezettségek,
amelyekre a megjelenítési
kivételt alkalmazzák

A rövid futamidejű lízingre vonatkozó lízingelkötelezett Közzététel: IFRS 16 55
ségeknek az IFRS 16 standard 6. bekezdése szerint elszá
molt összege. A rövid futamidejű lízing olyan lízing,
amelynél a lízingfutamidő a kezdőnapon legfeljebb 12
hónap. A vételi opciót tartalmazó lízing nem rövid
futamidejű lízing.

ifrs-full

LeaseholdImprovementsMem
ber

member

Lízingtárgy felújítása [member]

Ez az elem az ingatlanok, gépek és berendezések olyan Általános gyakorlat: IAS 16 37
csoportját jelöli, amely a lízingszerződés alapján tartott
eszközök felújítását foglalja magában.

HU

ifrs-full
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

X instant,
credit

Címke

Lízingkötelezettségek

Dokumentációs címke

Hivatkozások

LeaseLiabilities

ifrs-full

LeaseLiabilitiesAbstract

ifrs-full

LeaseLiabilitiesMember

member

Lízingkötelezettségek [member] Ez az elem a lízingkötelezettségeket jelöli. [Hivatkozás: Példa: IAS 7 C »Finanszírozási
tevékenységekből eredő
Lízingkötelezettségek]
kötelezettségek«, példa:
IAS 7 44C

ifrs-full

LeaseReceivablesMember

member

Lízingkövetelések [member]

Ez az elem a lízinghez kapcsolódó követeléseket jelöli.

ifrs-full

LeasesAsLesseeRelatedPart
yTransactions

X duration

Lízingek lízingbevevőként –
kapcsolt felekkel folytatott
ügyletek

Olyan lízingek összege, amelyeknél a kapcsolt felekkel Példa: IAS 24 21 d
folytatott ügyletekben a gazdálkodó egység lízingbevevő
volt. [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]

ifrs-full

LeasesAsLessorRelatedPart
yTransactions

X duration

Lízingek lízingbeadóként –
kapcsolt felekkel folytatott
ügyletek

Olyan lízingek összege, amelyeknél a kapcsolt felekkel Példa: IAS 24 21 d
folytatott ügyletekben a gazdálkodó egység lízingbeadó
volt. [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]

ifrs-full

LegalFormOfEntity

text

Gazdálkodó egység jogi
formája

Információ arról, hogy a gazdálkodó egység milyen jogi Közzététel: IAS 1 138 a
formában működik.

ifrs-full

LegalProceedingsContingent
LiabilityMember

member

Jogi eljárások függő
kötelezettsége [member]

Ez az elem jogi eljárásokkal kapcsolatos függő kötelezett Példa: IAS 37 88
séget jelöl. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member]]

ifrs-full

LegalProceedingsProvision

X instant,
credit

Jogi eljárásokra képzett
céltartalék

A jogi eljárásokra képzett céltartalék összege. [Hivatkozás: Példa: IAS 37 10. példa, bírósági
Egyéb céltartalékok]
eljárás, példa: IAS 37 87

ifrs-full

LegalProceedingsProvisio
nAbstract

HU

A gazdálkodó egység lízingekkel kapcsolatos kötelezett Közzététel: IFRS 16 47 b
ségeinek összege. A lízing olyan szerződés vagy szerző
désrész, amely egy időszak tekintetében ellenérték fejében
átadja a mögöttes eszköz használati jogát.

ifrs-full

L 429/524

Előtag

Lízingkötelezettségek [abstract]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
2020.12.18.

Jogi eljárásokra képzett
céltartalék [abstract]

Közzététel: IFRS 7 35H b iii,
közzététel: IFRS 7 35M b iii,
példa: IFRS 7 35N

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

LegalProceedingsProvisionM
ember

member

Jogi eljárásokra képzett
céltartalék [member]

Ez az elem jogi eljárásokra képzett céltartalékot jelöli. Példa: IAS 37 10. példa, bírósági
[Hivatkozás: Egyéb céltartalékok [member]]
eljárás, példa: IAS 37 87

ifrs-full

LengthOfLifeOfLimitedLifeEn
tity

text

Határozott időre létrehozott
gazdálkodó egység időtartama

Információ a határozott időre létrehozott gazdálkodó Közzététel: IAS 1 138 d
egység időtartamáról.

ifrs-full

Level1OfFairValueHie
rarchyMember

member

A valósérték-hierarchia 1.
szintje [member]

Ez az elem a valósérték-hierarchián belül azt a kategóriát Közzététel: IAS 19 142,
jelöli, amelyben az értékelési technikák inputjai olyan közzététel: IFRS 13 93 b
jegyzett (nem módosított) árak azonos eszközök vagy
kötelezettségek aktív piacain, amelyekhez a gazdálkodó
egység az értékelés időpontjában hozzáférhet.

ifrs-full

Level2And3OfFairValueHie
rarchyMember

member

Valósérték-hierarchia 2. és 3.
szintje [member]

Ez az elem a valósérték-hierarchia 2. és 3. szintjét egyesítő Közzététel: IAS 19 142
kategóriát jelöli. [Hivatkozás: A valósérték-hierarchia 2.
szintje [member]; A valósérték-hierarchia 3. szintje [mem
ber]]

ifrs-full

Level2OfFairValueHie
rarchyMember

member

A valósérték-hierarchia 2.
szintje [member]

Ez az elem a valósérték-hierarchián belül azt a kategóriát Közzététel: IFRS 13 93 b
jelöli, amelyben az értékelési technikák inputjai az 1.
szintben szereplő, a jegyzett árakon kívüli, az eszköz
vagy kötelezettség vonatkozásában akár közvetlenül,
akár közvetve megfigyelhető inputok.

ifrs-full

Level3OfFairValueHie
rarchyMember

member

A valósérték-hierarchia 3.
szintje [member]

Ez az elem a valósérték-hierarchián belül azt a kategóriát Közzététel: IFRS 13 93 b
jelöli, amelyben az értékelési technikák inputjai az eszköz
vagy a kötelezettség nem megfigyelhető inputjai. A nem
megfigyelhető inputok olyan inputok, amelyek tekinte
tében nem állnak rendelkezésre piaci adatok, és amelyeket
az azon feltételezésekre vonatkozóan elérhető legmegfele
lőbb információk felhasználásával alakítanak ki, amelyeket
a piaci szereplők használnának az eszköz vagy a kötele
zettség árazásakor.

HU
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

X.XX instant Gazdálkodó egység
részvételének szintje a többi
résztvevő gazdálkodó
egységhez viszonyítva

A gazdálkodó egység meghatározott juttatási programban Közzététel: IAS 19 148 d v
való részvételének szintjére történő utalás ismertetése,
összevetve a többi résztvevő gazdálkodó egységgel. Ilyen
jelzés lehet például a program összes hozzájárulásának a
gazdálkodó egység által teljesített aránya vagy a gazdál
kodó egység aránya a juttatásokra jogosult aktív tagok,
nyugdíjazott tagok és korábbi tagok teljes létszámában,
feltéve, hogy ez az információ rendelkezésre áll. [Hivatko
zás: Meghatározott juttatási programok [member]]

ifrs-full

LevelOfPriceIndex

X.XX instant Árindex szintje

Az olyan gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásaiban Közzététel: IAS 29 39 c
szereplő információk újramegállapításához használt álta
lános árindex szintjének értéke, amelynek funkcionális
pénzneme valamely hiperinflációs gazdaság pénzneme.

ifrs-full

LevelOfRoundingUsedInFi
nancialStatements

text

Pénzügyi kimutatásokban
alkalmazott kerekítés mértéke

Információ a pénzügyi kimutatásokban prezentált Közzététel: IAS 1 51 e
összegek esetében alkalmazott kerekítés mértékéről.

ifrs-full

LevelsOfFairValueHierarchyA
xis

axis

A valósérték-hierarchia szintjei
[axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IAS 19 142,
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel közzététel: IFRS 13 93 b
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

Liabilities

X instant,
credit

Kötelezettségek

A gazdálkodó egység múltbeli eseményekből eredő,
gazdasági erőforrások átadására vonatkozó meglévő kötel
mének összege. A gazdasági erőforrás olyan jog, amely
gazdasági hasznokat teremthet.

ifrs-full

LiabilitiesAbstract

Közzététel: IAS 1 55, közzététel:
IFRS 13 93 a, közzététel:
IFRS 13 93 b, közzététel:
IFRS 13 93 e, közzététel:
IFRS 8 28 d, közzététel:
IFRS 8 23
2020.12.18.

Kötelezettségek [abstract]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LevelOfParticipationOfEntity
ComparedWithOtherPartici
patingEntities

HU

ifrs-full

L 429/526

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Finanszírozási
tevékenységekből eredő
kötelezettségek

Az olyan kötelezettségek összege, amelyekre vonatkozóan Példa: IAS 7 44D
a cash flow-k vagy a jövőbeni cash flow-k a cash flowkimutatásban finanszírozási tevékenységekből származó
cash flow-ként kerültek/kerülnek besorolásra. [Hivatkozás:
Finanszírozási tevékenységekből származó (ezekben hasz
nált) cash flow-k; Kötelezettségek]

LiabilitiesArisingFromFinan
cingActivitiesAxis

axis

Finanszírozási
tevékenységekből eredő
kötelezettségek [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Példa: IAS 7 44D
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

LiabilitiesArisingFromFinan
cingActivitiesMember

member

Finanszírozási
tevékenységekből eredő
kötelezettségek [member]

Ez az elem a finanszírozási tevékenységekből eredő köte Példa: IAS 7 44D
lezettségeket jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Finanszí
rozási tevékenységekből eredő kötelezettségek« tengely
alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Finanszírozási tevékeny
ségekből eredő kötelezettségek]

ifrs-full

LiabilitiesArisingFromInsuran
ceContracts

X instant,
credit

Kibocsátott biztosítási
szerződésekből és
viszontbiztosítási
szerződésekből eredő
kötelezettségek

A kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiztosí Példa: IAS 1 55 (hatályát veszti:
tási szerződésekből eredő kötelezettségek összege. [Hivat 2021.1.1.), közzététel:
kozás: Biztosítási szerződések típusai [member]]
IFRS 4 37 b (hatályát veszti:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 4 37 e (hatályát veszti:
2021.1.1.), példa:
IFRS 4 IG20 a (hatályát veszti:
2021.1.1.), példa: IFRS 4 IG37 a
(hatályát veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

LiabilitiesDueToCentralBanks

X instant,
credit

Jegybankkal szembeni
kötelezettségek

A jegybankkal szembeni kötelezettségek összege.

LiabilitiesArisingFromFinan
cingActivities

ifrs-full

Általános gyakorlat: IAS 1 55

L 429/527

X instant,
credit

ifrs-full
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A következő tevékenységekből származó kötelezettségek Közzététel: IFRS 6 24 b
összege: az ásványkincsek (beleértve az ásványokat, a
kőolajat, a földgázt és más hasonló, nem megújuló termé
szeti erőforrásokat) azt követő kutatása, hogy a gazdál
kodó egység jogszabály által biztosított jogot kapott az
adott terület feltárására, valamint az ásványkincs kiterme
lése műszaki kivitelezhetőségének és gazdasági életképes
ségének meghatározása.

LiabilitiesArisingFromExplora X instant,
tionForAndEvaluationOfMine credit
ralResources

HU

Ásványkincsek feltárásából és
felméréséből eredő
kötelezettségek

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Ez az elem a gazdálkodó egység azon kötelmét jelöli, Közzététel: IFRS 17 100 c
amely a már bekövetkezett biztosítási eseményekre vonat (hatályos: 2021.1.1.)
kozó érvényes kárigények kivizsgálására és kifizetésére
vonatkozik, ideértve a már bekövetkezett, de be még
nem jelentett kárigényeket és más felmerült biztosítási
ráfordításokat is.

ifrs-full

LiabilitiesForIncurredClaimsT
hatAriseFromContractsWit
hinScopeOfIFRS17

X instant,
credit

Az IFRS 17 hatókörébe tartozó
szerződésekből eredő felmerült
kárigényekre vonatkozó
kötelezettségek

Az IFRS 17 hatókörébe tartozó szerződésekből eredő Közzététel: IFRS 17 130
felmerült kárigényekre vonatkozó kötelezettségek összege. (hatályos: 2021.1.1.)
[Hivatkozás: Felmerült kárigényekre vonatkozó kötelezett
ségek [member]]

ifrs-full

LiabilitiesFromSharebasedPay
mentTransactions2011

X instant,
credit

Részvényalapú kifizetési
ügyletekből eredő
kötelezettségek

A részvényalapú kifizetési ügyletekből keletkező kötele Közzététel: IFRS 2 51 b i
zettségek összege. A részvényalapú kifizetési ügylet
olyan részvényalapú kifizetési ügylet, amelyben a gazdál
kodó egység: a) részvényalapú kifizetési megállapodás
keretében javakat vagy szolgáltatásokat kap ezen javak
vagy szolgáltatások nyújtójától (beleértve a munkaválla
lókat is); b) részvényalapú kifizetési megállapodás kere
tében köteles kiegyenlíteni a javak vagy szolgáltatások
nyújtójával kötött ügyletet, ugyanakkor a javakat vagy
szolgáltatásokat a csoporthoz tartozó más gazdálkodó
egység kapja meg. [Hivatkozás: Részvényalapú kifizetési
megállapodások [member]]

ifrs-full

LiabilitiesIncludedInDispo
X instant,
salGroupsClassifiedAsHeldFor credit
Sale

Értékesítésre tartottá minősített Az értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportba Közzététel: IAS 1 54 p,
elidegenítési csoportba tartozó tartozó kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Kötelezett közzététel: IFRS 5 38
kötelezettségek
ségek; Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési
csoportok [member]]

ifrs-full

LiabilitiesIncurred

X instant,
credit

Felmerült kötelezettségek

Az üzleti kombináció során átadott ellenértékként felme Közzététel: IFRS 3 B64 f iii
rült kötelezettség (például egy függő ellenértékkel kapcso
latos kötelezettség) valós értéke az akvizíció időpontjában.
[Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

LiabilitiesInSubsidiaryOrBusi
nessesAcquiredOrDispo
sed2013

X duration,
credit

Kötelezettségek a megvásárolt
vagy elidegenített
leányvállalatban vagy üzleti
tevékenységben

Azon, a leányvállalatokban vagy más vállalkozásokban Közzététel: IAS 7 40 d
lévő kötelezettségek összege, amelyekben az ellenőrzést
megszerezték vagy elvesztették. [Hivatkozás: Leányválla
latok [member]]

ifrs-full

LiabilitiesMeasuredAtFairValu axis
eAndIssuedWithInseparableT
hirdpartyCreditEnhancemen
tAxis

Valós értéken értékelt és
Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 13 98
harmadik fél által adott
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
elválaszthatatlan hitelminőség- sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.
javítási lehetőséggel kibocsátott
kötelezettségek [axis]

2020.12.18.

Felmerült kárigényekre
vonatkozó kötelezettségek
[member]
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LiabilitiesForIncurredClaimsM member
ember
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ifrs-full

L 429/528

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Ez az elem a valós értéken értékelt és harmadik fél által Közzététel: IFRS 13 98
adott elválaszthatatlan hitelminőség-javítási lehetőséggel
kibocsátott kötelezettségeket jelöli Egyéb elemek
hiányában a »Valós értéken értékelt és harmadik fél által
adott elválaszthatatlan hitelminőség-javítási lehetőséggel
kibocsátott kötelezettségek« tengely alapértékét is jelöli.
[Hivatkozás: Kötelezettségek; Valós értéken [member]]

ifrs-full

LiabilitiesMember

member

Kötelezettségek [member]

Ez az elem a gazdálkodó egység múltbeli eseményekből Közzététel: IFRS 13 93
eredő, gazdasági erőforrások átadására vonatkozó
meglévő kötelmét jelöli. A gazdasági erőforrás olyan jog,
amely gazdasági hasznokat teremthet. Egyéb elemek
hiányában a »Kötelezettségek csoportjai« tengely alap
értékét is jelöli. [Hivatkozás: Kötelezettségek]

ifrs-full

LiabilitiesOrComponentsOfE
quityRelatingToDiscretionary
ParticipationFeatures

X instant,
credit

Diszkrecionális részesedési
jellemzőhöz kapcsolódó
kötelezettségek vagy sajáttőkeelemek

A diszkrecionális részesedési jellemzőhöz kapcsolódó
kötelezettségek vagy sajáttőke-elemek összege. A diszk
recionális részesedési jellemző szerződéses jog a garantált
juttatások kiegészítéseként további olyan juttatások
megszerzésére: a) amelyek valószínűleg jelentős részét
alkotják a teljes szerződéses juttatásoknak; b) amelyek
összege vagy ütemezése a szerződés alapján a kibocsátó
döntésétől függ; és c) amelyek szerződés alapján az aláb
biakon alapulnak: i. egy meghatározott szerződésállomány
vagy meghatározott szerződéstípus teljesítményén; ii. a
kibocsátó meghatározott eszközállományán realizált
és/vagy nem realizált befektetési megtérülésén; iii. a szer
ződést kibocsátó társaság, alap, vagy más gazdálkodó
egység eredményén.

ifrs-full

LiabilitiesOtherThanActuari
alPresentValueOfPromisedRe
tirementBenefits

X instant,
credit

Ígért nyugdíjazási juttatások
aktuáriusi jelenértékétől eltérő
kötelezettségek

Az ígért nyugdíjazási juttatások aktuáriusi jelenértékétől Közzététel: IAS 26 35 a v
eltérő kötelezettségek összege a nyugdíjazási juttatási
programokban. [Hivatkozás: Ígért nyugdíjazási juttatások
aktuáriusi jelenértéke]

Példa: IFRS 4 IG22 f (hatályát
veszti: 2021.1.1.), példa:
IFRS 4 37 b (hatályát veszti:
2021.1.1.)

L 429/529

Valós értéken értékelt és
harmadik fél által adott
elválaszthatatlan hitelminőségjavítási lehetőséggel kibocsátott
kötelezettségek [member]
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LiabilitiesMeasuredAtFairValu member
eAndIssuedWithInseparableT
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péhez tartozó URI
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Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Gazdálkodó egység pénzügyi
kimutatásaiban strukturált
gazdálkodó egységekkel
kapcsolatosan megjelenített
kötelezettségek

A gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásaiban megjelení Közzététel: IFRS 12 29 a
tett, strukturált gazdálkodó egységekben lévő érdekeltsé
geihez kapcsolódó kötelezettségek összege. [Hivatkozás:
Kötelezettségek; Nem konszolidált strukturált gazdálkodó
egységek [member]]

ifrs-full

LiabilitiesThatAriseBecauseIn
surerIssuesOrFulfilsObligati
onsArisingFromContractsWit
hinScopeOfIFRS4AndNonde
rivativeInvestmentContracts

X instant,
credit

Olyan kötelezettségek, amelyek
az IFRS 4 standard hatókörébe
tartozó szerződések és nem
származékos befektetési
szerződések biztosító általi
kibocsátásából vagy az ilyen
szerződésekből származó
kötelmek biztosító általi
teljesítéséből erednek

Az IFRS 4 standard hatókörébe tartozó szerződések és Közzététel: IFRS 4 39C a (hatályát
nem származékos befektetési szerződések biztosító általi veszti: 2021.1.1.)
kibocsátásából vagy az ilyen szerződésekből származó
kötelmek biztosító általi teljesítéséből eredő kötelezett
ségek összege.

ifrs-full

LiabilitiesToWhichSignificant
RestrictionsApply

X instant,
credit

Kötelezettségek, amelyekre
jelentős korlátozások
vonatkoznak

A csoport konszolidált pénzügyi kimutatásokban található Közzététel: IFRS 12 13 c
azon kötelezettségeinek összege, amelyekre jelentős (pél
dául jogszabályon, szerződésen vagy felügyeleti intézke
désen alapuló) korlátozások vonatkoznak a gazdálkodó
egység arra való képességét érintően, hogy teljesítse a
csoport kötelezettségeit.

ifrs-full

LiabilitiesUnderInsurance
ContractsAndReinsurance
ContractsIssuedAbstract

ifrs-full

LiabilitiesWithSignificantRis
kOfMaterialAdjustmentsWit
hinNextFinancialYear

X instant,
credit

Kötelezettségek, amelyeknél
fennáll a következő pénzügyi
évben bekövetkező lényeges
módosítások jelentős kockázata

Az olyan feltételezéssel érintett kötelezettségek összege, Közzététel: IAS 1 125 b
amelynél jelentős a kockázata annak, hogy lényeges
módosítást idéz elő a kötelezettségek értékében a követ
kező pénzügyi év során.

ifrs-full

LiabilityAssetOfDefinedBene
fitPlans

X instant,
credit

Nettó meghatározott juttatási
kötelezettség (eszköz)

Egy meghatározott juttatási program hiányának vagy Közzététel: IAS 19 140 a
többletének a nettó meghatározott juttatási eszközt az
eszközértékhatárra korlátozó hatással kiigazított összege.
[Hivatkozás: Meghatározott juttatási programok [mem
ber]]

ifrs-full

LicenceFeeIncome

X duration,
credit

Licencdíjból származó bevétel

A licencdíjból származó bevétel összege.

Biztosítási szerződésekből és a
kibocsátott viszontbiztosítási
szerződésekből eredő
kötelezettségek [abstract]

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

2020.12.18.

X instant,
credit
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Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Licenc- és franchiseszerződések

Azon immateriális javak összege, amelyek egy vállalko Példa: IAS 38 119 d
zásnak a más gazdálkodó egység tulajdonában lévő
egyes immateriális eszközök használatával, valamint a
más gazdálkodó egység által biztosított név, áruk, szolgál
tatások, módszerek, promóciós támogatás, marketing és
anyagi eszközök felhasználásával történő működtetésére
szóló jogot foglalják magukban. [Hivatkozás: Immateriális
javak a goodwill kivételével]

ifrs-full

LicencesAndFranchisesMem
ber

member

Licenc- és franchiseszerződések [member]

Ez az elem az immateriális javak olyan csoportját jelöli, Példa: IAS 38 119 d
amely egy vállalkozásnak a más gazdálkodó egység tulaj
donában lévő egyes immateriális eszközök használatával,
valamint a más gazdálkodó egység által biztosított név,
áruk, szolgáltatások, módszerek, promóciós támogatás,
marketing és anyagi eszközök felhasználásával történő
működtetésére szóló jogot foglalja magában. [Hivatkozás:
Immateriális javak a goodwill kivételével]

ifrs-full

LicencesMember

member

Licencek [member]

Ez az elem az immateriális javak olyan csoportját jelöli, Általános gyakorlat: IAS 38 119
amely a más gazdálkodó egység tulajdonában lévő egyes
immateriális eszközök használatára szóló jogot foglalja
magában. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivé
telével]

ifrs-full

LifeInsuranceContractsMem
ber

member

Életbiztosítási szerződések
[member]

Ez az elem az életbiztosítási szerződéseket jelöli. [Hivat Általános gyakorlat: IFRS 4
kozás: Biztosítási szerződések típusai [member]]
»Közzététel« (hatályát veszti:
2021.1.1.)

ifrs-full

LifetimeExpectedCreditLos
sesMember

member

Élettartami várható hitelezési
veszteség [member]

Ez az elem a pénzügyi instrumentum várható élettartama Közzététel: IFRS 7 35H b,
alatt lehetséges nemteljesítési eseményekből eredő várható közzététel: IFRS 7 35M b
hitelezési veszteséget jelöli. [Hivatkozás: Várható hitelezési
veszteség értékelésének típusai [member]]

ifrs-full

LimitationsThatMayResultI
nInformationNotFullyReflec
tingFairValueOfAssetsAndLia
bilitiesInvolved

text

Alkalmazott módszer céljának
és azon korlátoknak az
ismertetése, amelyek azt
eredményezhetik, hogy az
információk nem tükrözik
teljesen az érintett eszközök és
kötelezettségek valós értékét

A kockázati változók közötti kölcsönös összefüggéseket Közzététel: IFRS 7 41 b
kimutató érzékenységi elemzésnél az alkalmazott módszer
céljának és azon korlátok ismertetése, amelyek azt ered
ményezhetik, hogy az információk nem tükrözik teljesen
hűen az érintett eszközök és kötelezettségek valós értékét.

L 429/531

X instant,
debit
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Hivatkozások

Az átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás azon sora Közzététel: IAS 38 118 d
inak ismertetése, amelyekben az immateriális javak amor
tizációját szerepeltetik. [Hivatkozás: Immateriális javak a
goodwill kivételével; Értékcsökkenési és amortizációs
leírás]

LineItemsNotDimensionally
Qualified

table

Dimenzionálisan nem
meghatározott tételsorok

ifrs-full

LineItemsOfRecognisedAsset
sAndLiabilitiesRepresenting
ContinuingInvolvementInDe
recognisedFinancialAssets

text

Tételsorok ismertetése, amelyek
a kivezetett pénzügyi
eszközökben való folytatódó
részvételt megtestesítő,
megjelenített eszközöket és
kötelezettségeket tartalmazzák

A pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás azon tételso Közzététel: IFRS 7 42E a
rainak ismertetése, amelyekben a gazdálkodó egység kive
zetett pénzügyi eszközökben való folytatódó részvételét
megtestesítő eszközök és kötelezettségek könyv szerinti
értékét megjelenítik. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

LiquidityRiskMember

member

Likviditási kockázat [member]

Ez az elem annak kockázatát jelöli, hogy a gazdálkodó
egység nehézségekbe ütközik pénzeszköz vagy más pénz
ügyi eszköz átadásával rendezendő pénzügyi kötelezett
ségek teljesítése során. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök;
Pénzügyi kötelezettségek]

Közzététel: IFRS 17 124
(hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 125 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 127 (hatályos:
2021.1.1.), példa: IFRS 7 32

ifrs-full

LivingAnimalsMember

member

Élő állatok [member]

Ez az elem az élő állatokat jelöli.

Általános gyakorlat: IAS 41 41

ifrs-full

LoanCommitmentsMember

member

Hitelnyújtási elkötelezettségek
[member]

Ez az elem az előre meghatározott feltételekkel történő Közzététel: IFRS 7 B8E,
hitelnyújtásra vonatkozó biztos elkötelezettségeket jelöli. közzététel: IFRS 7 35M

ifrs-full

LoansAcquiredInBusiness
CombinationMember

member

Üzleti kombináció során
megszerzett kölcsönök
[member]

Ez az elem az üzleti kombináció során megszerzett Példa: IFRS 3 B64 h
kölcsönöket jelöli. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk
[member]]

ifrs-full

LoansAndAdvancesToBanks

X instant,
debit

Bankoknak nyújtott kölcsönök
és előlegek

Az olyan kölcsönök és előlegek összege, amelyeket a Általános gyakorlat: IAS 1 55
gazdálkodó egység bankoknak nyújtott.

ifrs-full

LoansAndAdvancesToCusto
mers

X instant,
debit

Ügyfeleknek nyújtott
kölcsönök és hitelek

Az olyan kölcsönök és előlegek összege, amelyeket a Általános gyakorlat: IAS 1 55
gazdálkodó egység ügyfeleknek nyújtott.

2020.12.18.

esef_cor

Átfogó jövedelemre vonatkozó
kimutatás tételsorainak
ismertetése, amelyekben az
immateriális javak
amortizációját szerepeltetik
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Hivatkozások

Kölcsönök és követelések

Az olyan fix vagy meghatározható kifizetéssel rendelkező Közzététel: IFRS 7 8 c (hatályát
nem származékos pénzügyi eszközök összege, amelyek veszti: 2021.1.1.)
nem jegyzettek egy aktív piacon, és amelyek nem
tartoznak az alábbiak közé: a) azok, amelyeket a gazdál
kodó egység azonnal vagy rövid időn belül értékesíteni
szándékozik, amelyeket emiatt kereskedési céllal
tartottnak kell minősíteni, valamint azok, amelyeket a
gazdálkodó egység az eredménnyel szemben valós értéken
értékeltnek jelölt meg a kezdeti megjelenítéskor; b)
amelyeket a gazdálkodó egység a kezdeti megjelenítéskor
értékesíthetőnek jelölt meg; vagy c) amelyekre lehetséges,
hogy a birtokos – a hitelképesség romlásától eltérő okból
– nem képes a kezdeti befektetése egészére megtérülést
biztosítani, amelyeket értékesíthetőnek kell minősíteni.
Egy olyan összevont eszközállományban szerzett érdekelt
ség, amely nem kölcsön vagy követelés (pl. befektetési
alapban vagy hasonló alapban lévő érdekeltség) nem
minősül kölcsönnek vagy követelésnek. [Hivatkozás: Szár
mazékos pénzügyi eszközök]

ifrs-full

LoansAndReceivablesCate
goryMember

member

Kölcsönök és követelések,
kategória [member]

Ez az elem a pénzügyi eszközökön belül a kölcsönök és Közzététel: IFRS 7 8 c (hatályát
követelések kategóriáját jelöli. [Hivatkozás: Kölcsönök és veszti: 2021.1.1.)
követelések]

ifrs-full

LoansPayableInBreachWhich
PermittedLenderToDeman
dAcceleratedRepayment

X instant,
credit

Fizetendő kölcsönökhöz
kapcsolódó olyan
szerződésszegés, amely
lehetővé tette a hitelező
számára a gyorsított ütemű
visszafizetés kérését

Fizetendő kölcsönök feltételeinek olyan szerződésszegése, Közzététel: IFRS 7 19
amely lehetővé tette a hitelező számára a gyorsított ütemű
visszafizetés kérését

ifrs-full

LoansPayableInDefault

X instant,
credit

Nemteljesítésben lévő fizetendő A nemteljesítésben lévő fizetendő kölcsönök összege.
kölcsönök

Közzététel: IFRS 7 18 b

ifrs-full

LoansReceived

X instant,
credit

Kapott kölcsönök

A kapott kölcsönök összege.

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

LoansToGovernment

X instant,
debit

Kormányzatnak nyújtott
kölcsönök

A gazdálkodó egység által kormányzatnak nyújtott Általános gyakorlat: IAS 1 55
kölcsönök összege.

ifrs-full

LoansToGovernmentMember

member

Kormányzatnak nyújtott
kölcsönök [member]

Ez az elem a kormányzatnak nyújtott kölcsönöket jelöli. Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

ifrs-full

LongtermBorrowings

X instant,
credit

Hosszú lejáratú hitelfelvételek
hosszú lejáratú része

A hosszú lejáratú hitelfelvételek hosszú lejáratú része. Általános gyakorlat: IAS 1 55
[Hivatkozás: Hitelfelvételek]

L 429/533

X instant,
debit
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Hosszú lejáratú hitelfelvételek
[member]

Ez az elem a hosszú lejáratú hitelfelvételeket jelöli. [Hivat Példa: IAS 7 C »Finanszírozási
kozás: Hitelfelvételek]
tevékenységekből eredő
kötelezettségek«, példa:
IAS 7 44C

ifrs-full

LongtermContractsMember

member

Hosszú lejáratú szerződések
[member]

Ez az elem a hosszú lejáratú vevői szerződéseket jelöli. Példa: IFRS 15 B89 e

ifrs-full

LongtermDeposits

X instant,
debit

Hosszú lejáratú betétek

A gazdálkodó egység által tartott hosszú lejáratú betétek Általános gyakorlat: IAS 1 55
összege.

ifrs-full

LongtermLegalProceedings
Provision

X instant,
credit

Jogi eljárásokra képzett, hosszú A jogi eljárásokra képzett, hosszú lejáratú céltartalék Példa: IAS 37 10. példa, bírósági
lejáratú céltartalék
összege. [Hivatkozás: Jogi eljárásokra képzett céltartalék] eljárás, példa: IAS 37 87

ifrs-full

LongtermMiscellaneousOther
Provisions

X instant,
credit

Hosszú lejáratú különféle egyéb A hosszú lejáratú különféle egyéb céltartalékok összege. Általános gyakorlat: IAS 1 78 d
céltartalékok
[Hivatkozás: Különféle egyéb céltartalékok]

ifrs-full

LongtermOnerousContracts
Provision

X instant,
credit

Hátrányos szerződésekre
képzett, hosszú lejáratú
céltartalék

A hátrányos szerződésekre képzett, hosszú lejáratú céltar Példa: IAS 37 66
talék összege. [Hivatkozás: Hátrányos szerződésekre
képzett céltartalék]

ifrs-full

LongtermProvisionForDecom X instant,
missioningRestorationAndRe credit
habilitationCosts

Hosszú lejáratú céltartalék
leszerelési, helyreállítási és
rehabilitációs költségekre

A leszerelési, helyreállítási és rehabilitációs költségekre Példa: IAS 37 D Példák:
képzett, hosszú lejáratú céltartalék összege. [Hivatkozás: »Közzététel«, példa: IAS 37 87
Céltartalék leszerelési, helyreállítási és rehabilitációs költ
ségekre]

ifrs-full

LongtermRestructuringProvi
sion

X instant,
credit

Hosszú lejáratú átszervezési
céltartalék

A hosszú lejáratú átszervezési céltartalék összege. [Hivat Példa: IAS 37 70
kozás: Átszervezési céltartalék]

ifrs-full

LongtermWarrantyProvision

X instant,
credit

Hosszú lejáratú garanciális
céltartalék

A hosszú lejáratú garanciális céltartalék összege. [Hivatko Példa: IAS 37 1. példa, garanciák,
zás: Garanciális céltartalék]
példa: IAS 37 87

2020.12.18.

member
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ifrs-full
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

member

Veszteségkomponens
[member]

Ez az elem a fennmaradó fedezetre vonatkozó kötele Közzététel: IFRS 17 100 b
zettség veszteségkomponensét jelöli. A gazdálkodó egység (hatályos: 2021.1.1.)
az IFRS 17 standard 47–48. bekezdésének alkalmazásával
megjelenített veszteségek bemutatása céljából létrehozza
(vagy növeli) a fennmaradó fedezetre vonatkozó kötele
zettség hátrányos csoporttal kapcsolatos veszteségkompo
nensét. A veszteségkomponens azokat az összegeket
mutatja be, amelyek az eredményben a hátrányos csopor
tokkal kapcsolatos veszteség visszaírásaként szerepelnek,
és ezért nem vehetők figyelembe a biztosítási árbevétel
meghatározásakor. [Hivatkozás: Biztosítási szerződések
[member]; A fennmaradó fedezet nettó kötelezettségei
vagy eszközei, kivéve a veszteségkomponenseket [mem
ber]]

ifrs-full

LossesArisingFromDerecogni
tionOfFinancialAssetsMeasu
redAtAmortisedCost

X duration,
debit

Amortizált bekerülési értéken
értékelt pénzügyi eszközök
kivezetéséből származó
veszteségek

Az amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi Közzététel: IFRS 7 20A
eszközök kivezetéséből származó veszteségnek az átfogó
jövedelemre vonatkozó kimutatásban megjelenített
összege. [Hivatkozás: Amortizált bekerülési értéken érté
kelt pénzügyi eszközök]

ifrs-full

LossesIncurredInRelationToIn X duration,
debit
terestsInStructuredEntities

Strukturált gazdálkodó
egységekben lévő
érdekeltségekkel kapcsolatosan
felmerült veszteségek

A gazdálkodó egységnél a strukturált gazdálkodó Példa: IFRS 12 B26 b
egységekben lévő érdekeltségeivel kapcsolatban felmerült
veszteségek. [Hivatkozás: Nem konszolidált strukturált
gazdálkodó egységek [member]]

ifrs-full

LossesOnChangeInFairValue
OfDerivatives

X duration,
debit

Származékos termékek
valósérték-változásából
származó veszteségek

A származékos termékek eredményben megjelenített Általános gyakorlat: IAS 1 85
valósérték-változásából származó veszteségek. [Hivatko
zás: Származékos termékek [member]]

ifrs-full

LossesOnDisposalsOfInvest
mentProperties

X duration,
debit

Befektetési célú ingatlanok
elidegenítéséből származó
veszteségek

A befektetési célú ingatlanok elidegenítéséből származó Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
veszteségek. [Hivatkozás: Befektetési célú ingatlan]

ifrs-full

LossesOnDisposalsOfInvest
ments

X duration,
debit

Befektetések elidegenítéséből
származó veszteségek

A befektetések elidegenítéséből származó veszteségek.

ifrs-full

LossesOnDisposalsOfNoncur
rentAssets

X duration,
debit

Befektetett eszközök
elidegenítéséből származó
veszteségek

A befektetett eszközök elidegenítéséből származó veszte Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
ségek. [Hivatkozás: Befektetett eszközök]

ifrs-full

LossesOnDisposalsOfPro
pertyPlantAndEquipment

X duration,
debit

Ingatlanok, gépek és
berendezések elidegenítéséből
származó veszteségek

Az ingatlanok, gépek és berendezések elidegenítéséből Közzététel: IAS 1 98 c
származó veszteségek. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és
berendezések]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
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HU

ifrs-full
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Előtag

Közzététel: IAS 1 98 d
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

X duration,
debit

Peres ügyek lezárásából
származó veszteségek

A peres ügyek lezárásából származó veszteségek.

ifrs-full

LTELicencesMember

member

LTE-licencek [member]

Ez az elem az LTE szabvány alkalmazásával kapcsolatos Általános gyakorlat: IAS 38 119
licenceket jelöli. [Hivatkozás: Licenc- és franchise-szerző
dések]

ifrs-full

Machinery

X instant,
debit

Gépek

Azon ingatlanok, gépek és berendezések összege, amelyek Példa: IAS 16 37 c
a tevékenységhez használt, hosszú élettartamú, értékcsök
kenthető gépeket foglalják magukban. [Hivatkozás: Ingat
lanok, gépek és berendezések]

ifrs-full

MachineryMember

member

Gépek [member]

Ez az elem az ingatlanok, gépek és berendezések olyan Példa: IAS 16 37 c
csoportját jelöli, amely a tevékenységhez használt, hosszú
élettartamú, értékcsökkenthető gépeket foglalja magában.
[Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

ifrs-full

MajorBusinessCombinationM
ember

member

Jelentősebb üzleti kombináció
[member]

Ez az elem a jelentősebb üzleti kombinációkat jelöli. Példa: IAS 10 22 a
[Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

MajorComponentsOfTaxEx
penseIncomeAbstract

ifrs-full

MajorCustomersAxis

axis

Főbb vásárlók [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 8 34
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

MajorCustomersMember

member

Vevők [member]

Ez az elem a vevőket jelöli. Egyéb elemek hiányában a Közzététel: IFRS 8 34
»Főbb vásárlók« tengely alapértékét is jelöli.

ifrs-full

MajorOrdinaryShareTransacti
onsMember

member

Jelentősebb törzsrészvényügyletek [member]

Ez az elem a jelentősebb törzsrészvény-ügyleteket jelöli. Példa: IAS 10 22 f
[Hivatkozás: Törzsrészvények [member]]

ifrs-full

MajorPurchasesOfAssetsMem
ber

member

Jelentősebb eszközvásárlások
[member]

Ez az elem a jelentősebb eszközvásárlásokat jelöli.

ifrs-full

ManagementConclusionOnFa
irPresentationAsConsequence
OfDeparture

text

Vezetés következtetése az
eltérés következményeként
elért valós bemutatásra

Egy IFRS alkalmazásától való eltéréskor a vezetés arra Közzététel: IAS 1 20 a
vonatkozó következtetése, hogy a pénzügyi kimutatások
valósan mutatják be a gazdálkodó egység pénzügyi hely
zetét, pénzügyi teljesítményét és cash flow-it.

ifrs-full

MandatoryReserveDepositsAt
CentralBanks

X instant,
debit

Központi bankoknál lévő
kötelező tartalékok

A jogszabályban előírt tartalékképzési követelmények Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
teljesítése céljából a központi banknál betétben elhelyezett
tartalék összege.

Közzététel: IAS 1 98 f

Adóráfordítások (-bevételek)
jelentősebb elemei [abstract]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

LossesOnLitigationSettle
ments

HU

ifrs-full
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Előtag

Példa: IAS 10 22 c
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Piaci megközelítés [member]

Ez az elem olyan értékelési technikát jelöl, amely azonos Példa: IFRS 13 62
vagy összehasonlítható (azaz hasonló) eszközöket, kötele
zettségeket vagy eszközök és kötelezettségek egy
csoportját – mint például egy üzleti tevékenységet –
magukban foglaló piaci ügyletek által kialakított árakat
és egyéb vonatkozó információt használ.

ifrs-full

MarketComparableCompani
esMember

member

Hasonló piaci társaságok
[member]

Ez az elem az adott piacon összehasonlítható gazdálkodó Példa: IFRS 13 IE63, példa:
egységektől származó inputok (például EBITDA-szorzó, IFRS 13 B5
bevételi szorzó, forgalomképtelenség miatti diszkont,
ellenőrzési felár) elemzését magában foglaló, a piaci
megközelítésnek megfelelő értékelési technikát jelöl.
[Hivatkozás: Piaci megközelítés [member]]

ifrs-full

MarketComparablePricesM
ember

member

Hasonló piaci árak [member]

Ez az elem az adott piacon összehasonlítható piaci Példa: IFRS 13 IE63, példa:
árakból származó inputok (például négyzetméterenkénti IFRS 13 B5
ár) elemzését magában foglaló, a piaci megközelítésnek
megfelelő értékelési technikát jelöl. [Hivatkozás: Piaci
megközelítés [member]]

ifrs-full

MarketRiskMember

member

Piaci kockázat [member]

Ez az elem azt kockázatot jelöli, hogy egy pénzügyi inst
rumentum valós értéke vagy jövőbeni cash flow-i inga
dozni fognak a piaci árak változásai miatt. A piaci
kockázat a kockázatok három típusát tartalmazza: deviza
kockázat, kamatlábkockázat és egyéb árkockázat. [Hivat
kozás: Devizakockázat [member]; Kamatlábkockázat
[member]; Egyéb árkockázat [member]; Pénzügyi inst
rumentumok, csoport [member]]

ifrs-full

MarketsOfCustomersAxis

axis

Vevői piacok [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Példa: IFRS 15 B89 c
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

MarketsOfCustomersMember

member

Vevői piacok [member]

Ez az elem az összes vevői piacot jelöli. Egyéb elemek Példa: IFRS 15 B89 c
hiányában a »Vevői piacok« tengely alapértékét is jelöli.

ifrs-full

MastheadsAndPublishingTitles X instant,
debit

Újságcímek és kiadványcímek

Az újságcímek és kiadványcímek használatára vonatkozó Példa: IAS 38 119 b
regisztráció útján szerzett jogokat magukban foglaló
immateriális javak összege. [Hivatkozás: Immateriális
javak a goodwill kivételével]

Közzététel: IFRS 17 124
(hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 125 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 127 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 128 a ii (hatályos:
2021.1.1.), példa: IFRS 7 32
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

member

Címke

Újságcímek és kiadványcímek
[member]

Dokumentációs címke

Hivatkozások

MastheadsAndPublishingTit
lesMember

ifrs-full

MaterialIncomeAndExpense
Abstract

ifrs-full

MaterialReconcilingItemsM
ember

member

Lényeges egyeztető tételek
[member]

Ez az elem a gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásaiban Közzététel: IFRS 8 28
szereplő tételek egyeztetését szolgáló lényeges módosítá
sokat jelöli.

ifrs-full

MatrixPricingMember

member

Mátrixárazás [member]

Ez az elem azt a piaci megközelítésnek megfelelő mate Példa: IFRS 13 B7
matikai értékelési technikát jelöli, amelyet elsősorban a
pénzügyi instrumentumok egyes fajtáinak – például az
adósságinstrumentumoknak – az értékelésére használnak,
anélkül, hogy kizárólag a jegyzett árakra támaszkodnának
az adott értékpapírok tekintetében, ehelyett inkább az
értékpapíroknak más irányadó jegyzett értékpapírokhoz
való viszonyára támaszkodnak. [Hivatkozás: Piaci
megközelítés [member]; Pénzügyi instrumentumok,
csoport [member]]

ifrs-full

MatureBiologicalAssetsMem
ber

member

Érett biológiai eszközök
[member]

Ez az elem az érett biológiai eszközöket jelöli. Az érett Példa: IAS 41 43
biológiai eszközök azok az eszközök, amelyek elérték a
begyűjthetőség állapotát (a fogyasztható biológiai
eszközök esetében), vagy amelyek képesek a rendszeres
betakarítást elviselni (a termő biológiai eszközöknél).
[Hivatkozás: Biológiai eszközök]

ifrs-full

MaturityAnalysisForDerivati
veFinancialLiabilities

text block

Származékos pénzügyi
kötelezettségekre vonatkozó
lejárati elemzés közzététele
[text block]

Lejárati elemzés közzététele a származékos pénzügyi köte Közzététel: IFRS 7 39 b
lezettségekről, ideértve az olyan származékos pénzügyi
kötelezettségek szerződés szerint hátralévő lejáratait,
amelyeknél a szerződés szerinti lejáratok lényegesek a
cash flow-k ütemezésének megértéséhez. [Hivatkozás:
Származékos pénzügyi kötelezettségek]

ifrs-full

MaturityAnalysisForNonderi
vativeFinancialLiabilities

text block

Nem származékos pénzügyi
kötelezettségekre vonatkozó
lejárati elemzés közzététele
[text block]

Lejárati elemzés közzététele a nem származékos pénzügyi Közzététel: IFRS 7 39 a
kötelezettségekről (ideértve a kibocsátott pénzügyi garan
cia-szerződéseket), amely bemutatja a szerződés szerint
hátralévő lejáratokat. [Hivatkozás: Származékos pénzügyi
kötelezettségek]

HU

Ez az elem az immateriális javak olyan csoportját jelöli, Példa: IAS 38 119 b
amely az újságcímek és kiadványcímek használatára
vonatkozó regisztráció útján szerzett jogokat foglalja
magában. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivé
telével]

ifrs-full
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Előtag

Lényeges bevétel és ráfordítás
[abstract]
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Lejárat [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IAS 1 61, közzététel:
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel IFRS 15 120 b i, közzététel: IFRS
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg. 16 97, közzététel: IFRS 16 94,
közzététel: IFRS 17 109 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 120 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 132 b (hatályos:
2021.1.1.), példa: IFRS 7 B11,
közzététel: IFRS 7 42E e,
közzététel: IFRS 7 23B a

ifrs-full

MaximumExposureToCredit
Risk

X instant

Maximális hitelkockázati
kitettség

Az az összeg, amely a leginkább tükrözi a maximális Közzététel: IFRS 7 35K a,
hitelkockázati kitettséget, figyelmen kívül hagyva a bizto közzététel: IFRS 7 36 a (hatályát
sítékokat vagy egyéb hitelminőség-javítási lehetőségeket veszti: 2021.1.1.)
(például azokat a nettósítási megállapodásokat, amelyek
az IAS 32 standarddal összhangban nem felelnek meg
az egymással szembeni beszámítás feltételeinek). [Hivatko
zás: Hitelkockázat [member]]

ifrs-full

MaximumExposureToCredit
RiskFinancialInstruments
ToWhichImpairmentRequire
mentsInIFRS9AreNotApplied

X instant

Maximális hitelkockázati
kitettség – pénzügyi
instrumentumok, amelyeknél
nem alkalmazzák az IFRS 9
értékvesztési követelményeit

A hitelkockázati kitettséget a leginkább tükröző összeg az Közzététel: IFRS 7 36 a
olyan pénzügyi instrumentumok esetében, amelyeknél
nem alkalmazzák az IFRS 9 standard értékvesztési köve
telményeit. [Hivatkozás: Maximális hitelkockázati kitett
ség]

ifrs-full

MaximumExposureToCredit
RiskOfFinancialAssets

X instant

Eredménnyel szemben valós
értéken értékeltként megjelölt
pénzügyi eszközök maximális
hitelkockázati kitettsége

Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltként Közzététel: IFRS 7 9 a
megjelölt pénzügyi eszközök maximális hitelkockázati
kitettsége. [Hivatkozás: Hitelkockázat [member]; Maxi
mális hitelkockázati kitettség]

ifrs-full

MaximumExposureToCredit
RiskOfLoansOrReceivables

X instant

Kölcsönök vagy követelések
maximális hitelkockázati
kitettsége

A kölcsönök vagy követelések maximális hitelkockázati Közzététel: IFRS 7 9 a (hatályát
kitettsége. [Hivatkozás: Kölcsönök és követelések; Hitel veszti: 2021.1.1.)
kockázat [member]; Maximális hitelkockázati kitettség]
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MaturityAxis
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ifrs-full
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Az az összeg, amely a leginkább tükrözi a gazdálkodó Közzététel: IFRS 7 42E c
egység maximális kitettségét a kivezetett pénzügyi eszkö
zökben lévő folytatódó részvételéből eredő veszteséggel
szemben.

MaximumExposureToLossFro X instant
mInterestsInStructuredEntities

Strukturált gazdálkodó
egységekben lévő
érdekeltségekből származó
veszteségnek való maximális
kitettség

Az az összeg, amely a leginkább tükrözi a gazdálkodó Közzététel: IFRS 12 29 c
egység maximális kitettségét a strukturált gazdálkodó
egységekben lévő érdekeltségeiből származó veszteséggel
szemben. [Hivatkozás: Nem konszolidált strukturált
gazdálkodó egységek [member]]

ifrs-full

MaximumLimitOfLossesOfSt X instant,
ructuredEntitiesWhichEntityIs credit
RequiredToAbsorbBeforeOt
herParties

Strukturált gazdálkodó
egységek veszteségének felső
határa, amelyet a gazdálkodó
egységnek kell viselnie más
felek előtt

Felső határ a strukturált gazdálkodó egységek veszteségére Példa: IFRS 12 B26 d
vonatkozóan, amelyet a gazdálkodó egységnek kell
viselnie más felek előtt. [Hivatkozás: Nem konszolidált
strukturált gazdálkodó egységek [member]]

ifrs-full

MeasurementAxis

axis

Értékelés [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IAS 40 32A,
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel közzététel: IAS 41 50, közzététel:
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg. IFRS 13 93 a

ifrs-full

MeasurementBasesProperty
PlantAndEquipment

text

Értékelési alapok – ingatlanok,
gépek és berendezések

A bruttó könyv szerinti érték meghatározására felhasznált Közzététel: IAS 16 73 a
értékelési alapok az ingatlanok, gépek és berendezések
valamely csoportjánál. [Hivatkozás: Bruttó könyv szerinti
érték [member]; Ingatlanok, gépek és berendezések]

MaximumExposureToLossF
romContinuingInvolvement

ifrs-full

X instant

2020.12.18.

Folytatódó részvételből eredő
veszteségnek való maximális
kitettség

ifrs-full

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az az összeg, amely a leginkább tükrözi az IFRS 17 Közzététel: IFRS 17 131 a
standard hatókörébe tartozó szerződésekből eredő hitel (hatályos: 2021.1.1.)
kockázatnak való maximális kitettséget a beszámolási
időszak végén. [Hivatkozás: Hitelkockázat [member]]

MaximumExposureToCredit
X instant
RiskThatArisesFromContracts
WithinScopeOfIFRS17

HU

Az IFRS 17 standard
hatókörébe tartozó
szerződésekből eredő
maximális hitelkockázati
kitettség

ifrs-full

L 429/540

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Bizonyos eszközökre,
kötelezettségekre, nem
ellenőrző részesedésekre vagy
ellenértéktételekre az értékelési
időszakban megjelenített
módosítások

Bizonyos eszközökre, kötelezettségekre, nem ellenőrző Közzététel: IFRS 3 B67 a iii
részesedésekre vagy az ellenérték azon tételeire az értéke
lési időszakban megjelenített módosítások összege, ha az
üzleti kombináció kezdeti elszámolása nem teljes. Az érté
kelési időszak az akvizíció időpontját követő azon
időszak, amelynek során a felvásárló az üzleti kombiná
ciót illetően megjelenített ideiglenes összegeket módosít
hatja. [Hivatkozás: Nem ellenőrző részesedések; Üzleti
kombinációk [member]]

ifrs-full

MediaProductionExpense

X duration,
debit

Médiagyártás ráfordítása

A médiagyártással kapcsolatban felmerült ráfordítás össze Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
ge.

ifrs-full

Merchandise

X instant,
debit

Rövid lejáratú áruk

A továbbértékesítés céljából vásárolt áruk értékének beso Példa: IAS 1 78 c, általános
gyakorlat: IAS 2 37
rolása rövid lejáratú készletként. [Hivatkozás: Készletek]

ifrs-full

MergerReserve

X instant,
credit

Összeolvadási tartalék

A saját tőke összetevője, amely az IFRS 3 standard ható Általános gyakorlat: IAS 1 55
körén kívüli üzleti kombináció eredményeként keletkez
het.

ifrs-full

MergerReserveMember

member

Összeolvadási tartalék
[member]

Ez az elem a saját tőke azon összetevőjét jelöli, amely az Általános gyakorlat: IAS 1 108
IFRS 3 standard hatókörén kívüli üzleti kombináció ered
ményeként keletkezhet.

ifrs-full

MethodOfAssessmentOfEx
pectedCreditLossesAxis

axis

Várható hitelezési veszteség
értékelési módszere [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Példa: IFRS 7 IG20B, példa:
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel IFRS 7 35H, példa: IFRS 7 35I
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

MethodOfAssessmentOfEx
pectedCreditLossesMember

member

Várható hitelezési veszteség
értékelési módszere [member]

Ez az elem a várható hitelezési veszteség értékelési Példa: IFRS 7 IG20B, példa:
módszerét jelöli. A várható hitelezési veszteség a hitelezési IFRS 7 35H, példa: IFRS 7 35I
veszteségek súlyozott átlaga, ahol a súlyok az adott
nemteljesítési kockázatok. Egyéb elemek hiányában ez az
elem a »Várható hitelezési veszteség értékelési módszere«
tengely alapértékét is jelöli.

ifrs-full

MethodOfDeterminingFairVa
lueOfInstrumentsOrInterests

text

Instrumentumok vagy
részesedések valós értékének
meghatározására használt
módszer ismertetése

A felvásárló üzleti kombináció során ellenértékként Közzététel: IFRS 3 B64 f iv
átadott tőkerészesedései valós értékének meghatározására
használt módszer ismertetése. [Hivatkozás: Üzleti kombi
nációk [member]]

L 429/541
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MeasurementPeriodAdjust
mentsRecognisedForParticula
rAssetsLiabilitiesNoncontrol
lingInterestsOrItemsOfConsi
deration
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ifrs-full
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Ismertetés a piaci kockázat azon típusaira vonatkozó érzé Közzététel: IFRS 7 40 b
kenységi elemzések készítésénél használt módszerekről és
feltételezésekről, amelyeknek a gazdálkodó egység ki van
téve. [Hivatkozás: Piaci kockázat [member]]

ifrs-full

MethodsOfGenerationAxis

axis

Generálás módszerei [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IAS 38 118
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

MethodsOfGenerationMem
ber

member

Generálás módszerei [member] Ez az elem az összes generálási módszert jelöli. Egyéb Közzététel: IAS 38 118
elemek hiányában a »Generálás módszerei« tengely alap
értékét is jelöli.

ifrs-full

MethodsOfTranslationUsed
ToDetermineSupplementa
ryInformation

text

Kiegészítő információk
meghatározásakor alkalmazott
átszámítási módszerek
ismertetése

Kiegészítő információk meghatározásakor alkalmazott Közzététel: IAS 21 57 c
átszámítási módszer ismertetése akkor, ha a gazdálkodó
egység olyan pénznemben teszi közzé az információkat,
amely eltér a funkcionális és a prezentálási pénznemétől.

ifrs-full

MethodsToDetermineAmoun
tOfChangesInFairValueOfFi
nancialAssetsAndFinancialLia
bilitiesAttributableToChange
sInCreditRisk

text

Pénzügyi eszközök és pénzügyi
kötelezettségek valós értékében
bekövetkezett, a hitelkockázat
változásainak tulajdonítható
változások összegének
meghatározására használt
módszerek ismertetése

A pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek valós Közzététel: IFRS 7 11 a
értékében bekövetkezett, a hitelkockázat változásainak
tulajdonítható változások összegének meghatározására
használt módszerek ismertetése, a módszer megfelelő
ségének magyarázatával együtt. [Hivatkozás: Hitelkockázat
[member]; Pénzügyi eszközök; Pénzügyi kötelezettségek]

ifrs-full

MethodsUsedInPreparingSen text
sitivityAnalysisReflectingInter
dependenciesBetweenRiskVa
riables

Kockázati változók közötti
kölcsönös összefüggéseket
tükröző érzékenységi elemzés
készítéséhez használt módszer,
paraméterek és feltételezések
ismertetése

A kockázati változók (például a kamatlábak és a deviza Közzététel: IFRS 7 41 a
árfolyamok) közötti kölcsönös összefüggéseket tükröző
érzékenységi (például a kockáztatott értékre vonatkozó)
és a pénzügyi kockázatok kezelésére használt elemzés
készítéséhez használt módszer, paraméterek és feltétele
zések ismertetése.

ifrs-full

MethodsUsedToMeasureCont
ractsWithinScopeO
fIFRS17Axis

Az IFRS 17 standard
hatókörébe tartozó
szerződések értékeléséhez
használt módszerek [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 17 117 a
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel (hatályos: 2021.1.1.)
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

axis
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Érzékenységi elemzés készítése
során használt módszerek és
feltételezések ismertetése
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MethodsAndAssumptionsUse text
dInPreparingSensitivityAnaly
sis

HU

ifrs-full
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Az IFRS 17 standard
hatókörébe tartozó
szerződések értékeléséhez
használt módszerek [member]

Ez az elem az IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szer Közzététel: IFRS 17 117 a
ződések értékeléséhez használt módszereket jelöli. Egyéb (hatályos: 2021.1.1.)
elemek hiányában »Az IFRS 17 standard hatókörébe
tartozó szerződések értékeléséhez használt módszerek«
tengely alapértékét is jelöli.

ifrs-full

MethodsUsedToMeasureRisk

text

Kockázat mérésére használt
módszerek

A pénzügyi instrumentumokból eredő kockázatok méré Közzététel: IFRS 7 33 b
sére használt módszerek ismertetése. [Hivatkozás: Pénz
ügyi instrumentumok, csoport [member]]

ifrs-full

MethodUsedToAccountForIn
vestmentsInAssociates

text

Társult vállalkozásokban lévő
befektetések elszámolására
használt módszer

A társult vállalkozásokban lévő befektetések elszámolására Közzététel: IAS 27 16 c,
használt módszer ismertetése. [Hivatkozás: Társult vállal közzététel: IAS 27 17 c
kozások [member]]

ifrs-full

MethodUsedToAccountForIn
vestmentsInJointVentures

text

Közös vállalkozásokban lévő
befektetések elszámolására
használt módszer

A közös vállalkozásokban lévő befektetések elszámolására Közzététel: IAS 27 16 c,
használt módszer ismertetése. [Hivatkozás: Közös vállal közzététel: IAS 27 17 c
kozások [member]]

ifrs-full

MethodUsedToAccountForIn
vestmentsInSubsidiaries

text

Leányvállalatokban lévő
befektetések elszámolására
használt módszer

A leányvállalatokban lévő befektetések elszámolására Közzététel: IAS 27 16 c,
használt módszer ismertetése. [Hivatkozás: Leányválla közzététel: IAS 27 17 c
latok [member]]

ifrs-full

MethodUsedToDetermineSett
lementAmountForPreexisting
RelationshipForTransaction
RecognisedSeparatelyFromAc
quisitionOfAssetsAndAs
sumptionOfLiabilitiesInBusi
nessCombination

text

Előzőleg fennálló kapcsolat
rendezési összegének
meghatározására használt
módszer olyan ügyletnél,
amelyet üzleti kombináció
során az eszközök
megszerzésétől és a
kötelezettségek átvállalásától
elkülönítve jelenítenek meg

Az előzőleg fennálló kapcsolat rendezési összegének Közzététel: IFRS 3 B64 l iv
meghatározására használt módszer ismertetése olyan
ügyletnél, amelyet üzleti kombináció során az eszközök
megszerzésétől és a kötelezettségek átvállalásától elkülö
nítve jelenítenek meg. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk
[member]]

ifrs-full

MiningAssets

X instant,
debit

Bányászati eszközök

A gazdálkodó egység bányászati tevékenységeivel össze Általános gyakorlat: IAS 16 37
függő eszközök összege.

ifrs-full

MiningAssetsMember

member

Bányászati eszközök [member] Ez az elem a bányászati eszközöket jelöli. [Hivatkozás: Általános gyakorlat: IAS 16 37
Bányászati eszközök]

ifrs-full

MiningPropertyMember

member

Bányászathoz kapcsolódó
ingatlan [member]

Ez az elem a bányászati tevékenységekhez kapcsolódó Általános gyakorlat: IAS 16 37
ingatlanokat jelöli.

ifrs-full

MiningRightsMember

member

Bányászati jogok [member]

Ez az elem a bányászati tevékenységekhez kapcsolódó Általános gyakorlat: IAS 38 119
jogokat jelöli.

L 429/543
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MethodsUsedToMeasureCont
ractsWithinScopeO
fIFRS17Member
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ifrs-full
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

MiscellaneousAssetsAbstract

Egyéb eszközök [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousComponentsO
fEquityAbstract

Saját tőke egyéb összetevői
[abstract]

ifrs-full

MiscellaneousCurrentAsset
sAbstract

Egyéb forgóeszközök [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousCurrentLiabiliti
esAbstract

Egyéb rövid lejáratú
kötelezettségek [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousEquityAbstract

Egyéb saját tőke [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousLiabilitiesAbst
ract

Egyéb kötelezettségek [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousNoncurrentAs
setsAbstract

Egyéb befektetett eszközök
[abstract]

ifrs-full

MiscellaneousNoncurrentLia
bilitiesAbstract

Egyéb hosszú lejáratú
kötelezettségek [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousOtherCompre
hensiveIncomeAbstract

Különféle egyéb átfogó
jövedelem [abstract]

ifrs-full

MiscellaneousOtherOperatin
gExpense

X duration,
debit

Különféle egyéb működési
költség

A különféle egyéb működési költségek összege. [Hivatko Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
zás: Egyéb működési bevétel (költség)]

ifrs-full

MiscellaneousOtherOperatin
gIncome

X duration,
credit

Különféle egyéb működési
bevétel

A különféle egyéb működési bevételek összege. [Hivatko Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
zás: Egyéb működési bevétel (költség)]

ifrs-full

MiscellaneousOtherProvisions

X instant,
credit

Különféle egyéb céltartalékok

A különféle egyéb céltartalékok összege. [Hivatkozás: Általános gyakorlat: IAS 1 78 d
Egyéb céltartalékok]

ifrs-full

MiscellaneousOtherProvision
sAbstract

ifrs-full

MiscellaneousOtherProvisi
onsMember

member

Különféle egyéb céltartalékok
[member]

Ez az elem a különféle egyéb céltartalékokat jelöli. [Hivat Közzététel: IAS 37 84
kozás: Egyéb céltartalékok [member]]

ifrs-full

MiscellaneousOtherReser
vesMember

member

Különféle egyéb tartalékok
[member]

Ez az elem az olyan különféle tartalékokat magában Általános gyakorlat: IAS 1 108
foglaló sajáttőke-összetevőt jelöli, amelyeket a gazdálkodó
egység azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül nem
tesz közzé elkülönítetten. [Hivatkozás: Egyéb tartalékok
[member]]

HU

ifrs-full
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Egyéb idősávok [abstract]

ModelUsedToMeasureInvest
mentProperty

text

Magyarázat, hogy a gazdálkodó
egység a befektetési célú
ingatlan értékelésére a
valósérték-modellt vagy a
bekerülésiérték-modellt
alkalmazta-e

Annak magyarázata, hogy a gazdálkodó egység a befekte Közzététel: IAS 40 75 a
tési célú ingatlan értékelésére a valósérték-modellt vagy a
bekerülésiérték-modellt alkalmazta-e. [Hivatkozás: Valós
érték-modell [member]; Bekerülési értéken [member];
Befektetési célú ingatlan]

ifrs-full

MortgagesMember

member

Jelzáloglevelek [member]

Ez az elem a pénzügyi eszközök olyan csoportját jelöli, Példa: IFRS 7 IG40B, példa:
amely azokat az eszközvásárlási célú kölcsönöket foglalja IFRS 7 6, példa: IFRS 7 IG20B
magában, amelyeknél a kölcsön biztosítéka a megvásárolt
eszköz.

ifrs-full

MotorVehicles

X instant,
debit

Gépjárművek

A gazdálkodó egység tevékenységéhez használt önjáró Példa: IAS 16 37 f
szárazföldi járműveket magukban foglaló ingatlanok,
gépek és berendezések összege. [Hivatkozás: Ingatlanok,
gépek és berendezések]

ifrs-full

MotorVehiclesMember

member

Gépjárművek [member]

Ez az elem az ingatlanok, gépek és berendezések olyan Példa: IAS 16 37 f
csoportját jelöli, amely a gazdálkodó egység tevékeny
ségéhez használt önjáró szárazföldi járműveket foglalja
magában. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

ifrs-full

MultiemployerDefinedBene
fitPlansMember

member

Többmunkáltatós,
meghatározott juttatási
programok [member]

Ez az elem azokat a meghatározott juttatási programokat Közzététel: IAS 19 33 b,
jelöli (az állami programok kivételével), amelyek: a) a közzététel: IAS 19 34 b
különböző, nem közös ellenőrzés alatt működő gazdál
kodó egységek által átadott eszközöket összevonják; és b)
ezeket az eszközöket egynél több gazdálkodó egység
munkavállalói juttatásaihoz használják, azon az alapon,
hogy a hozzájárulások és juttatások szintje annak a
gazdálkodó egységnek a kilététől függetlenül kerül
meghatározásra, amely a munkavállalókat foglalkoztatja.
[Hivatkozás: Meghatározott juttatási programok [mem
ber]]

ifrs-full

MultiperiodExcessEarnings
MethodMember

member

Több időszakra szóló
többletnyereség-módszer
[member]

Ez az elem az egyes immateriális eszközök valós érté Példa: IFRS 13 B11 c
kének értékelése céljából több időszakra szólóan figye
lembe vett többletnyereség elemzését magában foglaló, a
jövedelem-szempontú megközelítésnek megfelelő értéke
lési technikát jelöl. [Hivatkozás: Jövedelem-szempontú
megközelítés [member]]

ifrs-full

NameOfAcquiree

text

Felvásárolt neve

Azon üzleti tevékenységek neve, amelyek felett a felvá Közzététel: IFRS 3 B64 a
sárló megszerzi az ellenőrzést egy üzleti kombináció
során. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

L 429/545

ifrs-full

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

MiscellaneousTimeBandsAbst
ract

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

NameOfAssociate

text

Társult vállalkozás neve

Egy társult vállalkozás neve. [Hivatkozás: Társult vállalko Közzététel: IAS 27 17 b i,
közzététel: IAS 27 16 b i,
zások [member]]
közzététel: IFRS 12 21 a i

ifrs-full

NameOfEntityWhoseConsoli
datedFinancialStatementsHa
veBeenProducedForPublicUse

text

Annak a gazdálkodó egységnek
a neve, amelynek a
konszolidált pénzügyi
kimutatásai nyilvános
használatra elkészültek

A gazdálkodó egység legvégső vagy olyan közbenső Közzététel: IAS 27 16 a
szintű anyavállalatának neve, amelynek az IFRS-ek szerinti
konszolidált pénzügyi kimutatásai nyilvános használatra
elkészültek. [Hivatkozás: Konszolidált [member]; IFRS-ek
[member]]

ifrs-full

NameOfGovernmentAndNa
tureOfRelationshipWithGo
vernment

text

Kormányzat neve és a
kormányzattal való viszony
jellege

A kormányzat neve és a beszámolót készítő gazdálkodó Közzététel: IAS 24 26 a
egységgel való viszonyának jellege (ellenőrzés, közös
ellenőrzés
vagy jelentős
befolyás). [Hivatkozás:
Kormányzat [member]]

ifrs-full

NameOfJointOperation

text

Közös tevékenység neve

Egy közös tevékenység neve. [Hivatkozás: Közös tevé Közzététel: IFRS 12 21 a i
kenységek [member]]

ifrs-full

NameOfJointVenture

text

Közös vállalkozás neve

Egy közös vállalkozás neve. [Hivatkozás: Közös vállalko Közzététel: IAS 27 17 b i,
zások [member]]
közzététel: IAS 27 16 b i,
közzététel: IFRS 12 21 a i

ifrs-full

NameOfMostSeniorParentEn
tityProducingPubliclyAvailab
leFinancialStatements

text

Legmagasabb szintű
anyavállalat neve, amely
nyilvánosan elérhető pénzügyi
kimutatásokat készít

Annak a legmagasabb szintű anyavállalatnak a neve, Közzététel: IAS 24 13
amely nyilvánosan elérhető pénzügyi kimutatásokat
készít.

ifrs-full

NameOfParentEntity

text

Anyavállalat neve

A gazdálkodó egység anyavállalatának neve. [Hivatkozás: Közzététel: IAS 1 138 c,
közzététel: IAS 24 13
Anyavállalat [member]]

ifrs-full

NameOfReportingEntityOrOt text
herMeansOfIdentification

HU

ifrs-full
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Beszámolót készítő gazdálkodó A beszámolót készítő gazdálkodó egység neve vagy egyéb Közzététel: IAS 1 51 a
egység neve vagy egyéb
azonosító adatai.
azonosító adatai

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

NameOfSubsidiary

text

Leányvállalat neve

Egy leányvállalat neve. [Hivatkozás: Leányvállalatok [mem Közzététel: IAS 27 17 b i,
ber]]
közzététel: IAS 27 16 b i,
közzététel: IFRS 12 12 a,
közzététel: IFRS 12 19B a

ifrs-full

NameOfUltimateParentOfG
roup

text

Csoport legfőbb
anyavállalatának neve

A csoportban a legfőbb, ellenőrzést gyakorló fél neve.

ifrs-full

NamesOfEmployersAndEmp
loyeeGroupsCovered

text

Résztvevő munkáltatók és
munkavállalói csoportok neve

A nyugdíjazási juttatási programban részt vevő munkál Közzététel: IAS 26 36 a
tatók és munkavállalói csoportok neve.

ifrs-full

NatureOfFinancialAssetsT
ransferredDuringPeriodW
hichDoNotQualifyForDere
cognition

text

Átadott, de nem egészében
kivezetett pénzügyi eszközök
jellegének ismertetése

Az átadott, de nem egészében kivezetett pénzügyi Közzététel: IFRS 7 42D a
eszközök jellegének ismertetése. [Hivatkozás: Átadott, de
nem egészében kivezetett pénzügyi eszközök [member];
Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

NatureOfRisksAndRewardsO
fOwnershipToWhichEntityRe
mainsExposed

text

Tulajdonlással járó kockázatok
és hasznok jellegének
ismertetése, amelyeknek a
gazdálkodó egység ki van téve

Az átadott, de nem egészében kivezetett pénzügyi Közzététel: IFRS 7 42D b
eszközök tulajdonlásával járó azon hasznok és kocká
zatok jellegének ismertetése, amelyeknek a gazdálkodó
egység ki van téve. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

NetAmountArisingFromInsu
ranceContractsMember

member

Biztosítási szerződésekből
származó nettó összeg
[member]

Ez az elem a biztosítási szerződésekből származó nettó Általános gyakorlat: IFRS 4
összeget jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Biztosítási szer »Közzététel« (hatályát veszti:
ződésekből származó összegek« tengely alapértékét is 2021.1.1.)
jelöli. [Hivatkozás: Biztosítási szerződések típusai [mem
ber]]

ifrs-full

NetAmountsForPayfloatingRe X instant,
credit
ceivefixedInterestRateSwaps
ForWhichNetCashFlowsAre
Exchanged

Változót fizet (fixet kap)
kamatláb-swap ügyletek nettó
összegei, amelyeknél nettó cash
flow-k cseréjére kerül sor

Azon változót fizet (fixet kap) kamatláb-swap ügyletek Példa: IFRS 7 B11D c
nettó összegeihez kapcsolódó szerződéses diszkontálatlan
cash flow-k összege, amelyeknél nettó cash flow-k cseré
jére kerül sor. [Hivatkozás: Swap-szerződés [member]]

HU

ifrs-full
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Előtag

Közzététel: IAS 1 138 c,
közzététel: IAS 24 13
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

X instant,
debit

Címke

Eszközök (kötelezettségek)

Dokumentációs címke

Az eszközök kötelezettségekkel csökkentett összege.

Hivatkozások

NetAssetsLiabilities

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c,
példa: IFRS 1 IG63

ifrs-full

NetAssetsLiabilitiesAbstract

ifrs-full

NetAssetValueMember

ifrs-full

NetCurrentAssetsLiabilitie
sAbstract

ifrs-full

NetDebt

X instant,
credit

Nettó tartozás

ifrs-full

NetDeferredTaxAssets

X instant,
debit

Nettó halasztott adókövetelések A halasztott adókövetelések halasztott adókötelezett Általános gyakorlat:
ségekkel csökkentett összege, ahol a halasztott adóköve IAS 12 81 g i
telések abszolút értéke meghaladja a halasztott adókötele
zettségek abszolút értékét. [Hivatkozás: Halasztott adókö
vetelések; Halasztott adókötelezettségek]

ifrs-full

NetDeferredTaxAssetsAndLia
bilitiesAbstract

ifrs-full

NetDeferredTaxLiabilities

X instant,
credit

Nettó halasztott
adókötelezettségek

A halasztott adókötelezettségek halasztott adókövetelé Általános gyakorlat:
sekkel csökkentett összege, ahol a halasztott adókötele IAS 12 81 g i
zettségek abszolút értéke meghaladja a halasztott adókö
vetelések abszolút értékét. [Hivatkozás: Halasztott adókö
vetelések; Halasztott adókötelezettségek]

ifrs-full

NetDefinedBenefitLiabilityAs
setAxis

axis

Nettó meghatározott juttatási
kötelezettség (eszköz) [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IAS 19 140 a
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

HU

ifrs-full

Nettó eszközök
(kötelezettségek) [abstract]
member

Nettó eszközérték [member]

L 429/548

Előtag

Ez az elem az eszközök és kötelezettségek értékének Példa: IFRS 13 IE63, példa:
összehasonlításához használt értékelési módszert jelöli.
IFRS 13 93 d

A gazdálkodó egység nettó tartozásának összege.

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Nettó forgóeszközök (rövid
lejáratú kötelezettségek)
[abstract]

Nettó halasztott adókövetelések
és kötelezettségek [abstract]

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

member

Nettó meghatározott juttatási
kötelezettség (eszköz)
[member]

Ez az elem a nettó meghatározott juttatási kötelezettséget Közzététel: IAS 19 140 a
(eszközt) jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Nettó
meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz)« tengely
alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Nettó meghatározott
juttatási kötelezettség (eszköz)]

ifrs-full

NetEarnedPremium

X duration,
credit

Nettó megszolgált díjak

A biztosítási szerződések alapján megszolgált díj viszont Általános gyakorlat: IAS 1 85
biztosítási díjakkal csökkentett összege. [Hivatkozás:
Biztosítási szerződések típusai [member]]

ifrs-full

NetFinancialAssetsSubjectTo
OffsettingEnforceableMaster
NettingArrangementsOrSimi
larAgreements

X instant,
debit

Beszámítás, érvényesíthető
nettósítási keretmegállapodás
vagy hasonló megállapodás
tárgyát képező nettó pénzügyi
eszközök

Az érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy Közzététel: IFRS 7 13C e
hasonló megállapodás tárgyát képező, pénzügyi eszkö
zökkel szemben nem beszámított összegeknek a beszámí
tás, érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy
hasonló megállapodás tárgyát képező nettó pénzügyi
eszközökből történő levonását követően kapott, a pénz
ügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban szerepeltetett
összeg.

ifrs-full

NetFinancialAssetsSubjectTo
OffsettingEnforceableMaster
NettingArrangementsOrSimi
larAgreementsAbstract

ifrs-full

NetFinancialAssetsSubjectTo
OffsettingEnforceableMaster
NettingArrangementsOrSimi
larAgreementsInStatementOf
FinancialPosition

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

NetDefinedBenefitLiabilityAs
setMember

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Beszámítás, érvényesíthető
nettósítási keretmegállapodás
vagy hasonló megállapodás
tárgyát képező nettó pénzügyi
eszközök [abstract]

X instant,
debit

Azon pénzügyi eszközöknek a pénzügyi helyzetre vonat Közzététel: IFRS 7 13C c
kozó kimutatásban szerepeltetett nettó összege, amelyek
beszámítás, érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás
vagy hasonló megállapodás tárgyát képezik. [Hivatkozás:
Pénzügyi eszközök]

L 429/549

Beszámítás, érvényesíthető
nettósítási keretmegállapodás
vagy hasonló megállapodás
tárgyát képező nettó pénzügyi
eszközök a pénzügyi helyzetre
vonatkozó kimutatásban

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

NetFinancialLiabilitiesSubject
ToOffsettingEnforceableMas
terNettingArrangementsOrSi
milarAgreements

ifrs-full

NetFinancialLiabilitiesSubject
ToOffsettingEnforceableMas
terNettingArrangementsOrSi
milarAgreementsAbstract

ifrs-full

NetFinancialLiabilitiesSubject
ToOffsettingEnforceableMas
terNettingArrangementsOrSi
milarAgreementsInStatemen
tOfFinancialPosition

ifrs-full

NetFinancialLiabilitiesSubject
ToOffsettingEnforceableMas
terNettingArrangementsOrSi
milarAgreementsInStatemen
tOfFinancialPositionAbstract

ifrs-full

NetForeignExchangeGain

Hivatkozások

Beszámítás, érvényesíthető
nettósítási keretmegállapodás
vagy hasonló megállapodás
tárgyát képező nettó pénzügyi
eszközök a pénzügyi helyzetre
vonatkozó kimutatásban
[abstract]
X instant,
credit

Beszámítás, érvényesíthető
nettósítási keretmegállapodás
vagy hasonló megállapodás
tárgyát képező nettó pénzügyi
kötelezettségek

Az érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás vagy Közzététel: IFRS 7 13C e
hasonló megállapodás tárgyát képező, pénzügyi kötele
zettségekkel szemben nem beszámított összegeknek a
beszámítás, érvényesíthető nettósítási keretmegállapodás
vagy hasonló megállapodás tárgyát képező nettó pénzügyi
kötelezettségekből történő levonását követően kapott, a
pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban szerepeltetett
összeg.

Beszámítás, érvényesíthető
nettósítási keretmegállapodás
vagy hasonló megállapodás
tárgyát képező nettó pénzügyi
kötelezettségek [abstract]
X instant,
credit

Beszámítás, érvényesíthető
nettósítási keretmegállapodás
vagy hasonló megállapodás
tárgyát képező nettó pénzügyi
kötelezettségek a pénzügyi
helyzetre vonatkozó
kimutatásban

Azon pénzügyi kötelezettségeknek a pénzügyi helyzetre Közzététel: IFRS 7 13C c
vonatkozó kimutatásban szerepeltetett nettó összege,
amelyek beszámítás, érvényesíthető nettósítási keretmegál
lapodás vagy hasonló megállapodás tárgyát képezik.
[Hivatkozás: Pénzügyi kötelezettségek]

Beszámítás, érvényesíthető
nettósítási keretmegállapodás
vagy hasonló megállapodás
tárgyát képező nettó pénzügyi
kötelezettségek a pénzügyi
helyzetre vonatkozó
kimutatásban [abstract]
X duration,
credit

Nettó árfolyamnyereség

Az árfolyam-különbözetből származó nettó nyereség. Általános gyakorlat: IAS 21 52 a
[Hivatkozás: Árfolyamnyereség (-veszteség)]

2020.12.18.

ifrs-full

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

NetFinancialAssetsSubjectTo
OffsettingEnforceableMaster
NettingArrangementsOrSimi
larAgreementsInStatementOf
FinancialPositionAbstract

Címke

HU

ifrs-full

Az elem típusa
és attribútumai

L 429/550

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

NetForeignExchangeLoss

X duration,
debit

Nettó devizaárfolyam-veszteség Az árfolyam-különbözetből származó nettó veszteség. Általános gyakorlat: IAS 21 52 a
[Hivatkozás: Árfolyamnyereség (-veszteség)]

ifrs-full

NetInvestmentInFinanceLease

X instant,
debit

Nettó pénzügyilízing-befektetés A bruttó pénzügyilízing-befektetés az implicit lízingka Közzététel: IFRS 16 94
matlábbal diszkontálva. A pénzügyi lízing olyan lízing,
amely lényegében átadja a mögöttes eszköz tulajdonlá
sával járó összes kockázatot és hasznot. A bruttó pénz
ügyilízing-befektetés az alábbiak összege: a) a lízingbeadó
pénzügyi lízingből eredő lízingdíj-követelése; b) a lízing
beadót illető bármely nem garantált maradványérték. A
lízing implicit kamatlába az a kamatláb, amely a) a lízing
fizetésekre és b) a nem garantált maradványértékre olyan
jelenértéket ad, amely megegyezik i. a mögöttes eszköz
valós értéke; és ii. a lízingbeadónál felmerült kezdeti
közvetlen költségek összegével.

ifrs-full

NetLiabilitiesOrAssetsForRe
mainingCoverageExcluding
LossComponentMember

member

A fennmaradó fedezet nettó
kötelezettségei vagy eszközei,
kivéve a veszteségkomponenst
[member]

Ez az elem a fennmaradó fedezeti komponens nettó köte Közzététel: IFRS 17 100 a
lezettségeit vagy eszközeit jelöli, kivéve a veszteségkom (hatályos: 2021.1.1.)
ponenseket. A fennmaradó fedezetből eredő kötelezettség
a gazdálkodó egység kötelme még be nem következett
biztosítási eseményekre vonatkozó, hatályos biztosítási
szerződések alapján érvényes kárigények kivizsgálására és
kifizetésére (vagyis a fedezett időszak le nem járt részére
vonatkozó kötelem). [Hivatkozás: Biztosítási szerződések
[member]; Veszteségkomponens [member]]

ifrs-full

NetMovementInDeferredTa
xArisingFromRegulatoryDe
ferralAccountBalancesRelated
ToProfitOrLoss

X duration,
credit

Eredményhez kapcsolódó
hatósági halasztott
számlaegyenlegekből származó
halasztott adó nettó mozgása

Az eredményhez kapcsolódó hatósági halasztott számla Közzététel: IFRS 14 24,
egyenlegekből származó halasztott adó nettó mozgásának közzététel: IFRS 14 B12 b
összege. [Hivatkozás: Hatósági halasztott számlaegyenle
gekkel kapcsolatos halasztott adókövetelés; Hatósági
halasztott számlaegyenlegekkel kapcsolatos halasztott
adókötelezettség; Eredmény]

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag
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ifrs-full

NetMovementInOtherRegula
toryDeferralAccountBalances
RelatedToProfitOrLoss

X duration,
credit

ifrs-full

NetMovementInRegulatory
DeferralAccountBalancesRela
tedToOtherComprehensiveIn
comeAbstract

ifrs-full

NetMovementInRegulatory
DeferralAccountBalancesRela
tedToProfitOrLoss

ifrs-full

NetMovementInRegulatory
DeferralAccountBalancesRela
tedToProfitOrLossAbstract

ifrs-full

NetMovementInRegulatory
DeferralAccountBalancesRela
tedToProfitOrLossAndNetMo
vementInRelatedDeferredTax

ifrs-full

NetMovementInRegulatory
DeferralAccountBalancesRela
tedToProfitOrLossAndNetMo
vementInRelatedDeferredTa
xAbstract

Címke

Eredményhez kapcsolódó
egyéb hatósági halasztott
számlaegyenlegek nettó
mozgása

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A hatósági halasztott számlaegyenlegek olyan, ered Általános gyakorlat: IFRS 14 IE5,
ményhez kapcsolódó nettó mozgásának az összege, általános gyakorlat: IFRS 14 25
amelyet a gazdálkodó egység azonos kimutatáson vagy
megjegyzésen belül nem tesz közzé elkülönítetten. [Hivat
kozás: Eredményhez kapcsolódó hatósági halasztott szám
laegyenlegek nettó mozgása]

HU

Az elem típusa
és attribútumai

L 429/552

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

Egyéb átfogó jövedelemhez
kapcsolódó hatósági halasztott
számlaegyenlegek nettó
mozgása [abstract]

Eredményhez kapcsolódó
hatósági halasztott
számlaegyenlegek nettó
mozgása

Az eredményhez kapcsolódó hatósági halasztott számla Közzététel: IFRS 14 23,
egyenlegek nettó mozgásának összege. [Hivatkozás: Ható közzététel: IFRS 14 35
sági halasztott számlaegyenlegek [member]; Eredmény]

Eredményhez kapcsolódó
hatósági halasztott
számlaegyenlegek nettó
mozgása [abstract]

X duration,
credit

Eredményhez kapcsolódó
hatósági halasztott
számlaegyenlegek nettó
mozgása és a kapcsolódó
halasztott adó nettó mozgása

Az eredményhez kapcsolódó hatósági halasztott számla Közzététel: IFRS 14 24,
egyenlegek nettó mozgásának és a kapcsolódó halasztott közzététel: IFRS 14 B12 a
adó nettó mozgásának az összege. [Hivatkozás: Ered
ményhez kapcsolódó hatósági halasztott számlaegyen
legek nettó mozgása; Eredményhez kapcsolódó hatósági
halasztott számlaegyenlegekből származó halasztott adó
nettó mozgása]

2020.12.18.

Eredményhez kapcsolódó
hatósági halasztott
számlaegyenlegek nettó
mozgása és a kapcsolódó
halasztott adó nettó mozgása
[abstract]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

X duration,
credit

X duration,
credit

Eredményhez kapcsolódó
hatósági halasztott
számlaegyenlegek nettó
mozgása, a nem ellenőrző
részesedéseknek tulajdonítható
érték

Az eredményhez kapcsolódó hatósági halasztott számla Közzététel: IFRS 14 B25
egyenlegek nettó mozgásának összegéből a nem ellenőrző
részesedéseknek tulajdonítható érték. [Hivatkozás: Ered
ményhez kapcsolódó hatósági halasztott számlaegyen
legek nettó mozgása; Nem ellenőrző részesedések]

ifrs-full

NetMovementInRegulatory
DeferralAccountBalancesRela
tedToProfitOrLossDirectlyAs
sociatedWithDiscontinued
Operation

X duration,
credit

Közvetlenül a megszűnt
tevékenységekkel összefüggő,
eredményhez kapcsolódó
hatósági halasztott
számlaegyenlegek nettó
mozgása

A közvetlenül a megszűnt tevékenységekkel összefüggő, Közzététel: IFRS 14 25
eredményhez kapcsolódó hatósági halasztott számla
egyenlegek nettó mozgásának összege. [Hivatkozás: Ered
ményhez kapcsolódó hatósági halasztott számlaegyen
legek nettó mozgása; Megszűnt tevékenységek [member]]

ifrs-full

NetworkInfrastructureMember member

Hálózati infrastruktúra
[member]

Ez az elem az ingatlanok, gépek és berendezések olyan Általános gyakorlat: IAS 16 37
csoportját jelöli, amely a hálózati infrastruktúrát foglalja
magában. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

ifrs-full

NewIFRSsAxis

axis

Új IFRS-ek [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IAS 8 30 b
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

NewIFRSsMember

member

Új IFRS-ek [member]

Ez az elem a már kiadott, de még nem hatályos IFRS-eket Közzététel: IAS 8 30 b
jelöli. Egyéb elemek hiányában az »Új IFRS-ek« tengely
alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: IFRS-ek [member]]

ifrs-full

NewLiabilitiesContingentLia
bilitiesRecognisedInBusiness
Combination

X duration,
credit

Új kötelezettségek – üzleti
Az üzleti kombinációban megjelenített új függő kötele Általános gyakorlat: IFRS 3 B67 c
kombinációból származó függő zettségként megjelenített összeg. [Hivatkozás: Üzleti
kombinációból származó függő kötelezettségek]
kötelezettségek

ifrs-full

NewProvisionsOtherProvisi
ons

X duration,
credit

Új céltartalékok, egyéb
céltartalékok

Az új egyéb céltartalékként megjelenített összeg. [Hivat Általános gyakorlat: IAS 37 84 b
kozás: Egyéb céltartalékok]

ifrs-full

NineYearsBeforeReportingYe
arMember

member

A beszámoló évét megelőző
kilencedik év [member]

Ez az elem azt az évet jelöli, amely a beszámoló évének Közzététel: IFRS 17 130
vége előtt kilenc évvel ért véget.
(hatályos: 2021.1.1.)

Hivatkozások

L 429/553

NetMovementInRegulatory
DeferralAccountBalancesRela
tedToProfitOrLossAttributab
leToNoncontrollingInterests

Dokumentációs címke
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Címke
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Az elem típusa
és attribútumai

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Egy fedezeti instrumentum névértéke. [Hivatkozás: Fede Közzététel: IFRS 7 23B a,
zeti instrumentumok [member]]
közzététel: IFRS 7 24A d

ifrs-full

NominalAmountOfHedgin
gInstrumentsInHedgingRelati
onshipsToWhichAmend
mentsForInterestRateBench
markReformAreApplied

X instant

Azon fedezeti kapcsolatok
fedezeti instrumentumainak
névértéke, amelyekre
alkalmazzák a referenciakamatláb reformja szerinti
módosításokat

Azon fedezeti kapcsolatok fedezeti instrumentumainak Közzététel: IFRS 7.24H e
névértéke, amelyekre a gazdálkodó egység alkalmazza a
referencia-kamatláb reformja szerinti módosítások hatókö
rébe tartozó kivételeket [Hivatkozás: Fedezeti inst
rumentum névértéke]

ifrs-full

X instant
NominalOrPrincipalAmoun
tOfFinancialInstrumentOnDis
continuationOfMeasuremen
tAtFairValueThroughProfitOr
LossBecauseCreditDerivativeI
sUsedToManageCreditRisk

Pénzügyi instrumentum
névértéke vagy tőkeösszege az
eredménnyel szemben valós
értéken való értékelés amiatt
történő megszüntetésekor,
hogy a hitelkockázatot
hitelderivatívával kezelik

Egy pénzügyi instrumentum névértéke vagy tőkeösszege Közzététel: IFRS 7 24G c
az eredménnyel szemben valós értéken történő értékelés
amiatti megszüntetésekor, hogy az adott pénzügyi inst
rumentum hitelkockázatát hitelderivatívával kezelik.
[Hivatkozás: Hitelkockázat [member]; Származékos
termékek [member]; Pénzügyi instrumentumok, csoport
[member]]

ifrs-full

NonadjustingEventsAfterRe
portingPeriodAxis

axis

Beszámolási időszak vége utáni Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IAS 10 21
nem módosító események
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
[axis]
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

NonadjustingEventsMember

member

Beszámolási időszak vége utáni Ez az elem azokat a beszámolási időszak vége utáni Közzététel: IAS 10 21
nem módosító események
eseményeket jelöli, amelyek a beszámolási időszak vége
[member]
és a pénzügyi kimutatások közzétételre történő jóváha
gyásának időpontja között történnek, és a beszámolási
időszak végét követően kialakult körülményekre utalnak.
Egyéb elemek hiányában a »Beszámolási időszak vége
utáni nem módosító események« tengely alapértékét is
jelöli.

ifrs-full

NoncashAssetsDeclaredFor
DistributionToOwnersBefore
FinancialStatementsAuthori
sedForIssue

X instant,
debit

Pénzügyi kimutatások
közzétételre történő
jóváhagyását megelőzően, a
tulajdonosok közötti
felosztásra jóváhagyott nem
pénzbeli eszközök

Az osztalékként történő felosztásra jóváhagyott nem Közzététel: IFRIC 17 17 b
pénzbeli eszközök összege, ha a jóváhagyásra a beszámo
lási időszak végét követő, de a pénzügyi kimutatások
közzétételre történő jóváhagyását megelőző időpontban
kerül sor.

ifrs-full

NoncashAssetsDeclaredFor
DistributionToOwnersBefore
FinancialStatementsAuthori
sedForIssueAtFairValue

X instant,
debit

Pénzügyi kimutatások
közzétételre történő
jóváhagyását megelőzően, a
tulajdonosok közötti
felosztásra jóváhagyott nem
pénzbeli eszközök, valós
értéken

Az osztalékként történő felosztásra jóváhagyott nem Közzététel: IFRIC 17 17 c
pénzbeli eszközök valós értéke, ha a jóváhagyásra a
beszámolási időszak végét követő, de a pénzügyi kimuta
tások közzétételre történő jóváhagyását megelőző
időpontban kerül sor. [Hivatkozás: Valós értéken [mem
ber]; Pénzügyi kimutatások közzétételre történő jóváha
gyását megelőzően, a tulajdonosok közötti felosztásra
jóváhagyott nem pénzbeli eszközök]

2020.12.18.

X.XX instant Fedezeti instrumentum
névértéke
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NominalAmountOfHedgin
gInstrument

HU

ifrs-full
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Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Nem pénzbeli, biztosítékként
felhasznált olyan eszközök,
amelyeket az átvevőnek
szerződés vagy szokásjog
alapján joga van értékesíteni
vagy újra megterhelni

Az átvevőnek nyújtott azon nem pénzbeli biztosítékok Közzététel: IFRS 9 3.2.23 a,
(pl. adósság- vagy tőkeinstrumentumok) összege, közzététel: IAS 39 37 a (hatályát
amelyeket az átvevőnek szerződés vagy szokásjog alapján veszti: 2021.1.1.)
joga van értékesíteni, vagy újra megterhelni.

ifrs-full

NoncontrollingInterestInAc
quireeRecognisedAtAcquisiti
onDate

X instant,
credit

Akvizíció időpontjában a
felvásároltban kimutatott nem
ellenőrző részesedés

A felvásároltban lévő, az akvizíció időpontjára vonatko Közzététel: IFRS 3 B64 o i
zóan megjelenített nem ellenőrző részesedés összege
olyan üzleti kombinációknál, amelyekben a felvásárló a
felvásárolt tőkerészesedéseinek kevesebb mint 100 száza
lékát birtokolja az akvizíció időpontjában. [Hivatkozás:
Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

NoncontrollingInterests

X instant,
credit

Nem ellenőrző részesedések

Egy leányvállalatban lévő olyan saját tőke összege, amely Közzététel: IAS 1 54 q,
sem közvetlenül, sem közvetve nem tulajdonítható az közzététel: IFRS 10 22,
anyavállalatnak. [Hivatkozás: Leányvállalatok [member]]
közzététel: IFRS 12 12 f

ifrs-full

NoncontrollingInterestsMem
ber

member

Nem ellenőrző részesedések
[member]

Ez az elem egy leányvállalatban lévő olyan saját tőkét Közzététel: IAS 1 106
jelöl, amely sem közvetlenül, sem közvetve nem tulajdo
nítható az anyavállalatnak.

ifrs-full

NoncurrentAccruedIncome

X instant,
debit

Hosszú lejáratú elhatárolt
bevételek

A hosszú lejáratú elhatárolt bevételek összege. [Hivatko Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
zás: Elhatárolt bevételek]

ifrs-full

NoncurrentAdvances

X instant,
credit

Hosszú lejáratú kapott előlegek A jövőben nyújtandó árukért vagy szolgáltatásokért Általános gyakorlat: IAS 1 55
kapott kifizetések hosszú lejáratú összege. [Hivatkozás:
Kapott előlegek]

ifrs-full

NoncurrentAssets

X instant,
debit

Befektetett eszközök

Azon eszközök összege, amelyek nem felelnek meg a Közzététel: IAS 1 66, közzététel:
forgóeszközök fogalmának. [Hivatkozás: Forgóeszközök] IFRS 12 B12 b ii, példa:
IFRS 12 B10 b

L 429/555

X instant,
debit
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NoncashAssetsPledgedAsCol
lateralForWhichTransferee
HasRightByContractOrCus
tomToSellOrRepledgeCollate
ral

HU

ifrs-full
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NoncurrentAssetsAbstract

ifrs-full

NoncurrentAssetsHeldForSa
leMember

ifrs-full

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Befektetett eszközök [abstract]
member

NoncurrentAssetsOrDispo
X instant,
salGroupsClassifiedAsHeldFor debit
DistributionToOwners

Tulajdonosok közötti
felosztásra tartottá minősített
befektetett eszközök vagy
elidegenítési csoportok

A tulajdonosok közötti felosztásra tartottá minősített Közzététel: IFRS 5 38, közzététel:
befektetett eszközök vagy elidegenítési csoportok összege. IFRS 5 5A
[Hivatkozás: Befektetett eszközök]

ifrs-full

NoncurrentAssetsOrDispo
X instant,
salGroupsClassifiedAsHeldFor debit
Sale

Értékesítésre tartottá minősített Az értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök Közzététel: IFRS 5 38
befektetett eszközök vagy
vagy elidegenítési csoportok összege. [Hivatkozás: Értéke
elidegenítési csoportok
sítésre tartottá minősített elidegenítési csoportok [mem
ber]]

ifrs-full

NoncurrentAssetsOrDispo
member
salGroupsClassifiedAsHeldFor
SaleMember

Értékesítésre tartottá minősített
befektetett eszközök vagy
elidegenítési csoportok
[member]

Ez az elem az értékesítésre tartottá minősített befektetett Általános gyakorlat: IAS 36 127
eszközöket vagy elidegenítési csoportokat jelöli. [Hivatko
zás: Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési
csoportok [member]; Értékesítésre tartott befektetett
eszközök [member]]

ifrs-full

NoncurrentAssetsOrDispo
X instant,
salGroupsClassifiedAsHeldFor debit
SaleOrAsHeldForDistribution
ToOwners

Értékesítésre vagy tulajdonosok
közötti felosztásra tartottá
minősített befektetett eszközök
vagy elidegenítési csoportok

Az értékesítésre tartottá vagy a tulajdonosok közötti Közzététel: IAS 1 54 j
felosztásra tartottá minősített befektetett eszközök vagy
elidegenítési csoportok összege. [Hivatkozás: Tulajdo
nosok közötti felosztásra tartottá minősített befektetett
eszközök vagy elidegenítési csoportok; Értékesítésre
tartottá minősített befektetett eszközök vagy elidegenítési
csoportok]

ifrs-full

NoncurrentAssetsOrDispo
salGroupsClassifiedAsHeldFor
SaleOrAsHeldForDistribution
ToOwnersAbstract

Értékesítésre vagy tulajdonosok
közötti felosztásra tartottá
minősített befektetett eszközök
vagy elidegenítési csoportok
[abstract]

2020.12.18.

Ez az elem olyan, a jelenlegi állapotukban azonnal érté Példa: IFRS 13 IE60, példa: IFRS
kesíthető befektetett eszközöket jelöl, amelyekre az ilyen 13 94, általános gyakorlat:
eszközök értékesítése esetében megszokott feltételek IFRS 5 38
vonatkoznak, és amelyek értékesítése nagyon valószínű.
[Hivatkozás: Befektetett eszközök]
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eszközök [member]
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Befektetett eszközök, amelyek
nem pénzügyi
instrumentumok, nem
halasztott adókövetelések, nem
munkaviszony megszűnése
utáni juttatási eszközök és nem
biztosítási szerződésekből
eredő jogok

Azon befektetett eszközök összege, amelyek nem pénz Közzététel: IFRS 8 33 b
ügyi instrumentumok, nem halasztott adókövetelések,
nem munkaviszony megszűnése utáni juttatási eszközök
és nem biztosítási szerződésekből eredő jogok. [Hivatko
zás: Halasztott adókövetelések; Pénzügyi instrumentumok,
csoport [member]; Befektetett eszközök; Biztosítási szer
ződések típusai [member]]

ifrs-full

NoncurrentAssetsRecognise
dAsOfAcquisitionDate

X instant,
debit

Akvizíció időpontjára
vonatkozóan megjelenített
befektetett eszközök

Az üzleti kombinációban megszerzett befektetett eszkö Általános gyakorlat: IFRS 3 B64 i
zöknek az akvizíció időpontjára vonatkozóan megjelení
tett összege. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

NoncurrentBiologicalAssets

X instant,
debit

Hosszú lejáratú biológiai
eszközök

A hosszú lejáratú biológiai eszközök összege. [Hivatkozás: Közzététel: IAS 1 54 f
Biológiai eszközök]

ifrs-full

NoncurrentBiologicalAssetsM member
ember

Hosszú lejáratú biológiai
eszközök [member]

Ez az elem a hosszú lejáratú biológiai eszközöket jelöli. Általános gyakorlat: IAS 41 50
[Hivatkozás: Biológiai eszközök]

ifrs-full

NoncurrentContractAssets

X instant,
debit

Hosszú lejáratú szerződéses
eszközök

A hosszú lejáratú szerződéses eszközök összege. [Hivat Közzététel: IFRS 15 105
kozás: Szerződéses eszközök]

ifrs-full

NoncurrentContractLiabilities

X instant,
credit

Hosszú lejáratú szerződéses
kötelezettségek

A hosszú lejáratú szerződéses kötelezettségek összege. Közzététel: IFRS 15 105
[Hivatkozás: Szerződéses kötelezettségek]

ifrs-full

NoncurrentDebtInstrument
sIssued

X instant,
credit

Hosszú lejáratú kibocsátott
adósságinstrumentumok

A kibocsátott hosszú lejáratú adósságinstrumentumok Általános gyakorlat: IAS 1 55
összege. [Hivatkozás: Kibocsátott adósságinstrumentu
mok]

ifrs-full

NoncurrentDepositsFromCus
tomers

X instant,
credit

Ügyfelektől származó hosszú
lejáratú betétállomány

Az ügyfelektől származó hosszú lejáratú betétállomány Általános gyakorlat: IAS 1 55
összege. [Hivatkozás: Ügyfelektől származó betétállo
mány]

ifrs-full

NoncurrentDerivativeFinanci
alAssets

X instant,
debit

Hosszú lejáratú származékos
pénzügyi eszközök

A hosszú lejáratú származékos pénzügyi eszközök Általános gyakorlat: IAS 1 55
összege. [Hivatkozás: Származékos pénzügyi eszközök]

ifrs-full

NoncurrentDerivativeFinanci
alLiabilities

X instant,
credit

Hosszú lejáratú származékos
pénzügyi kötelezettségek

A hosszú lejáratú származékos pénzügyi kötelezettségek Általános gyakorlat: IAS 1 55
összege. [Hivatkozás: Származékos pénzügyi kötelezett
ségek]

ifrs-full

NoncurrentDividendPayables

X instant,
credit

Hosszú lejáratú osztalékfizetési
kötelezettségek

A hosszú lejáratú osztalékfizetési kötelezettségek összege. Általános gyakorlat: IAS 1 55
[Hivatkozás: Osztalékfizetési kötelezettségek]

ifrs-full

NoncurrentExciseTaxPayables

X instant,
credit

Hosszú lejáratú fizetendő
jövedéki adó

A fizetendő jövedéki adó hosszú lejáratú összege. [Hivat Általános gyakorlat: IAS 1 78
kozás: Fizetendő jövedéki adó]
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NoncurrentAssetsOtherThan
FinancialInstrumentsDeferred
TaxAssetsPostemploymentBe
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gUnderInsuranceContracts
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Hosszú lejáratú pénzügyilízing- A hosszú lejáratú pénzügyilízing-követelések összege. Általános gyakorlat: IAS 1 55
követelések
[Hivatkozás: Pénzügyilízing-követelések]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssets

X instant,
debit

Befektetett pénzügyi eszközök

A befektetett pénzügyi eszközök összege. [Hivatkozás: Közzététel: IFRS 7 25
Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsA
tAmortisedCost

X instant,
debit

Befektetett pénzügyi eszközök
amortizált bekerülési értéken

Az amortizált bekerülési értéken értékelt befektetett pénz Közzététel: IFRS 7 8 f
ügyi eszközök összege. [Hivatkozás: Amortizált bekerülési
értéken értékelt pénzügyi eszközök]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughOther
ComprehensiveIncome

X instant,
debit

Egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken értékelt
befektetett pénzügyi eszközök

Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken Közzététel: IFRS 7 8 h
értékelt befektetett pénzügyi eszközök összege. [Hivatko
zás: Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken
értékelt pénzügyi eszközök]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeAbst
ract

Egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken értékelt
befektetett pénzügyi eszközök
[abstract]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt X instant,
FairValueThroughProfitOrLoss debit

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt befektetett
pénzügyi eszközök

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOrLos
sAbstract

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt befektetett
pénzügyi eszközök [abstract]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
LossClassifiedAsHeldForTra
ding

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt befektetett
pénzügyi eszközök, kereskedési
céllal tartottként besorolva

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt befekte Közzététel: IFRS 7 8 a
tett pénzügyi eszközök összege. [Hivatkozás: Az ered
ménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszkö
zök]

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, kereske Általános gyakorlat: IAS 1 55,
dési céllal tartottként besorolt befektetett pénzügyi közzététel: IFRS 7 8 a (hatályát
eszközök összege. [Hivatkozás: Eredménnyel szemben veszti: 2021.1.1.)
valós értéken értékelt, kereskedési céllal tartottként beso
rolt pénzügyi eszközök]
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Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt befektetett
pénzügyi eszközök, kezdeti
megjelenítéskor vagy később
megjelölve

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, kezdeti Közzététel: IFRS 7 8 a
megjelenítéskor vagy később ekként megjelölt befektetett
pénzügyi eszközök összege. [Hivatkozás: Eredménnyel
szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök,
kezdeti megjelenítéskor vagy később megjelölve]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
LossMandatorilyMeasuredAt
FairValue

X instant,
debit

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt befektetett
pénzügyi eszközök, kötelezően
valós értéken értékelve

Az IFRS 9 standardnak megfelelően kötelezően az ered Közzététel: IFRS 7 8 a
ménnyel szemben valós értéken értékelt befektetett pénz
ügyi eszközök összege. [Hivatkozás: Eredménnyel
szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök, köte
lezően valós értéken értékelve]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt X instant,
FairValueThroughProfitOr
debit
LossMeasuredAsSuchInAccor
danceWithExemptionForReac
quisitionOfOwnEquityInstru
ments

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt befektetett
pénzügyi eszközök a saját
tőkeinstrumentumok
visszavásárlására vonatkozó
mentességnek megfelelően
ekként értékelve

Azon eredménnyel szemben valós értéken értékelt befek Közzététel: IFRS 7 8 a (hatályos:
tetett pénzügyi eszközök összege, amelyeket a saját tőke 2021.1.1.)
instrumentumok visszavásárlására vonatkozó mentes
ségnek megfelelően ekként értékelnek. [Hivatkozás: Ered
ménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszkö
zök, a saját tőkeinstrumentumok visszavásárlására vonat
kozó mentességnek megfelelően ekként értékelve]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsAt
FairValueThroughProfitOr
LossMeasuredAsSuchInAccor
danceWithExemptionForRe
purchaseOfOwnFinancialLia
bilities

X instant,
debit

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt befektetett
pénzügyi eszközök, a saját
pénzügyi kötelezettségek
visszavásárlására vonatkozó
mentességnek megfelelően
ekként értékelve

Azon eredménnyel szemben valós értéken értékelt befek Közzététel: IFRS 7 8 a (hatályos:
tetett pénzügyi eszközök összege, amelyeket a saját pénz 2021.1.1.)
ügyi kötelezettségek visszavásárlására vonatkozó mentes
ségnek megfelelően ekként értékelnek. [Hivatkozás: Ered
ménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszkö
zök, a saját pénzügyi kötelezettségek visszavásárlására
vonatkozó mentességnek megfelelően ekként értékelve]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsA
vailableforsale

X instant,
debit

Értékesíthető befektetett
pénzügyi eszközök

Az értékesíthető befektetett pénzügyi eszközök összege. Közzététel: IFRS 7 8 d (hatályát
[Hivatkozás: Értékesíthető pénzügyi eszközök; Befektetett veszti: 2021.1.1.)
pénzügyi eszközök]

ifrs-full

NoncurrentFinancialAssetsMe X instant,
asuredAtFairValueThroughOt debit
herComprehensiveIncome

Egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken értékelt
befektetett pénzügyi eszközök

Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken Közzététel: IFRS 7 8 h
értékelt befektetett pénzügyi eszközök összege. [Hivatko
zás: Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken
értékelt pénzügyi eszközök]
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Hosszú lejáratú pénzügyi
kötelezettségek

A hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek összege. Közzététel: IFRS 7 25
[Hivatkozás: Pénzügyi kötelezettségek]

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilitie
sAtAmortisedCost

X instant,
credit

Hosszú lejáratú pénzügyi
kötelezettségek amortizált
bekerülési értéken

Az amortizált bekerülési értéken értékelt hosszú lejáratú Közzététel: IFRS 7 8 g, közzététel:
pénzügyi kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Amortizált IFRS 7 8 f (hatályát veszti:
bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek]
2021.1.1.)

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilitie
sAtFairValueThroughProfitOr
Loss

X instant,
credit

Eredménnyel szemben valós
Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt hosszú Közzététel: IFRS 7 8 e
értéken értékelt hosszú lejáratú lejáratú pénzügyi kötelezettségek összege. [Hivatkozás:
pénzügyi kötelezettségek
Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi
kötelezettségek]

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilitie
sAtFairValueThroughProfitOr
LossAbstract

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilitie
sAtFairValueThroughProfitOr
LossClassifiedAsHeldForTra
ding

X instant,
credit

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt hosszú lejáratú
pénzügyi kötelezettségek,
kereskedési céllal tartottként
besorolva

Azon eredménnyel szemben valós értéken értékelt hosszú Közzététel: IFRS 7 8 e
lejáratú pénzügyi kötelezettségek összege, amelyek
megfelelnek a kereskedési céllal tartás fogalmának. [Hivat
kozás: Eredménnyel szemben valós értéken értékelt
hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek]

ifrs-full

NoncurrentFinancialLiabilitie
sAtFairValueThroughProfitOr
LossDesignatedUponInitialRe
cognition

X instant,
credit

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt hosszú lejáratú
pénzügyi kötelezettségek,
kezdeti megjelenítéskor vagy
később megjelölve

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, kezdeti Közzététel: IFRS 7 8 e
megjelenítéskor vagy később ekként megjelölt hosszú lejá
ratú pénzügyi kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Ered
ménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötele
zettségek, kezdeti megjelenítéskor vagy később megjelöl
ve]

ifrs-full

NoncurrentGovernment
Grants

X instant,
credit

Hosszú lejáratú állami
támogatások

A pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban halasztott Általános gyakorlat: IAS 1 55
bevételként megjelenített hosszú lejáratú állami támoga
tások összege. [Hivatkozás: Kormányzat [member];
Halasztott bevételek; Állami támogatások]

ifrs-full

NoncurrentHeldtomaturityIn
vestments

X instant,
debit

Hosszú lejáratú, lejáratig
tartandó befektetések

A hosszú lejáratú, lejáratig tartandó befektetések összege. Közzététel: IFRS 7 8 b (hatályát
[Hivatkozás: Lejáratig tartandó befektetések]
veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

NoncurrentInterestPayable

X instant,
credit

Hosszú lejáratú kamatfizetési
kötelezettség

A hosszú lejáratú kamatfizetési kötelezettség összege. Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
[Hivatkozás: Kamatfizetési kötelezettség]

Eredménnyel szemben valós
értéken értékelt hosszú lejáratú
pénzügyi kötelezettségek
[abstract]
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NoncurrentInterestReceivable

X instant,
debit

Hosszú lejáratú kamatkövetelés A hosszú lejáratú kamatkövetelés összege. [Hivatkozás: Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
Kamatkövetelés]

ifrs-full

NoncurrentInventories

X instant,
debit

Hosszú lejáratú készletek

ifrs-full

NoncurrentInventoriesAri
singFromExtractiveActivitie
sAbstract

ifrs-full

NoncurrentInvestmentsInE
quityInstrumentsDesignate
dAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncome

X instant,
debit

Egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken
értékeltként megjelölt,
tőkeinstrumentumokban lévő
hosszú lejáratú befektetések

A gazdálkodó egység által az egyéb átfogó jövedelemmel Közzététel: IFRS 7 8 h
szemben valós értéken értékeltként megjelölt, tőkeinst
rumentumokban lévő hosszú lejáratú befektetések
összege. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken értékeltként megjelölt, tőkeinst
rumentumokban lévő befektetések]

ifrs-full

NoncurrentInvestmentsOt
herThanInvestmentsAccoun
tedForUsingEquityMethod

X instant,
debit

Tőkemódszerrel elszámolt
befektetéseken kívüli hosszú
lejáratú befektetések

A tőkemódszerrel elszámolt befektetéseken kívüli hosszú Általános gyakorlat: IAS 1 55
lejáratú befektetések összege. [Hivatkozás: Tőkemódszerrel
elszámolt befektetések; Befektetett eszközök; Tőkemód
szerrel elszámolt befektetéseken kívüli befektetések]

ifrs-full

NoncurrentLeaseLiabilities

X instant,
credit

Hosszú lejáratú
lízingkötelezettségek

A hosszú lejáratú lízingkötelezettségek összege. [Hivatko Közzététel: IFRS 16 47 b
zás: Lízingkötelezettségek]

ifrs-full

NoncurrentLeasePrepayments

X instant,
debit

Hosszú lejáratú
lízingdíjelőlegek

A hosszú lejáratú lízingdíjelőlegek összege. [Hivatkozás: Általános gyakorlat: IAS 1 55
Hosszú lejáratú előlegek]

ifrs-full

NoncurrentLiabilities

X instant,
credit

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Azon kötelezettségek összege, amelyek nem felelnek meg Közzététel: IAS 1 69, közzététel:
a rövid lejáratú kötelezettségek fogalmának. [Hivatkozás: IFRS 12 B12 b iv, példa:
Rövid lejáratú kötelezettségek]
IFRS 12 B10 b

ifrs-full

NoncurrentLiabilitiesAbstract

ifrs-full

NoncurrentLiabilitiesRecogni
sedAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Akvizíció időpontjára
vonatkozóan megjelenített,
hosszú lejáratú kötelezettségek

Az üzleti kombinációban vállalt hosszú lejáratú kötele Általános gyakorlat: IFRS 3 B64 i
zettségnek az akvizíció időpontjára vonatkozóan megjele
nített összege. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [mem
ber]]

ifrs-full

NoncurrentLoansAndRecei
vables

X instant,
debit

Hosszú lejáratú kölcsönök és
követelések

A hosszú lejáratú kölcsönök és követelések összege. Közzététel: IFRS 7 8 c (hatályát
[Hivatkozás: Kölcsönök és követelések]
veszti: 2021.1.1.)

A hosszú lejáratú készletek összege. [Hivatkozás: Készle Közzététel: IAS 1 54 g
tek]
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[abstract]
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NoncurrentNoncashAssetsP
X instant,
ledgedAsCollateralForWhichT debit
ransfereeHasRightByContrac
tOrCustomToSellOrRepledge
Collateral

Hosszú lejáratú nem pénzbeli,
biztosítékként felhasznált olyan
eszközök, amelyeket az
átvevőnek szerződés vagy
szokásjog alapján joga van
értékesíteni vagy újra
megterhelni

Az átvevőnek nyújtott azon hosszú lejáratú nem pénzbeli Közzététel: IFRS 9 3.2.23 a,
biztosítékok (pl. adósság- vagy tőkeinstrumentumok) közzététel: IAS 39 37 a (hatályát
összege, amelyeket az átvevőnek szerződés vagy szokásjog veszti: 2021.1.1.)
alapján joga van értékesíteni, vagy újra megterhelni.

ifrs-full

NoncurrentOreStockpiles

X instant,
debit

Hosszú lejáratú érckészlet

Az érckészlet értékének besorolása hosszú lejáratú kész Általános gyakorlat: IAS 2 37
letként. [Hivatkozás: Készletek]

ifrs-full

NoncurrentPayables

X instant,
credit

Szállítói és egyéb hosszú
lejáratú kötelezettségek

A hosszú lejáratú szállítói kötelezettségek és a hosszú Közzététel: IAS 1 54 k
lejáratú egyéb kötelezettségek összege. [Hivatkozás:
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek; Hosszú lejáratú
szállítói kötelezettségek]

ifrs-full

NoncurrentPayablesAbstract

ifrs-full

NoncurrentPayablesForPur
chaseOfEnergy

X instant,
credit

Energiabeszerzés miatti hosszú
lejáratú kötelezettségek

ifrs-full

NoncurrentPayablesForPur
chaseOfNoncurrentAssets

X instant,
credit

Befektetett eszközök beszerzése A befektetett eszközök beszerzése miatti hosszú lejáratú Általános gyakorlat: IAS 1 78
miatti hosszú lejáratú
kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Befektetett eszközök
kötelezettségek
beszerzése miatti kötelezettségek]

ifrs-full

NoncurrentPayablesOnSocial
SecurityAndTaxesOtherTha
nIncomeTax

X instant,
credit

Hosszú lejáratú
társadalombiztosítási és
adófizetési kötelezettségek, a
nyereségadó kivételével

A nyereségadón kívüli hosszú lejáratú társadalombiztosí Általános gyakorlat: IAS 1 78
tási és adófizetési kötelezettségek összege. [Hivatkozás:
Társadalombiztosítási és adófizetési kötelezettségek, a
nyereségadó kivételével]

ifrs-full

NoncurrentPayablesToRela
tedParties

X instant,
credit

Kapcsolt felekkel szembeni
hosszú lejáratú kötelezettségek

A kapcsolt felekkel szembeni hosszú lejáratú kötelezett Általános gyakorlat: IAS 1 78
ségek összege. [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member];
Kapcsolt felekkel szembeni kötelezettségek]

ifrs-full

NoncurrentPayablesToTrade
Suppliers

X instant,
credit

Hosszú lejáratú szállítói
kötelezettségek

A gazdálkodó egység tevékenységével összefüggésben Általános gyakorlat: IAS 1 78
áruszállítóknak és szolgáltatásnyújtóknak járó kifizetések
hosszú lejáratú összege. [Hivatkozás: Szállítói kötelezett
ségek]

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncur
rentBondsIssued

X instant,
credit

Kibocsátott hosszú lejáratú
A kibocsátott hosszú lejáratú kötvények hosszú lejáratú Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
kötvények hosszú lejáratú része része. [Hivatkozás: Kibocsátott kötvények]
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Az energiabeszerzés miatti hosszú lejáratú kötelezettségek Általános gyakorlat: IAS 1 78
összege. [Hivatkozás: Energiabeszerzés miatti kötelezett
ségek]
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NoncurrentPortionOfNoncur
rentBorrowingsByTypeAbst
ract

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncur
rentCommercialPapersIssued

X instant,
credit

Kibocsátott hosszú lejáratú
kereskedelmi értékpapírok
hosszú lejáratú része

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncur
rentLoansReceived

X instant,
credit

Kapott hosszú lejáratú
A kapott hosszú lejáratú kölcsönök hosszú lejáratú része. Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
kölcsönök hosszú lejáratú része [Hivatkozás: Kapott kölcsönök]

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncur
rentNotesAndDebenturesIs
sued

X instant,
credit

Kibocsátott hosszú lejáratú
kötelezvények és adóslevelek
hosszú lejáratú része

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncur
rentSecuredBankLoansRecei
ved

X instant,
credit

Kapott, biztosítékkal fedezett,
A kapott, biztosítékkal fedezett, hosszú lejáratú banki Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
hosszú lejáratú banki
kölcsönök hosszú lejáratú része. [Hivatkozás: Biztosítékkal
kölcsönök hosszú lejáratú része fedezett kapott banki kölcsönök]

ifrs-full

NoncurrentPortionOfNoncur
rentUnsecuredBankLoansRe
ceived

X instant,
credit

Kapott, biztosíték nélküli,
A kapott, biztosíték nélküli, hosszú lejáratú banki Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
hosszú lejáratú banki
kölcsönök hosszú lejáratú része. [Hivatkozás: Biztosíték
kölcsönök hosszú lejáratú része nélküli kapott banki kölcsönök]

ifrs-full

NoncurrentPortionOfOther
NoncurrentBorrowings

X instant,
credit

Egyéb hosszú lejáratú
hitelfelvételek hosszú lejáratú
része

Az egyéb hosszú lejáratú hitelfelvételek hosszú lejáratú Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
része. [Hivatkozás: Egyéb hitelfelvételek]

ifrs-full

NoncurrentPrepayments

X instant,
debit

Hosszú lejáratú előre fizetett
ráfordítások

A hosszú lejáratú előre fizetett ráfordítások összege. Példa: IAS 1 78 b
[Hivatkozás: Előre fizetett ráfordítások]

ifrs-full

NoncurrentPrepaymentsAnd
NoncurrentAccruedIncome

X instant,
debit

Hosszú lejáratú előre fizetett
ráfordítások és hosszú lejáratú
elhatárolt bevételek

A hosszú lejáratú előre fizetett ráfordítások és hosszú Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
lejáratú elhatárolt bevételek összege. [Hivatkozás: Előre
fizetett ráfordítások; Elhatárolt bevételek]

ifrs-full

NoncurrentPrepaymentsAnd
NoncurrentAccruedIncome
Abstract

ifrs-full

NoncurrentProgrammingAs
sets

X instant,
debit

Befektetett programozási
eszközök

A befektetett programozási eszközök összege. [Hivatko Általános gyakorlat: IAS 1 55
zás: Programozási eszközök]

ifrs-full

NoncurrentProvisions

X instant,
credit

Hosszú lejáratú céltartalékok

A hosszú lejáratú céltartalékok összege. [Hivatkozás: Közzététel: IAS 1 54 l
Céltartalékok]

Hosszú lejáratú hitelfelvételek
hosszú lejáratú része, típus
szerint [abstract]
A kibocsátott hosszú lejáratú kereskedelmi értékpapírok Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
hosszú lejáratú része. [Hivatkozás: Kibocsátott kereske
delmi értékpapírok]

HU

ifrs-full
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A kibocsátott hosszú lejáratú kötelezvények és adóslevelek Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
hosszú lejáratú része. [Hivatkozás: Kibocsátott kötelezvé
nyek és adóslevelek]
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NoncurrentProvisionsAbstract

Hosszú lejáratú céltartalékok
[abstract]

ifrs-full

NoncurrentProvisionsForEmp X instant,
credit
loyeeBenefits

Hosszú lejáratú céltartalékok
munkavállalói juttatásokra

ifrs-full

NoncurrentReceivables

Vevő- és egyéb hosszú lejáratú A hosszú lejáratú vevőkövetelések és a hosszú lejáratú Közzététel: IAS 1 54 h,
követelések
egyéb követelések összege. [Hivatkozás: Hosszú lejáratú közzététel: IAS 1 78 b
vevőkövetelések, Egyéb hosszú lejáratú követelések]

ifrs-full

NoncurrentReceivablesAbst
ract

ifrs-full

NoncurrentReceivablesDueF
romAssociates

X instant,
debit

Társult vállalkozásokkal
szembeni hosszú lejáratú
követelések

A társult vállalkozásokkal szembeni hosszú lejáratú köve Általános gyakorlat: IAS 1 78 b
telések összege. [Hivatkozás: Társult vállalkozások [mem
ber]]

ifrs-full

NoncurrentReceivablesDueF
romJointVentures

X instant,
debit

Közös vállalkozásokkal
szembeni hosszú lejáratú
követelések

A közös vállalkozásokkal szembeni hosszú lejáratú köve Általános gyakorlat: IAS 1 78 b
telések összege. [Hivatkozás: Közös vállalkozások [mem
ber]]

ifrs-full

NoncurrentReceivablesDueF
romRelatedParties

X instant,
debit

Kapcsolt felekkel szembeni
hosszú lejáratú követelések

A kapcsolt felekkel szembeni hosszú lejáratú követelések Példa: IAS 1 78 b
összege. [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]

ifrs-full

NoncurrentReceivablesFrom
ContractsWithCustomers

X instant,
debit

Vevői szerződésekből
származó hosszú lejáratú
követelések

A vevői szerződésekből származó hosszú lejáratú követe Közzététel: IFRS 15 105
lések összege. [Hivatkozás: Vevői szerződésekből szár
mazó követelések]

ifrs-full

NoncurrentReceivablesFrom
RentalOfProperties

X instant,
debit

Ingatlanok bérbeadásából
származó hosszú lejáratú
követelések

Az ingatlanok bérbeadásából származó hosszú lejáratú Általános gyakorlat: IAS 1 78 b
követelések összege. [Hivatkozás: Ingatlanok bérbeadá
sából származó követelések]

ifrs-full

NoncurrentReceivablesFrom
SaleOfProperties

X instant,
debit

Ingatlanok értékesítéséből
származó hosszú lejáratú
követelések

Az ingatlanok értékesítéséből származó hosszú lejáratú Általános gyakorlat: IAS 1 78 b
követelések összege. [Hivatkozás: Ingatlanok értékesíté
séből származó követelések]

ifrs-full

NoncurrentReceivablesFrom
TaxesOtherThanIncomeTax

X instant,
debit

Hosszú lejáratú adókövetelések, A nyereségadón kívüli hosszú lejáratú adókövetelések Általános gyakorlat: IAS 1 78 b
a nyereségadó kivételével
összege. [Hivatkozás: Adókövetelések, a nyereségadó kivé
telével]

ifrs-full

NoncurrentRecognisedAssets
DefinedBenefitPlan

X instant,
debit

Hosszú lejáratú nettó
meghatározott juttatási eszköz

A hosszú lejáratú nettó meghatározott juttatási eszköz Általános gyakorlat: IAS 1 55
összege. [Hivatkozás: Nettó meghatározott juttatási
eszköz]

ifrs-full

NoncurrentRecognisedLiabili
tiesDefinedBenefitPlan

X instant,
credit

Hosszú lejáratú nettó
meghatározott juttatási
kötelezettség

A hosszú lejáratú nettó meghatározott juttatási kötele Általános gyakorlat: IAS 1 55
zettség összege. [Hivatkozás: Nettó meghatározott jutta
tási kötelezettség]

X instant,
debit

A munkavállalói juttatásokra képzett hosszú lejáratú Közzététel: IAS 1 78 d
céltartalékok összege. [Hivatkozás: Céltartalékok munka
vállalói juttatásokra]
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Visszatérítésekre képzett,
hosszú lejáratú céltartalék

A visszatérítésekre képzett, hosszú lejáratú céltartalék Példa: IAS 37 4. példa,
összege. [Hivatkozás: Visszatérítésekre képzett céltartalék] visszatérítési politika, példa:
IAS 37 87

ifrs-full

NoncurrentRestrictedCas
hAndCashEquivalents

X instant,
debit

Hosszú lejáratú, korlátozás
alatt álló pénzeszközök és
pénzeszköz-egyenértékesek

A hosszú lejáratú, korlátozás alatt álló pénzeszközök és Általános gyakorlat: IAS 1 55
pénzeszköz-egyenértékesek összege. [Hivatkozás: Korlá
tozás alatt álló pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértéke
sek]

ifrs-full

NoncurrentRetentionPayables

X instant,
credit

Visszatartásból származó
hosszú lejáratú kötelezettségek

A visszatartásból származó hosszú lejáratú kötelezettségek Általános gyakorlat: IAS 1 78
összege. [Hivatkozás: Visszatartásból származó kötelezett
ségek]

ifrs-full

NoncurrentTradeReceivables

X instant,
debit

Hosszú lejáratú
vevőkövetelések

A hosszú lejáratú vevőkövetelések összege. [Hivatkozás: Példa: IAS 1 78 b
Vevőkövetelések]

ifrs-full

NoncurrentValueAddedTax
Payables

X instant,
credit

Hosszú lejáratú fizetendő
hozzáadottérték-adó

A fizetendő hozzáadottérték-adó hosszú lejáratú összege. Általános gyakorlat: IAS 1 78
[Hivatkozás: Fizetendő hozzáadottérték-adó]

ifrs-full

NoncurrentValueAddedTax
Receivables

X instant,
debit

Hosszú lejáratú
hozzáadottértékadó-követelés

A hozzáadottértékadó-követelés hosszú lejáratú összege. Általános gyakorlat: IAS 1 78 b
[Hivatkozás: Hozzáadottértékadó-követelések]

ifrs-full

NonderivativeFinancialLiabili
tiesUndiscountedCashFlows

X instant,
credit

Nem származékos pénzügyi
A nem származékos pénzügyi kötelezettségekkel kapcso Közzététel: IFRS 7 39 a
kötelezettségek, diszkontálatlan latos szerződéses diszkontálatlan cash flow-k összege.
cash flow-k

ifrs-full

NonderivativeInvestment
X instant,
credit
ContractLiabilitiesMeasure
dAtFairValueThroughProfitOr
LossApplyingIAS39

ifrs-full

NongovernmentCustomersM
ember

ifrs-full

NoninsuranceAssetsAcquired
ByExercisingRightsToRecove
ries

Az eredménnyel szemben valós
értéken értékelt nem
származékos befektetési
szerződésekből eredő
kötelezettségek az IAS 39
standardot alkalmazva

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt nem szár Közzététel: IFRS 4 39C a (hatályát
mazékos befektetési szerződésekből eredő kötelezett veszti: 2021.1.1.)
ségeknek az IAS 39 standard alkalmazásával számított
összege. [Hivatkozás: Származékos termékek [member]]

member

Nem kormányzati vevők
[member]

Ez az elem a nem kormányzati vevőket jelöli. [Hivatkozás: Példa: IFRS 15 B89 c
Kormányzat [member]]

X instant,
credit

Megtérülésre vonatkozó jogok
érvényesítése útján szerzett
nem biztosítási eszközök

A megtérülésre vonatkozó jogok érvényesítése útján szer Példa: IFRS 4 IG22 h (hatályát
veszti: 2021.1.1.), példa:
zett nem biztosítási eszközök összege.
IFRS 4 37 b (hatályát veszti:
2021.1.1.)
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NonlifeInsuranceContractsM
ember

member

Nem-élet biztosítási
szerződések [member]

Ez az elem a nem-élet biztosítási szerződéseket jelöli. Általános gyakorlat: IFRS 4
[Hivatkozás: Biztosítási szerződések típusai [member]]
»Közzététel« (hatályát veszti:
2021.1.1.)

ifrs-full

NonrecurringFairValueMeasu
rementMember

member

Nem ismétlődő valósértékmeghatározás [member]

Ez az elem olyan valós értéken történő értékeléseket jelöl, Közzététel: IFRS 13 93 a
amelyeket más IFRS-ek bizonyos körülmények között
előírnak vagy megengednek a pénzügyi helyzetre vonat
kozó kimutatásban. [Hivatkozás: IFRS-ek [member]]

ifrs-full

NonsubscriptionCirculation
Revenue

X duration,
credit

Nem előfizetésből származó
terjesztési bevétel

A nem előfizetésből származó terjesztési bevétel összege. Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
[Hivatkozás: Bevételek; Terjesztési bevétel]

esef_cor

NotesAccountingPoliciesAnd
MandatoryTags

ifrs-full

NotesAndDebenturesIssued

X instant,
credit

Kibocsátott kötelezvények és
adóslevelek

ifrs-full

NotInternallyGeneratedMem
ber

member

Nem saját előállítású [member] Ez az elem a nem a gazdálkodó egység által előállított Közzététel: IAS 38 118
tételeket jelöli.

ifrs-full

NotionalAmount

X instant

Névleges összeg

Valamely pénzügyi instrumentum névleges vagy Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
névértéke, amely alapján az adott instrumentummal
kapcsolatos kifizetéseket kiszámítják.

ifrs-full

NotLaterThanOneMonthM
ember

member

Egy hónapon belül [member]

Ez az elem egy hónapon túli idősávot jelöl.
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A megjegyzések, a számviteli
politikák és a kötelező
alaptaxonómia-elemek
helyőrzője – kötelezően
használandó elem a pénzügyi
kimutatásokhoz fűzött
megjegyzésekben foglalt
közzétételek jelöléseinek
kiindulópontjaként
A gazdálkodó egység által kibocsátott kötelezvények és Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
adóslevelek összege.
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IFRS 7 IG31A

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Egy éven belül [member]

Ez az elem egy éven túli idősávot jelöl.

Közzététel: IAS 1 61 a,
közzététel: IFRS 16 97,
közzététel: IFRS 16 94,
közzététel: IFRS 17 132 b
(hatályos: 2021.1.1.), példa:
IFRS 7 B11, példa: IFRS 7 IG31A

ifrs-full

NotLaterThanThreeMonthsM
ember

member

Három hónapon belül
[member]

Ez az elem három hónapon belüli idősávot jelöl.

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c,
példa: IFRS 7 IG28 a (hatályát
veszti: 2021.1.1.), példa:
IFRS 7 37 a (hatályát veszti:
2021.1.1.)

ifrs-full

NotMeasuredAtFairValueInS
tatementOfFinancialPosition
ButForWhichFairValueIsDisc
losedMember

member

Pénzügyi helyzetre vonatkozó
kimutatásban nem valós
értéken értékelt, de közzétett
valós értékű [member]

Ez az elem olyan tételeket jelöl, amelyeket a pénzügyi Közzététel: IFRS 13 97
helyzetre vonatkozó kimutatásban nem valós értéken érté
kelnek, de amelyek valós értékét közzéteszik. [Hivatkozás:
Valós értéken [member]]

ifrs-full

NumberAndAverageNumbe
rOfEmployeesAbstract

ifrs-full

NumberOfEmployees

X.XX instant Munkavállalók létszáma

ifrs-full

NumberOfInstrumentsGrante
dInSharebasedPaymentArran
gement

X.XX dura
tion

ifrs-full

NumberOfInstrumentsOrInte
restsIssuedOrIssuable

X.XX instant Kibocsátott vagy kibocsátandó
instrumentumok vagy
részesedések száma

Kibocsátott vagy kibocsátandó instrumentumok vagy Közzététel: IFRS 3 B64 f iv
részesedések száma az akvizíció időpontjában a felvásárló
üzleti kombináció során ellenértékként átadott tőkerésze
sedéseihez kapcsolódóan.

ifrs-full

NumberOfInstrumentsOthe
rEquityInstrumentsGranted

X.XX dura
tion

A részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó Közzététel: IFRS 2 47 b, általános
nyújtott egyéb (részvényopción kívüli) tőkeinstrumen gyakorlat: IFRS 2 45
tumok száma.

ifrs-full

NumberOfLivingAnimals

X.XX instant Élő állatok száma

Munkavállalók létszáma és
átlagos létszáma [abstract]

Részvényalapú kifizetési
megállapodáshoz kapcsolódó
nyújtott instrumentumok
száma

Részvényalapú kifizetési
megállapodáshoz kapcsolódó
nyújtott egyéb
tőkeinstrumentumok száma

A gazdálkodó egység által adott időpontban foglalkozta Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
tott munkavállalók száma.
A részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó Példa:
IFRS 2 IG23, példa: IFRS 2 45 a
nyújtott instrumentumok száma.

A gazdálkodó egység élő állatainak száma.

Általános gyakorlat:
IAS 41 46 b i
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NumberOfOtherEquityInstru
mentsExercisableInShareba
sedPaymentArrangement

X.XX instant Részvényalapú kifizetési
megállapodáshoz kapcsolódó
lehívható egyéb
tőkeinstrumentumok száma

A részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó Általános gyakorlat: IFRS 2 45
lehívható egyéb (részvényopción kívüli) tőkeinstrumen
tumok száma.

ifrs-full

NumberOfOtherEquityInstru
mentsExercisedOrVestedInS
harebasedPaymentArrange
ment

X.XX dura
tion

Részvényalapú kifizetési
megállapodáshoz kapcsolódó
lehívott vagy megszolgált
egyéb tőkeinstrumentumok
száma

A részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó Általános gyakorlat: IFRS 2 45
lehívott vagy megszolgált egyéb (részvényopción kívüli)
tőkeinstrumentumok száma.

ifrs-full

NumberOfOtherEquityInstru
mentsExpiredInSharebased
PaymentArrangement

X.XX dura
tion

Részvényalapú kifizetési
megállapodáshoz kapcsolódó
lejárt egyéb
tőkeinstrumentumok száma

A részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó Általános gyakorlat: IFRS 2 45
lejárt egyéb (részvényopción kívüli) tőkeinstrumentumok
száma.

ifrs-full

NumberOfOtherEquityInstru
mentsForfeitedInSharebased
PaymentArrangement

X.XX dura
tion

Részvényalapú kifizetési
megállapodáshoz kapcsolódó
jogvesztetté vált egyéb
tőkeinstrumentumok száma

A részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó Általános gyakorlat: IFRS 2 45
jogvesztetté vált egyéb (részvényopción kívüli) tőkeinst
rumentumok száma.

ifrs-full

NumberOfOtherEquityInstru
mentsOutstandingInShareba
sedPaymentArrangement

X.XX instant Részvényalapú kifizetési
megállapodáshoz kapcsolódó
meglévő egyéb
tőkeinstrumentumok száma

A részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó Általános gyakorlat: IFRS 2 45
meglévő egyéb (részvényopción kívüli) tőkeinstrumen
tumok száma.

ifrs-full

NumberOfOtherParticipant
sOfRetirementBenefitPlan

X.XX dura
tion

Egy nyugdíjazási juttatási program egyéb résztvevőinek Közzététel: IAS 26 36 b
száma.

ifrs-full

NumberOfOutstandingShare
Options

X.XX instant Részvényalapú kifizetési
Részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó Közzététel: IFRS 2 45 d,
megállapodáshoz kapcsolódó
meglévő részvényopciók száma.
közzététel: IFRS 2 45 b i,
meglévő részvényopciók száma
közzététel: IFRS 2 45 b vi

ifrs-full

NumberOfParticipantsOfReti
rementBenefitPlanReceiving
Benefits

X.XX dura
tion

Egy nyugdíjazási juttatási program juttatásaiban részesülő Közzététel: IAS 26 36 b
résztvevők száma.

2020.12.18.

Nyugdíjazási juttatási program
juttatásaiban részesülő
résztvevők száma
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Nyugdíjazási juttatási program
egyéb résztvevőinek száma
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ifrs-full

L 429/568

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

NumberOfShareOptionsExer
cisableInSharebasedPaymen
tArrangement

X.XX instant Részvényalapú kifizetési
megállapodáshoz kapcsolódó
lehívható részvényopciók
száma

A részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó Közzététel: IFRS 2 45 b vii
lehívható részvényopciók száma.

ifrs-full

NumberOfShareOptionsExer
cisedInSharebasedPaymentAr
rangement

X.XX dura
tion

Részvényalapú kifizetési
megállapodáshoz kapcsolódó
lehívott részvényopciók száma

A részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó Közzététel: IFRS 2 45 b iv
lehívott részvényopciók száma.

ifrs-full

NumberOfShareOptionsExpi
redInSharebasedPaymentAr
rangement

X.XX dura
tion

Részvényalapú kifizetési
megállapodáshoz kapcsolódó
lejárt részvényopciók száma

A részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó Közzététel: IFRS 2 45 b v
lejárt részvényopciók száma.

ifrs-full

NumberOfShareOptionsForfe
itedInSharebasedPaymentAr
rangement

X.XX dura
tion

Részvényalapú kifizetési
megállapodáshoz kapcsolódó
jogvesztetté vált
részvényopciók száma

A részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó Közzététel: IFRS 2 45 b iii
jogvesztetté vált részvényopciók száma.

ifrs-full

NumberOfShareOptionsGran
tedInSharebasedPaymentAr
rangement

X.XX dura
tion

Részvényalapú kifizetési
megállapodáshoz kapcsolódó
nyújtott részvényopciók száma

A részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó Közzététel: IFRS 2 45 b ii
nyújtott részvényopciók száma.

ifrs-full

NumberOfSharesAuthorised

shares

Kibocsátásra engedélyezett
részvények száma

A kibocsátásra engedélyezett részvények száma.

ifrs-full

NumberOfSharesIssued

shares

Kibocsátott részvények száma

A gazdálkodó egység által kibocsátott részvények száma. Általános gyakorlat: IAS 1 106 d

ifrs-full

NumberOfSharesIssuedAbst
ract

ifrs-full

NumberOfSharesIssuedAnd
FullyPaid

shares

Kibocsátott és teljesen
befizetett részvények száma

A gazdálkodó egység által kibocsátott, teljesen befizetett Közzététel: IAS 1 79 a ii
részvények száma.

ifrs-full

NumberOfSharesIssuedBut
NotFullyPaid

shares

Kibocsátott, de még nem
teljesen befizetett részvények
száma

A gazdálkodó egység által kibocsátott, még nem teljesen Közzététel: IAS 1 79 a ii
befizetett részvények száma.

HU
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Előtag
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Közzététel: IAS 1 79 a i

Kibocsátott részvények száma
[abstract]

L 429/569

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Forgalomban lévő részvények
száma

A kibocsátásra engedélyezett és kibocsátott részvények Közzététel: IAS 1 79 a iv
száma, csökkentve a saját részvények számával. [Hivatko
zás: Saját részvények]

ifrs-full

OccupancyExpense

X duration,
debit

Szálláshely ráfordítása

A gazdálkodó egység által igénybe vett szálláshely-szolgál Általános gyakorlat: IAS 1 85
tatással kapcsolatos ráfordítások összege.

ifrs-full

OfficeEquipment

X instant,
debit

Irodai berendezések

Az irodai funkciókat támogató, a termelési folyamatban Példa: IAS 16 37 h
nem kifejezetten használt berendezéseket magukban
foglaló ingatlanok, gépek és berendezések összege. [Hivat
kozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

ifrs-full

OfficeEquipmentMember

member

Irodai berendezések [member]

Ez az elem az ingatlanok, gépek és berendezések olyan Példa: IAS 16 37 h
csoportját jelöli, amely az irodai funkciókat támogató, a
termelési folyamatban nem kifejezetten használt berende
zéseket foglalja magában. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek
és berendezések]

ifrs-full

OilAndGasAssets

X instant,
debit

Olaj- és gázeszközök

Az olaj- és gázvagyon feltárásához, felméréséhez, fejlesz Általános gyakorlat: IAS 16 37
téséhez és kitermeléséhez kapcsolódó eszközök összege.

ifrs-full

OilAndGasAssetsMember

member

Olaj- és gázeszközök [member] Ez az elem az olaj- és gázeszközöket jelöli. [Hivatkozás: Általános gyakorlat: IAS 16 37
Olaj- és gázeszközök]

ifrs-full

OnDemandMember

member

Látra szóló [member]

Ez az elem igény szerinti idősávot jelöl.

ifrs-full

OnerousContractsContingent
LiabilityMember

member

Hátrányos szerződésekből
eredő függő kötelezettség
[member]

Ez az elem hátrányos szerződésekkel kapcsolatos függő Példa: IAS 37 88
kötelezettséget jelöl. A hátrányos szerződés egy olyan
szerződés, amelyben a szerződés szerinti kötelmek teljesí
tésével kapcsolatos elkerülhetetlen költségek meghaladják
a szerződés alapján várhatóan befolyó gazdasági haszno
kat. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member]]

ifrs-full

OnerousContractsProvision

X instant,
credit

Hátrányos szerződésekre
képzett céltartalék

A hátrányos szerződésekre képzett céltartalék összege. A Példa: IAS 37 66
hátrányos szerződés egy olyan szerződés, amelyben a
szerződés szerinti kötelmek teljesítésével kapcsolatos elke
rülhetetlen költségek meghaladják a szerződés alapján
várhatóan befolyó gazdasági hasznokat. [Hivatkozás:
Egyéb céltartalékok]

ifrs-full

OnerousContractsProvisio
nAbstract

Hátrányos szerződésekre
képzett céltartalék [abstract]

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

2020.12.18.
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

OnerousContractsProvisionM
ember

member

Hátrányos szerződésekre
képzett céltartalék [member]

Ez az elem a hátrányos szerződésekre képzett céltartalékot Példa: IAS 37 66
jelöli. [Hivatkozás: Hátrányos szerződésekre képzett céltar
talék]

ifrs-full

OneYearBeforeReportingYe
arMember

member

A beszámoló évét megelőző
első év [member]

Ez az elem azt az évet jelöli, amely a beszámoló évének Közzététel: IFRS 17 130
vége előtt egy évvel ért véget.
(hatályos: 2021.1.1.)

ifrs-full

OperatingExpense

X duration,
debit

Működési költségek

A működési költségek teljes összege.

ifrs-full

OperatingExpenseExcluding
CostOfSales

X duration,
debit

Működési költség az
értékesítési költség kivételével

A működési költségek összege az értékesítési költség kivé Általános gyakorlat: IAS 1 85
telével. [Hivatkozás: Értékesítés költsége]

ifrs-full

OperatingLeaseIncome

X duration,
credit

Operatívlízing-bevétel

Az operatív lízingből származó bevétel összege. Az Közzététel: IFRS 16 90 b
operatív lízing olyan lízing, amely nem adja át a mögöttes
eszköz tulajdonlásával járó lényegében összes kockázatot
és hasznot.

ifrs-full

OperatingSegmentsMember

member

Működési szegmensek
[member]

Ez az elem a működési szegmenseket jelöli. A működési Közzététel: IFRS 8 28
szegmens a gazdálkodó egység olyan komponense: a)
amely bevételekkel és ráfordításokkal (ide értve az ugyan
azon gazdálkodó egység más komponenseivel folytatott
ügyletekhez kapcsolódó bevételeket és ráfordításokat is)
járó üzleti tevékenységet folytat; b) amelynek működési
eredményeit a gazdálkodó egység fő működési döntésho
zója rendszeresen felülvizsgálja annak érdekében, hogy
döntést hozzon a szegmenshez rendelendő forrásokról,
és hogy értékelje teljesítményét; valamint c) amelyről
rendelkezésre állnak a vonatkozó pénzügyi információk.
[Hivatkozás: Bevételek]

ifrs-full

OptionContractMember

member

Opciós szerződés [member]

Ez az elem olyan származékos pénzügyi instrumentumot Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
jelöl, amely tulajdonosát jogosítja, de nem kötelezi a
mögöttes eszköz előre meghatározott áron történő
megvásárlására vagy értékesítésére. [Hivatkozás: Szárma
zékos termékek [member]]

ifrs-full

OptionPricingModelMember

member

Opcióárazási modell [member]

Ez az elem olyan, a jövedelem-szempontú megközelí Példa:
tésnek megfelelő értékelési technikát jelöl, amelyben a IFRS 13 B11 b, példa:
jövőbeli összegek elemzése opcióárazási modellel történik, IFRS 13 IE63
például a Black-Scholes-Merton formulával vagy egy bino
miális modell (rácsmodell) alapján, amely jelenérték-tech
nikákat foglal magában, és egy opciónak mind az időérté
két, mind a belső értékét tükrözi. [Hivatkozás: Jövedelemszempontú megközelítés [member]]
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Általános gyakorlat: IAS 1 85
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Törzsrészvények [member]

Ez az elem olyan tőkeinstrumentumokat jelöl, amelyek az Általános gyakorlat: IAS 1 79 a,
összes többi tőkeinstrumentum-osztálynak alá vannak közzététel: IAS 33 66
rendelve. Egyéb elemek hiányában a »Törzsrészvények
osztályai« tengely alapértékét is jelöli.

ifrs-full

OriginalAssetsBeforeTransfer

X instant,
debit

Eredeti eszközök átadás előtt

Az eredeti eszközök átadás előtti értéke azon átadott Közzététel: IFRS 7 42D f
eszközöknél, amelyeket a gazdálkodó egység folytatódó
részvétele mértékéig továbbra is megjelenít.

ifrs-full

OtherAdjustmentsForNoncas
hItems

X duration,
debit

Nem pénzjellegű tételek miatti
egyéb módosítások

Helyesbítések nem pénzjellegű tételek miatt az eredmény Általános gyakorlat: IAS 7 20 b
és a működési tevékenységekből származó (működési
tevékenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetésé
hez, amelyeket a gazdálkodó egység azonos kimutatáson
vagy megjegyzésen belül nem tesz közzé elkülönítetten.
[Hivatkozás: Eredmény]

ifrs-full

OtherAdjustmentsForWhich
CashEffectsAreInvestingOrFi
nancingCashFlow

X duration,
debit

Egyéb módosítások,
amelyeknél a pénzbeli hatások
befektetési vagy finanszírozási
cash flow-k

Helyesbítések az eredmény, valamint a pénzbeli hatásként Általános gyakorlat: IAS 7 20 c
befektetési vagy finanszírozási cash flow-kat eredményező
működési tevékenységekből származó (működési tevé
kenységekhez használt) nettó cash flow egyeztetéséhez,
amelyeket a gazdálkodó egység azonos kimutatáson
vagy megjegyzésen belül nem tesz közzé elkülönítetten.
[Hivatkozás: Eredmény]

ifrs-full

OtherAdjustmentsToReconci
leProfitLoss

X duration,
debit

Egyéb módosítások a nyereség
(veszteség) egyeztetéséhez

Helyesbítések az eredmény és a működési tevékeny Közzététel: IAS 7 20
ségekből származó (működési tevékenységekhez használt)
nettó cash flow egyeztetéséhez, amelyeket a gazdálkodó
egység azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül nem
tesz közzé elkülönítetten. [Hivatkozás: Helyesbítések az
eredmény egyeztetéséhez]

ifrs-full

OtherAssets

X instant,
debit

Egyéb eszközök

Azon eszközök összege, amelyeket a gazdálkodó egység Általános gyakorlat: IAS 1 55
azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül nem tesz
közzé elkülönítetten.

ifrs-full

OtherAssetsAmountContribu
tedToFairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Egyéb eszközök, a program
eszközeinek valós értékében
való részesedés összege

A meghatározott juttatási program eszközeinek valós Általános gyakorlat: IAS 19 142
értékén belül az elkülönítetten nem közzétett egyéb
eszköztípusok összege. [Hivatkozás: Program eszközei,
valós értéken; Meghatározott juttatási programok [mem
ber]]

ifrs-full

OtherAssetsMember

member

Egyéb eszközök [member]

Ez az elem olyan eszközöket jelöl, amelyeket a gazdál Példa: IFRS 16 53
kodó egység azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül
nem tesz közzé elkülönítetten.

2020.12.18.
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L 429/572

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Egyéb hitelfelvételek

Azon hitelfelvételek összege, amelyeket a gazdálkodó Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
egység azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül
nem tesz közzé elkülönítetten. [Hivatkozás: Hitelfelvéte
lek]

ifrs-full

OtherCashAndCashEquiva
lents

X instant,
debit

Egyéb pénzeszközök és
pénzeszköz-egyenértékesek

Azon pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek Általános gyakorlat: IAS 7 45
összege, amelyeket a gazdálkodó egység azonos kimuta
táson vagy megjegyzésen belül nem tesz közzé elkülöní
tetten. [Hivatkozás: Pénzeszközök és pénzeszköz-egyen
értékesek]

ifrs-full

OtherCashPaymentsFromOpe X duration,
credit
ratingActivities

Működési tevékenységekből
származó egyéb
pénzkifizetések

A működési tevékenységekhez kapcsolódó azon pénzesz Példa: IAS 7 14
köz-kiáramlás összege, amelyet a gazdálkodó egység
azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül nem tesz
közzé elkülönítetten.

ifrs-full

OtherCashPaymentsToAcqui
reEquityOrDebtInstrumentsO
fOtherEntitiesClassifiedAsIn
vestingActivities

X duration,
credit

Egyéb pénzkifizetések más
gazdálkodó egységek
tőkeinstrumentumainak vagy
adósságinstrumentumainak a
megszerzése érdekében,
befektetési tevékenységként
besorolva

Befektetési
tevékenységként
besorolt
pénzeszköz- Példa: IAS 7 16 c
kiáramlás egyéb gazdálkodó egységek tőke- vagy hitelinst
rumentumainak a megszerzése érdekében (a pénzeszközegyenértékesnek tekintett vagy forgatási, vagy kereskedési
célból tartott eszközökre vonatkozó kifizetések kivételé
vel).

ifrs-full

OtherCashPaymentsToAcqui
reInterestsInJointVenturesC
lassifiedAsInvestingActivities

X duration,
credit

Egyéb pénzkifizetések közös
vállalkozásokban lévő
érdekeltségek megszerzése
érdekében, befektetési
tevékenységként besorolva

Befektetési
tevékenységként
besorolt
pénzeszköz- Példa: IAS 7 16 c
kiáramlás közös vállalkozásokban lévő érdekeltségek
megszerzése érdekében (a pénzeszköz-egyenértékesnek
tekintett vagy forgatási, vagy kereskedési célból tartott
eszközökre vonatkozó kifizetések kivételével). [Hivatko
zás: Közös vállalkozások [member]]

ifrs-full

OtherCashReceiptsFromOpe
ratingActivities

X duration,
debit

Működési tevékenységből
származó egyéb pénzbevételek

Működési tevékenységből származó egyéb pénzbevételek, Példa: IAS 7 14
amelyeket a gazdálkodó egység azonos kimutatáson vagy
megjegyzésen belül nem tesz közzé elkülönítetten.

ifrs-full

OtherCashReceiptsFromSale
sOfEquityOrDebtInstrument
sOfOtherEntitiesClassifiedA
sInvestingActivities

X duration,
debit

Egyéb gazdálkodó egységek
tőkeinstrumentumainak vagy
adósságinstrumentumainak
eladásából származó egyéb
pénzbevételek, befektetési
tevékenységként besorolva

Befektetési tevékenységként besorolt pénzbevételek egyéb Példa: IAS 7 16 d
gazdálkodó egységek tőke- vagy hitelinstrumentumainak
az eladásából (a pénzeszköz-egyenértékesnek tekintett
vagy forgatási, vagy kereskedési célból tartott eszközökre
vonatkozó bevételek kivételével).

L 429/573

X instant,
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ifrs-full
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Előtag

X duration,
debit

Közös vállalkozásokban lévő
érdekeltségek eladásából
származó egyéb pénzbevételek,
befektetési tevékenységként
besorolva

Befektetési tevékenységként besorolt pénzbevételek közös Példa: IAS 7 16 d
vállalkozásokban lévő érdekeltségek eladásából (a
pénzeszköz-egyenértékesnek tekintett vagy forgatási,
vagy kereskedési célból tartott eszközökre vonatkozó
bevételek kivételével). [Hivatkozás: Közös vállalkozások
[member]]

ifrs-full

OtherComponentsOfDefer
redTaxExpenseIncome

X duration,
debit

Halasztott adóráfordítás
(-bevétel) egyéb összetevői

A halasztott adóráfordítás (-bevétel) azon összetevőinek Általános gyakorlat: IAS 12 80
összege, amelyeket a gazdálkodó egység azonos kimuta
táson vagy megjegyzésen belül nem tesz közzé elkülöní
tetten. [Hivatkozás: Halasztott adóráfordítás (-bevétel)]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome

X duration,
credit

Egyéb átfogó jövedelem

A bevételek és ráfordítások azon összege (ideértve az
átsorolás miatti módosításokat is), amelyet – az IFRSekben előírt vagy megengedett módon – nem jelenítenek
meg az eredményben. [Hivatkozás: IFRS-ek [member]]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
Abstract

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
AttributableToNoncontrollin
gInterests

X duration,
credit

Nem ellenőrző részesedéshez
rendelhető egyéb átfogó
jövedelem

A nem ellenőrző részesedésekhez rendelhető egyéb átfogó Általános gyakorlat: IAS 1 85
jövedelem összege. [Hivatkozás: Nem ellenőrző részesedé
sek; Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
AttributableToOwnersOfPa
rent

X duration,
credit

Anyavállalat tulajdonosaihoz
rendelhető egyéb átfogó
jövedelem

Az anyavállalat tulajdonosaihoz rendelhető egyéb átfogó Általános gyakorlat: IAS 1 85
jövedelem összege.

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTax

X duration,
credit

Adózás előtti egyéb átfogó
jövedelem

Az adózás előtti egyéb átfogó jövedelem adózás előtti Közzététel: IAS 1 91 b
összege. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem]

Hivatkozások

Közzététel: IAS 1 106 d ii,
közzététel: IAS 1 81A b,
közzététel: IAS 1 91 a, közzététel:
IFRS 12 B12 b viii

Egyéb átfogó jövedelem
[abstract]

2020.12.18.

OtherCashReceiptsFromSale
sOfInterestsInJointVenturesC
lassifiedAsInvestingActivities

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai

L 429/574

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

Az elem típusa
és attribútumai

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxApplicationOfOver
layApproach

X duration,
credit

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxApplicationOfOver
layApproachAbstract

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxAvailableforsaleFi
nancialAssets

X duration,
credit

Egyéb átfogó jövedelem,
adózás előtt – értékesíthető
pénzügyi eszközök

Az értékesíthető pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó egyéb
átfogó jövedelem adózás előtti összege. [Hivatkozás: Érté
kesíthető pénzügyi eszközök; Adózás előtti egyéb átfogó
jövedelem]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxCashFlowHedges

X duration,
credit

Egyéb átfogó jövedelem,
adózás előtt – cash flowfedezeti ügyletek

A cash flow-fedezeti ügyletekhez kapcsolódó egyéb átfogó Közzététel: IAS 1 91 b,
jövedelem adózás előtti összege. [Hivatkozás: Cash flow- közzététel: IAS 1 7
fedezeti ügyletek [member]; Adózás előtti egyéb átfogó
jövedelem]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome X duration,
BeforeTaxChangeInFairValue credit
OfFinancialLiabilityAttributab
leToChangeInCreditRiskOfLia
bility

Egyéb átfogó jövedelem,
adózás előtt – pénzügyi
kötelezettség olyan valósértékváltozása, amely a kötelezettség
hitelkockázata változásának
tulajdonítható

A pénzügyi kötelezettség valós értékében az adott kötele Közzététel: IAS 1 7, közzététel:
zettség hitelkockázata változásának tulajdoníthatóan IAS 1 91 b
bekövetkező változáshoz kapcsolódó egyéb átfogó jöve
delem adózás előtti összege. [Hivatkozás: Adózás előtti
egyéb átfogó jövedelem; Hitelkockázat [member]]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxChangeInValueOf
ForeignCurrencyBasisSpreads

X duration,
credit

Egyéb átfogó jövedelem,
adózás előtt – devizafelárak
értékváltozása

A devizafelárak értékváltozásához kapcsolódó egyéb Közzététel: IAS 1 7, közzététel:
átfogó jövedelem adózás előtti összege. [Hivatkozás: IAS 1 91 b
Adózás előtti egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxChangeInValueOf
ForwardElementsOfForward
Contracts

X duration,
credit

Egyéb átfogó jövedelem,
adózás előtt –
forwardszerződések határidős
elemeinek értékváltozása

A forwardszerződések határidős elemeinek értékváltozá Közzététel: IAS 1 7, közzététel:
sához kapcsolódó egyéb átfogó jövedelem adózás előtti IAS 1 91 b
összege. [Hivatkozás: Adózás előtti egyéb átfogó jövede
lem]

Címke

Egyéb átfogó jövedelem,
adózás előtt – átfedési
megközelítés alkalmazása

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Az átfedési megközelítés alkalmazásához kapcsolódó Közzététel: IFRS 4 35D b
egyéb átfogó jövedelem adózás előtti összege. [Hivatko (hatályos: az IFRS 9 első
zás: Egyéb átfogó jövedelem]
alkalmazásától)

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

HU

Egyéb átfogó jövedelem,
adózás előtt – átfedési
megközelítés alkalmazása
[abstract]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Közzététel: IAS 1 91 b (hatályát
veszti: 2021.1.1.), közzététel:
IAS 1 7 (hatályát veszti:
2021.1.1.)

L 429/575

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Az opciók időértékének értékváltozásához kapcsolódó Közzététel: IAS 1 7, közzététel:
egyéb átfogó jövedelem adózás előtti összege. [Hivatko IAS 1 91 b
zás: Adózás előtti egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome X duration,
BeforeTaxExchangeDifference credit
sOnTranslation

Egyéb átfogó jövedelem,
adózás előtt – átszámításból
származó árfolyamkülönbözetek

A külföldi érdekeltségek pénzügyi kimutatásainak átszámí Közzététel: IAS 1 91 b,
tásából származó árfolyam-különbözetekhez kapcsolódó közzététel: IAS 1 7
egyéb átfogó jövedelem adózás előtti összege. [Hivatko
zás: Adózás előtti egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxFinanceIncomeEx
pensesFromReinsuranceCont
ractsHeldExcludedFromProfi
tOrLoss

X duration,
credit

Tartott viszontbiztosítási
szerződésekből eredő adózás
előtti egyéb átfogó jövedelem,
pénzügyi bevétel (ráfordítás),
amely nem számolható el az
eredményben

A tartott viszontbiztosítási szerződésekből eredő, pénz
ügyi bevételhez (ráfordításhoz) kapcsolódó, adózás előtti
egyéb átfogó jövedelem összege. [Hivatkozás: Biztosítási
pénzügyi bevételek (ráfordítások); Tartott viszontbiztosí
tási szerződések [member]]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxFinancialAssetsMea
suredAtFairValueThroughOt
herComprehensiveIncome

X duration,
credit

Egyéb átfogó jövedelem,
adózás előtt – egyéb átfogó
jövedelemmel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi
eszközök

Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken Közzététel: IAS 1 7, közzététel:
értékelt pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó egyéb átfogó IAS 1 91 b, közzététel:
jövedelem adózás előtti összege. [Hivatkozás: Az egyéb IFRS 7 20 a viii
átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénz
ügyi eszközök; Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxGainsLossesFromIn
vestmentsInEquityInstruments

X duration,
credit

Egyéb átfogó jövedelem,
adózás előtt,
tőkeinstrumentumokban lévő
befektetésekből származó
nyereségek (veszteségek)

A gazdálkodó egység által az egyéb átfogó jövedelemmel Közzététel: IAS 1 7, közzététel:
szemben valós értéken értékeltként megjelölt, tőkeinst IAS 1 91 b, közzététel:
rumentumokban lévő befektetések valósérték-változásából IFRS 7 20 a vii
származó nyereségekhez (veszteségekhez) kapcsolódó
egyéb átfogó jövedelem adózás előtti összege. [Hivatko
zás: Adózás előtti egyéb átfogó jövedelem]

Közzététel: IAS 1 7 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IAS 1 91 b (hatályos: 2021.1.1.),
közzététel: IFRS 17 90 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 82 (hatályos: 2021.1.1.)

2020.12.18.

Egyéb átfogó jövedelem,
adózás előtt – opciók
időértékének értékváltozása

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

OtherComprehensiveIncome X duration,
BeforeTaxChangeInValueOfTi credit
meValueOfOptions

HU

ifrs-full

L 429/576

Előtag

X duration,
credit

Egyéb átfogó jövedelem,
adózás előtt,
tőkeinstrumentumokban lévő
befektetéseket fedező fedezeti
instrumentumokból származó
nyereségek (veszteségek)

A gazdálkodó egység által az egyéb átfogó jövedelemmel Közzététel: IAS 1 7, közzététel:
szemben valós értéken értékeltként megjelölt, tőkeinst IAS 1 91 b
rumentumokban lévő befektetéseket fedező fedezeti inst
rumentumokból származó nyereségekhez (veszteségekhez)
kapcsolódó egyéb átfogó jövedelem adózás előtti összege.
[Hivatkozás: Adózás előtti egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxGainsLossesOnRe
measurementsOfDefinedBene
fitPlans

X duration,
credit

Egyéb átfogó jövedelem,
adózás előtt – meghatározott
juttatási programok
újraértékeléséből származó
nyereségek (veszteségek)

A meghatározott juttatási programok újraértékeléséből Közzététel: IAS 1 91 b,
származó nyereségekhez (veszteségekhez) kapcsolódó közzététel: IAS 1 7
egyéb átfogó jövedelem adózás előtti összege – az ilyen
nyereségek (veszteségek) közé tartozik az aktuáriusi
nyereség (veszteség); a program eszközeinek hozama, ide
nem értve a nettó meghatározott juttatási kötelezettség
(eszköz) nettó kamatát; valamint az eszközértékhatár
hatásában bekövetkezett bármilyen változás, ide nem
értve a nettó meghatározott juttatási kötelezettség (esz
köz) nettó kamatát. [Hivatkozás: Adózás előtti egyéb
átfogó jövedelem; Meghatározott juttatási programok
[member]; Program eszközei [member]; Nettó meghatá
rozott juttatási kötelezettség (eszköz)]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxGainsLossesOnRe
valuation

X duration,
credit

Egyéb átfogó jövedelem,
adózás előtt – átértékelésből
származó nyereségek
(veszteségek)

Az átértékelési többlet változásaiból származó nyere Közzététel: IAS 1 91 b,
ségekhez (veszteségekhez) kapcsolódó egyéb átfogó jöve közzététel: IAS 1 7
delem adózás előtti összege. [Hivatkozás: Adózás előtti
egyéb átfogó jövedelem; Átértékelési többlet]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxHedgesOfNetInvest
mentsInForeignOperations

X duration,
credit

Egyéb átfogó jövedelem,
adózás előtt – külföldi
érdekeltségekben lévő nettó
befektetésekre vonatkozó
fedezeti ügyletek

A külföldi érdekeltségekben lévő nettó befektetésekre Közzététel: IAS 39 102 a,
vonatkozó fedezeti ügyletekhez kapcsolódó egyéb átfogó közzététel: IAS 1 91 b,
jövedelem adózás előtti összege. [Hivatkozás: Adózás közzététel: IFRS 9 6.5.13 a
előtti egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxInsuranceFinanceIn
comeExpensesFromInsurance
ContractsIssuedExcludedF
romProfitOrLossThatWillBe
ReclassifiedToProfitOrLoss

X duration,
credit

Kibocsátott biztosítási
szerződésekből eredő, az
eredménybe átsorolásra kerülő
egyéb átfogó jövedelem, adózás
előtt, biztosítási pénzügyi
bevétel (ráfordítások), amely
nem számolható el az
eredményben

A kibocsátott biztosítási szerződésekből eredő biztosítási
pénzügyi bevételhez (ráfordításhoz) kapcsolódó azon
egyéb átfogó jövedelem adózás előtti összege, amelyet
később átsorolnak az eredménybe. [Hivatkozás: Biztosítási
pénzügyi bevételek (ráfordítások); Kibocsátott biztosítási
szerződések [member]]

Hivatkozások

Közzététel: IAS 1 7 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IAS 1 91 b (hatályos: 2021.1.1.),
közzététel: IFRS 17 90 (hatályos:
2021.1.1.)

L 429/577

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxGainsLossesOnHed
gingInstrumentsThatHedgeIn
vestmentsInEquityInstruments

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxNetMovementInRe
gulatoryDeferralAccountBa
lancesRelatedToItemsThat
WillBeReclassifiedToProfitOr
Loss

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxNetMovementInRe
gulatoryDeferralAccountBa
lancesRelatedToItemsThat
WillBeReclassifiedToProfitOr
LossAbstract

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxNetMovementInRe
gulatoryDeferralAccountBa
lancesRelatedToItemsThat
WillNotBeReclassifiedToProfi
tOrLoss

X duration,
credit

Egyéb átfogó jövedelem,
adózás előtt – az eredménybe
átsorolásra nem kerülő
tételekhez kapcsolódó hatósági
halasztott számlaegyenlegek
nettó mozgása

Az eredménybe átsorolásra nem kerülő tételekhez kapcso Közzététel: IFRS 14 22 a
lódó hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgá
sához kapcsolódó egyéb átfogó jövedelem adózás előtti
összege. [Hivatkozás: Hatósági halasztott számlaegyen
legek [member]; Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxApplicationOfOver
layApproach

X duration,
credit

Egyéb átfogó jövedelem,
adózás után – átfedési
megközelítés alkalmazása

Az átfedési megközelítés alkalmazásához kapcsolódó Közzététel: IFRS 4 35D b
egyéb átfogó jövedelem adózás utáni összege. [Hivatkozás: (hatályos: az IFRS 9 első
Egyéb átfogó jövedelem]
alkalmazásától)

Hivatkozások

X duration,
credit

Kibocsátott biztosítási
szerződésekből eredő, az
eredménybe később átsorolásra
nem kerülő egyéb átfogó
jövedelem, adózás előtt,
biztosítási pénzügyi bevétel
(ráfordítások), amely nem
számolható el az eredményben

A kibocsátott biztosítási szerződésekből eredő biztosítási
pénzügyi bevételhez (ráfordításhoz) kapcsolódó azon
egyéb átfogó jövedelem adózás előtti összege, amelyet
később nem sorolnak át az eredménybe. [Hivatkozás:
Biztosítási pénzügyi bevételek (ráfordítások); Kibocsátott
biztosítási szerződések [member]]

Közzététel: IAS 1 7 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IAS 1 91 b (hatályos: 2021.1.1.),
közzététel: IFRS 17 90 (hatályos:
2021.1.1.)

X duration,
credit

Egyéb átfogó jövedelem,
adózás előtt – az eredménybe
átsorolásra kerülő tételekhez
kapcsolódó hatósági halasztott
számlaegyenlegek nettó
mozgása

Az eredménybe átsorolásra kerülő tételekhez kapcsolódó Közzététel: IFRS 14 22 b
hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgásához
kapcsolódó egyéb átfogó jövedelem adózás előtti összege.
[Hivatkozás: Hatósági halasztott számlaegyenlegek [mem
ber]; Egyéb átfogó jövedelem]

Egyéb átfogó jövedelem,
adózás előtt –az eredménybe
átsorolásra kerülő tételekhez
kapcsolódó hatósági halasztott
számlaegyenlegek nettó
mozgása [abstract]

2020.12.18.

OtherComprehensiveIncome
BeforeTaxInsuranceFinanceIn
comeExpensesFromInsurance
ContractsIssuedExcludedF
romProfitOrLossThatWillNot
BeReclassifiedToProfitOrLoss

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai

L 429/578

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxApplicationOfOver
layApproachAbstract

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxAvailableforsaleFi
nancialAssets

X duration,
credit

Egyéb átfogó jövedelem,
adózás után – értékesíthető
pénzügyi eszközök

Az értékesíthető pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó egyéb Közzététel: IAS 1 91 a (hatályát
átfogó jövedelem adózás utáni összege. [Hivatkozás: Érté veszti: 2021.1.1.), közzététel:
kesíthető pénzügyi eszközök; Egyéb átfogó jövedelem]
IAS 1 7 (hatályát veszti:
2021.1.1.)

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxCashFlowHedges

X duration,
credit

Egyéb átfogó jövedelem,
adózás után – cash flowfedezeti ügyletek

A cash flow-fedezeti ügyletekhez kapcsolódó egyéb átfogó Közzététel: IAS 1 91 a,
jövedelem adózás utáni összege. [Hivatkozás: Cash flow- közzététel: IAS 1 7
fedezeti ügyletek [member]; Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome X duration,
NetOfTaxChangeInFairValue credit
OfFinancialLiabilityAttributab
leToChangeInCreditRiskOfLia
bility

Egyéb átfogó jövedelem,
adózás után – pénzügyi
kötelezettség olyan valósértékváltozása, amely a kötelezettség
hitelkockázata változásának
tulajdonítható

A pénzügyi kötelezettség valós értékében az adott kötele Közzététel: IAS 1 7, közzététel:
zettség hitelkockázata változásának tulajdoníthatóan IAS 1 91 a
bekövetkező változáshoz kapcsolódó egyéb átfogó jöve
delem adózás utáni összege. [Hivatkozás: Egyéb átfogó
jövedelem; Hitelkockázat [member]; Pénzügyi kötelezett
ségek]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome X duration,
NetOfTaxChangeInValueOfFo credit
reignCurrencyBasisSpreads

Egyéb átfogó jövedelem,
adózás után – devizafelárak
értékváltozása

A devizafelárak értékváltozásához kapcsolódó egyéb Közzététel: IAS 1 7, közzététel:
átfogó jövedelem adózás utáni összege. [Hivatkozás: IAS 1 91 a
Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome X duration,
NetOfTaxChangeInValueOfFo credit
reignCurrencyBasisSpreadsT
hatHedgeTimeperiodRelated
HedgedItems

Egyéb átfogó jövedelem,
adózás után – időszakhoz
kapcsolódó fedezett tételeket
fedező devizafelárak
értékváltozása

Az időszakhoz kapcsolódó fedezett tételeket fedező devi Közzététel: IFRS 7 24E c
zafelárak értékváltozásához kapcsolódó egyéb átfogó jöve
delem adózás utáni összege. [Hivatkozás: Egyéb átfogó
jövedelem]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome X duration,
NetOfTaxChangeInValueOfFo credit
reignCurrencyBasisSpreadsT
hatHedgeTransactionRelated
HedgedItems

Egyéb átfogó jövedelem,
adózás után – ügylethez
kapcsolódó fedezett tételeket
fedező devizafelárak
értékváltozása

Az ügylethez kapcsolódó fedezett tételeket fedező deviza Közzététel: IFRS 7 24E c
felárak értékváltozásához kapcsolódó egyéb átfogó jöve
delem adózás utáni összege. [Hivatkozás: Egyéb átfogó
jövedelem]

HU

Egyéb átfogó jövedelem,
adózás után – átfedési
megközelítés alkalmazása
[abstract]

2020.12.18.

Előtag

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
L 429/579

Az elem típusa
és attribútumai

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxChangeInValueOf
ForwardElementsOfForward
Contracts

X duration,
credit

Egyéb átfogó jövedelem,
adózás után –
forwardszerződések határidős
elemeinek értékváltozása

A forwardszerződések határidős elemeinek értékváltozá Közzététel: IAS 1 7, közzététel:
sához kapcsolódó egyéb átfogó jövedelem adózás utáni IAS 1 91 a
összege. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxChangeInValueOf
ForwardElementsOfForward
ContractsThatHedgeTimeperi
odRelatedHedgedItems

X duration,
credit

Egyéb átfogó jövedelem,
adózás után – időszakhoz
kapcsolódó fedezett tételeket
fedező forwardszerződések
határidős elemeinek
értékváltozása

Az időszakhoz kapcsolódó fedezett tételeket fedező Közzététel: IFRS 7 24E c
forwardszerződések határidős elemeinek értékváltozá
sához kapcsolódó egyéb átfogó jövedelem adózás utáni
összege. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxChangeInValueOf
ForwardElementsOfForward
ContractsThatHedgeTransacti
onRelatedHedgedItems

X duration,
credit

Egyéb átfogó jövedelem,
adózás után – ügylethez
kapcsolódó fedezett tételeket
fedező forwardszerződések
határidős elemeinek
értékváltozása

Az ügylethez kapcsolódó fedezett tételeket fedező Közzététel: IFRS 7 24E c
forwardszerződések határidős elemeinek értékváltozá
sához kapcsolódó egyéb átfogó jövedelem adózás utáni
összege. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxChangeInValueOfTi
meValueOfOptions

X duration,
credit

Egyéb átfogó jövedelem,
adózás után – opciók
időértékének értékváltozása

Az opciók időértékének értékváltozásához kapcsolódó Közzététel: IAS 1 7, közzététel:
egyéb átfogó jövedelem adózás utáni összege. [Hivatkozás: IAS 1 91 a
Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxChangeInValueOfTi
meValueOfOptionsThatHed
geTimeperiodRelatedHedgedI
tems

X duration,
credit

Egyéb átfogó jövedelem,
adózás után – időszakhoz
kapcsolódó fedezett tételeket
fedező opciók időértékének
értékváltozása

Az időszakhoz kapcsolódó fedezett tételeket fedező Közzététel: IFRS 7 24E b
opciók időértékének értékváltozásához kapcsolódó egyéb
átfogó jövedelem adózás utáni összege. [Hivatkozás:
Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxChangeInValueOfTi
meValueOfOptionsThatHed
geTransactionRelatedHedgedI
tems

X duration,
credit

Egyéb átfogó jövedelem,
adózás után – ügylethez
kapcsolódó fedezett tételeket
fedező opciók időértékének
értékváltozása

Az ügylethez kapcsolódó fedezett tételeket fedező opciók Közzététel: IFRS 7 24E b
időértékének értékváltozásához kapcsolódó egyéb átfogó
jövedelem adózás utáni összege. [Hivatkozás: Egyéb
átfogó jövedelem]

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

L 429/580

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
2020.12.18.

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxExchangeDifference
sOnTranslation

X duration,
credit

Egyéb átfogó jövedelem,
adózás után – átszámításból
származó árfolyamkülönbözetek

A külföldi érdekeltségek pénzügyi kimutatásainak átszámí Közzététel: IAS 1 91 a,
tásából származó árfolyam-különbözetekhez kapcsolódó közzététel: IAS 1 7
egyéb átfogó jövedelem adózás utáni összege. [Hivatkozás:
Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxFinanceIncomeEx
pensesFromReinsuranceCont
ractsHeldExcludedFromProfi
tOrLoss

X duration,
credit

Tartott viszontbiztosítási
szerződésekből eredő adózás
utáni egyéb átfogó jövedelem,
pénzügyi bevétel (ráfordítás),
amely nem számolható el az
eredményben

A tartott viszontbiztosítási szerződésekből eredő, pénz
ügyi bevételhez (ráfordításhoz) kapcsolódó, adózás utáni
egyéb átfogó jövedelem összege. [Hivatkozás: Biztosítási
pénzügyi bevételek (ráfordítások); Tartott viszontbiztosí
tási szerződések [member]]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxFinancialAssetsMea
suredAtFairValueThroughOt
herComprehensiveIncome

X duration,
credit

Egyéb átfogó jövedelem,
adózás után – egyéb átfogó
jövedelemmel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi
eszközök

Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken Közzététel: IAS 1 7, közzététel:
értékelt pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó egyéb átfogó IAS 1 91 a
jövedelem adózás utáni összege. [Hivatkozás: Az egyéb
átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénz
ügyi eszközök; Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxGainsLossesFromIn
vestmentsInEquityInstruments

X duration,
credit

Egyéb átfogó jövedelem,
adózás után,
tőkeinstrumentumokban lévő
befektetésekből származó
nyereségek (veszteségek)

A gazdálkodó egység által az egyéb átfogó jövedelemmel Közzététel: IAS 1 7, közzététel:
szemben valós értéken értékeltként megjelölt, tőkeinst IAS 1 91 a
rumentumokban lévő befektetések valósérték-változásából
származó nyereségekhez (veszteségekhez) kapcsolódó
egyéb átfogó jövedelem adózás utáni összege. [Hivatkozás:
Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxGainsLossesOnHed
gingInstrumentsThatHedgeIn
vestmentsInEquityInstruments

X duration,
credit

Egyéb átfogó jövedelem,
adózás után,
tőkeinstrumentumokban lévő
befektetéseket fedező fedezeti
instrumentumok értékváltozása

A gazdálkodó egység által az egyéb átfogó jövedelemmel Közzététel: IAS 1 7, közzététel:
szemben valós értéken értékeltként megjelölt, tőkeinst IAS 1 91 a
rumentumokban lévő befektetéseket fedező fedezeti inst
rumentumokból származó nyereségekhez (veszteségekhez)
kapcsolódó egyéb átfogó jövedelem adózás utáni összege.
[Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem]

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

HU

Az elem típusa
és attribútumai

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

Közzététel: IAS 1 7 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel: IAS 1 91 a
(hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 90 (hatályos: 2021.1.1.),
közzététel: IFRS 17 82 (hatályos:
2021.1.1.)
Az Európai Unió Hivatalos Lapja
L 429/581

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxGainsLossesOnRe
measurementsOfDefinedBene
fitPlans

X duration,
credit

ifrs-full

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Egyéb átfogó jövedelem,
adózás után – meghatározott
juttatási programok
újraértékeléséből származó
nyereségek (veszteségek)

A meghatározott juttatási programok újraértékeléséből Közzététel: IAS 1 91 a,
származó nyereségekhez (veszteségekhez) kapcsolódó közzététel: IAS 1 7
egyéb átfogó jövedelem adózás utáni összege – az ilyen
nyereségek (veszteségek) közé tartozik az aktuáriusi
nyereség (veszteség); a program eszközeinek hozama, ide
nem értve a nettó meghatározott juttatási kötelezettség
(eszköz) nettó kamatát; valamint az eszközértékhatár
hatásában bekövetkezett bármilyen változás, ide nem
értve a nettó meghatározott juttatási kötelezettség (esz
köz) nettó kamatát. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem;
Meghatározott juttatási programok [member]; Program
eszközei [member]; Nettó meghatározott juttatási kötele
zettség (eszköz)]

OtherComprehensiveIncome X duration,
NetOfTaxGainsLossesOnReva credit
luation

Egyéb átfogó jövedelem,
adózás után – átértékelésből
származó nyereségek
(veszteségek)

Az átértékelési többlet változásaiból származó nyere Közzététel: IAS 1 91 a,
ségekhez (veszteségekhez) kapcsolódó egyéb átfogó jöve közzététel: IAS 1 7
delem adózás utáni összege. [Hivatkozás: Egyéb átfogó
jövedelem; Átértékelési többlet]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxHedgesOfNetInvest
mentsInForeignOperations

X duration,
credit

Egyéb átfogó jövedelem,
adózás után, külföldi
érdekeltségekben lévő nettó
befektetésekre vonatkozó
fedezeti ügyletek

A külföldi érdekeltségekben lévő nettó befektetésekre Közzététel: IAS 39 102 a,
vonatkozó fedezeti ügyletekhez kapcsolódó egyéb átfogó közzététel: IAS 1 91 a, közzététel:
jövedelem adózás utáni összege. [Hivatkozás: Egyéb IFRS 9 6.5.13 a
átfogó jövedelem]

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxInsuranceFinanceIn
comeExpensesFromInsurance
ContractsIssuedExcludedF
romProfitOrLossThatWillBe
ReclassifiedToProfitOrLoss

X duration,
credit

Kibocsátott biztosítási
szerződésekből eredő adózás
utáni egyéb átfogó jövedelem,
biztosítási pénzügyi bevétel
(ráfordítások), amely nem
számolható el az eredményben,
és amelyet átsorolnak az
eredménybe

A kibocsátott biztosítási szerződésekből eredő, biztosítási
pénzügyi bevételhez (ráfordításhoz) kapcsolódó adózás
utáni azon egyéb átfogó jövedelem összege, amelyet
később átsorolnak az eredménybe. [Hivatkozás: Biztosítási
pénzügyi bevételek (ráfordítások); Kibocsátott biztosítási
szerződések [member]]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai

L 429/582

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

Közzététel: IAS 1 7 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel: IAS 1 91 a
(hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 90 (hatályos: 2021.1.1.)
2020.12.18.

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxNetMovementInRe
gulatoryDeferralAccountBa
lancesRelatedToItemsThat
WillBeReclassifiedToProfitOr
Loss

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxNetMovementInRe
gulatoryDeferralAccountBa
lancesRelatedToItemsThat
WillBeReclassifiedToProfitOr
LossAbstract

ifrs-full

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxNetMovementInRe
gulatoryDeferralAccountBa
lancesRelatedToItemsThat
WillNotBeReclassifiedToProfi
tOrLoss

X duration,
credit

Egyéb átfogó jövedelem,
adózás után – az eredménybe
átsorolásra nem kerülő
tételekhez kapcsolódó hatósági
halasztott számlaegyenlegek
nettó mozgása

Az eredménybe átsorolásra nem kerülő tételekhez kapcso Közzététel: IFRS 14 22 a,
lódó hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgá közzététel: IFRS 14 35
sához kapcsolódó egyéb átfogó jövedelem adózás utáni
összege. [Hivatkozás: Hatósági halasztott számlaegyen
legek [member]; Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
meThatWillBeReclassifiedTo
ProfitOrLossBeforeTax

X duration,
credit

Egyéb átfogó jövedelem,
amelyet átsorolnak az
eredménybe, adózás előtt

Az olyan egyéb átfogó jövedelem adózás előtti összege, Általános gyakorlat: IAS 1 IG6,
amelyet átsorolnak az eredménybe. [Hivatkozás: Egyéb általános gyakorlat: IAS 1 82A
átfogó jövedelem]

Hivatkozások

X duration,
credit

Kibocsátott biztosítási
szerződésekből eredő adózás
utáni egyéb átfogó jövedelem,
biztosítási pénzügyi bevétel
(ráfordítások), amely nem
számolható el az eredményben,
és amelyet később nem
sorolnak át az eredménybe

A kibocsátott biztosítási szerződésekből eredő, biztosítási
pénzügyi bevételhez (ráfordításhoz) kapcsolódó adózás
utáni azon egyéb átfogó jövedelem összege, amelyet
később nem sorolnak át az eredménybe. [Hivatkozás:
Biztosítási pénzügyi bevételek (ráfordítások); Kibocsátott
biztosítási szerződések [member]]

Közzététel: IAS 1 7 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel: IAS 1 91 a
(hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 90 (hatályos: 2021.1.1.)

X duration,
credit

Egyéb átfogó jövedelem,
adózás után – az eredménybe
átsorolásra kerülő tételekhez
kapcsolódó hatósági halasztott
számlaegyenlegek nettó
mozgása

Az eredménybe átsorolásra kerülő tételekhez kapcsolódó Közzététel: IFRS 14 22 b,
hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgásához közzététel: IFRS 14 35
kapcsolódó egyéb átfogó jövedelem adózás utáni összege.
[Hivatkozás: Hatósági halasztott számlaegyenlegek [mem
ber]; Egyéb átfogó jövedelem]

Egyéb átfogó jövedelem,
adózás után – az eredménybe
átsorolásra kerülő tételekhez
kapcsolódó hatósági halasztott
számlaegyenlegek nettó
mozgása [abstract]

L 429/583

OtherComprehensiveIncome
NetOfTaxInsuranceFinanceIn
comeExpensesFromInsurance
ContractsIssuedExcludedF
romProfitOrLossThatWillNot
BeReclassifiedToProfitOrLoss

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Egyéb átfogó jövedelem,
amelyet átsorolnak az
eredménybe, adózás után

Az olyan egyéb átfogó jövedelem adózás utáni összege, Példa: IAS 1 IG6, példa:
amelyet átsorolnak az eredménybe. [Hivatkozás: Egyéb IAS 1 82A
átfogó jövedelem]

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
meThatWillNotBeReclassified
ToProfitOrLossBeforeTax

X duration,
credit

Egyéb átfogó jövedelem,
amelyet nem sorolnak át az
eredménybe, adózás előtt

Az olyan egyéb átfogó jövedelem adózás előtti összege, Általános gyakorlat: IAS 1 IG6,
amelyet nem sorolnak át az eredménybe. [Hivatkozás: általános gyakorlat: IAS 1 82A
Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

OtherComprehensiveInco
meThatWillNotBeReclassified
ToProfitOrLossNetOfTax

X duration,
credit

Egyéb átfogó jövedelem,
amelyet nem sorolnak át az
eredménybe, adózás után

Az olyan egyéb átfogó jövedelem adózás utáni összege, Példa: IAS 1 IG6, példa:
amelyet nem sorolnak át az eredménybe. [Hivatkozás: IAS 1 82A
Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

OtherContingentLiabilitiesM
ember

member

Egyéb függő kötelezettségek
[member]

Ez az elem olyan függő kötelezettségeket jelöl, amelyeket Példa: IAS 37 88
a gazdálkodó egység azonos kimutatáson vagy megjegy
zésen belül nem tesz közzé elkülönítetten. [Hivatkozás:
Függő kötelezettségek [member]]

ifrs-full

OtherCurrentAssets

X instant,
debit

Egyéb forgóeszközök

Azon forgóeszközök összege, amelyeket a gazdálkodó Általános gyakorlat: IAS 1 55
egység azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül
nem tesz közzé elkülönítetten. [Hivatkozás: Forgóeszkö
zök]

ifrs-full

OtherCurrentBorrowingsAnd
CurrentPortionOfOtherNon
currentBorrowings

X instant,
credit

Egyéb rövid lejáratú
hitelfelvételek és egyéb hosszú
lejáratú hitelfelvételek rövid
lejáratú része

Az egyéb rövid lejáratú hitelfelvételek és egyéb hosszú Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
lejáratú hitelfelvételek rövid lejáratú részének összege.
[Hivatkozás: Egyéb hitelfelvételek]

ifrs-full

OtherCurrentFinancialAssets

X instant,
debit

Egyéb rövid lejáratú pénzügyi
eszközök

Azon rövid lejáratú pénzügyi eszközök összege, Közzététel: IAS 1 54 d
amelyeket a gazdálkodó egység azonos kimutatáson
vagy megjegyzésen belül nem tesz közzé elkülönítetten.
[Hivatkozás: Egyéb pénzügyi eszközök; Rövid lejáratú
pénzügyi eszközök]

ifrs-full

OtherCurrentFinancialLiabili
ties

X instant,
credit

Egyéb rövid lejáratú pénzügyi
kötelezettségek

Azon rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek összege, Közzététel: IAS 1 54 m,
amelyeket a gazdálkodó egység azonos kimutatáson közzététel: IFRS 12 B13 b
vagy megjegyzésen belül nem tesz közzé elkülönítetten.
[Hivatkozás: Egyéb pénzügyi kötelezettségek; Rövid lejá
ratú pénzügyi kötelezettségek]

2020.12.18.

X duration,
credit

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

OtherComprehensiveInco
meThatWillBeReclassifiedTo
ProfitOrLossNetOfTax

HU

ifrs-full

L 429/584

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Egyéb kötelezettségek

Azon rövid lejáratú kötelezettségek összege, amelyeket a Általános gyakorlat: IAS 1 55
gazdálkodó egység azonos kimutatáson vagy megjegy
zésen belül nem tesz közzé elkülönítetten. [Hivatkozás:
Rövid lejáratú kötelezettségek]

ifrs-full

OtherCurrentNonfinancialAs
sets

X instant,
debit

Egyéb rövid lejáratú nem
pénzügyi eszközök

Azon rövid lejáratú nem pénzügyi eszközök összege, Általános gyakorlat: IAS 1 55
amelyeket a gazdálkodó egység azonos kimutatáson
vagy megjegyzésen belül nem tesz közzé elkülönítetten.
[Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

OtherCurrentNonfinancialLia
bilities

X instant,
credit

Egyéb rövid lejáratú nem
pénzügyi kötelezettségek

Azon rövid lejáratú nem pénzügyi kötelezettségek Általános gyakorlat: IAS 1 55
összege, amelyeket a gazdálkodó egység azonos kimuta
táson vagy megjegyzésen belül nem tesz közzé elkülöní
tetten. [Hivatkozás: Egyéb pénzügyi kötelezettségek]

ifrs-full

OtherCurrentPayables

X instant,
credit

Egyéb rövid lejáratú
kötelezettségek

Azon rövid lejáratú kötelezettségek összege, amelyeket a Általános gyakorlat: IAS 1 55
gazdálkodó egység azonos kimutatáson vagy megjegy
zésen belül nem tesz közzé elkülönítetten.

ifrs-full

OtherCurrentReceivables

X instant,
debit

Egyéb rövid lejáratú
követelések

A rövid lejáratú egyéb követelések összege. [Hivatkozás: Példa: IAS 1 78 b
Egyéb követelések]

ifrs-full

OtherDebtInstrumentsHeld

X instant,
debit

Egyéb tartott
adósságinstrumentumok

A gazdálkodó egység által tartott azon adósságinstrumen Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
tumok összege, amelyeket azonos kimutatáson vagy
megjegyzésen belül nem tesz közzé elkülönítetten. [Hivat
kozás: Tartott adósságinstrumentumok]

ifrs-full

OtherDecreasesAggregateDif X duration
ferenceBetweenFairValueAtIni
tialRecognitionAndAmount
DeterminedUsingValuation
TechniqueYetToBeRecognised

Egyéb csökkenések – a kezdeti
megjelenítéskori valós érték és
az ügyleti ár közötti, az
eredményben még
megjelenítendő összesített
különbözet

Csökkenés azon pénzügyi instrumentumok kezdeti Példa: IFRS 7 IG14, példa:
megjelenítéskori valós értéke és ügyleti ára közötti, az IFRS 7 28 b
eredményben még megjelenítendő összesített különbözet
ben, amelyeket a gazdálkodó egység azonos kimutatáson
vagy megjegyzésen belül nem tesz közzé elkülönítetten.
[Hivatkozás: A kezdeti megjelenítéskori valós érték és az
ügyleti ár közötti, az eredményben még megjelenítendő
összesített különbözet; Pénzügyi instrumentumok, csoport
[member]]

ifrs-full

OtherDifferencesToCashAnd
CashEquivalentsInStatemen
tOfCashFlows

Pénzeszközök és pénzeszközegyenértékesek egyéb
különbözetei a cash flow-k
kimutatásában

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek azon külön Általános gyakorlat: IAS 7 45
bözetei a cash flow-k kimutatásában és a pénzügyi hely
zetre vonatkozó kimutatásban, amelyeket a gazdálkodó
egység azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül
nem tesz közzé elkülönítetten. [Hivatkozás: Pénzeszközök
és pénzeszköz-egyenértékesek]

X instant,
credit

L 429/585

X instant,
credit
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ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Egyéb eszközelidegenítések
[member]

Ez az elem olyan eszközelidegenítéseket jelöl, amelyeket a Példa: IAS 10 22 c
gazdálkodó egység azonos kimutatáson vagy megjegy
zésen belül nem tesz közzé elkülönítetten.

ifrs-full

OtherEmployeeExpense

X duration,
debit

Egyéb munkavállalói ráfordítás

Azon munkavállalói ráfordítások összege, amelyeket a Általános gyakorlat: IAS 19 5
gazdálkodó egység azonos kimutatáson vagy megjegy
zésen belül nem tesz közzé elkülönítetten.

ifrs-full

OtherEnvironmentRelated
ContingentLiabilityMember

member

Egyéb környezethez
Ez az elem olyan, környezethez kapcsolódó függő köte Általános gyakorlat: IAS 37 88
kapcsolódó függő kötelezettség lezettséget jelöl, amelyet a gazdálkodó egység azonos
[member]
kimutatáson vagy megjegyzésen belül nem tesz közzé
elkülönítetten. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [mem
ber]]

ifrs-full

OtherEnvironmentRelatedPro member
visionMember

Egyéb környezethez
kapcsolódó céltartalék
[member]

Ez az elem olyan, környezethez kapcsolódó céltartalékot Általános gyakorlat: IAS 37 84
jelöl, amelyet a gazdálkodó egység azonos kimutatáson
vagy megjegyzésen belül nem tesz közzé elkülönítetten.
[Hivatkozás: Egyéb céltartalékok [member]]

ifrs-full

OtherEquityInterest

X instant,
credit

Egyéb tőkerészesedés

Részvénytőke nélküli gazdálkodó egység tőkerészesedé Példa: IAS 1 78 e
sének összege, amelyet a gazdálkodó egység azonos kimu
tatáson vagy megjegyzésen belül nem tesz közzé elkülö
nítetten.

ifrs-full

OtherEquityInterestMember

member

Egyéb tőkerészesedés [member] Ez az elem olyan részvénytőke nélküli gazdálkodó egység Közzététel: IAS 1 106
tőkerészesedését jelöli, amelyet a gazdálkodó egység
azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül nem tesz
közzé elkülönítetten.

ifrs-full

OtherEquitySecuritiesMember

member

Egyéb tulajdonviszonyt
megtestesítő értékpapírok
[member]

Ez az elem olyan tulajdonviszonyt megtestesítő értékpa Példa: IFRS 13 IE60, példa:
pírokat jelöl, amelyeket a gazdálkodó egység azonos IFRS 13 94
kimutatáson vagy megjegyzésen belül nem tesz közzé
elkülönítetten.

ifrs-full

OtherExpenseByFunction

X duration,
debit

Egyéb ráfordítás, funkció
szerint

A ráfordítások elemzésekor a »ráfordítás funkciója« lap Példa:
használata esetén azon ráfordítások összege, amelyeket a IAS 1 103, közzététel: IAS 1 99,
gazdálkodó egység azonos kimutatáson vagy megjegy közzététel: IAS 26 35 b vii
zésen belül nem tesz közzé elkülönítetten.

2020.12.18.
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Egyéb ráfordítások, jellegük
szerint

A ráfordítások elemzésekor a »ráfordítás jellege« lap hasz Példa:
nálata esetén azon ráfordítások összege, amelyeket a IAS 1 102, közzététel: IAS 1 99
gazdálkodó egység azonos kimutatáson vagy megjegy
zésen belül nem tesz közzé elkülönítetten. [Hivatkozás:
Ráfordítások, jellegük szerint]

ifrs-full

OtherFeeAndCommissionEx
pense

X duration,
debit

Egyéb díj- és jutalékráfordítás

Azon díj- és jutalékráfordítás összege, amelyet a gazdál Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
kodó egység azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül
nem tesz közzé elkülönítetten. [Hivatkozás: Díj- és
jutalékráfordítás]

ifrs-full

OtherFeeAndCommissionIn
come

X duration,
credit

Egyéb díj- és jutalékbevétel

Azon díj- és jutalékbevétel összege, amelyet a gazdálkodó Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
egység azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül nem
tesz közzé elkülönítetten. [Hivatkozás: Díj- és jutalékbevé
tel]

ifrs-full

OtherFinanceCost

X duration,
debit

Egyéb pénzügyi ráfordítás

Azon pénzügyi ráfordítások összege, amelyeket a gazdál Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
kodó egység azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül
nem tesz közzé elkülönítetten. [Hivatkozás: Pénzügyi
ráfordítások]

ifrs-full

OtherFinanceIncome

X duration,
credit

Egyéb pénzügyi bevétel

Azon pénzügyi bevétel összege, amelyet a gazdálkodó Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
egység azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül
nem tesz közzé elkülönítetten. [Hivatkozás: Pénzügyi
bevételek]

ifrs-full

OtherFinanceIncomeCost

X duration,
credit

Egyéb pénzügyi bevétel
(költség)

Azon pénzügyi bevétel vagy költség összege, amelyet a Általános gyakorlat: IAS 1 85
gazdálkodó egység azonos kimutatáson vagy megjegy
zésen belül nem tesz közzé elkülönítetten. [Hivatkozás:
Pénzügyi bevétel (költség)]

ifrs-full

OtherFinancialAssets

X instant,
debit

Egyéb pénzügyi eszközök

Azon pénzügyi eszközök összege, amelyeket a gazdál Közzététel: IAS 1 54 d
kodó egység azonos kimutatáson vagy megjegyzésen
belül nem tesz közzé elkülönítetten. [Hivatkozás: Pénz
ügyi eszközök]

ifrs-full

OtherFinancialLiabilities

X instant,
credit

Egyéb pénzügyi kötelezettségek Azon pénzügyi kötelezettségek összege, amelyeket a Közzététel: IAS 1 54 m
gazdálkodó egység azonos kimutatáson vagy megjegy
zésen belül nem tesz közzé elkülönítetten. [Hivatkozás:
Pénzügyi kötelezettségek]

L 429/587

X duration,
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

OtherGainsLosses

X duration,
credit

Egyéb nyereségek (veszteségek)

Azon nyereségek (veszteségek) összege, amelyeket a Általános gyakorlat: IAS 1 102,
gazdálkodó egység azonos kimutatáson vagy megjegy általános gyakorlat: IAS 1 103
zésen belül nem tesz közzé elkülönítetten.

ifrs-full

OtherImpairedAssetsMember

member

Egyéb értékvesztett eszközök
[member]

Ez az elem olyan értékvesztett eszközöket jelöl, amelyeket Példa: IAS 36 127
a gazdálkodó egység azonos kimutatáson vagy megjegy
zésen belül nem tesz közzé elkülönítetten.

ifrs-full

OtherIncome

X duration,
credit

Egyéb bevételek

Azon működési bevétel összege, amelyet a gazdálkodó Példa:
egység azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül IAS 1 103, példa: IAS 1 102,
nem tesz közzé elkülönítetten.
közzététel: IAS 26 35 b iv

ifrs-full

OtherIncomeExpenseFrom
SubsidiariesJointlyControlle
dEntitiesAndAssociates

X duration,
credit

Leányvállalatokból, közös
vezetésű gazdálkodó
egységekből és társult
vállalkozásokból származó
egyéb bevétel (ráfordítás)

A leányvállalatokból, közös vezetésű gazdálkodó Általános gyakorlat: IAS 1 85
egységekből és társult vállalkozásokból származó olyan
egyéb bevétel (ráfordítás) összege, amelyet a gazdálkodó
egység azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül nem
tesz közzé elkülönítetten. [Hivatkozás: Társult vállalko
zások [member]; Leányvállalatok [member]]

ifrs-full

OtherIncreasesAggregateDiffe X duration
renceBetweenFairValueAtIniti
alRecognitionAndAmountDe
terminedUsingValuationTech
niqueYetToBeRecognised

Egyéb növekedések – a kezdeti
megjelenítéskori valós érték és
az ügyleti ár közötti, az
eredményben még
megjelenítendő összesített
különbözet

Növekedés azon pénzügyi instrumentumok kezdeti Példa:
megjelenítéskori valós értéke és ügyleti ára közötti, az IFRS 7 IG14, példa: IFRS 7 28 b
eredményben még megjelenítendő összesített különbözet
ben, amelyeket a gazdálkodó egység azonos kimutatáson
vagy megjegyzésen belül nem tesz közzé elkülönítetten.
[Hivatkozás: A kezdeti megjelenítéskori valós érték és az
ügyleti ár közötti, az eredményben még megjelenítendő
összesített különbözet; Pénzügyi instrumentumok, csoport
[member]]

ifrs-full

OtherIndividuallyImmaterial
ComponentsOfOtherCompre
hensiveIncomeBeforeTax

Egyéb átfogó jövedelem egyéb
egyedileg nem lényeges
összetevői, adózás előtt

Az egyéb átfogó jövedelem azon egyedileg nem lényeges Általános gyakorlat: IAS 1 85
összetevőinek adózás előtti összege, amelyeket a gazdál
kodó egység azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül
nem tesz közzé elkülönítetten. [Hivatkozás: Adózás előtti
egyéb átfogó jövedelem]
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X duration,
credit

Egyéb átfogó jövedelem egyéb
egyedileg nem lényeges
összetevői, adózás után

Az egyéb átfogó jövedelem azon egyedileg nem lényeges Általános gyakorlat: IAS 1 85
összetevőinek adózás utáni összege, amelyeket a gazdál
kodó egység azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül
nem tesz közzé elkülönítetten. [Hivatkozás: Egyéb átfogó
jövedelem]

ifrs-full

OtherInflowsOutflowsOf
CashClassifiedAsFinancingAc
tivities

X duration,
credit

Egyéb pénzbeáramlások
(-kiáramlások), finanszírozási
tevékenységként besorolva

Az olyan finanszírozási tevékenységként besorolt pénzbe Közzététel: IAS 7 21
áramlások (-kiáramlások), amelyeket a gazdálkodó egység
azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül nem tesz
közzé elkülönítetten.

ifrs-full

OtherInflowsOutflowsOf
CashClassifiedAsInvestingAc
tivities

X duration,
credit

Egyéb pénzbeáramlások
(-kiáramlások), befektetési
tevékenységként besorolva

Az olyan befektetési tevékenységként besorolt pénzbe Közzététel: IAS 7 21
áramlások (-kiáramlások), amelyeket a gazdálkodó egység
azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül nem tesz
közzé elkülönítetten.

ifrs-full

OtherInflowsOutflowsOf
CashClassifiedAsOperatingAc
tivities

X duration,
debit

Egyéb pénzbeáramlások
(-kiáramlások), működési
tevékenységként besorolva

Az olyan működési tevékenységként besorolt pénzbe Közzététel: IAS 7 14
áramlások (-kiáramlások), amelyeket a gazdálkodó egység
azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül nem tesz
közzé elkülönítetten.

ifrs-full

OtherIntangibleAssets

X instant,
debit

Egyéb immateriális javak

Azon immateriális javak összege, amelyeket a gazdálkodó Általános gyakorlat: IAS 38 119
egység azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül nem
tesz közzé elkülönítetten. [Hivatkozás: Immateriális javak
a goodwill kivételével]

ifrs-full

OtherIntangibleAssetsMember

member

Egyéb immateriális javak
[member]

Ez az elem az olyan immateriális javak csoportját jelöli, Általános gyakorlat: IAS 38 119
amelyeket a gazdálkodó egység azonos kimutatáson vagy
megjegyzésen belül nem tesz közzé elkülönítetten. [Hivat
kozás: Immateriális javak a goodwill kivételével]

ifrs-full

OtherInventories

X instant,
debit

Egyéb rövid lejáratú készletek

Azon készletek összege, amelyeket a gazdálkodó egység Általános gyakorlat: IAS 2 37
azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül nem tesz
közzé elkülönítetten. [Hivatkozás: Készletek]

Hivatkozások
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Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

OtherLiabilities

X instant,
credit

Egyéb kötelezettségek

Azon kötelezettségek összege, amelyeket a gazdálkodó Általános gyakorlat: IAS 1 55
egység azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül
nem tesz közzé elkülönítetten.

ifrs-full

OtherLiabilitiesUnderInsuran
ceContractsAndReinsurance
ContractsIssued

X instant,
credit

Kibocsátott biztosítási
szerződésekből és
viszontbiztosítási
szerződésekből eredő egyéb
kötelezettségek

Azon kibocsátott biztosítási szerződésekből és viszontbiz
tosítási szerződésekből eredő kötelezettségek összege,
amelyeket a gazdálkodó egység azonos kimutatáson
vagy megjegyzésen belül nem tesz közzé elkülönítetten.
[Hivatkozás: Kibocsátott biztosítási szerződésekből és
viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek]

ifrs-full

OtherLongtermBenefits

X duration,
debit

Egyéb hosszú távú
munkavállalói juttatások

A munkaviszony megszűnése utáni juttatásokon és a Általános gyakorlat: IAS 19 158
végkielégítéseken kívüli egyéb hosszú távú munkavállalói
juttatások. Ilyen juttatás lehet a hosszú távú fizetett távol
lét, a jubileumi vagy más hosszú munkaviszony után járó
jutalom, a hosszú időtartamú munkaképtelenség idejére
járó juttatás, hosszú távú nyereségrészesedés és jutalom,
valamint a hosszú távú halasztott díjazás. [Hivatkozás:
Munkavállalói juttatások költségei]

ifrs-full

OtherLongtermProvisions

X instant,
credit

Egyéb hosszú lejáratú
céltartalékok

A munkavállalói juttatásokra képzett céltartalékon kívüli Közzététel: IAS 1 78 d
egyéb hosszú lejáratú céltartalékok összege. [Hivatkozás:
Hosszú lejáratú céltartalékok]

ifrs-full

OtherMaterialActuarialAs
sumptions

X.XX instant Egyéb lényeges aktuáriusi
feltételezések

A meghatározott juttatási kötelem jelenértékének megálla Általános gyakorlat: IAS 19 144
pítására jelentős aktuáriusi feltételezésként használt egyéb
lényeges feltételezés. [Hivatkozás: Aktuáriusi feltételezések
[member]; Meghatározott juttatási kötelem, jelenértéken]

ifrs-full

OtherMaterialActuarialAs
sumptionsMember

member

Egyéb lényeges aktuáriusi
feltételezések [member]

Ez az elem olyan lényeges aktuáriusi feltételezéseket jelöl, Általános gyakorlat: IAS 19 145
amelyeket a gazdálkodó egység azonos kimutatáson vagy
megjegyzésen belül nem tesz közzé elkülönítetten. [Hivat
kozás: Aktuáriusi feltételezések [member]]

ifrs-full

OtherMaterialNoncashItems

X duration,
debit

Egyéb lényeges nem
pénzjellegű tételek

Az értékcsökkenéstől és az amortizációtól eltérő nem Közzététel: IFRS 8 23 i,
pénzjellegű lényeges tételek összege.
közzététel: IFRS 8 28 e
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Egyéb befektetett eszközök

Azon befektetett eszközök összege, amelyeket a gazdál Általános gyakorlat: IAS 1 55
kodó egység azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül
nem tesz közzé elkülönítetten. [Hivatkozás: Befektetett
eszközök]

ifrs-full

OtherNoncurrentFinancialAs
sets

X instant,
debit

Egyéb befektetett pénzügyi
eszközök

Azon befektetett pénzügyi eszközök összege, amelyeket a Közzététel: IAS 1 54 d
gazdálkodó egység azonos kimutatáson vagy megjegy
zésen belül nem tesz közzé elkülönítetten. [Hivatkozás:
Egyéb pénzügyi eszközök]

ifrs-full

OtherNoncurrentFinancialLia
bilities

X instant,
credit

Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi Azon hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek összege, Közzététel: IAS 1 54 m,
kötelezettségek
amelyeket a gazdálkodó egység azonos kimutatáson közzététel: IFRS 12 B13 c
vagy megjegyzésen belül nem tesz közzé elkülönítetten.
[Hivatkozás: Egyéb pénzügyi kötelezettségek]

ifrs-full

OtherNoncurrentLiabilities

X instant,
credit

Egyéb hosszú lejáratú
kötelezettségek

Azon hosszú lejáratú kötelezettségek összege, amelyeket a Általános gyakorlat: IAS 1 55
gazdálkodó egység azonos kimutatáson vagy megjegy
zésen belül nem tesz közzé elkülönítetten. [Hivatkozás:
Hosszú lejáratú kötelezettségek]

ifrs-full

OtherNoncurrentNonfinancia X instant,
lAssets
debit

Egyéb befektetett nem
pénzügyi eszközök

Azon befektetett nem pénzügyi eszközök összege, Általános gyakorlat: IAS 1 55
amelyeket a gazdálkodó egység azonos kimutatáson
vagy megjegyzésen belül nem tesz közzé elkülönítetten.
[Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

OtherNoncurrentNonfinanci
alLiabilities

X instant,
credit

Egyéb hosszú lejáratú nem
pénzügyi kötelezettségek

Azon hosszú lejáratú nem pénzügyi kötelezettségek Általános gyakorlat: IAS 1 55
összege, amelyeket a gazdálkodó egység azonos kimuta
táson vagy megjegyzésen belül nem tesz közzé elkülöní
tetten. [Hivatkozás: Egyéb pénzügyi kötelezettségek]

ifrs-full

OtherNoncurrentPayables

X instant,
credit

Egyéb hosszú lejáratú
kötelezettségek

Azon hosszú lejáratú kötelezettségek összege, amelyeket a Általános gyakorlat: IAS 1 55
gazdálkodó egység azonos kimutatáson vagy megjegy
zésen belül nem tesz közzé elkülönítetten.

ifrs-full

OtherNoncurrentReceivables

X instant,
debit

Egyéb hosszú lejáratú
követelések

A hosszú lejáratú egyéb követelések összege. [Hivatkozás: Példa: IAS 1 78 b
Egyéb követelések]

L 429/591

X instant,
debit

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

OtherNoncurrentAssets

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Egyéb nem pénzügyi eszközök Azon nem pénzügyi eszközök összege, amelyeket a Általános gyakorlat: IAS 1 55
gazdálkodó egység azonos kimutatáson vagy megjegy
zésen belül nem tesz közzé elkülönítetten. [Hivatkozás:
Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

OtherNonfinancialLiabilities

X instant,
credit

Egyéb nem pénzügyi
kötelezettségek

Azon nem pénzügyi kötelezettségek összege, amelyeket a Általános gyakorlat: IAS 1 55
gazdálkodó egység azonos kimutatáson vagy megjegy
zésen belül nem tesz közzé elkülönítetten. [Hivatkozás:
Egyéb pénzügyi kötelezettségek]

ifrs-full

OtherOperatingIncomeEx
pense

X duration,
credit

Egyéb működési bevétel
(költség)

Azon működési bevétel (költség) összege, amelyet a Általános gyakorlat: IAS 1 85
gazdálkodó egység azonos kimutatáson vagy megjegy
zésen belül nem tesz közzé elkülönítetten.

ifrs-full

OtherPayables

X instant,
credit

Egyéb kötelezettségek

Azon kötelezettségek összege, amelyeket a gazdálkodó Általános gyakorlat: IAS 1 55
egység azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül
nem tesz közzé elkülönítetten.

ifrs-full

OtherPriceRiskMember

member

Egyéb árkockázat [member]

Ez az elem annak kockázatát jelöli, hogy a piaci árak
változásai miatt (a kamatlábkockázatból vagy devizakoc
kázatból származó változásokon kívül) a pénzügyi inst
rumentum valós értéke vagy jövőbeni cash flow-i inga
dozni fognak, akár az adott pénzügyi instrumentumra
vagy annak kibocsátójára jellemző tényezők okozzák
ezeket a változásokat, akár a piacon forgalomban lévő
összes hasonló pénzügyi instrumentumra hatással lévő
tényezők. [Hivatkozás: Devizakockázat [member]; Kamat
lábkockázat [member]; Pénzügyi instrumentumok,
csoport [member]]

ifrs-full

OtherPropertyPlantAndEquip
ment

X instant,
debit

Egyéb ingatlanok, gépek és
berendezések

Azon ingatlanok, gépek és berendezések összege, Általános gyakorlat: IAS 16 37
amelyeket a gazdálkodó egység azonos kimutatáson
vagy megjegyzésen belül nem tesz közzé elkülönítetten.
[Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

ifrs-full

OtherPropertyPlantAndEquip
mentMember

member

Egyéb ingatlanok, gépek és
berendezések [member]

Ez az elem az ingatlanok, gépek és berendezések olyan Általános gyakorlat: IAS 16 37
csoportját jelöli, amely a gazdálkodó egység azonos kimu
tatáson vagy megjegyzésen belül elkülönítetten nem
közzétett ingatlanokat, gépeket és berendezéseket foglalja
magában. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

Közzététel: IFRS 17 124
(hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 125 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 127 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 128 a ii (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 7 »Meghatározott fogalmak«

2020.12.18.

X instant,
debit

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

OtherNonfinancialAssets

HU

ifrs-full

L 429/592

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

X instant,
credit

Címke

Egyéb céltartalékok

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A munkavállalói juttatásokra képzett céltartalékon kívüli Közzététel: IAS 1 78 d,
közzététel: IAS 37 84 a
egyéb céltartalékok összege. [Hivatkozás: Céltartalékok]

ifrs-full

OtherProvisions

ifrs-full

OtherProvisionsAbstract

ifrs-full

OtherProvisionsMember

member

Egyéb céltartalékok [member]

Ez az elem a munkavállalói juttatásokra képzett céltarta Közzététel: IAS 37 84
lékon kívüli egyéb céltartalékok összegét jelöli. Egyéb
elemek hiányában az »Egyéb céltartalékok csoportjai«
tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Céltartalékok]

ifrs-full

OtherReceivables

X instant,
debit

Egyéb követelések

A gazdálkodó egység azon követeléseinek összege, Példa: IAS 1 78 b
amelyeket azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül
nem tesz közzé elkülönítetten.

ifrs-full

OtherRegulatoryDeferralAcco X instant,
credit
untCreditBalances

Egyéb hatósági halasztott
számlák követel egyenlegei

A hatósági halasztott számlák azon követel egyenlegeinek Példa: IFRS 14 IE5, példa:
összege, amelyeket a gazdálkodó egység azonos kimuta IFRS 14 25
táson vagy megjegyzésen belül nem tesz közzé elkülöní
tetten. [Hivatkozás: Hatósági halasztott számlák követel
egyenlege]

ifrs-full

OtherRegulatoryDeferralAcco X instant,
debit
untDebitBalances

Egyéb hatósági halasztott
számlák tartozik egyenlegei

A hatósági halasztott számlák azon tartozik egyenlegeinek Példa: IFRS 14 IE5, példa:
összege, amelyeket a gazdálkodó egység azonos kimuta IFRS 14 25
táson vagy megjegyzésen belül nem tesz közzé elkülöní
tetten. [Hivatkozás: Hatósági halasztott számlák tartozik
egyenlege]

ifrs-full

OtherRelatedPartiesMember

member

Egyéb kapcsolt felek [member] Ez az elem olyan kapcsolt feleket jelöl, amelyeket a Közzététel: IAS 24 19 g
gazdálkodó egység azonos kimutatáson vagy megjegy
zésen belül nem tesz közzé elkülönítetten. [Hivatkozás:
Kapcsolt felek [member]]

ifrs-full

OtherReserves

X instant,
credit

Egyéb tartalékok

ifrs-full

OtherReservesAbstract

ifrs-full

OtherReservesMember

HU

Egyéb céltartalékok [abstract]

2020.12.18.

Előtag

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

A saját tőke összetevője, amely a saját tőkében kimutatott Példa: IAS 1 78 e
tartalékokat foglalja magában a felhalmozott eredmény
kivételével. [Hivatkozás: Felhalmozott eredmény]

Egyéb tartalékok [abstract]
member

Egyéb tartalékok [member]

L 429/593

Ez az elem a saját tőke azon összetevőjét jelöli, amely a Közzététel: IAS 1 106, közzététel:
saját tőkében kimutatott tartalékokat foglalja magában a IAS 1 79 b
felhalmozott eredmény kivételével. Egyéb elemek
hiányában a »Saját tőkében kimutatott tartalékok« tengely
alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Felhalmozott eredmény]

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Egyéb bevétel

Az olyan forrásokból származó bevétel összege, Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
amelyeket a gazdálkodó egység azonos kimutatáson
vagy megjegyzésen belül nem tesz közzé elkülönítetten.
[Hivatkozás: Bevételek]

ifrs-full

OtherReversalsOfProvisions

X duration,
credit

Céltartalékok egyéb feloldása

A céltartalékok olyan feloldásának összege, amelyet a Közzététel: IAS 1 98 g
gazdálkodó egység azonos kimutatáson vagy megjegy
zésen belül nem tesz közzé elkülönítetten. [Hivatkozás:
Céltartalékok]

ifrs-full

OtherShorttermEmployeeBe
nefits

X duration,
debit

Egyéb rövid távú munkavállalói Az olyan (a végkielégítéstől eltérő) munkavállalói juttatá Általános gyakorlat: IAS 19 9
juttatások
sokkal kapcsolatos ráfordítások összege, amelyeket várha
tóan teljes egészében kifizetnek azon éves beszámolási
időszak végét követő tizenkét hónap eltelte előtt, amely
alatt a munkavállalók a kapcsolódó szolgálatot teljesítet
ték, és amelyeket a gazdálkodó egység azonos kimuta
táson vagy megjegyzésen belül nem tesz közzé elkülöní
tetten. [Hivatkozás: Munkavállalói juttatások költségei]

ifrs-full

OtherShorttermProvisions

X instant,
credit

Egyéb rövid lejáratú
céltartalékok

A munkavállalói juttatásokra képzett céltartalékon kívüli Közzététel: IAS 1 78 d
egyéb rövid lejáratú céltartalékok összege. [Hivatkozás:
Céltartalékok]

ifrs-full

OtherTangibleOrIntangibleAs X instant,
credit
setsTransferred

Egyéb átadott tárgyi vagy
immateriális eszközök

Az üzleti kombináció során ellenértékként átadott olyan Közzététel: IFRS 3 B64 f ii
egyéb tárgyi vagy immateriális eszközök (ideértve a felvá
sárló üzleti tevékenységét vagy leányvállalatát is) valós
értéke az akvizíció időpontjában, amelyeket a gazdálkodó
egység azonos megjegyzésen belül nem tesz közzé elkü
lönítetten. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill
kivételével; Üzleti kombinációk [member]; Leányvállalatok
[member]]

ifrs-full

OtherTaxEffectsForReconcilia
tionBetweenAccountingProfi
tAndTaxExpenseIncome

X duration,
debit

Egyéb adóhatások a számviteli
eredmény és az adóráfordítás
(-bevétel) közötti egyeztetésre

Az adóráfordítás (-bevétel), valamint a számviteli ered Közzététel: IAS 12 81 c i
mény és a vonatkozó adókulcsok szorzata közötti külön
bözetként kapott összeg, amelyet a gazdálkodó egység
azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül nem tesz
közzé elkülönítetten. [Hivatkozás: Számviteli eredmény;
Vonatkozó adókulcs]

ifrs-full

OtherTaxRateEffectsForRecon X.XX dura
ciliationBetweenAccounting
tion
ProfitAndTaxExpenseIncome

Egyéb adókulcshatások a
számviteli eredmény és az
adóráfordítás (-bevétel) közötti
egyeztetésre

Az átlagos effektív adókulcs és a vonatkozó adókulcs Közzététel: IAS 12 81 c ii
közötti egyeztetést érintő összesített adókulcshatások,
amelyeket a gazdálkodó egység az egyeztetésben nem
tesz közzé elkülönítetten. [Hivatkozás: Átlagos effektív
adókulcs; Vonatkozó adókulcs]

2020.12.18.

X duration,
credit

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

OtherRevenue

HU

ifrs-full

L 429/594

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

OtherTemporaryDifferen
cesMember

member

Egyéb átmeneti különbözetek
[member]

Ez az elem olyan átmeneti különbözeteket jelöl, amelyeket Általános gyakorlat: IAS 12 81 g
a gazdálkodó egység azonos kimutatáson vagy megjegy
zésen belül nem tesz közzé elkülönítetten. [Hivatkozás:
Átmeneti különbözetek [member]]

ifrs-full

OtherTradingIncomeExpense

X duration,
credit

Egyéb kereskedési bevétel
(ráfordítás)

Azon kereskedési bevétel (ráfordítás) összege, amelyet a Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
gazdálkodó egység azonos kimutatáson vagy megjegy
zésen belül nem tesz közzé elkülönítetten. [Hivatkozás:
Kereskedési bevétel (ráfordítás)]

ifrs-full

OtherWorkPerformedByEnti
tyAndCapitalised

X duration,
credit

Gazdálkodó egység által
teljesített és aktivált egyéb
munka

A gazdálkodó egység eredetileg költségként besorolt, akti Példa: IAS 1 IG6, általános
vált saját teljesítésének összege, amelyet a gazdálkodó gyakorlat: IAS 1 85
egység azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül
nem tesz közzé elkülönítetten.

ifrs-full

OutflowsOfCashFromInvestin X duration,
credit
gActivities

Befektetési tevékenységekből
származó pénzeszközkiáramlások

A befektetési tevékenységekhez kapcsolódó pénzeszköz- Általános gyakorlat: IAS 7 16
kiáramlások.

ifrs-full

OutputOfAgriculturalProduce

Mezőgazdasági termékek
hozama

A gazdálkodó egység mezőgazdasági termékeinek hoza Általános gyakorlat:
ma.
IAS 41 46 b ii

ifrs-full

OutstandingBalancesForRela
tedPartyTransactionsAbstract

Kapcsolt felekkel folytatott
ügyletek nyitott egyenlegei
[abstract]

ifrs-full

OutstandingCommitmentsMa X instant,
deByEntityRelatedPartyTran
credit
sactions

Gazdálkodó egység által vállalt
fennálló elkötelezettségek –
kapcsolt felekkel folytatott
ügyletek

A kapcsolt felekkel folytatott ügyletek során a gazdálkodó Közzététel: IAS 24 18 b
egység által vállalt, fennálló elkötelezettségek összege.
[Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]

ifrs-full

OutstandingCommitmentsMa X instant,
deOnBehalfOfEntityRelated
credit
PartyTransactions

Gazdálkodó egység nevében
vállalt fennálló
elkötelezettségek – kapcsolt
felekkel folytatott ügyletek

A kapcsolt felekkel folytatott ügyletek során a gazdálkodó Közzététel: IAS 24 18 b
egység nevében vállalt, fennálló elkötelezettségek összege.
[Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]

ifrs-full

OwneroccupiedPropertyMea
suredUsingInvestmentPro
pertyFairValueModel

Befektetési célú ingatlanokra
vonatkozó valósérték-modell
alkalmazásával értékelt saját
használatú ingatlanok

Az IAS 16 standard 29A. bekezdése alapján a befektetési Közzététel: IAS 16 29B (hatályos:
célú ingatlanokra vonatkozó valósérték-modell alkalmazá 2021.1.1.)
sával értékelt, saját használatú ingatlanokat magukban
foglaló ingatlanok, gépek és berendezések összege. [Hivat
kozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

L 429/595

X instant,
debit

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

X.XX dura
tion

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Befektetési célú ingatlanokra
vonatkozó valósérték-modell
alkalmazásával értékelt saját
használatú ingatlanok
[member]

Ez az elem az IAS 16 standard 29A. bekezdése alapján a Közzététel: IAS 16 29B (hatályos:
befektetési célú ingatlanokra vonatkozó valósérték-modell 2021.1.1.)
alkalmazásával értékelt, saját használatú ingatlanokat
magukban foglaló ingatlanok, gépek és berendezések
csoportját jelöli. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és beren
dezések]

ifrs-full

ParentMember

member

Anyavállalat [member]

Ez az elem olyan gazdálkodó egységet jelöl, amely egy Közzététel: IAS 24 19 a
vagy több gazdálkodó egységet ellenőriz.

ifrs-full

ParticipationInDefinedBene
fitPlanThatSharesRisksBetwe
enGroupEntitiesRelatedPart
yTransactions

X duration

Olyan meghatározott juttatási
programban való részvétel,
amely megosztja a
kockázatokat a csoporton
belüli gazdálkodó egységek
között – kapcsolt felekkel
folytatott ügyletek

A gazdálkodó egység olyan meghatározott juttatási prog Példa: IAS 24 22
ramban való részvételének összege, amely megosztja a
kockázatokat a csoporton belüli gazdálkodó egységek
között. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási programok
[member]; Kapcsolt felek [member]]

ifrs-full

ParValuePerShare

X.XX instant Részvényenkénti névérték

Az egy részvényre jutó névérték.

ifrs-full

PastDueStatusAxis

axis

Késedelmes státusz [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Példa: IFRS 7 35N, általános
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel gyakorlat: IFRS 7 37 (hatályát
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg. veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

PastDueStatusMember

member

Késedelmes státusz [member]

Ez az elem az összes késedelmes státuszt jelöli. Egyéb Példa: IFRS 7 35N, általános
elemek hiányában a »Késedelmes státusz« tengely alap gyakorlat: IFRS 7 37 (hatályát
értékét is jelöli.
veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

PastServiceCostAndGainsLos
sesArisingFromSettlements
NetDefinedBenefitLiabilityAs
set

X duration,
credit

Múltbeli szolgálat költsége és
rendezésekből származó
nyereségek (veszteségek) –
nettó meghatározott juttatási
kötelezettség (eszköz)

A nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) Közzététel: IAS 19 141 d
növekedése (csökkenése) a múltbeli szolgálat költsége és
a rendezésekből származó nyereségek (veszteségek) ered
ményeként. [Hivatkozás: Rendezésekből származó nyere
ségek (veszteségek) – nettó meghatározott juttatási köte
lezettség (eszköz); Nettó meghatározott juttatási kötele
zettség (eszköz)]

Közzététel: IAS 1 79 a iii

2020.12.18.

member

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

OwneroccupiedPropertyMea
suredUsingInvestmentPro
pertyFairValueModelMember

HU

ifrs-full

L 429/596

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Múltbeli szolgálat költsége és
rendezésekből származó
nyereségek (veszteségek) –
nettó meghatározott juttatási
kötelezettség (eszköz) [abstract]

PastServiceCostAndGainsLos
sesArisingFromSettlements
NetDefinedBenefitLiabilityAs
setAbstract

ifrs-full

PastServiceCostNetDefinedBe
nefitLiabilityAsset

X duration,
credit

Múltbeli szolgálat költsége –
nettó meghatározott juttatási
kötelezettség (eszköz)

A nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) Közzététel: IAS 19 141 d
növekedése (csökkenése) a múltbeli szolgálat költsége
eredményeként. A múltbeli szolgálat költsége a meghatá
rozott juttatási kötelem jelenértékének a munkavállalók
megelőző időszaki szolgálatával kapcsolatos növekedése,
amely a program módosításából (egy meghatározott jutta
tási program bevezetéséből vagy visszavonásából, illetve
megváltoztatásából) vagy megszorításból (ha a gazdálkodó
egység jelentős mértékben csökkenti a program által fede
zett munkavállalók számát) származik. [Hivatkozás: Nettó
meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz); Meghatá
rozott juttatási programok [member]]

ifrs-full

PayablesForPurchaseOfEnergy

X instant,
credit

Energiabeszerzés miatti
kötelezettségek

Az energiabeszerzés miatti kötelezettségek összege.

ifrs-full

PayablesForPurchaseOfNon
currentAssets

X instant,
credit

Befektetett eszközök beszerzése A befektetett eszközök beszerzése miatti kötelezettségek Általános gyakorlat: IAS 1 78
miatti kötelezettségek
összege. [Hivatkozás: Befektetett eszközök]

ifrs-full

PayablesOnSocialSecurityAnd X instant,
TaxesOtherThanIncomeTax
credit

Társadalombiztosítási és
adófizetési kötelezettségek, a
nyereségadó kivételével

A nyereségadón kívüli társadalombiztosítási és adófizetési Általános gyakorlat: IAS 1 78
kötelezettségek összege. A nyereségadók tartalmaznak
minden olyan belföldi és külföldi adót, amelyeknek alapja
az adóköteles nyereség. A nyereségadók tartalmazzák az
olyan adókat is, mint a forrásadók, amelyeket a leányvál
lalatoknak, társult vállalkozásoknak, vagy közös megálla
podásoknak kell fizetniük a beszámolót készítő gazdál
kodó egységnek való felosztások után.

ifrs-full

PaymentsForDebtIssueCosts

Kifizetések adósságkibocsátási
költségekre

Az adósságkibocsátási költségekkel kapcsolatos pénzesz Általános gyakorlat: IAS 7 17
köz-kiáramlás.

ifrs-full

PaymentsForDevelopmentPro X duration,
jectExpenditure
credit

Kifizetések fejlesztési projektek
kiadásaira

A fejlesztési projektekkel összefüggő ráfordításokkal Általános gyakorlat: IAS 7 16
kapcsolatos pénzeszköz-kiáramlás.

Általános gyakorlat: IAS 1 78
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credit
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Kifizetések felmérési és feltárási A gazdálkodó egységnél az ásványkincsek feltárásával és Általános gyakorlat: IAS 7 14
költségekre
felmérésével kapcsolatban, az ásványkincs kitermelése
műszaki kivitelezhetőségének és gazdasági életképes
ségének bebizonyíthatóvá válása előtt felmerülő ráfordítá
sokkal kapcsolatos pénzeszköz-kiáramlás.

ifrs-full

PaymentsForPremiumsAnd
ClaimsAnnuitiesAndOtherPo
licyBenefits

X duration,
credit

Kifizetések díjakra és
kárigényekre, évjáradékokra és
egyéb biztosításikötvényjuttatásokra

A díjakkal és kárigényekkel, évjáradékokkal és egyéb Példa: IAS 7 14 e (hatályát veszti:
biztosításikötvény-juttatásokkal kapcsolatos pénzeszköz- 2021.1.1.)
kiáramlás.

ifrs-full

PaymentsForShareIssueCosts

X duration,
credit

Kifizetések részvénykibocsátási
költségekre

A részvénykibocsátási költségekkel kapcsolatos pénzesz Általános gyakorlat: IAS 7 17
köz-kiáramlás.

ifrs-full

PaymentsFromChangesInOw
nershipInterestsInSubsidiaries

X duration,
credit

Leányvállalatban lévő
A leányvállalatban lévő tulajdonosi érdekeltségeknek az Közzététel: IAS 7 42A,
tulajdonosi érdekeltségeknek az ellenőrzés elvesztését nem eredményező változásaiból közzététel: IAS 7 42B
ellenőrzés elvesztését nem
származó pénzeszköz-kiáramlás. [Hivatkozás: Leányválla
eredményező változásaiból
latok [member]]
származó kifizetések

ifrs-full

PaymentsFromContractsHeld
ForDealingOrTradingPurpose

X duration,
credit

Forgatási vagy kereskedési
célból kötött szerződésekből
származó kifizetések

Forgatási vagy kereskedési célból kötött szerződésekkel Példa: IAS 7 14 g
kapcsolatos pénzeszköz-kiáramlás.

ifrs-full

PaymentsFromPlanNetDefi
nedBenefitLiabilityAsset

X duration,
debit

Programból származó
kifizetések – nettó
meghatározott juttatási
kötelezettség (eszköz)

A nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) Közzététel: IAS 19 141 g
csökkenése (növekedése) a program kifizetései miatt.
[Hivatkozás: Nettó meghatározott juttatási kötelezettség
(eszköz)]

ifrs-full

PaymentsInRespectOfSettle
mentsNetDefinedBenefitLiabi
lityAsset

X duration,
debit

Rendezésekkel kapcsolatos
kifizetések – nettó
meghatározott juttatási
kötelezettség (eszköz)

A nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) Közzététel: IAS 19 141 g
csökkenése (növekedése) a program rendezésekkel kapcso
latos kifizetései miatt. [Hivatkozás: Rendezésekből szár
mazó nyereségek (veszteségek) – nettó meghatározott
juttatási kötelezettség (eszköz); Nettó meghatározott jutta
tási kötelezettség (eszköz); Meghatározott juttatási prog
ramok [member]]

2020.12.18.

X duration,
credit
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Rendezésekkel kapcsolatos
kifizetések, visszatérítési jogok

A visszatérítési jogok csökkenése (növekedése) rendezé Közzététel: IAS 19 141 g
sekkel kapcsolatos kifizetések miatt. [Hivatkozás: Rende
zésekből származó nyereségek (veszteségek) – nettó
meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz); Meghatá
rozott juttatási programok [member]]

ifrs-full

PaymentsOfLeaseLiabilitiesC
lassifiedAsFinancingActivities

X duration,
credit

Lízingkötelezettségek
kifizetései, finanszírozási
tevékenységként besorolva

A lízingkötelezettségek miatti kifizetésekhez kapcsolódó, Példa: IAS 7 17 e
pénzügyi tevékenységként besorolt pénzeszköz-kiáramlás.
[Hivatkozás: Lízingkötelezettségek]

ifrs-full

PaymentsOfOtherEquityInst
ruments

X duration,
credit

Egyéb tőkeinstrumentumok
kifizetései

Olyan tőkeinstrumentumok kifizetésével kapcsolatos Általános gyakorlat: IAS 7 17
pénzeszköz-kiáramlások, amelyeket a gazdálkodó egység
azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül nem tesz
közzé elkülönítetten.

ifrs-full

PaymentsToAcquireOrRedee
mEntitysShares

X duration,
credit

Gazdálkodó egység
részvényeinek megszerzésére
vagy visszavásárlására történt
kifizetések

A gazdálkodó egység részvényeinek megszerzésével vagy Példa: IAS 7 17 b
visszavásárlásával kapcsolatos pénzeszköz-kiáramlás.

ifrs-full

PaymentsToAndOnBehalfO
fEmployees

X duration,
credit

Munkavállalók részére és
nevében történő kifizetések

A munkavállalók részére és nevében történő kifizetések Példa: IAS 7 14 d
pénzeszköz-kiáramlása.

ifrs-full

PaymentsToManufactureO
rAcquireAssetsHeldForRental
ToOthersAndSubsequently
HeldForSale

X duration,
credit

Bérbeadás céljára, majd
A bérbeadás céljára, majd értékesítésre tartott eszközök Példa: IAS 7 14
értékesítésre tartott eszközök
gyártásával vagy beszerzésével kapcsolatos pénzeszközgyártása vagy beszerzése miatti kiáramlás.
kifizetések

ifrs-full

PaymentsToSuppliersForGo
odsAndServices

X duration,
credit

Áruszállítóknak és
szolgáltatásnyújtóknak történő
kifizetések

Az áruszállítóknak és szolgáltatásnyújtóknak történő kifi Példa: IAS 7 14 c
zetések pénzeszköz-kiáramlása.

ifrs-full

PaymentsToSuppliersForGo
odsAndServicesAndToAn
dOnBehalfOfEmployees

X duration,
credit

Áruszállítóknak és
szolgáltatásnyújtóknak,
valamint a munkavállalók
számára és nevében történő
kifizetések

Az áruszállítóknak és szolgáltatásnyújtóknak, valamint a Általános gyakorlat: IAS 7 14
munkavállalók részére és nevében történő kifizetések
pénzeszköz-kiáramlása.

ifrs-full

PensionDefinedBenefitPlansM member
ember

Meghatározott juttatási
nyugdíjprogramok [member]

Ez az elem a meghatározott juttatási nyugdíjprogramokat Általános gyakorlat:
jelöli. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási programok IAS 19 138 b
[member]]

L 429/599

X duration,
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Gazdálkodó egység
bevételeinek százalékos aránya

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A gazdálkodó egység bevételeinek százalékos aránya. Általános gyakorlat: IFRS 8 34
[Hivatkozás: Bevételek]

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPos
sibleDecreaseInActuarialAs
sumption

X.XX instant Aktuáriusi feltételezésben
észszerűen várható csökkenés
százalékos aránya

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPos
sibleDecreaseInRiskExposu
reThatArisesFromContracts
WithinScopeOfIFRS17

X.XX instant Az IFRS 17 standard
Az IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződésekből Közzététel: IFRS 17 128 a
eredő kockázati kitettség észszerűen várható csökkené (hatályos: 2021.1.1.)
hatókörébe tartozó
szerződésekből eredő kockázati sének százalékos aránya.
kitettség észszerűen várható
csökkenésének százalékos
aránya

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPos
sibleDecreaseInUnobservable
InputAssets

X.XX instant Nem megfigyelhető input
észszerűen várható
csökkenésének százalékos
aránya – eszközök

Eszközök valós értéken történő értékelésénél alapul vett Általános gyakorlat:
nem megfigyelhető inputok észszerűen várható csökkené IFRS 13 93 h ii
sének százalékos aránya.

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPos
sibleDecreaseInUnobservable
InputEntitysOwnEquityInstru
ments

X.XX instant Nem megfigyelhető input
észszerűen várható
csökkenésének százalékos
aránya, gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós érté Általános gyakorlat:
kének meghatározásánál alapul vett nem megfigyelhető IFRS 13 93 h ii
inputok észszerűen várható csökkenésének százalékos
aránya.

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPos
sibleDecreaseInUnobservable
InputLiabilities

X.XX instant Nem megfigyelhető input
észszerűen várható
csökkenésének százalékos
aránya – kötelezettségek

Kötelezettségek valós értéken történő értékelésénél alapul Általános gyakorlat:
vett nem megfigyelhető inputok észszerűen várható csök IFRS 13 93 h ii
kenésének százalékos aránya.

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPos
sibleIncreaseInActuarialAs
sumption

X.XX instant Aktuáriusi feltételezésben
észszerűen várható növekedés
százalékos aránya

A meghatározott juttatási kötelem jelenértékének megálla Közzététel: IAS 19 145 a
pítására használt aktuáriusi feltételezésben észszerűen
várható növekedés százalékos aránya. [Hivatkozás: Aktu
áriusi feltételezések [member]]

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPos
sibleIncreaseInRiskExposureT
hatArisesFromContractsWit
hinScopeOfIFRS17

X.XX instant Az IFRS 17 standard
Az IFRS 17 standard hatókörébe tartozó szerződésekből Közzététel: IFRS 17 128 a
eredő kockázati kitettség észszerűen várható növekedé (hatályos: 2021.1.1.)
hatókörébe tartozó
szerződésekből eredő kockázati sének százalékos aránya.
kitettség észszerűen várható
növekedésének százalékos
aránya

A meghatározott juttatási kötelem jelenértékének megálla Közzététel: IAS 19 145 a
pítására használt aktuáriusi feltételezésben észszerűen
várható csökkenés százalékos aránya. [Hivatkozás: Aktuá
riusi feltételezések [member]]

2020.12.18.

X.XX dura
tion
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PercentageOfReasonablyPos
sibleIncreaseInUnobservable
InputAssets

X.XX instant Nem megfigyelhető input
észszerűen várható
növekedésének százalékos
aránya – eszközök

Eszközök valós értéken történő értékelésénél alapul vett Általános gyakorlat:
nem megfigyelhető inputok észszerűen várható növekedé IFRS 13 93 h ii
sének százalékos aránya.

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPos
sibleIncreaseInUnobservable
InputEntitysOwnEquityInstru
ments

X.XX instant Nem megfigyelhető input
észszerűen várható
növekedésének százalékos
aránya, gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós érté Általános gyakorlat:
kének meghatározásánál alapul vett nem megfigyelhető IFRS 13 93 h ii
inputok észszerűen várható növekedésének százalékos
aránya.

ifrs-full

PercentageOfReasonablyPos
sibleIncreaseInUnobservable
InputLiabilities

X.XX instant Nem megfigyelhető input
észszerűen várható
növekedésének százalékos
aránya – kötelezettségek

Kötelezettségek valós értéken történő értékelésénél alapul Általános gyakorlat:
vett nem megfigyelhető inputok észszerűen várható növe IFRS 13 93 h ii
kedésének százalékos aránya.

ifrs-full

PercentageOfVotingEquityIn
terestsAcquired

X.XX instant Megszerzett, szavazati joggal
rendelkező tőkerészesedések
százalékos aránya

Az üzleti kombinációban megszerzett, szavazati joggal Közzététel: IFRS 3 B64 c
rendelkező tőkerészesedések százalékos aránya. [Hivatko
zás: Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

PerformanceObligationsAxis

axis

Teljesítési kötelmek [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 15 119
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

PerformanceObligationsMem
ber

member

Teljesítési kötelmek [member]

Ez az elem az összes teljesítési kötelmet jelöli. A teljesítési Közzététel: IFRS 15 119
kötelem vevői szerződésben szereplő ígéret a következők
valamelyikének a vevő számára való átadására: a) külön
álló áru vagy szolgáltatás (áru- vagy szolgáltatáscsomag);
vagy b) olyan különálló áruk vagy szolgáltatások sorozata,
amelyek lényegében azonosak, és amelyek vevőnek való
átadása azonos minta szerint történik. Egyéb elemek
hiányában ez az elem a »Teljesítési kötelmek« tengely
alapértékét is jelöli.
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ifrs-full
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Konkrét időpontban kielégített
teljesítési kötelmek [member]

Ez az elem a konkrét időpontban kielégített teljesítési Közzététel: IFRS 15 125
kötelmeket jelöli. A gazdálkodó egység a teljesítési
kötelmét konkrét időpontban elégíti ki, ha a teljesítési
kötelem kielégítése nem folyamatos. [Hivatkozás: Teljesí
tési kötelmek [member]]

ifrs-full

PerformanceObligationsSatis
fiedOverTimeMember

member

Folyamatosan kielégített
teljesítési kötelmek [member]

Ez az elem a folyamatosan kielégített teljesítési kötelmeket Közzététel: IFRS 15 124
jelöli. A gazdálkodó egység folyamatosan elégíti ki a telje
sítési kötelmét, ha teljesül a következő feltételek valame
lyike: a) a vevő a gazdálkodó egység teljesítésével egyide
jűleg megkapja és elfogyasztja a gazdálkodó egység általi
teljesítésből származó hasznokat; b) a gazdálkodó egység
általi teljesítés olyan eszközt hoz létre vagy olyan eszköz
(például befejezetlen termelés) értékét növeli, amely felett
létrehozása vagy értékének növelése pillanatától a vevő
gyakorol ellenőrzést; vagy c) a gazdálkodó egység általi
teljesítés nem hoz létre a gazdálkodó egység számára
alternatív módon hasznosítható eszközt, és a gazdálkodó
egység érvényesíthető joggal rendelkezik az adott
időpontig elvégzett teljesítés után járó kifizetéshez. [Hivat
kozás: Teljesítési kötelmek [member]]

ifrs-full

PeriodCoveredByFinancialSta
tements

text

Pénzügyi kimutatások által
lefedett időszak

A pénzügyi kimutatások vagy megjegyzések által lefedett Közzététel: IAS 1 51 c
időszak ismertetése.

ifrs-full

PlanAssetsAtFairValue

X instant,
debit

Program eszközei, valós
értéken

A meghatározott juttatási program eszközeinek valós Általános gyakorlat: IAS 19 57 a
értéke. A program eszközei tartalmazzák a hosszú lejáratú
munkavállalói juttatási alap által tartott eszközöket és a
minősített biztosítási kötvényeket. [Hivatkozás: Valós
értéken [member]]

2020.12.18.

member
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fiedAtPointInTimeMember
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PlanAssetsMember

member

Program eszközei [member]

Ez az elem a meghatározott juttatási program eszközeit Közzététel: IAS 19 140 a i
jelöli. A program eszközei tartalmazzák: a) a hosszú lejá
ratú munkavállalói juttatási alap által tartott eszközöket;
valamint b) a minősített biztosítási kötvényeket.

ifrs-full

PlantsMember

member

Növények [member]

Ez az elem a növényeket jelöli.

ifrs-full

PortfolioAndOtherManage
mentFeeIncome

X duration,
credit

Portfólió- és egyéb
menedzsment díjbevétel

A portfólió- és egyéb menedzsmentdíjak bevételként Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
elszámolt összege.

ifrs-full

PortionOfConsiderationPaid
ReceivedConsistingOfCas
hAndCashEquivalents

X duration,
credit

Fizetett (kapott) ellenérték
pénzeszközben és pénzeszközegyenértékesekben teljesített
része

A leányvállalatok vagy más vállalkozások feletti ellenőrzés Közzététel: IAS 7 40 b
megszerzésének (elvesztésének) tekintetében fizetett
(kapott) ellenérték pénzeszközben és pénzeszköz-egyen
értékesekben teljesített része. [Hivatkozás: Leányvállalatok
[member]; Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek;
Fizetett (kapott) ellenérték]

ifrs-full

PortionOfGainsLossesRecog
X duration,
nisedWhenControlOfSubsidia credit
ryIsLostAttributableToDere
cognisingRegulatoryDeferra
lAccountBalancesInFormer
Subsidiary

Nyereségeknek
(veszteségeknek) a leányvállalat
feletti ellenőrzés elvesztésekor
megjelenített azon része, amely
a korábbi leányvállalat hatósági
halasztott számlaegyenlegei
kivezetésének tulajdonítható

A leányvállalat feletti ellenőrzés elvesztéséből származó Közzététel: IFRS 14 B28
nyereségek (veszteségek) azon része, amely a korábbi
leányvállalat hatósági halasztott számlaegyenlegei kiveze
tésének tulajdonítható. [Hivatkozás: Leányvállalat feletti
ellenőrzés elvesztésekor elszámolt nyereségek (veszte
ségek); Hatósági halasztott számlaegyenlegek [member];
Leányvállalatok [member]]

ifrs-full

PortionOfGainsLossesRecog
X duration,
nisedWhenControlOfSubsidia credit
ryIsLostAttributableToRecog
nisingInvestmentRetainedIn
FormerSubsidiary

Nyereségeknek
(veszteségeknek) a leányvállalat
feletti ellenőrzés elvesztésekor
megjelenített azon része, amely
a korábbi leányvállalatban
megtartott befektetés
megjelenítésének tulajdonítható

A leányvállalat feletti ellenőrzés elvesztéséből származó Közzététel: IFRS 12 19 a
nyereségek (veszteségek) azon része, amely annak tulajdo
nítható, hogy a korábbi leányvállalatban megtartott befek
tetést a valós értékén vették figyelembe az ellenőrzés elve
szítésének időpontjában. [Hivatkozás: Leányvállalat feletti
ellenőrzés elvesztésekor elszámolt nyereségek (veszte
ségek); Leányvállalatok [member]]

ifrs-full

PostemploymentBenefitEx
penseDefinedBenefitPlans

Munkaviszony megszűnése
utáni juttatás ráfordítása –
meghatározott juttatási
programok

A munkaviszony megszűnése utáni juttatás ráfordításának Általános gyakorlat: IAS 19 5
összege meghatározott juttatási programokhoz kapcsoló
dóan. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási programok
[member]]

Általános gyakorlat: IAS 41 41

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
L 429/603

X duration,
debit

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Munkaviszony megszűnése
utáni juttatás ráfordítása –
meghatározott hozzájárulási
programok

A munkaviszony megszűnése utáni hozzájárulás ráfordí Közzététel: IAS 19 53
tásának összege meghatározott hozzájárulási progra
mokhoz kapcsolódóan. A meghatározott hozzájárulási
programok olyan, a munkaviszony megszűnése utáni
juttatási programok, amelyeknél a gazdálkodó egység
egy elkülönült szervezetbe (alapba) előre meghatározott
hozzájárulást fizet, és nem lesz további hozzájárulások
fizetésére vonatkozó jogi vagy vélelmezett kötelme arra
az esetre, ha az alap nem rendelkezik elegendő eszközzel
a munkavállalók tárgyidőszaki vagy megelőző időszaki
szolgálatával kapcsolatos összes munkavállalói juttatás
kifizetésére.

ifrs-full

PostemploymentMedicalDefi
nedBenefitPlansMember

member

A munkaviszony megszűnése
utáni meghatározott
egészségügyi juttatási
programok [member]

Ez az elem a munkaviszony megszűnése utáni meghatá Példa: IAS 19 138 b
rozott egészségügyi juttatási programokat jelöl. [Hivatko
zás: Meghatározott juttatási programok [member]]

ifrs-full

PotentialOrdinaryShareTran
sactionsMember

member

Potenciális törzsrészvényügyletek [member]

Ez az elem a potenciális törzsrészvény-ügyleteket jelöli. Példa: IAS 10 22 f
[Hivatkozás: Törzsrészvények [member]]

ifrs-full

PowerGeneratingAssetsMem
ber

member

Energiatermelő eszközök
[member]

Ez az elem az ingatlanok, gépek és berendezések olyan Általános gyakorlat: IAS 16 37
csoportját jelöli, amely az energiatermelő eszközöket
foglalja magában. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és beren
dezések]

ifrs-full

PrecontractCostsMember

member

Szerződés előtti költségek
[member]

Ez az elem a vevői szerződés megkötésével vagy teljesíté Példa: IFRS 15 128 a
sével kapcsolatos költségekből származó megjelenített
eszközök kategóriáját jelöli, amely a szerződés előtti költ
ségeket foglalja magában. [Hivatkozás: Vevői szerződés
megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből
származó megjelenített eszközök]

ifrs-full

PreferenceSharesMember

member

Elsőbbségi részvények
[member]

Ez az elem olyan tőkeinstrumentumokat jelöl, amelyek Általános gyakorlat: IAS 1 79 a
bizonyos szempontból elsőbbséget éveznek a törzsrészvé
nyekkel szemben, ugyanakkor a követelések tekintetében
az adósságinstrumentumok alá rendeltek. [Hivatkozás:
Törzsrészvények [member]]

ifrs-full

PremiumsWrittenNetOfRein
surance

X duration,
credit

Díjelőírás, viszontbiztosítás
levonása után

A díjelőírások összege a harmadik félnél viszontbiztosított Általános gyakorlat: IAS 1 85
összeg levonása után.

2020.12.18.

X duration,
debit

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

PostemploymentBenefitEx
penseDefinedContributionP
lans

HU

ifrs-full

L 429/604

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

member

Előtörlesztési kockázat
[member]

Ez az elem annak kockázatát jelöli, hogy egy pénzügyi Példa: IFRS 7 IG32, példa:
eszközben részes felek egyike pénzügyi veszteséget IFRS 7 40 a
szenved amiatt, hogy a másik fél a vártnál korábban
vagy később törleszt. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentu
mok, csoport [member]]

ifrs-full

Prepayments

X instant,
debit

Előlegek

Olyan követelések, amelyek az árukért és szolgáltatásokért Példa: IAS 1 78 b
azok teljesítését megelőzően fizetett összeget testesítenek
meg.

ifrs-full

PrepaymentsAndAccruedIn
come

X instant,
debit

Előre fizetett ráfordítások és
elhatárolt bevételek

Az előre fizetett ráfordítások és elhatárolt bevételek Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
összege. [Hivatkozás: Előre fizetett ráfordítások; Elhatárolt
bevételek]

ifrs-full

PrepaymentsAndAccruedInco
meAbstract

Előre fizetett ráfordítások és
elhatárolt bevételek [abstract]

ifrs-full

PresentationOfLeasesForLesse
eAbstract

A lízingbevevő lízingjeinek
bemutatása [abstract]

ifrs-full

PresentationOfOverlayAppro
achAbstract

Átfedési megközelítés
bemutatása [abstract]

ifrs-full

PresentValueOfDefinedBenefi
tObligationMember

member

Meghatározott juttatási
kötelem jelenértéke [member]

Ez az elem a meghatározott juttatási kötelem jelenértékét Közzététel: IAS 19 140 a ii
jelöli. A meghatározott juttatási kötelem jelenértéke a
munkavállalók tárgyidőszaki és megelőző időszaki szolgá
latából származó kötelem teljesítéséhez szükséges várható
jövőbeli kifizetéseknek – a program eszközeinek levonása
nélküli – jelenértéke.

ifrs-full

PreviousGAAPMember

member

Korábbi számviteli szabályozás
[member]

Ez az elem azt a számviteli rendszert jelöli, amelyet a Közzététel: IFRS 1 24, általános
gazdálkodó egység közvetlenül az IFRS-ek átvétele előtt gyakorlat: IFRS 1 30, közzététel:
használt. [Hivatkozás: IFRS-ek [member]]
IFRS 1 29

ifrs-full

PreviouslyStatedMember

member

Korábban megállapított
[member]

Ez az elem a pénzügyi kimutatásokban korábban (vagyis a Közzététel: IAS 1
visszamenőleges alkalmazás és a visszamenőleges újra közzététel: IAS 8
megállapítás előtt) már megállapított információt jelöli.
közzététel: IAS 8
közzététel: IAS 8

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

PrepaymentRiskMember

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

L 429/605

106 b,
28 f i,
29 c i,
49 b i

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Pénzügyi eszközök
pénzeszközért történő
megvásárlására irányuló
határidős (forward)
megállapodásokban
meghatározott árak

A pénzügyi eszközök pénzeszközért történő megvásárlá Példa: IFRS 7 B11D b
sára irányuló határidős (forward) megállapodásokban
meghatározott árak.

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusiness

text

Tevékenység elsődleges helye

Az a hely, ahol egy gazdálkodó egység elsődlegesen a Közzététel: IAS 1 138 a
tevékenységét folytatja.

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusinessO
fAssociate

text

Társult vállalkozás
tevékenységének elsődleges
helye

Társult vállalkozás tevékenységének elsődleges helye. Közzététel: IAS 27 16 b ii,
[Hivatkozás: Tevékenység elsődleges helye; Társult vállal közzététel: IAS 27 17 b ii,
kozások [member]]
közzététel: IFRS 12 21 a iii

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusinessO
fEntityWhoseConsolidatedFi
nancialStatementsHaveBeen
ProducedForPublicUse

text

Azon gazdálkodó egység
tevékenységének elsődleges
helye, amelynek a konszolidált
pénzügyi kimutatásai nyilvános
használatra elkészültek

A gazdálkodó egység legvégső vagy olyan közbenső Közzététel: IAS 27 16 a
szintű anyavállalata tevékenységének elsődleges helye,
amelynek az IFRS-ek szerinti konszolidált pénzügyi kimu
tatásai nyilvános használatra elkészültek. [Hivatkozás:
Konszolidált [member]; IFRS-ek [member]]

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusinessOfJo
intOperation

text

Közös tevékenység elsődleges
helye

Közös tevékenység elsődleges helye. [Hivatkozás: Közös Közzététel: IFRS 12 21 a iii
tevékenységek [member]; Tevékenység elsődleges helye]

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusinessOfJo
intVenture

text

Közös vállalkozás
tevékenységének elsődleges
helye

Közös vállalkozás tevékenységének elsődleges helye. Közzététel: IAS 27 16 b ii,
[Hivatkozás: Tevékenység elsődleges helye; Közös vállalko közzététel: IAS 27 17 b ii,
zások [member]]
közzététel: IFRS 12 21 a iii

ifrs-full

PrincipalPlaceOfBusinessOf
Subsidiary

text

Leányvállalat tevékenységének
elsődleges helye

Leányvállalat tevékenységének elsődleges helye. [Hivatko Közzététel: IAS 27 16 b ii,
zás: Tevékenység elsődleges helye; Leányvállalatok [mem közzététel: IAS 27 17 b ii,
ber]]
közzététel: IFRS 12 12 b,
közzététel: IFRS 12 19B b

2020.12.18.

PricesSpecifiedInForwardAgre X instant,
ementsToPurchaseFinancia
credit
lAssetsForCash

ifrs-full

X.XX dura
tion

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az olyan gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásaiban Közzététel: IAS 29 39 c
szereplő információk újramegállapításához használt álta
lános árindex mozgásai, amelynek funkcionális pénzneme
valamely hiperinflációs gazdaság pénzneme.

PriceIndexMovements

HU

Árindexmozgások

ifrs-full

L 429/606

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Nemteljesítési valószínűség
[axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Példa: IFRS 7 IG20C, példa:
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel IFRS 7 35M
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

ProbabilityOfDefaultMeasure
mentInputMember

member

Nemteljesítési valószínűség,
értékelési input [member]

Ez az elem az értékelési inputként használt nemteljesítési Példa: IFRS 13 93 d, példa:
valószínűséget jelöli.
IFRS 13 IE63

ifrs-full

ProbabilityOfDefaultMember

member

Nemteljesítési valószínűség
[member]

Ez az elem az összes nemteljesítési valószínűséget jelöli. Példa: IFRS 7 IG20C, példa:
IFRS 7 35M

ifrs-full

ProceedsFromBorrowingsClas X duration,
sifiedAsFinancingActivities
debit

Hitelfelvételből származó
bevételek, finanszírozási
tevékenységként besorolva

A hitelfelvételből származó pénzbevétel. [Hivatkozás: Példa: IAS 7 17 c
Hitelfelvételek]

ifrs-full

ProceedsFromChangesInOw
nershipInterestsInSubsidiaries

X duration,
debit

Leányvállalatokban lévő
A leányvállalatban lévő tulajdonosi érdekeltségeknek az Közzététel: IAS 7 42A,
tulajdonosi érdekeltségeknek az ellenőrzés elvesztését nem eredményező változásaiból közzététel: IAS 7 42B
ellenőrzés elvesztését nem
származó pénzbevétel. [Hivatkozás: Leányvállalatok
eredményező változásaiból
[member]]
származó bevételek

ifrs-full

ProceedsFromContribution
sOfNoncontrollingInterests

X duration,
debit

Nem ellenőrző részesedések
hozzájárulásaiból származó
bevételek

A nem ellenőrző részesedések hozzájárulásaiból származó Általános gyakorlat: IAS 7 17
pénzbevétel. [Hivatkozás: Nem ellenőrző részesedések]

ifrs-full

ProceedsFromCurrentBorro
wings

X duration,
debit

Rövid lejáratú hitelfelvételből
származó bevételek

A rövid lejáratú hitelfelvételből származó pénzbevétel. Általános gyakorlat: IAS 7 17
[Hivatkozás: Rövid lejáratú hitelfelvételek]

ifrs-full

ProceedsFromDisposalOfExp
lorationAndEvaluationAssets

X duration,
debit

Feltárási és felmérési eszközök
elidegenítéséből származó
bevételek

A feltárási és felmérési eszközök elidegenítéséből szár Általános gyakorlat: IAS 7 16
mazó pénzbevétel. [Hivatkozás: Feltárási és felmérési
eszközök [member]]

ifrs-full

ProceedsFromDisposalOfMi
ningAssets

X duration,
debit

Bányászati eszközök
elidegenítéséből származó
bevételek

A bányászati eszközök elidegenítéséből származó pénzbe Általános gyakorlat: IAS 7 16
vétel. [Hivatkozás: Bányászati eszközök]

ifrs-full

ProceedsFromDisposalOfNon
currentAssetsOrDisposalGro
upsClassifiedAsHeldForSale
AndDiscontinuedOperations

X duration,
debit

Értékesítésre tartottá minősített
befektetett eszközök vagy
elidegenítési csoportok
elidegenítéséből és megszűnt
tevékenységekből származó
bevételek

Az értékesítésre tartottá minősített befektetett eszközök Általános gyakorlat: IAS 7 16
vagy elidegenítési csoportok elidegenítéséből és megszűnt
tevékenységekből származó pénzbevétel. [Hivatkozás:
Megszűnt tevékenységek [member]; Értékesítésre tartottá
minősített elidegenítési csoportok [member]; Értékesítésre
tartottá minősített befektetett eszközök vagy elidegenítési
csoportok]

L 429/607

axis
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ProbabilityOfDefaultAxis

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Olaj- és gázeszközök
elidegenítéséből származó
bevételek

Az olaj- és gázeszközök elidegenítéséből származó pénz Általános gyakorlat: IAS 7 16
bevétel. [Hivatkozás: Olaj- és gázeszközök]

ifrs-full

ProceedsFromDisposalOrMa
turityOfAvailableforsaleFinan
cialAssets

X duration,
debit

Értékesíthető pénzügyi
eszközök elidegenítéséből vagy
lejáratából származó bevételek

Az értékesíthető pénzügyi eszközök elidegenítéséből vagy Általános gyakorlat: IAS 7 16
lejáratából származó pénzbevétel. [Hivatkozás: Értékesít (hatályát veszti: 2021.1.1.)
hető pénzügyi eszközök]

ifrs-full

ProceedsFromDisposalsOfPro
pertyPlantAndEquipmentIn
tangibleAssetsOtherThanGo
odwillInvestmentPropertyAn
dOtherNoncurrentAssets

X duration,
debit

Ingatlanok, gépek és
berendezések, goodwilltől
eltérő immateriális javak,
befektetési célú ingatlanok és
egyéb befektetett eszközök
elidegenítéséből származó
bevételek

Az ingatlanok, gépek és berendezések, goodwilltől eltérő Általános gyakorlat: IAS 7 16
immateriális javak, befektetési célú ingatlanok és egyéb
befektetett eszközök elidegenítéséből származó pénzbevé
tel. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével;
Befektetési célú ingatlan; Egyéb befektetett eszközök;
Ingatlanok, gépek és berendezések]

ifrs-full

ProceedsFromExerciseOfOpti
ons

X duration,
debit

Opció lehívásából származó
bevételek

Az opció lehívásából származó pénzbevétel.

ifrs-full

ProceedsFromGovernment
GrantsClassifiedAsFinancin
gActivities

X duration,
debit

Állami támogatásokból
származó bevételek,
finanszírozási tevékenységként
besorolva

Az állami támogatásokból származó, finanszírozási tevé Általános gyakorlat: IAS 20 28
kenységként
besorolt
pénzbevételek.
[Hivatkozás:
Kormányzat [member]; Állami támogatások]

ifrs-full

ProceedsFromGovernment
GrantsClassifiedAsInvestin
gActivities

X duration,
debit

Állami támogatásokból
Az állami támogatásokból származó, befektetési tevékeny Általános gyakorlat: IAS 20 28
származó bevételek, befektetési ségként besorolt pénzbevételek. [Hivatkozás: Kormányzat
tevékenységként besorolva
[member]; Állami támogatások]

ifrs-full

ProceedsFromIssueOfBonds
NotesAndDebentures

X duration,
debit

Kötvények, kötelezvények és
adóslevelek kibocsátásából
származó bevételek

ifrs-full

ProceedsFromIssueOfOrdi
naryShares

X duration,
debit

Törzsrészvények kibocsátásából A törzsrészvények kibocsátásából származó pénzbevétel. Általános gyakorlat: IAS 7 17
származó bevételek
[Hivatkozás: Törzsrészvények [member]]

ifrs-full

ProceedsFromIssueOfPreferen X duration,
debit
ceShares

Elsőbbségi részvények
kibocsátásából származó
bevételek

Az elsőbbségi részvények kibocsátásából származó pénz Általános gyakorlat: IAS 7 17
bevétel. [Hivatkozás: Elsőbbségi részvények [member]]

ifrs-full

ProceedsFromIssueOfSubordi
natedLiabilities

X duration,
debit

Hátrasorolt kötelezettségek
kibocsátásából származó
bevételek

A hátrasorolt kötelezettségek kibocsátásából származó Általános gyakorlat: IAS 7 17
pénzbevétel. [Hivatkozás: Hátrasorolt kötelezettségek]

ifrs-full

ProceedsFromIssuingOtherE
quityInstruments

X duration,
debit

Egyéb tőkeinstrumentumok
kibocsátásából származó
bevételek

Az olyan tőkeinstrumentumok kibocsátásából származó Példa: IAS 7 17 a
pénzbevétel, amelyeket a gazdálkodó egység azonos
kimutatáson vagy megjegyzésen belül nem tesz közzé
elkülönítetten.

Általános gyakorlat: IAS 7 17

A kötvények, kötelezvények és adóslevelek kibocsátásából Általános gyakorlat: IAS 7 17
származó pénzbevétel.

2020.12.18.

X duration,
debit

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ProceedsFromDisposalOfOi
lAndGasAssets

HU

ifrs-full

L 429/608

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Részvények kibocsátásából
származó bevételek

A részvények kibocsátásából származó pénzbevétel.

ifrs-full

ProceedsFromNoncurrentBor
rowings

X duration,
debit

Hosszú lejáratú
hitelfelvételekből származó
bevételek

A hosszú lejáratú hitelfelvételekből származó pénzbevétel. Általános gyakorlat: IAS 7 17
[Hivatkozás: Hitelfelvételek]

ifrs-full

ProceedsFromOtherLongter
mAssetsClassifiedAsInvestin
gActivities

X duration,
debit

Egyéb hosszú lejáratú eszközök
értékesítéséből származó
bevételek, befektetési
tevékenységként besorolva

Olyan hosszú lejáratú eszközök értékesítéséből származó Példa: IAS 7 16 b
pénzbevétel, amelyeket a gazdálkodó egység azonos
kimutatáson vagy megjegyzésen belül nem tesz közzé
elkülönítetten. [Hivatkozás: Eszközök]

ifrs-full

ProceedsFromSaleOrIssueOfT
reasuryShares

X duration,
debit

Saját részvények eladásából
vagy kibocsátásából származó
bevételek

A saját részvények eladásából vagy kibocsátásából szár Általános gyakorlat: IAS 7 17
mazó pénzbevétel. [Hivatkozás: Saját részvények eladása
vagy kibocsátása; Saját részvények]

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfBiologi
calAssets

X duration,
debit

Biológiai eszközök
értékesítéséből származó
bevételek

A biológiai eszközök értékesítéséből származó pénzbevé Általános gyakorlat: IAS 7 16
tel. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfIntangib X duration,
leAssetsClassifiedAsInvestin
debit
gActivities

Immateriális javak
értékesítéséből származó
bevételek, befektetési
tevékenységként besorolva

Az immateriális javak értékesítéséből származó, befekte Példa: IAS 7 16 b
tési tevékenységként besorolt pénzbevétel. [Hivatkozás:
Immateriális javak a goodwill kivételével]

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfInterests X duration,
InAssociates
debit

Társult vállalkozásokban lévő
érdekeltségek értékesítéséből
származó bevételek

A társult vállalkozásokban lévő érdekeltségek értékesíté Általános gyakorlat: IAS 7 16
séből származó pénzbevétel. [Hivatkozás: Társult vállalko
zások [member]]

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfInvest
mentProperty

X duration,
debit

Befektetési célú ingatlan
értékesítéséből származó
bevételek

Befektetési célú ingatlan értékesítéséből származó pénzbe Általános gyakorlat: IAS 7 16
vétel. [Hivatkozás: Befektetési célú ingatlan]

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfInvest
mentsAccountedForUsingE
quityMethod

X duration,
debit

Tőkemódszerrel elszámolt
befektetések értékesítéséből
származó bevételek

A tőkemódszerrel elszámolt befektetések értékesítéséből Általános gyakorlat: IAS 7 16
származó pénzbevétel. [Hivatkozás: Tőkemódszerrel elszá
molt befektetések]

Példa: IAS 7 17 a

L 429/609

X duration,
debit

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ProceedsFromIssuingShares

HU

ifrs-full

2020.12.18.
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Az elem megnevezéséhez/szere
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Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Tőkemódszerrel elszámolt
befektetéseken kívüli
befektetések értékesítéséből
származó bevételek

ifrs-full

ProceedsFromSalesOfPro
pertyPlantAndEquipmentClas
sifiedAsInvestingActivities

X duration,
debit

Ingatlanok, gépek és
Ingatlanok, gépek és berendezések értékesítéséből szár Példa: IAS 7 16 b
berendezések értékesítéséből
mazó, befektetési tevékenységként besorolt pénzbevétel.
származó bevételek, befektetési [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]
tevékenységként besorolva

ifrs-full

ProceedsFromSalesOrMaturi
tyOfFinancialInstrumentsClas
sifiedAsInvestingActivities

X duration,
debit

Pénzügyi instrumentumok
értékesítéséből vagy lejáratából
származó bevételek, befektetési
tevékenységként besorolva

Pénzügyi instrumentumok értékesítéséből vagy lejáratából Általános gyakorlat: IAS 7 16
származó, befektetési tevékenységként besorolt pénzbevé
tel. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport
[member]]

ifrs-full

ProceedsFromTransferActivity

X duration,
debit

Legnagyobb átadási
tevékenységet megtestesítő
időszak alatti átadási
tevékenységből származó
bevételek

A pénzügyi eszközöknek a beszámolási időszak legna Közzététel: IFRS 7 42G c iii
gyobb átadási tevékenységet megtestesítő részében történt
átadásából származó bevétel összege, amikor a kivezetési
feltételeknek megfelelő átadási tevékenységből származó
bevétel teljes összege nem egyenletesen oszlik el a beszá
molási időszakon belül. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

ProductionSupplies

X instant,
debit

Termelést szolgáló rövid
lejáratú anyagi eszközök

A termelést szolgáló rövid lejáratú anyagi eszközök érté Példa: IAS 1 78 c, általános
kének besorolása rövid lejáratú készletként. [Hivatkozás: gyakorlat: IAS 2 37
Készletek]

ifrs-full

ProductsAndServicesAxis

axis

Termékek és szolgáltatások
[axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Példa: IFRS 15 B89 a, közzététel:
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel IFRS 8 32
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

A tőkemódszerrel elszámolt befektetéseken kívüli befekte Általános gyakorlat: IAS 7 16
tések értékesítéséből származó pénzbevétel. [Hivatkozás:
Tőkemódszerrel elszámolt befektetések; Tőkemódszerrel
elszámolt befektetéseken kívüli befektetések]

2020.12.18.

X duration,
debit

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ProceedsFromSalesOfInvest
mentsOtherThanInvestment
sAccountedForUsingEquity
Method

HU

ifrs-full
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Hivatkozások

ProductsAndServicesMember

member

Termékek és szolgáltatások
[member]

Ez az elem a gazdálkodó egység termékeit és szolgáltatá Példa: IFRS 15 B89 a, közzététel:
sait jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Termékek és szol IFRS 8 32
gáltatások« tengely alapértékét is jelöli.

ifrs-full

ProfessionalFeesExpense

X duration,
debit

Szakmai díjak költsége

A szakmai szolgáltatásokért fizetett vagy fizetendő díjak Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
összege.

ifrs-full

ProfitLoss

X duration,
credit

Eredmény

Folytatódó és megszűnt tevékenységekből származó teljes
bevétel csökkentve a ráfordításokkal, kivéve az egyéb
átfogó jövedelem komponenseit. [Hivatkozás: Egyéb
átfogó jövedelem]

ifrs-full

ProfitLossAbstract

Nyereség (veszteség) [abstract]

ifrs-full

ProfitLossAttributableToAbst
ract

Rendelkezésre álló
(tulajdonítható) eredmény
[abstract]

ifrs-full

ProfitLossAttributableToNon
controllingInterests

X duration,
credit

Nem ellenőrző részesedéseknek A folytatódó és megszűnt tevékenységekből származó, Közzététel: IAS 1 81B a i,
tulajdonítható eredmény
nem ellenőrző részesedéseknek tulajdonítható eredmény. közzététel: IFRS 12 12 e
[Hivatkozás: Eredmény; Nem ellenőrző részesedések]

ifrs-full

ProfitLossAttributableToOrdi
naryEquityHoldersOfParen
tEntity

X duration,
credit

Az anyavállalat
törzsrészvényesei
rendelkezésére álló eredmény

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

L 429/611

Az anyavállalat törzsrészvényesei rendelkezésére álló ered Közzététel: IAS 33 70 a
mény. [Hivatkozás: Eredmény]
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IFRS 8 23
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és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

ProfitLossAttributableToOrdi
naryEquityHoldersOfParen
tEntityAbstract

Az anyavállalat
törzsrészvényesei
rendelkezésére álló eredmény
[abstract]

ifrs-full

ProfitLossAttributableToOrdi
naryEquityHoldersOfParen
tEntityIncludingDilutiveEffects

X duration,
credit

Hígító hatásokat magában
foglaló, az anyavállalat
törzsrészvényesei
rendelkezésére álló eredmény

Az összes hígító hatású potenciális törzsrészvény hatása Közzététel: IAS 33 70 a
ival módosított, az anyavállalat törzsrészvényesei rendel
kezésére álló eredmény. [Hivatkozás: Eredmény]

ifrs-full

ProfitLossAttributableToOw
nersOfParent

X duration,
credit

Anyavállalat tulajdonosai
rendelkezésére álló eredmény

A folytatódó és megszűnt tevékenységekből származó, az Közzététel: IAS 1 81B a ii
anyavállalat tulajdonosainak rendelkezésére álló eredmény.
[Hivatkozás: Eredmény]

ifrs-full

ProfitLossBeforeTax

X duration,
credit

Adózatlan nyereség (veszteség)

Adóráfordítás vagy -bevétel előtti eredmény. [Hivatkozás: Példa:
Eredmény]
IAS 1 103, példa: IAS 1 102,
közzététel: IFRS 5 33 b i, példa:
IFRS 8 28 b, példa: IFRS 8 23

ifrs-full

ProfitLossFromContinuing
Operations

X duration,
credit

Folytatódó tevékenységek
eredménye

A folytatódó tevékenységekből származó nyereség (vesz Közzététel: IAS 1 81A a,
teség). [Hivatkozás: Folytatódó tevékenységek [member]; közzététel: IFRS 12 B12 b vi,
közzététel: IFRS 8 28 b,
Eredmény]
közzététel: IFRS 8 23

ifrs-full

ProfitLossFromContinuing
OperationsAttributableTo
NoncontrollingInterests

X duration,
credit

Folytatódó tevékenységekből
származó, nem ellenőrző
részesedéseknek tulajdonítható
eredmény

A folytatódó tevékenységekből származó, nem ellenőrző Példa: IFRS 5 11. példa, példa:
részesedéseknek tulajdonítható eredmény. [Hivatkozás: IFRS 5 33 d
Folytatódó tevékenységek eredménye; Nem ellenőrző
részesedések]

HU

ifrs-full

L 429/612

Előtag
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X duration,
credit

Folytatódó tevékenységekből
származó, az anyavállalat
törzsrészvényesei
rendelkezésére álló eredmény

Folytatódó tevékenységekből származó, az anyavállalat Közzététel: IAS 33 70 a
törzsrészvényesei rendelkezésére álló eredmény. [Hivatko
zás: Folytatódó tevékenységek [member]; Folytatódó tevé
kenységek eredménye]

ifrs-full

ProfitLossFromContinuing
OperationsAttributableToOr
dinaryEquityHoldersOfParen
tEntityIncludingDilutiveEffects

X duration,
credit

Hígító hatásokat magában
foglaló, folytatódó
tevékenységekből származó, az
anyavállalat törzsrészvényesei
rendelkezésére álló eredmény

Folytatódó tevékenységekből származó, az összes hígító Közzététel: IAS 33 70 a
hatású potenciális törzsrészvény hatásaival módosított,
az anyavállalat törzsrészvényesei rendelkezésére álló ered
mény. [Hivatkozás: Folytatódó tevékenységek eredménye]

ifrs-full

ProfitLossFromDiscontinued
Operations

X duration,
credit

Megszűnt tevékenységek
eredménye

A megszűnt tevékenységekből származó nyereség (veszte Közzététel: IAS 1 82 ea,
ség). [Hivatkozás: Megszűnt tevékenységek [member]; közzététel: IAS 1 98 e, közzététel:
Eredmény]
IFRS 12 B12 b vii, közzététel:
IFRS 5 33 a

ifrs-full

ProfitLossFromDiscontinued
OperationsAttributableTo
NoncontrollingInterests

X duration,
credit

Megszűnt tevékenységekből
származó, nem ellenőrző
részesedéseknek tulajdonítható
eredmény

A megszűnt tevékenységekből származó, nem ellenőrző Példa: IFRS 5 11. példa, példa:
részesedéseknek tulajdonítható eredmény. [Hivatkozás: IFRS 5 33 d
Megszűnt tevékenységek eredménye; Nem ellenőrző része
sedések]

ifrs-full

ProfitLossFromDiscontinued
OperationsAttributableToOr
dinaryEquityHoldersOfParen
tEntity

X duration,
credit

Megszűnt tevékenységekből
származó, az anyavállalat
törzsrészvényesei
rendelkezésére álló eredmény

Megszűnt tevékenységekből származó, az anyavállalat Közzététel: IAS 33 70 a
törzsrészvényesei rendelkezésére álló eredmény. [Hivatko
zás: Megszűnt tevékenységek eredménye]

ifrs-full

ProfitLossFromDiscontinued
OperationsAttributableToOr
dinaryEquityHoldersOfParen
tEntityIncludingDilutiveEffects

X duration,
credit

Hígító hatásokat magában
foglaló, megszűnt
tevékenységekből származó, az
anyavállalat törzsrészvényesei
rendelkezésére álló eredmény

Megszűnt tevékenységekből származó, az összes hígító Közzététel: IAS 33 70 a
hatású potenciális törzsrészvény hatásaival módosított,
az anyavállalat törzsrészvényesei rendelkezésére álló ered
mény. [Hivatkozás: Megszűnt tevékenységek eredménye]

Hivatkozások

L 429/613

ProfitLossFromContinuing
OperationsAttributableToOr
dinaryEquityHoldersOfParen
tEntity
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ifrs-full

ProfitLossFromOperatingActi
vities

X duration,
credit

Működési tevékenységekből
származó nyereség (veszteség)

A gazdálkodó egység működési tevékenységeiből szár Példa: IAS 32 IE33, általános
mazó nyereség (veszteség). [Hivatkozás: Eredmény]
gyakorlat: IAS 1 85

ifrs-full

ProfitLossIncludingNetMove
mentInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToProfi
tOrLossAndNetMovementIn
RelatedDeferredTax

X duration,
credit

Nyereség (veszteség), beleértve
az eredményhez kapcsolódó
hatósági halasztott
számlaegyenlegek nettó
mozgását és a kapcsolódó
halasztott adó nettó mozgását

Az a nyereség (veszteség), amely magában foglalja az Közzététel: IFRS 14 23
eredményhez kapcsolódó hatósági halasztott számla
egyenlegek nettó mozgásának és a kapcsolódó halasztott
adó nettó mozgását. [Hivatkozás: Eredményhez kapcso
lódó hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgása;
Eredményhez kapcsolódó hatósági halasztott számla
egyenlegekből származó halasztott adó nettó mozgása;
Eredmény]

ifrs-full

ProfitLossIncludingNetMove
mentInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToProfi
tOrLossAndNetMovementIn
RelatedDeferredTaxAttribu
tableToNoncontrollingInte
rests

X duration,
credit

Nyereség (veszteség), beleértve
az eredményhez kapcsolódó
hatósági halasztott
számlaegyenlegek nettó
mozgását és a kapcsolódó
halasztott adó nettó mozgását,
nem ellenőrző részesedéseknek
tulajdonítható érték

Az a nem ellenőrző részesedéseknek tulajdonítható Példa: IFRS 14 IE1, példa:
nyereség (veszteség), amely magában foglalja az ered IFRS 14 23
ményhez kapcsolódó hatósági halasztott számlaegyen
legek nettó mozgásának és a kapcsolódó halasztott adó
nettó mozgását. [Hivatkozás: Nyereség (veszteség), bele
értve az eredményhez kapcsolódó hatósági halasztott
számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasz
tott adó nettó mozgását; Nem ellenőrző részesedések]

ifrs-full

ProfitLossIncludingNetMove
mentInRegulatoryDeferralAc
countBalancesRelatedToProfi
tOrLossAndNetMovementIn
RelatedDeferredTaxAttribu
tableToOwnersOfParent

X duration,
credit

Nyereség (veszteség), beleértve
az eredményhez kapcsolódó
hatósági halasztott
számlaegyenlegek nettó
mozgását és a kapcsolódó
halasztott adó nettó mozgását,
anyavállalat tulajdonosainak
tulajdonítható érték

Az az anyavállalat tulajdonosai rendelkezésére álló Példa: IFRS 14 IE1, példa:
nyereség (veszteség), amely magában foglalja az ered IFRS 14 23
ményhez kapcsolódó hatósági halasztott számlaegyen
legek nettó mozgásának és a kapcsolódó halasztott adó
nettó mozgását. [Hivatkozás: Nyereség (veszteség), bele
értve az eredményhez kapcsolódó hatósági halasztott
számlaegyenlegek nettó mozgását és a kapcsolódó halasz
tott adó nettó mozgását]

ifrs-full

ProfitLossOfAcquiree

X duration,
credit

Felvásárolt nyeresége
(vesztesége) az akvizíció
időpontja óta

A felvásárolt eredménye az akvizíció időpontja óta, amely Közzététel: IFRS 3 B64 q i
az átfogó jövedelemre vonatkozó konszolidált kimuta
tásban szerepel. [Hivatkozás: Eredmény]

Dokumentációs címke

Hivatkozások

L 429/614

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

HU
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2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Kombinált gazdálkodó egység
nyeresége (vesztesége) úgy,
mintha a kombináció az
időszak kezdetén történt volna

Az egyesített gazdálkodó egység eredménye úgy, mintha Közzététel: IFRS 3 B64 q ii
valamennyi, az év során lebonyolított üzleti kombináció
akvizíciójának időpontja az éves beszámolási időszak
kezdőnapja lett volna. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk
[member]; Eredmény]

ifrs-full

ProfitLossRecognisedOnExc
hangingConstructionServices
ForFinancialAsset2011

X duration,
credit

Építési szolgáltatások pénzügyi
eszközre történő cseréjén
megjelenített nyereség
(veszteség)

A szolgáltatási koncessziós megállapodásokban építési Közzététel: SIC 29 6A
szolgáltatások pénzügyi eszközre történő cseréjén
megjelenített nyereség (veszteség). [Hivatkozás: Szolgálta
tási koncessziós megállapodások [member]; Eredmény]

ifrs-full

ProfitLossRecognisedOnExc
hangingConstructionServices
ForIntangibleAsset2011

X duration,
credit

Építési szolgáltatások
immateriális eszközre történő
cseréjén megjelenített nyereség
(veszteség)

A szolgáltatási koncessziós megállapodásokban építési Közzététel: SIC 29 6A
szolgáltatások immateriális eszközre történő cseréjén
megjelenített nyereség (veszteség). [Hivatkozás: Szolgálta
tási koncessziós megállapodások [member]; Eredmény]

ifrs-full

ProfitsLossesOnDisposalOfIn
vestmentsAndChangesInValu
eOfInvestments

X duration,
credit

Befektetések elidegenítéséből és A befektetések elidegenítéséből, valamint a befektetések Közzététel: IAS 26 35 b ix
értékváltozásából származó
értékében bekövetkezett változásokból származó nyereség
nyereség (veszteség)
(veszteség). [Hivatkozás: Eredmény]

ifrs-full

ProgrammingAssets

X instant,
debit

Programozási eszközök

A programozási eszközök összege. [Hivatkozás: Eszkö Általános gyakorlat: IAS 1 55
zök]

ifrs-full

PropertyAmountContributed
ToFairValueOfPlanAssets

X instant,
debit

Ingatlan, a program
eszközeinek valós értékében
való részesedés összege

A meghatározott juttatási programok eszközeinek valós Példa: IAS 19 142 d
értékén belül az ingatlanok összege. [Hivatkozás: Program
eszközei, valós értéken; Meghatározott juttatási prog
ramok [member]]

ifrs-full

PropertyDevelopmentAndPro X duration,
jectManagementExpense
debit

Ingatlanfejlesztési és
projektmenedzsment
ráfordítások

Az ingatlanfejlesztéssel és projektmenedzsmenttel kapcso Általános gyakorlat: IAS 1 85
latos ráfordítások összege.

L 429/615

X duration,
credit
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ProfitLossOfCombinedEntity

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Ingatlanfejlesztési és
projektmenedzsment bevételek

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Az ingatlanfejlesztésből és projektmenedzsmentből szár Általános gyakorlat: IAS 1 85
mazó bevétel összege.

PropertyIntendedForSaleInOr
dinaryCourseOfBusiness

X instant,
debit

Szokásos üzletmenet keretében A gazdálkodó egység szokásos üzletmenete keretében Általános gyakorlat: IAS 1 55
eladásra szánt ingatlan
eladásra szánt ingatlan összege. Az ingatlan földterület
vagy épület (épületrész), vagy mindkettő.

ifrs-full

PropertyManagementExpense

X duration,
debit

Ingatlan kezelésével
kapcsolatos ráfordítások

Az ingatlankezeléshez kapcsolódó ráfordítás összege. Az Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
ingatlan földterület vagy épület (épületrész), vagy mind
kettő.

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment

X instant,
debit

Ingatlanok, gépek és
berendezések

Azon tárgyi eszközök összege, amelyeket: a) áruk vagy Közzététel: IAS 1 54 a,
szolgáltatások előállításával vagy nyújtásával kapcsolatos közzététel: IAS 16 73 e
felhasználásra, vagy másoknak történő bérbeadásra vagy
igazgatási célokra tartanak; valamint b) várhatóan egynél
több időszak alatt használnak fel.

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmen
tAbstract

ifrs-full

PropertyPlantAndEquip
mentByOperatingLeaseStatu
sAxis

axis

Ingatlanok, gépek és
berendezések operatív lízing
státusza szerint [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 16 95
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

PropertyPlantAndEquip
mentByOperatingLeaseSta
tusMember

member

Ingatlanok, gépek és
berendezések operatív lízing
státusza szerint [member]

Ez az elem a lízingbeadó operatív lízingjének státusza Közzététel: IFRS 16 95
szerint alábontott összes ingatlant, gépet és berendezést
jelöli. Egyéb elemek hiányában az »Ingatlanok, gépek és
berendezések operatív lízing státusza szerint« tengely alap
értékét is jelöli. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és beren
dezések]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
CarryingAmountAtCostOfRe
valuedAssets

X instant,
debit

Ingatlanok, gépek és
berendezések – átértékelt
eszközök, bekerülési értéken

Az ingatlanok, gépek és berendezések azon összege, Közzététel: IAS 16 77 e
amelyet akkor jelenítettek volna meg, ha az átértékelt
eszközöket a bekerülésiérték-modell szerint tartják nyil
ván. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment X instant,
CarryingAmountOfAssetsReti debit
redFromActiveUse

Aktív használatból kivont
olyan ingatlanok, gépek és
berendezések, eszközök,
amelyeket nem minősítettek
értékesítésre tartottnak

Az aktív használatból kivont olyan ingatlanok, gépek és Példa: IAS 16 79 c
berendezések összege, amelyeket nem minősítettek elide
genítésre tartottnak az IFRS 5 standarddal összhangban.
[Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

Ingatlanok, gépek és
berendezések [abstract]

2020.12.18.
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Ingatlanok, gépek és
berendezések, átértékelt
eszközök

Az átértékelt értéken kimutatott ingatlanok, gépek és Közzététel: IAS 16 77
berendezések összege. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és
berendezések]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipmen
tExpendituresRecognisedFor
Constructions

X instant,
debit

Ingatlanok, gépek és
berendezések, létrehozásuk
során elszámolt kiadások

Az ingatlanok, gépek és berendezések valamely tétele Közzététel: IAS 16 74 b
könyv szerinti értékében az eszköz létrehozása során
elszámolt ráfordítások. [Hivatkozás: Könyv szerinti érték
[member]; Ingatlanok, gépek és berendezések]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
FairValueUsedAsDeemedCost

X instant,
debit

Ingatlanok, gépek és
berendezések valós értékének
vélelmezett bekerülési
értékként való alkalmazása

Azon ingatlanok, gépek és berendezések összege, Közzététel: IFRS 1 30
amelyeknél a gazdálkodó egység a valós értéket alkal
mazta vélelmezett bekerülési értékként a pénzügyi hely
zetre vonatkozó, IFRS-ek szerinti nyitó kimutatásban.
[Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
GrossCarryingAmountFully
Depreciated

X instant,
debit

Ingatlanok, gépek és
berendezések – teljesen leírt, de
még használatban lévő
eszközök bruttó könyv szerinti
értéke

A már teljesen leírt, de még használatban lévő ingatlanok, Példa: IAS 16 79 b
gépek és berendezések bruttó könyv szerinti értéke.
[Hivatkozás: Bruttó könyv szerinti érték [member]; Ingat
lanok, gépek és berendezések]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquip
mentMember

member

Ingatlanok, gépek és
berendezések [member]

Ez az elem az ingatlanokat, gépeket és berendezéseket Közzététel:
jelöli. Egyéb elemek hiányában az »Ingatlanok, gépek és IAS 16 73, példa: IAS 36 127,
berendezések csoportjai« tengely alapértékét is jelöli. példa: IFRS 16 53
[Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
NotSubjectToOperatingLea
sesMember

member

Operatív lízing tárgyát nem
képező ingatlanok, gépek és
berendezések [member]

Ez az elem olyan ingatlanokat, gépeket és berendezéseket Közzététel: IFRS 16 95
jelöl, amelyek nem képezik operatív lízing tárgyát. Az
operatív lízing olyan lízing, amely nem adja át a mögöttes
eszköz tulajdonlásával járó lényegében összes kockázatot
és hasznot. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezé
sek]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquip
mentPledgedAsSecurity

X instant,
debit

Ingatlanok, gépek és
berendezések, biztosítékként
elzálogosítva

A kötelezettségek biztosítékaként elzálogosított ingatla Közzététel: IAS 16 74 a
nok, gépek és berendezések összege. [Hivatkozás: Ingatla
nok, gépek és berendezések]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
RecognisedAsOfAcquisition
Date

X instant,
debit

Akvizíció időpontjára
vonatkozóan megjelenített
ingatlanok, gépek és
berendezések

Az üzleti kombinációban megszerzett ingatlanoknak, Példa:
gépeknek és berendezéseknek az akvizíció időpontjára IFRS 3 B64 i, példa: IFRS 3 IE72
vonatkozóan megjelenített összege. [Hivatkozás: Ingatla
nok, gépek és berendezések; Üzleti kombinációk [mem
ber]]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
RestrictionsOnTitle

X instant,
debit

Ingatlanok, gépek és
berendezések,
jogcímkorlátozások

A jogcímkorlátozás alá eső ingatlanok, gépek és berende Közzététel: IAS 16 74 a
zések összege. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berende
zések]

L 429/617

X instant,
debit
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PropertyPlantAndEquipment
CarryingAmountOfRevalue
dAssets

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Ingatlanok, gépek és
berendezések, átértékelés
[abstract]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
RevaluationSurplus

X instant,
credit

Ingatlanok, gépek és
berendezések, átértékelési
többlet

Az ingatlanokhoz, gépekhez és berendezésekhez kapcso Közzététel: IAS 16 77 f
lódó átértékelési többlet összege. [Hivatkozás: Ingatlanok,
gépek és berendezések; Átértékelési többlet]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
SubjectToOperatingLeasesM
ember

member

Operatív lízing tárgyát képező
ingatlanok, gépek és
berendezések [member]

Ez az elem olyan ingatlanokat, gépeket és berendezéseket Közzététel: IFRS 16 95
jelöl, amelyek operatív lízing tárgyát képezik. Az operatív
lízing olyan lízing, amely nem adja át a mögöttes eszköz
tulajdonlásával járó lényegében összes kockázatot és hasz
not. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

ifrs-full

PropertyPlantAndEquipment
TemporarilyIdle

X instant,
debit

Ingatlanok, gépek és
berendezések, átmenetileg
használaton kívüli

Az átmenetileg használaton kívüli ingatlanok, gépek és Példa: IAS 16 79 a
berendezések összege. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és
berendezések]

ifrs-full

PropertyServiceChargeEx
pense

X duration,
debit

Ingatlanüzemeltetés költsége

Az ingatlan üzemeltetési költségeivel kapcsolatos ráfordí Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
tások összege.

ifrs-full

PropertyServiceChargeIncome

X duration,
credit

Ingatlanüzemeltetés bevétele

Az ingatlan üzemeltetési költségeiből származó bevétel Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
összege.

ifrs-full

PropertyServiceChargeInco
meExpense

X duration,
credit

Ingatlanüzemeltetés bevétele
(költsége)

Az ingatlanüzemeltetési költséggel kapcsolatos bevételek Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
vagy ráfordítások összege. [Hivatkozás: Ingatlanüzemelte
tési költséggel kapcsolatos ráfordítás; Ingatlanüzemeltetési
költségből származó bevétel]

ifrs-full

PropertyServiceChargeInco
meExpenseAbstract

ifrs-full

PropertyTaxExpense

X duration,
debit

Ingatlanadó-ráfordítás

Az ingatlant terhelő adóráfordítás összege. Az ingatlan Általános gyakorlat: IAS 1 85
földterület vagy épület (épületrész), vagy mindkettő.

ifrs-full

ProportionOfOwnershipInte
restInAssociate

X.XX dura
tion

Társult vállalkozásban lévő
tulajdonosi érdekeltség aránya

A gazdálkodó egység tulajdonosi érdekeltségének aránya Közzététel: IAS 27 17 b iii,
egy társult vállalkozásban. [Hivatkozás: Társult vállalko közzététel: IAS 27 16 b iii,
zások [member]]
közzététel: IFRS 12 21 a iv

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

PropertyPlantAndEquipment
RevaluationAbstract

HU

ifrs-full

L 429/618

Előtag

Ingatlanüzemeltetés bevétele
(költsége) [abstract]

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Közös tevékenységben lévő
tulajdonosi érdekeltség aránya

A gazdálkodó egység tulajdonosi érdekeltségének aránya Közzététel: IFRS 12 21 a iv
egy közös tevékenységben. [Hivatkozás: Közös tevékeny
ségek [member]]

ifrs-full

ProportionOfOwnershipInte
restInJointVenture

X.XX dura
tion

Közös vállalkozásban lévő
tulajdonosi érdekeltség aránya

A gazdálkodó egység tulajdonosi érdekeltségének aránya Közzététel: IAS 27 17 b iii,
egy közös vállalkozásban. [Hivatkozás: Közös vállalko közzététel: IAS 27 16 b iii,
zások [member]]
közzététel: IFRS 12 21 a iv

ifrs-full

ProportionOfOwnershipInte
restInSubsidiary

X.XX dura
tion

Leányvállalatban lévő
tulajdonosi érdekeltség aránya

A gazdálkodó egység tulajdonosi érdekeltségének aránya Közzététel: IAS 27 17 b iii,
egy leányvállalatban. [Hivatkozás: Leányvállalatok [mem közzététel: IAS 27 16 b iii,
ber]]
közzététel: IFRS 12 19B c

ifrs-full

ProportionOfOwnershipInte
restsHeldByNoncontrollingIn
terests

X.XX dura
tion

Nem ellenőrző részesedések
birtokában lévő tulajdonosi
érdekeltségek aránya

A nem ellenőrző részesedések birtokában lévő tulajdonosi Közzététel: IFRS 12 12 c
érdekeltségek aránya egy leányvállalatban. [Hivatkozás:
Leányvállalatok [member]; Nem ellenőrző részesedések]

ifrs-full

ProportionOfVotingPower
HeldInAssociate

X.XX dura
tion

Társult vállalkozásban birtokolt A gazdálkodó egység szavazati jogainak aránya egy társult Közzététel: IAS 27 17 b iii,
szavazati jogok aránya
vállalkozásban. [Hivatkozás: Társult vállalkozások [mem közzététel: IAS 27 16 b iii,
ber]]
közzététel: IFRS 12 21 a iv

ifrs-full

ProportionOfVotingPowerHel X.XX dura
tion
dInSubsidiary

Leányvállalatban birtokolt
szavazati jogok aránya

A gazdálkodó egység szavazati jogainak aránya egy leány Közzététel: IAS 27 17 b iii,
vállalatban. [Hivatkozás: Leányvállalatok [member]]
közzététel: IAS 27 16 b iii,
közzététel: IFRS 12 19B c

L 429/619
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Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

ProportionOfVotingRights
HeldByNoncontrollingInte
rests

X.XX dura
tion

Nem ellenőrző részesedések
által tartott szavazati jogok
aránya

A nem ellenőrző részesedések szavazati jogainak aránya Közzététel: IFRS 12 12 d
egy leányvállalatban. [Hivatkozás: Leányvállalatok [mem
ber]; Nem ellenőrző részesedések]

ifrs-full

ProportionOfVotingRights
HeldInJointOperation

X.XX dura
tion

Közös tevékenységben
birtokolt szavazati jogok
aránya

A gazdálkodó egység szavazati jogainak aránya egy közös Közzététel: IFRS 12 21 a iv
tevékenységben. [Hivatkozás: Közös tevékenységek [mem
ber]]

ifrs-full

ProportionOfVotingRights
HeldInJointVenture

X.XX dura
tion

Közös vállalkozásban birtokolt
szavazati jogok aránya

A gazdálkodó egység szavazati jogainak aránya egy közös Közzététel: IAS 27 17 b iii,
vállalkozásban. [Hivatkozás: Közös vállalkozások [mem közzététel: IAS 27 16 b iii,
ber]]
közzététel: IFRS 12 21 a iv

ifrs-full

ProvisionForCreditCommit
mentsMember

member

Céltartalék hitelnyújtási
elkötelezettségekre [member]

Ez az elem a gazdálkodó egység által vállalt hitelnyújtási Általános gyakorlat: IAS 37 84
elkötelezettségekre képzett céltartalékot jelöli. [Hivatkozás:
Egyéb céltartalékok [member]]

ifrs-full

ProvisionForDecommissio
ningRestorationAndRehabili
tationCosts

X instant,
credit

Céltartalék leszerelési,
helyreállítási és rehabilitációs
költségekre

A leszerelési, helyreállítási és rehabilitációs költségekre Példa: IAS 37 D Példák:
képzett céltartalék összege. [Hivatkozás: Egyéb céltartalé »Közzététel«, példa: IAS 37 87
kok]

ifrs-full

ProvisionForDecommissio
ningRestorationAndRehabili
tationCostsAbstract

ifrs-full

ProvisionForDecommissio
ningRestorationAndRehabili
tationCostsMember

member

Céltartalék leszerelési,
helyreállítási és rehabilitációs
költségekre [member]

Ez az elem a leszerelési, helyreállítási és rehabilitációs Példa: IAS 37 D Példák:
költségekkel kapcsolatos céltartalékot jelöli. [Hivatkozás: »Közzététel«, példa: IAS 37 87
Egyéb céltartalékok [member]]

ifrs-full

ProvisionForTaxesOtherTha
nIncomeTaxMember

member

Nyereségadón kívüli adókra
képzett céltartalék [member]

Ez az elem a nyereségadón kívüli adókra képzett céltarta Általános gyakorlat: IAS 37 84
lékot jelöli. A nyereségadók tartalmaznak minden olyan
belföldi és külföldi adót, amelyeknek alapja az adóköteles
nyereség. A nyereségadók tartalmazzák az olyan adókat is,
mint a forrásadók, amelyeket a leányvállalatoknak, társult
vállalkozásoknak, vagy közös megállapodásoknak kell
fizetniük a beszámolót készítő gazdálkodó egységnek
való felosztások után. [Hivatkozás: Egyéb céltartalékok
[member]]
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Céltartalék leszerelési,
helyreállítási és rehabilitációs
költségekre [abstract]
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A kapcsolt felekkel folytatott ügyletek során a gazdálkodó Példa: IAS 24 21 h
egység által nyújtott garanciák és fedezet összege. [Hivat
kozás: Garanciák [member]; Kapcsolt felek [member]]

ProvisionOfGuaranteesOrCol
lateralByEntityRelatedPart
yTransactions

X duration

Gazdálkodó egység által
nyújtott garanciák és fedezet –
kapcsolt felekkel folytatott
ügyletek

ifrs-full

ProvisionOfGuaranteesOrCol
lateralToEntityRelatedPart
yTransactions

X duration

Gazdálkodó egységnek nyújtott A kapcsolt felekkel folytatott ügyletek során a gazdálkodó Példa: IAS 24 21 h
garanciák és fedezet – kapcsolt egységnek nyújtott garanciák és fedezet összege. [Hivatko
felekkel folytatott ügyletek
zás: Garanciák [member]; Kapcsolt felek [member]]

ifrs-full

Provisions

X instant,
credit

Céltartalékok

ifrs-full

ProvisionsAbstract

ifrs-full

ProvisionsArisingFromLiabili
tyAdequacyTests

X instant,
credit

Kötelezettségelégségességi
Az annak értékeléséből származó céltartalékok, hogy egy
tesztből származó céltartalékok biztosítási kötelezettség könyv szerinti értékét növelni
kell-e (vagy a kapcsolódó halasztott szerzési költségek
vagy immateriális javak könyv szerinti értékét csökkenteni
kell-e) a jövőbeni cash flow-k felülvizsgálata alapján.
[Hivatkozás: Könyv szerinti érték [member]; Céltartalé
kok]

ifrs-full

ProvisionsForDoubtfulDeb
tsRelatedToOutstandingBalan
cesOfRelatedPartyTransaction

X instant,
credit

Kapcsolt felekkel folytatott
ügylet nyitott egyenlegeivel
kapcsolatos kétes kintlévőségek
miatt képzett céltartalékok

A kapcsolt felekkel folytatott ügyletek során a nyitott Közzététel: IAS 24 18 c
egyenlegek összegével kapcsolatos, kétes kintlévőség
miatt képzett céltartalékok összege. [Hivatkozás: Céltarta
lékok]

ifrs-full

ProvisionsForEmployeeBene
fits

X instant,
credit

Céltartalékok munkavállalói
juttatásokra

A munkavállalói juttatásokra képzett céltartalékok Közzététel: IAS 1 78 d
összege. [Hivatkozás: Munkavállalói juttatások költségei;
Céltartalékok]

ifrs-full

ProvisionsForFutureNonparti
cipatingBenefits

X instant,
credit

Céltartalékok jövőbeni nem
részesedő juttatásokra

A jövőbeni nem részesedő juttatásokra képzett céltarta Példa: IFRS 4 IG22 e (hatályát
lékok összege. [Hivatkozás: Céltartalékok]
veszti: 2021.1.1.), példa:
IFRS 4 37 b (hatályát veszti:
2021.1.1.)

ifrs-full

ProvisionUsedOtherProvisions X duration,
debit

Felhasznált céltartalék, egyéb
céltartalékok

Az egyéb céltartalékok felhasznált (felmerült és a céltar Közzététel: IAS 37 84 c
talék terhére elszámolt) összege. [Hivatkozás: Egyéb céltar
talékok]

HU
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Előtag

A bizonytalan ütemezésű vagy összegű kötelezettségek Közzététel: IAS 1 54 l
összege.

Céltartalékok [abstract]
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Hivatkozások

Megvásárolt vételi opciók
[member]

Ez az elem olyan vásárolt származékos pénzügyi szerző Példa: IFRS 7 IG40B, példa:
dést jelöl, amely a gazdálkodó egységet jogosítja, de nem IFRS 7 B33
kötelezi a mögöttes eszköz előre meghatározott kötési
áron történő megvásárlására. [Hivatkozás: Származékos
termékek [member]]

ifrs-full

PurchaseOfAvailableforsaleFi
nancialAssets

X duration,
credit

Értékesíthető pénzügyi
eszközök vásárlása

Az értékesíthető pénzügyi eszközök vásárlásával kapcso Általános gyakorlat: IAS 7 16
latos pénzeszköz-kiáramlás. [Hivatkozás: Értékesíthető (hatályát veszti: 2021.1.1.)
pénzügyi eszközök]

ifrs-full

PurchaseOfBiologicalAssets

X duration,
credit

Biológiai eszközök vásárlása

A biológiai eszközök vásárlásával kapcsolatos pénzesz Általános gyakorlat: IAS 7 16
köz-kiáramlás. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]

ifrs-full

PurchaseOfExplorationAndE
valuationAssets

X duration,
credit

Feltárási és felmérési eszközök
vásárlása

A feltárási és felmérési eszközök vásárlásával kapcsolatos Általános gyakorlat: IAS 7 16
pénzeszköz-kiáramlás. [Hivatkozás: Feltárási és felmérési
eszközök [member]]

ifrs-full

PurchaseOfFinancialInstru
X duration,
mentsClassifiedAsInvestingAc credit
tivities

Pénzügyi instrumentumok
vásárlása, befektetési
tevékenységként besorolva

A pénzügyi instrumentumok vásárlásával kapcsolatos Általános gyakorlat: IAS 7 16
pénzeszköz-kiáramlás. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumen
tumok, csoport [member]]

ifrs-full

PurchaseOfIntangibleAssetsC
lassifiedAsInvestingActivities

X duration,
credit

Immateriális javak vásárlása,
befektetési tevékenységként
besorolva

Az immateriális javak vásárlásával kapcsolatos, befektetési Példa: IAS 7 16 a
tevékenységként besorolt pénzeszköz-kiáramlás. [Hivatko
zás: Immateriális javak a goodwill kivételével]

ifrs-full

PurchaseOfInterestsInAssocia
tes

X duration,
credit

Társult vállalkozásokban lévő
érdekeltségek vásárlása

A társult vállalkozásban lévő érdekeltségek vásárlásával Általános gyakorlat: IAS 7 16
kapcsolatos pénzeszköz-kiáramlás. [Hivatkozás: Társult
vállalkozások [member]]

ifrs-full

PurchaseOfInterestsInInvest
mentsAccountedForUsingE
quityMethod

X duration,
credit

Tőkemódszerrel elszámolt
befektetésekben lévő
érdekeltségek vásárlása

A tőkemódszerrel elszámolt befektetésekkel kapcsolatos Általános gyakorlat: IAS 7 16
pénzeszköz-kiáramlás. [Hivatkozás: Tőkemódszerrel elszá
molt befektetések]

ifrs-full

PurchaseOfInvestmentPro
perty

X duration,
credit

Befektetési célú ingatlan
vásárlása

A befektetési célú ingatlan vásárlásával kapcsolatos Általános gyakorlat: IAS 7 16
pénzeszköz-kiáramlás. [Hivatkozás: Befektetési célú ingat
lan]
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Tőkemódszerrel elszámolt
befektetéseken kívüli
befektetések vásárlása

A tőkemódszerrel elszámolt befektetéseken kívüli befekte Általános gyakorlat: IAS 7 16
tésekkel kapcsolatos pénzeszköz-kiáramlás. [Hivatkozás:
Tőkemódszerrel elszámolt befektetések; Tőkemódszerrel
elszámolt befektetéseken kívüli befektetések]

ifrs-full

PurchaseOfMiningAssets

X duration,
credit

Bányászati eszközök vásárlása

A bányászati eszközök vásárlásával kapcsolatos pénzesz Általános gyakorlat: IAS 7 16
köz-kiáramlás. [Hivatkozás: Bányászati eszközök]

ifrs-full

PurchaseOfOilAndGasAssets

X duration,
credit

Olaj- és gázeszközök vásárlása

Az olaj- és gázeszközök vásárlásával kapcsolatos pénzesz Általános gyakorlat: IAS 7 16
köz-kiáramlás. [Hivatkozás: Olaj- és gázeszközök]

ifrs-full

PurchaseOfOtherLongtermAs
setsClassifiedAsInvestingActi
vities

X duration,
credit

Egyéb hosszú lejáratú eszközök Olyan hosszú lejáratú eszközök vásárlásával kapcsolatos Példa: IAS 7 16 a
vásárlása, befektetési
pénzeszköz-kiáramlás, amelyeket a gazdálkodó egység
tevékenységként besorolva
azonos kimutatáson vagy megjegyzésen belül nem tesz
közzé elkülönítetten. [Hivatkozás: Eszközök]

ifrs-full

PurchaseOfPropertyPlantAn
dEquipmentClassifiedAsInves
tingActivities

X duration,
credit

Ingatlanok, gépek és
berendezések vásárlása,
befektetési tevékenységként
besorolva

Az ingatlanok, gépek és berendezések vásárlásával kapcso Példa: IAS 7 16 a
latos, befektetési tevékenységként besorolt pénzeszközkiáramlás. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezé
sek]

ifrs-full

PurchaseOfPropertyPlantAn
dEquipmentIntangibleAsset
sOtherThanGoodwillInvest
mentPropertyAndOtherNon
currentAssets

X duration,
credit

Ingatlanok, gépek és
berendezések, goodwilltől
eltérő immateriális javak,
befektetési célú ingatlan és
egyéb befektetett eszközök
vásárlása

Az ingatlanok, gépek és berendezések, goodwilltől eltérő Általános gyakorlat: IAS 7 16
immateriális javak, befektetési célú ingatlan és egyéb
befektetett eszközök vásárlásával kapcsolatos pénzesz
köz-kiáramlás. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill
kivételével; Befektetési célú ingatlan; Egyéb befektetett
eszközök; Ingatlanok, gépek és berendezések]

ifrs-full

PurchaseOfTreasuryShares

X duration,
debit

Saját részvények vásárlása

A sajátrészvények vásárlásából származó csökkenés a saját Általános gyakorlat: IAS 1 106 d
tőkében. [Hivatkozás: Saját részvények]

ifrs-full

PurchasesFairValueMeasure
mentAssets

X duration,
debit

Vásárlások, valós értéken
történő értékelés – eszközök

Az eszközvásárlásból származó növekedés az érintett Közzététel: IFRS 13 93 e iii
eszközök valós értéken történő értékelésében. [Hivatko
zás: Valós értéken [member]]

ifrs-full

PurchasesFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

X duration,
credit

Vásárlások, valós értéken
történő értékelés – a
gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

A tőkeinstrumentumok vásárlásából származó növekedés Közzététel: IFRS 13 93 e iii
a gazdálkodó egység érintett saját tőkeinstrumentumai
valós értéken történő értékelésében. [Hivatkozás: Valós
értéken [member]; A gazdálkodó egység saját tőkeinst
rumentumai [member]]
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PurchaseOfInvestmentsOt
herThanInvestmentsAccoun
tedForUsingEquityMethod
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Vásárlások, valós értéken
történő értékelés –
kötelezettségek

A kötelezettségvásárlásból származó növekedés az érintett Közzététel: IFRS 13 93 e iii
kötelezettség valós értéken történő értékelésében. [Hivat
kozás: Valós értéken [member]]

ifrs-full

PurchasesOfGoodsRelated
PartyTransactions

X duration,
debit

Áruk vásárlása – kapcsolt
felekkel folytatott ügyletek

A kapcsolt felekkel folytatott ügyletek során a gazdálkodó Példa: IAS 24 21 a
egység által vásárolt áruk összege. [Hivatkozás: Kapcsolt
felek [member]]

ifrs-full

PurchasesOfPropertyAndOt
X duration,
herAssetsRelatedPartyTransac debit
tions

Ingatlan és egyéb eszközök
vásárlása – kapcsolt felekkel
folytatott ügyletek

A kapcsolt felekkel folytatott ügyletek során a gazdálkodó Példa: IAS 24 21 b
egység által vásárolt ingatlanok és egyéb eszközök
összege. [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]

ifrs-full

QualitativeAssessmentOfEsti
matedEffectOfPracticalExpedi
entsUsedWhenApplyin
gIFRS15Retrospectively

IFRS 15 visszamenőleges
alkalmazása során használt
gyakorlati megoldások becsült
hatásának kvalitatív értékelése

Az IFRS 15 standard visszamenőleges alkalmazása során Közzététel: IFRS 15 C6 b
használt gyakorlati megoldások becsült hatásának kvali
tatív értékelése.

ifrs-full

QualitativeDescriptionOfEffec text
tOnFinancialStatementsOf
ChangeInActivitiesThatPermit
tedInsurerToReassessWhethe
rItsActivitiesArePredomi
nantlyConnectedWithInsu
rance

Tevékenységekben
bekövetkezett azon változás
pénzügyi kimutatásokra
gyakorolt hatásának kvalitatív
ismertetése, amely lehetővé
tette a biztosító számára annak
újraértékelését, hogy
tevékenységei túlnyomóan
biztosítással kapcsolatosak-e

A tevékenységekben bekövetkezett azon változás pénz Közzététel: IFRS 4 39C c iii
ügyi kimutatásokra gyakorolt hatásának kvalitatív ismer (hatályát veszti: 2021.1.1.)
tetése, amely lehetővé tette a biztosító számára annak
újraértékelését, hogy tevékenységei túlnyomóan biztosí
tással kapcsolatosak-e.

ifrs-full

QualitativeDescriptionOfEffec text
tOnFinancialStatementsOf
ChangeInActivitiesThatResul
tedInInsurerNoLongerQuali
fyingToApplyTemporaryE
xemptionFromIFRS9

Tevékenységekben
bekövetkezett azon változás
pénzügyi kimutatásokra
gyakorolt hatásának kvalitatív
ismertetése, amelynek
eredményeképp a biztosító már
nem felel meg az IFRS 9
standard alóli átmeneti
felmentés feltételeinek

A tevékenységekben bekövetkezett azon változás pénz Közzététel: IFRS 4 39D c
ügyi kimutatásokra gyakorolt hatásának kvalitatív ismer (hatályát veszti: 2021.1.1.)
tetése, amelynek eredményeképp a biztosító már nem felel
meg az IFRS 9 standard alóli átmeneti felmentés feltéte
leinek.

ifrs-full

QualitativeInformationAbout
ContinuingInvolvementInDe
recognisedFinancialAssets

Kvalitatív információk a
kivezetett pénzügyi
eszközökben lévő folytatódó
részvételről

A gazdálkodó egységnek a kivezetett pénzügyi eszkö Közzététel: IFRS 7 42E f
zökben lévő folytatódó részvételével kapcsolatos kvalitatív
információk, amelyek megmagyarázzák és alátámasztják a
szükséges mennyiségi közzétételeket. [Hivatkozás: Pénz
ügyi eszközök]

text

text
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PurchasesFairValueMeasure
mentLiabilities
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Kvalitatív információk a gazdálkodó egység tőkekezelésre Közzététel: IAS 1 135 a
vonatkozó céljairól, politikáiról és eljárásairól. Ez
magában foglalja annak ismertetését, hogy a gazdálkodó
egység mit kezel tőkeként, a gazdálkodó egységgel
szemben külső fél által felállított tőkekövetelmények
jellegét és kezelésük módját, valamint azt, hogy a gazdál
kodó egység hogyan teljesíti a tőkekezelésre vonatkozó
céljait. [Hivatkozás: Tőkekövetelmények [member]]

ifrs-full

QualitativeInformationAbout
SensitivityAndInformationA
boutThoseTermsAndConditi
onsOfInsuranceContractsT
hatHaveMaterialEffect

text

Kvalitatív információk az
érzékenységről és információk
a biztosítási szerződések azon
feltételeiről, amelyeknek
lényeges hatása van

Kvalitatív információk a biztosítási kockázatra való érzé Közzététel: IFRS 4 39 A b
kenységről, valamint a biztosítási szerződések azon felté (hatályát veszti: 2021.1.1.)
telei, amelyek lényeges hatással vannak a biztosító jövő
beli cash flow-i összegére, időzítésére és bizonytalansá
gára. [Hivatkozás: Biztosítási szerződések típusai [mem
ber]]

ifrs-full

RangeAxis

axis

Tartomány [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Példa:
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel IFRS 13 IE63, példa: IFRS 13 B6,
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg. közzététel: IFRS 14 33 b,
közzététel: IFRS 17 120 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 2 45 d, általános gyakorlat:
IFRS 7 7

ifrs-full

RangeOfEstimatesWithinW
hichFairValueIsLikelyToLie
ForBiologicalAssetsAtCost

text

Becslések tartománya, amelyen
belül a biológiai eszközök
valós értéke valószínűleg
található, bekerülési értéken

Az a becslési tartomány, amely nagy valószínűséggel Közzététel: IAS 41 54 c
tartalmazza az olyan biológiai eszközök valós értékét,
amelyek valós értéke nem értékelhető megbízhatóan, és
amelyeket a gazdálkodó egység a halmozott értékcsökke
néssel és a halmozott értékvesztés miatti veszteségekkel
csökkentett bekerülési értéken értékel. [Hivatkozás: Bioló
giai eszközök]

ifrs-full

RangeOfEstimatesWithinW
hichFairValueIsLikelyToLieFo
rInvestmentPropertyAtCostO
rInAccordanceWit
hIFRS16WithinFairValueMo
del

text

Becslések tartománya, amelyen
belül a befektetési célú ingatlan
értéke valószínűleg található,
bekerülési értéken vagy az IFRS
16 szerint valósérték-modellen
belül

Az a becslési tartomány, amely nagy valószínűséggel Közzététel: IAS 40 78 c
tartalmazza a befektetési célú ingatlanok valós értékét,
ha a gazdálkodó egység bekerülési értéken vagy az IFRS
16 standard szerint valósérték-modellen belül értékeli a
befektetési célú ingatlant, mert nem tudja folyamatosan
megbízhatóan megállapítani a valós értéket. [Hivatkozás:
Bekerülési értéken, vagy az IFRS 16 szerint valósértékmodellen belül [member]; Befektetési célú ingatlan]
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Becslési tartomány, amelyen
belül a befektetési célú ingatlan
valós értéke valószínűleg
található, bekerülési értéken

Az a becslési tartomány, amely nagy valószínűséggel Közzététel: IAS 40 79 e iii
tartalmazza a bekerülésiérték-modellel értékelt befektetési
célú ingatlanok valós értékét. [Hivatkozás: Befektetési célú
ingatlan]

ifrs-full

RangesMember

member

Tartományok [member]

Ez az elem összesített tartományokat jelöl. Egyéb elemek Példa: IFRS 13 IE63, példa: IFRS
13 B6, közzététel: IFRS 14 33 b,
hiányában a »Tartomány« tengely alapértékét is jelöli.
közzététel: IFRS 17 120 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 2 45 d, általános gyakorlat:
IFRS 7 7

ifrs-full

RangesOfExercisePricesForO
utstandingShareOptionsAxis

axis

Meglévő részvényopciók
lehívási áraira vonatkozó
tartományok [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 2 45 d
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

RangesOfExercisePricesForO
utstandingShareOptionsMem
ber

member

Meglévő részvényopciók
lehívási áraira vonatkozó
tartományok [member]

Ez az elem a meglévő részvényopciók lehívási áraira Közzététel: IFRS 2 45 d
vonatkozóan olyan összesített tartományokat jelöl,
amelyek érdemi információt szolgáltatnak azon további
részvények számának és ütemezésének a megítéléséhez,
amelyek kibocsátásra kerülhetnek, valamint azon pénzösz
szeg értékeléséhez, amely ezen opciók lehívásakor járna.
Egyéb elemek hiányában a »Meglévő részvényopciók lehí
vási áraira vonatkozó tartományok« tengely alapértékét is
jelöli. [Hivatkozás: Tartományok [member]]

ifrs-full

RatedCreditExposures

X instant

Minősített hitelezési kitettségek A külső hitelminősítő intézetek által minősített hitelezési Példa: IFRS 7 IG24 c (hatályát
veszti: 2021.1.1.), példa:
kitettség összege. [Hivatkozás: Hitelezési kitettségek]
IFRS 7 36 c (hatályát veszti:
2021.1.1.)

2020.12.18.

text
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Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

RateOfReturnUsedToReflect
TimeValueOfMoneyRegula
toryDeferralAccountBalances

X.XX instant Pénz időértékének tükrözésére
alkalmazott megtérülési ráta –
hatósági halasztott
számlaegyenlegek

A pénz időértékének tükrözésére alkalmazott megtérülési Közzététel: IFRS 14 33 b
ráta a hatósági halasztott számlaegyenlegeknél. [Hivatko
zás: Hatósági halasztott számlaegyenlegek [member]]

ifrs-full

RateregulatedActivitiesMem
ber

member

Árszabályozott tevékenységek
[member]

Ez az elem a gazdálkodó egység árszabályozás hatálya alá Közzététel: IFRS 14 30,
tartozó tevékenységeit jelöli. Egyéb elemek hiányában az közzététel: IFRS 14 33
»Árszabályozott tevékenységek típusai« tengely alapértékét
is jelöli.

ifrs-full

RawMaterials

X instant,
debit

Rövid lejáratú alapanyagok

A termelési folyamatban vagy a szolgáltatásnyújtásban Példa: IAS 1 78 c, általános
felhasználandó eszközök értékének besorolása rövid lejá gyakorlat: IAS 2 37
ratú készletként. [Hivatkozás: Készletek]

ifrs-full

RawMaterialsAndConsumab
lesUsed

X duration,
debit

Felhasznált alap- és
segédanyagok

A termelési folyamatban vagy a szolgáltatásnyújtásban Példa: IAS 1 102, közzététel:
felhasznált alapanyagok és segédanyagok összege. [Hivat IAS 1 99
kozás: Rövid lejáratú alapanyagok]

ifrs-full

ReceiptsFromContractsHeld
ForDealingOrTradingPurpose

X duration,
debit

Forgatási vagy kereskedési
célból kötött szerződésekből
származó pénzbevételek

A forgatási vagy kereskedési célból kötött szerződésekből Példa: IAS 7 14 g
származó pénzbevételek.

ifrs-full

ReceiptsFromPremiumsAnd
ClaimsAnnuitiesAndOtherPo
licyBenefits

X duration,
debit

Díjbevételekkel és
kárigényekkel, évjáradékokkal
és egyéb biztosításikötvényjuttatásokkal kapcsolatos
pénzbevételek

A díjbevételekkel és kárigényekkel, évjáradékokkal és Példa: IAS 7 14 e (hatályát veszti:
egyéb biztosításikötvény-juttatásokkal kapcsolatos pénzbe 2021.1.1.)
vételek.

ifrs-full

ReceiptsFromRentsAndSubse
quentSalesOfSuchAssets

X duration,
debit

Másoknak történő bérbeadás és A másoknak történő bérbeadás és az azt követő értéke Példa: IAS 7 14
sítés céljából tartott eszközök bérbeadásából és azt követő
az azt követő értékesítés
értékesítéséből származó pénzbevételek.
céljából tartott eszközök
bérbeadásából és azt követő
értékesítéséből származó
pénzbevételek

ifrs-full

ReceiptsFromRoyaltiesFees
CommissionsAndOtherReve
nue

X duration,
debit

Jogdíjakból, díjakból,
jutalékokból és egyéb
bevételből származó
pénzbevételek
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A jogdíjakból, díjakból, jutalékokból és egyéb bevételből Példa: IAS 7 14 b
származó pénzbevételek. [Hivatkozás: Egyéb bevételek]

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Áruértékesítésből és
szolgáltatásnyújtásból
származó pénzbevételek

Az áruértékesítésből és szolgáltatásnyújtásból származó Példa: IAS 7 14 a
pénzbevételek.

ifrs-full

ReceivablesAndPayablesRela
tedToInsuranceContracts

X instant,
credit

Biztosítási szerződésekhez
kapcsolódó követelések és
kötelezettségek

A biztosítási szerződésekkel kapcsolatos követelések és
kötelezettségek összege (a biztosítási ügynökök, alkuszok
és kötvénytulajdonosok részére, illetve általuk a biztosítási
szerződésekkel kapcsolatban aktuálisan fizetendő össze
gek).

ifrs-full

ReceivablesDueFromAssocia
tes

X instant,
debit

Társult vállalkozásokkal
szembeni követelések

A társult vállalkozásokkal szembeni követelések összege. Általános gyakorlat: IAS 1 78 b
[Hivatkozás: Társult vállalkozások [member]]

ifrs-full

ReceivablesDueFromJointVen
tures

X instant,
debit

Közös vállalkozásokkal
szembeni követelések

A közös vállalkozásokkal szembeni követelések összege. Általános gyakorlat: IAS 1 78 b
[Hivatkozás: Közös vállalkozások [member]]

ifrs-full

ReceivablesFromContracts
WithCustomers

X instant,
debit

Vevői szerződésekből
származó követelések

A vevőnek átadott árukért vagy szolgáltatásokért a gazdál Közzététel: IFRS 15 105,
kodó egységnek járó ellenértékhez való feltétel nélküli jog közzététel: IFRS 15 116 a
összege. Az ellenértékhez való jog feltétel nélküli, ha az
ellenérték megfizetésének esedékességéhez csak az idő
múlása szükséges.

ifrs-full

ReceivablesFromContracts
WithCustomersAbstract

ifrs-full

ReceivablesFromRentalOfPro
perties

X instant,
debit

Ingatlanok bérbeadásából
származó követelések

Az ingatlanok bérbeadásából származó követelések Általános gyakorlat: IAS 1 78 b
összege. Az ingatlan földterület vagy épület (épületrész),
vagy mindkettő.

ifrs-full

ReceivablesFromSaleOfProper X instant,
ties
debit

Ingatlanok értékesítéséből
származó követelések

Az ingatlanok értékesítéséből származó követelések Általános gyakorlat: IAS 1 78 b
összege. Az ingatlan földterület vagy épület (épületrész),
vagy mindkettő.

ifrs-full

ReceivablesFromTaxesOtherT
hanIncomeTax

Adókövetelések, a nyereségadó
kivételével

A nyereségadón kívüli adókövetelések összege. A nyeresé Általános gyakorlat: IAS 1 78 b
gadók tartalmaznak minden olyan belföldi és külföldi
adót, amelyeknek alapja az adóköteles nyereség. A nyere
ségadók tartalmazzák az olyan adókat is, mint a forrása
dók, amelyeket a leányvállalatoknak, társult vállalkozások
nak, vagy közös megállapodásoknak kell fizetniük a
beszámolót készítő gazdálkodó egységnek való felosz
tások után.

Példa: IFRS 4 IG22 g (hatályát
veszti: 2021.1.1.), példa:
IFRS 4 37 b (hatályát veszti:
2021.1.1.)

Vevői szerződésekből
származó követelések [abstract]

X instant,
debit

2020.12.18.

X duration,
debit
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Hivatkozások

RecipesFormulaeModelsDe
signsAndPrototypes

X instant,
debit

Receptek, formulák, modellek,
tervek és mintapéldányok

A recepteket, formulákat, modelleket, terveket és minta Példa: IAS 38 119 f
példányokat magukban foglaló immateriális javak összege.
[Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill kivételével]

ifrs-full

RecipesFormulaeModelsDe
signsAndPrototypesMember

member

Receptek, formulák, modellek,
tervek és mintapéldányok
[member]

Ez az elem az immateriális javak olyan csoportját jelöli, Példa: IAS 38 119 f
amely a recepteket, formulákat, modelleket, terveket és
mintapéldányokat foglalja magában. [Hivatkozás: Immate
riális javak a goodwill kivételével]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsO X duration,
nApplicationOfOverlayApp
debit
roachBeforeTax

Átfedési megközelítés
alkalmazásához kapcsolódó
átsorolás miatti módosítások,
adózás előtt

Az átfedési megközelítés alkalmazásához kapcsolódó átso Közzététel: IFRS 4 35D b
rolás miatti módosítások összege, adózás előtt. Az átso (hatályos: az IFRS 9 első
rolás miatti módosítások a tárgyidőszakban az ered alkalmazásától)
ménybe átsorolt olyan összegek, amelyeket a tárgyidő
szakban vagy korábbi időszakokban az egyéb átfogó jöve
delemben számoltak el. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövede
lem]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsO X duration,
nApplicationOfOverlayApp
debit
roachNetOfTax

Átfedési megközelítés
alkalmazásához kapcsolódó
átsorolás miatti módosítások,
adózás után

Átfedési megközelítés alkalmazásához kapcsolódó átso Közzététel: IFRS 4 35D b
rolás miatti módosítások, adózás után. Az átsorolás miatti (hatályos: az IFRS 9 első
módosítások a tárgyidőszakban az eredménybe átsorolt alkalmazásától)
olyan összegek, amelyeket a tárgyidőszakban vagy korábbi
időszakokban az egyéb átfogó jövedelemben számoltak el.
[Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsO X duration,
nAvailableforsaleFinancialAs debit
setsBeforeTax

Értékesíthető pénzügyi
eszközökhöz kapcsolódó
átsorolás miatti módosítások,
adózás előtt

Az értékesíthető pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó átso
rolás miatti módosítások összege, adózás előtt. Az átso
rolás miatti módosítások a tárgyidőszakban az ered
ménybe átsorolt olyan összegek, amelyeket a tárgyidő
szakban vagy korábbi időszakokban az egyéb átfogó jöve
delemben számoltak el. [Hivatkozás: Értékesíthető pénz
ügyi eszközök; Egyéb átfogó jövedelem]

Közzététel: IAS 1 92 (hatályát
veszti: 2021.1.1.), közzététel:
IFRS 7 20 a ii (hatályát veszti:
2021.1.1.)

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsO X duration,
nAvailableforsaleFinancialAs debit
setsNetOfTax

Értékesíthető pénzügyi
eszközökhöz kapcsolódó
átsorolás miatti módosítások,
adózás után

Az értékesíthető pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó átso
rolás miatti módosítások összege, adózás után. Az átso
rolás miatti módosítások a tárgyidőszakban az ered
ménybe átsorolt olyan összegek, amelyeket a tárgyidő
szakban vagy korábbi időszakokban az egyéb átfogó jöve
delemben számoltak el. [Hivatkozás: Értékesíthető pénz
ügyi eszközök; Egyéb átfogó jövedelem]

Közzététel: IAS 1 92 (hatályát
veszti: 2021.1.1.), közzététel:
IFRS 7 20 a ii (hatályát veszti:
2021.1.1.)
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Cash flow-fedezeti ügyletekhez
kapcsolódó átsorolás miatti
módosítások, adózás előtt

A cash flow-fedezeti ügyletekhez kapcsolódó átsorolás Közzététel: IAS 1 92, közzététel:
miatti módosítások összege, adózás előtt. Az átsorolás IFRS 7 23 d (hatályát veszti:
miatti módosítások a tárgyidőszakban az eredménybe 2021.1.1.)
átsorolt olyan összegek, amelyeket a tárgyidőszakban
vagy korábbi időszakokban az egyéb átfogó jövedelemben
számoltak el. [Hivatkozás: Cash flow-fedezeti ügyletek
[member]; Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnCashFlowHedgesForW
hichHedgedFutureCashFlow
sAreNoLongerExpectedToOc
curNetOfTax

X duration,
debit

Olyan cash flow-fedezeti
ügyletekhez kapcsolódó
átsorolás miatti módosítások,
amelyeknél a fedezett jövőbeni
cash flow-k bekövetkezése már
nem várható, adózás után

Az olyan cash flow-fedezeti ügyletekhez kapcsolódó átso Közzététel: IFRS 7 24C b iv,
rolás miatti módosítások összege, amelyeknél a fedezett közzététel: IFRS 7 24E a
jövőbeni cash flow-k bekövetkezése már nem várható,
adózás után. [Hivatkozás: Cash flow-fedezeti ügyletekhez
kapcsolódó átsorolás miatti módosítások, adózás után]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnCashFlowHedgesForW
hichHedgedItemAffectedProfi
tOrLossNetOfTax

X duration,
debit

Olyan cash flow-fedezeti
ügyletekhez kapcsolódó
átsorolás miatti módosítások,
amelyeknél a fedezett tétel
érintette az eredményt, adózás
után

Az olyan cash flow-fedezeti ügyletekhez kapcsolódó átso Közzététel: IFRS 7 24C b iv,
rolás miatti módosítások összege, amelyeknél a fedezett közzététel: IFRS 7 24E a
tétel érintette az eredményt, adózás után. [Hivatkozás:
Cash flow-fedezeti ügyletekhez kapcsolódó átsorolás
miatti módosítások, adózás után]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnCashFlowHedgesForW
hichReserveOfCashFlowHed
gesWillNotBeRecoveredInO
neOrMoreFuturePeriodsNe
tOfTax

X duration,
debit

Olyan cash flow-fedezeti
ügyletekhez kapcsolódó
átsorolás miatti módosítások,
amelyeknél a cash flow-fedezeti
ügyletek tartaléka az
elkövetkezendő egy vagy több
időszakban nem fog
megtérülni, adózás után

Az olyan cash flow-fedezeti ügyletekhez kapcsolódó átso Közzététel: IFRS 7 24E a
rolás miatti módosítások összege, amelyeknél a cash flowfedezeti ügyletek tartaléka az elkövetkezendő egy vagy
több időszakban nem fog megtérülni, adózás után. [Hivat
kozás: Cash flow-fedezeti ügyletekhez kapcsolódó átso
rolás miatti módosítások, adózás után]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnCashFlowHedgesNetOf
Tax

X duration,
debit

Cash flow-fedezeti ügyletekhez
kapcsolódó átsorolás miatti
módosítások, adózás után

A cash flow-fedezeti ügyletekhez kapcsolódó átsorolás
miatti módosítások összege, adózás után. Az átsorolás
miatti módosítások a tárgyidőszakban az eredménybe
átsorolt olyan összegek, amelyeket a tárgyidőszakban
vagy korábbi időszakokban az egyéb átfogó jövedelemben
számoltak el. [Hivatkozás: Cash flow-fedezeti ügyletek
[member]; Egyéb átfogó jövedelem]

Közzététel: IAS 1 92, közzététel:
IFRS 7 24C b iv, közzététel:
IFRS 7 24E a, közzététel:
IFRS 7 23 d (hatályát veszti:
2021.1.1.)

2020.12.18.

X duration,
debit
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Tax
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Előtag

X duration,
debit

Devizafelárak
értékváltozásához kapcsolódó
átsorolás miatti módosítások,
adózás előtt

A devizafelárak értékváltozásához kapcsolódó átsorolás Közzététel: IAS 1 92
miatti módosítások adózás előtti összege. Az átsorolás
miatti módosítások a tárgyidőszakban az eredménybe
átsorolt olyan összegek, amelyeket a tárgyidőszakban
vagy korábbi időszakokban az egyéb átfogó jövedelemben
számoltak el. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnChangeInValueOfForeign
CurrencyBasisSpreadsNetOf
Tax

X duration,
debit

Devizafelárak
értékváltozásához kapcsolódó
átsorolás miatti módosítások,
adózás után

A devizafelárak értékváltozásához kapcsolódó átsorolás Közzététel: IAS 1 92
miatti módosítások adózás utáni összege. Az átsorolás
miatti módosítások a tárgyidőszakban az eredménybe
átsorolt olyan összegek, amelyeket a tárgyidőszakban
vagy korábbi időszakokban az egyéb átfogó jövedelemben
számoltak el. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnChangeInValueOfForwar
dElementsOfForwardCont
ractsBeforeTax

X duration,
debit

Forwardszerződések határidős
elemeinek értékváltozásához
kapcsolódó átsorolás miatti
módosítások, adózás előtt

A forwardszerződések határidős elemeinek értékváltozá Közzététel: IAS 1 92
sához kapcsolódó átsorolás miatti módosítások adózás
előtti összege. Az átsorolás miatti módosítások a tárgy
időszakban az eredménybe átsorolt olyan összegek,
amelyeket a tárgyidőszakban vagy korábbi időszakokban
az egyéb átfogó jövedelemben számoltak el. [Hivatkozás:
Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnChangeInValueOfForwar
dElementsOfForwardCont
ractsNetOfTax

X duration,
debit

Forwardszerződések határidős
elemeinek értékváltozásához
kapcsolódó átsorolás miatti
módosítások, adózás után

A forwardszerződések határidős elemeinek értékváltozá Közzététel: IAS 1 92
sához kapcsolódó átsorolás miatti módosítások adózás
utáni összege. Az átsorolás miatti módosítások a tárgy
időszakban az eredménybe átsorolt olyan összegek,
amelyeket a tárgyidőszakban vagy korábbi időszakokban
az egyéb átfogó jövedelemben számoltak el. [Hivatkozás:
Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnChangeInValueOfTimeVa
lueOfOptionsBeforeTax

X duration,
debit

Opciók időértékének
értékváltozásához kapcsolódó
átsorolás miatti módosítások,
adózás előtt

Az opciók időértékének értékváltozásához kapcsolódó Közzététel: IAS 1 92
átsorolás miatti módosítások adózás előtti összege. Az
átsorolás miatti módosítások a tárgyidőszakban az ered
ménybe átsorolt olyan összegek, amelyeket a tárgyidő
szakban vagy korábbi időszakokban az egyéb átfogó jöve
delemben számoltak el. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövede
lem]

Hivatkozások

L 429/631

ReclassificationAdjustment
sOnChangeInValueOfForeign
CurrencyBasisSpreadsBefore
Tax

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

X duration,
debit

Opciók időértékének
értékváltozásához kapcsolódó
átsorolás miatti módosítások,
adózás után

Az opciók időértékének értékváltozásához kapcsolódó Közzététel: IAS 1 92
átsorolás miatti módosítások adózás utáni összege. Az
átsorolás miatti módosítások a tárgyidőszakban az ered
ménybe átsorolt olyan összegek, amelyeket a tárgyidő
szakban vagy korábbi időszakokban az egyéb átfogó jöve
delemben számoltak el. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövede
lem]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnExchangeDifferencesOnT
ranslationBeforeTax

X duration,
debit

Átszámításból származó
árfolyam-különbözetekhez
kapcsolódó átsorolás miatti
módosítások, adózás előtt

A külföldi érdekeltségek pénzügyi kimutatásainak átszámí Közzététel: IAS 1 92, közzététel:
tásából származó árfolyam-különbözetekhez kapcsolódó IAS 21 48
átsorolás miatti módosítások adózás előtti összege. Az
átsorolás miatti módosítások a tárgyidőszakban az ered
ménybe átsorolt olyan összegek, amelyeket a tárgyidő
szakban vagy korábbi időszakokban az egyéb átfogó jöve
delemben számoltak el. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövede
lem]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnExchangeDifferencesOnT
ranslationNetOfTax

X duration,
debit

Átszámításból származó
árfolyam-különbözetekhez
kapcsolódó átsorolás miatti
módosítások, adózás után

A külföldi érdekeltségek pénzügyi kimutatásainak átszámí Közzététel: IAS 1 92, közzététel:
tásából származó árfolyam-különbözetekhez kapcsolódó IAS 21 48
átsorolás miatti módosítások adózás utáni összege. Az
átsorolás miatti módosítások a tárgyidőszakban az ered
ménybe átsorolt olyan összegek, amelyeket a tárgyidő
szakban vagy korábbi időszakokban az egyéb átfogó jöve
delemben számoltak el. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövede
lem]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnFinanceIncomeExpensesF
romReinsuranceContracts
HeldExcludedFromProfitOr
LossBeforeTax

X duration,
debit

Tartott viszontbiztosítási
szerződésekből eredő, az
eredményben el nem
számolható pénzügyi
bevételekkel (ráfordításokkal)
kapcsolatos, átsorolás miatti
módosítások, adózás előtt

A tartott viszontbiztosítási szerződésekből eredő pénzügyi
bevételekkel (ráfordításokkal) kapcsolatos, átsorolás miatti
módosítások összege, adózás előtt Az átsorolás miatti
módosítások a tárgyidőszakban az eredménybe átsorolt
olyan összegek, amelyeket a tárgyidőszakban vagy korábbi
időszakokban az egyéb átfogó jövedelemben számoltak el.
[Hivatkozás: Biztosítási pénzügyi bevételek (ráfordítások);
Tartott viszontbiztosítási szerződések [member]]

Hivatkozások

Közzététel:
IAS 1 92 (hatályos: 2021.1.1.),
közzététel: IFRS 17 91 a
(hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 B135 a (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 82 (hatályos: 2021.1.1.)

2020.12.18.

ReclassificationAdjustment
sOnChangeInValueOfTimeVa
lueOfOptionsNetOfTax

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai

L 429/632

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnFinanceIncomeExpensesF
romReinsuranceContracts
HeldExcludedFromProfitOr
LossNetOfTax

ifrs-full

Hivatkozások

X duration,
debit

Tartott viszontbiztosítási
szerződésekből eredő, az
eredményben el nem
számolható pénzügyi bevétellel
(ráfordítással) kapcsolatos,
átsorolás miatti módosítások,
adózás után

A tartott viszontbiztosítási szerződésekből eredő pénzügyi
bevétellel (ráfordítással) kapcsolatos, átsorolás miatti
módosítások összege, adózás után Az átsorolás miatti
módosítások a tárgyidőszakban az eredménybe átsorolt
olyan összegek, amelyeket a tárgyidőszakban vagy korábbi
időszakokban az egyéb átfogó jövedelemben számoltak el.
[Hivatkozás: Biztosítási pénzügyi bevételek (ráfordítások);
Tartott viszontbiztosítási szerződések [member]]

Közzététel:
IAS 1 92 (hatályos: 2021.1.1.),
közzététel: IFRS 17 91 a
(hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 B135 a (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 82 (hatályos: 2021.1.1.)

ReclassificationAdjustment
sOnFinancialAssetsMeasure
dAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeBefore
Tax

X duration,
debit

Az egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken értékelt
pénzügyi eszközökhöz
kapcsolódó átsorolás miatti
módosítások, adózás előtt

Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken Közzététel: IAS 1 92, közzététel:
értékelt pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó átsorolás IFRS 7 20 a viii
miatti módosítások adózás előtti összege. Az átsorolás
miatti módosítások a tárgyidőszakban az eredménybe
átsorolt olyan összegek, amelyeket a tárgyidőszakban
vagy korábbi időszakokban az egyéb átfogó jövedelemben
számoltak el. [Hivatkozás: Az egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök; Egyéb
átfogó jövedelem]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnFinancialAssetsMeasure
dAtFairValueThroughOther
ComprehensiveIncomeNetOf
Tax

X duration,
debit

Az egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken értékelt
pénzügyi eszközökhöz
kapcsolódó átsorolás miatti
módosítások, adózás után

Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken Közzététel: IAS 1 92
értékelt pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó átsorolás
miatti módosítások adózás utáni összege. Az átsorolás
miatti módosítások a tárgyidőszakban az eredménybe
átsorolt olyan összegek, amelyeket a tárgyidőszakban
vagy korábbi időszakokban az egyéb átfogó jövedelemben
számoltak el. [Hivatkozás: Az egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök; Egyéb
átfogó jövedelem]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnFinancialAssetsThatHave
BeenDedesignatedFromOver
layApproachBeforeTax

X duration,
debit

Olyan pénzügyi eszközökhöz
kapcsolódó átsorolás miatti
módosítások, amelyeknek az
átfedési megközelítésre való
megjelölését megszüntették,
adózás előtt

Az olyan pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó átsorolás Közzététel: IFRS 4 39L f iii
miatti módosítások összege, amelyeknek az átfedési (hatályos: az IFRS 9 első
megközelítésre való megjelölését a beszámolási időszak alkalmazásától)
során megszüntették, adózás előtt. Az átsorolás miatti
módosítások a tárgyidőszakban az eredménybe átsorolt
olyan összegek, amelyeket a tárgyidőszakban vagy korábbi
időszakokban az egyéb átfogó jövedelemben számoltak el.
[Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem]

L 429/633

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

X duration,
debit

Olyan pénzügyi eszközökhöz
kapcsolódó átsorolás miatti
módosítások, amelyeknek az
átfedési megközelítésre való
megjelölését megszüntették,
adózás után

Az olyan pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó átsorolás Közzététel: IFRS 4 39L f iii
miatti módosítások összege, amelyeknek az átfedési (hatályos: az IFRS 9 első
megközelítésre való megjelölését a beszámolási időszak alkalmazásától)
során megszüntették, adózás után. Az átsorolás miatti
módosítások a tárgyidőszakban az eredménybe átsorolt
olyan összegek, amelyeket a tárgyidőszakban vagy korábbi
időszakokban az egyéb átfogó jövedelemben számoltak el.
[Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnHedgesOfNetInvestment
sInForeignOperationsBefore
Tax

X duration,
debit

Külföldi érdekeltségekben lévő
nettó befektetésekre vonatkozó
fedezeti ügyletekhez
kapcsolódó átsorolás miatti
módosítások, adózás előtt

A külföldi érdekeltségekben lévő nettó befektetésekre Közzététel: IAS 1 92, közzététel:
vonatkozó fedezeti ügyletekhez kapcsolódó átsorolás IAS 39 102, közzététel:
miatti módosítások adózás előtti összege. Az átsorolás IFRS 9 6.5.14
miatti módosítások a tárgyidőszakban az eredménybe
átsorolt olyan összegek, amelyeket a tárgyidőszakban
vagy korábbi időszakokban az egyéb átfogó jövedelemben
számoltak el. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnHedgesOfNetInvestment
sInForeignOperationsNetOf
Tax

X duration,
debit

Külföldi érdekeltségekben lévő
nettó befektetésekre vonatkozó
fedezeti ügyletekhez
kapcsolódó átsorolás miatti
módosítások, adózás után

A külföldi érdekeltségekben lévő nettó befektetésekre
vonatkozó fedezeti ügyletekhez kapcsolódó átsorolás
miatti módosítások adózás utáni összege. Az átsorolás
miatti módosítások a tárgyidőszakban az eredménybe
átsorolt olyan összegek, amelyeket a tárgyidőszakban
vagy korábbi időszakokban az egyéb átfogó jövedelemben
számoltak el. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem]

Közzététel: IAS 1 92, közzététel:
IAS 39 102, közzététel: IFRS 9
6.5.14, közzététel: IFRS 7 24C b
iv, közzététel: IFRS 7 24E a

ifrs-full

ReclassificationAdjustmentsO X duration,
nInsuranceFinanceIncomeEx debit
pensesFromInsuranceCont
ractsIssuedExcludedFromProfi
tOrLossBeforeTax

Kibocsátott biztosítási
szerződésekből eredő, az
eredményben el nem
számolható biztosítási
pénzügyi bevételekkel
(ráfordításokkal) kapcsolatos,
átsorolás miatti módosítások,
adózás előtt

A kibocsátott biztosítási szerződésekből eredő biztosítási
pénzügyi bevételekkel (ráfordításokkal) kapcsolatos, átso
rolás miatti módosítások összege, adózás előtt. Az átso
rolás miatti módosítások a tárgyidőszakban az ered
ménybe átsorolt olyan összegek, amelyeket a tárgyidő
szakban vagy korábbi időszakokban az egyéb átfogó jöve
delemben számoltak el. [Hivatkozás: Biztosítási pénzügyi
bevételek (ráfordítások); Kibocsátott biztosítási szerző
dések [member]]

Közzététel: IAS 1 92 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 91 a (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 B135 a (hatályos:
2021.1.1.)

Hivatkozások

2020.12.18.

ReclassificationAdjustment
sOnFinancialAssetsThatHave
BeenDedesignatedFromOver
layApproachNetOfTax

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai

L 429/634

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Hivatkozások

Közzététel: IAS 1 92 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 91 a (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 B135 a (hatályos:
2021.1.1.)

Kibocsátott biztosítási
szerződésekből eredő, az
eredményben el nem
számolható biztosítási
pénzügyi bevételekkel
(ráfordításokkal) kapcsolatos,
átsorolás miatti módosítások,
adózás után

A kibocsátott biztosítási szerződésekből eredő biztosítási
pénzügyi bevételekkel (ráfordításokkal) kapcsolatos, átso
rolás miatti módosítások összege, adózás után. Az átso
rolás miatti módosítások a tárgyidőszakban az ered
ménybe átsorolt olyan összegek, amelyeket a tárgyidő
szakban vagy korábbi időszakokban az egyéb átfogó jöve
delemben számoltak el. [Hivatkozás: Biztosítási pénzügyi
bevételek (ráfordítások); Kibocsátott biztosítási szerző
dések [member]]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnNetMovementInRegula
toryDeferralAccountBalances
BeforeTax

X duration,
debit

Hatósági halasztott
számlaegyenlegek nettó
mozgásához kapcsolódó
átsorolás miatti módosítások,
adózás előtt

A hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgásához Közzététel: IFRS 14 22 b
kapcsolódó átsorolás miatti módosítások adózás előtti
összege. Az átsorolás miatti módosítások a tárgyidő
szakban az eredménybe átsorolt olyan összegek,
amelyeket a tárgyidőszakban vagy korábbi időszakokban
az egyéb átfogó jövedelemben számoltak el. [Hivatkozás:
Hatósági halasztott számlaegyenlegek [member]; Egyéb
átfogó jövedelem]

ifrs-full

ReclassificationAdjustment
sOnNetMovementInRegula
toryDeferralAccountBalances
NetOfTax

X duration,
debit

Hatósági halasztott
számlaegyenlegek nettó
mozgásához kapcsolódó
átsorolás miatti módosítások,
adózás után

A hatósági halasztott számlaegyenlegek nettó mozgásához Közzététel: IFRS 14 22 b
kapcsolódó átsorolás miatti módosítások adózás utáni
összege. Az átsorolás miatti módosítások a tárgyidő
szakban az eredménybe átsorolt olyan összegek,
amelyeket a tárgyidőszakban vagy korábbi időszakokban
az egyéb átfogó jövedelemben számoltak el. [Hivatkozás:
Hatósági halasztott számlaegyenlegek [member]; Egyéb
átfogó jövedelem]

ifrs-full

ReclassificationIntoAvailable
forsaleFinancialAssets

X duration,
debit

Átsorolás értékesíthető
pénzügyi eszközök közé

Az értékesíthető kategóriába átsorolt pénzügyi eszközök Közzététel: IFRS 7 12 (hatályát
összege. [Hivatkozás: Értékesíthető pénzügyi eszközök]
veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

ReclassificationIntoFinancia
lAssetsAtFairValueThrough
ProfitOrLoss

X duration,
debit

Átsorolás eredménnyel
szemben valós értéken értékelt
pénzügyi eszközök közé

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategó Közzététel: IFRS 7 12 (hatályát
riába átsorolt pénzügyi eszközök összege. [Hivatkozás: Az veszti: 2021.1.1.)
eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi
eszközök]

ifrs-full

ReclassificationIntoHeldtoma
turityInvestments

X duration,
debit

Átsorolás lejáratig tartandó
befektetések közé

A lejáratig tartandó befektetések kategóriájába átsorolt Közzététel: IFRS 7 12 (hatályát
pénzügyi eszközök összege. [Hivatkozás: Lejáratig veszti: 2021.1.1.)
tartandó befektetések; Pénzügyi eszközök]

L 429/635

ReclassificationAdjustmentsO X duration,
nInsuranceFinanceIncomeEx debit
pensesFromInsuranceCont
ractsIssuedExcludedFromProfi
tOrLossNetOfTax

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

HU

Dokumentációs címke

2020.12.18.

Előtag

Az elem típusa
és attribútumai

ifrs-full

ReclassificationIntoLoansAnd
Receivables

X duration,
debit

Átsorolás kölcsönök és
követelések

A kölcsönök és követelések kategóriájába átsorolt pénz Közzététel: IFRS 7 12 (hatályát
ügyi eszközök összege. [Hivatkozás: Kölcsönök és köve veszti: 2021.1.1.)
telések; Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAs
setsOutOfMeasuredAtAmorti
sedCostIntoMeasuredAtFair
Value

X duration

Pénzügyi eszközök átsorolása
az amortizált bekerülési
értéken értékelt kategóriából az
eredménnyel szemben valós
értéken értékelt kategóriába

Az amortizált bekerülési értéken értékelt kategóriából az Közzététel: IFRS 7 12B c
eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriába
átsorolt pénzügyi eszközök összege. [Hivatkozás: Valós
értéken [member]; Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAs
setsOutOfMeasuredAtAmorti
sedCostIntoMeasuredAtFair
ValueThroughOtherCompre
hensiveIncome

X duration

Pénzügyi eszközök átsorolása
az amortizált bekerülési
értéken értékelt kategóriából az
egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken értékelt
kategóriába

Az amortizált bekerülési értéken értékelt kategóriából az Közzététel: IFRS 7 12B c
egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt
kategóriába átsorolt pénzügyi eszközök összege. [Hivatko
zás: Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAs
setsOutOfMeasuredAtFairVa
lueIntoMeasuredAtAmortised
Cost

X duration

Pénzügyi eszközök átsorolása
az eredménnyel szemben valós
értéken értékelt kategóriából az
amortizált bekerülési értéken
értékelt kategóriába

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóri Közzététel: IFRS 7 12B c
ából az amortizált bekerülési értéken értékelt kategóriába
átsorolt pénzügyi eszközök összege. [Hivatkozás: Pénz
ügyi eszközök]

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAs
setsOutOfMeasuredAtFairVa
lueThroughOtherComprehen
siveIncomeIntoMeasuredAtA
mortisedCost

X duration

Pénzügyi eszközök átsorolása
az egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken értékelt
kategóriából az amortizált
bekerülési értéken értékelt
kategóriába

Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken Közzététel: IFRS 7 12B c
értékelt kategóriából az amortizált bekerülési értéken érté
kelt kategóriába átsorolt pénzügyi eszközök összege.
[Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

ReclassificationOfFinancialAs
setsOutOfMeasuredAtFairVa
lueThroughOtherComprehen
siveIncomeIntoMeasuredAtFa
irValueThroughProfitOrLoss

X duration

Pénzügyi eszközök átsorolása
az egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken értékelt
kategóriából az eredménnyel
szemben valós értéken értékelt
kategóriába

Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken Közzététel: IFRS 7 12B c
értékelt kategóriából az eredménnyel szemben valós
értéken értékelt kategóriába átsorolt pénzügyi eszközök
összege. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

L 429/636

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Pénzügyi eszközök átsorolása
az eredménnyel szemben valós
értéken értékelt kategóriából az
egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken értékelt
kategóriába

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóri Közzététel: IFRS 7 12B c
ából az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken
értékelt kategóriába átsorolt pénzügyi eszközök összege.
[Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

ReclassificationOutOfAvailab
leforsaleFinancialAssets

X duration,
credit

Átsorolás értékesíthető
pénzügyi eszközök közül

Az értékesíthető kategóriából átsorolt pénzügyi eszközök Közzététel: IFRS 7 12A a
összege. [Hivatkozás: Értékesíthető pénzügyi eszközök]
(hatályát veszti: 2021.1.1.),
közzététel: IFRS 7 12 (hatályát
veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

ReclassificationOutOfFinanci
alAssetsAtFairValueThrough
ProfitOrLoss

X duration,
credit

Átsorolás az eredménnyel
szemben valós értéken értékelt
pénzügyi eszközökből

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóri
ából átsorolt pénzügyi eszközök összege. [Hivatkozás: Az
eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi
eszközök]

ifrs-full

ReclassificationOutOfHeldto
maturityInvestments

X duration,
credit

Átsorolás lejáratig tartandó
befektetések közül

A lejáratig tartandó befektetések kategóriából átsorolt Közzététel: IFRS 7 12 (hatályát
pénzügyi eszközök összege. [Hivatkozás: Lejáratig veszti: 2021.1.1.)
tartandó befektetések; Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

ReclassificationOutOfLoan
sAndReceivables

X duration,
credit

Átsorolás kölcsönök és
követelések közül

A kölcsönök és követelések kategóriájából átsorolt pénz Közzététel: IFRS 7 12 (hatályát
ügyi eszközök összege. [Hivatkozás: Kölcsönök és köve veszti: 2021.1.1.)
telések; Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

ReclassifiedItemsAxis

axis

Átsorolt tételek [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IAS 1 41
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

ReclassifiedItemsMember

member

Átsorolt tételek [member]

Ez az elem azokat a tételeket jelöli, amelyek átsorolására Közzététel: IAS 1 41
amiatt kerül sor, hogy a gazdálkodó egység megváltoztatja
a pénzügyi kimutatásain belüli prezentálásukat vagy beso
rolásukat. Egyéb elemek hiányában az »Átsorolt tételek«
tengely alapértékét is jelöli.

Közzététel: IFRS 7 12A a
(hatályát veszti: 2021.1.1.),
közzététel: IFRS 7 12 (hatályát
veszti: 2021.1.1.)

L 429/637

X duration

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ReclassificationOfFinancialAs
setsOutOfMeasuredAtFairVa
lueThroughProfitOrLossInto
MeasuredAtFairValueThroug
hOtherComprehensiveIncome

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Nettó meghatározott juttatási
eszköz

Egy meghatározott juttatási program többletének a nettó Általános gyakorlat: IAS 1 55
meghatározott juttatási eszközt az eszközértékhatárra
korlátozó hatással kiigazított összege. [Hivatkozás:
Meghatározott juttatási programok [member]]

ifrs-full

RecognisedAssetsRepresen
X instant,
tingContinuingInvolvementIn debit
DerecognisedFinancialAssets

Kivezetett pénzügyi
eszközökben való folytatódó
részvételt megtestesítő,
megjelenített eszközök

A pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban megjelení Közzététel: IFRS 7 42E a
tett, a gazdálkodó egység kivezetett pénzügyi eszkö
zökben való folytatódó részvételét megtestesítő eszközök
összege.

ifrs-full

RecognisedLiabilitiesDefined
BenefitPlan

X instant,
credit

Nettó meghatározott juttatási
kötelezettség

Egy meghatározott juttatási program hiányának összege. Általános gyakorlat: IAS 1 55
[Hivatkozás: Meghatározott juttatási programok [mem
ber]]

ifrs-full

RecognisedLiabilitiesRepresen X instant,
tingContinuingInvolvementIn credit
DerecognisedFinancialAssets

Kivezetett pénzügyi
eszközökben való folytatódó
részvételt megtestesítő,
megjelenített kötelezettségek

A pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban megjelení Közzététel: IFRS 7 42E a
tett, a gazdálkodó egység kivezetett pénzügyi eszkö
zökben való folytatódó részvételét megtestesítő kötelezett
ségek összege.

ifrs-full

ReconciliationOfAccounting
ProfitMultipliedByApplicable
TaxRatesAbstract

Számviteli eredmény és a
vonatkozó adókulcsok
szorzatának levezetése
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfAggregate
DifferenceBetweenFairValue
AtInitialRecognitionAndAmo
untDeterminedUsingValuati
onTechniqueYetToBeRecogni
sedAbstract

A kezdeti megjelenítéskori
valós érték és az ügyleti ár
közötti, az eredményben még
megjelenítendő összesített
különbözet egyeztetése
[abstract]

2020.12.18.

X instant,
debit
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RecognisedAssetsDefinedBe
nefitPlan

HU

ifrs-full

L 429/638

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

ReconciliationOfAverageEffec
tiveTaxRateAndApplicable
TaxRateAbstract

Átlagos effektív adókulcs és a
vonatkozó adókulcs közötti
egyeztetés [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInAl
lowanceAccountForCreditLos
sesOfFinancialAssetsAbstract

Pénzügyi eszközök hitelezési
veszteségeinek értékvesztési
számláján bekövetkezett
változások levezetése [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInBi
ologicalAssetsAbstract

Biológiai eszközök
változásainak levezetése
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesIn
ContingentLiabilitiesRecogni
sedInBusinessCombinatio
nAbstract

Üzleti kombinációból
származó függő
kötelezettségek változásainak
levezetése [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesIn
DeferredAcquisitionCostsAri
singFromInsuranceContract
sAbstract

Biztosítási szerződésekből
származó halasztott szerzési
költségek változásainak
levezetése [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesIn
DeferredTaxLiabilityAsse
tAbstract

Halasztott adókötelezettség
(adókövetelés) változásainak
levezetése [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInFa
irValueMeasurementAsset
sAbstract

Valósérték-meghatározás
változásainak levezetése –
eszközök [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInFa
irValueMeasurementEntity
sOwnEquityInstrumentsAbst
ract

Valósérték-meghatározás
változásainak levezetése – a
gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai [abstract]

Hivatkozások

HU

ifrs-full

Dokumentációs címke

2020.12.18.

Előtag

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
L 429/639

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

ifrs-full

ReconciliationOfChangesIn
GoodwillAbstract

Goodwill változásainak
levezetése [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInIn
tangibleAssetsAndGoodwil
lAbstract

Immateriális javak és a
goodwill változásainak
levezetése [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInIn
tangibleAssetsOtherThanGo
odwillAbstract

Goodwilltől eltérő immateriális
javak változásainak levezetése
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInIn
vestmentPropertyAbstract

Befektetési célú ingatlan
változásainak levezetése
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInLi
abilitiesUnderInsuranceCont
ractsAndReinsuranceContract
sIssuedAbstract

Kibocsátott biztosítási
szerződésekből és
viszontbiztosítási
szerződésekből eredő
kötelezettségek változásainak
levezetése [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesIn
NetAssetsAvailableForBenefit
sAbstract

Juttatásokhoz rendelkezésre
álló nettó eszközök
változásainak levezetése
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesI
nOtherProvisionsAbstract

Egyéb céltartalékok
változásainak levezetése
[abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesIn
PropertyPlantAndEquipmen
tAbstract

Ingatlanok, gépek és
berendezések változásainak
levezetése [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfChangesInRe
insuranceAssetsAbstract

Viszontbiztosítási eszközök
változásainak levezetése
[abstract]

2020.12.18.

Valósérték-meghatározás
változásainak levezetése –
kötelezettségek [abstract]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ReconciliationOfChangesInFa
irValueMeasurementLiabilitie
sAbstract

Hivatkozások

HU

ifrs-full

Dokumentációs címke

L 429/640

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

ReconciliationOfFairValue
OfCreditDerivativeAbstract

Hitelderivatíva valós értékének
egyeztetése [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfNominalA
mountOfCreditDerivative
Abstract

Hitelderivatíva névértékének
egyeztetése [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfNumberOfS
haresOutstandingAbstract

Forgalomban lévő részvények
számának egyeztetése [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfRegulatory
DeferralAccountCreditBalan
cesAbstract

Hatósági halasztott számlák
követel egyenlegeinek
egyeztetése [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfRegulatory
DeferralAccountDebitBalance
sAbstract

Hatósági halasztott számlák
tartozik egyenlegeinek
egyeztetése [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfReserveOfGa
insAndLossesOnFinancialAs
setsMeasuredAtFairValueThro
ughOtherComprehensiveInco
meRelatedToInsuranceCont
ractsToWhichParag
raphsC18bC19bC24bAndC2
4cOfIFRS17HaveBeenApplie
dAbstract

Az IFRS 17 standard C18. b),
C19. b), C24. b) és C24. c)
pontja alá tartozó biztosítási
szerződésekkel kapcsolatos,
egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken értékelt
pénzügyi eszközökből
származó nyereségek és
veszteségek tartalékának
egyeztetése [abstract]

ifrs-full

ReconciliationOfUndiscoun
tedLeasePaymentsToNetIn
vestmentInFinanceLeaseAbst
ract

Diszkontálatlan lízingfizetések
és a nettó pénzügyilízingbefektetés egyeztetése [abstract]

Hivatkozások

HU

ifrs-full

Dokumentációs címke

2020.12.18.

Előtag

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
L 429/641

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Eszköz vagy pénztermelő
egység megtérülő értéke

Valamely eszköz vagy pénztermelő egység elidegenítési Közzététel: IAS 36 130 e
költségekkel csökkentett valós értéke és használati értéke
közül a magasabb érték. [Hivatkozás: Pénztermelő
egységek [member]]

ifrs-full

RecurringFairValueMeasure
mentMember

member

Ismétlődő valósértékmeghatározás [member]

Ez az elem olyan valós értéken történő értékeléseket jelöl, Közzététel: IFRS 13 93 a
amelyeket más IFRS-ek az egyes beszámolási időszakok
végére vonatkozóan előírnak vagy megengednek. [Hivat
kozás: IFRS-ek [member]]

ifrs-full

RedesignatedAmountMember

member

Újra megjelölt összeg
[member]

Ez az elem az IFRS-ekre történő áttérés során újra Általános gyakorlat: IFRS 1 29
megjelölt összeget jelöli.

ifrs-full

RedesignatedFinancialAssetA
sAvailableforsale

X instant,
debit

Értékesíthetőként újra megjelölt Az IFRS-ekre való áttéréskor értékesíthetőként újra Közzététel: IFRS 1 29 (hatályát
pénzügyi eszköz
megjelölt pénzügyi eszközök összege. [Hivatkozás: IFRS- veszti: 2021.1.1.)
ek [member]; Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

RedesignatedFinancialAssetAt X instant,
FairValueThroughProfitOrLoss debit

Eredménnyel szemben valós
Az IFRS-ekre való áttéréskor az eredménnyel szemben Közzététel: IFRS 1 29
értéken újra megjelölt pénzügyi valós értéken értékelendőként újra megjelölt pénzügyi
eszköz
eszközök összege. [Hivatkozás: Valós értéken [member];
IFRS-ek [member]; Pénzügyi eszközök]

ifrs-full

RedesignatedFinancialLiabili
tyAtFairValueThroughProfi
tOrLoss

X instant,
credit

Eredménnyel szemben valós
Az IFRS-ekre való áttéréskor az eredménnyel szemben Közzététel: IFRS 1 29A,
értéken újra megjelölt pénzügyi valós értéken értékeltként újra megjelölt pénzügyi kötele közzététel: IFRS 1 29 (hatályát
kötelezettség
zettségek összege. [Hivatkozás: Valós értéken [member]; veszti: 2021.1.1.)
IFRS-ek [member]; Pénzügyi kötelezettségek]

ifrs-full

RedesignatedMember

member

Újra megjelölt [member]

Ez az elem az IFRS-ekre történő áttérés során újra Közzététel: IFRS 1 29
megjelölt pénzügyi instrumentumokat jelöli. Egyéb elemek
hiányában az »Újramegjelölés« tengely alapértékét is jelöli.

ifrs-full

RedesignationAxis

axis

Újramegjelölés [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 1 29
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

2020.12.18.

X instant,
debit
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RecoverableAmountOfAsse
tOrCashgeneratingUnit

HU

ifrs-full

L 429/642

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

ReductionOfIssuedCapital

X duration,
debit

Jegyzett tőke leszállítása

A saját tőke csökkenése a jegyzett tőke leszállításának Általános gyakorlat: IAS 1 106 d
eredményeként. [Hivatkozás: Jegyzett tőke]

ifrs-full

RefundsProvision

X instant,
credit

Visszatérítésekre képzett
céltartalék

A gazdálkodó egység által a vevőinek fizetendő visszaté Példa: IAS 37 4. példa,
rítésekre képzett céltartalék összege. [Hivatkozás: Egyéb visszatérítési politika, példa:
céltartalékok]
IAS 37 87

ifrs-full

RefundsProvisionAbstract

ifrs-full

RefundsProvisionMember

ifrs-full

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Visszatérítésekre képzett
céltartalék [abstract]

Ez az elem a gazdálkodó egység által a vevőinek fizetendő Példa: IAS 37 4. példa,
visszatérítésekre képzett céltartalék összegét jelöli. [Hivat visszatérítési politika, példa:
kozás: Egyéb céltartalékok [member]]
IAS 37 87

RegulatoryDeferralAccountBa axis
lancesAxis

Hatósági halasztott
számlaegyenlegek [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 14 B22
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountBa member
lancesClassifiedAsDisposalG
roupsMember

Elidegenítési csoportként
besorolt hatósági halasztott
számlaegyenlegek [member]

Ez az elem az elidegenítési csoportként besorolt hatósági Közzététel: IFRS 14 B22
halasztott számlaegyenlegeket jelöli. [Hivatkozás: Értékesí
tésre tartottá minősített elidegenítési csoportok [member];
Hatósági halasztott számlaegyenlegek [member]]

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountBa member
lancesMember

Hatósági halasztott
számlaegyenlegek [member]

Ez az elem a hatósági halasztott számlaegyenlegeket jelöli. Közzététel: IFRS 14 B22
A hatósági halasztott számlaegyenleg valamely ráfordítási
vagy bevételi számla olyan egyenlege, amelyet más stan
dard alapján nem jelenítenének meg eszközként vagy
kötelezettségként, de amely halasztott tételnek minősül
amiatt, hogy az árszabályozó figyelembe veszi (vagy
várhatóan figyelembe fogja venni) a vevőknek felszámít
ható árak megállapításakor. Egyéb elemek hiányában ez az
elem a »Hatósági halasztott számlaegyenlegek« tengely
alapértékét is jelöli.

L 429/643

Visszatérítésekre képzett
céltartalék [member]
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member

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Ez az elem az elidegenítési csoportként nem besorolt Közzététel: IFRS 14 B22
hatósági halasztott számlaegyenlegeket jelöli. [Hivatkozás:
Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési csoportok
[member]; Hatósági halasztott számlaegyenlegek [mem
ber]]

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountC
reditBalances

Hatósági halasztott számlák
követel egyenlege

A hatósági halasztott számlák követel egyenlegének Közzététel: IFRS 14 20 b,
összege. [Hivatkozás: Hatósági halasztott számlaegyen közzététel: IFRS 14 33 a,
legek [member]]
közzététel: IFRS 14 35

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountC
reditBalancesAbstract

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountC
reditBalancesAndRelatedDe
ferredTaxLiability

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountC
reditBalancesAndRelatedDe
ferredTaxLiabilityAbstract

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccountC
reditBalancesDirectlyRelated
ToDisposalGroup

X instant,
credit

Elidegenítési csoporthoz
közvetlenül kapcsolódó
hatósági halasztott számlák
követel egyenlegei

A hatósági halasztott számlák azon követel egyenlegeinek Közzététel: IFRS 14 25
összege, amelyek közvetlenül kapcsolódnak egy elidegení
tési csoporthoz. [Hivatkozás: Hatósági halasztott számlák
követel egyenlege; Értékesítésre tartottá minősített elidege
nítési csoportok [member]]

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccount
DebitBalances

X instant,
debit

Hatósági halasztott számlák
tartozik egyenlege

A hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegeinek Közzététel: IFRS 14 20 a,
összege. [Hivatkozás: Hatósági halasztott számlaegyen közzététel: IFRS 14 33 a,
legek [member]]
közzététel: IFRS 14 35

X instant,
credit

Hatósági halasztott számlák
követel egyenlegei [abstract]

X instant,
credit

Hatósági halasztott számlák
követel egyenlegei és
kapcsolódó halasztott
adókötelezettség

A hatósági halasztott számlák követel egyenlegei és a Közzététel: IFRS 14 24,
kapcsolódó halasztott adókötelezettség összege. [Hivatko közzététel: IFRS 14 B11 a
zás: Hatósági halasztott számlák követel egyenlege; Ható
sági halasztott számlaegyenlegekkel kapcsolatos halasztott
adókötelezettség]

Hatósági halasztott számlák
követel egyenlegei és
kapcsolódó halasztott
adókötelezettség [abstract]

2020.12.18.

Elidegenítési csoportként be
nem sorolt hatósági halasztott
számlaegyenlegek [member]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

RegulatoryDeferralAccountBa member
lancesNotClassifiedAsDispo
salGroupsMember

HU
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Hatósági halasztott számlák
tartozik egyenlegei [abstract]

RegulatoryDeferralAccount
DebitBalancesAndRelatedDe
ferredTaxAsset

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccount
DebitBalancesAndRelatedDe
ferredTaxAssetAbstract

ifrs-full

RegulatoryDeferralAccount
DebitBalancesDirectlyRelated
ToDisposalGroup

X instant,
debit

Elidegenítési csoporthoz
közvetlenül kapcsolódó
hatósági halasztott számlák
tartozik egyenlegei

A hatósági halasztott számlák azon tartozik egyenlegeinek Közzététel: IFRS 14 25
összege, amelyek közvetlenül kapcsolódnak egy elidegení
tési csoporthoz. [Hivatkozás: Hatósági halasztott számlák
tartozik egyenlege; Értékesítésre tartottá minősített elide
genítési csoportok [member]]

ifrs-full

RegulatoryEnvironmentsAxis

axis

Szabályozási környezet [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Példa: IAS 19 138 c
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

RegulatoryEnvironmentsM
ember

member

Szabályozási környezet
[member]

Ez az elem az összes szabályozási környezetet jelöli. Példa: IAS 19 138 c
Egyéb elemek hiányában a »Szabályozási környezet«
tengely alapértékét is jelöli.

ifrs-full

ReimbursementRightsAtFair
Value

X instant,
debit

Visszatérítési jogok, valós
értéken

A gazdálkodó egység arra vonatkozó (külön eszközként Közzététel: IAS 19 140 b
megjelenített és valós értéken értékelt) jogának összege,
hogy egy meghatározott juttatási kötelem rendezéséhez
szükséges kiadás egy részét vagy egészét valamely
harmadik fél megtérítse. [Hivatkozás: Valós értéken [mem
ber]]

X instant,
debit

Hatósági halasztott számlák
tartozik egyenlegei és
kapcsolódó halasztott
adókövetelések

A hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegei és a Közzététel: IFRS 14 24,
kapcsolódó halasztott adókövetelés összege. [Hivatkozás: közzététel: IFRS 14 B11 a
Hatósági halasztott számlák tartozik egyenlege; Hatósági
halasztott számlaegyenlegekkel kapcsolatos halasztott
adókövetelés]

Hatósági halasztott számlák
tartozik egyenlegei és
kapcsolódó halasztott
adókövetelések [abstract]

L 429/645

ifrs-full

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

RegulatoryDeferralAccount
DebitBalancesAbstract
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ifrs-full
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

ReinsuranceAssets

X instant,
debit

Viszontbiztosítási eszközök

A viszontbiztosításba adó valamely viszontbiztosítási szer Közzététel: IFRS 4 37 e (hatályát
ződésből keletkező nettó szerződéses jogainak összege.
veszti: 2021.1.1.)

ifrs-full

ReinsuranceContractsHeldM
ember

member

Tartott viszontbiztosítási
szerződések [member]

Ez az elem a tartott viszontbiztosítási szerződéseket jelöli.
A viszontbiztosítási szerződés valamely gazdálkodó
egység (a viszontbiztosító) által kibocsátott biztosítási
szerződés egy másik gazdálkodó egység kártérítése céljá
ból, a másik gazdálkodó egység által kibocsátott egy vagy
több biztosítási szerződésből (mögöttes szerződésből)
eredő kárigényekkel összefüggésben. [Hivatkozás: Biztosí
tási szerződések [member]]

ifrs-full

ReinsuranceContractsHeldT
hatAreAssets

X instant,
debit

Tartott viszontbiztosítási
Azon tartott viszontbiztosítási szerződések összege, Közzététel:
szerződések, amelyek eszközök amelyek eszközök. [Hivatkozás: Eszközök; Tartott IAS 1 54 da (hatályos: 2021.1.1.),
viszontbiztosítási szerződések [member]]
közzététel: IFRS 17 78 c
(hatályos: 2021.1.1.)

ifrs-full

ReinsuranceContractsHeldT
hatAreLiabilities

X instant,
credit

Tartott viszontbiztosítási
szerződések, amelyek
kötelezettségek

Azon tartott viszontbiztosítási szerződések összege, Közzététel: IAS 1 54 ma
amelyek kötelezettségek. [Hivatkozás: Kötelezettségek; (hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
Tartott viszontbiztosítási szerződések [member]]
IFRS 17 78 d (hatályos:
2021.1.1.)

ifrs-full

ReinsurersShareOfAmountA
risingFromInsuranceCont
ractsMember

member

Biztosítási szerződésekből
származó összegből a
viszontbiztosítóra jutó rész
[member]

Ez az elem a biztosítási szerződésekből származó Általános gyakorlat: IFRS 4
összegből a viszontbiztosítóra jutó részt jelöli. [Hivatko »Közzététel« (hatályát veszti:
zás: Biztosítási szerződések típusai [member]]
2021.1.1.)

HU
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Közzététel: IFRS 17 98 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 107 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 109 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 131 a (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 132 b (hatályos:
2021.1.1.)

2020.12.18.
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és attribútumai
member

Címke

Kapcsolt felek [member]

Dokumentációs címke

Közzététel: IAS 24 19

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
L 429/647

Ez az elem a kapcsolt feleket jelöli. A kapcsolt fél olyan magán
személy vagy gazdálkodó egység, amely kapcsolt viszonyban áll a
pénzügyi kimutatásait készítő gazdálkodó egységgel (a beszá
molót készítő gazdálkodó egységgel). a) A magánszemély vagy
közeli hozzátartozója kapcsolt viszonyban áll a beszámolót
készítő gazdálkodó egységgel, ha a magánszemély: i. ellenőrzést
vagy közös ellenőrzést gyakorol a beszámolót készítő gazdálkodó
egység felett; ii. jelentős befolyással rendelkezik a beszámolót
készítő gazdálkodó egység felett; vagy iii. kulcspozícióban lévő
vezető a beszámolót készítő gazdálkodó egységnél vagy annak
egy anyavállalatánál. b) A gazdálkodó egység kapcsolt viszonyban
áll a beszámolót készítő gazdálkodó egységgel, ha a következő
feltételek közül bármelyik teljesül: i. A gazdálkodó egység és a
beszámolót készítő gazdálkodó egység ugyanazon csoport tagja
(tehát minden egyes anyavállalat, leányvállalat és társleányvállalat
kapcsolt viszonyban áll egymással). ii. Az egyik gazdálkodó
egység a másik gazdálkodó egység társult vállalkozása vagy
közös vállalkozása (vagy olyan csoport tagjának társult vállalko
zása vagy közös vállalkozása, amelynek a másik gazdálkodó
egység is tagja). iii. Mindkét gazdálkodó egység ugyanazon
harmadik fél közös vállalkozása. iv. Az egyik gazdálkodó egység
egy harmadik gazdálkodó egység közös vállalkozása, a másik
gazdálkodó egység pedig a harmadik gazdálkodó egység társult
vállalkozása. v. A gazdálkodó egység munkaviszony megszűnése
utáni juttatási programot biztosít a beszámolót készítő gazdál
kodó egység munkavállalói vagy a beszámolót készítő gazdál
kodó egységgel kapcsolt viszonyban álló gazdálkodó egység
munkavállalói részére. Ha a beszámolót készítő gazdálkodó
egység maga biztosítja az ilyen programot, akkor a szponzoráló
munkáltatók szintén kapcsolt viszonyban állnak a beszámolót
készítő gazdálkodó egységgel. vi. A gazdálkodó egység egy a)
pont szerinti magánszemély ellenőrzése vagy közös ellenőrzése
alatt áll. vii. Egy a) pont i. alpontja szerinti magánszemély
jelentős befolyással rendelkezik a gazdálkodó egység felett vagy
a gazdálkodó egységnek (vagy a gazdálkodó egység egy anyavál
lalatának) kulcspozícióban lévő vezetője. viii. A gazdálkodó
egység vagy annak a csoportnak bármely tagja, amelyiknek a
gazdálkodó egység részét képezi, kulcspozícióban lévő vezetői
szolgáltatásokat nyújt a beszámolót készítő gazdálkodó
egységnek vagy a beszámolót készítő gazdálkodó egység anyavál
lalatának. [Hivatkozás: Közös vállalkozások [member]; Gazdál
kodó egység vagy az anyavállalat kulcspozícióban lévő vezetői
[member]]

Hivatkozások

2020.12.18.
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Az elem típusa
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Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Kapcsolt felekkel folytatott
ügyletek [abstract]

RemainingAmortisationPerio
dOfIntangibleAssetsMaterial
ToEntity2019

DUR

Gazdálkodó egység számára
lényeges immateriális eszközök
amortizációs időszakából még
hátralévő rész

A gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásaiban lényeges Közzététel: IAS 38 122 b
egyedi immateriális javak amortizációs időszakából még
hátralévő rész. [Hivatkozás: Értékcsökkenési és amortizá
ciós leírás]

ifrs-full

RemainingContractualUndis
countedCashOutflowsInf
lowsThatAriseFromContracts
WithinScopeOfIFRS17ThatA
reLiabilities

X instant,
credit

Az IFRS 17 standard
hatókörébe tartozó azon
szerződésekből eredő
fennmaradó szerződéses
diszkontálatlan
pénzbeáramlások
(-kiáramlások), amelyek
kötelezettségek

Az IFRS 17 standard hatókörébe tartozó azon szerződé Közzététel: IFRS 17 132 b i
sekből eredő fennmaradó szerződéses diszkontálatlan (hatályos: 2021.1.1.)
pénzbeáramlások (-kiáramlások) összege, amelyek kötele
zettségek.

ifrs-full

RemainingRecoveryPeriodOf
RegulatoryDeferralAccount
DebitBalances2019

DUR

Hatósági halasztott számlák
A hatósági halasztott számlák tartozik egyenlegei Közzététel: IFRS 14 33 c
tartozik egyenlegei megtérülési megtérülési időszakából még hátralévő rész. [Hivatkozás:
időszakából még hátralévő rész Hatósági halasztott számlák tartozik egyenlege]

ifrs-full

RemainingReversalPeriodOf
RegulatoryDeferralAccountC
reditBalances2019

DUR

Hatósági halasztott számlák
követel egyenlegei
visszaforgatási időszakából
még hátralévő rész

ifrs-full

RemainingUnamortisedGain
sAndLossesArisingOnBuying
Reinsurance

X instant,
credit

Viszontbiztosítás
A viszontbiztosítás megvásárlásából származó amortizá Közzététel: IFRS 4 37 b ii
megvásárlásából származó még latlan halasztott nyereségek (veszteségek) összege.
(hatályát veszti: 2021.1.1.)
amortizálatlan nyereségek
(veszteségek)

ifrs-full

RentalExpense

X duration,
debit

Bérletidíj-ráfordítások

A bérbeadási tevékenységekkel kapcsolatban megjelenített Általános gyakorlat: IAS 1 85
ráfordítások összege.

ifrs-full

RentalIncome

X duration,
credit

Bérletidíj-bevételek

A bérbeadási tevékenységből származó megjelenített Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
bevétel összege.

ifrs-full

RentalIncomeFromInvest
mentProperty

X duration,
credit

Befektetési célú ingatlanokból
származó bérleti bevétel

A befektetési célú ingatlanokból származó, az ered Közzététel: IAS 40 75 f i
ményben megjelenített bérleti bevétel összege. [Hivatko
zás: Befektetési célú ingatlan]

ifrs-full

RentalIncomeFromInvest
mentPropertyNetOfDirect
OperatingExpense

X duration,
credit

Befektetési célú ingatlanokból
származó bérleti bevétel,
közvetlen működési költségek
levonása után

A befektetési célú ingatlanokból származó bérleti bevétel Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
összege az ilyen ingatlanok közvetlen működési költ
ségének levonása után. [Hivatkozás: Befektetési célú ingat
lannal kapcsolatos közvetlen működési költség; Befektetési
célú ingatlanokból származó bérleti bevétel]

A hatósági halasztott számlák követel egyenlegei vissza Közzététel: IFRS 14 33 c
forgatási időszakából még hátralévő rész. [Hivatkozás:
Hatósági halasztott számlák követel egyenlege]

2020.12.18.
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ract
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Hivatkozások

RentalIncomeFromInvest
mentPropertyNetOfDirect
OperatingExpenseAbstract

Befektetési célú ingatlanokból
származó bérleti bevétel,
közvetlen működési költségek
levonása után [abstract]

ifrs-full

RentDeferredIncome

X instant,
credit

Bérleti díjból származó
halasztott bevétel

A bérbeadási tevékenységből származó halasztott bevétel Általános gyakorlat: IAS 1 78
összege. [Hivatkozás: Halasztott bevételek]

ifrs-full

RentDeferredIncomeClassifie
dAsCurrent

X instant,
credit

Rövid lejáratúként besorolt,
bérleti díjból származó
halasztott bevétel

A rövid lejáratúként besorolt, bérleti díjból származó Általános gyakorlat: IAS 1 78
halasztott bevétel összege. [Hivatkozás: Bérleti díjból szár
mazó halasztott bevétel]

ifrs-full

RentDeferredIncomeClassifie
dAsNoncurrent

X instant,
credit

Hosszú lejáratúként besorolt,
bérleti díjból származó
halasztott bevétel

A hosszú lejáratúként besorolt, bérleti díjból származó Általános gyakorlat: IAS 1 78
halasztott bevétel összege. [Hivatkozás: Bérleti díjból szár
mazó halasztott bevétel]

ifrs-full

RentMeasurementInputMem
ber

member

Bérleti díj, értékelési input
[member]

Ez az elem az értékelési inputként használt bérleti díjat Általános gyakorlat: IFRS 13 93 d
jelöli.

ifrs-full

RepairsAndMaintenanceEx
pense

X duration,
debit

Javítási és karbantartási
ráfordítások

Az eszközök napi szervizelésével kapcsolatban felmerült Általános gyakorlat: IAS 1 85
költségek összege, amely tartalmazhatja a munkaerő, vala
mint a fogyóeszközök és a kisebb alkatrészek költségeit is.

ifrs-full

RepaymentsOfBondsNote
sAndDebentures

X duration,
credit

Kötvények, kötelezvények és
adóslevelek visszafizetései

A kötvények, kötelezvények és adóslevelek visszafizetése Általános gyakorlat: IAS 7 17
iből származó pénzeszköz-kiáramlás.

ifrs-full

RepaymentsOfBorrowingsC
lassifiedAsFinancingActivities

X duration,
credit

Hitelfelvételek visszafizetése,
finanszírozási tevékenységként
besorolva

A hitelfelvételek visszafizetésével kapcsolatos, finanszí Példa: IAS 7 17 d
rozási tevékenységként besorolt pénzeszköz-kiáramlás.
[Hivatkozás: Hitelfelvételek]

ifrs-full

RepaymentsOfCurrentBorro
wings

X duration,
credit

Rövid lejáratú hitelfelvétel
visszafizetései

A rövid lejáratú hitelfelvételek visszafizetéseiből származó Általános gyakorlat: IAS 7 17
pénzeszköz-kiáramlás. [Hivatkozás: Rövid lejáratú hitelfel
vételek]

ifrs-full

RepaymentsOfNoncurrent
Borrowings

X duration,
credit

Hosszú lejáratú hitelfelvételek
visszafizetései

A hosszú lejáratú hitelfelvételek visszafizetéseiből szár Általános gyakorlat: IAS 7 17
mazó pénzeszköz-kiáramlás. [Hivatkozás: Hitelfelvételek]

HU
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RepaymentsOfSubordinated
Liabilities

X duration,
credit

Hátrasorolt kötelezettségek
visszafizetései

A hátrasorolt kötelezettségek visszafizetéseiből származó Általános gyakorlat: IAS 7 17
pénzeszköz-kiáramlás. [Hivatkozás: Hátrasorolt kötelezett
ségek]

ifrs-full

ReportableSegmentsMember

member

Bemutatandó szegmensek
[member]

Ez az elem olyan működési szegmenseket jelöl,
amelyeknél az IFRS 8 standard információ közzétételét
írja elő. A gazdálkodó egység külön információt szolgáltat
azon működési szegmensről, amely teljesíti az alábbi,
mennyiségi küszöbre vonatkozó feltételeket: a) jelentett
bevétele, amely magában foglalja mind a külső vevőknek
történő értékesítéseket, mind a szegmensen belüli értéke
sítéseket vagy transzfereket, eléri vagy meghaladja vala
mennyi működési szegmens együttes külső és belső bevé
teleinek 10 százalékát; b) jelentett eredményének abszolút
összege eléri vagy meghaladja a következő kettő közül az
abszolút értékben vett nagyobb összeg 10 százalékát: i.
valamennyi olyan működési szegmens jelentett együttes
nyeresége, amelyek nem jelentettek veszteséget; és ii. vala
mennyi olyan működésiszegmens-beszámolóban szereplő
együttes vesztesége, amelyek veszteséget jelentettek; vagy
c) eszközei elérik vagy meghaladják valamennyi működési
szegmens együttes eszközállományának 10 százalékát.
Emellett azok a működési szegmensek, amelyek nem
érik el valamelyik mennyiségi határértéket, tekinthetők
bemutatandónak és külön közzétettnek, amennyiben a
vezetés úgy gondolja, hogy a szegmensre vonatkozó
információk hasznosak lehetnek a pénzügyi kimutatások
felhasználói számára. [Hivatkozás: Működési szegmensek
[member]]

ifrs-full

ReportedIfInComplianceWith
RequirementOfIFRSMember

member

IFRS előírásának való
megfelelés esetén bemutatott
tétel [member]

Ez az elem valamely IFRS előírásától való eltérés esetén Általános gyakorlat: IAS 1 20 d
azt az információt jelöli, amelyet a gazdálkodó egység
akkor szerepeltetett volna a pénzügyi kimutatásaiban, ha
megfelel az adott előírásának.

ifrs-full

ReportingYearMember

member

Beszámoló éve [member]

Ez az elem a beszámoló évét jelöli.

ifrs-full

RepurchaseAgreementsAnd
CashCollateralOnSecurities
Lent

X instant,
credit

Értékpapír-kölcsönadáshoz
kapcsolódó visszavásárlási
megállapodások és
készpénzbiztosítékok

Az értékpapír-kölcsönadáshoz kapcsolódó visszavásárlási Általános gyakorlat: IAS 1 55
megállapodással és készpénzbiztosítékkal összefüggő
visszavásárlás szándékával értékesített instrumentumok
összege.

ifrs-full

ResearchAndDevelopmentEx
pense

X duration,
debit

Kutatási és fejlesztési ráfordítás A kutatási és fejlesztési tevékenységekhez közvetlenül Közzététel: IAS 38 126
hozzárendelhető ráfordítások eredményben megjelenített
összege.

Példa: IAS 19 138 d, közzététel:
IFRS 15 115, példa: IFRS 17 96 c
(hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
IFRS 8 23

HU

ifrs-full
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Közzététel: IFRS 17 130
(hatályos: 2021.1.1.)

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Katasztrófatartalék

A saját tőke összetevője, amely az olyan ritka, de súlyos
katasztrófa okozta veszteségekre biztosít forrásokat, mint
a nukleáris létesítmények vagy műholdak károsodása,
valamint a földrengés okozta károk.

Példa: IAS 1 78 e (hatályát veszti:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 4 IG58 (hatályát veszti:
2021.1.1.)

ifrs-full

ReserveForCatastropheMem
ber

member

Katasztrófatartalék [member]

Ez az elem a saját tőke azon összetevőjét jelöli, amely az
olyan ritka, de súlyos katasztrófa okozta veszteségekre
biztosít forrásokat, mint a nukleáris létesítmények vagy
műholdak károsodása, valamint a földrengés okozta
károk.

Példa: IAS 1 108 (hatályát veszti:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 4 IG58 (hatályát veszti:
2021.1.1.)

ifrs-full

ReserveForEqualisation

X instant,
credit

Káringadozási tartalék

A saját tőke összetevője, amely magában foglalja azokat a
forrásokat, amelyek fedezetet nyújtanak a biztosítási szer
ződések egyes típusainál a kárigényekkel kapcsolatos
ráfordításoknak a kárigények várható értéke körüli vélet
lenszerű ingadozására.

Példa: IAS 1 78 e (hatályát veszti:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 4 IG58 (hatályát veszti:
2021.1.1.)

ifrs-full

ReserveForEqualisationMem
ber

member

Káringadozási tartalék
[member]

Ez az elem a saját tőke azon összetevőjét jelöli, amely
magában foglalja azokat a forrásokat, amelyek egy több
év tapasztalatait felhasználó képlet alapján fedezetet nyúj
tanak a biztosítási szerződések egyes típusainál (pl. a
jégkár-, hitel-, garancia- és hűségbiztosításoknál) a kárigé
nyekkel kapcsolatos ráfordításoknak a kárigények várható
értéke körüli véletlenszerű ingadozására.

Példa: IAS 1 108 (hatályát veszti:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 4 IG58 (hatályát veszti:
2021.1.1.)

ifrs-full

ReserveOfCashFlowHedges

X instant,
credit

Cash flow-fedezeti ügyletek
tartaléka

A cash flow-fedezeti ügyleteknél a saját tőke összetevője, Általános gyakorlat: IAS 1 78 e,
amely magában foglalja a fedezeti instrumentumon közzététel: IFRS 9 6.5.11
képződött nyereségnek vagy veszteségnek azt a halmozott
részét, amelyet hatékony fedezetként határoznak meg.
[Hivatkozás: Cash flow-fedezeti ügyletek [member]]

ifrs-full

ReserveOfCashFlowHedges
ContinuingHedges

X instant,
credit

Cash flow-fedezeti ügyletek
tartaléka – folytatódó fedezeti
ügyletek

A saját tőke összetevője, amely a folytatódó fedezeti Közzététel: IFRS 7 24B b ii
ügyletekkel összefüggésben magában foglalja a cash
flow-fedezeti ügyletek tartalékát. [Hivatkozás: Cash flowfedezeti ügyletek tartaléka]

ifrs-full

ReserveOfCashFlowHedges
HedgingRelationshipsForW
hichHedgeAccountingIsNo
LongerApplied

X instant,
credit

Cash flow-fedezeti ügyletek
tartaléka – fedezeti
kapcsolatok, amelyekre már
nem alkalmaznak fedezeti
elszámolást

A saját tőke összetevője, amely az olyan fedezeti kapcso Közzététel: IFRS 7 24B b iii
latokkal összefüggésben, amelyekre már nem alkalmaznak
fedezeti elszámolást, magában foglalja a cash flow-fedezeti
ügyletek tartalékát. [Hivatkozás: Cash flow-fedezeti
ügyletek tartaléka]

L 429/651

X instant,
credit
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Hivatkozások

Pénzügyi kötelezettség valós
értékében bekövetkező olyan
változás tartaléka, amely a
kötelezettség hitelkockázata
változásának tulajdonítható

A saját tőke összetevője, amely magában foglalja a pénz Általános gyakorlat: IAS 1 78 e
ügyi kötelezettségek azon halmozott valósérték-változását,
amely a kötelezettségek hitelkockázata változásainak tulaj
donítható. [Hivatkozás: Hitelkockázat [member]; Pénzügyi
kötelezettségek]

ifrs-full

ReserveOfChangeInFairValue member
OfFinancialLiabilityAttributab
leToChangeInCreditRiskOfLia
bilityMember

Pénzügyi kötelezettség valós
értékében bekövetkező olyan
változás tartaléka, amely a
kötelezettség hitelkockázata
változásának tulajdonítható
[member]

Ez az elem a saját tőke azon összetevőjét jelöli, amely Példa: IAS 1 108
magában foglalja a pénzügyi kötelezettségek azon halmo
zott valósérték-változását, amely a kötelezettségek hitel
kockázata változásainak tulajdonítható. [Hivatkozás: Hitel
kockázat [member]; Pénzügyi kötelezettségek]

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOf
ForeignCurrencyBasisSpreads

X instant,
credit

Devizafelárak értékváltozási
tartaléka

A saját tőke összetevője, amely magában foglalja a pénz Általános gyakorlat: IAS 1 78 e,
ügyi instrumentumok devizafelárainak halmozott értékvál közzététel: IFRS 9 6.5.16
tozását, amikor e devizafelárakat nem veszik figyelembe
az adott pénzügyi instrumentumok fedezeti instrumen
tumként történő megjelölésekor.

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOf
ForeignCurrencyBasisSpre
adsMember

member

Devizafelárak értékváltozásának Ez az elem a saját tőke azon összetevőjét jelöli, amely Példa: IAS 1 108, közzététel:
magában foglalja a pénzügyi instrumentumok devizafel IFRS 9 6.5.16
tartaléka [member]
árainak halmozott értékváltozását, amikor e devizafel
árakat nem veszik figyelembe az adott pénzügyi inst
rumentumok fedezeti instrumentumként történő megjelö
lésekor.

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOf
ForwardElementsOfForward
Contracts

X instant,
credit

Forwardszerződések határidős
elemeinek értékváltozási
tartaléka

A saját tőke összetevője, amely magában foglalja a Általános gyakorlat: IAS 1 78 e,
forwardszerződések határidős elemében akkor bekövet közzététel: IFRS 9 6.5.16
kező halmozott értékváltozást, amikor elkülönítik a
forwardszerződés határidős elemét és azonnali elemét, és
csak az azonnali elem változásait jelölik meg fedezeti inst
rumentumként.

2020.12.18.

ReserveOfChangeInFairValue X instant,
OfFinancialLiabilityAttributab credit
leToChangeInCreditRiskOfLia
bility

ifrs-full

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Ez az elem a cash flow-fedezeti ügyleteknél a saját tőke Példa: IAS 1 108, közzététel:
azon összetevőjét jelöli, amely magában foglalja a fedezeti IFRS 9 6.5.11
instrumentumon képződött nyereségnek vagy veszte
ségnek azt a halmozott részét, amelyet hatékony fedezet
ként határoznak meg. [Hivatkozás: Cash flow-fedezeti
ügyletek [member]]

ReserveOfCashFlowHedgesM
ember

HU

Cash flow-fedezeti ügyletek
tartaléka [member]

ifrs-full

member

Címke
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Dokumentációs címke

Hivatkozások

ReserveOfChangeInValueOfTi X instant,
meValueOfOptions
credit

Opciók időértékének
értékváltozási tartaléka

A saját tőke összetevője, amely magában foglalja az Általános gyakorlat: IAS 1 78 e,
opciók időértékében akkor bekövetkező halmozott érték közzététel: IFRS 9 6.5.15
változást, amikor elkülönítik az opciós szerződés belső
értékét és időértékét, és csak a belső érték változásait
jelölik meg fedezeti instrumentumként.

ifrs-full

ReserveOfChangeInValueOfTi member
meValueOfOptionsMember

Opciók időértéke
értékváltozásának tartaléka
[member]

Ez az elem a saját tőke azon összetevőjét jelöli, amely Példa: IAS 1 108, közzététel:
magában foglalja az opciók időértékében akkor bekövet IFRS 9 6.5.15
kező halmozott értékváltozást, amikor elkülönítik az
opciós szerződés belső értékét és időértékét, és csak a
belső érték változásait jelölik meg fedezeti instrumentum
ként.

ifrs-full

ReserveOfDiscretionaryPartici X instant,
credit
pationFeatures

Diszkrecionális részesedési
jellemzők tartaléka

A saját tőke összetevője, amely diszkrecionális részesedési
jellemzők eredménye. A diszkrecionális részesedési
jellemző szerződéses jog a garantált juttatások kiegészíté
seként további olyan juttatások megszerzésére: a) amelyek
valószínűleg jelentős részét alkotják a teljes szerződéses
juttatásoknak; b) amelyek összege vagy ütemezése a szer
ződés alapján a kibocsátó döntésétől függ; és c) amelyek
szerződés alapján az alábbiakon alapulnak: i. egy
meghatározott szerződésállomány vagy meghatározott
szerződéstípus teljesítményén; ii. a kibocsátó meghatá
rozott eszközállományán realizált és/vagy nem realizált
befektetési megtérülésén; iii. a szerződést kibocsátó társa
ság, alap, vagy más gazdálkodó egység eredményén.

ifrs-full

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Ez az elem a saját tőke azon összetevőjét jelöli, amely Példa: IAS 1 108, közzététel:
magában foglalja a forwardszerződések határidős IFRS 9 6.5.16
elemében akkor bekövetkező halmozott értékváltozást,
amikor elkülönítik a forwardszerződés határidős elemét
és azonnali elemét, és csak az azonnali elem változásait
jelölik meg fedezeti instrumentumként.

ReserveOfChangeInValueOf
ForwardElementsOfForward
ContractsMember

HU

Forwardszerződések határidős
elemei értékváltozásának
tartaléka [member]

ifrs-full

member

Címke

2020.12.18.

Előtag

Példa: IAS 1 78 e (hatályát veszti:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 4 IG22 f (hatályát veszti:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 4 34 b (hatályát veszti:
2021.1.1.)
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Hivatkozások

Diszkrecionális részesedési
jellemzők tartaléka [member]

Ez az elem a saját tőke azon összetevőjét jelöli, amely
diszkrecionális részesedési jellemzők eredménye. A diszk
recionális részesedési jellemző szerződéses jog a garantált
juttatások kiegészítéseként további olyan juttatások
megszerzésére: a) amelyek valószínűleg jelentős részét
alkotják a teljes szerződéses juttatásoknak; b) amelyek
összege vagy ütemezése a szerződés alapján a kibocsátó
döntésétől függ; és c) amelyek szerződés alapján az aláb
biakon alapulnak: i. egy meghatározott szerződésállomány
vagy meghatározott szerződéstípus teljesítményén; ii. a
kibocsátó meghatározott eszközállományán realizált
és/vagy nem realizált befektetési megtérülésén; iii. a szer
ződést kibocsátó társaság, alap, vagy más gazdálkodó
egység eredményén.

Példa: IAS 1 108 (hatályát veszti:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 4 IG22 f (hatályát veszti:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 4 34 b (hatályát veszti:
2021.1.1.)

ifrs-full

ReserveOfEquityComponen
tOfConvertibleInstruments

X instant,
credit

Átváltható instrumentumok
tőkekomponensének tartaléka

A saját tőke összetevője, amely magában foglalja a saját Általános gyakorlat: IAS 1 55
tőkébe sorolt átváltható instrumentumok tőkekomponen
sét.

ifrs-full

ReserveOfEquityComponen
tOfConvertibleInstrumentsM
ember

member

Átváltható instrumentumok
tőkekomponensének tartaléka
[member]

Ez az elem a saját tőke azon összetevőjét jelöli, amely Általános gyakorlat: IAS 1 108
magában foglalja a saját tőkébe sorolt átváltható inst
rumentumok tőkekomponensét.

ifrs-full

ReserveOfExchangeDifference X instant,
sOnTranslation
credit

Átszámításból származó
árfolyam-különbözetek
tartaléka

A saját tőke összetevője, amely magában foglalja a Közzététel: IAS 21 52 b
külföldi érdekeltségek pénzügyi kimutatásainak átszámí
tása során keletkező, az egyéb átfogó jövedelemben
megjelenített és a saját tőkében felhalmozott árfolyamkülönbözeteket. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

ReserveOfExchangeDifference X instant,
sOnTranslationContinuing
credit
Hedges

Átszámításból származó
árfolyam-különbözetek
tartaléka – folytatódó fedezeti
ügyletek

A saját tőke összetevője, amely a folytatódó fedezeti Közzététel: IFRS 7 24B b ii
ügyletekkel összefüggésben magában foglalja az átszámí
tásból származó árfolyam-különbözetek tartalékát. [Hivat
kozás: Átszámításból származó árfolyam-különbözetek
tartaléka]

ifrs-full

ReserveOfExchangeDifference X instant,
sOnTranslationHedgingRelati credit
onshipsForWhichHedgeAcco
untingIsNoLongerApplied

Átszámításból származó
árfolyam-különbözetek
tartaléka – fedezeti
kapcsolatok, amelyekre már
nem alkalmaznak fedezeti
elszámolást

A saját tőke összetevője, amely az olyan fedezeti kapcso Közzététel: IFRS 7 24B b iii
latokkal összefüggésben, amelyekre már nem alkalmaznak
fedezeti elszámolást, magában foglalja az átszámításból
származó árfolyam-különbözetek tartalékát. [Hivatkozás:
Átszámításból származó árfolyam-különbözetek tartaléka]

2020.12.18.

ReserveOfDiscretionaryPartici member
pationFeaturesMember
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ifrs-full

ReserveOfFinanceIncomeEx
pensesFromReinsuranceCont
ractsHeldExcludedFromProfi
tOrLoss

ifrs-full

ReserveOfFinanceIncomeEx
pensesFromReinsuranceCont
ractsHeldExcludedFromProfi
tOrLossMember

ifrs-full

ifrs-full

Hivatkozások

Ez az elem a saját tőke azon összetevőjét jelöli, amely Példa: IAS 1 108, közzététel:
magában foglalja a külföldi érdekeltségek pénzügyi kimu IAS 21 52 b
tatásainak átszámítása során keletkező, az egyéb átfogó
jövedelemben megjelenített halmozott árfolyam-különbö
zeteket. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem]

X instant,
credit

Tartott viszontbiztosítási
szerződésekből eredő, az
eredményben el nem
számolható pénzügyi
bevételekkel (ráfordításokkal)
kapcsolatos tartalékok

A saját tőke összetevője, amely a tartott viszontbiztosítási Általános gyakorlat: IAS 1 78 e
szerződésekből eredő, az eredményben el nem számol (hatályos: 2021.1.1.)
ható felhalmozott pénzügyi bevételeket (ráfordításokat)
foglalja magában. [Hivatkozás: Biztosítási pénzügyi bevé
telek (ráfordítások); Tartott viszontbiztosítási szerződések
[member]]

member

Tartott viszontbiztosítási
szerződésekből eredő, az
eredményben el nem
számolható pénzügyi
bevételekkel (ráfordításokkal)
kapcsolatos tartalékok
[member]

Ez az elem a saját tőke azon összetevőjét jelöli, amely a Példa: IAS 1 108 (hatályos:
tartott viszontbiztosítási szerződésekből eredő, az ered 2021.1.1.)
ményben el nem számolható felhalmozott pénzügyi bevé
teleket (ráfordításokat) foglalja magában. [Hivatkozás:
Biztosítási pénzügyi bevételek (ráfordítások); Tartott
viszontbiztosítási szerződések [member]]

ReserveOfGainsAndLossesFro X instant,
mInvestmentsInEquityInstru
credit
ments

Tőkeinstrumentumokban lévő
befektetésekből származó
nyereségek és veszteségek
tartaléka

A saját tőke összetevője, amely magában foglalja a gazdál Általános gyakorlat: IAS 1 78 e
kodó egység által az egyéb átfogó jövedelemmel szemben
valós értéken értékeltként megjelölt, tőkeinstrumentu
mokban lévő befektetésekből származó halmozott nyere
séget (veszteséget).

ReserveOfGainsAndLossesFro member
mInvestmentsInEquityInstru
mentsMember

Tőkeinstrumentumokban lévő
befektetésekből származó
nyereségek és veszteségek
tartaléka [member]

Ez az elem a saját tőke azon összetevőjét jelöli, amely Példa: IAS 1 108
magában foglalja a gazdálkodó egység által az egyéb
átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékeltként
megjelölt, tőkeinstrumentumokban lévő befektetésekből
származó halmozott nyereséget (veszteséget).

L 429/655

Átszámításból származó
árfolyam-különbözetek
tartaléka [member]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ReserveOfExchangeDifference member
sOnTranslationMember

Dokumentációs címke

HU

ifrs-full

Címke

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A saját tőke összetevője, amely magában foglalja az egyéb Általános gyakorlat: IAS 1 78 e
átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénz
ügyi eszközökből származó nyereségek és veszteségek
tartalékát. [Hivatkozás: Az egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök;
Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOn member
FinancialAssetsMeasuredAtFa
irValueThroughOtherCompre
hensiveIncomeMember

Egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken értékelt
pénzügyi eszközökből
származó nyereségek és
veszteségek tartaléka [member]

Ez az elem a saját tőke azon összetevőjét jelöli, amely Példa: IAS 1 108
magában foglalja az egyéb átfogó jövedelemmel szemben
valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből származó
halmozott nyereségeket és veszteségeket. [Hivatkozás: Az
egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt
pénzügyi eszközök; Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOn X instant,
FinancialAssetsMeasuredAtFa credit
irValueThroughOtherCompre
hensiveIncomeRelatedToInsu
ranceContractsToWhichParag
raphsC18bC19bC24bAndC2
4cOfIFRS17HaveBeenApplied

Az IFRS 17 standard C18. b),
C19. b), C24. b) és C24. c)
pontja alá tartozó biztosítási
szerződésekkel kapcsolatos,
egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken értékelt
pénzügyi eszközökből
származó nyereségek és
veszteségek tartaléka

Az IFRS 17 standard C18. b), C19. b), C24. b) és C24. c) Közzététel: IFRS 17 116
pontja alá tartozó biztosítási szerződésekkel kapcsolatos, (hatályos: 2021.1.1.)
egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt
pénzügyi eszközökre vonatkozóan az egyéb átfogó jöve
delemben szereplő halmozott összeg. [Hivatkozás: Egyéb
átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénz
ügyi eszközök]

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOn X instant,
HedgingInstrumentsThatHed credit
geInvestmentsInEquityInstru
ments

Olyan fedezeti
instrumentumokból származó
nyereségek és veszteségek
tartaléka, amelyek
tőkeinstrumentumokban lévő
befektetéseket fedeznek

A saját tőke összetevője, amely magában foglalja a gazdál Általános gyakorlat: IAS 1 78 e
kodó egység által az egyéb átfogó jövedelemmel szemben
valós értéken értékeltként megjelölt, tőkeinstrumentu
mokban lévő befektetéseket fedező fedezeti instrumentu
mokból származó halmozott nyereséget (veszteséget).

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOn member
HedgingInstrumentsThatHed
geInvestmentsInEquityInstru
mentsMember

Olyan fedezeti
instrumentumokból származó
nyereségek és veszteségek
tartaléka, amelyek
tőkeinstrumentumokban lévő
befektetéseket fedeznek
[member]

Ez az elem a saját tőke azon összetevőjét jelöli, amely Példa: IAS 1 108
magában foglalja a gazdálkodó egység által az egyéb
átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékeltként
megjelölt, tőkeinstrumentumokban lévő befektetéseket
fedező fedezeti instrumentumokból származó halmozott
nyereséget (veszteséget).

2020.12.18.

Egyéb átfogó jövedelemmel
szemben valós értéken értékelt
pénzügyi eszközökből
származó nyereségek és
veszteségek tartaléka

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ReserveOfGainsAndLossesOn X instant,
FinancialAssetsMeasuredAtFa credit
irValueThroughOtherCompre
hensiveIncome

HU

ifrs-full

L 429/656

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A saját tőke összetevője, amely magában foglalja az érté Általános gyakorlat: IAS 1 78 e
kesíthető pénzügyi eszközök újraértékeléséből származó (hatályát veszti: 2021.1.1.)
nyereségeket és veszteségeket. [Hivatkozás: Értékesíthető
pénzügyi eszközök]

ifrs-full

ReserveOfGainsAndLossesOn member
RemeasuringAvailableforsale
FinancialAssetsMember

Értékesíthető pénzügyi
eszközök újraértékeléséből
származó nyereségek és
veszteségek tartaléka [member]

Ez az elem a saját tőke azon összetevőjét jelöli, amely Példa: IAS 1 108 (hatályát veszti:
magában foglalja az értékesíthető pénzügyi eszközök újra 2021.1.1.)
értékeléséből származó nyereségeket és veszteségeket.
[Hivatkozás: Értékesíthető pénzügyi eszközök]

ifrs-full

ReserveOfInsuranceFinanceIn
comeExpensesFromInsurance
ContractsIssuedExcludedF
romProfitOrLossThatWillBe
ReclassifiedToProfitOrLoss

X instant,
credit

Kibocsátott biztosítási
szerződésekből eredő, az
eredményben el nem
számolható, az eredménybe
átsorolt biztosítási pénzügyi
bevételek (ráfordítások)
tartaléka

A saját tőke összetevője, amely a kibocsátott biztosítási Általános gyakorlat: IAS 1 78 e
szerződésekből eredő, az eredményben el nem számol (hatályos: 2021.1.1.)
ható, az eredménybe később átsorolt felhalmozott bizto
sítási pénzügyi bevételeket (ráfordításokat) foglalja magá
ban. [Hivatkozás: Biztosítási pénzügyi bevételek (ráfordí
tások); Kibocsátott biztosítási szerződések [member]]

ifrs-full

ReserveOfInsuranceFinanceIn
comeExpensesFromInsurance
ContractsIssuedExcludedF
romProfitOrLossThatWillBe
ReclassifiedToProfitOrLossM
ember

member

Kibocsátott biztosítási
szerződésekből eredő, az
eredményben el nem
számolható, az eredménybe
átsorolt biztosítási pénzügyi
bevételek (ráfordítások)
tartaléka [member]

Ez az elem a saját tőke azon összetevőjét jelöli, amely a Példa: IAS 1 108 (hatályos:
kibocsátott biztosítási szerződésekből eredő, az ered 2021.1.1.)
ményben el nem számolható, az eredménybe később
átsorolt felhalmozott biztosítási pénzügyi bevételeket
(ráfordításokat) foglalja magában. [Hivatkozás: Biztosítási
pénzügyi bevételek (ráfordítások); Kibocsátott biztosítási
szerződések [member]]

ifrs-full

ReserveOfInsuranceFinanceIn
comeExpensesFromInsurance
ContractsIssuedExcludedF
romProfitOrLossThatWillNot
BeReclassifiedToProfitOrLoss

X instant,
credit

Kibocsátott biztosítási
szerződésekből eredő, az
eredményben el nem
számolható, az eredménybe
nem átsorolt biztosítási
pénzügyi bevételek
(ráfordítások) tartaléka

A saját tőke összetevője, amely a kibocsátott biztosítási Általános gyakorlat: IAS 1 78 e
szerződésekből eredő, az eredményben el nem számol (hatályos: 2021.1.1.)
ható, az eredménybe később nem átsorolt felhalmozott
biztosítási pénzügyi bevételeket (ráfordításokat) foglalja
magában. [Hivatkozás: Biztosítási pénzügyi bevételek
(ráfordítások); Kibocsátott biztosítási szerződések [mem
ber]]

L 429/657

Értékesíthető pénzügyi
eszközök újraértékeléséből
származó nyereségek és
veszteségek tartaléka

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ReserveOfGainsAndLossesOn X instant,
RemeasuringAvailableforsale credit
FinancialAssets

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Kibocsátott biztosítási
szerződésekből eredő, az
eredményben el nem
számolható, az eredménybe
nem átsorolt biztosítási
pénzügyi bevételek
(ráfordítások) tartaléka
[member]

Ez az elem a saját tőke azon összetevőjét jelöli, amely a Példa: IAS 1 108 (hatályos:
kibocsátott biztosítási szerződésekből eredő, az ered 2021.1.1.)
ményben el nem számolható, az eredménybe később
nem átsorolt felhalmozott biztosítási pénzügyi bevételeket
(ráfordításokat) foglalja magában. [Hivatkozás: Biztosítási
pénzügyi bevételek (ráfordítások); Kibocsátott biztosítási
szerződések [member]]

ifrs-full

ReserveOfOverlayApproach

X instant,
credit

Átfedési megközelítés tartaléka

A saját tőke összetevője, amely magában foglalja az átfe Általános gyakorlat:
IFRS 4 35D b (hatályos: az
dési megközelítés miatti halmozott módosításokat.
IFRS 9 első alkalmazásától)

ifrs-full

ReserveOfOverlayAppro
achMember

member

Átfedési megközelítés tartaléka
[member]

Ez az elem a saját tőke azon összetevőjét jelöli, amely Általános gyakorlat:
magában foglalja az átfedési megközelítés miatti halmo IFRS 4 35D b (hatályos: az
zott módosításokat.
IFRS 9 első alkalmazásától)

ifrs-full

ReserveOfRemeasurementsOf X instant,
credit
DefinedBenefitPlans

Meghatározott juttatási
programok újraértékelési
tartaléka

A saját tőke összetevője, amely magában foglalja a Általános gyakorlat: IAS 1 78 e
meghatározott juttatási programok halmozott újraértéke
lését. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási programok
[member]]

ifrs-full

ReserveOfRemeasurementsOf member
DefinedBenefitPlansMember

Meghatározott juttatási
programok újraértékelési
tartaléka [member]

Ez az elem a saját tőke azon összetevőjét jelöli, amely a Példa: IAS 1 108
meghatározott juttatási programok újraértékelésének az
eredménye. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem, adózás
után – meghatározott juttatási programok újraértékelé
séből származó nyereségek (veszteségek)]

ifrs-full

ReserveOfSharebasedPay
ments

X instant,
credit

Részvényalapú kifizetések
tartaléka

A saját tőke összetevője, amely a részvényalapú kifizetések Általános gyakorlat: IAS 1 78 e
eredménye.

ifrs-full

ReserveOfSharebasedPay
mentsMember

member

Részvényalapú kifizetések
tartaléka [member]

Ez az elem a saját tőke azon összetevőjét jelöli, amely a Példa: IAS 1 108
részvényalapú kifizetések eredménye.

ifrs-full

ReservesWithinEquityAxis

axis

Saját tőkében kimutatott
tartalékok [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IAS 1 79 b
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

2020.12.18.

member

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ReserveOfInsuranceFinanceIn
comeExpensesFromInsurance
ContractsIssuedExcludedF
romProfitOrLossThatWillNot
BeReclassifiedToProfitOr
LossMember

HU

ifrs-full

L 429/658

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

ResidualValueRiskMember

member

Maradványérték-kockázat
[member]

Ez az elem az egyéb árkockázat azon a kockázattípust Példa: IFRS 7 IG32, példa:
magában foglaló összetevőjét jelöli, hogy egy pénzügyi IFRS 7 40 a
instrumentum valós értéke vagy jövőbeni cash flow-i
ingadozni fognak a maradványértékek változásai miatt.
[Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [mem
ber]]

ifrs-full

RestatedMember

member

Jelenleg megállapított
[member]

Ez az elem a pénzügyi kimutatásokban jelenleg megálla
pított információt jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Visz
szamenőleges alkalmazás és visszamenőleges újramegálla
pítás« tengely és az »IFRS előírásától való eltérés« tengely
alapértékét is jelöli.

ifrs-full

RestrictedCashAndCashEqui
valents

X instant,
debit

Korlátozott felhasználású
pénzeszközök és pénzeszközegyenértékesek

Azon pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek Általános gyakorlat: IAS 1 55
összege, amelyek felhasználása vagy visszavonása korláto
zott. [Hivatkozás: Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenérté
kesek]

ifrs-full

RestrictionsOnAccessToAsset text
sInFunds

Pénzalapokban lévő
eszközökhöz való hozzáférés
korlátainak ismertetése

A leszerelési, helyreállítási és környezetrehabilitációs pénz Közzététel: IFRIC 5 11
alapokban lévő eszközökhöz való hozzáférés korlátainak
ismertetése.

ifrs-full

RestrictionsOnRealisabilityO
fInvestmentPropertyOrRemit
tanceOfIncomeAndProceed
sOfDisposalOfInvestmentPro
perty

X instant

Befektetési célú ingatlan
értékesíthetőségére vagy a
jövedelem és a befektetési célú
ingatlan elidegenítéséből
származó bevételek
átutalhatóságára vonatkozó
korlátozások

A befektetési célú ingatlan értékesíthetőségére, vagy a Közzététel: IAS 40 75 g
bevételek vagy az elidegenítésből származó jövedelem
átutalhatóságára vonatkozó korlátozások összege. [Hivat
kozás: Befektetési célú ingatlan]

ifrs-full

RestructuringContingentLiabi
lityMember

member

Átszervezés miatti függő
kötelezettség [member]

Ez az elem átszervezéssel, például egy üzletág értékesíté Példa: IAS 37 88
sével vagy felszámolásával kapcsolatos függő kötelezett
séget jelöl; egy adott országban vagy régióban lévő telep
helyek bezárása vagy a tevékenységek egyik országból
vagy régióból egy másikba történő áthelyezése; az irányí
tási szervezet megváltoztatása; valamint olyan alapvető
átszervezések, amelyek lényeges hatást gyakorolnak a
gazdálkodó egység tevékenységének jellegére és súlypont
jára. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member]]

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Általános gyakorlat: IAS 1 20 d,
közzététel: IAS 1 106 b,
közzététel: IAS 8 28 f i,
közzététel: IAS 8 29 c i,
közzététel: IAS 8 49 b i,
közzététel: IFRS 17 113 b
(hatályos: 2021.1.1.)
Az Európai Unió Hivatalos Lapja
L 429/659

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

X instant,
credit

Címke

Átszervezési céltartalék

Dokumentációs címke

Hivatkozások

RestructuringProvision

ifrs-full

RestructuringProvisionAbst
ract

ifrs-full

RestructuringProvisionMem
ber

member

Átszervezési céltartalék
[member]

Ez az elem átszervezéssel, például egy üzletág értékesíté Példa: IAS 37 70
sével vagy felszámolásával kapcsolatos céltartalékot jelöl;
egy adott országban vagy régióban lévő telephelyek bezá
rása vagy a tevékenységek egyik országból vagy régióból
egy másikba történő áthelyezése; az irányítási szervezet
megváltoztatása; valamint olyan alapvető átszervezések,
amelyek lényeges hatást gyakorolnak a gazdálkodó egység
tevékenységének jellegére és súlypontjára. [Hivatkozás:
Egyéb céltartalékok [member]]

ifrs-full

RetainedEarnings

X instant,
credit

Eredménytartalék

A saját tőke összetevője, amely magában foglalja a gazdál Példa: IAS 1 78 e, példa:
kodó egység halmozott fel nem osztott eredményét vagy IAS 1 IG6
hiányát.

ifrs-full

RetainedEarningsMember

member

Felhalmozott eredmény
[member]

Ez az elem a saját tőke azon összetevőjét jelöli, amely Közzététel: IAS 1 106, példa:
magában foglalja a gazdálkodó egység halmozott fel IAS 1 108
nem osztott eredményét vagy hiányát.

ifrs-full

RetentionPayables

X instant,
credit

Visszatartásból származó
kötelezettségek

A gazdálkodó egység által a vonatkozó feltételek teljesü Általános gyakorlat: IAS 1 78
léséig visszatartott kifizetések összege.

ifrs-full

RetirementsIntangibleAsset
sAndGoodwill

X duration,
credit

Használatból történő kivonás – Az immateriális javak és a goodwill csökkenése haszná Általános gyakorlat:
immateriális javak és goodwill latból való kivonás miatt. [Hivatkozás: Immateriális javak IAS 38 118 e
és goodwill]

ifrs-full

RetirementsIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

X duration,
credit

Használatból történő kivonás – Az immateriális javak (a goodwill kivételével) csökkenése Általános gyakorlat:
immateriális javak a goodwill
használatból való kivonás miatt. [Hivatkozás: Immateriális IAS 38 118 e
kivételével
javak a goodwill kivételével]

HU

Az átszervezésre képzett céltartalék összege – átszervezés Példa: IAS 37 70
többek között egy üzletág értékesítése vagy felszámolása;
egy adott országban vagy régióban lévő telephelyek bezá
rása vagy a tevékenységek egyik országból vagy régióból
egy másikba történő áthelyezése; az irányítási szervezet
megváltoztatása; valamint olyan alapvető átszervezések,
amelyek lényeges hatást gyakorolnak a gazdálkodó egység
tevékenységének jellegére és súlypontjára. [Hivatkozás:
Egyéb céltartalékok]

ifrs-full

L 429/660

Előtag

Átszervezési céltartalék
[abstract]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
2020.12.18.

Az elem típusa
és attribútumai

ifrs-full

RetirementsPropertyPlantAn
dEquipment

X duration,
credit

Használatból történő kivonás – Az ingatlanok, gépek és berendezések csökkenése haszná Általános gyakorlat: IAS 16 73 e
ingatlanok, gépek és
latból való kivonás miatt. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek
berendezések
és berendezések]

ifrs-full

RetrospectiveApplicationAnd
RetrospectiveRestatementAxis

axis

Visszamenőleges alkalmazás és
visszamenőleges
újramegállapítás [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IAS 1
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel közzététel: IAS 8
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg. közzététel: IAS 8
közzététel: IAS 8

ifrs-full

ReturnOnPlanAssetsNetDefi
nedBenefitLiabilityAsset

X duration,
debit

Program eszközeinek hozama,
kamatbevétel vagy -ráfordítás
nélkül – nettó meghatározott
juttatási kötelezettség (eszköz)

A nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) Közzététel: IAS 19 141 c i
csökkenése (növekedése) a program eszközeinek hozama
miatt, a kamatbevételben vagy -ráfordításban szereplő
összegek nélkül. A program eszközeinek hozama a
program eszközeiből származó kamat, osztalék és egyéb
bevétel, valamint a program eszközeinek realizált és nem
realizált nyeresége vagy vesztesége, csökkentve a program
eszközeinek kezelésével kapcsolatos költségekkel és a
program által fizetendő adóval (a meghatározott juttatási
kötelem jelenértékének értékeléséhez használt aktuáriusi
feltételezésekben foglalt adó kivételével). [Hivatkozás:
Program eszközei [member]; Nettó meghatározott jutta
tási kötelezettség (eszköz); Aktuáriusi feltételezések [mem
ber]; Kamatráfordítás (-bevétel) – nettó meghatározott
juttatási kötelezettség (eszköz)]

ifrs-full

ReturnOnReimbursement
Rights

X duration,
debit

Visszatérítési jogok hozama,
kamatbevétel vagy -ráfordítás
nélkül

A visszatérítési jogok növekedése (csökkenése) e jogok Közzététel: IAS 19 141 c i
hozama miatt, a kamatbevételben vagy -ráfordításban
szereplő összegek nélkül. [Hivatkozás: Visszatérítési jogok,
valós értéken; Kamatbevétel – visszatérítési jogok]

ifrs-full

RevaluationIncreaseDecrease
IntangibleAssetsOtherThan
Goodwill

X duration,
debit

Átértékelési növekedés
(csökkenés), immateriális javak
a goodwill kivételével

A valós értékre történő átértékelésből származó növe Közzététel: IAS 38 118 e iii
kedés (csökkenés) az immateriális javakban, a goodwill
kivételével. [Hivatkozás: Immateriális javak a goodwill
kivételével; Átértékelési többlet]

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

HU

106 b,
28 f i,
29 c i,
49 b i

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
L 429/661

ifrs-full

RevaluationIncreaseDecrease
PropertyPlantAndEquipment

X duration,
debit

ifrs-full

RevaluationOfIntangibleAsset
sAbstract

ifrs-full

RevaluationSurplus

X instant,
credit

Átértékelési többlet

A saját tőke összetevője, amely magában foglalja az Közzététel: IAS 16 39, közzététel:
eszközök átértékeléséből származó, az egyéb átfogó jöve IAS 38 85
delemben megjelenített halmozott átértékelési többletet.
[Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

RevaluationSurplusMember

member

Átértékelési többlet [member]

Ez az elem a saját tőke azon összetevőjét jelöli, amely Példa: IAS 1 108, közzététel: IAS
magában foglalja az eszközök átértékeléséből származó, 16 39, közzététel: IFRS 1 IG10
az egyéb átfogó jövedelemben megjelenített halmozott
átértékelési többletet. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövede
lem]

ifrs-full

Revenue

X duration,
credit

Bevételek

A gazdálkodó egység szokásos tevékenységéből származó
jövedelem. A jövedelem az eszközök növekedése vagy a
kötelezettségek csökkenése, amely azt eredményezi, hogy
a saját tőke a sajáttőke-követelések birtokosainak hozzá
járulásától eltérő okból nő.

ifrs-full

RevenueAbstract

ifrs-full

RevenueAndOperatingIncome

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Átértékelési növekedés
A valós értékre történő átértékelésből származó növe Közzététel: IAS 16 73 e iv,
(csökkenés) – ingatlanok, gépek kedés (csökkenés) az ingatlanokban, gépekben és beren közzététel: IAS 16 77 f
és berendezések
dezésekben. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezé
sek; Átértékelési többlet]

HU

Az elem típusa
és attribútumai

L 429/662

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

Immateriális javak átértékelése
[abstract]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Közzététel: IAS 1 82 a, példa: IAS
1 103, példa: IAS 1 102,
közzététel: IFRS 12 B12 b v,
példa: IFRS 12 B10 b, közzététel:
IFRS 5 33 b i, közzététel:
IFRS 8 28 a, közzététel:
IFRS 8 23 a, közzététel:
IFRS 8 32, közzététel:
IFRS 8 33 a, közzététel:
IFRS 8 34

Bevétel [abstract]

Bevétel és egyéb működési
bevétel

A gazdálkodó egység bevételének és egyéb működési Általános gyakorlat: IAS 1 85
bevételének együttes összege. [Hivatkozás: Bevételek]

2020.12.18.

X duration,
credit

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Beruházási szerződésekből
származó bevétel

A beruházási szerződésekből származó bevétel összege. A Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
beruházási szerződés olyan szerződés, amelyet kifejezetten
egy eszköz vagy egy olyan eszközcsoport létrehozására
kötöttek, amelynek elemei a kivitelezésüket, a technológi
ájukat és funkciójukat vagy alapvető céljukat, vagy
felhasználásukat tekintve szorosan összetartoznak, vagy
kapcsolódnak egymáshoz. [Hivatkozás: Bevételek]

ifrs-full

RevenueFromContractsWith
Customers

X duration,
credit

Vevői szerződésekből
származó bevétel

A vevői szerződésekből származó bevétel összege. A vevő Közzététel: IFRS 15 113 a,
az a fél, amely a gazdálkodó egységgel szerződést köt a közzététel: IFRS 15 114
gazdálkodó egység szokásos tevékenységeinek eredményét
képező áruk vagy szolgáltatások ellenértékért való
megszerzésére.

ifrs-full

RevenueFromDividends

X duration,
credit

Osztalékbevétel

A bevételként megjelenített osztalék összege. Az osztalék Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
a nyereségnek a tőkebefektetés-tulajdonosok között,
meghatározott tőkekategóriába történt befektetéseik
arányában történő felosztása.

ifrs-full

RevenueFromGovernment
Grants

X duration,
credit

Állami támogatásokból
származó bevétel

Az állami támogatáshoz kapcsolódóan megjelenített Általános gyakorlat: IAS 20 39 b
bevétel összege. [Hivatkozás: Állami támogatások]

ifrs-full

RevenueFromHotelOperations

X duration,
credit

Szállodaüzemeltetésből
származó bevétel

A szállodaüzemeltetésből származó bevétel összege. Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
[Hivatkozás: Bevételek]

ifrs-full

RevenueFromInsuranceCont
ractsIssuedWithoutReduction
ForReinsuranceHeld

X duration,
credit

Kibocsátott biztosítási
szerződésekből származó
bevétel, meglévő
viszontbiztosítás levonása
nélkül

A kibocsátott biztosítási szerződésekből származó bevétel Példa: IAS 1 85 (hatályát veszti:
összege a meglévő viszontbiztosítás levonása nélkül. 2021.1.1.), példa: IFRS 4 IG24 a
(hatályát veszti: 2021.1.1.), példa:
[Hivatkozás: Bevételek]
IFRS 4 37 b (hatályát veszti:
2021.1.1.)

ifrs-full

RevenueFromInterest

X duration,
credit

Kamatbevétel

A kamatból származó bevétel összege.

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c,
közzététel: IFRS 12 B13 e,
közzététel: IFRS 8 23 c,
közzététel: IFRS 8 28 e

L 429/663

X duration,
credit

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

RevenueFromConstruction
Contracts

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Korábbi időszakokban
kielégített vagy részben
teljesített teljesítési kötelmekből
származó bevétel

A korábbi időszakokban teljesített vagy részben teljesített Közzététel: IFRS 15 116 c
teljesítési kötelmekből származó bevétel összege. [Hivat
kozás: Teljesítési kötelmek [member]; Vevői szerződé
sekből származó bevétel]

X duration,
credit

Reklámszolgáltatások
nyújtásából származó bevétel

A reklámszolgáltatások nyújtásából származó bevétel Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
összege. [Hivatkozás: Bevételek]

RevenueFromRenderingOf
CargoAndMailTransportServi
ces

X duration,
credit

Teher- és postaforgalmi
szállítási szolgáltatások
nyújtásából származó bevétel

A teher- és postaforgalmi szállítási szolgáltatások nyújtá Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
sából származó bevétel összege. [Hivatkozás: Bevételek]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfDa
taServices

X duration,
credit

Adatszolgáltatás nyújtásából
származó bevétel

Az adatszolgáltatás nyújtásából származó bevétel összege. Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
[Hivatkozás: Bevételek]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfGa
mingServices

X duration,
credit

Játékszolgáltatás nyújtásából
származó bevétel

A játékszolgáltatás nyújtásából származó bevétel összege. Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
[Hivatkozás: Bevételek]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfIn
formationTechnologyConsul
tingServices

X duration,
credit

Információtechnológiai
tanácsadás nyújtásából
származó bevétel

Az információtechnológiával kapcsolatos tanácsadási szol Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
gáltatás nyújtásából származó bevétel összege. [Hivatko
zás: Bevételek]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfIn
formationTechnologyMainte
nanceAndSupportServices

X duration,
credit

Információtechnológiai
karbantartási és támogatási
szolgáltatások nyújtásából
származó bevétel

Az információtechnológiával kapcsolatos karbantartási és Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
támogatási szolgáltatások nyújtásából származó bevétel
összege. [Hivatkozás: Bevételek]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfIn
formationTechnologyServices

X duration,
credit

Információtechnológiai
szolgáltatások nyújtásából
származó bevétel

Az információtechnológiai szolgáltatások nyújtásából Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
származó bevétel összege. [Hivatkozás: Bevételek]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfIn
terconnectionServices

X duration,
credit

Összekapcsolási szolgáltatás
nyújtásból származó bevétel

A más szolgáltatók részére összekapcsolási szolgáltatás Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
nyújtásból származó bevétel összege. [Hivatkozás: Bevéte
lek]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfIn
ternetAndDataServices

X duration,
credit

Internet- és adatszolgáltatás
nyújtásból származó bevétel

Az internet- és adatszolgáltatás nyújtásból származó Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
bevétel összege. [Hivatkozás: Bevételek]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfIn
ternetAndDataServicesAbst
ract

RevenueFromPerformanceOb X duration,
ligationsSatisfiedOrPartiallySa credit
tisfiedInPreviousPeriods

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfAd
vertisingServices

ifrs-full

HU

ifrs-full

L 429/664

Előtag

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
2020.12.18.

Internet- és adatszolgáltatás
nyújtásból származó bevétel
[abstract]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfIn
ternetServices

X duration,
credit

Internetszolgáltatás nyújtásból
származó bevétel

ifrs-full

RevenueFromRenderingOf
LandLineTelephoneServices

X duration,
credit

Vezetékes
A vezetékes telefonszolgáltatásból származó bevétel Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
telefonszolgáltatásból származó összege. [Hivatkozás: Bevételek]
bevétel

ifrs-full

RevenueFromRenderingOf
MobileTelephoneServices

X duration,
credit

Mobiltelefon-szolgáltatásból
származó bevétel

A mobiltelefon-szolgáltatásból származó bevétel összege. Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
[Hivatkozás: Bevételek]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfOt
herTelecommunicationServi
ces

X duration,
credit

Egyéb telekommunikációs
szolgáltatás nyújtásából
származó bevétel

Az olyan telekommunikációs szolgáltatások nyújtásából Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
származó bevétel, amelyeket a gazdálkodó egység azonos
kimutatáson vagy megjegyzésen belül nem tesz közzé
elkülönítetten. [Hivatkozás: Bevételek]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfPas X duration,
credit
sengerTransportServices

Személyszállítási szolgáltatások
nyújtásából származó bevétel

A személyszállítási szolgáltatások nyújtásából származó Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
bevétel összege. [Hivatkozás: Bevételek]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfP
rintingServices

Nyomtatási szolgáltatások
nyújtásából származó bevétel

A nyomtatási szolgáltatás nyújtásból származó bevétel Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
összege. [Hivatkozás: Bevételek]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfSer X duration,
credit
vices

Szolgáltatások nyújtásából
származó bevétel

A szolgáltatások nyújtásából származó bevétel összege. Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
[Hivatkozás: Bevételek]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfSer X duration,
vicesRelatedPartyTransactions credit

Szolgáltatások nyújtásából
származó bevétel – kapcsolt
felekkel folytatott ügyletek

A kapcsolt felekkel folytatott ügyletek keretében történő Példa: IAS 24 21 c
szolgáltatásnyújtásból származó bevétel összege. [Hivatko
zás: Bevételek; Kapcsolt felek [member]]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfTe
lecommunicationServices

Telekommunikációs
szolgáltatás nyújtásából
származó bevétel

A telekommunikációs szolgáltatások nyújtásából szár Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
mazó bevétel összege. [Hivatkozás: Bevételek]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfTe
lecommunicationService
sAbstract

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfTe
lephoneServices

X duration,
credit

Telefonszolgáltatás nyújtásából
származó bevétel

A telefonszolgáltatás nyújtásából
összege. [Hivatkozás: Bevételek]

ifrs-full

RevenueFromRenderingOfT
ransportServices

X duration,
credit

Szállítási szolgáltatások
nyújtásából származó bevétel

A szállítási szolgáltatások nyújtásából származó bevétel Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
összege. [Hivatkozás: Bevételek]

X duration,
credit

X duration,
credit

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Az internetszolgáltatás nyújtásból származó bevétel Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
összege. [Hivatkozás: Bevételek]
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Címke
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Az elem típusa
és attribútumai

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

Telekommunikációs
szolgáltatás nyújtásából
származó bevétel [abstract]
származó

bevétel Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
L 429/665

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

ifrs-full

RevenueFromRoomOccu
pancyServices

X duration,
credit

Bevétel szálláshelyszolgáltatásból

A szálláshely-szolgáltatásból származó bevétel összege. Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
[Hivatkozás: Bevételek]

ifrs-full

RevenueFromRoyalties

X duration,
credit

Jogdíjbevétel

A jogdíjakból származó bevétel összege.

ifrs-full

RevenueFromSaleOfAgricultu X duration,
credit
ralProduce

Mezőgazdasági termékek
értékesítéséből származó
bevétel

A mezőgazdasági termékek értékesítéséből származó Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
bevétel összege. [Hivatkozás: Bevételek]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfAlcoho
lAndAlcoholicDrinks

X duration,
credit

Alkohol és alkoholtartalmú
italok értékesítéséből származó
bevétel

Az alkohol és alkoholtartalmú italok értékesítéséből szár Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
mazó bevétel összege. [Hivatkozás: Bevételek]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfBooks

X duration,
credit

Könyvek értékesítéséből
származó bevétel

A könyvek értékesítéséből származó bevétel összege. Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
[Hivatkozás: Bevételek]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfCopper

X duration,
credit

Réz értékesítéséből származó
bevétel

A réz értékesítéséből származó bevétel összege. [Hivatko Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
zás: Bevételek]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfCrudeOil

X duration,
credit

Nyersolaj értékesítéséből
származó bevétel

A nyersolaj értékesítéséből származó bevétel összege. Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
[Hivatkozás: Rövid lejáratú nyersolaj; Bevételek]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfElectricity

X duration,
credit

Villamos energia értékesítéséből A villamos energia értékesítéséből származó bevétel Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
származó bevétel
összege. [Hivatkozás: Bevételek]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfFoodAnd X duration,
credit
Beverage

Étel és ital értékesítéséből
származó bevétel

ifrs-full

RevenueFromSaleOfGold

X duration,
credit

Arany értékesítéséből származó Az arany értékesítéséből származó bevétel összege. [Hivat Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
bevétel
kozás: Bevételek]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfGoods

X duration,
credit

Áruértékesítésből származó
bevétel

Az áruk értékesítéséből származó bevétel összege. [Hivat Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
kozás: Bevételek]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfGoodsRe
latedPartyTransactions

X duration,
credit

Áruértékesítésből származó
bevétel – kapcsolt felekkel
folytatott ügyletek

A kapcsolt felekkel folytatott ügyletek keretében történő Példa: IAS 24 21 a
áruértékesítésből származó bevétel összege. [Hivatkozás:
Bevételek; Kapcsolt felek [member]]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfNatural
Gas

X duration,
credit

Földgáz értékesítéséből
származó bevétel

A földgáz értékesítéséből származó bevétel összege. Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
[Hivatkozás: Rövid lejáratú földgáz; Bevételek]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfOilAnd
GasProducts

X duration,
credit

Olaj és gáztermékek
értékesítéséből származó
bevétel

Az olaj és gáztermékek értékesítéséből származó bevétel Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
összege. [Hivatkozás: Bevételek]

L 429/666

Előtag

Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az étel és ital értékesítéséből származó bevétel összege. Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
[Hivatkozás: Bevételek]

2020.12.18.

Az elem típusa
és attribútumai

ifrs-full

RevenueFromSaleOfPetroleu
mAndPetrochemicalProducts

X duration,
credit

Kőolaj- és petrolkémiai
termékek értékesítéséből
származó bevétel

A kőolaj- és petrolkémiai termékek értékesítéséből szár Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
mazó bevétel összege. [Hivatkozás: Rövid lejáratú kőolajés petrolkémiai termék; Bevételek]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfPublicati
ons

X duration,
credit

Kiadványok értékesítéséből
származó bevétel

A kiadványok értékesítéséből származó bevétel összege. Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
[Hivatkozás: Bevételek]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfSilver

X duration,
credit

Ezüst értékesítéséből származó
bevétel

Az ezüst értékesítéséből származó bevétel összege. [Hivat Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
kozás: Bevételek]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfSugar

X duration,
credit

Cukor értékesítéséből származó A cukor értékesítéséből származó bevétel összege. [Hivat Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
bevétel
kozás: Bevételek]

ifrs-full

RevenueFromSaleOfTelecom
municationEquipment

X duration,
credit

Telekommunikációs eszközök
értékesítéséből származó
bevétel

ifrs-full

RevenueMultipleMeasuremen
tInputMember

member

Bevételi szorzó, értékelési input Ez az elem az értékelési inputként használt bevételi Példa: IFRS 13 93 d, példa:
[member]
szorzót jelöli.
IFRS 13 IE63

ifrs-full

RevenueOfAcquiree

X duration,
credit

Felvásárolt bevétele a
felvásárlás időpontja óta

A felvásárolt bevételének összege az akvizíció időpontja Közzététel: IFRS 3 B64 q i
óta, amely az átfogó jövedelemre vonatkozó konszolidált
kimutatásban szerepel. [Hivatkozás: Bevételek]

ifrs-full

RevenueOfCombinedEntity

X duration,
credit

Egyesített gazdálkodó egység
bevétele úgy, mintha a
kombináció az időszak
kezdetén történt volna

Az egyesített gazdálkodó egység bevétele úgy, mintha Közzététel: IFRS 3 B64 q ii
valamennyi, az év során lebonyolított üzleti kombináció
akvizíciójának időpontja az éves beszámolási időszak
kezdőnapja lett volna. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk
[member]; Bevételek]

ifrs-full

RevenueRecognisedOnExc
hangingConstructionServices
ForFinancialAsset

X duration,
credit

Építési szolgáltatások pénzügyi
eszközre történő cseréjén
megjelenített bevétel

A szolgáltatási koncessziós megállapodásokban az építési Közzététel: SIC 29 6A
szolgáltatás pénzügyi eszközre történő cseréjekor megjele
nített bevétel. [Hivatkozás: Szolgáltatási koncessziós
megállapodások [member]; Vevői szerződésekből szár
mazó bevétel]

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

A telekommunikációs eszközök értékesítéséből származó Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
bevétel összege. [Hivatkozás: Bevételek]

L 429/667

X duration,
credit

Építési szolgáltatások
immateriális eszközre történő
cseréjén megjelenített bevétel

A szolgáltatási koncessziós megállapodásokban az építési Közzététel: SIC 29 6A
szolgáltatás immateriális eszközre történő cseréjekor
megjelenített bevétel. [Hivatkozás: Szolgáltatási koncesz
sziós megállapodások [member]; Vevői szerződésekből
származó bevétel]

ifrs-full

RevenueThatWasIncludedIn
ContractLiabilityBalanceAtBe
ginningOfPeriod

X duration,
credit

Bevétel, amely a szerződéses
kötelezettségek egyenlegében
szerepelt az időszak kezdetén

Azon bevétel összege, amely az időszak kezdetén a szer Közzététel: IFRS 15 116 b
ződéses kötelezettségek egyenlegének része volt. [Hivatko
zás: Szerződéses kötelezettségek; Vevői szerződésekből
származó bevétel]

ifrs-full

ReversalAllowanceAccount
X duration
ForCreditLossesOfFinancialAs
sets

Visszaírás – pénzügyi eszközök Értékvesztés visszaírásából származó csökkenés a pénz Általános gyakorlat: IFRS 7 16
hitelezési veszteségeinek
ügyi eszközök hitelezési veszteségeinek értékvesztési (hatályát veszti: 2021.1.1.)
értékvesztési számlája
számláján. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök hitelezési vesz
teségeinek értékvesztési számlája]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLoss

X duration,
credit

Értékvesztés miatti veszteség
visszaírása

Az az összeg, amelyet egy korábban megjelenített érték Közzététel: IAS 36 130 b,
vesztés miatti veszteséget követően az eszköz vagy pénz közzététel: IAS 36 130 d ii
termelő egység könyv szerinti értékének növekedéseként
megjelenítve adódik annak megtérülő értéke. [Hivatkozás:
Értékvesztés miatti veszteség]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRe
cognisedInOtherComprehen
siveIncome

X duration,
credit

Egyéb átfogó jövedelemben
visszaírt értékvesztés miatti
veszteség

Az értékvesztés miatti veszteség visszaírásának az egyéb Közzététel: IAS 36 126 d,
átfogó jövedelemben megjelenített összege. [Hivatkozás: közzététel: IAS 36 129 b
Értékvesztés miatti veszteség visszaírása; Egyéb átfogó
jövedelemben elszámolt értékvesztés miatti veszteség]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRe
cognisedInOtherComprehen
siveIncomeIntangibleAsset
sOtherThanGoodwill

X duration

Egyéb átfogó jövedelemben
visszaírt értékvesztés miatti
veszteség – immateriális javak
a goodwill kivételével

A goodwilltől eltérő immateriális javak értékvesztés miatti Közzététel: IAS 38 118 e iii
veszteségének az egyéb átfogó jövedelemben visszaírt
összege. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelemben visszaírt
értékvesztés miatti veszteség; Immateriális javak a good
will kivételével]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRe
cognisedInOtherComprehen
siveIncomePropertyPlantAn
dEquipment

X duration

Egyéb átfogó jövedelemben
visszaírt értékvesztés miatti
veszteség – ingatlanok, gépek
és berendezések

Az ingatlanok, gépek és berendezések értékvesztés miatti Közzététel: IAS 16 73 e iv
veszteségének az egyéb átfogó jövedelemben visszaírt
összege. [Hivatkozás: Egyéb átfogó jövedelemben visszaírt
értékvesztés miatti veszteség; Ingatlanok, gépek és beren
dezések]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRe
cognisedInProfitOrLoss

X duration,
credit

Eredményben visszaírt
értékvesztés miatti veszteség

Az értékvesztés miatti veszteség visszaírásának az ered Közzététel: IAS 36 126 b,
ményben elszámolt összege. [Hivatkozás: Értékvesztés közzététel: IAS 36 129 b
miatti veszteség visszaírása; Eredmény]

Hivatkozások

2020.12.18.

RevenueRecognisedOnExc
hangingConstructionServices
ForIntangibleAsset

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai

L 429/668

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

ReversalOfImpairmentLossRe
cognisedInProfitOrLossBiolo
gicalAssets

X duration

Eredményben visszaírt
értékvesztés miatti veszteség –
biológiai eszközök

A biológiai eszközök értékvesztés miatti veszteségének az Közzététel: IAS 41 55 b
eredményben visszaírt összege. [Hivatkozás: Eredményben
visszaírt értékvesztés miatti veszteség; Biológiai eszközök]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRe
cognisedInProfitOrLossIntan
gibleAssetsOtherThanGood
will

X duration

Eredményben visszaírt
értékvesztés miatti veszteség –
immateriális javak a goodwill
kivételével

A goodwilltől eltérő immateriális javak értékvesztés miatti Közzététel: IAS 38 118 e v
veszteségének az eredményben visszaírt összege. [Hivatko
zás: Eredményben visszaírt értékvesztés miatti veszteség;
Immateriális javak a goodwill kivételével]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRe
cognisedInProfitOrLossInvest
mentProperty

X duration

Eredményben visszaírt
értékvesztés miatti veszteség –
befektetési célú ingatlan

A befektetési célú ingatlan értékvesztés miatti veszte Közzététel: IAS 40 76 g,
ségének az eredményben visszaírt összege. [Hivatkozás: közzététel: IAS 40 79 d v
Eredményben visszaírt értékvesztés miatti veszteség;
Befektetési célú ingatlan]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRe
cognisedInProfitOrLossLoan
sAndAdvances

X duration

Eredményben visszaírt
értékvesztés miatti veszteség –
kölcsönök és előlegek

A kölcsönök és előlegek értékvesztés miatti veszteségének Általános gyakorlat: IAS 1 85
az eredményben visszaírt összege. [Hivatkozás: Ered
ményben visszaírt értékvesztés miatti veszteség]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRe
cognisedInProfitOrLossPro
pertyPlantAndEquipment

X duration

Eredményben visszaírt
értékvesztés miatti veszteség –
ingatlanok, gépek és
berendezések

Az ingatlanok, gépek és berendezések értékvesztés miatti Közzététel: IAS 1 98 a,
veszteségének az eredményben visszaírt összege. [Hivatko közzététel: IAS 16 73 e vi
zás: Eredményben visszaírt értékvesztés miatti veszteség;
Ingatlanok, gépek és berendezések]

ifrs-full

ReversalOfImpairmentLossRe
cognisedInProfitOrLossTrade
Receivables

X duration,
credit

Eredményben visszaírt
értékvesztés miatti veszteség –
vevőkövetelések

A vevőkövetelések értékvesztés miatti veszteségének az Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
eredményben visszaírt összege. [Hivatkozás: Eredményben
visszaírt értékvesztés miatti veszteség; Vevőkövetelések]

ifrs-full

ReversalOfInventoryWrite
down

X duration

Készlet leértékelésének
visszaírása

A nettó realizálható érték növekedéséből származó, a Közzététel: IAS 1 98 a,
készletek bármely korábbi leírásának visszaírt összegét a közzététel: IAS 2 36 f
készletek ráfordításként elszámolt összegének csökkenése
ként kell elszámolni. [Hivatkozás: Készletek; Készlet leérté
kelése]

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
L 429/669

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Átszervezési költségre képzett
céltartalékok feloldása

Az átszervezési költségre képzett céltartalékok feloldá Közzététel: IAS 1 98 b
sának összege. [Hivatkozás: Átszervezési céltartalék]

ifrs-full

ReversedUnsettledLiabilities
ContingentLiabilitiesRecogni
sedInBusinessCombination

X duration,
debit

Visszaírt nem teljesített
Az üzleti kombinációból származó, nem teljesített és Közzététel: IFRS 3 B67 c
kötelezettségek – üzleti
visszaírt függő kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Üzleti
kombinációból származó függő kombinációból származó függő kötelezettségek; Üzleti
kötelezettségek
kombinációk [member]]

ifrs-full

ReverseRepurchaseAgree
mentsAndCashCollateralOn
SecuritiesBorrowed

X instant,
debit

Értékpapír-kölcsönvételhez
kapcsolódó fordított
visszavásárlási megállapodások
és készpénzbiztosítékok

Az értékpapír-kölcsönvételhez kapcsolódó fordított vissza Általános gyakorlat: IAS 1 55
vásárlási megállapodással és készpénzbiztosítékkal össze
függő újraértékesítés céljából vásárolt instrumentumok
összege. [Hivatkozás: Értékpapír-kölcsönadáshoz kapcso
lódó visszavásárlási megállapodások és készpénzbiztosíté
kok]

ifrs-full

RightofuseAssetFairValueUse
dAsDeemedCost

X instant,
debit

Használati jogot megtestesítő
eszközök valós értékének
használata vélelmezett
bekerülési értékként

Azon használatijog-eszközök összege, amelyeknél a Közzététel: IFRS 1 30
gazdálkodó egység a valós értéket alkalmazta vélelmezett
bekerülési értékként a pénzügyi helyzetre vonatkozó,
IFRS-ek szerinti nyitó kimutatásában. [Hivatkozás: Hasz
nálatijog-eszközök]

ifrs-full

RightofuseAssets

X instant,
debit

Használatijog-eszközök

A lízingbevevőnek a mögöttes eszköz lízingfutamidő Közzététel: IFRS 16 53 j
alatti használatára vonatkozó jogát megtestesítő eszközök
összege. A mögöttes eszköz a lízing tárgyát képező
eszköz, amelynek használati jogát a lízingbeadó a lízing
bevevő rendelkezésére bocsátja.

ifrs-full

RightofuseAssetsIncreaseDec
reaseInRevaluationSurplus

X duration,
credit

Használatijog-eszközök –
növekedés (csökkenés) az
átértékelési többletben

A használatijog-eszközökhöz kapcsolódó átértékelési Közzététel: IFRS 16 57
többlet növekedése (csökkenése). [Hivatkozás: Átértékelési
többlet; Használatijog-eszközök]

ifrs-full

RightofuseAssetsMember

member

Használatijog-eszközök
[member]

Ez az elem a használatijog-eszközöket jelöli. [Hivatkozás: Közzététel: IFRS 16 33
Használatijog-eszközök]

ifrs-full

RightofuseAssetsRevaluation
Surplus

X instant,
credit

Használatijog-eszközök –
átértékelési többlet

A használatijog-eszközökhöz kapcsolódó átértékelési Közzététel: IFRS 16 57
többlet összege. [Hivatkozás: Átértékelési többlet; Haszná
latijog-eszközök]

ifrs-full

RightofuseAssetsRevaluedAs
setsAtCost

X instant,
debit

Használatijog-eszközök –
átértékelt eszközök, bekerülési
értéken

A használatijog-eszközök azon összege, amelyet akkor Közzététel: IFRS 16 57
jelenítettek volna meg, ha az átértékelt eszközöket a beke
rülésiérték-modell szerint tartják nyilván. [Hivatkozás:
Használatijog-eszközök]

2020.12.18.

X duration,
credit

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ReversalOfProvisionsForCos
tOfRestructuring

HU

ifrs-full

L 429/670

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

X instant,
debit

Használatijog-eszközök,
amelyek nem felelnek meg a
befektetési célú ingatlan
fogalmának

Azon használatijog-eszközök összege, amelyek nem Közzététel: IFRS 16 47 a
felelnek meg a »befektetési célú ingatlan« fogalom
meghatározásnak. [Hivatkozás: Használatijog-eszközök;
Befektetési célú ingatlan]

ifrs-full

RightsPreferencesAndRestric
tionsAttachingToClassOfSha
reCapital

text

Részvénytőke osztályához
kapcsolódó jogok, elsőbbségi
jogok és korlátozások

A részvénytőke adott osztályához kapcsolódó jogok, Közzététel: IAS 1 79 a v
elsőbbségi jogok és korlátozások ismertetése, beleértve
az osztalékfizetéssel és a tőke-visszatérítéssel kapcsolatos
korlátozásokat. [Hivatkozás: Részvénytőke [member]]

ifrs-full

RiskAdjustmentForNonfinan
cialRiskMember

member

Nem pénzügyi kockázatra
vonatkozó kockázati kiigazítás
[member]

Ez az elem azt a kompenzációt jelöli, amelyre a gazdál
kodó egységnek a biztosítási szerződések teljesítésekor a
cash flow-k összegével és ütemezésével kapcsolatos, nem
pénzügyi kockázatokból eredő bizonytalanság viselése
miatt van szüksége.

ifrs-full

RiskDiversificationEffectMem
ber

member

Kockázatdiverzifikáció hatása
[member]

Ez az elem a pénzügyi instrumentumokból eredő kocká Általános gyakorlat: IFRS 7 32
zatok diverzifikációjának hatását jelöli. [Hivatkozás: Pénz
ügyi instrumentumok, csoport [member]]

ifrs-full

RiskExposureAssociatedWit
X instant
hInstrumentsSharingCharacte
ristic

Adott jellemzővel közösen bíró Egy adott jellemzővel közösen bíró pénzügyi instrumen Közzététel: IFRS 7 B8 c
instrumentumokkal
tumokkal kapcsolatos, kockázati koncentrációt jelző
kapcsolatos kockázati kitettség kockázati kitettség összege. [Hivatkozás: Pénzügyi inst
rumentumok, csoport [member]]

ifrs-full

RiskExposuresAxis

axis

Kockázati kitettségek [axis]

ifrs-full

RiskExposuresMember

member

Kockázati kitettségek [member] Ez az elem a kockázati kitettségeket jelöli. Egyéb elemek Közzététel: IFRS 17 128 a
hiányában a »Kockázati kitettségek« tengely alapértékét is (hatályos: 2021.1.1.)
jelöli.

ifrs-full

RoyaltyExpense

X duration,
debit

Jogdíjráfordítás

A jogdíjakkal kapcsolatos ráfordítások összege.

ifrs-full

SaleOrIssueOfTreasuryShares

X duration,
credit

Saját részvények eladása vagy
kibocsátása

A saját részvények eladásából vagy kibocsátásából szár Általános gyakorlat: IAS 1 106 d
mazó növekedés a saját tőkében. [Hivatkozás: Saját rész
vények]

Közzététel: IFRS 17 100 c ii
(hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 101 b (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 107 c (hatályos:
2021.1.1.)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

RightofuseAssetsThatDoNot
MeetDefinitionOfInvestment
Property

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 17 128 a
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel (hatályos: 2021.1.1.)
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Általános gyakorlat: IAS 1 85

L 429/671

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Értékesítési és
marketingráfordítás

A termékek és szolgáltatások forgalomba hozatalával és Általános gyakorlat: IAS 1 85
értékesítésével kapcsolatos ráfordítás összege.

ifrs-full

SalesChannelsAxis

axis

Értékesítési csatornák [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Példa: IFRS 15 B89 g
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

SalesChannelsMember

member

Értékesítési csatornák
[member]

Ez az elem az összes értékesítési csatornát jelöli. Egyéb Példa: IFRS 15 B89 g
elemek hiányában az »Értékesítési csatornák« tengely alap
értékét is jelöli.

ifrs-full

SalesFairValueMeasuremen
tAssets

X duration,
credit

Értékesítések, valós értéken
történő értékelés – eszközök

Az értékesítésből származó csökkenés az eszközök valós Közzététel: IFRS 13 93 e iii
értéken történő értékelésében. [Hivatkozás: Valós értéken
[member]]

ifrs-full

SalesFairValueMeasuremen
tEntitysOwnEquityInstru
ments

X duration,
debit

Értékesítések, valós értéken
történő értékelés – a
gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

Az értékesítésből származó csökkenés az a gazdálkodó Közzététel: IFRS 13 93 e iii
egység saját tőkeinstrumentumai valós értéken történő
értékelésében. [Hivatkozás: Valós értéken [member]; A
gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai [member]]

ifrs-full

SalesFairValueMeasurementLi
abilities

X duration,
debit

Értékesítés, valós értéken
történő értékelés –
kötelezettségek

Az értékesítésből származó csökkenés a kötelezettségek Közzététel: IFRS 13 93 e iii
valós értéken történő értékelésében. [Hivatkozás: Valós
értéken [member]]

ifrs-full

SalesOfPropertyAndOtherAs
setsRelatedPartyTransactions

X duration,
credit

Ingatlanok és más eszközök
értékesítése – kapcsolt felekkel
folytatott ügyletek

A kapcsolt felekkel folytatott ügyletek során a gazdálkodó Példa: IAS 24 21 b
egység által értékesített ingatlanok és egyéb eszközök
összege. [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]

ifrs-full

SecuredBankLoansReceived

X instant,
credit

Biztosítékkal fedezett kapott
banki kölcsönök

A bankoktól kapott, biztosítékkal fedezett kölcsönök Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
összege. [Hivatkozás: Kapott kölcsönök]

ifrs-full

SecuritiesLendingMember

member

Értékpapír-kölcsönzés
[member]

Ez az elem az értékpapírok kölcsönzését jelöli, amelynek Példa: IFRS 7 IG40B, példa:
során a kölcsönbeadó értékpapírokat ad át a kölcsönbe IFRS 7 B33
vevő által nyújtott biztosíték fejében.

ifrs-full

SecuritisationsMember

member

Értékpapírosítás [member]

Ez az elem az értékpapírosítást jelöli, amelynek során az Példa: IFRS 7 B33
egyedi eszközöket poolban gyűjtik össze, majd értékesítik
egy olyan gazdálkodó egységnek, amely az eszközpool
fedezete mellett adósságinstrumentumokat bocsát ki.

2020.12.18.

X duration,
debit

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

SalesAndMarketingExpense

HU

ifrs-full

L 429/672

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

member

Címke

Értékpapírosítási eszközök
[member]

Dokumentációs címke

Hivatkozások

SegmentConsolidationItemsA axis
xis

Szegmenskonszolidációs tételek Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 8 23
[axis]
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

SegmentInWhichNoncurren
tAssetOrDisposalGroupHeld
ForSaleIsPresented

text

Szegmens ismertetése,
Azon bemutatandó szegmens ismertetése, amelyben az Közzététel: IFRS 5 41 d
amelyben az értékesítésre
értékesítésre tartott befektetett eszközöket vagy elidegení
tartott befektetett eszközt vagy tési csoportokat bemutatják. [Hivatkozás: Értékesítésre
elidegenítési csoportot
tartottá minősített befektetett eszközök vagy elidegenítési
bemutatják
csoportok; Értékesítésre tartottá minősített elidegenítési
csoportok [member]]

ifrs-full

SegmentsAxis

axis

Szegmensek [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Példa: IAS 19 138 d, közzététel:
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel IAS 36 130 d ii, közzététel: IFRS
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg. 15 115, példa: IFRS 17 96 c
(hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
IFRS 8 23

ifrs-full

SegmentsMember

member

Szegmensek [member]

Ez az elem egy gazdálkodó egység összes szegmensét Példa: IAS 19 138 d, közzététel:
jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Szegmensek« tengely IAS 36 130 d ii, közzététel: IFRS
alapértékét is jelöli.
15 115, példa: IFRS 17 96 c
(hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
IFRS 8 28

L 429/673

ifrs-full
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SecuritisationVehiclesMember

HU

Ez az elem az értékpapírosítási eszközöket jelöli, amelyek Példa: IFRS 12 B23 a
segítségével az értékpapírosítás során az egyedi eszkö
zöket poolban gyűjtik össze, majd értékesítik egy külön
leges célú gazdasági egységnek, amely az eszközpool fede
zete mellett adósságinstrumentumokat bocsát ki.

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

tevékenységeihez Általános gyakorlat: IAS 1 112 c

Értékesítési, általános és
igazgatási ráfordítás

A gazdálkodó egység értékesítési, általános és igazgatási Általános gyakorlat: IAS 1 85
tevékenységeihez kapcsolódó ráfordítás összege.

ifrs-full

SellingGeneralAndAdministra
tiveExpenseAbstract

Értékesítési, általános és
igazgatási ráfordítás [abstract]

ifrs-full

SellingProfitLossOnFinanceLe
ases

X duration,
credit

Pénzügyi lízingekből származó A pénzügyi lízingekből származó értékesítési nyereség Közzététel: IFRS 16 90 a i
értékesítési nyereség (veszteség) (veszteség). A pénzügyi lízing olyan lízing, amely lénye
gében átadja a mögöttes eszköz tulajdonlásával járó
összes kockázatot és hasznot.

ifrs-full

SensitivityAnalysisForEachTy
peOfMarketRisk

text block

Piaci kockázat típusainak
érzékenységi elemzése [text
block]

Azon piaci kockázatok minden egyes típusára vonatkozó Közzététel: IFRS 7 40 a
érzékenységi vizsgálat közzététele, amelyeknek a gazdál
kodó egység ki van téve, bemutatva, hogy a releváns
kockázati változónak az adott beszámolási fordulónapon
észszerűen lehetséges változásai hogyan befolyásolták
volna az eredményt, valamint a saját tőkét. [Hivatkozás:
Piaci kockázat [member]]

ifrs-full

SensitivityAnalysisToInsuran
ceRisk

text

Biztosítási kockázatra
vonatkozó érzékenységi
elemzés

Egy olyan érzékenységi elemzés ismertetése, amely Közzététel: IFRS 4 39A a
megmutatja, hogy az eredményre és a saját tőkére hogyan (hatályát veszti: 2021.1.1.)
hatott volna, ha a releváns biztosítási kockázati válto
zóban a beszámolási időszak végén észszerűen lehetséges
változások bekövetkeztek volna; az érzékenységi elemzés
elkészítésére használt módszerek és feltételezések; vala
mint az alkalmazott módszerek és feltételezések változásai
az előző időszakhoz képest.

ifrs-full

SeparateManagementEntitie
sAxis

axis

Vezetést ellátó különálló
gazdálkodó egységek [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IAS 24 18A
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

2020.12.18.

SellingGeneralAndAdministra X duration,
debit
tiveExpense

ifrs-full

X duration,
debit
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A gazdálkodó egység értékesítési
kapcsolódó ráfordítás összege.

SellingExpense

HU

Értékesítési ráfordítás

ifrs-full

L 429/674

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Ez az elem azokat a különálló gazdálkodó egységeket Közzététel: IAS 24 18A
Vezetést ellátó különálló
gazdálkodó egységek [member] jelöli, amelyek kulcspozícióban lévő vezetői szolgáltatá
sokat nyújtanak a gazdálkodó egységnek. Egyéb elemek
hiányában a »Vezetést ellátó különálló gazdálkodó
egységek« tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Gazdál
kodó egység vagy az anyavállalat kulcspozícióban lévő
vezetői [member]]

ifrs-full

SeparateMember

member

Egyedi [member]

Ez az elem az egyedi pénzügyi kimutatásokat jelöli. Az Közzététel: IAS 27 4
egyedi pénzügyi kimutatások a gazdálkodó egység által
prezentált olyan kimutatások, amelyek esetében – az
IAS 27 standard előírásaitól függően – a gazdálkodó
egység választhat a leányvállalatokban, a közös vállalko
zásokban és a társult vállalkozásokban lévő befekteté
seknek az IFRS 9 standard szerint bekerülési értéken,
vagy az IAS 28 standardban ismertetett tőkemódszerrel
történő elszámolása között.

ifrs-full

ServiceConcessionArrange
mentsAxis

axis

Szolgáltatási koncessziós
megállapodások [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: SIC 29 6
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

ServiceConcessionArrange
mentsMember

member

Szolgáltatási koncessziós
megállapodások [member]

Ez az elem olyan megállapodásokat jelöl, amelyek alapján Közzététel: SIC 29 6
a gazdálkodó egység (az üzemeltető) szerződéses
viszonyba kerülhet egy másik gazdálkodó egységgel
(átengedő) annak érdekében, hogy olyan tevékenységet
fejtsen ki, amely által a lakosság lényeges gazdasági és
társadalmi létesítményekhez fér hozzá. Az átengedő
lehet az államháztartási vagy a magánszektorban működő
gazdálkodó egység, beleértve a kormányzati szervet is. A
koncessziós megállapodások irányulhatnak például a
vízkitermelési és -ellátási rendszerekre, utakra, gépkocsi
parkolókra, alagutakra, hidakra, repülőterekre és telekom
munikációs hálózatokra. Nem koncessziós megállapo
dásnak minősülő megállapodás például, ha egy gazdál
kodó egység egyes belső szolgáltatásait helyezi ki (pl.
munkahelyi étterem, épület-karbantartás, könyvelés vagy
információtechnológiai
feladatok).
Egyéb
elemek
hiányában a »Szolgáltatási koncessziós megállapodások«
tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás: Kormányzat
[member]]

L 429/675

member
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SeparateManagementEntiti
esMember

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Szolgáltatási koncessziós jogok Ez az elem szolgáltatási koncessziós jogokat jelöl. [Hivat Általános gyakorlat: IAS 38 119
kozás: Szolgáltatási koncessziós megállapodások [mem
[member]
ber]]

ifrs-full

ServicesExpense

X duration,
debit

Szolgáltatások költsége

A szolgáltatásokkal kapcsolatos ráfordítások összege.

ifrs-full

ServicesReceivedRelatedPart
yTransactions

X duration,
debit

Kapott szolgáltatások –
kapcsolt felekkel folytatott
ügyletek

A kapcsolt felekkel folytatott ügyletek keretében igénybe Példa: IAS 24 21 c
vett szolgáltatások összege. [Hivatkozás: Kapcsolt felek
[member]]

ifrs-full

SettledLiabilitiesContingentLi
abilitiesRecognisedInBusiness
Combination

X duration,
debit

Teljesített kötelezettségek,
Az üzleti kombinációból származó, teljesített függő köte Közzététel: IFRS 3 B67 c
üzleti kombinációból származó lezettségek összege. [Hivatkozás: Üzleti kombinációból
függő kötelezettségek
származó függő kötelezettségek]

ifrs-full

SettlementOfLiabilitiesByEnti
tyOnBehalfOfRelatedPartyRe
latedPartyTransactions

X duration

Kötelezettség teljesítése a
A kapcsolt felekkel folytatott ügyletek során a gazdálkodó Példa: IAS 24 21 j
gazdálkodó egység által
egység által egy kapcsolt fél nevében teljesített kötelezett
kapcsolt fél nevében – kapcsolt ségek összege. [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]
felekkel folytatott ügyletek

ifrs-full

SettlementOfLiabilitiesOnBe
X duration
halfOfEntityByRelatedPartyRe
latedPartyTransactions

ifrs-full

SettlementsFairValueMeasure
mentAssets

ifrs-full

Általános gyakorlat: IAS 1 85

A kapcsolt felekkel folytatott ügyletek során a gazdálkodó Példa: IAS 24 21 j
egység nevében egy kapcsolt fél által teljesített kötelezett
ségek összege. [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]

X duration,
credit

Rendezések, valós értéken
történő értékelés – eszközök

A rendezésekből származó csökkenés az eszközök valós Közzététel: IFRS 13 93 e iii
értéken történő értékelésében. [Hivatkozás: Valós értéken
[member]]

SettlementsFairValueMeasure
mentEntitysOwnEquityInstru
ments

X duration,
debit

Rendezések, valós értéken
történő értékelés – a
gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

A rendezésekből származó csökkenés az a gazdálkodó Közzététel: IFRS 13 93 e iii
egység saját tőkeinstrumentumai valós értéken történő
értékelésében. [Hivatkozás: Valós értéken [member]; A
gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai [member]]

ifrs-full

SettlementsFairValueMeasure
mentLiabilities

X duration,
debit

Rendezések, valós értéken
történő értékelés –
kötelezettségek

A rendezésekből származó csökkenés a kötelezettségek Közzététel: IFRS 13 93 e iii
valós értéken történő értékelésében. [Hivatkozás: Valós
értéken [member]]

ifrs-full

SetupCostsMember

member

Induló költségek [member]

Ez az elem a vevői szerződés megkötésével vagy teljesíté Példa: IFRS 15 128 a
sével kapcsolatos költségekből származó megjelenített
eszközök kategóriáját jelöli, amely az induló költségeket
foglalja magában. [Hivatkozás: Vevői szerződés megköté
sével vagy teljesítésével kapcsolatos költségekből származó
megjelenített eszközök]

2020.12.18.

Kötelezettség teljesítése
kapcsolt fél által a gazdálkodó
egység nevében – kapcsolt
felekkel folytatott ügyletek
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ServiceConcessionRightsMem member
ber
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ifrs-full

L 429/676

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

SevenYearsBeforeReportin
gYearMember

member

A beszámoló évét megelőző
hetedik év [member]

Ez az elem azt az évet jelöli, amely a beszámoló évének Közzététel: IFRS 17 130
vége előtt hét évvel ért véget.
(hatályos: 2021.1.1.)

ifrs-full

SharebasedPaymentArrange
mentsMember

member

Részvényalapú kifizetési
megállapodások [member]

Ez az elem olyan megállapodást jelöl a gazdálkodó egység Közzététel: IFRS 2 45
(vagy a csoporthoz tartozó más gazdálkodó egység vagy a
csoporthoz tartozó bármely gazdálkodó egység részvé
nyese) és egy másik fél (beleértve a munkavállalókat is)
között, amely alapján a másik fél jogosult megkapni a)
pénzeszközt vagy a gazdálkodó egység más eszközét egy
olyan összegben, amely a gazdálkodó egység vagy a
csoporthoz tartozó más gazdálkodó egység tőkeinst
rumentumainak (beleértve a részvényeket és a részvényop
ciókat is) az árán (vagy értékén) alapul, vagy b) a gazdál
kodó egység vagy a csoporthoz tartozó más gazdálkodó
egység tőkeinstrumentumait (beleértve a részvényeket és a
részvényopciókat is), feltéve, hogy a meghatározott
megszolgálási feltételek, ha vannak, teljesülnek. Egyéb
elemek hiányában a »Részvényalapú kifizetési megállapo
dások típusai« tengely alapértékét is jelöli.

ifrs-full

ShareIssueRelatedCost

X duration,
debit

Részvénykibocsátáshoz
kapcsolódó költség

A részvénykibocsátáshoz kapcsolódó költség összege.

ifrs-full

ShareOfAmountReclassifiedF
romProfitOrLossToOther
ComprehensiveIncomeApp
lyingOverlayApproachNewly
DesignatedFinancialAssets

X duration,
debit

Részesedés az átfedési
megközelítés alkalmazásával az
eredményből az egyéb átfogó
jövedelembe átsorolt összegből
– újonnan megjelölt pénzügyi
eszközök

A gazdálkodó egység részesedése az újonnan megjelölt Közzététel: IFRS 4 39M b
pénzügyi eszközökhöz kapcsolódóan az átfedési (hatályos: az IFRS 9 első
megközelítés alkalmazásával az eredményből az egyéb alkalmazásától)
átfogó jövedelembe átsorolt összegből.

ifrs-full

ShareOfAmountReportedIn
ProfitOrLossApplyingIFRS9Fi
nancialAssetsToWhichOver
layApproachIsApplied

X duration,
debit

Részesedés az eredményben az
IFRS 9 standard alkalmazásával
bemutatott összegből –
pénzügyi eszközök, amelyekre
az átfedési megközelítést
alkalmazzák

A gazdálkodó egység részesedése az eredményben az IFRS Közzététel: IFRS 4 39M b
9 standard alkalmazásával azon pénzügyi eszközök tekin (hatályos: az IFRS 9 első
tetében bemutatott összegből, amelyekre az átfedési alkalmazásától)
megközelítést alkalmazzák.

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Általános gyakorlat: IAS 1 106 d

L 429/677

X duration,
debit

Részesedés az összegből,
amelyet a pénzügyi eszközök
megjelölésének visszavonása
nélkül az átfedési megközelítés
alkalmazásával átsoroltak volna
az eredményből az egyéb
átfogó jövedelembe

A gazdálkodó egység részesedése abból az összegből, Közzététel: IFRS 4 39M b
amelyet a pénzügyi eszközök megjelölésének az átfedési (hatályos: az IFRS 9 első
megközelítés köréből való visszavonása nélkül átsoroltak alkalmazásától)
volna az eredményből az egyéb átfogó jövedelembe.

ifrs-full

ShareOfAmountThatWould
HaveBeenReportedInProfitOr
LossIfIAS39HadBeenApplied
FinancialAssetsToWhichOver
layApproachIsApplied

X duration,
debit

Részesedés az összegből,
amelyet bemutattak volna az
eredményben, ha az IAS 39
standardot alkalmazták volna –
pénzügyi eszközök, amelyekre
az átfedési megközelítést
alkalmazzák

A gazdálkodó egység részesedése abból az összegből, Közzététel: IFRS 4 39M b
amelyet az átfedési megközelítéssel érintett pénzügyi (hatályos: az IFRS 9 első
eszközök tekintetében akkor mutatott volna be az ered alkalmazásától)
ményben, ha az IFRS 39 standardot alkalmazta volna.

ifrs-full

ShareOfContingentLiabilitie
sIncurredJointlyWithOther
Venturers

X instant,
credit

Közös vállalkozások más
befektetőkkel közösen vállalt
függő kötelezettségeiből való
részesedés

A gazdálkodó egység részesedése azokból a függő kötele Közzététel: IFRS 12 23 b
zettségekből, amelyeket a közös vállalkozások felett közös
ellenőrzéssel rendelkező más befektetőkkel közösen
vállalt. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member];
Közös vállalkozások [member]]

ifrs-full

ShareOfContingentLiabilitie
sOfAssociatesIncurredJointly
WithOtherInvestors

X instant,
credit

Társult vállalkozások más
befektetőkkel közösen vállalt
függő kötelezettségeiből való
részesedés

A gazdálkodó egység részesedése azokból a függő kötele Közzététel: IFRS 12 23 b
zettségekből, amelyeket a társult vállalkozások felett
jelentős befolyással rendelkező más befektetőkkel közösen
vállalt. [Hivatkozás: Társult vállalkozások [member];
Függő kötelezettségek [member]]

ifrs-full

ShareOfContingentLiabilitie
sOfAssociatesMember

member

Társult vállalkozások függő
kötelezettségeiből való
részesedés [member]

Ez az elem a társult vállalkozások függő kötelezettségeiből Példa: IAS 37 88
való részesedést jelöli. [Hivatkozás: Társult vállalkozások
[member]; Függő kötelezettségek [member]]

ifrs-full

ShareOfDebtInstrumentsIssu
edThatAreIncludedInInsurers
RegulatoryCapital

X instant,
credit

A biztosító szavatoló tőkéjének A gazdálkodó egység részesedése a biztosító szavatoló Példa: IFRS 4 39J b (hatályát
tőkéjének részét képező kibocsátott adósságinstrumen veszti: 2021.1.1.)
részét képező kibocsátott
tumok összegéből.
adósságinstrumentumokból
való részesedés

Hivatkozások

2020.12.18.

ShareOfAmountThatWould
HaveBeenReclassifiedFrom
ProfitOrLossToOtherCompre
hensiveIncomeApplyingOver
layApproachIfFinancialAssets
HadNotBeenDedesignated

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai

L 429/678

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Az IFRS 4 standard hatókörébe
tartozó szerződésekből és nem
származékos befektetési
szerződésekből eredő
kötelezettségek miatti
halasztott
adókötelezettségekből való
részesedés

A gazdálkodó egység részesedése az IFRS 4 standard ható Példa: IFRS 4 39J b (hatályát
körébe tartozó szerződésekből és nem származékos befek veszti: 2021.1.1.)
tetési szerződésekből eredő kötelezettségek miatti halasz
tott adókötelezettségek összegéből. [Hivatkozás: Halasz
tott adókötelezettségek]

ifrs-full

ShareOfDerivativeLiabilitiesU X instant,
sedToMitigateRisksArisingFro credit
mAssetsBackingContractsWit
hinScopeOfIFRS4AndNonde
rivativeInvestmentContracts

Az IFRS 4 standard hatókörébe
tartozó szerződéseket fedező
eszközökből és nem
származékos befektetési
szerződésekből eredő
kockázatok mérséklésére
használt származékos
kötelezettségekből való
részesedés

A gazdálkodó egység részesedése az IFRS 4 standard ható Példa: IFRS 4 39J b (hatályát
körébe tartozó szerződéseket fedező eszközökből és nem veszti: 2021.1.1.)
származékos befektetési szerződésekből eredő kockázatok
mérséklésére használt származékos kötelezettségek össze
géből. [Hivatkozás: Származékos termékek [member]]

ifrs-full

ShareOfDerivativeLiabilitiesU X instant,
sedToMitigateRisksArising
credit
FromContractsWithinScopeO
fIFRS4AndNonderivativeIn
vestmentContracts

Az IFRS 4 standard hatókörébe
tartozó szerződésekből és nem
származékos befektetési
szerződésekből eredő
kockázatok mérséklésére
használt származékos
kötelezettségek összegéből való
részesedés

A gazdálkodó egység részesedése az IFRS 4 standard ható Példa: IFRS 4 39J b (hatályát
körébe tartozó szerződésekből és nem származékos befek veszti: 2021.1.1.)
tetési szerződésekből eredő kockázatok mérséklésére hasz
nált származékos kötelezettségek összegéből. [Hivatkozás:
Származékos termékek [member]]

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsDescri X instant,
bedInParagraph39Ea
debit
OfIFRS4CarryingAmountApp
lyingIAS39

Az IFRS 4 standard 39E.
bekezdésének a) pontjában
ismertetett pénzügyi
eszközöknek az IAS 39
standard alkalmazásával
számított könyv szerinti
értékéből való részesedés

A gazdálkodó egység részesedése az IFRS 4 standard 39E. Közzététel: IFRS 4 39J b (hatályát
bekezdésének a) pontjában ismertetett pénzügyi eszkö veszti: 2021.1.1.)
zöknek az IAS 39 standard alkalmazásával számított
könyv szerinti értékéből. Az amortizált bekerülési értéken
értékelt pénzügyi eszközök esetében az értékvesztés elszá
molása miatti kiigazítás előtti összeg. [Hivatkozás: Az
IFRS 4 standard 39E. bekezdésének a) pontjában ismerte
tett pénzügyi eszközök, valós érték]

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsDescri
bedInParagraph39Ea
OfIFRS4FairValue

Az IFRS 4 standard 39E.
bekezdésének a) pontjában
ismertetett pénzügyi eszközök
valós értékéből való részesedés

A gazdálkodó egység részesedése az IFRS 4 standard 39E. Közzététel: IFRS 4 39J b (hatályát
bekezdésének a) pontjában ismertetett pénzügyi eszközök veszti: 2021.1.1.)
valós értékéből. [Hivatkozás: Az IFRS 4 standard 39E.
bekezdésének a) pontjában ismertetett pénzügyi eszközök,
valós érték]

X instant,
debit

L 429/679

X instant,
credit

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ShareOfDeferredTaxLiabilitie
sOnLiabilitiesArisingFrom
ContractsWithinScopeO
fIFRS4AndNonderivativeIn
vestmentContracts

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Az IFRS 4 standard 39E.
bekezdésének a) pontjában
ismertetett, alacsony
hitelkockázattal nem
rendelkező pénzügyi
eszközöknek az IAS 39
standard alkalmazásával
számított könyv szerinti
értékéből való részesedés

A gazdálkodó egység részesedése az IFRS 4 standard 39E. Közzététel: IFRS 4 39J b (hatályát
bekezdésének a) pontjában ismertetett, alacsony hitelkoc veszti: 2021.1.1.)
kázattal nem rendelkező pénzügyi eszközöknek az IAS
39 standard alkalmazásával számított könyv szerinti érté
kéből. Az amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi
eszközök esetében az értékvesztés elszámolása miatti
kiigazítás előtti összeg. [Hivatkozás: Az IFRS 4 standard
39E. bekezdésének a) pontjában ismertetett pénzügyi
eszközök, valós érték]

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsDescri
bedInParagraph39Ea
OfIFRS4ThatDoNotHave
LowCreditRiskFairValue

X instant,
debit

Az IFRS 4 standard 39E.
bekezdésének a) pontjában
ismertetett, alacsony
hitelkockázattal nem
rendelkező pénzügyi eszközök
valós értékéből való részesedés

A gazdálkodó egység részesedése az IFRS 4 standard 39E. Közzététel: IFRS 4 39J b (hatályát
bekezdésének a) pontjában ismertetett, alacsony hitelkoc veszti: 2021.1.1.)
kázattal nem rendelkező pénzügyi eszközök valós értéké
ből. [Hivatkozás: Az IFRS 4 standard 39E. bekezdésének
a) pontjában ismertetett pénzügyi eszközök, valós érték]

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsOt
X instant,
herThanThoseSpecifiedInPa
debit
ragraph39EaOfIFRS4FairValue

Az IFRS 4 standard 39E.
bekezdésének a) pontjában
meghatározott pénzügyi
eszközökön kívüli pénzügyi
eszközök valós értékéből való
részesedés

A gazdálkodó egység részesedése az IFRS 4 standard 39E. Közzététel: IFRS 4 39J b (hatályát
bekezdésének a) pontjában ismertetett pénzügyi eszkö veszti: 2021.1.1.)
zökön kívüli pénzügyi eszközök valós értékéből. [Hivat
kozás: Az IFRS 4 standard 39E. bekezdésének a) pont
jában ismertetett pénzügyi eszközök, valós érték]

ifrs-full

ShareOfFinancialAssetsToW
hichOverlayApproachIsApp
lied

X instant,
debit

Részesedés pénzügyi
eszközökből, amelyekre
átfedési megközelítést
alkalmaznak

A gazdálkodó egység részesedése azon pénzügyi eszközök Közzététel: IFRS 4 39M b
összegéből, amelyekre az átfedési megközelítést alkalmaz (hatályos: az IFRS 9 első
zák. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök]
alkalmazásától)

ifrs-full

ShareOfIncreaseDecreaseInFa
irValueOfFinancialAssetsDesc
ribedInParagraph39Ea
OfIFRS4

X duration,
debit

Az IFRS 4 standard 39E.
bekezdésének a) pontjában
ismertetett pénzügyi eszközök
valós értékének növekedéséből
(csökkenéséből) való részesedés

A gazdálkodó egység részesedése az IFRS 4 standard 39E. Közzététel: IFRS 4 39J b (hatályát
bekezdésének a) pontjában ismertetett pénzügyi eszközök veszti: 2021.1.1.)
valós értékének növekedéséből (csökkenéséből). [Hivatko
zás: Az IFRS 4 standard 39E. bekezdésének a) pontjában
ismertetett pénzügyi eszközök, valós érték]

ifrs-full

ShareOfIncreaseDecreaseInFa
irValueOfFinancialAssetsOt
herThanThoseSpecifiedInPa
ragraph39EaOfIFRS4

X duration,
debit

Az IFRS 4 standard 39E.
bekezdésének a) pontjában
meghatározott pénzügyi
eszközökön kívüli pénzügyi
eszközök valós értékének
növekedéséből (csökkenéséből)
való részesedés

A gazdálkodó egység részesedése az IFRS 4 standard 39E. Közzététel: IFRS 4 39J b (hatályát
bekezdésének a) pontjában ismertetett pénzügyi eszkö veszti: 2021.1.1.)
zökön kívüli pénzügyi eszközök valós értékének növeke
déséből (csökkenéséből). [Hivatkozás: Az IFRS 4 standard
39E. bekezdésének a) pontjában ismertetett pénzügyi
eszközök, valós érték]

2020.12.18.

X instant,
debit

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ShareOfFinancialAssetsDescri
bedInParagraph39Ea
OfIFRS4ThatDoNotHave
LowCreditRiskCarryingAmo
untApplyingIAS39

HU

ifrs-full

L 429/680

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

ifrs-full

ShareOfNonderivativeInvest
mentContractLiabilitiesMeasu
redAtFairValueThroughProfi
tOrLossApplyingIAS39

X instant,
credit

Az eredménnyel szemben valós A gazdálkodó egység részesedése az eredménnyel Közzététel: IFRS 4 39J b (hatályát
értéken értékelt nem
szemben valós értéken értékelt nem származékos befekte veszti: 2021.1.1.)
származékos befektetési
tési szerződésekből eredő kötelezettségeknek az IAS 39
szerződésekből eredő
standard alkalmazásával számított összegéből. [Hivatko
kötelezettségekből való
zás: Származékos termékek [member]]
részesedés az IAS 39
standardot alkalmazva

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensive
IncomeOfAssociatesAndJoint
VenturesAccountedForUsin
gEquityMethod

X duration,
credit

Tőkemódszerrel elszámolt
társult és közös vállalkozások
egyéb átfogó jövedelméből való
részesedés, adózás után

A gazdálkodó egység részesedése a tőkemódszerrel elszá
molt társult és közös vállalkozások egyéb átfogó jövedel
méből, adózás után. [Hivatkozás: Társult vállalkozások
[member]; Tőkemódszerrel elszámolt befektetések; Közös
vállalkozások [member]; Egyéb átfogó jövedelem]

Közzététel: IAS 1 91 a,
közzététel: IFRS 12 B16 c,
közzététel: IFRS 4 39M b
(hatályos: az IFRS 9 első
alkalmazásától)

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensive
IncomeOfAssociatesAndJoint
VenturesAccountedForUsin
gEquityMethodBeforeTax

X duration,
credit

Tőkemódszerrel elszámolt
társult és közös vállalkozások
egyéb átfogó jövedelméből való
részesedés, adózás előtt

A gazdálkodó egység részesedése a tőkemódszerrel elszá
molt társult és közös vállalkozások egyéb átfogó jövedel
méből, adózás előtt. [Hivatkozás: Társult vállalkozások
[member]; Tőkemódszerrel elszámolt befektetések; Közös
vállalkozások [member]; Egyéb átfogó jövedelem]

Közzététel: IAS 1 91 b,
közzététel: IFRS 4 39M b
(hatályos: az IFRS 9 első
alkalmazásától)

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensive
IncomeOfAssociatesAndJoint
VenturesAccountedForUsin
gEquityMethodBeforeTaxAbst
ract

Tőkemódszerrel elszámolt
társult és közös vállalkozások
egyéb átfogó jövedelméből való
részesedés, adózás előtt
[abstract]

A gazdálkodó egység részesedése azon kötelezettségek Közzététel: IFRS 4 39J b (hatályát
összegéből, amelyek az IFRS 4 standard hatókörébe veszti: 2021.1.1.)
tartozó szerződések és nem származékos befektetési szer
ződések biztosító általi kibocsátásából vagy az ilyen szer
ződésekből származó kötelmek biztosító általi teljesíté
séből erednek.

L 429/681

Részesedés olyan
kötelezettségekből, amelyek az
IFRS 4 standard hatókörébe
tartozó szerződések és nem
származékos befektetési
szerződések biztosító általi
kibocsátásából vagy az ilyen
szerződésekből származó
kötelmek biztosító általi
teljesítéséből erednek

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ShareOfLiabilitiesThatAriseBe X instant,
causeInsurerIssuesOrFulfil
credit
sObligationsArisingFrom
ContractsWithinScopeO
fIFRS4AndNonderivativeIn
vestmentContracts

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Tőkemódszerrel elszámolt
társult és közös vállalkozások
egyéb átfogó jövedelméből való
részesedés, adózás után
[abstract]

ShareOfOtherComprehensive
IncomeOfAssociatesAndJoint
VenturesAccountedForUsin
gEquityMethodNetOfTaxAbst
ract

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensive
IncomeOfAssociatesAndJoint
VenturesAccountedForUsin
gEquityMethodThatWillBe
ReclassifiedToProfitOrLossBe
foreTax

X duration,
credit

Részesedés a tőkemódszerrel
elszámolt társult és közös
vállalkozások egyéb átfogó
jövedelméből, amelyet
átsorolnak az eredménybe,
adózás előtt

A tőkemódszerrel elszámolt társult és közös vállalkozások Közzététel: IAS 1 82A
egyéb átfogó jövedelméből az a részesedés, amelyet átso
rolnak az eredménybe, adózás előtt.

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensive
IncomeOfAssociatesAndJoint
VenturesAccountedForUsin
gEquityMethodThatWillBe
ReclassifiedToProfitOrLossNe
tOfTax

X duration,
credit

Részesedés a tőkemódszerrel
elszámolt társult és közös
vállalkozások egyéb átfogó
jövedelméből, amelyet
átsorolnak az eredménybe,
adózás után

A tőkemódszerrel elszámolt társult és közös vállalkozások Közzététel: IAS 1 82A
egyéb átfogó jövedelméből az a részesedés, amelyet átso
rolnak az eredménybe, adózás után.

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensive
IncomeOfAssociatesAndJoint
VenturesAccountedForUsin
gEquityMethodThatWillNot
BeReclassifiedToProfitOrLoss
BeforeTax

X duration,
credit

Részesedés a tőkemódszerrel
elszámolt társult és közös
vállalkozások egyéb átfogó
jövedelméből, amelyet nem
sorolnak át az eredménybe,
adózás előtt

A tőkemódszerrel elszámolt társult és közös vállalkozások Közzététel: IAS 1 82A
egyéb átfogó jövedelméből az a részesedés, amelyet nem
sorolnak át az eredménybe, adózás előtt.

ifrs-full

ShareOfOtherComprehensive
IncomeOfAssociatesAndJoint
VenturesAccountedForUsin
gEquityMethodThatWillNot
BeReclassifiedToProfitOrLoss
NetOfTax

X duration,
credit

Részesedés a tőkemódszerrel
elszámolt társult és közös
vállalkozások egyéb átfogó
jövedelméből, amelyet nem
sorolnak át az eredménybe,
adózás után

A tőkemódszerrel elszámolt társult és közös vállalkozások Közzététel: IAS 1 82A
egyéb átfogó jövedelméből az a részesedés, amelyet nem
sorolnak át az eredménybe, adózás után.

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfAssocia
tesAccountedForUsingEquity
Method

X duration,
credit

Tőkemódszerrel elszámolt
társult vállalkozások
nyereségéből (veszteségéből)
való részesedés

A gazdálkodó egység részesedése a tőkemódszerrel elszá Általános gyakorlat: IAS 1 85
molt társult vállalkozások eredményéből. [Hivatkozás:
Társult vállalkozások [member]; Tőkemódszerrel elszá
molt befektetések; Eredmény]

HU

ifrs-full

L 429/682

Előtag

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

X duration,
credit

Dokumentációs címke

Tőkemódszerrel elszámolt
társult és közös vállalkozások
nyereségéből (veszteségéből)
való részesedés

A gazdálkodó egység részesedése a tőkemódszerrel elszá
molt társult és közös vállalkozások eredményéből. [Hivat
kozás: Társult vállalkozások [member]; Tőkemódszerrel
elszámolt befektetések; Közös vállalkozások [member];
Eredmény]

Hivatkozások

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfAssocia
tesAndJointVenturesAccoun
tedForUsingEquityMetho
dAbstract

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfContinu
ingOperationsOfAssociate
sAndJointVenturesAccounted
ForUsingEquityMethod

X duration,
credit

Tőkemódszerrel elszámolt
társult és közös vállalkozások
folytatódó tevékenységeinek
adózott nyereségéből
(veszteségéből) való részesedés

A gazdálkodó egység részesedése a tőkemódszerrel elszá Közzététel: IFRS 12 B16 a
molt társult és közös vállalkozások folytatódó tevékeny
ségeinek eredményéből. [Hivatkozás: Társult vállalkozások
[member]; Folytatódó tevékenységek [member]; Tőkemód
szerrel elszámolt befektetések; Közös vállalkozások [mem
ber]; Folytatódó tevékenységek eredménye]

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfDisconti
nuedOperationsOfAssociate
sAndJointVenturesAccounted
ForUsingEquityMethod

X duration,
credit

Tőkemódszerrel elszámolt
társult és közös vállalkozások
megszűnt tevékenységeinek
adózott nyereségéből
(veszteségéből) való részesedés

A gazdálkodó egység részesedése a tőkemódszerrel elszá Közzététel: IFRS 12 B16 b
molt társult és közös vállalkozások megszűnt tevékenysé
geinek adózott eredményéből. [Hivatkozás: Társult vállal
kozások [member]; Megszűnt tevékenységek [member];
Tőkemódszerrel elszámolt befektetések; Közös vállalko
zások [member]; Megszűnt tevékenységek eredménye]

ifrs-full

ShareOfProfitLossOfJointVen
turesAccountedForUsingE
quityMethod

X duration,
credit

Tőkemódszerrel elszámolt
közös vállalkozások
nyereségéből (veszteségéből)
való részesedés

A gazdálkodó egység részesedése a tőkemódszerrel elszá Általános gyakorlat: IAS 1 85
molt társult közös vállalkozások eredményéből. [Hivatko
zás: Tőkemódszerrel elszámolt befektetések; Közös vállal
kozások [member]; Eredmény]

Közzététel: IAS 1 82 c,
közzététel: IFRS 4 39M b
(hatályos: az IFRS 9 első
alkalmazásától), közzététel:
IFRS 8 23 g, közzététel:
IFRS 8 28 e

Tőkemódszerrel elszámolt
társult és közös vállalkozások
nyereségéből (veszteségéből)
való részesedés [abstract]

L 429/683

ShareOfProfitLossOfAssocia
tesAndJointVenturesAccoun
tedForUsingEquityMethod
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ifrs-full

HU

Címke

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A gazdálkodó egység részesedése az olyan pénzügyi Közzététel: IFRS 4 39M b
eszközökhöz kapcsolódó átsorolás miatti módosítások (hatályos: az IFRS 9 első
összegéből, amelyeknek az átfedési megközelítésre való alkalmazásától)
megjelölését a beszámolási időszak során megszüntették,
adózás előtt. Az átsorolás miatti módosítások a tárgyidő
szakban az eredménybe átsorolt olyan összegek,
amelyeket a tárgyidőszakban vagy korábbi időszakokban
az egyéb átfogó jövedelemben számoltak el. [Hivatkozás:
Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

ShareOfReclassificationAdjust X duration,
mentsOnFinancialAssetsThat debit
HaveBeenDedesignatedFro
mOverlayApproachNetOfTax

Részesedés az olyan pénzügyi
eszközökhöz kapcsolódó
átsorolás miatti
módosításokból, amelyeknek
az átfedési megközelítésre való
megjelölését megszüntették,
adózás után

A gazdálkodó egység részesedése az olyan pénzügyi Közzététel: IFRS 4 39M b
eszközökhöz kapcsolódó átsorolás miatti módosítások (hatályos: az IFRS 9 első
összegéből, amelyeknek az átfedési megközelítésre való alkalmazásától)
megjelölését a beszámolási időszak során megszüntették,
adózás után. Az átsorolás miatti módosítások a tárgyidő
szakban az eredménybe átsorolt olyan összegek,
amelyeket a tárgyidőszakban vagy korábbi időszakokban
az egyéb átfogó jövedelemben számoltak el. [Hivatkozás:
Egyéb átfogó jövedelem]

ifrs-full

ShareOfTotalComprehensive
IncomeOfAssociatesAndJoint
VenturesAccountedForUsin
gEquityMethod

X duration,
credit

Tőkemódszerrel elszámolt
társult és közös vállalkozások
teljes átfogó jövedelméből való
részesedés

A gazdálkodó egység részesedése a tőkemódszerrel elszá Közzététel: IFRS 12 B16 d
molt társult és közös vállalkozások teljes egyéb átfogó
jövedelméből. [Hivatkozás: Társult vállalkozások [mem
ber]; Közös vállalkozások [member]; Tőkemódszerrel
elszámolt befektetések]

ifrs-full

SharePremium

X instant,
credit

Kibocsátási díj

A gazdálkodó egység részvényeinek kibocsátásából a Példa: IAS 1 78 e
névértéken felül kapott vagy járó összeg.

ifrs-full

SharePremiumMember

member

Részvényázsió [member]

Ez az elem a gazdálkodó egység részvényeinek kibocsátá Közzététel: IAS 1 106
sából a névértéken felül kapott vagy járó összeget jelöli.

ifrs-full

SharesInEntityHeldByEnti
tyOrByItsSubsidiariesOrAsso
ciates

shares

Gazdálkodó egység, annak
leányvállalatai vagy társult
vállalkozásai által birtokolt, a
gazdálkodó egységben lévő
részvények száma

A gazdálkodó egység vagy annak leányvállalatai vagy Közzététel: IAS 1 79 a vi
társult vállalkozásai által birtokolt, a gazdálkodó
egységben lévő részvények száma. [Hivatkozás: Társult
vállalkozások [member]; Leányvállalatok [member]]

ifrs-full

SharesReservedForIssueUnde
rOptionsAndContractsForSa
leOfShares

shares

Az opciók és részvényeladásra vonatkozó szerződések Közzététel: IAS 1 79 a vii
Opciók és részvényeladásra
vonatkozó szerződések alapján alapján történő kibocsátásra fenntartott részvények száma.
történő kibocsátásra fenntartott
részvények száma

2020.12.18.

Részesedés az olyan pénzügyi
eszközökhöz kapcsolódó
átsorolás miatti
módosításokból, amelyeknek
az átfedési megközelítésre való
megjelölését megszüntették,
adózás előtt

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ShareOfReclassificationAdjust X duration,
mentsOnFinancialAssetsThat debit
HaveBeenDedesignatedFro
mOverlayApproachBeforeTax

HU

ifrs-full

L 429/684

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Ships

X instant,
debit

Hajók

A gazdálkodó egység tevékenységéhez használt tengerjáró Példa: IAS 16 37 d
hajókat magukban foglaló ingatlanok, gépek és berende
zések összege. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berende
zések]

ifrs-full

ShipsMember

member

Hajók [member]

Ez az elem az ingatlanok, gépek és berendezések olyan Példa: IAS 16 37 d
csoportját jelöli, amely a gazdálkodó egység tevékeny
ségéhez használt tengerjáró hajókat foglalja magában.
[Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

ifrs-full

ShorttermBorrowings

X instant,
credit

Rövid lejáratú hitelfelvételek

A rövid lejáratú hitelfelvételek összege. [Hivatkozás: Hitel Általános gyakorlat: IAS 1 55
felvételek]

ifrs-full

ShorttermBorrowingsMember

member

Rövid lejáratú hitelfelvételek
[member]

Ez az elem a rövid lejáratú hitelfelvételeket jelöli. [Hivat Példa: IAS 7 C »Finanszírozási
kozás: Hitelfelvételek]
tevékenységekből eredő
kötelezettségek«, példa:
IAS 7 44C

ifrs-full

ShorttermContractsMember

member

Rövid lejáratú szerződések
[member]

Ez az elem a rövid lejáratú vevői szerződéseket jelöli.

ifrs-full

ShorttermDepositsClassifie
dAsCashEquivalents

X instant,
debit

Rövid lejáratú betétek,
pénzeszköz-egyenértékesként
besorolva

A pénzeszköz-egyenértékesek besorolása rövid lejáratú Általános gyakorlat: IAS 7 45
betétként. [Hivatkozás: Pénzeszköz-egyenértékesek]

ifrs-full

ShorttermDepositsNotClassifi
edAsCashEquivalents

X instant,
debit

Rövid lejáratú betétek, nem
pénzeszköz-egyenértékesként
besorolva

A gazdálkodó egység által tartott rövid lejáratú, nem Általános gyakorlat: IAS 1 55
pénzeszköz-egyenértékesként besorolt betétek összege.
[Hivatkozás: Pénzeszköz-egyenértékesek]

ifrs-full

ShorttermEmployeeBenefit
sAccruals

X instant,
credit

Rövid lejáratú munkavállalói
juttatások elhatárolásai

Az olyan (a végkielégítéstől eltérő) munkavállalói jutta Általános gyakorlat: IAS 1 78
tások elhatárolt összege, amelyeket várhatóan teljes
egészében kifizetnek azon éves beszámolási időszak
végét követő tizenkét hónap eltelte előtt, amely alatt a
munkavállalók a kapcsolódó szolgálatot teljesítették.
[Hivatkozás: Rövid lejáratúként besorolt elhatárolások]

ifrs-full

ShorttermEmployeeBenefit
sExpense

X duration,
debit

Rövid távú munkavállalói
juttatások költségei

Az olyan (a végkielégítéstől eltérő) munkavállalói juttatá Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
sokkal kapcsolatos ráfordítás összege, amelyeket várha
tóan teljes egészében kifizetnek azon éves beszámolási
időszak végét követő tizenkét hónap eltelte előtt, amely
alatt a munkavállalók a kapcsolódó szolgálatot teljesítet
ték.

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag
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Példa: IFRS 15 B89 e

L 429/685

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Rövid távú munkavállalói
juttatások költségei [abstract]

ShorttermInvestmentsClassifi
edAsCashEquivalents

X instant,
debit

Rövid lejáratú befektetések,
pénzeszköz-egyenértékesként
besorolva

A pénzeszköz-egyenértékesek besorolása rövid lejáratú Általános gyakorlat: IAS 7 45
befektetésként. [Hivatkozás: Pénzeszköz-egyenértékesek]

ifrs-full

ShorttermLegalProceedings
Provision

X instant,
credit

Jogi eljárásokra képzett, rövid
lejáratú céltartalék

A jogi eljárásokra képzett, rövid lejáratú céltartalék Példa: IAS 37 10. példa, bírósági
összege. [Hivatkozás: Jogi eljárásokra képzett céltartalék] eljárás, példa: IAS 37 87

ifrs-full

ShorttermMiscellaneousOther X instant,
credit
Provisions

Különféle egyéb rövid lejáratú
céltartalékok

A rövid lejáratú különféle egyéb céltartalékok összege. Általános gyakorlat: IAS 1 78 d
[Hivatkozás: Különféle egyéb céltartalékok]

ifrs-full

ShorttermOnerousContracts
Provision

X instant,
credit

Hátrányos szerződésekre
képzett, rövid lejáratú
céltartalék

A hátrányos szerződésekre képzett, rövid lejáratú céltar Példa: IAS 37 66
talék összege. [Hivatkozás: Hátrányos szerződésekre
képzett céltartalék]

ifrs-full

ShorttermProvisionForDe
commissioningRestoratio
nAndRehabilitationCosts

X instant,
credit

Rövid lejáratú céltartalék
leszerelési, helyreállítási és
rehabilitációs költségekre

A leszerelési, helyreállítási és rehabilitációs költségekre Példa: IAS 37 D Példák:
képzett, rövid lejáratú céltartalék összege. [Hivatkozás: »Közzététel«, példa: IAS 37 87
Céltartalék leszerelési, helyreállítási és rehabilitációs költ
ségekre]

ifrs-full

ShorttermRestructuringProvi
sion

X instant,
credit

Rövid lejáratú átszervezési
céltartalék

A rövid lejáratú átszervezési céltartalék összege. [Hivatko Példa: IAS 37 70
zás: Átszervezési céltartalék]

ifrs-full

ShorttermWarrantyProvision

X instant,
credit

Rövid lejáratú garanciális
céltartalék

A rövid lejáratú garanciális céltartalék összege. [Hivatko Példa: IAS 37 1. példa, garanciák,
zás: Garanciális céltartalék]
példa: IAS 37 87

ifrs-full

SignificantInvestmentsInAsso
ciatesAxis

axis

Társult vállalkozások [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IAS 27 17 b,
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel közzététel: IAS 27 16 b,
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg. közzététel: IFRS 12 B4 d,
közzététel: IFRS 4 39M (hatályos:
az IFRS 9 első alkalmazásától),
közzététel: IFRS 4 39J (hatályát
veszti: 2021.1.1.)

2020.12.18.

ifrs-full
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ShorttermEmployeeBenefit
sExpenseAbstract

HU

ifrs-full
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

ifrs-full

SignificantUnobservableInpu
tAssets

X.XX instant Jelentős nem megfigyelhető
input – eszközök

Az eszközök valós értékének értékeléséhez használt Közzététel: IFRS 13 93 d
jelentős nem megfigyelhető input értéke.

ifrs-full

SignificantUnobservableInpu
tEntitysOwnEquityInstru
ments

X.XX instant Jelentős nem megfigyelhető
input – a gazdálkodó egység
saját tőkeinstrumentumai

A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai valós érté Közzététel: IFRS 13 93 d
kének értékelésénél használt jelentős nem megfigyelhető
input értéke.

ifrs-full

SignificantUnobservableInput
Liabilities

X.XX instant Jelentős nem megfigyelhető
input – kötelezettségek

A kötelezettségek valós értékének értékeléséhez használt Közzététel: IFRS 13 93 d
jelentős nem megfigyelhető input értéke.

ifrs-full

SixYearsBeforeReportingYe
arMember

member

A beszámoló évét megelőző
hatodik év [member]

Ez az elem azt az évet jelöli, amely a beszámoló évének Közzététel: IFRS 17 130
vége előtt hat évvel ért véget.
(hatályos: 2021.1.1.)

ifrs-full

SocialSecurityContributions

X duration,
debit

Szociális biztonsági
hozzájárulások

Munkavállalói juttatási költségek csoportja, amely a társa Általános gyakorlat: IAS 19 9
dalombiztosítási hozzájárulásokat foglalja magában.
[Hivatkozás: Munkavállalói juttatások költségei]

ifrs-full

SpareParts

X instant,
debit

Rövid lejáratú pótalkatrészek

Az egymással felcserélhető, készleten tartott, a meghibá Általános gyakorlat: IAS 2 37
sodott alkatrészek javításához, cseréjéhez használt alkatré
szek értékének besorolása rövid lejáratú készletként.
[Hivatkozás: Készletek]

ifrs-full

StateDefinedBenefitPlansMem member
ber

Állami, meghatározott juttatási
programok [member]

Ez az elem azokat a jogi szabályozás útján létrehozott Közzététel: IAS 19 45
meghatározott juttatási programokat jelöli, amelyek célja,
hogy minden gazdálkodó egységet (vagy egy bizonyos
kategóriába tartozó valamennyi gazdálkodó egységet)
lefedjenek, és amelyet az államháztartás központi vagy
helyi szervezetei, vagy egyéb, a beszámolót készítő gazdál
kodó egység ellenőrzése vagy befolyása alatt nem álló
testület működtet. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási
programok [member]]

ifrs-full

StatementOfCashFlowsAbst
ract

Cash flow-kimutatás [abstract]

ifrs-full

StatementOfChangesInEqui
tyAbstract

Saját tőke változásainak
kimutatása [abstract]

Leányvállalatok [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IAS 27 17 b,
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel közzététel: IAS 27 16 b,
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg. közzététel: IFRS 12 B4 a

L 429/687

axis
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SignificantInvestmentsInSub
sidiariesAxis

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A tételsorok táblázatban szereplő fogalmakat testesítenek
meg. E fogalmak a táblázat egy vagy több tengelyén defi
niált értékkészlet elemeivel összefüggő, bemutatandó
információk közzétételét szolgálják.

Saját tőke változásainak
kimutatása [table]

A saját tőke változásaival kapcsolatos információk közzé Közzététel: IAS 1 106
tételére szolgáló táblázatos jegyzék.

ifrs-full

StatementOfChangesInEquity
Table

ifrs-full

StatementOfChangesInNetAs
setsAvailableForBenefitsAbst
ract

Kimutatás a juttatásokhoz
rendelkezésre álló nettó
eszközökben bekövetkezett
változásokról [abstract]

ifrs-full

StatementOfComprehensive
IncomeAbstract

Átfogó jövedelemre vonatkozó
kimutatás [abstract]

ifrs-full

StatementOfFinancialPositio
nAbstract

Pénzügyi helyzetre vonatkozó
kimutatás [abstract]

ifrs-full

StatementOfIFRSCompliance

ifrs-full

StatementOfProfitOrLossAn
dOtherComprehensiveInco
meAbstract

ifrs-full

StatementThatComparativeIn
formationDoesNotComply
WithIFRS7AndIFRS9

text

Nyilatkozat arról, hogy az IFRS Nyilatkozat arról, hogy az összehasonlító információ nem Közzététel: IFRS 1 E2 b
7-nek és IFRS 9-nek nem felel felel meg az IFRS 7 és az IFRS 9 standardnak.
meg az összehasonlító
információ

ifrs-full

StatementThatEntityApplies
Paragraph20OfIFRS17InDe
terminingGroupsOfInsurance
Contracts

text

Nyilatkozat arról, hogy a
gazdálkodó egység az IFRS 17
standard 20. bekezdését
alkalmazza a biztosítási
szerződéscsoportok
meghatározására

table

text block

Nyilatkozat az IFRS-eknek való Kifejezett és korlátozás nélküli kijelentés az IFRS-ek Közzététel: IAS 1 16
minden előírásának való megfelelésről.
megfelelésről [text block]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

StatementOfChangesInEquity
LineItems

HU

Saját tőke változásainak
kimutatása [line items]

ifrs-full

L 429/688

Előtag

Eredményre és egyéb átfogó
jövedelemre vonatkozó
kimutatás [abstract]

2020.12.18.

A gazdálkodó egység nyilatkozata arról, hogy az IFRS 17 Közzététel: IFRS 17 126
standard 20. bekezdését alkalmazza azon biztosítási szer (hatályos: 2021.1.1.)
ződéscsoportok meghatározására, amelyekre az IFRS 17
standard megjelenítési és értékelési követelményeit alkal
mazza. [Hivatkozás: Biztosítási szerződések [member]]

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Nyilatkozat arról, hogy a gazdálkodó egység nem tesz Közzététel: IFRS 17 C28
közzé korábban közzé nem tett információkat a kárigé (hatályos: 2021.1.1.)
nyek olyan alakulásáról, amely több mint öt évvel történt
annak az éves beszámolási időszaknak a vége előtt,
amelyben a gazdálkodó egység először alkalmazza az
IFRS 17 standardot.

ifrs-full

StatementThatEntityElected
ToUseExemptionThatPermit
sEntityToRetainAccounting
PoliciesForFinancialInstru
mentsAppliedByAssociateOr
JointVentureWhenApplyingE
quityMethod

text

Nyilatkozat arról, hogy a
gazdálkodó egység úgy
döntött, alkalmazza azt a
mentességet, amelynek alapján
a gazdálkodó egység a
pénzügyi instrumentumok
esetében a tőkemódszer
alkalmazásakor megtarthatja a
társult vállalkozás vagy közös
vállalkozás által alkalmazott
számviteli politikát.

Nyilatkozat arról, hogy a gazdálkodó egység úgy döntött, Közzététel: IFRS 4 39I (hatályát
alkalmazza azt a mentességet, amelynek alapján a gazdál veszti: 2021.1.1.)
kodó egység a pénzügyi instrumentumok esetében a tőke
módszer alkalmazásakor megtarthatja a társult vállalkozás
vagy közös vállalkozás által alkalmazott számviteli politi
kát.

ifrs-full

StatementThatEntityHasCho
senPracticalExpedientWhe
nAssessingWhetherContractI
sOrContainsLeaseAtDateOfI
nitialApplicationOfIFRS16

text

Nyilatkozat arról, hogy a
gazdálkodó egység gyakorlati
megoldást választott annak
értékelésekor, hogy a szerződés
lízing-e vagy annak tartalmaz-e
lízinget az IFRS 16 első
alkalmazásának időpontjában

Nyilatkozat arról, hogy a gazdálkodó egység az IFRS 16 Közzététel: IFRS 16 C4
standard C3. bekezdése szerinti gyakorlati megoldást
választott annak értékelésekor, hogy a szerződés lízing-e
vagy annak tartalmaz-e lízinget az IFRS 16 első alkalma
zásának időpontjában.

ifrs-full

StatementThatInsurerIsApp
lyingOverlayApproach

text

Nyilatkozat arról, hogy a
Nyilatkozat arról, hogy a biztosító átfedési megközelítést Közzététel: IFRS 4 39L a
biztosító átfedési megközelítést alkalmaz.
(hatályos: az IFRS 9 első
alkalmaz
alkalmazásától)

ifrs-full

StatementThatInsurerIsApp
lyingTemporaryExemptionF
romIFRS9

text

Nyilatkozat arról, hogy a
Nyilatkozat arról, hogy a biztosító alkalmazza az IFRS 9 Közzététel: IFRS 4 39C (hatályát
veszti: 2021.1.1.)
biztosító alkalmazza az IFRS 9 standard alóli átmeneti felmentést
standard alóli átmeneti
felmentést

ifrs-full

StatementThatInsurerNoLon text
gerQualifiesToApplyTempora
ryExemptionFromIFRS9

Nyilatkozat arról, hogy a biztosító már nem felel meg az Közzététel: IFRS 4 39D a
Nyilatkozat arról, hogy a
(hatályát veszti: 2021.1.1.)
biztosító már nem felel meg az IFRS 9 standard alóli átmeneti felmentés feltételeinek.
IFRS 9 standard alóli felmentés
feltételeinek.

L 429/689

Nyilatkozat arról, hogy a
gazdálkodó egység nem tesz
közzé korábban közzé nem
tett információkat a kárigények
olyan alakulásáról, amely több
mint öt évvel történt annak az
éves beszámolási időszaknak a
vége előtt, amelyben a
gazdálkodó egység először
alkalmazza az IFRS 17
standardot.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

StatementThatEntityDoesNot text
DisclosePreviouslyUnpublis
hedInformationAboutClaims
DevelopmentThatOccurredE
arlierThanFiveYearsBeforeEn
dOfAnnualReportingPerio
dInWhichItFirstAppliesIFRS17
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ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Nyilatkozat arról, hogy a
befektetési gazdálkodó egység
köteles alkalmazni a
konszolidáció alóli kivételt

Nyilatkozat arról, hogy a befektetési gazdálkodó egység Közzététel: IFRS 12 19A
köteles alkalmazni a konszolidáció alóli kivételt. [Hivatko
zás: Befektetési gazdálkodó egységek közzététele [text
block]]

ifrs-full

text
StatementThatInvestmentEn
tityPreparesSeparateFinanci
alStatementsAsItsOnlyFinanci
alStatements

Nyilatkozat arról, hogy a
befektetési gazdálkodó egység
egyedüli pénzügyi
kimutatásaiként egyedi
pénzügyi kimutatásokat készít

Nyilatkozat arról, hogy a befektetési gazdálkodó egység Közzététel: IAS 27 16A
egyedüli pénzügyi kimutatásaiként egyedi pénzügyi kimu
tatásokat készít. [Hivatkozás: Befektetési gazdálkodó
egységek közzététele [text block]; Egyedi [member]]

ifrs-full

StatementThatLesseeAcco
untsForLeasesOfLowvalueAs
setsUsingRecognitionExemp
tion

Nyilatkozat arról, hogy a
lízingbevevő a kis értékű
eszközök lízingjeit a
megjelenítési kivétel
alkalmazásával számolja el

Nyilatkozat arról, hogy a lízingbevevő a kis értékű Közzététel: IFRS 16 60
eszközök lízingjeit az IFRS 16 standard 6. bekezdése
szerinti megjelenítési kivétel alkalmazásával számolja el.

ifrs-full

StatementThatLesseeAcco
text
untsForShorttermLeasesUsing
RecognitionExemption

Nyilatkozat arról, hogy a
lízingbevevő a rövid futamidejű
lízingeket a megjelenítési
kivétel alkalmazásával számolja
el

Nyilatkozat arról, hogy a lízingbevevő a rövid futamidejű Közzététel: IFRS 16 60
lízingeket az IFRS 16 standard 6. bekezdése szerinti
megjelenítési kivétel alkalmazásával számolja el. A rövid
futamidejű lízing olyan lízing, amelynél a lízingfutamidő a
kezdőnapon legfeljebb 12 hónap. A vételi opciót tartal
mazó lízing nem rövid futamidejű lízing.

ifrs-full

StatementThatLesseeUsesPrac text
ticalExpedientsWhenApplyin
gIFRS16RetrospectivelyToLea
sesClassifiedAsOperatingLea
sesApplyingIAS17

Nyilatkozat arról, hogy a
lízingbevevő gyakorlati
megoldásokat használ az IFRS
16-nak az IAS 17
alkalmazásával operatív
lízingként besorolt lízingekre
történő visszamenőleges
alkalmazásakor

Nyilatkozat arról, hogy a lízingbevevő az IFRS 16 stan Közzététel: IFRS 16 C13
dard C10. bekezdésében meghatározott egy vagy több
gyakorlati megoldást használ akkor, amikor a C5.
bekezdés b) pontja alapján visszamenőlegesen alkalmazza
az IFRS 16 standardot az IAS 17 standard szerint operatív
lízingként besorolt lízingeknél.

ifrs-full

StatementThatPracticalExpedi
entAboutExistenceOfSignifi
cantFinancingComponentHas
BeenUsed

Nyilatkozat arról, hogy a
jelentős finanszírozási
komponens fennállására
vonatkozó gyakorlati
megoldást használták

Nyilatkozat arról, hogy a vevői szerződésben fennálló Közzététel: IFRS 15 129
jelentős finanszírozási komponensre vonatkozó gyakorlati
megoldást használták.

text

text

2020.12.18.

text
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StatementThatInvestmentEnti
tyIsRequiredToApplyExcepti
onFromConsolidation
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ifrs-full
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

StatementThatPracticalExpedi text
entAboutIncrementalCostsO
fObtainingContractHasBeenU
sed

ifrs-full

StatementThatRateRegulato
rIsRelatedParty

ifrs-full

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Nyilatkozat arról, hogy a
szerződés megkötésével
kapcsolatos járulékos
költségekre vonatkozó
gyakorlati megoldást
használták

Nyilatkozat arról, hogy a vevői szerződés megkötésével Közzététel: IFRS 15 129
kapcsolatos járulékos költségekre vonatkozó gyakorlati
megoldást használták.

Nyilatkozat arról, hogy az
árszabályozó kapcsolt fél

Nyilatkozat arról, hogy az árszabályozó a gazdálkodó Közzététel: IFRS 14 30 b
egység kapcsolt fele. [Hivatkozás: Árszabályozó(k)
megnevezése; Kapcsolt felek [member]]

StatementThatRegulatoryDe
text
ferralAccountBalanceIsNoLon
gerFullyRecoverableOrRever
sible

Nyilatkozat arról, hogy a
hatósági halasztott
számlaegyenleg nem teljesen
megtérülő vagy
visszaforgatandó

Nyilatkozat arról, hogy a hatósági halasztott számla Közzététel: IFRS 14 36
egyenleg nem teljesen megtérülő vagy visszaforgatandó.
[Hivatkozás: Hatósági halasztott számlaegyenlegek [mem
ber]]

ifrs-full

StatementThatThereWere
NoTransfersBetweenLe
vel1AndLevel2OfFairValueHi
erarchyAssets

text

Nyilatkozat arról, hogy nem
történt átvitel a valósértékhierarchia 1. és 2. szintje
között – eszközök

Nyilatkozat arról, hogy az év során nem történt átvitel az Általános gyakorlat: IFRS 13 93 c
eszközökre vonatkozó valósérték-hierarchia 1. és 2.
szintje között.

ifrs-full

StatementThatThereWere
NoTransfersBetweenLe
vel1AndLevel2OfFairValueHi
erarchyEntitysOwnEquityInst
ruments

text

Nyilatkozat arról, hogy nem
történt átvitel a valósértékhierarchia 1. és 2. szintje
között – a gazdálkodó egység
saját tőkeinstrumentumai

Nyilatkozat arról, hogy az év során nem történt átvitel a Általános gyakorlat: IFRS 13 93 c
gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumaira vonatkozó
valósérték-hierarchia 1. és 2. szintje között.

ifrs-full

StatementThatThereWere
NoTransfersBetweenLe
vel1AndLevel2OfFairValueHi
erarchyLiabilities

text

Nyilatkozat arról, hogy nem
történt átvitel a valósértékhierarchia 1. és 2. szintje
között – kötelezettségek

Nyilatkozat arról, hogy az év során nem történt átvitel a Általános gyakorlat: IFRS 13 93 c
kötelezettségekre vonatkozó valósérték-hierarchia 1. és 2.
szintje között

ifrs-full

StatementThatThereWere
NoTransfersBetweenLevel1Le
vel2OrLevel3OfFairValueHie
rarchyAssets

text

Nyilatkozat arról, hogy nem
Nyilatkozat arról, hogy az év során nem történt átvitel az Általános gyakorlat: IFRS 13 93
történt átvitel a valósértékeszközökre vonatkozó valósérték-hierarchia 1., 2. vagy 3. c, általános gyakorlat:
hierarchia 1., 2. vagy 3. szintje szintje között.
IFRS 13 93 e iv
között – eszközök

text

HU
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Címke

2020.12.18.

Előtag
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Nyilatkozat arról, hogy az év során nem történt átvitel a Általános gyakorlat: IFRS 13 93
Nyilatkozat arról, hogy nem
történt átvitel a valósértékgazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumaira vonatkozó c, általános gyakorlat:
IFRS 13 93 e iv
hierarchia 1., 2. vagy 3. szintje valósérték-hierarchia 1., 2. vagy 3. szintje között.
között – a gazdálkodó egység
saját tőkeinstrumentumai

ifrs-full

StatementThatThereWere
NoTransfersBetweenLevel1Le
vel2OrLevel3OfFairValueHie
rarchyLiabilities

text

Nyilatkozat arról, hogy nem
Nyilatkozat arról, hogy az év során nem történt átvitel a Általános gyakorlat: IFRS 13 93
kötelezettségekre vonatkozó valósérték-hierarchia 1., 2. c, általános gyakorlat:
történt átvitel a valósértékhierarchia 1., 2. vagy 3. szintje vagy 3. szintje között.
IFRS 13 93 e iv
között – kötelezettségek

ifrs-full

StatementThatUnadjusted
text
ComparativeInformationHas
BeenPreparedOnDifferentBasis

Nyilatkozat arról, hogy a nem
módosított összehasonlító
információkat eltérő alapon
állították elő

Nyilatkozat arról, hogy a pénzügyi kimutatásokban a nem Közzététel: IFRS 10 C6B,
módosított összehasonlító információkat eltérő alapon közzététel: IFRS 11 C13B,
közzététel: IAS 16 80A,
állították elő.
közzététel: IAS 27 18I,
közzététel: IAS 38 130I,
közzététel: IFRS 17 C27
(hatályos: 2021.1.1.)

ifrs-full

StatutoryReserve

X instant,
credit

Jogszabályban előírt tartalék

A saját tőke összetevője, amely magában foglalja a jogsza Általános gyakorlat: IAS 1 55
bályban előírt tartalékokat.

ifrs-full

StatutoryReserveMember

member

Jogszabályban előírt tartalék
[member]

Ez az elem a saját tőke azon összetevőjét jelöli, amely Általános gyakorlat: IAS 1 108
magában foglalja a jogszabályban előírt tartalékokat.

ifrs-full

StructuredDebtAmountCont
ributedToFairValueOfPlanAs
sets

X instant,
debit

Strukturált adósság – a
program eszközeinek valós
értékében való részesedés
összege

A meghatározott juttatási program eszközeinek valós Példa: IAS 19 142 h
értékén belül a meghatározott befektetési célból struktu
rált adósság összege. [Hivatkozás: Program eszközei, valós
értéken; Meghatározott juttatási programok [member]]

2020.12.18.

text

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

StatementThatThereWere
NoTransfersBetweenLevel1Le
vel2OrLevel3OfFairValueHie
rarchyEntitysOwnEquityInst
ruments
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ifrs-full

L 429/692

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Eszközök, kötelezettségek és a
saját tőke alcsoportosításai
[abstract]

SubclassificationsOfAssetsLia
bilitiesAndEquitiesAbstract

ifrs-full

SubordinatedLiabilities

ifrs-full

SubordinatedLiabilitiesAbst
ract

ifrs-full

SubscriptionCirculationReve
nue

X duration,
credit

Előfizetésből származó
terjesztési bevétel

A nem előfizetésből származó terjesztési bevétel összege. Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
[Hivatkozás: Bevételek; Terjesztési bevétel]

ifrs-full

SubsequentRecognitionOfDe
ferredTaxAssetsGoodwill

X duration,
credit

Halasztott adókövetelések
későbbi megjelenítése –
goodwill

Egy üzleti kombináció vonatkozásában a halasztott Közzététel: IFRS 3 B67 d iii
adókövetelések későbbi, beszámolási időszakban történő
megjelenítése miatti csökkenés a goodwillben. [Hivatko
zás: Goodwill; Halasztott adókövetelések; Üzleti kombiná
ciók [member]]

ifrs-full

SubsidiariesMember

member

Leányvállalatok [member]

Ez az elem olyan gazdálkodó egységet jelöl, amely felett Közzététel:
közzététel:
egy másik gazdálkodó egység ellenőrzést gyakorol.
közzététel:
közzététel:

ifrs-full

SubsidiariesWithMaterialNon
controllingInterestsMember

member

Leányvállalatok lényeges nem
ellenőrző részesedésekkel
[member]

Ez az elem olyan leányvállalatot jelöl, amely a beszámolót Közzététel: IFRS 12 12
készítő gazdálkodó egység számára lényeges nem ellen
őrző részesedésekkel rendelkezik. [Hivatkozás: Leányválla
latok [member]; Nem ellenőrző részesedések]

ifrs-full

SummaryOfQuantitativeData
AboutWhatEntityManagesAs
Capital

text

Összefoglaló számszerűsített
adatok arról, hogy a
gazdálkodó egység mit kezel
tőkeként

Összefoglaló számszerűsített adatok arról, hogy a gazdál Közzététel: IAS 1 135 b
kodó egység mit kezel tőkeként.

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

X instant,
credit

Hátrasorolt kötelezettségek

Az olyan kötelezettségek összege, amelyeket a követelések Általános gyakorlat: IAS 1 55
tekintetében más kötelezettségek mögé soroltak.

Hátrasorolt kötelezettségek
[abstract]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

IAS 24 19 c,
IAS 27 17 b,
IAS 27 16 b,
IFRS 12 B4 a

L 429/693

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Összefoglaló számszerűsített
adatok a gazdálkodó egység
kockázati kitettségéről [text
block]

Összefoglaló számszerűsített adatok közzététele a gazdál Közzététel: IFRS 7 34 a
kodó egység pénzügyi instrumentumokból eredő kocká
zatoknak való kitettségéről. E közzétételnek azokon az
információkon kell alapulnia, amelyeket a gazdálkodó
egység kulcspozícióban lévő vezetői – például az igazga
tótanács vagy az ügyvezető igazgató – belső forrásokból
megkapnak. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok,
csoport [member]; Gazdálkodó egység vagy az anyavál
lalat kulcspozícióban lévő vezetői [member]]

ifrs-full

SummaryQuantitativeDataA
boutPuttableFinancialInstru
mentsClassifiedAsEquityInst
ruments

text

Összefoglaló számszerűsített
adatok a
tőkeinstrumentumként besorolt
visszaadható pénzügyi
instrumentumokról

Összefoglaló számszerűsített adatok a tőkeinstrumentum Közzététel: IAS 1 136A a
ként besorolt visszaadható pénzügyi instrumentumokról.
[Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok, csoport [mem
ber]]

ifrs-full

SummaryQuantitativeInfor
text block
mationAboutExposureTo
RiskThatArisesFromContracts
WithinScopeOfIFRS17Expla
natory

Összefoglaló kvantitatív
Összefoglaló kvantitatív információk közzététele a gazdál Közzététel: IFRS 17 125 a
információk az IFRS 17
kodó egységnek az IFRS 17 standard hatókörébe tartozó (hatályos: 2021.1.1.)
standard hatókörébe tartozó
szerződésekből eredő kockázati kitettségéről.
szerződésekből eredő kockázati
kitettségekről [text block]

ifrs-full

SupportProvidedToStructure
dEntityWithoutHavingCont
ractualObligationToDoSo

Strukturált gazdálkodó
Azon pénzügyi vagy egyéb támogatás összege, amelyet a Közzététel: IFRS 12 15 a,
egységnek szerződéses kötelem gazdálkodó egység – anélkül, hogy erre szerződés köte közzététel: IFRS 12 30 a
nélkül nyújtott támogatás
lezte volna – nyújtott egy nem konszolidált strukturált
gazdálkodó egységnek (például a strukturált gazdálkodó
egység eszközeinek vagy az általa kibocsátott instrumen
tumok megvásárlása útján), ideértve a pénzügyi támoga
tásszerzésben nyújtott segítséget is. [Hivatkozás: Leányvál
lalatok [member]; Nem konszolidált strukturált gazdál
kodó egységek [member]]

ifrs-full

SupportProvidedToSubsidiary X duration
WithoutHavingContractua
lObligationToDoSo

X duration

Befektetési gazdálkodó egység
vagy a leányvállalatai által
leányvállalatnak szerződéses
kötelem nélkül nyújtott
támogatás

A befektetési gazdálkodó egység vagy leányvállalatai által Közzététel: IFRS 12 19E a
leányvállalatnak szerződéses kötelem nélkül nyújtott
támogatás összege. [Hivatkozás: Befektetési gazdálkodó
egységek közzététele [text block]; Leányvállalatok [mem
ber]]

2020.12.18.

text block

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

SummaryQuantitativeDataA
boutEntitysExposureToRisk
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ifrs-full
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Program többlete (hiánya)

Dokumentációs címke

Hivatkozások

ifrs-full

SurplusDeficitInPlan

ifrs-full

SurplusDeficitInPlanAbstract

ifrs-full

SwapContractMember

member

Swap-szerződés [member]

Ez az elem olyan származékos pénzügyi instrumentumot Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
jelöl, amely magában foglalja a szerződő felek meghatá
rozott időtartam alatti cash flow-cseréit. [Hivatkozás:
Származékos termékek [member]]

ifrs-full

TangibleExplorationAndEva
luationAssets

X instant,
debit

Feltárási és felmérési tárgyi
eszközök

A gazdálkodó egység számviteli politikájának megfelelően Közzététel: IFRS 6 25
tárgyi eszközként megjelenített feltárási és felmérési
eszközök összege. [Hivatkozás: Feltárási és felmérési
eszközök [member]]

ifrs-full

TangibleExplorationAndEva
luationAssetsMember

member

Feltárási és felmérési tárgyi
eszközök [member]

Ez az elem az ingatlanok, gépek és berendezések olyan Közzététel: IFRS 6 25
csoportját jelöli, amely a feltárási és felmérési tárgyi eszkö
zöket foglalja magában. [Hivatkozás: Feltárási és felmérési
eszközök [member]]

ifrs-full

TaxationrelatedRegulatoryDe member
ferralAccountBalancesMember

Adózással kapcsolatos hatósági Ez az elem a hatósági halasztott számlaegyenlegek olyan Közzététel: IFRS 14 34
halasztott számlaegyenlegek
csoportját jelöli, amely adózáshoz kapcsolódik. [Hivatko
[member]
zás: Hatósági halasztott számlaegyenlegek csoportjai
[member]]

ifrs-full

TaxBenefitArisingFromPrevio
uslyUnrecognisedTaxLoss
TaxCreditOrTemporaryDiffe
renceOfPriorPeriodUsedToRe
duceCurrentTaxExpense

Előző időszaki, korábban ki
nem mutatott negatív
adóalapból, adójóváírásból
vagy átmeneti különbözetből
fakadó adóelőny, amelyet a
tényleges adóráfordítás
csökkentésére használtak fel

X instant,
debit

A program eszközeinek valós értéke mínusz a meghatá Általános gyakorlat: IAS 19 57 a
rozott juttatási kötelem jelenértéke [Hivatkozás: Program
eszközei [member]]

2020.12.18.

Előtag

HU

Program többlete (hiánya)
[abstract]

L 429/695

Annak a haszonnak az összege, amely egy előző időszaki, Példa: IAS 12 80 e
korábban ki nem mutatott negatív adóalapból, adójóvá
írásból vagy átmeneti különbözetből fakad, és amelyet a
tényleges adóráfordítás csökkentésére használnak fel.
[Hivatkozás: Átmeneti különbözetek [member]; Fel nem
használt negatív adóalapok [member]; Fel nem használt
adójóváírások [member]]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

X duration,
credit

X duration,
credit

Előző időszaki, korábban ki
nem mutatott negatív
adóalapból, adójóváírásból
vagy átmeneti különbözetből
fakadó adóelőny, amelyet a
halasztott adóráfordítás
csökkentésére használtak fel

Annak a haszonnak az összege, amely egy előző időszaki, Példa: IAS 12 80 f
korábban ki nem mutatott negatív adóalapból, adójóvá
írásából vagy átmeneti különbözetből fakad, és amelyet a
halasztott adóráfordítás csökkentésére használnak fel.
[Hivatkozás: Halasztott adóráfordítás (-bevétel); Átmeneti
különbözetek [member]; Fel nem használt negatív
adóalapok [member]; Fel nem használt adójóváírások
[member]]

ifrs-full

TaxContingentLiabilityMem
ber

member

Adók miatti függő
kötelezettség [member]

Ez az elem adókkal kapcsolatos függő kötelezettséget Általános gyakorlat: IAS 37 88
jelöl. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [member]]

ifrs-full

TaxEffectFromChangeInTax
Rate

X duration,
debit

Adókulcs változásából
származó adóhatás

Az adóráfordítás (-bevétel), valamint a számviteli ered Közzététel: IAS 12 81 c i
mény és a vonatkozó adókulcsok szorzata közötti külön
bözetként kapott összeg, amely az adókulcs változásaihoz
kapcsolódik. [Hivatkozás: Számviteli eredmény]

ifrs-full

TaxEffectOfExpenseNotDe
ductibleInDeterminingTaxab
leProfitTaxLoss

X duration,
debit

Adóköteles nyereség (negatív
adóalap) meghatározásánál
figyelembe nem vehető
ráfordítás adóhatása

Az adóráfordítás (-bevétel), valamint a számviteli ered Közzététel: IAS 12 81 c i
mény és a vonatkozó adókulcsok szorzata közötti külön
bözetként kapott összeg, amely az adóköteles nyereség
(negatív adóalap) meghatározásánál figyelembe nem
vehető ráfordításhoz kapcsolódik. [Hivatkozás: Számviteli
eredmény]

ifrs-full

TaxEffectOfForeignTaxRates

X duration,
debit

Külföldi adókulcsok adóhatása

Az adóráfordítás (-bevétel), valamint a számviteli ered Közzététel: IAS 12 81 c i
mény és a vonatkozó adókulcsok szorzata közötti külön
bözetként kapott összeg, amely a külföldi adókulcsokhoz
kapcsolódik. [Hivatkozás: Számviteli eredmény]

ifrs-full

TaxEffectOfImpairmentOfGo
odwill

X duration,
debit

Goodwill értékvesztésének
adóhatása

Az adóráfordítás (-bevétel), valamint a számviteli ered Általános gyakorlat:
mény és a vonatkozó adókulcsok szorzata közötti külön IAS 12 81 c i
bözetként kapott összeg, amely a goodwill értékveszté
séhez kapcsolódik. [Hivatkozás: Számviteli eredmény;
Goodwill]

Hivatkozások

2020.12.18.

TaxBenefitArisingFromPrevio
uslyUnrecognisedTaxLoss
TaxCreditOrTemporaryDiffe
renceOfPriorPeriodUsedToRe
duceDeferredTaxExpense

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai

L 429/696

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Adómentes bevételek
adóhatása

Az adóráfordítás (-bevétel), valamint a számviteli ered Közzététel: IAS 12 81 c i
mény és a vonatkozó adókulcsok szorzata közötti külön
bözetként kapott összeg, amely az adómentes bevéte
lekhez kapcsolódik. [Hivatkozás: Számviteli eredmény]

ifrs-full

TaxEffectOfTaxLosses

X duration,
debit

Negatív adóalapok adóhatása

Az adóráfordítás (-bevétel), valamint a számviteli ered Közzététel: IAS 12 81 c i
mény és a vonatkozó adókulcsok szorzata közötti külön
bözetként kapott összeg, amely a negatív adóalapokhoz
kapcsolódik. [Hivatkozás: Számviteli eredmény]

ifrs-full

TaxExpenseIncomeAtAppli
cableTaxRate

X duration,
debit

Vonatkozó adókulccsal
számított adóráfordítás
(-bevétel)

Az adóráfordítás (-bevétel), valamint a számviteli ered Közzététel: IAS 12 81 c i
mény és a vonatkozó adókulcsok szorzata. [Hivatkozás:
Számviteli eredmény; Vonatkozó adókulcs]

ifrs-full

TaxExpenseIncomeRelating
ToChangesInAccountingPoli
ciesAndErrorsIncludedInProfi
tOrLoss

X duration,
debit

Számviteli politikák
változásaihoz és az
eredményben lévő hibákhoz
kapcsolódó adóráfordítás
(-bevétel)

Annak az adóráfordításnak (-bevételnek) az összege, Példa: IAS 12 80 h
amely olyan számvitelipolitika-változásokhoz és alapvető
hibákhoz kapcsolódik, amelyeket az eredmény meghatá
rozásában vettek figyelembe az IAS 8 szerint, mert azokat
nem lehet visszamenőlegesen elszámolni.

ifrs-full

TaxExpenseOfDiscontinued
OperationAbstract

ifrs-full

TaxExpenseOtherThanInco
meTaxExpense

X duration,
debit

Adóráfordítás, a nyereségadóráfordítás kivételével

A nyereségadó-ráfordítást nem tartalmazó adóráfordítás Általános gyakorlat: IAS 1 85
összege.

ifrs-full

TaxExpenseRelatingToGain
LossOnDiscontinuance

X duration,
debit

Megszüntetésen képződött
nyereséghez (veszteséghez)
kapcsolódó adóráfordítás
(-bevétel)

Tevékenység megszüntetésekor a megszüntetésen képző Közzététel: IAS 12 81 h i,
dött nyereséghez (veszteséghez) kapcsolódó adóráfordítás közzététel: IFRS 5 33 b iv
(-bevétel). [Hivatkozás: Megszűnt tevékenységek [mem
ber]]

ifrs-full

TaxExpenseRelatingToProfit
LossFromOrdinaryActivitie
sOfDiscontinuedOperations

X duration,
debit

Megszűnt tevékenységek
szokásos tevékenységeiből
származó nyereséghez
(veszteséghez) kapcsolódó
adóráfordítás (-bevétel)

A megszűnt tevékenységek szokásos tevékenységeiből Közzététel: IAS 12 81 h ii,
származó nyereséghez (veszteséghez) kapcsolódó adórá közzététel: IFRS 5 33 b ii
fordítás (-bevétel). [Hivatkozás: Megszűnt tevékenységek
[member]; Eredmény]

Megszűnt tevékenységek
adóráfordítása (-bevétele)
[abstract]

L 429/697

X duration,
credit
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TaxEffectOfRevenuesExemp
tFromTaxation2011

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Adókulcs változásából
származó adókulcshatás

Az átlagos effektív adókulcs és a vonatkozó adókulcs Közzététel: IAS 12 81 c ii
közötti egyeztetést érintő, az adókulcs változásából szár
mazó adókulcshatás. [Hivatkozás: Átlagos effektív
adókulcs; Vonatkozó adókulcs]

ifrs-full

TaxRateEffectOfAdjustments
ForCurrentTaxOfPriorPeriods

X.XX dura
tion

Korábbi időszakok tényleges
adóráfordításaira elszámolt
módosítások adókulcshatása

Az átlagos effektív adókulcs és a vonatkozó adókulcs Általános gyakorlat:
közötti egyeztetést érintő, a korábbi időszakok tényleges IAS 12 81 c ii
adójából származó adókulcshatás. [Hivatkozás: Átlagos
effektív adókulcs; Vonatkozó adókulcs; Korábbi időszakok
tényleges adóráfordításaira elszámolt módosítások]

ifrs-full

TaxRateEffectOfExpenseNot
DeductibleInDeterminingTa
xableProfitTaxLoss

X.XX dura
tion

Adóköteles nyereség (negatív
adóalap) meghatározásánál
figyelembe nem vehető
ráfordítások adókulcshatása

Az átlagos effektív adókulcs és a vonatkozó adókulcs Közzététel: IAS 12 81 c ii
közötti egyeztetést érintő, az adóköteles nyereség
meghatározásánál figyelembe nem vehető ráfordításokból
származó adókulcshatás. [Hivatkozás: Átlagos effektív
adókulcs; Vonatkozó adókulcs]

ifrs-full

TaxRateEffectOfForeignTaxRa X.XX dura
tes
tion

Külföldi adókulcsok
adókulcshatása

Az átlagos effektív adókulcs és a vonatkozó adókulcs Közzététel: IAS 12 81 c ii
közötti egyeztetést érintő, a külföldi adókulcsok alkalma
zásából származó adókulcshatás. [Hivatkozás: Átlagos
effektív adókulcs; Vonatkozó adókulcs]

ifrs-full

TaxRateEffectOfImpairmen
tOfGoodwill

Goodwill értékvesztésének
adókulcshatása

Az átlagos effektív adókulcs és a vonatkozó adókulcs Általános gyakorlat:
közötti egyeztetést érintő, a goodwill értékvesztéséből IAS 12 81 c ii
származó adókulcshatás. [Hivatkozás: Átlagos effektív
adókulcs; Vonatkozó adókulcs; Goodwill]

X.XX dura
tion

2020.12.18.

X.XX dura
tion

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

TaxRateEffectFromChangeIn
TaxRate

HU

ifrs-full

L 429/698

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Adómentes bevételek
adókulcshatása

Az átlagos effektív adókulcs és a vonatkozó adókulcs Közzététel: IAS 12 81 c ii
közötti egyeztetést érintő, adómentes bevételből származó
adókulcshatás. [Hivatkozás: Átlagos effektív adókulcs;
Vonatkozó adókulcs]

ifrs-full

TaxRateEffectOfTaxLosses

X.XX dura
tion

Negatív adóalapok
adókulcshatása

Az átlagos effektív adókulcs és a vonatkozó adókulcs Közzététel: IAS 12 81 c ii
közötti egyeztetést érintő, negatív adóalapból származó
adókulcshatás. [Hivatkozás: Átlagos effektív adókulcs;
Vonatkozó adókulcs]

ifrs-full

TechnologybasedIntangible
AssetsMember

member

Technológiai alapú
immateriális javak [member]

Ez az elem az immateriális javak olyan csoportját jelöli, Általános gyakorlat: IAS 38 119
amely a technológiai alapú eszközöket foglalja magában.
Ilyen eszköz lehet a szabadalmaztatott és nem szabadal
maztatott technológia, adatbázis és üzleti titok. [Hivatko
zás: Immateriális javak a goodwill kivételével]

ifrs-full

TechnologybasedIntangible
AssetsRecognisedAsOfAcqui
sitionDate

X instant,
debit

Akvizíció időpontjára
vonatkozóan megjelenített
technológiai alapú immateriális
javak

Az üzleti kombinációban megszerzett technológiai alapú Általános gyakorlat: IFRS 3 B64 i
immateriális javaknak az akvizíció időpontjára vonatko
zóan megjelenített összege. [Hivatkozás: Technológiai
alapú immateriális javak [member]; Üzleti kombinációk
[member]]

ifrs-full

TemporaryDifferenceMember

member

Átmeneti különbözetek
[member]

Ez az elem a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban Közzététel: IAS 12 81 g
szereplő eszköz vagy kötelezettség könyv szerinti értéke
és adóalapja közötti különbözetet jelöl. Az átmeneti
különbözetek lehetnek: a) adóköteles átmeneti különböze
tek; vagy b) levonható átmeneti különbözetek. [Hivatko
zás: Könyv szerinti érték [member]]

L 429/699

X.XX dura
tion

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

TaxRateEffectOfRevenuesE
xemptFromTaxation

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

ifrs-full

TemporaryDifferenceUnused
TaxLossesAndUnusedTaxCre
ditsAxis

axis

Átmeneti különbözet, fel nem Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IAS 12 81 g
használt negatív adóalap és fel elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
nem használt adójóváírás [axis] sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

TemporaryDifferenceUnused
TaxLossesAndUnusedTaxCre
ditsMember

member

Átmeneti különbözet, fel nem
használt negatív adóalap és fel
nem használt adójóváírás
[member]

Ez az elem az átmeneti különbözeteket, fel nem használt Közzététel: IAS 12 81 g
negatív adóalapokat és fel nem használt adójóváírásokat
jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Átmeneti különbözet,
fel nem használt negatív adóalap és fel nem használt
adójóváírás« tengely alapértékét is jelöli. [Hivatkozás:
Átmeneti különbözetek [member]; Fel nem használt
adójóváírások [member]; Fel nem használt negatív
adóalapok [member]]

ifrs-full

TerminationBenefitsExpense

X duration,
debit

Végkielégítések ráfordítása

A végkielégítésekhez kapcsolódó ráfordítás összege. A Általános gyakorlat: IAS 19 171
végkielégítések olyan munkavállalói juttatások, amelyeket
a munkavállaló munkaviszonyának az alábbiak következ
tében történő megszüntetésére tekintettel nyújtanak: a) a
gazdálkodó egységnek a munkavállaló munkaviszonyának
a szokásos nyugdíjazási időpont előtti megszüntetésére
vonatkozó döntése miatt; b) a munkavállalónak a munka
viszony megszüntetéséért cserébe felajánlott juttatások
elfogadására vonatkozó döntése miatt. [Hivatkozás:
Munkavállalói juttatások költségei]

2020.12.18.

Átmeneti különbözetek,
amelyek leányvállalatokban,
fióktelepekben és társult
vállalkozásokban lévő
befektetésekhez, valamint
közös vállalkozásokban lévő
érdekeltségekhez kapcsolódnak,
amelyekre nem mutattak ki
halasztott adókötelezettségeket

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

TemporaryDifferencesAssocia X instant
tedWithInvestmentsInSubsidi
ariesBranchesAndAssociate
sAndInterestsInJointVentures

HU

Azoknak a leányvállalatokba, fióktelepekbe és társult Közzététel: IAS 12 81 f
vállalkozásokba történt befektetésekkel, valamint közös
megállapodásokban levő érdekeltségekkel kapcsolatos
átmeneti különbözeteknek az együttes összege, amelyekre
nem mutattak ki halasztott adókötelezettséget, mert
mindkét alábbi feltétel teljesült: a) az anyavállalat, a befek
tető, a közös vállalkozás tulajdonosa vagy a közös tevé
kenységet végző személy ellenőrizni tudja az átmeneti
különbözet felhasználásának ütemezését; és b) valószínű,
hogy az átmeneti különbözet a belátható jövőben nem
fordul vissza. [Hivatkozás: Társult vállalkozások [mem
ber]; Leányvállalatok [member]; Átmeneti különbözetek
[member]; Leányvállalatokban lévő befektetések]

ifrs-full

L 429/700

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

ThreeYearsBeforeReportingYe member
arMember

A beszámoló évét megelőző
harmadik év [member]

Ez az elem azt az évet jelöli, amely a beszámoló évének Közzététel: IFRS 17 130
vége előtt három évvel ért véget.
(hatályos: 2021.1.1.)

ifrs-full

TimeandmaterialsContractsM
ember

member

Idő- és anyagráfordítás alapú
szerződések [member]

Ez az elem az idő- és anyagráfordítás alapú vevői szerző Példa: IFRS 15 B89 d
déseket jelöli.

ifrs-full

TimingAndReasonForTrans
ferBetweenFinancialLiabilitie
sAndEquityAttributableTo
ChangeInRedemptionProhibi
tion

text

Visszaváltási tilalom változása
miatti, pénzügyi
kötelezettségek és saját tőke
közötti átsorolás időzítésének
és okának ismertetése

A pénzügyi kötelezettségek és a saját tőke közötti, vissza Közzététel: IFRIC 2 13
váltási tilalom változása miatti átvezetések időzítésének és
okának ismertetése.

ifrs-full

TimingOfTransferOfGoodsOr axis
ServicesAxis

Áruk vagy szolgáltatások
átadásának ütemezése [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Példa: IFRS 15 B89 f
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

TimingOfTransferOfGoodsOr member
ServicesMember

Áruk vagy szolgáltatások
átadásának ütemezése
[member]

Ez az elem az áruk és szolgáltatások átadására vonatko Példa: IFRS 15 B89 f
zóan vevői szerződésben rögzített összes ütemezést jelöli.
Egyéb elemek hiányában az »Áruk vagy szolgáltatások
átadásának ütemezése« tengely alapértékét is jelöli.

ifrs-full

TitleOfInitiallyAppliedIFRS

text

Először alkalmazott IFRS címe

Az először alkalmazott IFRS címe. [Hivatkozás: IFRS-ek Közzététel: IAS 8 28 a
[member]]

ifrs-full

TitleOfNewIFRS

text

Új IFRS címe

Egy már kiadott, de még nem hatályos új IFRS címe.

Példa: IAS 8 31 a

ifrs-full

TopOfRangeMember

member

Tartomány teteje [member]

Ez az elem egy tartomány tetejét jelöli.

Példa: IFRS 13 IE63, példa: IFRS
13 B6, közzététel: IFRS 14 33 b,
közzététel: IFRS 17 120 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 2 45 d, általános gyakorlat:
IFRS 7 7

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
L 429/701

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

X instant,
credit

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Szállítói és egyéb rövid lejáratú A rövid lejáratú szállítói és egyéb kötelezettségek összege. Közzététel: IAS 1 54 k
kötelezettségek
[Hivatkozás: Rövid lejáratú szállítói kötelezettségek; Egyéb
rövid lejáratú kötelezettségek]

TradeAndOtherCurrentPayab
les

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentPayab
lesAbstract

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentPayab
lesToRelatedParties

X instant,
credit

Kapcsolt felekkel szembeni
rövid lejáratú kötelezettségek

A kapcsolt felekkel szembeni rövid lejáratú kötelezett Általános gyakorlat: IAS 1 78
ségek összege. [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member];
Kapcsolt felekkel szembeni kötelezettségek]

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentPayab
lesToTradeSuppliers

X instant,
credit

Rövid lejáratú szállítói
kötelezettségek

A gazdálkodó egység tevékenységével összefüggésben Általános gyakorlat: IAS 1 78,
áruszállítóknak és szolgáltatásnyújtóknak járó kifizetések példa: IAS 1 70
rövid lejáratú összege. [Hivatkozás: Rövid lejáratú kötele
zettségek; Szállítói kötelezettségek]

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentRecei
vables

X instant,
debit

Vevő- és egyéb rövid lejáratú
követelések

A rövid lejáratú vevőkövetelések és a rövid lejáratú egyéb Közzététel: IAS 1 54 h,
követelések összege. [Hivatkozás: Rövid lejáratú vevőkö közzététel: IAS 1 78 b
vetelések; Egyéb rövid lejáratú követelések]

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentRecei
vablesAbstract

ifrs-full

TradeAndOtherCurrentRecei
vablesDueFromRelatedParties

X instant,
debit

Kapcsolt felekkel szembeni
rövid lejáratú követelések

A kapcsolt felekkel szembeni rövid lejáratú követelések Példa: IAS 1 78 b
összege. [Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]

ifrs-full

TradeAndOtherPayables

X instant,
credit

Szállítói és egyéb
kötelezettségek

A szállítói és egyéb kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Közzététel: IAS 1 54 k
Szállítói kötelezettségek; Egyéb kötelezettségek]

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesAbst
ract

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesRe
cognisedAsOfAcquisitionDate

X instant,
credit

Akvizíció időpontjára
vonatkozóan megjelenített
szállítói és egyéb
kötelezettségek

Az üzleti kombinációban vállalt szállítói és egyéb kötele Általános gyakorlat: IFRS 3 B64 i
zettségeknek az akvizíció időpontjára vonatkozóan
megjelenített összege. [Hivatkozás: Szállítói és egyéb köte
lezettségek; Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesToRe
latedParties

X instant,
credit

Kapcsolt felekkel szembeni
kötelezettségek

A kapcsolt felekkel szembeni kötelezettségek összege. Általános gyakorlat: IAS 1 78
[Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]

HU

ifrs-full

L 429/702

Előtag

Szállítói és egyéb rövid lejáratú
kötelezettségek [abstract]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Vevő- és egyéb rövid lejáratú
követelések [abstract]

Szállítói és egyéb
kötelezettségek [abstract]

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

TradeAndOtherPayablesToT
radeSuppliers

X instant,
credit

Szállítói kötelezettségek

ifrs-full

TradeAndOtherPayablesUn
discountedCashFlows

X instant,
credit

Szállítói és egyéb
A szállítói és egyéb kötelezettségekkel kapcsolatos szerző Példa: IFRS 7 B11D, példa: IFRS 7
kötelezettségek, diszkontálatlan déses diszkontálatlan cash flow-k összege. [Hivatkozás: IG31A
cash flow-k
Szállítói és egyéb kötelezettségek]

ifrs-full

TradeAndOtherReceivables

X instant,
debit

Vevő- és egyéb követelések

ifrs-full

TradeAndOtherReceivable
sAbstract

ifrs-full

TradeAndOtherReceivables
DueFromRelatedParties

X instant,
debit

Kapcsolt felekkel szembeni
követelések

A kapcsolt felekkel szembeni követelések összege. [Hivat Példa: IAS 1 78 b
kozás: Kapcsolt felek [member]]

ifrs-full

TradeReceivables

X instant,
debit

Vevőkövetelés

A vevőktől az értékesített árukért és szolgáltatásokért járó Példa: IAS 1 78 b
összeg.

ifrs-full

TradeReceivablesMember

member

Vevőkövetelések [member]

Ez az elem a vevőköveteléseket jelöli. [Hivatkozás: Vevő Általános gyakorlat: IAS 1 112 c,
közzététel: IFRS 7 35H b iii,
követelések]
közzététel: IFRS 7 35M b iii,
példa: IFRS 7 35N

ifrs-full

TradingEquitySecuritiesMem
ber

member

Kereskedési célú,
tulajdonviszonyt megtestesítő
értékpapírok [member]

Ez az elem olyan tőkeinstrumentumot jelöl, a) amelyet Példa: IFRS 13 IE60, példa:
alapvetően
közeljövőbeli
továbbértékesítés
céljára IFRS 13 94
szereztek meg vagy visszavásárlás céljából vállaltak fel;
és b) amely az a kezdeti megjelenítéskor egy olyan azono
sítható pénzügyi instrumentumokból álló portfolió része,
amelyeket együtt kezelnek, és amelyekkel kapcsolatban
bizonyíték van a közelmúltbeli tényleges rövid távú nyere
ségszerzésre.

ifrs-full

TradingIncomeExpense

X duration,
credit

Kereskedési bevétel (ráfordítás)

A kereskedési eszközökkel és kötelezettségekkel kapcso Általános gyakorlat: IAS 1 85
latos bevétel vagy ráfordítás összege.

ifrs-full

TradingIncomeExpenseAbst
ract

ifrs-full

TradingIncomeExpenseOn
DebtInstruments

A gazdálkodó egység tevékenységével összefüggésben Általános gyakorlat: IAS 1 78
áruszállítóknak és szolgáltatásnyújtóknak járó kifizetések
összege.

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

A vevő- és egyéb követelések összege. [Hivatkozás: Vevő Közzététel: IAS 1 54 h,
követelések; Egyéb követelések]
közzététel: IAS 1 78 b

Vevő- és egyéb követelések
[abstract]
Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Kereskedési bevétel (ráfordítás)
[abstract]
Adósságinstrumentumokon
keletkező kereskedési bevétel
(ráfordítás)

Az adósságinstrumentumokkal kapcsolatos kereskedési Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
bevétel (ráfordítás) összege. [Hivatkozás: Tartott adósság
instrumentumok; Kereskedési bevétel (ráfordítás)]

L 429/703

X duration,
credit

X duration,
credit

Származékos pénzügyi
instrumentumokon keletkező
kereskedési bevétel (ráfordítás)

A származékos pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
kereskedési bevétel (ráfordítás) összege. [Hivatkozás: Szár
mazékos termékek [member]; Kereskedési bevétel (ráfor
dítás)]

ifrs-full

TradingIncomeExpenseOnE
quityInstruments

X duration,
credit

Tőkeinstrumentumokon
keletkező kereskedési bevétel
(ráfordítás)

A tőkeinstrumentumokkal kapcsolatos kereskedési bevétel Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
(ráfordítás) összege. [Hivatkozás: Tartott tőkeinstrumentu
mok; Kereskedési bevétel (ráfordítás)]

ifrs-full

TradingIncomeExpenseOnFo
reignExchangeContracts

X duration,
credit

Deviza-adásvételi
szerződéseken keletkező
kereskedési bevétel (ráfordítás)

A deviza-adásvételi szerződésekkel kapcsolatos kereskedési Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
bevétel (ráfordítás) összege. [Hivatkozás: Kereskedési
bevétel (ráfordítás)]

ifrs-full

TradingSecuritiesMember

member

Kereskedési célú értékpapírok
[member]

Ez az elem olyan pénzügyi instrumentumot jelöl, a) Példa: IFRS 7 IG40B, példa:
amelyet alapvetően közeljövőbeli továbbértékesítés céljára IFRS 7 6
szereztek meg vagy visszavásárlás céljából vállaltak fel; és
b) amely az a kezdeti megjelenítéskor egy olyan azono
sítható pénzügyi instrumentumokból álló portfolió része,
amelyeket együtt kezelnek, és amelyekkel kapcsolatban
bizonyíték van a közelmúltbeli tényleges rövid távú nyere
ségszerzésre. [Hivatkozás: Pénzügyi instrumentumok,
csoport [member]]

ifrs-full

TransactionPriceAllocatedTo
RemainingPerformanceObli
gations

X instant,
credit

Fennmaradó teljesítési
kötelmekhez allokált ügyleti ár

A beszámolási időszak végén kielégítetlen (vagy részben Közzététel: IFRS 15 120 a
kielégítetlen) teljesítési kötelmekhez allokált ügyleti ár
összesített összege. Az ügyleti ár azon ellenértékösszeg,
amelyre a gazdálkodó egység az ígért áruk vagy szolgál
tatások vevőnek való átadásáért várakozása szerint jogo
sultságot szerez, ide nem értve a harmadik felek nevében
beszedett összegeket (például egyes forgalmi adókat).
[Hivatkozás: Teljesítési kötelmek [member]]

ifrs-full

TransactionsRecognisedSepa
ratelyFromAcquisitionOfAs
setsAndAssumptionOfLiabili
tiesInBusinessCombinationA
xis

axis

Üzleti kombináció során az
eszközök megszerzésétől és a
kötelezettségek átvállalásától
elkülönítve megjelenített
ügyletek [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 3 B64 l
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

Hivatkozások

2020.12.18.

TradingIncomeExpenseOnDe
rivativeFinancialInstruments

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai

L 429/704

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Visszaváltási tilalom
változásának tulajdonítható
átsorolás a pénzügyi
kötelezettségek és a saját tőke
között

A pénzügyi kötelezettségek és a saját tőke között vissza Közzététel: IFRIC 2 13
váltási tilalom változása miatt átvezetett összeg.

ifrs-full

TransferFromInvestmentPro
pertyUnderConstructionOr
DevelopmentInvestmentPro
perty

X duration,
debit

Átvezetés építés vagy fejlesztés
alatt lévő befektetési célú
ingatlanok közül – befektetési
célú ingatlan

Az építés vagy fejlesztés alatt lévő befektetési célú ingat Általános gyakorlat: IAS 40 76,
lanok közül a befektetési célú ingatlanok közé átvezetett általános gyakorlat: IAS 40 79 d
összeg. [Hivatkozás: Befektetési célú ingatlan]

ifrs-full

TransferFromToInventorie
sAndOwnerOccupiedProper
tyInvestmentProperty

X duration,
debit

Átvezetés készletek és saját
használatú ingatlanok közül
(közé) – befektetési célú
ingatlanok

A készletek és saját használatú ingatlanok, valamint a Közzététel: IAS 40 76 f,
befektetési célú ingatlanok között átvezetett összeg. közzététel: IAS 40 79 d vii
[Hivatkozás: Készletek; Befektetési célú ingatlan]

ifrs-full

TransfersFromToOtherRetire
mentBenefitPlans

X duration,
credit

Átvezetések más nyugdíjazási
juttatási programokból
(programokba)

A más nyugdíjazási juttatási programokból (programokba) Közzététel: IAS 26 35 b x
történő átvezetésből származó növekedés (csökkenés) a
juttatásokhoz rendelkezésre álló nettó eszközökben.
[Hivatkozás: Juttatási program eszközei (kötelezettségei)]

ifrs-full

TransfersIntoLevel3OfFairVa
lueHierarchyAssets

X duration,
debit

Valósérték-hierarchia 3.
szintjére történő átvezetések –
eszközök

A valósérték-hierarchia 3. szintjére átadott eszközök Közzététel: IFRS 13 93 e iv
összege. [Hivatkozás: A valósérték-hierarchia 3. szintje
[member]]

L 429/705

TransferBetweenFinancialLia X duration
bilitiesAndEquityAttributable
ToChangeInRedemptionProhi
bition

ifrs-full

member

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Ez az elem olyan ügyleteket jelöl, amelyeket üzleti kombi Közzététel: IFRS 3 B64 l
náció során az eszközök megszerzésétől és a kötelezett
ségek átvállalásától elkülönítve jelenítenek meg. Egyéb
elemek hiányában az »Üzleti kombináció során az
eszközök megszerzésétől és a kötelezettségek átvállalá
sától elkülönítve megjelenített ügyletek« tengely alap
értékét is jelöli. [Hivatkozás: Üzleti kombinációk [mem
ber]]

TransactionsRecognisedSepa
ratelyFromAcquisitionOfAs
setsAndAssumptionOfLiabili
tiesInBusinessCombinationM
ember

HU

Üzleti kombináció során az
eszközök megszerzésétől és a
kötelezettségek átvállalásától
elkülönítve megjelenített
ügyletek [member]

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

X duration,
credit

Valósérték-hierarchia 3.
szintjére történő átvezetések –
a gazdálkodó egység saját
tőkeinstrumentumai

A gazdálkodó egység a valósérték-hierarchia 3. szintjére Közzététel: IFRS 13 93 e iv
átadott saját tőkeinstrumentumainak összege. [Hivatkozás:
A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai [member];
A valósérték-hierarchia 3. szintje [member]]

ifrs-full

TransfersIntoLevel3OfFairVa
lueHierarchyLiabilities

X duration,
credit

Valósérték-hierarchia 3.
szintjére történő átvezetések –
kötelezettségek

A valósérték-hierarchia 3. szintjére átadott kötelezettségek Közzététel: IFRS 13 93 e iv
összege. [Hivatkozás: A valósérték-hierarchia 3. szintje
[member]]

ifrs-full

TransfersOfCumulativeGain
LossWithinEquity

X duration

Halmozott nyereség (veszteség)
saját tőkén belüli
átcsoportosítása a kötelezettség
hitelkockázatában
bekövetkezett változások egyéb
átfogó jövedelemben történő
bemutatásakor

Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek Közzététel: IFRS 7 10 c
megjelölt azon pénzügyi kötelezettség halmozott nyere
ségének vagy veszteségének a saját tőkén belül átcsopor
tosított összege, amelyre vonatkozóan a szóban forgó
kötelezettség hitelkockázatának változásait az egyéb
átfogó jövedelemben mutatják be. [Hivatkozás: Az ered
ménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötele
zettségek]

ifrs-full

TransfersOfResearchAndDeve X duration
lopmentFromEntityRelated
PartyTransactions

Kutatás és fejlesztés átadása a
gazdálkodó egységtől –
kapcsolt felekkel folytatott
ügyletek

A kapcsolt felekkel folytatott ügyletek során a gazdálkodó Példa: IAS 24 21 e
egységtől átadott kutatás és fejlesztés összege. [Hivatkozás:
Kapcsolt felek [member]]

ifrs-full

TransfersOfResearchAndDeve X duration
lopmentToEntityRelatedPart
yTransactions

Kutatás és fejlesztés átadása a
gazdálkodó egységnek –
kapcsolt felekkel folytatott
ügyletek

A kapcsolt felekkel folytatott ügyletek során a gazdálkodó Példa: IAS 24 21 e
egységnek átadott kutatás és fejlesztés összege. [Hivatko
zás: Kapcsolt felek [member]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel1IntoLe
vel2OfFairValueHierarchyAs
sets

Átvezetések a valósértékhierarchia 1. szintjéről a 2.
szintjére – beszámolási időszak
végén tartott eszközök

A beszámolási időszak végén tartott eszközök közül a Közzététel: IFRS 13 93 c
valósérték-hierarchia 1. szintjéről a 2. szintre átadott
eszközök összege. [Hivatkozás: A valósérték-hierarchia
1. szintje [member]; A valósérték-hierarchia 2. szintje
[member]]

X duration

Hivatkozások

2020.12.18.

TransfersIntoLevel3OfFairVa
lueHierarchyEntitysOwnEqui
tyInstruments

Dokumentációs címke

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai

L 429/706

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Átvezetések a valósértékhierarchia 1. szintjéről a 2.
szintjére – a gazdálkodó egység
beszámolási időszak végén
tartott saját
tőkeinstrumentumai

A gazdálkodó egység beszámolási időszak végén tartott Közzététel: IFRS 13 93 c
saját tőkeinstrumentumai közül a valósérték-hierarchia 1.
szintjéről a 2. szintre átadott instrumentumok összege.
[Hivatkozás: A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumen
tumai [member]; A valósérték-hierarchia 1. szintje [mem
ber]; A valósérték-hierarchia 2. szintje [member]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel1IntoLe
vel2OfFairValueHierarchyLia
bilities

X duration

Átvezetések a valósértékhierarchia 1. szintjéről a 2.
szintjére – beszámolási időszak
végén tartott kötelezettségek

A beszámolási időszak végén tartott kötelezettségek közül Közzététel: IFRS 13 93 c
a valósérték-hierarchia 1. szintjéről a 2. szintre átadott
kötelezettségek összege. [Hivatkozás: A valósérték-hierar
chia 1. szintje [member]; A valósérték-hierarchia 2. szintje
[member]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel2IntoLe
vel1OfFairValueHierarchyAs
sets

X duration

Átvezetések a valósértékhierarchia 2. szintjéről az 1.
szintjére – beszámolási időszak
végén tartott eszközök

A beszámolási időszak végén tartott eszközök közül a Közzététel: IFRS 13 93 c
valósérték-hierarchia 2. szintjéről az 1. szintre átadott
eszközök összege. [Hivatkozás: A valósérték-hierarchia
1. szintje [member]; A valósérték-hierarchia 2. szintje
[member]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel2IntoLe
vel1OfFairValueHierarchyEn
titysOwnEquityInstruments

X duration

Átvezetések a valósértékhierarchia 2. szintjéről az 1.
szintjére – a gazdálkodó egység
beszámolási időszak végén
tartott saját
tőkeinstrumentumai

A gazdálkodó egység beszámolási időszak végén tartott Közzététel: IFRS 13 93 c
saját tőkeinstrumentumai közül a valósérték-hierarchia 2.
szintjéről az 1. szintre átadott instrumentumok összege.
[Hivatkozás: A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumen
tumai [member]; A valósérték-hierarchia 1. szintje [mem
ber]; A valósérték-hierarchia 2. szintje [member]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel2IntoLe
vel1OfFairValueHierarchyLia
bilities

X duration

Átvezetések a valósértékhierarchia 2. szintjéről az 1.
szintjére – beszámolási időszak
végén tartott kötelezettségek

A beszámolási időszak végén tartott kötelezettségek közül Közzététel: IFRS 13 93 c
a valósérték-hierarchia 2. szintjéről az 1. szintre átadott
kötelezettségek összege. [Hivatkozás: A valósérték-hierar
chia 1. szintje [member]; A valósérték-hierarchia 2. szintje
[member]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel3OfFair
ValueHierarchyAssets

X duration,
credit

Valósérték-hierarchia 3.
A valósérték-hierarchia 3. szintjéről átadott eszközök Közzététel: IFRS 13 93 e iv
szintjéről történő átvezetések – összege. [Hivatkozás: A valósérték-hierarchia 3. szintje
eszközök
[member]]

ifrs-full

TransfersOutOfLevel3OfFair
ValueHierarchyEntitysOwnE
quityInstruments

X duration,
debit

Valósérték-hierarchia 3.
A gazdálkodó egység a valósérték-hierarchia 3. szintjéről Közzététel: IFRS 13 93 e iv
szintjéről történő átvezetések – átadott saját tőkeinstrumentumainak összege. [Hivatkozás:
a gazdálkodó egység saját
A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumai [member];
tőkeinstrumentumai
A valósérték-hierarchia 3. szintje [member]]

L 429/707
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Dokumentációs címke

Hivatkozások

X duration,
debit

Valósérték-hierarchia 3.
A valósérték-hierarchia 3. szintjéről átadott kötelezett Közzététel: IFRS 13 93 e iv
szintjéről történő átvezetések – ségek összege. [Hivatkozás: A valósérték-hierarchia 3.
kötelezettségek
szintje [member]]

ifrs-full

TransfersUnderFinanceAgree
mentsFromEntityRelatedPart
yTransactions

X duration

Finanszírozási megállapodások
alapján történő átadások a
gazdálkodó egységtől –
kapcsolt felekkel folytatott
ügyletek

Finanszírozási megállapodások alapján a gazdálkodó Példa: IAS 24 21 g
egységtől kapcsolt felekkel folytatott ügylet során átadott
összeg (ideértve a hiteleket, valamint a pénzeszközben
vagy apportban nyújtott tőke-hozzájárulásokat). [Hivatko
zás: Kapcsolt felek [member]]

ifrs-full

TransfersUnderFinanceAgree
mentsToEntityRelatedPart
yTransactions

X duration

Finanszírozási megállapodások
alapján történő átadások a
gazdálkodó egységnek –
kapcsolt felekkel folytatott
ügyletek

Finanszírozási megállapodások alapján a gazdálkodó Példa: IAS 24 21 g
egységnek kapcsolt felekkel folytatott ügylet során átadott
összeg (ideértve a hiteleket, valamint a pénzeszközben
vagy apportban nyújtott tőke-hozzájárulásokat). [Hivatko
zás: Kapcsolt felek [member]]

ifrs-full

TransfersUnderLicenseAgree
mentsFromEntityRelatedPart
yTransactions

X duration

Licencmegállapodások alapján
történő átadások a gazdálkodó
egységtől – kapcsolt felekkel
folytatott ügyletek

Licencmegállapodások alapján a gazdálkodó egységtől Példa: IAS 24 21 f
kapcsolt felekkel folytatott ügylet során átadott összeg.
[Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]

ifrs-full

TransfersUnderLicenseAgree
mentsToEntityRelatedPart
yTransactions

X duration

Licencmegállapodások alapján
történő átadások a gazdálkodó
egységnek – kapcsolt felekkel
folytatott ügyletek

Licencmegállapodások alapján a gazdálkodó egységnek Példa: IAS 24 21 f
kapcsolt felekkel folytatott ügylet során átadott összeg.
[Hivatkozás: Kapcsolt felek [member]]

ifrs-full

TransportationExpense

X duration,
debit

Szállítási költségek

A szállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó ráfordítás össze Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
ge.

ifrs-full

TravelExpense

X duration,
debit

Utazási költség

Az utazással kapcsolatos ráfordítások összege.

ifrs-full

TreasuryShares

X instant,
debit

Saját részvények

A gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumainak a Példa: IAS 1 78 e, közzététel:
gazdálkodó egység vagy a konszolidált csoport más IAS 32 34
tagja által tartott állománya.

ifrs-full

TreasurySharesMember

member

Saját részvények [member]

Ez az elem a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentuma Közzététel: IAS 1 106
inak a gazdálkodó egység vagy a konszolidált csoport más
tagja által tartott állományát jelöli.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
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Dokumentációs címke

Hivatkozások

12 havi várható hitelezési
veszteség [member]

Ez az elem az élettartami várható hitelezési veszteség Közzététel: IFRS 7 35H a,
részeként azon várható hitelezési veszteséget jelöli, közzététel: IFRS 7 35M a
amely a pénzügyi instrumentummal kapcsolatos, a beszá
moló fordulónapja után 12 hónapon belül lehetséges
nemteljesítési eseményekből ered. [Hivatkozás: Várható
hitelezési veszteség értékelésének típusai [member]; Élet
tartami várható hitelezési veszteség [member]]

ifrs-full

TwoYearsBeforeReportingYe
arMember

member

A beszámoló évét megelőző
második év [member]

Ez az elem azt az évet jelöli, amely a beszámoló évének Közzététel: IFRS 17 130
vége előtt két évvel ért véget.
(hatályos: 2021.1.1.)

ifrs-full

TypeOfMeasurementOfExpec
tedCreditLossesAxis

axis

Várható hitelezési veszteség
értékelésének típusai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 7 35H,
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel közzététel: IFRS 7 35M
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

TypeOfMeasurementOfExpec
tedCreditLossesMember

member

Várható hitelezési veszteség
értékelésének típusai [member]

Ez az elem a várható hitelezési veszteség értékelésének Közzététel: IFRS 7 35H,
összes típusát jelöli. A várható hitelezési veszteség a hite közzététel: IFRS 7 35M
lezési veszteségek súlyozott átlaga, ahol a súlyok az adott
nemteljesítési kockázatok. Egyéb elemek hiányában ez az
elem a »Várható hitelezési veszteség értékelésének típusai«
tengely alapértékét is jelöli.

ifrs-full

TypesOfContractsAxis

axis

Szerződések típusai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Példa: IFRS 15 B89 d, példa: IFRS
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel 17 96 a (hatályos: 2021.1.1.)
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

TypesOfContractsMember

member

Szerződések típusai [member]

Ez az elem a vevői szerződések összes típusát jelöli. Egyéb Példa: IFRS 15 B89 d, példa: IFRS
elemek hiányában a »Szerződések típusai« tengely alap 17 96 a (hatályos: 2021.1.1.)
értékét is jelöli.

ifrs-full

TypesOfCustomersAxis

axis

Vevők típusai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Példa: IFRS 15 B89 c
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

TypesOfCustomersMember

member

Vevők típusai [member]

Ez az elem a vevők összes típusát jelöli. Egyéb elemek Példa: IFRS 15 B89 c
hiányában a »Vevők típusai« tengely alapértékét is jelöli.

ifrs-full

TypesOfFinancialAssetsAxis

axis

Pénzügyi eszközök típusai
[axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 7 B52,
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel közzététel: IFRS 7 B51
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

L 429/709
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TypesOfFinancialLiabilitiesA
xis

axis

Pénzügyi kötelezettségek
típusai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 7 B52,
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel közzététel: IFRS 7 B51
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

TypesOfHedgesAxis

axis

Fedezeti ügyletek típusai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 7
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel közzététel: IFRS 7
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg. közzététel: IFRS 7
közzététel: IFRS 7
veszti: 2021.1.1.)

24A,
24B,
24C,
22 (hatályát

ifrs-full

TypesOfHedgesMember

member

Fedezeti ügyletek [member]

Ez az elem a fedezeti ügyletek összes típusát jelöli. Egyéb Közzététel: IFRS 7
elemek hiányában a »Fedezeti ügyletek típusai« tengely közzététel: IFRS 7
közzététel: IFRS 7
alapértékét is jelöli.
közzététel: IFRS 7
veszti: 2021.1.1.)

24A,
24B,
24C,
22 (hatályát

ifrs-full

TypesOfInstrumentMember

member

Instrumentumok típusai
[member]

Ez az elem a pénzügyi instrumentumok összes típusát Példa: IFRS 7 B33
jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Kivezetett pénzügyi
eszközökben lévő folytatódó részvétel, az instrumentum
típusa szerint« tengely alapértékét is jelöli.

ifrs-full

TypesOfInsuranceContractsA
xis

axis

Biztosítási szerződések típusai
[axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Általános gyakorlat: IFRS 4
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel »Közzététel« (hatályát veszti:
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg. 2021.1.1.)

ifrs-full

TypesOfInterestRatesAxis

axis

Kamatlábak típusai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Általános gyakorlat: IFRS 7 39
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

TypesOfInvestmentPropertyA axis
xis

Befektetési célú ingatlanok
típusai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

HU
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TypesOfRateregulatedActiviti
esAxis

axis

Árszabályozott tevékenységek
típusai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 14 30,
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel közzététel: IFRS 14 33
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

TypesOfRisksAxis

axis

Kockázatok típusai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 17 124
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel (hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg. IFRS 17 125 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 127 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 128 a (hatályos:
2021.1.1.), közzététel: IFRS 7 33,
közzététel: IFRS 7 34, közzététel:
IFRS 7 21C

ifrs-full

TypesOfRisksMember

member

Kockázatok [member]

Ez az elem a kockázatok összes típusát jelöli. Egyéb Közzététel: IFRS 17 124
elemek hiányában a »Kockázatok típusai« tengely alap (hatályos: 2021.1.1.), közzététel:
értékét is jelöli.
IFRS 17 125 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 127 (hatályos:
2021.1.1.), közzététel:
IFRS 17 128 a (hatályos:
2021.1.1.), közzététel: IFRS 7 33,
közzététel: IFRS 7 34, közzététel:
IFRS 7 21C

ifrs-full

TypesOfSharebasedPaymen
tArrangementsAxis

axis

Részvényalapú kifizetési
megállapodások típusai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 2 45
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

TypesOfTransferMember

member

Átadás típusai [member]

Ez az elem a pénzügyi instrumentumok átadásának összes Példa: IFRS 7 B33
típusát jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Kivezetett pénz
ügyi eszközökben lévő folytatódó részvétel, az átruházás
típusa szerint« tengely alapértékét is jelöli.

HU

ifrs-full
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UMTS-licencek [member]

Ez az elem az univerzális mobil telekommunikációs rend Általános gyakorlat: IAS 38 119
szerrel (UMTS) kapcsolatos licenceket jelöli. [Hivatkozás:
Licenc- és franchise-szerződések]

ifrs-full

UnallocatedAmountsMember

member

Fel nem osztott összegek
[member]

Ez az elem a működési szegmensek között fel nem Példa: IFRS 8 IG4, példa:
osztott tételeket jelöli.
IFRS 8 28

ifrs-full

UnallocatedGoodwill

X instant,
debit

Fel nem osztott goodwill

Az üzleti kombinációban megszerzett goodwill azon Közzététel: IAS 36 133
összege, amelyet nem osztottak fel pénztermelő egységre
(egységcsoportra). [Hivatkozás: Goodwill; Pénztermelő
egységek [member]; Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

UnconsolidatedStructuredEn
titiesAxis

axis

Nem konszolidált strukturált
gazdálkodó egységek [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 12 B4 e
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

UnconsolidatedStructuredEn
titiesControlledByInvestmen
tEntityAxis

axis

Befektetési gazdálkodó egység
által ellenőrzött nem
konszolidált strukturált
gazdálkodó egységek [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 12 19F
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

UnconsolidatedStructuredEn
titiesControlledByInvestmen
tEntityMember

member

Befektetési gazdálkodó egység
által ellenőrzött nem
konszolidált strukturált
gazdálkodó egységek [member]

Ez az elem a befektetési gazdálkodó egység által ellen Közzététel: IFRS 12 19F
őrzött nem konszolidált strukturált gazdálkodó egységeket
jelöli. Egyéb elemek hiányában a »Befektetési gazdálkodó
egység által ellenőrzött nem konszolidált strukturált
gazdálkodó egységek« tengely alapértékét is jelöli. [Hivat
kozás: Befektetési gazdálkodó egységek közzététele [text
block]; Nem konszolidált strukturált gazdálkodó egységek
[member]]

ifrs-full

UnconsolidatedStructuredEn
titiesMember

member

Nem konszolidált strukturált
Ez az elem a nem konszolidált strukturált gazdálkodó Közzététel: IFRS 12 B4 e
gazdálkodó egységek [member] egységeket jelöli. A strukturált gazdálkodó egység olyan
gazdálkodó egység, amelyet úgy alakítottak ki, hogy a
szavazati vagy hasonló jogok ne legyenek domináns
tényezők annak eldöntésében, hogy ki ellenőrzi a gazdál
kodó egységet, mint például amikor a szavazati jogok
kizárólag igazgatási feladatokhoz kapcsolódnak, és a
lényeges tevékenységeket szerződéses megállapodások
útján irányítják. [Hivatkozás: Konszolidált [member]]
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UnconsolidatedSubsidiariesA
xis

axis

Nem konszolidált
leányvállalatok [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 12 19B
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

UnconsolidatedSubsidiaries
ControlledBySubsidiariesOfIn
vestmentEntityMember

member

Befektetési gazdálkodó egység
leányvállalatai által ellenőrzött
nem konszolidált
leányvállalatok [member]

Ez az elem a befektetési gazdálkodó egység leányvállalatai Közzététel: IFRS 12 19C
által ellenőrzött nem konszolidált leányvállalatokat jelöli.
[Hivatkozás: Befektetési gazdálkodó egységek közzététele
[text block]; Leányvállalatok [member]]

ifrs-full

UnconsolidatedSubsidiariesM
ember

member

Nem konszolidált
leányvállalatok [member]

Ez az elem a nem konszolidált leányvállalatokat jelöli. Közzététel: IFRS 12 19B
[Hivatkozás: Leányvállalatok [member]]

ifrs-full

UnconsolidatedSubsidiariesT
hatInvestmentEntityControls
DirectlyMember

member

Nem konszolidált
leányvállalatok, amelyeket a
befektetési gazdálkodó egység
közvetlenül ellenőriz [member]

Ez az elem a befektetési gazdálkodó egység által közvet Közzététel: IFRS 12 19B
lenül ellenőrzött nem konszolidált leányvállalatokat jelöli.
[Hivatkozás: Befektetési gazdálkodó egységek közzététele
[text block]; Leányvállalatok [member]]

ifrs-full

UndatedSubordinatedLiabili
ties

X instant,
credit

Lejárat nélküli hátrasorolt
kötelezettségek

A meghatározott lejárattal nem rendelkező hátrasorolt Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
kötelezettségek összege. [Hivatkozás: Hátrasorolt kötele
zettségek]

ifrs-full

UndiscountedCashOutflowRe X instant,
quiredToRepurchaseDerecog credit
nisedFinancialAssets

Kivezetett pénzügyi eszközök
visszavásárlásához szükséges
diszkontálatlan pénzeszközkiáramlás

Azok
a
diszkontálatlan
pénzeszköz-kiáramlások, Közzététel: IFRS 7 42E d
amelyekre a kivezetett pénzügyi eszközök visszavásárlá
sához szükség lenne vagy lehet (például a kötési ár egy
opciós megállapodásban). [Hivatkozás: Pénzügyi eszkö
zök]

ifrs-full

UndiscountedExpectedCredit X duration,
LossesAtInitialRecognitionOn credit
PurchasedOrOriginatedCredi
timpairedFinancialAssetsIniti
allyRecognised

Diszkontálatlan várható
hitelezési veszteségek a kezdeti
megjelenítéskor a kezdetben
megjelenített vásárolt vagy
keletkeztetett értékvesztett
pénzügyi eszközöknél

A diszkontálatlan várható hitelezési veszteségek összege Közzététel: IFRS 7 35H c
kezdeti megjelenítéskor az olyan pénzügyi eszközöknél,
amelyek kezdeti megjelenítése a beszámolási időszakban
értékvesztettként vásárolt vagy keletkeztetett eszközként
történik.

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
L 429/713

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Járó diszkontálatlan
pénzügyilízing-fizetések

A járó diszkontálatlan pénzügyilízing-fizetések összege. A Közzététel: IFRS 16 94
pénzügyi lízing olyan lízing, amely lényegében átadja a
mögöttes eszköz tulajdonlásával járó összes kockázatot és
hasznot.

ifrs-full

UndiscountedOperatingLease
PaymentsToBeReceived

X instant,
debit

Járó diszkontálatlan
operatívlízing-fizetések

A járó diszkontálatlan operatívlízing-fizetések összege. Az Közzététel: IFRS 16 97
operatív lízing olyan lízing, amely nem adja át a mögöttes
eszköz tulajdonlásával járó lényegében összes kockázatot
és hasznot.

ifrs-full

UndrawnBorrowingFacilities

X instant,
credit

Le nem hívott hitelkeretek

A jövőbeni működési tevékenységekhez és a tőkekötele Példa: IAS 7 50 a
zettségek rendezéséhez rendelkezésre álló, le nem hívott
hitelkeretek összege. [Hivatkozás: Tőkekötelezettségek]

ifrs-full

UnearnedFinanceIncomeRela
tingToFinanceLeasePayments
Receivable

X instant,
credit

Pénzügyi lízingből származó
díjköveteléshez kapcsolódó
meg nem szolgált pénzügyi
bevétel

A pénzügyi lízingből származó díjköveteléshez kapcso Közzététel: IFRS 16 94
lódó meg nem szolgált pénzügyi bevétel összege. A pénz
ügyi lízing olyan lízing, amely lényegében átadja a
mögöttes eszköz tulajdonlásával járó összes kockázatot
és hasznot. [Hivatkozás: Pénzügyi bevételek]

ifrs-full

UnearnedPremiums

X instant,
credit

Meg nem szolgált díjak

A biztosítási szerződések díjelőírásából származó kötele Példa: IFRS 4 IG22 a (hatályát
zettség meg nem szolgált összege. [Hivatkozás: Biztosítási veszti: 2021.1.1.), példa:
szerződések típusai [member]]
IFRS 4 37 b (hatályát veszti:
2021.1.1.)

ifrs-full

UnobservableInputsAxis

axis

Nem megfigyelhető inputok
[axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 13 93 d,
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel általános gyakorlat: IFRS 13 93 h
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

UnobservableInputsMember

member

Nem megfigyelhető inputok
[member]

Ez az elem az összes nem megfigyelhető inputot jelöli. Közzététel: IFRS 13 93 d,
Egyéb elemek hiányában a »Nem megfigyelhető inputok« általános gyakorlat: IFRS 13 93 h
tengely alapértékét is jelöli.

2020.12.18.

X instant,
debit

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

UndiscountedFinanceLease
PaymentsToBeReceived
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L 429/714

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Nem minősített hitelezési
kitettségek

A külső hitelminősítő intézetek által nem minősített hite Példa: IFRS 7 IG24 c (hatályát
lezési kitettség összege. [Hivatkozás: Hitelezési kitettségek] veszti: 2021.1.1.), példa:
IFRS 7 36 c (hatályát veszti:
2021.1.1.)

ifrs-full

UnrealisedForeignExchange
GainsLossesMember

member

Nem realizált
árfolyamnyereségek
(-veszteségek) [member]

Ez az elem az átváltási árfolyamok változásából származó, Általános gyakorlat: IAS 12 81 g
nem realizált nyereségeket (veszteségeket) jelöli.

ifrs-full

UnrecognisedShareOfLosse
sOfAssociates

X duration,
debit

Társult vállalkozások
veszteségeiből való meg nem
jelenített részesedés

A társult vállalkozás veszteségeiből a gazdálkodó egységre Közzététel: IFRS 12 22 c
jutó, meg nem jelenített rész összege, ha a gazdálkodó
egység a tőkemódszer alkalmazásakor abbahagyta a vesz
teségekből való részesedésének a megjelenítését. [Hivatko
zás: Társult vállalkozások [member]]

ifrs-full

UnrecognisedShareOfLosse
sOfJointVentures

X duration,
debit

Közös vállalkozások
veszteségeiből való meg nem
jelenített részesedés

A közös vállalkozás veszteségeiből a gazdálkodó egységre Közzététel: IFRS 12 22 c
jutó, meg nem jelenített rész összege, ha a gazdálkodó
egység a tőkemódszer alkalmazásakor abbahagyta a vesz
teségekből való részesedésének a megjelenítését. [Hivatko
zás: Közös vállalkozások [member]]

ifrs-full

UnsecuredBankLoansReceived

X instant,
credit

Biztosíték nélküli kapott banki
kölcsönök

A bankoktól kapott, biztosítékkal nem fedezett kölcsönök Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
összege. [Hivatkozás: Kapott kölcsönök]

ifrs-full

UnusedProvisionReversedOt
herProvisions

X duration,
debit

Fel nem használt, feloldott
céltartalék – egyéb
céltartalékok

A fel nem használt egyéb céltartalék feloldott összege. Közzététel: IAS 37 84 d
[Hivatkozás: Egyéb céltartalékok]

ifrs-full

UnusedTaxCreditsForWhich
NoDeferredTaxAssetRecogni
sed

X instant

Fel nem használt
adójóváírások, amelyekre
halasztott adókövetelést nem
jelenítenek meg

Azon fel nem használt adójóváírások összege, amelyekre Közzététel: IAS 12 81 e
nem mutatnak ki halasztott adókövetelést a pénzügyi
helyzetre vonatkozó kimutatásban. [Hivatkozás: Fel nem
használt adójóváírások [member]]

ifrs-full

UnusedTaxCreditsMember

member

Fel nem használt adójóváírások Ez az elem azokat a teljesült adójóváírásokat jelöli, Közzététel: IAS 12 81 g
[member]
amelyeket átvisznek a következő időszakra a jövőbeli
adóköteles nyereséggel szembeni felhasználás céljából.

L 429/715

X instant

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

UnratedCreditExposures
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ifrs-full
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Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

UnusedTaxLossesForWhich
NoDeferredTaxAssetRecogni
sed

X instant

Fel nem használt negatív
adóalapok, amelyekre
halasztott adókövetelést nem
jelenítenek meg

Azon fel nem használt negatív adóalapok összege, Közzététel: IAS 12 81 e
amelyekre nem mutatnak ki halasztott adókövetelést a
pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban. [Hivatkozás:
Fel nem használt negatív adóalapok [member]]

ifrs-full

UnusedTaxLossesMember

member

Fel nem használt negatív
adóalapok [member]

Ez az elem azokat a keletkezett negatív adóalapokat jelöli, Közzététel: IAS 12 81 g
amelyeket átvisznek a következő időszakra a jövőbeli
adóköteles nyereséggel szembeni felhasználás céljából.

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredAsPerio
dOfTimeBiologicalAssetsAt
Cost

DUR

Hasznos élettartam
időtartamként – bekerülési
értéken értékelt biológiai
eszközök

A biológiai eszközök esetében alkalmazott hasznos élet Közzététel: IAS 41 54 e
tartam, időtartamként kifejezve. [Hivatkozás: Biológiai
eszközök]

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredAsPerio
dOfTimeIntangibleAssetsOt
herThanGoodwill

DUR

Hasznos élettartam
időtartamként – immateriális
javak a goodwill kivételével

A goodwilltől eltérő immateriális javak esetében alkalma Közzététel: IAS 38 118 a
zott hasznos élettartam, időtartamként kifejezve. [Hivatko
zás: Immateriális javak a goodwill kivételével]

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredAsPerio
dOfTimeInvestmentProperty
CostModel

DUR

Hasznos élettartam
időtartamként – befektetési
célú ingatlan, bekerülésiértékmodell

A befektetési célú ingatlan esetében alkalmazott hasznos Közzététel: IAS 40 79 b
élettartam, időtartamként kifejezve. [Hivatkozás: Befekte
tési célú ingatlan]

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredAsPerio
dOfTimePropertyPlantAndE
quipment

DUR

Hasznos élettartam
időtartamként – ingatlanok,
gépek és berendezések

Az ingatlanok, gépek és berendezések esetében alkalma Közzététel: IAS 16 73 c
zott hasznos élettartam, időtartamként kifejezve. [Hivatko
zás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredInProducti X.XX dura
onOrOtherSimilarUnitsBiolo tion
gicalAssetsAtCost

Hasznos élettartam termelési
A biológiai eszközök esetében alkalmazott hasznos élet Közzététel: IAS 41 54 e
egységként vagy más hasonló
tartam, termelési egységként vagy más hasonló egységként
egységként – bekerülési értéken kifejezve. [Hivatkozás: Biológiai eszközök]
értékelt biológiai eszközök

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredInProducti X.XX dura
onOrOtherSimilarUnitsIntan tion
gibleAssetsOtherThanGood
will

Hasznos élettartam termelési
egységként vagy más hasonló
egységként – immateriális javak
a goodwill kivételével

A goodwilltől eltérő immateriális javak esetében alkalma Közzététel: IAS 38 118 a
zott hasznos élettartam, termelési egységként vagy más
hasonló egységként kifejezve. [Hivatkozás: Immateriális
javak a goodwill kivételével]

ifrs-full

UsefulLifeMeasuredInProducti X.XX dura
onOrOtherSimilarUnitsPro
tion
pertyPlantAndEquipment

Hasznos élettartam termelési
egységként vagy más hasonló
egységként – ingatlanok, gépek
és berendezések

Az ingatlanok, gépek és berendezések esetében alkalma Közzététel: IAS 16 73 c
zott hasznos élettartam, termelési egységként vagy más
hasonló egységként kifejezve. [Hivatkozás: Ingatlanok,
gépek és berendezések]

HU

ifrs-full

L 429/716

Előtag

Az Európai Unió Hivatalos Lapja
2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

UtilisationAllowanceAccount X duration,
ForCreditLossesOfFinancialAs debit
sets

Felhasználás – pénzügyi
eszközök hitelezési
veszteségeinek értékvesztési
számlája

Az értékvesztés felhasználásából származó csökkenés a Általános gyakorlat: IFRS 7 16
pénzügyi eszközök hitelezési veszteségeinek értékvesztési (hatályát veszti: 2021.1.1.)
számláján. [Hivatkozás: Pénzügyi eszközök hitelezési vesz
teségeinek értékvesztési számlája]

ifrs-full

UtilitiesExpense

X duration,
debit

Közüzemi ráfordítás

A megvásárolt közműszolgáltatásokkal kapcsolatos ráfor Általános gyakorlat: IAS 1 112 c
dítások összege.

ifrs-full

ValuationTechniquesMember

member

Értékelési technikák [member]

Ez az elem azokat az értékelési technikákat jelöli, Közzététel: IFRS 13 93 d
amelyekkel a gazdálkodó egység a valós értéket méri.
Egyéb elemek hiányában a »Valós érték meghatározására
használt értékelési technikák« tengely alapértékét is jelöli.
[Hivatkozás: Valós értéken [member]]

ifrs-full

ValuationTechniquesUsedIn
FairValueMeasurementAxis

axis

Valós érték meghatározására
használt értékelési technikák
[axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 13 93 d
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

ValueAddedTaxPayables

X instant,
credit

Fizetendő hozzáadottérték-adó

A hozzáadottérték-adóval kapcsolatos kötelezettségek Általános gyakorlat: IAS 1 78
összege.

ifrs-full

ValueAddedTaxReceivables

X instant,
debit

Hozzáadottértékadókövetelések

A hozzáadottérték-adóval kapcsolatos követelés összege. Általános gyakorlat: IAS 1 78 b

ifrs-full

ValueAtRisk

X instant

Kockáztatott érték

A jövőbeli piaci mozgásokból származó potenciális vesz Általános gyakorlat: IFRS 7 41
teségnek való kitettség mérőszáma, amely meghatározott
konfidencia-intervallumon és értékelési horizonton alapul.

ifrs-full

ValueOfBusinessAcquiredM
ember

member

Felvásárolt üzlet értéke
[member]

Ez az elem az immateriális javak olyan csoportját jelöli, Általános gyakorlat: IAS 38 119
amely a következők közötti különbözetet foglalja magá
ban: a) az üzleti kombinációban megszerzett szerződéses
biztosítási jogok és átvállalt biztosítási kötelmek valós
értéke; valamint b) a kötelezettség értéke, amelyet a bizto
sítónak az általa kibocsátott biztosítási szerződésekre
vonatkozó számviteli politikája alapján határoznak meg.
[Hivatkozás: Üzleti kombinációk [member]]

ifrs-full

Vehicles

X instant,
debit

Járművek

A gazdálkodó egység tevékenységéhez használt járműve Általános gyakorlat: IAS 16 37
ket, így különösen a repülőgépeket, gépjárműveket és
hajókat magukban foglaló ingatlanok, gépek és berende
zések összege. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek és berende
zések]
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Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

ifrs-full

VehiclesMember

member

Járművek [member]

Ez az elem az ingatlanok, gépek és berendezések olyan Általános gyakorlat: IAS 16 37
csoportját jelöli, amely a gazdálkodó egység tevékeny
ségéhez használt járműveket, így különösen a repülőgépe
ket, gépjárműveket és hajókat foglalja magában. [Hivatko
zás: Ingatlanok, gépek és berendezések]

ifrs-full

VoluntaryChangesInAccoun
tingPolicyAxis

axis

Számviteli politika önkéntes
megváltoztatásai [axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IAS 8 29
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

VoluntaryChangesInAccoun
tingPolicyMember

member

Számviteli politika önkéntes
megváltoztatásai [member]

Ez az elem a számviteli becslések azon változtatásait Közzététel: IAS 8 29
foglalja magában, amelyek eredményeként a pénzügyi
kimutatások megbízható és relevánsabb információkat
nyújtanak az ügyleteknek, egyéb eseményeknek és feltéte
leknek a gazdálkodó egység pénzügyi helyzetére, pénzügyi
teljesítményére vagy cash flow-ira való hatásairól. Egy
IFRS korai alkalmazása nem minősül a számviteli politika
önkéntes megváltoztatásának. Egyéb elemek hiányában a
»Számviteli politika önkéntes megváltoztatásai« tengely
alapértékét is jelöli.

ifrs-full

WagesAndSalaries

X duration,
debit

Munkavállalói jövedelem

Munkavállalói juttatási költségek csoportja, amely a Általános gyakorlat: IAS 19 9
béreket és fizetéseket foglalja magában. [Hivatkozás:
Munkavállalói juttatások költségei]

ifrs-full

WarrantyContingentLiabi
lityMember

member

Garanciák miatti függő
kötelezettség [member]

Ez az elem az értékesített termékekre vonatkozó szavatos Példa: IAS 37 88
sági helytállás becsült költségeivel kapcsolatos függő köte
lezettséget jelöl. [Hivatkozás: Függő kötelezettségek [mem
ber]]

ifrs-full

WarrantyProvision

X instant,
credit

Garanciális céltartalék

Az értékesített termékekre vonatkozó szavatossági hely Példa: IAS 37 1. példa, garanciák,
tállás becsült költségeivel kapcsolatos céltartalék összege. példa: IAS 37 87
[Hivatkozás: Céltartalékok]

ifrs-full

WarrantyProvisionAbstract

ifrs-full

WarrantyProvisionMember

Járművek [abstract]

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

VehiclesAbstract
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L 429/718

Előtag

Garanciális céltartalék [abstract]
Garanciális céltartalék
[member]

Ez az elem az értékesített termékekre vonatkozó szavatos Példa: IAS 37 87, példa:
sági helytállás becsült költségeivel kapcsolatos céltartalékot IAS 37 1. példa, garanciák
jelöl. [Hivatkozás: Egyéb céltartalékok [member]]

2020.12.18.

member

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

Súlyozott átlagos tőkeköltség,
értékelési input [member]

Ez az elem az értékelési inputként használt súlyozott Példa: IFRS 13 93 d, példa:
átlagos tőkeköltséget jelöli.
IFRS 13 IE63

ifrs-full

WeightedAverageDurationOf
DefinedBenefitObligati
on2019

DUR

Meghatározott juttatási
kötelem súlyozott átlagos
élettartama

Egy meghatározott juttatási kötelem súlyozott átlagos élet Közzététel: IAS 19 147 c
tartama. [Hivatkozás: Súlyozott átlag [member]]

ifrs-full

WeightedAverageExercisePri
ceOfOtherEquityInstrument
sExercisableInSharebasedPay
mentArrangement2019

X.XX instant Részvényalapú kifizetési
megállapodáshoz kapcsolódó
lehívható egyéb
tőkeinstrumentumok súlyozott
átlagos lehívási ára

A részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó Általános gyakorlat: IFRS 2 45
lehívható egyéb (részvényopción kívüli) tőkeinstrumen
tumok súlyozott átlagos lehívási ára. [Hivatkozás: Súlyo
zott átlag [member]]

ifrs-full

WeightedAverageExercisePri
ceOfOtherEquityInstrument
sExercisedOrVestedInShareba
sedPaymentArrange
ment2019

X.XX dura
tion

Részvényalapú kifizetési
megállapodáshoz kapcsolódó
lehívott vagy megszolgált
egyéb tőkeinstrumentumok
súlyozott átlagos lehívási ára

A részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó Általános gyakorlat: IFRS 2 45
lehívott vagy megszolgált egyéb (részvényopción kívüli)
tőkeinstrumentumok súlyozott átlagos lehívási ára. [Hivat
kozás: Súlyozott átlag [member]]

ifrs-full

WeightedAverageExercisePri
ceOfOtherEquityInstrument
sExpiredInSharebasedPaymen
tArrangement2019

X.XX dura
tion

Részvényalapú kifizetési
megállapodáshoz kapcsolódó
lejárt egyéb
tőkeinstrumentumok súlyozott
átlagos lehívási ára

A részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó Általános gyakorlat: IFRS 2 45
lejárt egyéb (részvényopción kívüli) tőkeinstrumentumok
súlyozott átlagos lehívási ára. [Hivatkozás: Súlyozott átlag
[member]]

ifrs-full

WeightedAverageExercisePri X.XX dura
ceOfOtherEquityInstruments tion
ForfeitedInSharebasedPaymen
tArrangement2019

Részvényalapú kifizetési
megállapodáshoz kapcsolódó
jogvesztetté vált egyéb
tőkeinstrumentumok súlyozott
átlagos lehívási ára

A részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó Általános gyakorlat: IFRS 2 45
jogvesztetté vált egyéb (részvényopción kívüli) tőkeinst
rumentumok súlyozott átlagos lehívási ára. [Hivatkozás:
Súlyozott átlag [member]]

ifrs-full

WeightedAverageExercisePri
ceOfOtherEquityInstru
mentsGrantedInSharebased
PaymentArrangement2019

Részvényalapú kifizetési
megállapodáshoz kapcsolódó
nyújtott egyéb
tőkeinstrumentumok súlyozott
átlagos lehívási ára

A részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó Általános gyakorlat: IFRS 2 45
nyújtott egyéb (részvényopción kívüli) tőkeinstrumen
tumok súlyozott átlagos lehívási ára. [Hivatkozás: Súlyo
zott átlag [member]]

X.XX dura
tion

L 429/719

member

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

WeightedAverageCostOfCapi
talMeasurementInputMember

HU

ifrs-full

2020.12.18.

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Hivatkozások

A részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó Általános gyakorlat: IFRS 2 45
meglévő egyéb (részvényopción kívüli) tőkeinstrumen
tumok súlyozott átlagos lehívási ára. [Hivatkozás: Súlyo
zott átlag [member]]

ifrs-full

WeightedAverageExercisePri X.XX instant Részvényalapú kifizetési
ceOfShareOptionsExercisable
megállapodáshoz kapcsolódó
InSharebasedPaymentArrange
lehívható részvényopciók
ment2019
súlyozott átlagos lehívási ára

A részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó Közzététel: IFRS 2 45 b vii
lehívható részvényopciók súlyozott átlagos lehívási ára.
[Hivatkozás: Súlyozott átlag [member]]

ifrs-full

WeightedAverageExercisePri
ceOfShareOptionsExercise
dInSharebasedPaymentArran
gement2019

X.XX dura
tion

Részvényalapú kifizetési
megállapodáshoz kapcsolódó
lehívott részvényopciók
súlyozott átlagos lehívási ára

A részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó Közzététel: IFRS 2 45 b iv
lehívható részvényopciók súlyozott átlagos lehívási ára.
[Hivatkozás: Súlyozott átlag [member]]

ifrs-full

WeightedAverageExercisePri
ceOfShareOptionsExpiredInS
harebasedPaymentArrange
ment2019

X.XX dura
tion

Részvényalapú kifizetési
megállapodáshoz kapcsolódó
lejárt részvényopciók súlyozott
átlagos lehívási ára

A részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó Közzététel: IFRS 2 45 b v
lejárt részvényopciók súlyozott átlagos lehívási ára. [Hivat
kozás: Súlyozott átlag [member]]

ifrs-full

WeightedAverageExercisePri
ceOfShareOptionsForfeite
dInSharebasedPaymentArran
gement2019

X.XX dura
tion

Részvényalapú kifizetési
megállapodáshoz kapcsolódó
jogvesztetté vált
részvényopciók súlyozott
átlagos lehívási ára

A részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó Közzététel: IFRS 2 45 b iii
jogvesztetté vált részvényopciók súlyozott átlagos lehívási
ára. [Hivatkozás: Súlyozott átlag [member]]

ifrs-full

WeightedAverageExercisePri X.XX dura
ceOfShareOptionsGrantedInS tion
harebasedPaymentArrange
ment2019

Részvényalapú kifizetési
megállapodáshoz kapcsolódó
nyújtott részvényopciók
súlyozott átlagos lehívási ára

A részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó Közzététel: IFRS 2 45 b ii
nyújtott részvényopciók súlyozott átlagos lehívási ára.
[Hivatkozás: Súlyozott átlag [member]]

2020.12.18.

WeightedAverageExercisePri
ceOfOtherEquityInstrument
sOutstandingInSharebased
PaymentArrangement2019

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

ifrs-full

HU

X.XX instant Részvényalapú kifizetési
megállapodáshoz kapcsolódó
meglévő egyéb
tőkeinstrumentumok súlyozott
átlagos lehívási ára

Dokumentációs címke

L 429/720

Előtag

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Hivatkozások

A részvényalapú kifizetési megállapodásban lehívott rész Közzététel: IFRS 2 45 c
vényopciókra vonatkozóan a súlyozott átlagos részvényár
a lehívás időpontjában. [Hivatkozás: Részvényalapú kifize
tési megállapodások [member]; Súlyozott átlag [member]]

ifrs-full

WeightedAverageExercisePri
ceOfShareOptionsInShareba
sedPaymentArrangementExer
cisedDuringPeriodAtDateOfE
xercise2019

X.XX dura
tion

ifrs-full

WeightedAverageExercisePri
ceOfShareOptionsOutstandin
gInSharebasedPaymentArran
gement2019

X.XX instant Részvényalapú kifizetési
megállapodáshoz kapcsolódó
meglévő részvényopciók
súlyozott átlagos lehívási ára

ifrs-full

WeightedAverageFairValueAt
MeasurementDateOtherEqui
tyInstrumentsGranted

X instant,
credit

Súlyozott átlagos valós érték az A részvényopcióktól eltérő nyújtott egyéb tőkeinstrumen Közzététel: IFRS 2 47 b
értékelés időpontjában, egyéb
tumok súlyozott átlagos valós értéke az értékelés időpont
nyújtott tőkeinstrumentumok
jára vonatkozóan. [Hivatkozás: Súlyozott átlag [member]]

ifrs-full

WeightedAverageFairValueAt
MeasurementDateShareOpti
onsGranted

X instant,
credit

Súlyozott átlagos valós érték az Az időszak alatt nyújtott részvényopciók súlyozott átlagos Közzététel: IFRS 2 47 a
értékelés időpontjában, nyújtott valós értéke az értékelés időpontjában. [Hivatkozás: Súlyo
részvényopciók
zott átlag [member]]

ifrs-full

WeightedAverageLesseesIncre X.XX instant Az IFRS 16 első alkalmazása
mentalBorrowingRateApplied
időpontjában megjelenített
ToLeaseLiabilitiesRecognise
lízingkötelezettségekre
dAtDateOfInitialApplicatio
alkalmazott súlyozott átlagos
nOfIFRS16
járulékos lízingbevevői
kamatláb

Az IFRS 16 standard első alkalmazásának időpontjában a Közzététel: IFRS 16 C12 a
pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban megjelenített
lízingkötelezettségekre alkalmazott súlyozott átlagos járu
lékos lízingbevevői kamatláb. A járulékos kamatláb az a
kamatláb, amelyet a lízingbevevőnek hasonló gazdasági
környezetben, hasonló futamidő és hasonló biztosíték
mellett kellene fizetnie azon pénzeszközök kölcsönvételé
ért, amelyek a használatijog-eszközéhez hasonló értékű
eszköz megszerzéséhez lennének szükségesek.

ifrs-full

WeightedAverageMember

Ez az elem olyan átlagot jelöl, amelyben valamennyi figye Példa:
lembe vett mennyiséghez súly tartozik, amely meghatá IFRS 13 IE63, példa: IFRS 13 B6,
rozza az adott mennyiség viszonylagos hatását az átlagra. közzététel: IFRS 14 33 b,
közzététel: IFRS 17 120 (hatályos:
2021.1.1.), általános gyakorlat:
IFRS 7 7

Súlyozott átlag [member]

A részvényalapú kifizetési megállapodáshoz kapcsolódó Közzététel: IFRS 2 45 b i,
meglévő részvényopciók súlyozott átlagos lehívási ára. közzététel: IFRS 2 45 b vi
[Hivatkozás: Súlyozott átlag [member]]
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member

HU

Súlyozott átlagos részvényár a
lehívás időpontjában a
részvényalapú kifizetési
megállapodáshoz kapcsolódó,
az időszak során lehívott
részvényopciókra vonatkozóan

Dokumentációs címke

2020.12.18.

Előtag

L 429/721

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Az elem típusa
és attribútumai

Címke

Dokumentációs címke

Hivatkozások

WeightedAverageRemaining
ContractualLifeOfOutstan
dingShareOptions2019

DUR

Meglévő részvényopciók
súlyozott átlagos hátralévő
szerződéses élettartama

A meglévő részvényopciók súlyozott átlagos hátralévő Közzététel: IFRS 2 45 d
szerződéses élettartama. [Hivatkozás: Súlyozott átlag
[member]]

ifrs-full

WeightedAverageSharePri
ce2019

X.XX dura
tion

Súlyozott átlagos részvényár

A súlyozott átlagos részvényár. [Hivatkozás: Súlyozott Közzététel: IFRS 2 45 c
átlag [member]]

ifrs-full

WeightedAverageSharePriceS
hareOptionsGranted2019

X.XX dura
tion

Súlyozott átlagos részvényár,
nyújtott részvényopciók

Az a súlyozott átlagos részvényár, amelyet a nyújtott rész Közzététel: IFRS 2 47 a i
vényopciók valós értékének kiszámítására használt opció
árazási modell inputjaként vesznek figyelembe. [Hivatko
zás: Opcióárazási modell [member]; Súlyozott átlag
[member]]

ifrs-full

WeightedAverageShares

shares

Forgalomban lévő
törzsrészvények számának
súlyozott átlaga

Az időszak elején forgalomban lévő törzsrészvények Közzététel: IAS 33 70 b
száma, korrigálva az időszak alatt visszavásárolt vagy
újonnan kibocsátott törzsrészvények számának és egy
idősúlyozó tényezőnek a szorzatával.

ifrs-full

WeightedAverageSharesAn
dAdjustedWeightedAverageS
haresAbstract

ifrs-full

WhollyOrPartlyFundedDefi
nedBenefitPlansMember

member

Teljesen vagy részben fedezett
meghatározott juttatási
programok [member]

Ez az elem a teljesen vagy részben fedezett meghatározott Példa: IAS 19 138 e
juttatási programokat jelöl. [Hivatkozás: Meghatározott
juttatási programok [member]]

ifrs-full

WhollyUnfundedDefinedBe
nefitPlansMember

member

Teljesen fedezetlen
meghatározott juttatási
programok [member]

Ez az elem a teljesen fedezetlen meghatározott juttatási Példa: IAS 19 138 e
programokat jelöli. [Hivatkozás: Meghatározott juttatási
programok [member]]

ifrs-full

WorkInProgress

X instant,
debit

Rövid lejáratú befejezetlen
termelés

A befejezetlen termelés értékének besorolása rövid lejáratú Példa: IAS 1 78 c, általános
készletként, amelyet további folyamatok során alakítanak gyakorlat: IAS 2 37
át késztermékké vagy kész szolgáltatássá. [Hivatkozás:
Rövid lejáratú késztermékek; Készletek]

HU

ifrs-full

L 429/722

Előtag
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Súlyozott átlagos
törzsrészvények és módosított
súlyozott átlagos
törzsrészvények [abstract]

2020.12.18.

WritedownsReversalsOfInven
tories

X duration,
debit

Készletek leértékelése
(leértékelésének visszaírása)

ifrs-full

WritedownsReversalsOfPro
pertyPlantAndEquipment

X duration

Ingatlanok, gépek és
Az ingatlanok, gépek és berendezések megtérülő értékre Közzététel: IAS 1 98 a
berendezések leírása (leírásának történő leírásából, vagy az ilyen leírás visszaírásából szár
visszaírása)
mazó megjelenített összeg. [Hivatkozás: Ingatlanok, gépek
és berendezések]

ifrs-full

WritedownsReversalsOfWrite
downsOfInventoriesAbstract

Készletek leértékelése
(leértékelésének visszaírása)
[abstract]

ifrs-full

WritedownsReversalsOfWrite
downsOfPropertyPlantAndE
quipmentAbstract

Ingatlanok, gépek és
berendezések leírása (leírásának
visszaírása) [abstract]

ifrs-full

WrittenPutOptionsMember

member

Kiírt eladási (put) opciók
[member]

Ez az elem olyan eladott származékos pénzügyi szerző Példa: IFRS 7 IG40B, példa:
dést jelöl, amely a gazdálkodó egységet kötelezi a IFRS 7 B33
mögöttes eszköz előre meghatározott kötési áron történő
megvásárlására abban az esetben, ha a másik fél lehívja az
opciót. [Hivatkozás: Származékos termékek [member]]

ifrs-full

YearsOfInsuranceClaimAxis

axis

Biztosítási kárigények évei
[axis]

Egy táblázat tengelye a táblázatban található értékkészlet Közzététel: IFRS 17 130
elemei vagy kategóriái, valamint a táblázatot kitöltő tétel (hatályos: 2021.1.1.)
sorok vagy fogalmak közötti kapcsolatot határozza meg.

ifrs-full

YieldUsedToDiscountCashF
lowsThatDoNotVaryBasedOn
ReturnsOnUnderlyingItems

X.XX instant Hozam azon cash flow-k
diszkontálásához, amelyek nem
változnak a mögöttes tételek
hozamai alapján.

Dokumentációs címke

Hivatkozások

A készletek nettó realizálható értékre történő leértékelésé Közzététel: IAS 1 98 a
ből, vagy az ilyen leértékelés visszaírásából származó
megjelenített összeg. [Hivatkozás: Készletek]

Az azon cash flow-k diszkontálásához használt hozam, Közzététel: IFRS 17 120
amelyek nem változnak a mögöttes tételek hozamai alap (hatályos: 2021.1.1.)”
ján, az IFRS 17 36. bekezdését alkalmazva. A mögöttes
tételek a kötvénytulajdonosnak fizetendő összeg egy
részét meghatározó tételek. A mögöttes tételek bármilyen
tételt magukban foglalhatnak: például az eszközök refe
renciaportfólióját, a gazdálkodó egység nettó eszközeit,
vagy a gazdálkodó egység nettó eszközeinek meghatá
rozott részét.
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ifrs-full

Címke

HU

Az elem típusa
és attribútumai

2020.12.18.

Az elem megnevezéséhez/szere
péhez tartozó URI

Előtag
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