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A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény tartalmazza a számlarend elkészítésével 

kapcsolatos követelményeket az alábbiak szerint:  

161. § (1) A kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó az egységes számlakeret előírásainak 

figyelembevételével olyan számlarendet köteles készíteni, amely szerinti könyvvezetés az e törvényben 

előírt beszámoló készítését maradéktalanul biztosítja. 

(2) A számlarend a következőket tartalmazza: 

a) minden alkalmazásra kijelölt számla számjelét és megnevezését, 

b) a számla tartalmát, ha az a számla megnevezéséből egyértelműen nem következik, továbbá a számla 

értéke növekedésének, csökkenésének jogcímeit, a számlát érintő gazdasági eseményeket, azok más 

számlákkal való kapcsolatát, 

c) a főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát, 

d) a számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet. 

(3) Az analitikus nyilvántartásoknak szoros kapcsolatban kell lenniük a főkönyvi könyveléssel, és a 

kettő között az értékadatok számszerű egyeztetésének lehetőségét biztosítani kell. 

(4) A számlarend összeállításáért, annak folyamatos karbantartásáért, a naprakész könyvvezetés 

helyességéért a gazdálkodó képviseletére jogosult személy a felelős. 

(5) Az újonnan alakuló - e törvény hatálya alá tartozó és kettős könyvvitelt vezető - gazdálkodó köteles 

számlarendjét a megalakulás időpontjától számított 90 napon belül, az egyszeres könyvvitelről a kettős 

könyvvitelre áttérő gazdálkodó az áttérés időpontjáig elkészíteni. E törvény változása esetén a 

számlarend szükséges módosítását a törvényi változás hatálybalépését követő 90 napon belül kell 

elvégezni. 

161/A. § *  (1) A gazdálkodónak a könyvvezetésre, a bizonylatolásra vonatkozó részletes belső 

szabályait úgy kell kialakítania, hogy az a mérleg és az eredménykimutatás alátámasztásán túlmenően 

a kiegészítő melléklet adatainak közvetlen alátámasztására is alkalmas legyen. 

(2) A közpénzek felhasználásának és a köztulajdon használatának nyilvánossága és ellenőrizhetősége 

érdekében a gazdálkodó nyilvántartási (könyvvezetési) rendszerét köteles oly módon továbbrészletezni, 

hogy abból a vonatkozó külön jogszabályban meghatározott adatok rendelkezésre álljanak. 

 

A Számlarendnek összhangban kell lennie a Számlakerettel.  

A számla értéke növekedésének, csökkenésének jogcíme: 

- az eszközszámlák és a költség-, illetve ráfordítási számlák  

o tartozik oldalán a növekedést,  

o követel oldalán a csökkenést,  

- a forrásszámlák és a bevételi számlák  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0000100.TV#lbj784id7b71
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o tartozik oldalán a csökkenést,  

o követel oldalán a növekedést számoljuk el.  

A főkönyvi számlák egyenlegét valamilyen alátámasztó dokumentum, vagy nyilvántartási 

rendszer is biztosítja.  

Az egységes számlakeret célja: 

 A kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó az egységes számlakeret előírásainak 

figyelembevételével olyan számlarendet köteles készíteni, amely szerinti 

könyvvezetés a Számviteli törvényben előírt beszámoló készítését maradéktalanul 

biztosítja. 

 A Szt. 160 §-a elrendeli az egységes számlakeret alkalmazását, meghatározza az egyes 

számlaosztályok tartalmát. 

 1-4. számlaosztály: mérlegszámlák (1-3. eszközszámlák, 4. forrásszámlák). 

 5-7. számlaosztály: költségszámlák. 

 8-9. számlaosztály: eredményszámlák. 

 0. számlaosztály: technikai számlák. 

Az egységes számlakeret tartalma: 

 1. számlaosztály: 

o Immateriális javak, tárgyi eszközök (ideértve az üzembe nem helyezett 

beruházásokat és a tenyészállatokat is) és befektetett pénzügyi 

eszközök nyilvántartására szolgál. 

o Itt kell kimutatni a befektetett eszközök meghatározott körére vonatkozó 

értékhelyesbítés összegeit is. 

 2. számlaosztály: 

o A vásárolt és a saját előállítású készleteket tartalmazza. 

o Itt találjuk az anyagkészleteket, közöttük az egy éven belül elhasználódó, de 

több termelési vagy forgalmi folyamatot kiszolgáló anyagi eszközöket is. 

o A vásárolt készletek között kell kimutatni az eladásra szánt árukészleteket, 

göngyölegeket és közvetített szolgáltatásokat. 

o A saját termelésű készletek között kell kimutatni a növendék-, hízó- és egyéb 

állatok, a befejezetlen és félkész termékek, továbbá a késztermékek készleteit. 

 3. számlaosztály: 

o A készletek kivételével a forgóeszközöket tartalmazza. 

o Itt találhatók a vevőkkel, a váltókkal, a jegyzett, de még be nem fizetett 

tőkével, az alapítókkal, az adósokkal, a munkavállalókkal és a tagokkal, az 

állami költségvetéssel és az egyéb szervezetekkel szembeni követelések, 

értékpapírok, pénzeszközök, továbbá az aktív időbeli elhatárolások számlái. 

 4. számlaosztály: 

o Az eszközök forrásait tartalmazza. 

o Idetartoznak a saját tőke, a céltartalékok, a hátrasorolt, a hosszú és a rövid 

lejáratú kötelezettségek, valamint a passzív időbeli elhatárolások. 

 5. számlaosztály: 

o A költségeket költségnem szerint csoportosítva tartalmazza. 

http://www.econom.hu/targyi-eszkozok/
http://www.econom.hu/befektetett-penzugyi-eszkozok/
http://www.econom.hu/befektetett-penzugyi-eszkozok/
http://www.econom.hu/befektetett-eszkozok/
http://www.econom.hu/kovetelesek/
http://www.econom.hu/penzeszkozok/
http://www.econom.hu/sajat-toke/
http://www.econom.hu/kotelezettsegek/
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o Ezek: az anyagköltség, az igénybe vett szolgáltatások, az egyéb szolgáltatások, 

a személyi jellegű ráfordítások és az értékcsökkenési leírás. 

o Összköltség eljárású eredmény-kimutatás készítése esetén külön kell 

kimutatni a saját előállítású eszközök aktivált értékének (SEEAÉ) változását, 

és a saját termelésű készletek állományváltozását (STKÁV). 

 6. számlaosztály: Költséghelyek, általános költségek számláit tartalmazza. 

 7. számlaosztály: Tevékenységek költségei számláit tartalmazza. 

 8. számlaosztály: 

o Tartalma eltérő a választott eredménykimutatás módszerétől függően. 

o Összköltség eljárással készülő eredménykimutatás esetén tartalmazza: 

 az anyagjellegű ráfordításokat (81), 

 a személyi jellegű ráfordításokat (82), 

 az értékcsökkenési leírást (83). 

o Forgalmi-költség eljárással készülő eredménykimutatás esetén tartalmazza: 

 az értékesítés elszámolt közvetlen önköltségét (811, 831), 

 az eladott áruk beszerzési értékét (812, 832), 

 az eladott (közvetített) szolgáltatások értékét (813, 833), 

 az értékesítés közvetett költségeit (85). 

o Mindkét eljárással készülő eredménykimutatás esetén tartalmazza: 

 az egyéb ráfordításokat (86), 

 a pénzügyi műveletek ráfordításait (87), 

 a rendkívüli ráfordításokat (88), 

 az eredményt terhelő adót (társasági adó) (891). 

 9. számlaosztály: 

o Itt kell kimutatni az értékesítés nettó árbevételét, az egyéb bevételeket, a 

pénzügyi műveletek bevételeit és a rendkívüli bevételeket. 

 0. számlaosztály: 

o Olyan nyilvántartási számlákat tartalmaz, amelyeken a kimutatott tételek az 

adott üzleti év mérleg szerinti eredményét és a saját tőke összegét nem 

befolyásolják. 

o Ilyen tételek például: a bérmunkára átvett anyagok, a bérbe vett eszközök, a 

leírt követelések nyilvántartása stb. 

o Itt kell kimutatni a mérlegen kívüli tételeket is: 

 Függő kötelezettségek, 

 Biztos (jövőbeni) kötelezettségek, külön kiemelve a határidős, az 

opciós ügyletek és a swap határidős részének szerződés szerinti 

összegét mindaddig, amíg le nem zárultak. 

A számlarend a következőket tartalmazza:  

- minden alkalmazásra kijelölt számla számjelét és megnevezését,  

- a számla tartalmát, ha az a számla megnevezéséből egyértelműen nem következik, 

továbbá a számla értéke növekedésének, csökkenésének jogcímeit, a számlát érintő 

gazdasági eseményeket, azok más számlákkal való kapcsolatát,  

- a főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát,  

- a számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet.  

http://www.econom.hu/anyagok/
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Könyvelési bizonylat:  

A számviteli törvény 167. § (1) bekezdése szerint a Gazdálkodó csak a saját nevére szóló 

bizonylatokat veszi könyveibe, amelyek megfelelnek a számviteli törvény által előírt alaki és 

tartalmi követelményeknek. A számviteli bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag 

hitelesnek, megbízhatónak és helytállónak kell lenni.  

A könyvelésben a Gazdálkodó hivatkozik a bizonylat keltére és a bizonylat számára. A 

könyvelési tételek a kontírozás, illetve a bizonylat száma, ideje alapján mindenkor 

egyértelműen visszakereshetők.  

A Gazdálkodó a számviteli törvény 161/A. §-a alapján a könyvvezetésére, a bizonylatolásra 

vonatkozó részletes belső szabályait úgy alakította ki, hogy az a mérleg, az 

eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet adatainak közvetlen alátámasztására is 

alkalmas legyen.  

Ennek keretében a Gazdálkodó a Számviteli politika 1. sz. mellékletében szabályozza a 

bizonylati rendet.  

A Gazdálkodó a bizonylatok feldolgozási rendjének kialakítását a következők szerint 

szabályozza:  

A pénzeszközöket érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait késedelem 

nélkül kell a könyvekben rögzíteni.  

Ennek megfelelően:  

- a készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg – az analitikus 

nyilvántartásokban,  

- bankszámlaforgalomnál a hitelintézeti értesítés megérkezésekor – az iktatási 

rendszerben,  

- az egyéb pénzeszközöket érintő tételeket – legkésőbb a tárgyhót követő hónap 15-éig 

.  

A számlarendet a Számviteli törvény alapján a gazdálkodó köteles a megalakulás 

időpontjától számított 90 napon belül elkészíteni. E törvény változása esetén a számlarend 

szükséges módosítását a törvényi változás hatálybalépését követő 90 napon belül kell 

elvégezni. 

A számlarend követelményrendszere: 

 A vállalkozás számlarendjének meg kell felelnie a törvényben rögzített alapelveknek, 

biztosítani kell az éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló készítéséhez 

szükséges adatokat. 

 A számlarendnek olyan részletezésben kell készülnie, amely folyamatosan és egy-egy 

időszakot lezárva minden szükséges információt biztosít, tükrözi a vállalkozás 

számviteli politikáját. 



 SZÁMLAREND  

 
6 

 Kialakításánál gondoskodni kell annak világosságáról és a következetesség elvének 

betartásáról, az esetleges későbbi bővítési lehetőségek megteremtéséről. 

 A mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet követelményrendszere 

meghatározza a számlarend szükséges részletezését és annak tartalmát. 

 Kialakításánál gondolni kell az ellenőrzéshez szükséges adatok biztosítására. 

Különösen az adók, az adóalapok, az üzleti évet vagy más időszakot érintő 

ráfordítások nyereség- és veszteségtételeinek pontos kimutatása. 

A számlarendnek tartalmaznia kell: 

 az 1-9. és 0. számlaosztályok kijelölt számlái számjelét és megnevezését, 

 a főkönyvi számlák tartalmát, ha az a számla megnevezéséből egyértelműen nem 

következik, továbbá a számla értéke növekedésének, csökkenésének jogcímeit, a 

számlát érintő gazdasági eseményeket, azok más számlákkal való kapcsolatát, 

 a főkönyvi számlák és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát, 

 a vállalkozás tevékenységének sajátos elszámolásait, különös tekintettel a költség-

elszámolási rendszerre, 

 a számviteli bizonylati rendet, 

 a választott analitikus nyilvántartási módszereket, 

 a leltározáshoz és értékeléshez kapcsolódó könyvviteli elszámolásokat, 

 a választott költség-elszámolási rendszert, 

 az évközi és év végi zárlattal kapcsolatos feladatokat, a főkönyvi kivonat készítésének 

időszakait. 

Az analitikus nyilvántartásoknak szoros kapcsolatban kell lenniük a főkönyvi könyveléssel, 

és a kettő között az értékadatok számszerű egyeztetésének lehetőségét biztosítani kell. 

A számlarend összeállításáért, annak folyamatos karbantartásáért, a naprakész könyvvezetés 

helyességéért a gazdálkodó képviseletére jogosult személy a felelős. 

1. Számlaosztály  

Az immateriális javak, a tárgyi eszközök (ideértve az üzembe nem helyezett 

beruházásokat is), valamint a befektetett pénzügyi eszközök nyilvántartására szolgáló 

számlákat foglalja magában. 

1.Befektetett eszközök:  

11. Immateriális javak  

111. Alapítás-átszervezés aktívált értéke  

Analitikus nyilvántartás: Immateriális javak karton  

Növekedés: aktiválással, reaktiválással 

Csökkenés: bruttó érték kivezetése – selejtezés okán, 0-ra leírt eszközök kivezetése a 

nyilvántartásból  
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Könyvelési feladás alapbizonylata: határozat, selejtezési jegyzőkönyv, igazoló 

dokumentum 

T 45…., Rövid lejáratú kötelezettségek  

   582     Saját előállítású eszközök aktívált 

értéke (növekedés)  

K 86 Egyéb ráfordítások 

    111 Alapítás – átszervezés aktívált 

értéke  

(csökkenés)  

  

1118. Alapítás-átszervezés aktívált értéke terven felüli értékcsökkenése  

Analitika: immateriális javak karton  

Növekedés: elszámolt terven felüli értékcsökkenési leírás  

Csökkenés: elszámolt terven felüli értékcsökkenés kivezetése selejtezés okán, nullára leírt 

eszközök kivezetése a nyilvántartásból 

Könyvelési feladás alapbizonylata: igazoló dokumentum, selejtezési jegyzőkönyv 

T 86 Egyéb ráfordítások  

   111    Saját előállítású eszközök aktívált 

értéke  

(csökkenés)  

K 86 Egyéb ráfordítások (növekedés)  

 

  

1119. Alapítás-átszervezés aktívált értéke terv szerinti értékcsökkenés 

Analitika: immateriális javak karton  

Növekedés: elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás 

Csökkenés: elszámolt terven felüli értékcsökkenés kivezetése selejtezés okán, 0-ra leírt 

eszközök kivezetése a nyilvántartásból  

Könyvelési feladás alapbizonylata: kalkuláció, selejtezési jegyzőkönyv, igazoló 

dokumentum  

T 86 Egyéb ráfordítások   

   111 Alapítás-átszervezés aktívált értéke  

(csökkenés)  

K 57 Értékcsökkenési leírás  (növekedés) 

  

112. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke 

Analitika: immateriális javak karton 

Növekedés: A kísérleti fejlesztés során felmerült költségek elszámolása – az adott üzleti év 

K+F költségeinek elszámolása, saját vállalkozásban végzett K+F, megbízás alapján végzett 

K+F számlázott értékének elszámolása  
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Csökkenés: bruttó érték kivezetése – értékesítés okán, selejtezés okán, 0-ra leírt eszközök 

kivezetése a nyilvántartásból, a K+F befejezésekor elkészült termék állományba vétele, 

szellemi termék, tárgyi eszköz, saját termelésű készlet   

Könyvelési feladás alapbizonylata: kalkuláció, selejtezési jegyzőkönyv, igazoló 

dokumentum  

T 45…., Rövid lejáratú kötelezettségek  

   582     Saját előállítású eszközök aktívált 

értéke (növekedés)  

K 86 Egyéb ráfordítások 

    1128 Kísérleti fejlesztés aktívált értéke     

terven felüli értékcsökkenése  

1129 Kísérleti fejlesztés aktívált értéke 

terv szerinti értékcsökkenése  

114 Szellemi termékek 

161 Tárgyi eszközök  

25 Saját termelésű készletek  (csökkenés)   

  

1128. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke terven felüli értékcsökkenése  

Analitika: immateriális javak karton  

Növekedés: elszámolt terven felüli értékcsökkenési leírás  

Csökkenés: visszaírt (részben vagy egészben) terven felüli értékcsökkenés, elszámolt terven 

felüli értékcsökkenés kivezetése – értékesítés okán, elszámolt terven felüli értékcsökkenés 

kivezetése – selejtezés okán, 0-ra leírt eszközök kivezetése a nyilvántartásból  

Könyvelési feladás alapbizonylata: igazoló dokumentum, selejtezési jegyzőkönyv  

T 96 Egyéb bevételek  

   86 Egyéb ráfordítások  

  112 Kísérleti fejlesztés aktívált értéke  

(csökkenés)  

K 86 Egyéb ráfordítások (növekedés)  

 

  

1129. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke terv szerinti értékcsökkenés  

Analitika: immateriális javak karton 

Növekedés: elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás  

Csökkenés: elszámolt terven felüli értékcsökkenés kivezetése – értékesítés okán, elszámolt 

terven felüli értékcsökkenés kivezetése, selejtezés okán, 0-ra leírt eszközök kivezetése a 

nyilvántartásból  

Könyvelési feladás alapbizonylata: kalkuláció, selejtezési jegyzőkönyv, igazoló 

dokumentum  

T 86 Egyéb ráfordítások  

   112 Kísérleti fejlesztés aktívált értéke  

(csökkenés)  

K 57.. Értékcsökkenési leírás (növekedés)   
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113. Vagyoni értékű jogok  

Analitika: immateriális javak karton  

Növekedés: vagyoni értékű jog bekerülési értéke a megszerzéskor, saját előállítású vagyoni 

értékű jogok elszámolása, apportként (alapításkor vagy a jegyzett tőke emelésekor) átvett 

vagyoni értékű jogok társasági szerződésben rögzített értékének elszámolása, térítés nélkül 

átvett vagyoni értékű jogok szerződés szerinti értéke  

Csökkenés: értékesített vagyoni értékű jog, apportként (alapításkor vagy a jegyzett tőke 

emelésekor) átadott vagyoni értékű jog, térítés nélkül átadott vagyoni értékű jog 

Könyvelési feladás alapdokumentuma: kalkuláció, alapító okirat, igazoló dokumentum 

T 45…., Rövid lejáratú kötelezettségek  

   582     Saját előállítású eszközök aktívált 

értéke  

   112 Kísérleti fejlesztés aktívált értéke 

   33 Követelések jelentős tulajdoni és egyéb 

részesedési viszonyban levő vállalkozással 

szemben  

   96 Egyéb bevételek (növekedés)  

K 86 Egyéb ráfordítások (csökkenés) 

     

  

1137. Vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése  

Analitika: egyedi nyilvántartás  

Növekedés: piaci érték alapján értékhelyesbítés képzése  

Csökkenés: piaci érték alapján képzett értékhelyesbítés csökkenése  

Könyvelési feladás alapbizonylata: határozat  

T 417 Értékelési tartalék (növekedés)  

 

K 417 Értékelési tartalék (csökkenés)  

  

1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése  

Analitika: immateriális javak karton 

Növekedés: elszámolt terven felüli értékcsökkenési leírás  

Csökkenés: visszaírt (részben vagy egészben) terven felüli értékcsökkenés, elszámolt terven 

felüli értékcsökkenés kivezetése értékesítés okán, elszámolt terven felüli értékcsökkenés 

kivezetése selejtezés okán, 0-ra leírt eszközök kivezetése a nyilvántartásból  

Könyvelési feladás alapbizonylata: igazoló dokumentum, selejtezési jegyzőkönyv 
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T 96  Egyéb bevételek  

   86  Egyéb ráfordítások  

   112 Kísérleti fejlesztés aktívált értéke 

(csökkenés)  

K 86 Egyéb ráfordítások (növekedés)  

     

  

1139. Vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése  

Analitika: immateriális javak karton  

Növekedés: elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás  

Csökkenés: elszámolt terv szerinti értékcsökkenés kivezetése értékesítés okán, elszámolt 

terven felüli értékcsökkenés kivezetése selejtezés okán, 0-ra leírt eszközök kivezetése a 

nyilvántartásból  

Könyvelési feladás alapbizonylata: kalkuláció, selejtezési jegyzőkönyv, igazoló 

dokumentum 

T 86 Egyéb ráfordítások  

   113 Vagyoni értékű jogok (csökkenés)  

K 57..Értékcsökkenési leírás (növekedés)  

 

  

114. Szellemi termékek 

Analitika: immateriális javak karton  

Növekedés: szellemi termékek bekerülési értéke a megszerzéskor, saját előállítású szellemi 

termékek állományba vétele, apportként átvett vagyoni értékű jogok társasági szerződésben 

rögzített értékének állományba vétele, térítés nélkül átvett szellemi termékek szerződés 

szerinti értéke  

Csökkenés: értékesített szellemi termékek bruttó érték kivezetése, apportként (alapításkor 

vagy a jegyzett tőke emelésekor) átadott szellemi termékek bruttó érték kivezetése, térítés 

nélkül átadott szellemi termék bruttó érték kivezetése  

Könyvelési feladás alapbizonylata: kalkuláció, alapító okirat, igazoló dokumentum  

T 45…., Rövid lejáratú kötelezettségek  

   582     Saját előállítású eszközök aktívált 

értéke  

  112 Kísérleti fejlesztés aktívált értéke  

  33  Követelések jelentős tulajdoni és egyéb 

részesedési viszonyban levő vállalkozással 

szemben  

96 Egyéb bevételek (növekedés)  

K 86 Egyéb ráfordítások (csökkenés) 

     

  

1147. Szellemi termékek értékhelyesbítése  

Analitika: egyedi nyilvántartás  

Növekedés: piaci érték alapján képzés  
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Csökkenés: piaci érték alapján képzett érték csökkenése  

Könyvelési feladás alapbizonylata: határozat 

T 417 Értékelési tartalék (növekedés) K 417 Értékelési tartalék (csökkenés)   

  

1148. Szellemi termékek terven felüli értékcsökkenése  

Analitika: immateriális javak karton  

Növekedés: elszámolt terven felüli értékcsökkenési leírás  

Csökkenés: visszaírt (részben vagy egészben) terven felüli értékcsökkenés, elszámolt terven 

felüli értékcsökkenés kivezetése – értékesítés okán, elszámolt terven felüli értékcsökkenés 

kivezetése selejtezés okán, 0-ra leírt eszközök kivezetése a nyilvántartásból  

Könyvelési feladás alapbizonylata: igazoló dokumentum, selejtezési jegyzőkönyv  

T 86 Egyéb ráfordítások  

   96 Egyéb bevételek  

   114 Szellemi termékek (csökkenés)  

K 86 Egyéb ráfordítások (növekedés) 

 

  

1149. Szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése  

Analitika: immateriális javak karton 

Növekedés: elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás  

Csökkenés: elszámolt terven felüli értékcsökkenés kivezetése értékesítés okán, elszámolt 

terven felüli értékcsökkenés kivezetése selejtezés okán, 0-ra leírt eszközök kivezetése a 

nyilvántartásból  

Könyvelési feladás alapbizonylata: kalkuláció, selejtezési jegyzőkönyv igazoló 

dokumentum 

T 86 Egyéb ráfordítások  

   114 Szellemi termékek  (csökkenés)  

K 57…Értékcsökkenési leírás (növekedés) 

  

115. Üzleti vagy cégérték  

Analitika: immateriális javak karton 

Növekedés: üzleti vagy cégérték elszámolása, kapcsolódó tételek: átvett eszközök 

állományba vétele (T 1-3 - K 45), átvett kötelezettségek állományba vétele (T 45 – K 43-47)  

Csökkenés: kivezetés  

Könyvelési feladás alapbizonylata: kalkuláció  

T 45…., Rövid lejáratú kötelezettségek 

(növekedés)  

K 86 Egyéb ráfordítások (csökkenés)  
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1158. Üzleti vagy cégérték terven felüli értékcsökkenése  

Analitika: immateriális javak karton  

Növekedés: elszámolt terven felüli értékcsökkenési leírás 

Csökkenés: visszaírt (részben vagy egészben) terven felüli értékcsökkenés, elszámolt terven 

felüli értékcsökkenés kivezetése – értékesítés okán, elszámolt terven felüli értékcsökkenés 

kivezetése – selejtezés okán, 0-ra leírt eszközök kivezetése a nyilvántartásból  

Könyvelési feladás alapbizonylata: igazoló dokumentum, selejtezési jegyzőkönyv 

T 96 Egyéb bevételek  

   86 Egyéb ráfordítások  

   115 Üzleti vagy cégérték (csökkenés) 

K 86 Egyéb ráfordítások (növekedés)  

 

  

1159. Üzleti vagy cégérték terv szerinti értékcsökkenése  

Analitika: immateriális javak karton  

Növekedés: elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás  

Csökkenés: elszámolt terven felüli értékcsökkenés kivezetése – értékesítés okán, elszámolt 

terven felüli értékcsökkenés kivezetése – selejtezés okán, 0-ra leírt eszközök kivezetése a 

nyilvántartásból  

Könyvelési feladás alapbizonylata: kalkuláció, selejtezési jegyzőkönyv, igazoló 

dokumentum  

T 86 Egyéb ráfordítások  

   115 Üzleti vagy cégérték (csökkenés)  

K 57.. Értékcsökkenési leírás (növekedés)  

  

12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok  

121. Földterület  

122. Telek, telkesítés 

123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok 

124. Egyéb építmények  

125. Üzemkörön kívüli ingatlanok  

126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok  

Analitika: tárgyi eszköz kartonok  

Növekedés: aktiválás, használatba vétel, állománynövekedéssel járó ráaktiválás, 

értéknövekedéssel járó ráaktiválás (számviteli törvény bekerülési érték része előírásai)  
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Csökkenés: értékesített ingatlanok bruttó érték kivezetése, apportként (alapításkor vagy a 

jegyzett tőke emelésekor) átadott ingatlanok bruttó érték kivezetése, kötelezettség fejében 

átadott ingatlanok bruttó érték kivezetése, átsorolás a készletek közé  

Könyvelési feladás alapbizonylata: aktiválási jegyzőkönyv, szerződés, számla, társasági 

szerződés, jegyzőkönyv, átsorolás jegyzőkönyve  

T 16 Beruházások, felújítások  

(növekedés)  

K 86 Egyéb ráfordítások  

    21 Nyers-és alapanyagok  

    22 Egyéb anyagok  

(csökkenés  

  

1217. Földterület értékhelyesbítése  

1227. Telek, telkesítés értékhelyesbítése 

1237. Épületek, építmények, tulajdoni hányadok értékhelyesbítése  

1247. Egyéb építmények értékhelyesbítése 

1257. Üzemkörön kívüli ingatlanok értékhelyesbítése  

1267. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése 

Analitika: egyedi nyilvántartás  

Növekedés: piaci érték alapján értékhelyesbítés képzése  

Csökkenés: piaci érték alapján értékhelyesbítés képzése 

T 417 Értékelési tartalék (növekedés)  K 417 Értékelési tartalék (csökkenés  

  

1228. Telek, telkesítés terven felüli értékcsökkenése és visszaírása  

1238. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok terven felüli értékcsökkenése és 

visszaírása  

1248. Egyéb építmények terven felüli értékcsökkenése és visszaírása  

1258. Üzemkörök kívüli ingatlanok terven felüli értékcsökkenése és visszaírása  

1268. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése és 

visszaírása  

Analitika: tárgyi eszköz kartonok 

Növekedés: elszámolt terven felüli értékcsökkenési leírás  

Csökkenés: visszaírt (részben vagy egészben) terven felüli értékcsökkenés, elszámolt terven 

felüli értékcsökkenés kivezetése – értékesítés okán, elszámolt terven felüli értékcsökkenés 

kivezetése – selejtezés okán, 0-ra leírt eszközök kivezetése a nyilvántartásból  
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Könyvelési feladás alapbizonylata: igazoló dokumentum, selejtezési jegyzőkönyv  

T 96 Egyéb bevételek  

   86 Egyéb ráfordítások  

   12 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni 

értékű jogok  (csökkenés) 

K 86 Egyéb ráfordítások (növekedés)  

 

  

1229. Telek, telkesítés terv szerinti értékcsökkenése 

1239. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok terv szerinti értékcsökkenése  

1249. Egyéb építmények terv szerinti értékcsökkenése  

1259. Üzemkörön kívüli ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése  

1269. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése  

Analitika: tárgyi eszköz kartonok  

Növekedés: elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás 

Csökkenés: elszámolt terven felüli értékcsökkenés kivezetése – értékesítés okán, elszámolt 

terven felüli értékcsökkenés kivezetése selejtezés okán, 0-ra leírt eszközök kivezetése a 

nyilvántartásból  

Könyvelési feladás alapbizonylata: kalkuláció, selejtezési jegyzőkönyv, igazoló 

dokumentum 

T 86 Egyéb ráfordítások  

   12 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni 

értékű jogok  (csökkenés) 

K 57…  Értékcsökkenési leírás (növekedés)  

 

  

13. Műszaki berendezések, gépek, járművek 

131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök  

132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek  

Analitika: tárgyi eszköz kartonok 

Növekedés: aktiválás, használatbavétel, állománynövekedéssel járó ráaktiválás, 

értéknövekedéssel járó ráaktiválás (számviteli törvény: bekerülési érték része előírásai 

szerint)  

Csökkenés: értékesített eszközök bruttó érték kivezetése, apportként (alapításkor vagy a 

jegyzett tőke emelésekor) átadott eszközök bruttó érték kivezetése, kötelezettség fejében 

átadott eszközök bruttó érték kivezetése, átsorolás a készletek közé  

Könyvelési feladás alapbizonylata: aktiválási jegyzőkönyv, szerződés, számla, társasági 

szerződés, jegyzőkönyv, átsorolási jegyzőkönyv 
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T 16 Beruházások, felújítások (növekedés)  K 86 Egyéb ráfordítások  

   21 Nyers-és alapanyagok 

   22 Egyéb anyagok (csökkenés)  

  

1317. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök értékhelyesbítése  

1327. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek értékhelyesbítése  

Analitika: egyedi nyilvántartás  

Növekedés: piaci érték alapján értékhelyesbítés képzése  

Csökkenés: piaci érték alapján értékhelyesbítés képzése  

Könyvelési feladás alapbizonylata: határozat  

T 417 Értékelési tartalék (növekedés)  K 417 Értékelési tartalék (csökkenés  

  

1318. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök terven felüli 

értékcsökkenése  

1328. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek terven felüli értékcsökkenése és 

visszaírása  

Analitika: tárgyi eszköz kartonok  

Növekedés: elszámolt terven felüli értékcsökkenési leírás  

Csökkenés: visszaírt (részben vagy egészben) terven felüli értékcsökkenés, elszámolt terven 

felüli értékcsökkenés kivezetése – értékesítés okán, elszámolt terven felüli értékcsökkenés 

kivezetése – selejtezés okán, 0-ra leírt eszközök kivezetése a nyilvántartásból  

Könyvelési feladás alapbizonylata: igazoló dokumentum, selejtezési jegyzőkönyv  

T 96 Egyéb bevételek  

   86 Egyéb ráfordítások  

   12 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni 

értékű jogok  (csökkenés) 

K 86 Egyéb ráfordítások (növekedés)  

 

  

1319. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök terv szerinti 

értékcsökkenése  

1329. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek terv szerinti értékcsökkenése  

Analitika: tárgyi eszköz kartonok  

Növekedés: elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás 
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Csökkenés: elszámolt terven felüli értékcsökkenés kivezetése – értékesítés okán, elszámolt 

terven felüli értékcsökkenés kivezetése selejtezés okán, 0-ra leírt eszközök kivezetése a 

nyilvántartásból  

T 86 Egyéb ráfordítások  

   13 Műszaki berendezések, gépek, 

járművek (csökkenés)  

K 57..Értékcsökkenési leírás  (növekedés)  

  

14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek  

141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések  

142. Egyéb járművek  

143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések  

144. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek  

Analitika: tárgyi eszköz kartonok  

Növekedés: aktiválás, használatbavétel, állománynövekedéssel járó ráaktiválás, 

értéknövekedéssel járó ráaktiválás, (számviteli törvény: bekerülési érték része előírásai) 

Csökkenés: értékesített eszközök bruttó érték kivezetése, apportként (alapításkor vagy a 

jegyzett tőke emelésekor) átadott eszközök bruttó érték kivezetése, kötelezettség fejében 

átadott eszközök kivezetése, térítés nélkül átadott eszközök bruttó érték kivezetése, átsorolás 

a készletek közé  

Könyvelési feladás alapbizonylata: aktiválási jegyzőkönyv, szerződés, számla, társasági 

szerződés, jegyzőkönyv, átsorolási jegyzőkönyv  

T 16. Beruházások, felújítások  (növekedés)  K 86.Egyéb ráfordítások  

    21.Nyers-és alapanyagok  

    22.Egyéb anyagok (csökkenés) 

  

1417. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések értékhelyesbítése  

1427. Egyéb járművek értékhelyesbítése  

1437. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések értékhelyesbítése  

1447. Üzemkörök kívüli berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése  

Analitika: egyedi nyilvántartás  

Növekedés: piaci érték alapján értékhelyesbítés képzése  

Csökkenés: piaci érték alapján képzett értékhelyesbítés csökkenése  

T 417 Értékelési tartalék (növekedés)  K 417 Értékelési tartalék (csökkenés  
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1418. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések terven felüli értékcsökkenése és 

visszaírása  

1428. Egyéb járművek terven felüli értékcsökkenése és visszaírása  

1438. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terven felüli értékcsökkenése és 

visszaírása  

1448. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek terven felüli 

értékcsökkenése és visszaírása  

Analitika: tárgyi eszköz kartonok 

Növekedés: elszámolt terven felüli értékcsökkenési leírás  

Csökkenés: visszaírt (részben vagy egészben) terven felüli értékcsökkenés, elszámolt terven 

felüli értékcsökkenés kivezetése – értékesítés okán, elszámolt terven felüli értékcsökkenés 

kivezetése – selejtezés okán, 0-ra leírt eszközök kivezetése a nyilvántartásból  

Könyvelési feladás alapbizonylata: igazoló dokumentum, selejtezési jegyzőkönyv  

T 96 Egyéb bevételek  

   86 Egyéb ráfordítások  

   12 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni 

értékű jogok  (csökkenés) 

K 86 Egyéb ráfordítások (növekedés)  

 

  

1419. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti értékcsökkenése  

1429. Egyéb járművek terv szerinti értékcsökkenése  

1439. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti értékcsökkenése  

1449. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti 

értékcsökkenése  

Analitika: tárgyi eszköz kartonok  

Növekedés: elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás 

Csökkenés: elszámolt terven felüli értékcsökkenés kivezetése – értékesítés okán, elszámolt 

terven felüli értékcsökkenés kivezetése selejtezés okán, 0-ra leírt eszközök kivezetése a 

nyilvántartásból  

T 86 Egyéb ráfordítások  

   13 Műszaki berendezések, gépek, 

járművek (csökkenés)  

K 57..Értékcsökkenési leírás  (növekedés)  

  

16. Beruházások, felújítások 

161. Befejezetlen beruházások  



 SZÁMLAREND  

 
18 

1611. Több év alatt elhasználódó eszközök beszerzése 

1612. Egy év alatt elhasználódó eszközök beszerzése  

1613. Építési jellegű befejezetlen beruházás  

1614. Befejezett, de nem aktivált beruházások  

162. Felújítások  

Analitika: tárgyi eszköz kartonok, leltár, építési napló 

Növekedés: idegen kivitelezés, pénzügyi lízing esetén a beszerzési érték állományba vétele, 

apportként átvett tárgyi eszközök társasági szerződésben rögzített értékének állományba 

vétele, térítés nélkül átvett tárgyi eszközök állományba vétele, követelés fejében átvett 

eszköz állományba vétele (adós felszámolása esetén, csődeljárás során vagy zálogjoggal 

biztosított követelés esetén), átsorolás készletek közül a tárgyi eszközök közé, aktiválásig 

felmerülő kapcsolódó vagyonszerzés (ajándék, öröklés, adásvétel, csere után járó) illetékek 

állományba vétele, aktiválásig felmerülő kapcsolódó hatósági eljárási díjak állományba 

vétele, aktiválásig felmerülő kapcsolódó vámterhek és vámeljárási díjak állományba vétele, 

vásárolt vételi opció díjának állományba vétele, aktiválásig az eszköz beszerzéséhez, 

előállításához közvetlenül kapcsolódó, igénybe vett hitel, kölcsön felvétele előtt fizetett – a 

hitel, a kölcsön feltételeként előírt – bankgarancia díja, aktiválásig az eszköz beszerzéséhez, 

előállításához közvetlenül kapcsolódó igénybevett hitel, kölcsön a szerződésben 

meghatározott, a hitel igénybevétele miatt fizetett kezelési díj, folyósítási jutalék, a hitel 

igénybevételéig felszámított rendelkezésre tartási jutalék, aktiválásig az eszköz 

beszerzéséhez, előállításához közvetlenül kapcsolódó igénybe vett hitel, kölcsön, a szerződés 

közjegyzői hitelesítési díjának elszámolása, aktiválásig az eszköz beszerzéséhez, 

előállításához közvetlenül kapcsolódó igénybe vett hitel, kölcsön felvétele után, az 

üzembehelyezésig terjedő időszakára elszámolt kamat, aktiválásig az eszköz beszerzéséhez, 

előállításához közvetlenül kapcsolódó biztosítási díj állományba vétele, aktiválásig a 

beruházáshoz, a vagyoni értékű joghoz közvetlenül kapcsolódó – devizaszámlán 

megmeglevő devizakészlettel nem fedezett – devizakötelezettség az eszköz üzembe 

helyezéséig terjedő időszakra elszámolt árfolyamveszteségének elszámolása, a beruházás-

tervezés, a beruházás-előkészítés, a beruházás lebonyolítás, az új technológia elsajátítás 

(betanítás) díjai, közvetlen költségeinek állományba vétele, a tárgyi eszköz biztonságos 

üzemeltetéséhez, rendeltetésszerű használatához szükséges – és a tárgyi eszköz 

beszerzésével egyidőben vagy annak üzembe helyezéséig beszerzett – tartozékok, tartalékok, 

alkatrészek állományba vétele 

Csökkenés: aktiválásig a beruházáshoz a vagyoni értékű joghoz közvetlenül kapcsolódó – 

devizaszámlán meglevő devizakészlettel nem fedezett – devizakötelezettség az eszköz 

üzembe helyezéséig terjedő időszakra elszámolt árfolyamnyereségének elszámolása, 

aktiválás/üzembe helyezés, a próbaüzemeltetés során előállított, raktárra vett, értékesített 

termék, teljesített szolgáltatás előállítási költsége, ennek hiányában az állománybavételkori  

piaci értéke, illetve a még várhatóan felmerülő költségekkel csökkentett eladási ára, várható 

eladási ára elszámolása, elszámolt terven felüli értékcsökkenés  
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Könyvelési feladás alapbizonylata: alapító okirat, igazoló dokumentum, határozat, 

szerződés, kalkuláció, aktiválási jegyzőkönyv  

T 45 Rövid lejáratú kötelezettségek  

   33 Követelések jelentős tulajdoni és egyéb 

részesedési viszonyban levő vállalkozással 

szemben  

   38 Pénzeszközök  

   87 Pénzügyi műveletek ráfordításai  

   96 Egyéb bevételek  

   49 Évi mérlegszámlák  

   21 Nyers-és alapanyagok  

   22 Egyéb anyagok  

(növekedés)  

K 12 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni 

értékű jogok  

     13 Műszaki berendezések, gépek, 

járművek 

     14 Egyéb berendezések, felszerelések, 

járművek  

     97  Pénzügyi műveletek bevételei   

     23 Befejezetlen termelés és félkész 

termékek  

     25 Késztermékek  

     86 Egyéb ráfordítások  

 (csökkenés)  

  

168. Beruházások terven felüli értékcsökkenése  

Analitika: építési napló  

Növekedés: elszámolt terven felüli értékcsökkenési leírás  

Csökkenés:  visszaírt (részben vagy egészben) terven felüli értékcsökkenés  

Könyvelési feladás alapbizonylata: határozat 

T 96 Egyéb bevételek (csökkenés) K 86 Egyéb ráfordítások (növekedés) 

  

17. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések (tartós részesedések)  

171. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban  

172. Tartós jelentős tulajdoni részesedés 

173. Egyéb tartós részesedés  

Analitika: társasági szerződés  

Növekedés: részvény, üzletrész vásárlás beszerzési áron a bírtokba adással egyidőben, ha a 

fizetés később esedékes, a részesedés beszerzéséhezkapcsolódóan fizetett bizományi díj és 

vásárolt vételi opció díja, apportként átvett részvény, üzletrész nyilvántartásba vétele az 

alapító okirat, társasági szerződés szerinti értéken  

Csökkenés: részesedések könyv szerinti értékének forgóeszközzé történő átsorolása a 

befektetési cél változása következtében, az értékesített részvények, üzletrészek könyv 

szerinti értékének kivezetése a tulajdonjog átruházásával egyidőben, a részesedés apportként 

történő bevitelekor a könyv szerinti érték kivezetése  

Könyvelési feladás alapbizonylata: szerződés, átvétel igazolása, határozat 
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T 478 Jövedelmekkel kapcsolatos egyéb 

kötelezettségek  

38 Pénzeszközök  

32..  Követelések kapcsolt vállalkozással 

szemben  

33 Követelések jelentős tulajdoni és egyéb 

részesedési viszonyban levő vállalkozással 

szemben (növekedés)  

K 37..Értékpapírok  

87..Pénzügyi műveletek ráfordításai  

(csökkenés)  

  

19. Tartósan adott kölcsönök  

191. Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásban 

192. Tartósan adott kölcsönök jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló 

vállalkozásban  

193. Tartósan adott kölcsönök egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban  

194. Egyéb tartósan adott kölcsönök  

197. Tartós bankbetétek 

Analitika: egyedi nyilvántartás, bankszámlakivonat 

Növekedés: vállalkozóknak, munkavállalóknak adott kölcsön kifizetése, más vállalkozó által 

juttatott, átvállalt, még nem törlesztett lakásépítési kölcsön átutalásának elszámolása, forint, 

illetve deviza pénzeszközök lekötésének elszámolása a kedvezményezett 

bankszámlakivonata alapján  

Csökkenés: az adott kölcsön törlesztő összegének elszámolása a pénzügyi rendezéskor, 

tárgyévet követő évben esedékes adott kölcsön összege, behajthatatlanná vált adott kölcsön 

leírása, a munkavállaló által visszatérítendő lakásépítési kölcsön, illetve egyéb kölcsön 

elengedett összegének könyvelése, nem természetes személynek adott kölcsön 

elengedésének elszámolása  

Könyvelési feladás alapbizonylata: szerződés, igazoló dokumentum  

T 38…Pénzeszközök (növekedés)  K 38..Pénzeszközök 

36..Egyéb követelések  

86..Egyéb ráfordítások  

55..Személyi jellegű egyéb kifizetések 

(csökkenés)  

  

199. Tartósan adott kölcsönök (és bankbetétek) értékvesztése és annak visszaírása  

Analitika: egyedi nyilvántartás  

Növekedés: értékvesztés elszámolása 

Csökkenés: visszaírt (részben vagy egészben) értékvesztés  
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Könyvelési feladás alapbizonylata: határozat 

T 97.. Pénzügyi műveletek bevételei 

(csökkenés) 

K 87…Pénzügyi műveletek ráfordításai 

(növekedés) 

  

 

2. Számlaosztály  

A vásárolt és a saját előállítású készleteket foglalja magában. 

      2.Készletek 

 21. Anyagok  

 211. Nyers-és alapanyagok  

 2111. Import anyag vám, szállítás  

 Analitika: raktári nyilvántartás  

Növekedés: beszerzett nyers-és alapanyagok számla szerinti értéke, külföldi nyers-és 

alapanyagok beszerzéséhez kapcsolódóan kivetett vám-, vámpótlék, egyéb vámteher, 

apportba kapott nyers-és alapanyagok átvételének elszámolása, térítés nélkül átvett nyers-és 

alapanyagok átadónál kimutatott nyilvántartási értéke, többletként fellelt nyers-és 

alapanyagok állományba vétele piaci értéken, beszerzéskor költségként elszámolt, de később 

raktárra vett nyers-és alapanyagok elszámolása, saját előállítási nyers- és alapanyagok 

raktárra vételének elszámolása  

Csökkenés:  nyers-és alapanyagok felhasználásának elszámolása, értékesített nyers-és 

alapanyagok könyv szerinti értéke, leltározás során megállapított nyers-és alapanyagok 

hiányának elszámolása, rendkívüli esemény következtében megsemmisült, hiányzó nyers-és 

alapanyagok könyv szerinti értékének kivezetése, nyers-és alapanyagok apportba történő 

kiadása, átadása, térítés nélkül átadott nyers-és alapanyagok kivezetése  

Könyvelési feladás alapbizonylata: határozat, alapító okirat, igazoló dokumentum, leltár 

T 45…Rövid lejáratú kötelezettségek  

38..Pénzeszközök  

46..Rövid lejáratú kötelezettségek  

33…Követelések jelentős tulajdoni és egyéb 

részesedési viszonyban levő vállalkozással 

szemben  

96 Egyéb bevételek  

51Anyagköltség  

58 Aktivált saját teljesítmények értéke 

(növekedés) 

K 51..Anyagköltség  

814 Eladott áru beszerzési értéke  

86..Egyéb ráfordítások  

(csökkenés)  
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26. Kereskedelmi áruk  

261. Áruk beszerzési áron  

262. Áruk elszámoló áron  

263. Áruk árkülönbözete  

264. Áruk eladási áron  

265. Úton levő áruk  

266. Idegen helyen tárolt, bizományba átadott áruk  

267. Tárgyi eszközök közül átsorolt áruk  

268. Áruk árrése  

Analitika: egyedi nyilvántartás  

Növekedés: beszerzett kereskedelmi áruk számla szerinti értéke, külföldi kereskedelmi áruk 

beszerzéshez kapcsolódóan kivetett vám-,vámpótlék, egyéb vámteher, apportba adott 

kereskedelmi áruk átvételének elszámolása, térítés nélkül átvett kereskedelmi áruk átadónál 

kimutatott nyilvántartási értéke, többletként fellelt kereskedelmi áruk állományba vétele 

piaci értéken, beszerzéskor költségként elszámolt, de később raktárra vett kereskedelmi áruk 

elszámolása  

Csökkenés: kereskedelmi áruk értékesítésének elszámolása, leltározás során megállapított 

kereskedelmi áruk hiányának elszámolása, rendkívüli esemény következtében 

megsemmisült hiányzó kereskedelmi áruk könyv szerinti értékének kivezetése, kereskedelmi 

áruk apportba történő kiadása, átadása, térítés nélküli átadott kereskedelmi áruk kivezetése  

Könyvelési feladás alapbizonylata: alapító okirat, igazoló dokumentum, leltár  

T 45..Rövid lejáratú kötelezettségek  

38..Pénzeszközök  

46..Rövid lejáratú kötelezettségek  

33..Követelések jelentős tulajdoni és egyéb 

részesedési viszonyban levő vállalkozással 

szemben  

96…Egyéb bevételek  

51..Anyagköltség (növekedés)  

K 814..Eladott áruk beszerzési értéke  

86..Egyéb ráfordítások  

(csökkenés)  

  

27. Közvetített szolgáltatások  

271. Közvetített szolgáltatások  

Analitika: egyedi nyilvántartás  

Növekedés: a számlázott közvetített szolgáltatás számla szerinti értéke 
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Csökkenés: a megrendelő felé továbbszámlázott közvetített szolgáltatás  

Könyvelési feladás alapbizonylata: határozat 

T 45 Rövid lejáratú kötelezettségek  

(növekedés)  

K 815 Eladott szolgáltatások értéke 

(csökkenés)  

  

279. Közvetített szolgáltatások értékvesztése és annak visszaírása  

Analitika: egyedi nyilvántartás  

Növekedés: értékvesztés elszámolása  

Csökkenés: visszaírt (részben vagy egészben) értékvesztés  

Könyvelési feladás alapbizonylata: határozat 

T 96 Egyéb bevétel  

(csökkenés)  

K 86 Egyéb ráfordítások  

(növekedés)  

  

 

3. Számlaosztály  

Tartalmazza a készletek kivételével a forgóeszközök (a pénzeszközök, az értékpapírok, a 

vevőkkel, az adósokkal, a munkavállalókkal és a tagokkal, az állami költségvetéssel és az 

egyéb szervezetekkel szembeni követelések), továbbá az aktív időbeli elhatárolások számláit. 

3.Követelések, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások  

31. Vevők 

311. Belföldi követelések (forintban)  

312. Belföldi követelések (devizában)  

313. Belföldi elkülönített, vagy kétes vevőkövetelések (forintban)  

314. Belföldi elkülönített vagy kétes vevőkövetelések (devizában)  

Analitika: folyószámla  

Növekedés: belföldi értékesítésből származó követelések elfogadott számla szerinti összege, 

belföldi értékesítésből származó követelések eredeti összegét növelő helyesbítések, felárak, 

belföldi elkülönített vagy kétes vevőkövetelés átvezetése belföldi követelések közé, devizás 

tételek átértékelésénél keletkező árfolyamnyereség elszámolása, apportként történő belföldi 

vevői követelések átvétele 

Csökkenés: belföldi értékesítésből származó követelések eredeti értékét csökkentő 

helyesbítések, visszáru elszámolása, belföldi vevők által tartozásaik ellenében átutalt összeg 

a bank értesítése alapján, a teljesítés előtt, a belföldi vevő által előlegként átutalt összeg 

átvezetésének könyvelése a számlában szereplő összeg elfogadásakor, belföldi vevőtartozás 
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váltóval történő kiegyenlítésének könyvelése a követelés összegében, belföldi vevőkövetelés 

beszámítása fennálló kötelezettségbe, belföldi vevőkövetelés elszámolása barterügyletbe, 

belföldi vevőkövetelés fejében átvett eszköz, skontó (határidő előtti kiegyenlítés) miatt adott 

engedmény megállapodás alapján,  belföldi vevőkövetelés átvezetése belföldi elkülönített, 

vagy kétes belföldi követelések közé, belföldi vevőkövetelés értékesítése, engedményezése, 

belföldi vevőkövetelés elengedése, belföldi vevőkövetelés behajthatatlanság miatti 

kivezetése, belföldi vevőkövetelés apportként (alapításkor vagy a jegyzett tőke emelésekor) 

történő átadása,  belföldi vevőkövetelés térítés nélküli átadása  

Könyvelési feladás alapbizonylata: számítás, alapító okirat, váltó, megállapodás, határozat, 

társasági szerződés 

T 91..Belföldi értékesítés árbevétele  

92.. Belföldi értékesítés árbevétele  

313..Belföldi elkülönített, vagy kétes 

vevőkövetelések (forintban)  

314 Belföldi elkülönített vagy kétes 

vevőkövetelések (devizában)   

367..Határidős, opciós és swap ügyletekkel 

kapcsolatos követelések  

97..Pénzügyi műveletek bevételei  

32..Követelések kapcsolt vállalkozással 

szemben  

33.. Követelések jelentős tulajdoni és egyéb 

részesedési viszonyban levő vállalkozással 

szemben  

(növekedés)  

 

K 91..Belföldi értékesítés árbevétele  

92.. Belföldi értékesítés árbevétele 

38..Pénzeszközök 

453 Vevőktől kapott előlegek  

34..Váltókövetelések  

45..Rövid lejáratú kötelezettségek  

36..Egyéb követelések  

1…Befektetett eszközök (csökkenés)  

2…Készletek  

3…Követelések, pénzügyi eszközök és aktív 

időbeli elhatárolások  

87..Pénzügyi műveletek ráfordításai  

313..Belföldi elkülönített vagy kétes 

vevőkövetelések (forintban)  

314..Belföldi elkülönített vagy kétes 

vevőkövetelések (devizában)  

86..Egyéb ráfordítások  

367..Határidős, opciós és swap ügyletekkel 

kapcsolatos követelések  

(csökkenés)  

  

319. Belföldi és külföldi követelések értékvesztése és annak visszaírása 

Analitika: egyedi nyilvántartás  

Növekedés: értékvesztés elszámolása 

Csökkenés: visszaírt (részben vagy egészben) értékvesztés  

Könyvelési feladás alapbizonylata: határozat 

T 96 Egyéb bevételek   

(csökkenés)  

K 86 Egyéb ráfordítások 

(növekedés) 

  

35. Adott előlegek 
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351. Immateriális javakra adott előlegek 

352. Beruházásokra adott előlegek  

353. Készletekre adott előlegek 

354. Egyéb adott előlegek  

Analitika: egyedi nyilvántartás  

Növekedés: forintban adott előlegek, devizában adott előlegek, devizás adott előlegek 

átértékelésénél keletkező árfolyamnyereség elszámolása  

Csökkenés: forintban adott előlegek beszámítása a belföldi szállítói tartozásba, devizában 

adott előlegek beszámítása a belföldi szállítói tartozásba, devizás adott előlegek 

átértékelésénél keletkező árfolyamveszteség elszámolása, elengedett adott előleg, 

behajthatatlannak minősítés  

Könyvelési feladás alapbizonylata: számítás, elszámolás, határozat 

T 381 Pénztár  

384 Elszámolási betétszámla  

(növekedés) 

K45 Rövid lejáratú kötelezettségek 

367..Határidős, opciós és swap ügyletekkel 

kapcsolatos követelések  

87..Pénzügyi műveletek ráfordításai  

86..Egyéb ráfordítások  

(csökkenés)  

  

359. Adott előlegek értékvesztése és visszaírása  

Analitika: egyedi nyilvántartás  

Növekedés: értékvesztés elszámolása 

Csökkenés: visszaírt (részben vagy egészben) értékvesztés  

Könyvelési feladás alapbizonylata:  határozat 

T 96 Egyéb bevételek  

(csökkenés)  

K 86 Egyéb ráfordítások 

 (növekedés)  

  

36. Egyéb követelések  

361. Munkavállalókkal szemben 

Analitika: egyedi nyilvántartás  

Növekedés: munkavállalóknak, tagoknak a bér terhére folyósított előleg előírása, éves 

prémium terhére folyósított előleg előírása, pénztárhiányért, selejtért, káreseményért felelős 

munkavállaló, tag tartozásának előírása, kiküldetésre adott előleg, elszámolásra kiadott 

előleg, lakásvásárlásra és egyéb célra adott munkáltatói kölcsön előírása, devizás 
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munkavállalókkal szembeni követelések átértékelésénél keletkező árfolyamnyereség 

elszámolása  

Csökkenés: az előlegtartozás visszafizetésének elszámolása, visszafizetése, előleg 

elszámolása a bérszámfejtéssel szemben, éves prémium terhére folyósított előleg előírása, 

pénztárhiányért, selejtért, káreseményért felelős munkavállaló, tag tartozásának megfizetése, 

lakásvásárlása és egyéb célra adott munkáltatói kölcsön törlesztése, visszafizetése, devizás 

munkavállalókkal szembeni követelések átértékelésénél keletkező árfolyamveszteség 

elszámolása, elengedett munkavállalókkal szembeni követelés elszámolása, 

behajthatatlannak minősített munkavállalókkal szembeni követelés 

Könyvelési feladás alapbizonylata: elszámolás, határozat, kiküldetési rendelvény, 

szerződés, számítás  

T 38..Pénzeszközök  

96..Egyéb bevételek 

381-386 Pénztár, Devizabetétszámla  

367 Határidős, opciós és swap ügyletekkel 

kapcsolatos követelések  

97 Pénzügyi műveletek bevételei  

K38..Pénzeszközök  

47..Jövedelem-elszámolási számla  

367..Határidős, opciós és swap ügyletekkel 

kapcsolatos követelések  

87..Pénzügyi műveletek ráfordításai  

86..Egyéb ráfordítások  

  

362. Költségvetéssel szembeni kiutalási igények 

363. Önkormányzattal szembeni kiutalási igények 

Analitika: bevallás  

Növekedés: támogatás, kiutalási igény jogszabály és / vagy bevallás alapján  

Csökkenés: kiutalás  

T 96..Egyéb bevételek  

(növekedés)  

K 38.. Pénzeszközök  

(csökkenés)  

  

364. Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök  

Analitika: szerződés 

Növekedés: A vállalkozó pénzeszközeinek rövid lejáratra történő kihelyezése, devizás 

kölcsönkövetelések átértékelésénél keletkező árfolyamnyereség elszámolása  

Csökkenés: a rövid lejáratú kölcsön visszafizetésének könyvelése a bank, illetve 

pénztárbizonylat alapján, devizás kölcsönkövetelések átértékelésénél keletkező 

árfolyamveszteség elszámolása  

Könyvelési feladás alapbizonylata: szerződés, számítás  

T 38..Pénzeszközök  

367..Határidős, opciós és swap ügyletekkel 

K 38..Pénzeszközök  

367..Határidős, opciós és swap ügyletekkel 
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kapcsolatos követelések  

97..Pénzügyi műveletek bevételei  

(növekedés)  

kapcsolatos követelések  

87..Pénzügyi műveletek ráfordításai  

(csökkenés)  

  

368. Különféle egyéb követelések  

Analitika: egyedi nyilvántartás  

Növekedés: SZÉP Kártya elszámolása, meleg étkezés (Erzsébet utalvány) elszámolása, helyi 

utazási bérlet juttatásának elszámolása, iskolakezdési támogatás elszámolása, 

iskolarendszerű képzés elszámolása, önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba történő 

munkáltatói hozzájárulás elszámolása, önkéntes kölcsönös egészségpénztárba, önsegélyző 

pénztárba történő munkáltatói hozzájárulás elszámolása, készpénzben nyújtható éves 

szinten 100 000 Ft értékű juttatás elszámolása, vásárlási utalványok (nem kedvezményes 

adózású) elszámolása, egyéb, a cafeteria rendszerbe tartozó juttatás elszámolása, kapott 

előleg áfakövetelés elszámolása, import áfakövetelés elszámolása, áfa időbeli elcsúszása 

miatti követelés elszámolása, technikai adófolyószámla-egyeztetések elszámolása, taxi 

utalványok elszámolása, üzemanyagkártya elszámolása, közteherjegy elszámolása  

Csökkenés: SZÉP kártya elszámolása, meleg étkezés (Erzsébet-utalvány) elszámolása, helyi 

utazási bérlet juttatásának elszámolása, iskolakezdési támogatás elszámolása, 

iskolarendszerű képzés elszámolása, önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba történő 

munkáltatói hozzájárulás elszámolása, önkéntes kölcsönös egészségpénztárba, önsegélyző 

pénztárba történő munkáltatói hozzájárulás elszámolása, készpénzben nyújtható, éves 

szinten 100 000 Ft értékű juttatás elszámolása, vásárlási utalványok (nem kedvezményes 

adózású) elszámolása, egyéb, a cafeteria rendszerbe tartozó juttatás elszámolás, kapott előleg 

áfakövetelés elszámolás, import áfakövetelés elszámolása, áfa időbeli elcsúszása miatti 

követelés elszámolása, technikai adófolyószámla egyeztetések elszámolása, taxiutalványok 

elszámolása, üzemanyag-kártya elszámolása, közteherjegy elszámolása  

Könyvelési feladás alapbizonylata: bérfeladás, igazoló dokumentum 

T 38..Pénzeszközök   

45.. Rövid lejáratú kötelezettségek  

467 Fizetendő áfa  

466 Előzetesen felszámított áfa  

46 Rövid lejáratú kötelezettségek  

45 rövid lejáratú kötelezettségek  

(növekedés) 

K55..Személyi jellegű egyéb kifizetések  

467 Fizetendő áfa  

466 Előzetesen felszámított áfa  

46..Rövid lejáratú kötelezettségek  

52..Igénybevett szolgáltatások költségei 

51..Anyagköltség  

56..Bérjárulékok  

(csökkenés) 

  

369. Egyéb követelések értékvesztése és annak visszaírása 

Analitika: egyedi nyilvántartás 

Növekedés: értékvesztés elszámolása  
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Csökkenés: visszaírt (részben vagy egészben) értékvesztés  

Könyvelési feladás alapbizonylata: határozat 

T 96..Egyéb bevételek  

(csökkenés)  

K 86..Egyéb ráfordítások  

(növekedés) 

  

38. Pénzeszközök  

381. Pénztár  

Analitika: pénztárjelentés  

Könyvelési feladás alapbizonylata: szerződés, igazoló dokumentum, számítás, határozat 

Tartozik jogcím  Ellenszámla  

készpénz felvétele bankszámláról  T 389 Átvezetési számla  

A követelésekre a pénztárba befolyt összeg  T 31…, Követelések 

áruszállításból és 

szolgáltatásból (vevők)  

T 36…Egyéb követelések  

pénztárgép, taxaméter, nyugta alapján történő értékesítés bevétele  T 31..Követelések 

áruszállításból és 

szolgáltatásból (vevők)  

pénztárhiányért felelős dolgozó által fizetett térítés összege, 

pénztártöbblet  

T 96..Egyéb bevételek  

tagoktól kölcsönkapott készpénz bevételezése  T 47..Rövid lejáratú 

kötelezettségek  

munkavállalótól (ügyvezetőtől) kölcsönkapott készpénz 

bevételezése  

T 47..Rövid lejáratú 

kötelezettségek  

személyi jövedelemadó hátralékának rendezése a dolgozó 

készpénzben történő fizetésekor  

T 46..Rövid lejáratú 

kötelezettségek  

munkahelyi étkeztetés, szervezett üdülés, saját üzemeltetésű 

munkásszállás igénybevétele miatti dolgozói térítések összege 

T 91..,92…Belföldi értékesítés 

árbevétele 

a megszűnt 1 és 2 forintos érmék miatt keletkezett pénztári 

különbözet  

T 96..Egyéb bevételek  

valuta készpénzért történő eladásából származó bevétel  T 389 Átvezetési számla  

készpénzben teljesített jegyzett tőke befizetések bevételezése  T 32..Követelések kapcsolt 

vállalkozással szemben 

T 33..Követelések jelentős 

tulajdoni és egyéb 

részesedési viszonyban levő 

vállalkozással szemben  

készpénzben teljesített tőketartalék  befizetése  T 412 Tőketartalék  

készpénzben teljesített pótbefizetés teljesítése   T 414 Lekötött tartalék  

pénztári többlet elszámolása  T 96..Egyéb bevételek  
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Követel  jogcím  Ellenszámla  

elszámolási betétszámlára történő befizetés  K 389 

készpénzért történő vásárlás (eszközök és szolgáltatások) 

ellenértékének kiadása 

K 45.. 

díjak, illetékek készpénzben történő kifizetése  K 45..Rövid lejáratú 

kötelezettségek  

K 46..Rövid lejáratú 

kötelezettségek  

K 5..Költségnemek  

K 8..Értékesítés elszámolt 

önköltsége és ráfordítások  

dolgozóknak folyósított előleg  K 36 Egyéb követelések  

tagoktól kölcsönkapott pénzeszközök visszafizetése K 47..Rövid lejáratú 

kötelezettségek  

munkavállalóktól (ügyvezetőtől) kölcsönkapott készpénz 

visszafizetése 

K 47..Rövid lejáratú 

kötelezettségek  

Szja előleg levonás többletének rendezése K 46..Rövid lejáratú 

kötelezettségek  

munkabérek készpénzben történő kifizetése  K 47..Rövid lejáratú 

kötelezettségek  

fel nem vett munkabér kifizetése  K 47..Rövid lejáratú 

kötelezettségek  

a megszűnt 1 és 2 Ft-os érmék miatt keletkezett pénztári 

különbözet  

K 86..Egyéb ráfordítások  

készpénzben teljesített jegyzett tőke leszállítás visszafizetése  K 411 Jegyzett tőke  

készpénzben teljesített tőketartalék visszafizetése  K 412 Tőketartalék  

készpénzben teljesített pótbefizetés visszafizetése  K 414 Lekötött tartalék  

készpénzben teljesített osztalék kifizetése  K 47..Rövid lejáratú 

kötelezettségek  

készpénzben teljesített osztalék-előleg kifizetés  K 327 osztalékelőleg kapcsolt 

vállalkozásban 

pénztárhiány könyvelése az ellenőrzési jegyzőkönyv alapján  K 86..Egyéb ráfordítások 

  

384. Elszámolási betétszámla  

385. Elkülönített betétszámlák  

Analitika: kivonat  

Könyvelési feladás alapbizonylata: igazoló dokumentum, szerződés  

Tartozik jogcím  Ellenszámla  

bankszámlára befizetett készpénz  T 389 Átvezetési számla  
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a követelésekre a bankszámlán keresztül befolyt összeg  T 31..Követelések 

áruszállításból és 

szolgáltatásból (vevők)  

T 36..Egyéb követelések  

tagoktól kölcsönkapott pénzeszköz utalással történő teljesítése  T 47..Rövid lejáratú 

kötelezettségek  

munkavállalótól (ügyvezetőtől) kölcsönkapott pénzeszköz 

utalással történő teljesítése  

T 47..Rövid lejáratú 

kötelezettségek  

költségvetéstől kapott juttatások  T 46..Rövid lejáratú 

kötelezettségek 

egyéb gazdálkodótól kapott juttatások, kamatok, kártérítések  T 96..Egyéb bevételek  

utalással teljesített jegyzett tőke befizetése  T 32..Követelések kapcsolt 

vállalkozással szemben 

T 33..Követelések jelentős 

tulajdoni és egyéb 

részesedési viszonyban levő 

vállalkozással szemben 

utalással teljesített tőketartalék befizetése T 412 Tőketartalék  

utalással teljesített pótbefizetés teljesítése T 414 Lekötött tartalék  

  

Követel  jogcím  Ellenszámla  

készpénzfelvétel elszámolási betétszámláról  K 389 Átvezetési számla  

beérkezett számlák utalással történő (eszközök és szolgáltatások) 

pénzügyi teljesítése  

K 45..Rövid lejáratú 

kötelezettségek  

K 46..Rövid lejáratú 

kötelezettségek  

K 5..Költségnemek 

K 8..Értékesítés elszámolt 

önköltsége és ráfordítások  

dolgozóknak folyósított előleg utalással  K 36..Egyéb követelések  

tagoktól kölcsönkapott pénzeszközök visszafizetése  K 47..Rövid lejáratú 

kötelezettségek 

munkavállalótól (ügyvezetőtől) kapott kölcsön visszafizetése  K 47..Rövid lejáratú 

kötelezettségek  

költségvetés részére teljesített fizetések  K 46..Rövid lejáratú 

kötelezettségek  

munkabérek utalással történő kifizetése  K 47..Rövid lejáratú 

kötelezettségek  

utalással teljesített jegyzett tőke leszállítás visszafizetése  K 411 Jegyzett tőke  

utalással teljesített tőketartalék visszafizetése K 412 Tőketartalék  

utalással teljesített pótbefizetés visszafizetése K 414 Lekötött tartalék  

utalással teljesített osztalék kifizetés  K47..Rövid lejáratú 

kötelezettségek  
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utalással teljesített osztalékelőleg-kifizetés  K 327 Osztalékelőleg kapcsolt 

vállalkozásban 

K 337 Osztalékelőleg  

  

389. Átvezetési számla  

Analitika: egyedi nyilvántartás  

Könyvelési feladás alapbizonylata: igazoló dokumentum 

Tartozik jogcím  Ellenszámla  

pénztár és betétszámla közötti átvezetések  T 38..Pénzeszközök  

bankszámlák közötti átvezetések  T 38..Pénzeszközök  

devizás tételek közötti átvezetések  T 38..Pénzeszközök  

pénztárak közötti átvezetések  T38..Pénzeszközök  

pénztárhiány- többlet elszámolásának 

ütköztetése  

T 38..Pénzeszközök  

T 86..Egyéb ráfordítások  

T 96..Egyéb bevételek  

barter, kompenzáció elszámolásánál 

keletkező átvezetések  

T 36..Egyéb követelések  

T 45..Rövid lejáratú kötelezettségek  

 

Követel jogcím  Ellenszámla  

pénztár és betétszámla közötti átvezetések  T 38..Pénzeszközök  

bankszámlák közötti átvezetések  T 38..Pénzeszközök  

devizás tételek közötti átvezetések  T 38..Pénzeszközök  

pénztárak közötti átvezetések  T 38..Pénzeszközök  

pénztárhiány- többlet elszámolásának 

ütköztetése  

T 38..Pénzeszközök  

T 86..Egyéb ráfordítások  

T 96..Egyéb bevételek  

barter, kompenzáció elszámolásánál 

keletkező átvezetések  

T 36..Egyéb követelések  

T 45..Rövid lejáratú kötelezettségek  

  

39. Aktív időbeli elhatárolás  

391. Bevételek aktív időbeli elhatárolása  

Analitika: egyedi nyilvántartás  

Könyvelési feladás alapbizonylata: igazoló dokumentum 

Tartozik jogcím  Ellenszámla 

kamatbevételek elhatárolása  T 97..Pénzügyi műveletek bevételei  

diszkont értékpapírok kamatának 

elhatárolása 

T 97..Pénzügyi műveletek bevételei  

értékpapír-beszerzéshez kapcsolódó T 97..Pénzügyi műveletek bevételei  
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különbözet árfolyamnyereségének 

elhatárolása  

egyéb bevétel elhatárolása  T 96 Egyéb bevételek 

 

Követel jogcím  Ellenszámla 

időbeli elhatárolás megszüntetése a 

következő évben, években  

K 96..Egyéb bevételek 

K 97..Pénzügyi műveletek bevételei  

  

392. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása  

Analitika: egyedi nyilvántartás  

Könyvelési feladás alapbizonylata: igazoló dokumentum 

Tartozik jogcím  Ellenszámla 

költségek elhatárolása  T 51..Anyagköltség 

T 52..Igénybevett szolgáltatások költségei 

T 53..Egyéb szolgáltatások költségei  

T 54..Bérköltség  

T 55..Személyi jellegű egyéb kifizetések  

T 56..Bérjárulékok  

egyéb fizetendő kamatok elhatárolása  T 87..Pénzügyi műveletek ráfordításai  

egyéb ráfordítások elhatárolása T 86..Egyéb ráfordítások 

 

Követel jogcím  Ellenszámla 

időbeli elhatárolás megszüntetése a 

következő évben, években  

K 51..Anyagköltség  

K 52..Igénybevett szolgáltatások költségei 

K 53..Egyéb szolgáltatások költségei  

K 54..Bérköltség  

K 55..Személyi jellegű egyéb kifizetések  

K 56..Bérjárulékok  

K 86..Egyéb ráfordítások 

K 87..Pénzügyi műveletek ráfordításai  

  

393. Halasztott ráfordítások  

Analitika: egyedi nyilvántartás  

Könyvelési feladás alapbizonylata: igazoló dokumentum 

Tartozik jogcím Ellenszámla 

tartozásátvállalások miatti ráfordítások 

elhatárolása  

T 86.. Egyéb ráfordítások  
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Követel jogcím Ellenszámla 

időbeli elhatárolás megszűntetése a 

tartozásátvállalás kiegyenlítésekor  

T 86.. Egyéb ráfordítások  

  

399. A követelésjellegű aktív időbeli elhatárolások értékvesztése és annak visszaírása 

Analitika: egyedi nyilvántartás  

Növekedés: értékvesztés elszámolása  

Csökkenés: visszaírt (részben vagy egészben) értékvesztés  

Könyvelési feladás alapbizonylata: határozat  

T 97… Pénzügyi műveletek bevételei  

(csökkenés) 

K 87.. Pénzügyi műveletek ráfordításai  

(növekedés  

 

4. számlaosztály  

Itt kell kimutatni a forrásokat. Ide tartoznak a saját tőke, a céltartalékok, a kötelezettségek, 

valamint a passzív időbeli elhatárolások számlái.  

4.Források 

41. Saját tőke  

411. Jegyzett tőke  

Analitika: egyedi nyilvántartás  

Könyvelési feladás alapbizonylata: alapító okirat  

Növekedés: jegyzett tőke elszámolása alapításkor, tőkeemeléskor, a cégbírósági bejegyzés 

időpontjával, illetve a tulajdonosok határozatában megjelölt időpontban, jegyzett tőke 

emelése jegyzett tőkén felüli vagyon terhére, - tőketartalékból, jegyzett tőke emelése jegyzett 

tőkén felüli vagyon terhére, - eredménytartalékból, jegyzett tőke emelése jegyzett tőkén felüli 

vagyon terhére – lekötött tartalékból, jegyzett tőke emelése átváltoztatható kötvény 

részvénnyé alakításával, jegyzett tőke emelése dolgozói  részvény útján 

Csökkenés: jegyzett tőke leszállítása tőketartalékkal szemben, jegyzett tőke leszállítása 

eredménytartalékkal szemben, jegyzett tőke leszállítása lekötött tartalékkal szemben, 

jegyzett tőke leszállítása tőkekivonással, jegyzett tőke leszállítása a visszavásárolt saját 

üzletrészek, részvények bevonásával  

T 412 Tőketartalék 

413 Eredménytartalék  

414 Lekötött tartalék  

47..Rövid lejáratú kötelezettség 

37..Értékpapírok 

K 32..Követelések kapcsolt vállalkozással 

szemben 

33..Követelések jelentős tulajdoni és egyéb 

részesedési viszonyban levő vállalkozással 

szemben  



 SZÁMLAREND  

 
34 

(csökkenés)  412Tőketartalék  

413Eredménytartalék  

414 Lekötött tartalék  

44..Hosszú lejáratú kötelezettségek  

47..Rövid lejáratú kötelezettségek  

(növekedés)  

  

412. Tőketartalék 

Analitika: egyedi nyilvántartás  

Növekedés:  Ázsió elszámolása cégjegyzéskor, alapítók által jegyzett tőkén felüli vagyoni 

hozzájárulásként adott eszközök, jegyzett tőke leszállítása tőketartalék javára a cégbírósági 

bejegyzés időpontjával, tőketartalékból lekötött tartalék visszavezetése a lekötés feloldása 

alapján, jogszabály alapján tőketartalékba helyezett eszközök értéke  

Csökkenés: jegyzett tőke emelése a szabad tőketartalék terhére, veszteség miatti negatív 

eredménytartalék ellentételezésére felhasznált tőketartalék, tőkekivonással megvalósított 

jegyzett tőke leszállításához kapcsolódó – a jegyzett tőke leszállításával arányos – 

tőketartalék-kivonás elszámolása, lekötött tartalék képzése tőketartalék terhére, a 

pénzmozgással egyidejűleg a jogszabály alapján tőketartalékkal szemben átadott eszközök 

visszaadása 

Könyvelési feladás alapbizonylata: igazoló dokumentum 

T 411 Jegyzett tőke  

413 Eredménytartalék  

45-47 Rövid lejáratú kötelezettségek  

414 Lekötött tartalék  

38..Pénzeszközök  

(csökkenés)  

K 47..Rövid lejáratú kötelezettségek  

1..Befektetett eszközök  

2..Készletek  

3..Követelések, pénzügyi eszközök és aktív 

időbeli elhatárolások  

411 Jegyzett tőke  

414 Lekötött tartalék  

38 Pénzeszközök  

(növekedés)  

  

413. Eredménytartalék  

Analitika: egyedi nyilvántartás  

Növekedés: előző üzleti év adózott eredményének (nyereségének) könyvviteli nyilvántartást 

követő átvezetése, jegyzett tőke leszállítása az eredménytartalék javára, eredménytartalékból 

lekötött tartalék visszavezetése, feloldása,  a gazdasági társaság tulajdonosánál a veszteség 

pótlásához nem szükséges – korábban ilyen címen adott – pótbefizetés visszakapott összege, 

a gazdasági társaság tulajdonosánál a veszteség pótlásához nem szükséges – korábban ilyen 

címen adott – pótbefizetés visszakapott értéke nem pénzeszközben, jogszabály alapján 

eredménytartalékba helyezett pénzeszközök  
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Csökkenés: előző üzleti év adózott eredményének (veszteségének) könyvviteli 

nyilvántartást követő átvezetése, jegyzett tőke emelése a szabad eredménytartalékból, 

tőkekivonással megvalósított jegyzett tőke leszállításához kapcsolódó eredmény tartalék-

kivonás elszámolása cégbírósági bejegyzés időpontjával, illetve a tulajdonosok döntése 

időpontjával, eredménytartalék lekötött tartalékba helyezett összege, gazdasági társaság 

tagjánál a társaság veszteségének fedezetére teljesített – törvényi előíráson alapuló – 

pótbefizetés összege a pénzmozgással egyidejűleg, osztalékra, részesedésre, kamatozó 

részvény kamatára igénybe vett összeg elszámolása a tulajdonosi döntés alapján  

Könyvelési feladás alapbizonylata: igazoló dokumentum 

T 419 Adózott eredmény  

411 Jegyzett tőke  

47..Rövid lejáratú kötelezettségek  

414 Lekötött tartalék  

38..Pénzeszközök 

(csökkenés)  

K419 Adózott eredmény 

411Jegyzett tőke  

414 Lekötött tartalék  

38..Pénzeszközök  

1..Befektetett eszközök  

2..Készletek  

3.. Követelések, pénzügyi eszközök és aktív 

időbeli elhatárolások 

(növekedés) 

  

419. Adózott eredmény 

Analitika: beszámoló 

Növekedés: tárgyévi adózott eredmény elszámolása záráskor – nyereség esetén, nyitás után 

az előző évi adózott eredmény átvezetése az eredménytartalékba – veszteség esetén  

Csökkenés: tárgyévi adózott eredmény elszámolása záráskor – veszteség esetén, nyitás után 

az előző évi adózott eredmény átvezetése az eredménytartalékba – nyereség esetén  

Könyvelési feladás alapbizonylata: beszámoló 

T 493 Adózott eredmény elszámolása  

413 Eredménytartalék  

(csökkenés)  

K 493 Adózott eredmény elszámolása  

413 Eredménytartalék  

(növekedés)  

  

42. Céltartalékok  

421. Céltartalék a várható kötelezettségekre 

422. Céltartalék a várható költségekre 

423. Nem realizált árfolyamveszteség időbeli elhatárolása 

429. Egyéb céltartalék  

Analitika: egyedi nyilvántartás  
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Növekedés: céltartalékképzés várható kötelezettségekre, céltartalékképzés jövőbeni 

költségekre, céltartalék-képzés nem realizált árfolyamveszteség időbeli elhatárolása okán, 

céltartalékképzés egyéb célra  

Csökkenés: várható kötelezettségekre képzett céltartalék feloldása, jövőbeni 

kötelezettségekre képzett céltartalék feloldása, nem realizált árfolyamveszteség időbeli 

elhatárolása okán képzett céltartalék feloldása, egyéb célra képzett céltartalék feloldása 

Könyvelési feladás alapbizonylata: számítás 

T 96..Egyéb bevétel  

(csökkenés)  

K 86..Pénzügyi műveletek ráfordításai  

(növekedés)  

  

44. Hosszú lejáratú kötelezettségek  

441. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök  

Analitika: egyedi nyilvántartás  

Növekedés: hosszú lejáratú kölcsön felvétele, tartozás kiegyenlítése hosszú lejáratú kölcsön 

terhére, devizás hosszú lejáratra kapott kölcsönök értékelésénél keletkező árfolyamveszteség 

elszámolása  

Csökkenés: hosszú lejáratú kölcsön törlesztése, hosszú lejáratú kölcsön törlesztése 

követelésbeszámítással, hosszú lejáratú kölcsön rendezése eszközátadással (eszköz átadás 

értékesítési szabályok szerinti elszámolásával), hosszú lejáratra kapott kölcsön elengedése, 

hosszú lejáratra kapott kölcsön elévülése, devizás hosszú lejáratra kapott kölcsönök 

átértékelésénél keletkező árfolyamnyereség elszámolása, hosszú lejáratú kölcsönök tárgyévet 

követő évben esedékes összegének év végi átvezetése a rövid lejáratú kötelezettségek közé  

Könyvelési feladás alapbizonylata: számítás, igazoló dokumentum 

T 38..Pénzeszközök  

31..Követelések áruszállításból és 

szolgáltatásból (Vevők)  

32..Követelések kapcsolt vállalkozással 

szemben  

33..Követelések jelentős tulajdoni és egyéb 

részesedési viszonyban levő vállalkozással 

szemben  

37..Értékpapírok  

1..Befektetett eszközök  

2..Készletek  

3..Követelések, pénzügyi eszközök és aktív 

időbeli elhatárolások  

96..Egyéb bevételek  

367 Határidős, opciós és swap ügyletekkel 

K 38..Pénzeszközök  

45..Rövid lejáratú kötelezettségek  

46..Rövid lejáratú kötelezettségek  

47..Rövid lejáratú kötelezettségek  

367 Határidős, opciós és swap ügyletekkel 

kapcsolatos követelések  

87..Pénzügyi műveletek ráfordításai  

(növekedés)  
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kapcsolatos követelések  

97..Pénzügyi műveletek bevételei  

45..Rövid lejáratú kötelezettségek  

(csökkenés)  

  

444. Beruházási és fejlesztési hitelek 

445. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 

Analitika: egyedi nyilvántartás  

Növekedés: hosszú lejáratú beruházási, fejlesztési és egyéb hitele felvétele, tartozás 

kiegyenlítése hosszú lejáratú beruházási, fejlesztési és egyéb hitelek terhére 

Csökkenés: hosszú lejáratú beruházási, fejlesztési és egyéb hitelek törlesztése, hosszú 

lejáratú beruházási, fejlesztési és egyéb hitelek törlesztése követelés-beszámítással, hosszú 

lejáratú beruházási, fejlesztési és egyéb hitelek rendezése eszközátadással (eszközátadás 

értékesítési szabályok szerinti elszámolásával), hosszú lejáratra kapott beruházási, fejlesztési 

és egyéb hitelek elengedése, hosszú lejáratra kapott beruházási, fejlesztési és egyéb hitelek 

elévülése, devizás hosszú lejáratra kapott beruházási , fejlesztési és egyéb hitelek 

átértékelésénél keletkező árfolyamnyereség elszámolása, hosszú lejáratú beruházási, 

fejlesztési és egyéb hitelek tárgyévet követő évben esedékes összegének év végi átvezetése a 

rövid lejáratú kötelezettségek közé  

Könyvelési feladás alapbizonylata: igazoló dokumentum, számítás 

T 38..Pénzeszközök 

31..Követelések áruszállításból és 

szolgáltatásból (Vevők) 

32..Követelések kapcsolt vállalkozással 

szemben 

33..Követelések jelentős tulajdoni és egyéb 

részesedési viszonyban levő vállalkozással 

szemben  

37..Értékpapírok  

1..Befektetett eszközök  

2..Készletek  

3..Követelések, pénzügyi eszközök és aktív 

időbeli elhatárolások  

96..Egyéb bevételek  

367 Határidős, opciós és swap ügyletekkel 

kapcsolatos követelések  

97..Pénzügyi műveletek bevételek  

45..Rövid lejáratú kötelezettségek  

(csökkenés)  

38..Pénzeszközök 

45..Rövid lejáratú kötelezettségek  

46..Rövid lejáratú kötelezettségek  

47..Rövid eljáratú kötelezettségek  

367 Határidős, opciós és swap ügyletekkel 

kapcsolatos követelések 

87..Pénzügyi műveletek ráfordításai 

(növekedés)  

  



 SZÁMLAREND  

 
38 

 

449. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek  

Analitika: egyedi nyilvántartás  

Növekedés: lízingbe adó által leszámlázott eszköz nyilvántartásba vétele (nyílt végű és zárt 

végű pénzügyi lízingnél), hosszú lejáratra kapott kaució elszámolása, hosszú lejáratra kapott 

óvadék elszámolása, garanciális visszatartás szállítói tartozásból, kincstári vagyon részét 

képező eszközök kezelésbe vétele, devizás hosszú lejáratra szóló egyéb kötelezettségek 

átértékelésénél keletkező árfolyamveszteség elszámolása 

Csökkenés: a lízingszerződés alapján a lízingdíj tőketörlesztő részének elszámolása (nyílt 

végű és zárt végű pénzügyi lízingnél), hosszú lejáratra kapott kaució visszafizetése, hosszú 

lejáratra kapott kaució elengedése, hosszú lejáratra kapott kaució elévülése, hosszú lejáratra 

kapott kaució átvezetése a rövid lejáratú kötelezettségek közé, hosszú lejáratra kapott 

óvadék visszafizetése, hosszú lejáratra kapott óvadék elengedése, hosszú lejáratra kapott 

óvadék elévülése, hosszú lejáratra kapott óvadék átvezetése a rövid lejáratú kötelezettségek 

közé, garanciális visszatartás címén jogossá vált kötelezettség visszakönyvelése a szállítói 

kötelezettségek közé, garanciális visszatartás címén visszatartott szállítói tartozások 

pénzügyi teljesítése, garanciális tartozások elengedése, garanciális tartozások elévülése, 

devizás hosszú lejáratra szóló egyéb kötelezettségek átértékelésénél keletkező 

árfolyamnyereség elszámolása 

Könyvelési feladás alapbizonylata: lízingszerződés, számítás, igazoló dokumentum  

T 38..Pénzeszközök  

96..Egyéb bevételek  

45..Rövid lejáratú kötelezettségek  

367 Határidős, opciós és swap ügyletekkel 

kapcsolatos követelések  

97 Pénzügyi műveletek bevételei  

(csökkenés) 

K 38..Pénzeszközök  

45..Rövid lejáratú kötelezettségek  

16..Beruházások, felújítások  

367 Határidős, opciós és swap ügyletekkel 

kapcsolatos követelések  

87  Pénzügyi műveltek ráfordításai  

(növekedés) 

  

45. Rövid lejáratú kötelezettségek  

451. Rövid lejáratú kölcsönök 

Analitika: egyedi nyilvántartás  

Növekedés: rövid lejáratú kölcsön felvétele, tartozás kiegyenlítése rövid lejáratú kölcsön 

terére, devizás rövid lejáratra kapott kölcsönök átértékelésénél keletkező árfolyamveszteség 

elszámolása 

Csökkenés: rövid lejáratú kölcsön törlesztése, rövid lejáratú kölcsön törlesztése 

követelésbeszámítással,  rövid lejáratú kölcsön rendezése eszközátadással (eszközátadás 

értékesítési szabályok szerinti elszámolásával), rövid lejáratra kapott kölcsön elengedése, 

rövid lejáratra kapott kölcsön elévülése, devizás rövid lejáratra kapott kölcsönök 
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átértékelésénél keletkező árfolyamnyereség elszámolása, rövid lejáratú kölcsönök tárgyévet 

követő évben esedékes összegének év végi átvezetése a rövid lejáratú kötelezettségek közé  

Könyvelési feladás alapbizonylata: számítás, igazoló dokumentum  

T 38..Pénzeszközök 

31..Követelések áruszállításból és 

szolgáltatásból (Vevők)  

32..Követelések kapcsolt vállalkozással 

szemben  

33..Követelések jelentős tulajdoni és egyéb 

részesedési viszonyban levő vállalkozással 

szemben  

37..Értékpapírok  

1..Befektetett eszközök  

2..Készletek  

3..Követelések, pénzügyi eszközök és aktív 

időbeli elhatárolások  

96..Egyéb bevételek  

367 Határidős, opciós és swap ügyletekkel 

kapcsolatos követelések 

97..Pénzügyi műveletek bevételei  

45..Rövid lejáratú kötelezettségek  

(csökkenés) 

K 38..Pénzeszközök 

45..Rövid lejáratú kötelezettségek  

46..Rövid lejáratú kötelezettségek  

47..Rövid lejáratú kötelezettségek  

367 Határidős, opciós és swap ügyletekkel 

kapcsolatos követelések 

87..Pénzügyi műveletek ráfordításai  

(növekedés)  

  

453. Vevőktől kapott előlegek 

Analitika: folyószámla  

Növekedés: belföldi vevőtől kapott előlegek elszámolása (áfával növelt összegben), külföldi 

vevőtől kapott előlegek elszámolása, devizás vevőtől kapott előlegek átértékelésénél 

keletkező árfolyamveszteség elszámolása 

Csökkenés: a tényleges teljesítés megtörténtekor a kapott előleg beszámítása a számlázott 

követelés értékébe, szerződés meghiúsulása esetén a vevőtől kapott előleg visszafizetése,  

Könyvelési feladás alapbizonylata: számítás  

T 31..Követelések áruszállításból és 

szolgáltatásból (Vevők)  

(csökkenés)  

K 38..Pénzeszközök  

367 Határidős, opciós és swap ügyletekkel 

kapcsolatos követelések 

87..Pénzügyi műveletek ráfordításai 

(növekedés)  

  

454. Belföldi szállítók 

455. Külföldi szállítók  
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456. Faktor tartozások és elkülönített szállítók 

Analitika: folyószámla 

Növekedés: eszközök és igénybevett szolgáltatások beszerzésével kapcsolatosan a 

számlázott érték állománybavétele, vevőkövetelések faktorálása alapján faktorcéggel 

szembeni kötelezettség, devizás szállítói kötelezettség átértékelésénél keletkező 

árfolyamveszteség elszámolása 

Csökkenés: adott előleg átvezetése a szállítói tartozás részbeni vagy teljes kiegyenlítésére, a 

leszámlázott eszközhöz vagy igénybe vett szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó 

engedmény elszámolása, szállítói tartozás kiegyenlítése pénzeszközökkel, szállítói tartozás 

kiegyenlítése hitelkeret terhére, tartozás kiegyenlítése meglevő váltóköveteléssel – váltó 

fogadásával, kötelezettség rendezése eszköz átadásával (eszközátadásértékesítési szabályok 

szerinti elszámolásával), szállítói tartozás beszámítása barterügyletbe, szállítói kötelezettség 

elengedése, szállítói kötelezettség elévülése, faktorcéggel szembeni kötelezettség 

kiegyenlítése  

Könyvelési feladás alapbizonylata: szerződés, elszámolás, igazoló dokumentum 

T 35..Adott előlegek  

1..Befektetett eszközök  

2..Készletek  

3..Követelések, pénzügyi eszközök és aktív 

időbeli elhatárolások  

5..Költségnemek 

38..Pénzeszközök  

45..Rövid lejáratú kötelezettségek  

36..Egyéb követelések  

96..Egyéb bevételek  

(csökkenés)  

K 1..Befektetett eszközök  

2..Készletek  

3..Követelések, pénzügyi eszközök és aktív 

időbeli elhatárolások  

5..Költségnemek  

31..Követelések áruszállításból és 

szolgáltatásból (Vevők)  

36..Egyéb követelések  

367 Határidős, opciós és swap ügyletekkel 

kapcsolatos követelések 

87..Pénzügyi műveletek ráfordításai  

(növekedés) 

  

458. Rövid lejáratú kötelezettségek tulajdonossal szemben  

4581. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben  

4582. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban levő vállalkozásokkal 

szemben 

4583. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozásokkal 

szemben  

4584. Rövid lejáratú kötelezettségek magánszemély tulajdonossal szemben  

Analitika: egyedi nyilvántartás 
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Növekedés: tulajdonosi körrel kapcsolatosan keletkező kötelezettségek, devizás tulajdonosi 

körrel kapcsolatosan nyilvántartott kötelezettségek átértékelésénél keletkező 

árfolyamveszteség elszámolása  

Csökkenés: tulajdonosi körrel kapcsolatosan nyilvántartott kötelezettségek teljesítése 

pénzeszközökkel, tulajdonosi körrel kapcsolatosan nyilvántartott kötelezettségek 

kiegyenlítése hitelkeret terhére, tulajdonosi körrel kapcsolatosan nyilvántartott 

kötelezettségek kiegyenlítése kibocsátott váltóval, tulajdonosi körrel kapcsolatosan 

nyilvántartott kötelezettségek kiegyenlítése meglevő váltóköveteléssel váltó forgatásával, 

tulajdonosi körrel kapcsolatosan nyilvántartott kötelezettségek rendezése eszköz átadásával 

(eszközátadás értékesítési szabályok szerinti elszámolásával), tulajdonosi körrel 

kapcsolatosan nyilvántartott kötelezettségek beszámítása barterügyletbe, tulajdonosi körrel 

kapcsolatosan nyilvántartott kötelezettségek elengedése, tulajdonosi körrel kapcsolatosan 

nyilvántartott kötelezettségek elévülése 

Könyvelési feladás alapbizonylata: számítás, igazoló dokumentum 

T 38..Pénzeszközök 

45..Rövid lejáratú kötelezettségek  

36..Egyéb követelések  

1..Befektetett eszközök  

2..Készletek  

3.. Követelések, pénzügyi eszközök és aktív 

időbeli elhatárolások 

96..Egyéb bevételek  

367 Határidős, opciós és swap ügyletekkel 

kapcsolatos követelések 

97..Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 

38..Pénzeszközök 

(csökkenés) 

K 367 Határidős, opciós és swap ügyletekkel 

kapcsolatos követelések 

87..Pénzügyi műveletek ráfordításai  

44..Hosszú lejáratú kötelezettségek  

38..Pénzeszközök  

45..Rövid lejáratú kötelezettségek  

86..Egyéb ráfordítások 

(növekedés)  

  

46. Rövid lejáratú adójellegű kötelezettségek  

461. Nyereséget terhelő adók  

462. Személyi jövedelemadó elszámolása 

463. Költségvetési befizetési kötelezettségek 

464. Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése 

465. Vám-és pénzügyőrség elszámolási számla 

466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

467. Fizetendő általános forgalmi adó 

468. Általános forgalmi adó elszámolási számla 
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469. Helyi adók elszámolási számla  

Növekedés: adónem kötelezettségként történő előírása, egyik adónem egyenlegében 

keletkezett túlfizetés átvezetése másik adónemre 

Csökkenés: adónem előírt kötelezettség pénzügyi teljesítése, egyik adónem egyenlegében 

keletkezett túlfizetés átvezetése másik adónemre 

Könyvelési feladás alapbizonylata: igazoló dokumentum, átvezetési kérelem 

T 38..Pénzeszközök 

46..Rövid lejáratú adójellegű kötelezettségek  

(csökkenés) 

K 31..Követelések áruszállításból és 

szolgáltatásból (Vevők)  

36..Egyéb követelések  

56..Bérjárulékok 

86..Egyéb ráfordítások  

89..Nyereséget terhelő adók 

46..Rövid lejáratú kötelezettségek 

(növekedés) 

  

47. Bérekkel és járulékokkal, egyéb hatóságokkal kapcsolatos kötelezettségek és egyéb 

kötelezettségek  

471. Jövedelemelszámolási számla 

472. Fel nem vett járandóságok  

Analitika: bérszámfejtés  

Növekedés: bruttó járandóság elszámolása, prémiumok, jutalmak, végkielégítés és egyéb 

bérek elszámolása, egyéb béreket érintő juttatások elszámolása, magánszemély részére 

kifizetett osztalék elszámolása, TB ellátások, juttatások elszámolása 

Csökkenés: nyugdíj-és egészségbiztosítási járulék bruttó bérből való levonásának 

elszámolása, személyi jövedelmeket terhelő adó levonása, magánnyugdíjpénztári befizetés 

bruttó bérből való levonása, nettó jövedelem folyósítása, TB ellátások folyósítása 

Könyvelési feladás alapbizonylata: bérszámfejtés  

T 46..Rövid lejáratú kötelezettségek  

47.. Bérekkel és járulékokkal, egyéb 

hatóságokkal kapcsolatos kötelezettségek és 

egyéb kötelezettségek 

38..Pénzeszközök 

(csökkenés)  

K 54..Bérköltség 

55..Személyi jellegű egyéb kifizetések  

327 Osztalékelőleg kapcsolt vállalkozásban 

36..Egyb követelések 

(növekedés) 

  

473. Elszámolás magánnyugdíjpénztárakkal  

Analitika: bérszámfejtés  
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Növekedés: dolgozótól levont magánnyugdíjpénztári befizetés előírása kötelezettségként, 

munkáltató által fizetett magánnyugdíjpénztári kiegészítés előírása  

Csökkenés: pénzügyi rendezés 

Könyvelési feladás alapbizonylata: bérszámfejtés, szerződés  

T 38..Pénzeszközök 

(csökkenés)  

K 471 Jövedelem-elszámolási számla  

55..Személyi jellegű egyéb kifizetések  

  

474. Kötelezettségek egyéb hatóságokkal szemben  

Analitika: egyedi nyilvántartás  

Növekedés: kamarai díjak, hozzájárulások elszámolása, különböző hatóságokkal szembeni 

kötelezettségek előírása  

Csökkenés: kamarával szembeni kötelezettségek pénzügyi teljesítése, különböző 

hatóságokkal szembeni kötelezettségek pénzügyi rendezése  

Könyvelési feladás alapbizonylata: igazoló dokumentum 

 

T 38..Pénzeszközök  

(csökkenés) 

K 52..Igénybevett szolgáltatások költségei 

53..Egyéb szolgáltatások költségei 

86..Egyéb ráfordítások 

(növekedés) 

  

476. Jövedelmekkel kapcsolatos egyéb kötelezettségek  

Analitika: egyedi nyilvántartás  

Könyvelési feladás alapbizonylata: bérszámfejtés  

T 38..Pénzeszközök 

letiltások továbbutalása az arra illetékes 

személy, vagy szervezet felé  

K 471. Jövedelem-elszámolási számla  

bérekből letiltások, gyermektartás 

elszámolása  

  

48. Passzív időbeli elhatárolások  

481. Bevételek passzív időbeli elhatárolása  

Könyvelési feladás alapbizonylata: igazoló dokumentum 

T 91..-94.., Belföldi értékesítés árbevétele 

96..Egyéb bevételek  

befolyt, elszámolt bevételek, költségek 

ellentételezésére kapott támogatások 

K 91..-94..Belföldi értékesítés árbevétele  

96..Egyéb bevételek  

időbeli elhatárolás megszüntetése általában a 

következő időszak(ok)ban 
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elszámolása  

  

482. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  

Könyvelési feladás alapbizonylata: igazoló dokumentum 

T 51..Anyagköltség 

52..Igénybevett szolgáltatások költségei  

53..Egyéb szolgáltatások költségei  

54..Bérköltség  

55..Személyi jellegű egyéb kifizetések  

56..Bérjárulékok  

86..Egyéb ráfordítások  

87..Pénzügyi műveletek ráfordításai  

költségek, ráfordítások, értékpapírok 

beszerzéséhez kapcsolódó különbözetek 

árfolyamvesztesége, fizetendő kamatok 

elhatárolása  

K  51..Anyagköltség 

52..Igénybevett szolgáltatások költségei  

53..Egyéb szolgáltatások költségei  

54..Bérköltség  

55..Személyi jellegű egyéb kifizetések  

56..Bérjárulékok  

86..Egyéb ráfordítások  

87..Pénzügyi műveletek ráfordításai  

költségek, ráfordítások, értékpapírok 

beszerzéséhez kapcsolódó különbözetek 

árfolyamvesztesége, fizetendő kamatok 

elhatárolása 

  

483. Halasztott bevételek  

Könyvelési feladás alapbizonylata: elszámolás 

T 96..Egyéb bevételek  

elengedett kötelezettségek, fejlesztési célra 

kapott támogatások, térítés nélkül átvett 

eszközök értékének elhatárolása   

K 96..Egyéb bevételek  

időbeli elhatárolás megszüntetése a képzési 

jogcím felhasználásakor  

  

49. Évi mérlegszámlák 

491. Nyitómérleg-számla  

T 1..Befektetett eszközök 

2..Készletek  

3..Követelések, pénzügyi eszközök és aktív 

időbeli elhatárolások  

4..Források  

üzleti év technikai zárása  

K 1..Befektetett eszközök 

2..Készletek  

3..Követelések, pénzügyi eszközök és aktív 

időbeli elhatárolások  

4..Források  

üzleti év technikai zárása 

  

492. Zárómérleg-számla  

T 1..Befektetett eszközök 

2..Készletek  

3..Követelések, pénzügyi eszközök és aktív 

időbeli elhatárolások  

4..Források  

K 1..Befektetett eszközök 

2..Készletek  

3..Követelések, pénzügyi eszközök és aktív 

időbeli elhatárolások  

4..Források  
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üzleti év technikai zárása  üzleti év technikai zárása 

  

493. Adózott eredmény elszámolása  

Könyvelési feladás alapbizonylata: elfogadott beszámoló  

T 419 Adózott eredmény 

Eredményszámlák összevont egyenlegének 

átvezetése pozitív adózott eredmény esetén  

K 419 Adózott eredmény 

Eredményszámlák összevont egyenlegének 

átvezetése pozitív adózott eredmény esetén  

  

 

5. számlaosztály Költségek költségnemek szerint csoportosítása 

5.Költségek 

51. Anyagköltség  

511. Vásárolt anyagok a termeléshez  

Növekedés: alapanyagok beszerzése, felhasználásának elszámolása, segédanyagok 

beszerzése, felhasználásának elszámolása, üzemanyagok beszerzése, felhasználásának 

elszámolása, a gépjárművekhez, üzemi és egyéb gépekhez, berendezésekhez, 

energiaköltségek elszámolása, termelési és üzemi folyamatokhoz felhasznált víz, villany és 

gáz beszerzése és felhasználása, a földgáz, villamos energia, ivóvíz beszerzése esetén a 

földgáz egyetemes szolgáltató, a földgázkereskedő, a villamosenergia egyetemes szolgáltató, 

a villamosenergia kereskedő, az ivóvíz szolgáltató által a földgáz, a villamos energia, az 

ivóvíz végfelhasználónak (fogyasztónak) történő értékesítésről kiállított számlában szereplő, 

külön jogszabály szerint kötelezően felszámított díjak, tételek, csomagoló anyagok 

beszerzése, felhasználásának elszámolása, a vásárolt növendék-, hízó- és egyéb állatok 

bekerülési értékének az elszámolása, külföldről beszerzett anyaghoz járulékosan közvetlenül 

kapcsolódó díjak (vám-, környezetvédelmi termékdíj), a raktárba történő beszállítással 

kapcsolatban felmerült szállítási és rakodási díjak elszámolása, az anyagok beszerzéséhez 

közvetlenül kapcsolódó adók és adójellegű tételek elszámolása, az anyagok beszerzéséhez 

közvetlenül kapcsolódó bizományi díjak elszámolása,  a vásárolt anyagokhoz közvetlenül 

kapcsolódó eszköz-beszerzéshez tartozó:  

 -illeték (vagyonszerzés [ajándék, öröklés, adásvétel, csere] útján járó),  

 - az előzetesen felszámított, de le nem vonható áfa,  

 - a jogszabályon alapuló hatósági igazgatási, szolgáltatási díj,  

- az egyéb hatósági igazgatási, szolgáltatási eljárási díj (környezetvédelmi termékdíj,     

szakértői díj),  

 - a vásárolt vételi opció díja,  

a vásárolt anyagok beszerzéséhez kapcsolódó felárak elszámolása  

Csökkenés: anyagok beszerzéséhez közvetlenül kapcsolódó engedmények elszámolása  

Könyvelési feladás alapbizonylata: igazoló dokumentum  
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T 2..Készletek 

45..Rövid lejáratú kötelezettségek 

(növekedés) 

K 45 Rövid lejáratú kötelezettségek  

(csökkenés) 

  

512. Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei  

Növekedés: szerszámok beszerzése, felhasználásának elszámolása, gépekhez beszerzett 

alkatrészek, felhasználásának elszámolása, járművekhez beszerzett alkatrészek beszerzése, 

felhasználásának elszámolása, munkaruha, védőruha beszerzése, felhasználásának 

elszámolása, külföldről beszerzett, egy éven belül elhasználódó anyagi eszközökhöz 

járulékosan közvetlenül kapcsolódó díjak (vám-, környezetvédelmi termékdíj), az egy éven 

belül elhasználódó anyagi eszközök raktárba történő beszállításával kapcsolatban felmerült 

szállítási és rakodási díjak elszámolása, az egyéven belül elhasználódó anyagi eszközök 

beszerzéséhez közvetlenül kapcsolódó adók és adójellegű tételek elszámolása, az egy éven 

belül elhasználódó anyagi eszközök beszerzéséhez közvetlenül kapcsolódó bizományi díjak 

elszámolása, az egy éven belül elhasználódó anyagi eszközökhöz vásárolt anyagokhoz 

közvetlenül kapcsolódó eszköz beszerzéséhez tartozó:  

-illeték (vagyonszerzés [ajándék, öröklés, adásvétel, csere] útján járó),  

 - az előzetesen felszámított, de le nem vonható áfa,  

 - a jogszabályon alapuló hatósági igazgatási, szolgáltatási díj,  

- az egyéb hatósági igazgatási, szolgáltatási eljárási díj (környezetvédelmi termékdíj,     

szakértői díj),  

 - a vásárolt vételi opció díja,  

az egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök beszerzéséhez kapcsolódó felárak 

elszámolása  

Csökkenés: az egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök beszerzéséhez közvetlenül 

kapcsolódó engedmények elszámolása  

T 2..Készletek 

45..Rövid lejáratú kötelezettségek 

(növekedés) 

K 45 Rövid lejáratú kötelezettségek  

(csökkenés) 

  

513. Egyéb anyagköltség  

Növekedés: az ingatlanokhoz kapcsolódó karbantartási anyagok beszerzése, 

felhasználásának elszámolása, irodaszerek, nyomtatványok beszerzése, felhasználásának 

elszámolása, könyv, újság, beszerzése, tisztítószerek beszerzése, felhasználásának 

elszámolása, egyéb, máshova nem sorolható anyagok beszerzése, felhasználásának 

elszámolása, külföldről beszerzett egyéb anyagokhoz járulékosan közvetlenül kapcsolódó 

díjak, (vám, környezetvédelmi termékdíj), az egyéb anyagok raktárba történt beszállításával 

kapcsolatban felmerült szállítási és rakodási díjak elszámolása, az egyéb anyagok 

beszerzéséhez közvetlenül kapcsolódó adók és adójellegű tételek elszámolása, az egyéb 

anyagok beszerzéséhez közvetlenül kapcsolódó bizományi díjak elszámolása, az egyéb 

anyagokhoz közvetlenül kapcsolódó eszköz beszerzéséhez tartozó:  
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-illeték (vagyonszerzés [ajándék, öröklés, adásvétel, csere] útján járó),  

 - az előzetesen felszámított, de le nem vonható áfa,  

 - a jogszabályon alapuló hatósági igazgatási, szolgáltatási díj,  

- az egyéb hatósági igazgatási, szolgáltatási eljárási díj (környezetvédelmi termékdíj,     

szakértői díj),  

 - a vásárolt vételi opció díja,  

az egyéb anyagok beszerzéséhez kapcsolódó felárak elszámolása  

Csökkenés: az egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök beszerzéséhez közvetlenül 

kapcsolódó engedmények elszámolása  

T 2..Készletek 

45..Rövid lejáratú kötelezettségek 

(növekedés) 

K 45 Rövid lejáratú kötelezettségek  

(csökkenés) 

  

519. Anyagköltség megtérülése 

 K 31..Követelések áruszállításból és 

szolgáltatásból (Vevők)  

termelés, tevékenység során keletkezett 

hulladék, haszonanyagok értékének 

elszámolása  

(csökkenés) 

  

52. Igénybevett szolgáltatások költségei  

521. Szállítás, raktározás, rakodás költségei  

Növekedés: a tevékenységhez kapcsolódó szállítmányozás, rakodás költségeinek 

elszámolása, raktározási költségek elszámolása, vámoltatási költségek elszámolása, 

csomagolási költségek elszámolása, alaptevékenységhez igénybevett szolgáltatások 

elszámolása, futárszolgálat költségeinek elszámolása  

Könyvelési feladás alapbizonylata: igazoló dokumentum  

T 38..Pénzeszközök  

39..Aktív időbeli elhatárolások 

45..Rövid lejáratú kötelezettségek  

48..Passzív időbeli elhatárolások 

(növekedés)  

 

  

522. Bérleti díjak 

Növekedés: helyiségbérlet elszámolása, termelőgépek, bérletének elszámolása, 

gépjárműbérlet elszámolása, lízingdíjak elszámolása, gépkölcsönzés elszámolása, egyéb 

eszközök kölcsönzésével járó költségek elszámolása, szoftverlicencdíj és szoftverbérlet 

elszámolása  
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Könyvelési feladás alapbizonylata: igazoló dokumentum  

T 38..Pénzeszközök  

39..Aktív időbeli elhatárolások 

45..Rövid lejáratú kötelezettségek  

48..Passzív időbeli elhatárolások 

(növekedés)  

 

  

523. Karbantartási költségek  

Növekedés: épület karbantartásának elszámolása, termelő-és egyéb gépek, berendezések 

karbantartásának, javításának elszámolása, gépjárművek karbantartásának, javításának 

elszámolása, takarítás költségeinek elszámolása, biztonsági szolgálat költségeinek 

elszámolása, közös üzemeltetés költségeinek elszámolása, szoftverkarbantartás elszámolása, 

szemétszállítás költségeinek elszámolása, szennyvíz-, csatorna-, kéménytisztítás költségeinek 

elszámolása  

Könyvelési feladás alapbizonylata: igazoló dokumentum  

T 38..Pénzeszközök  

39..Aktív időbeli elhatárolások 

45..Rövid lejáratú kötelezettségek  

48..Passzív időbeli elhatárolások 

(növekedés)  

 

  

524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek  

Növekedés: médiákban megjelenő hirdetések költségeinek elszámolása, reklámajándékok 

költségeinek elszámolása, propagandarendezvény költségeinek elszámolása, ügynöki 

szolgáltatás díjának elszámolása, reklámnyomtatványok, prospektusok költségeinek 

elszámolása, piackutatás költségeinek elszámolása, marketing költségeinek elszámolása, 

promóciók költségeinek elszámolása, szortiment racionalizációs költségeinek elszámolása  

Könyvelési feladás alapbizonylata: igazoló dokumentum  

T 38..Pénzeszközök  

39..Aktív időbeli elhatárolások 

45..Rövid lejáratú kötelezettségek  

48..Passzív időbeli elhatárolások 

(növekedés)  

 

  

525. Oktatás és továbbképzés költségei  

Növekedés: munkatársak szakmai továbbképzésére vonatkozó költségek elszámolása, egyéb 

oktatás költségeinek elszámolása, pályázatok előkészítésével kapcsolatos költségek 

elszámolása  
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Könyvelési feladás alapbizonylata: igazoló dokumentum  

T 38..Pénzeszközök  

39..Aktív időbeli elhatárolások 

45..Rövid lejáratú kötelezettségek  

48..Passzív időbeli elhatárolások 

(növekedés)  

 

  

526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) 

Növekedés: belföldi menetjegyek elszámolása, taxiköltség elszámolása, külföldi 

menetjegyek, repülőjegyek elszámolása, saját gépkocsi használat költségeinek elszámolása, 

szállodai költségek elszámolása, kiküldetés egyéb költségeinek elszámolása  

Könyvelési feladás alapbizonylata: igazoló dokumentum  

T 36.. Egyéb követelések  

38..Pénzeszközök  

39..Aktív időbeli elhatárolások 

45..Rövid lejáratú kötelezettségek  

48..Passzív időbeli elhatárolások 

(növekedés)  

 

  

527. Számviteli, igazgatási irodaműködtetési szolgáltatások költségei 

Növekedés: könyvelés, bérszámfejtés költségeinek elszámolása, könyvvizsgálat költségeinek 

elszámolása, egyéb számviteli, adózási, üzletviteli tanácsadás költségeinek elszámolása, 

irodai szolgáltatások költségeinek elszámolása, másolási és fotóköltségek elszámolása,  

Könyvelési feladás alapbizonylata: igazoló dokumentum  

T 38..Pénzeszközök  

39..Aktív időbeli elhatárolások 

45..Rövid lejáratú kötelezettségek  

48..Passzív időbeli elhatárolások 

(növekedés)  

 

  

528. Bérmunka költségei 

Növekedés: belföldi bérmunka költségeinek elszámolása, külföldi bérmunka költségeinek 

elszámolása, munkaerő-kölcsönzés költségeinek elszámolása, bizományi díj költségeinek 

elszámolása, közvetítői kereskedelem költségeinek elszámolása, forgalmi jutalék visszatérítés 

elszámolása  

Könyvelési feladás alapbizonylata: igazoló dokumentum  

T 38..Pénzeszközök   
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39..Aktív időbeli elhatárolások 

45..Rövid lejáratú kötelezettségek  

48..Passzív időbeli elhatárolások 

(növekedés)  

  

529. Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei  

Növekedés: postaköltség, levél-és csomagfeladás költségeinek elszámolása, távközlés 

költségeinek elszámolása (telefon, internet), tevékenységhez kapcsolódó szakmai tanácsadás 

költségeinek elszámolása, igénybevett szakértői díjak (ügyvéd, közjegyző, fordító) 

költségeinek elszámolása, menedzsment szolgáltatásokat végző egyéb vállalat által átterhelt 

vezetési díj költségeinek elszámolása, kutatás, kísérleti fejlesztés költségeinek elszámolása, 

tagdíjak elszámolása, könyv-és lapkiadás, előfizetési díjak elszámolása, egyéb igénybevett 

szolgáltatások költségeinek elszámolása 

Könyvelési feladás alapbizonylata: igazoló dokumentum  

T 38..Pénzeszközök  

39..Aktív időbeli elhatárolások 

45..Rövid lejáratú kötelezettségek  

48..Passzív időbeli elhatárolások 

(növekedés)  

 

  

53. Egyéb szolgáltatások költségei  

531. Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek  

Növekedés: illeték, illetékbélyeg elszámolása, hatósági engedélyezési díjak elszámolása, 

kamarai hozzájárulás elszámolása, élelmiszerlánc-felügyeleti díj elszámolása, agrárkamarai 

hozzájárulás elszámolása 

Könyvelési feladás alapbizonylata: igazoló dokumentum  

T 38..Pénzeszközök  

39..Aktív időbeli elhatárolások 

45..Rövid lejáratú kötelezettségek  

48..Passzív időbeli elhatárolások 

(növekedés)  

 

  

533. Biztosítási díj 

Növekedés: vagyonbiztosítás elszámolása, gépkocsi kötelező felelősségbiztosításának 

elszámolása, CASCO biztosítás elszámolása, felelősségbiztosítás elszámolása, baleseti-, 

utasbiztosítás elszámolása, áruval kapcsolatos biztosítás elszámolása, baleseti adó 

elszámolása, egyéb biztosítások elszámolása  

Könyvelési feladás alapbizonylata: igazoló dokumentum  
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T 38..Pénzeszközök  

39..Aktív időbeli elhatárolások 

45..Rövid lejáratú kötelezettségek  

48..Passzív időbeli elhatárolások 

(növekedés)  

 

  

534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj  

Növekedés: költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíjak  

Könyvelési feladás alapbizonylata: igazoló dokumentum  

T 38..Pénzeszközök  

39..Aktív időbeli elhatárolások 

45..Rövid lejáratú kötelezettségek  

48..Passzív időbeli elhatárolások 

(növekedés)  

 

  

539. Különféle egyéb költségek  

Növekedés: kezességvállalás költségének elszámolása  

Könyvelési feladás alapbizonylata: igazoló dokumentum  

T 38..Pénzeszközök  

39..Aktív időbeli elhatárolások 

45..Rövid lejáratú kötelezettségek  

48..Passzív időbeli elhatárolások 

(növekedés)  

 

  

54. Bérköltség  

541. Bérköltség 

Analitika: bérszámfejtés  

Növekedés: főfoglalkozású dolgozók bruttó bérköltségének elszámolása, nem 

főfoglalkozású dolgozók bruttó bérköltségének elszámolása, egyéb bruttó bérek (prémium, 

jutalom) dolgozók bérköltségének elszámolása, természetes személy tag közreműködésének 

ellenértéke, megbízási díjak bérköltségének elszámolása, egyszerűsített foglalkoztatás díja, 

alkalmi munkavállalói díj elszámolása  

Könyvelési feladás alapbizonylata: bérszámfejtés   

T 471 Jövedelem-elszámolási számla  

(növekedés)  

 

  

55. Személyi jellegű egyéb kifizetések  
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551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések  

Növekedés: adott költségtérítések (lakhatási, utazási stb.) elszámolása, saját gépkocsi 

használat költségének elszámolása, napidíjak elszámolása, betegszabadság elszámolása, 

munkáltatót terhelő táppénz, táppénzkiegészítés elszámolása, munkavállaló részére kötött, 

de a munkáltató által fizetett baleseti, élet-és nyugdíjbiztosítás elszámolása, önkéntes 

pénztárba befizetett munkáltatói tagdíj-hozzájárulás, magánnyugdíjpénztárba befizetett 

munkáltatói tagdíj-kiegészítés elszámolása, csoportos biztosítás elszámolása, csoportos 

személyszállítás elszámolása, végkielégítés, a korengedményes nyugdíj igénybevételéhez 

munkáltatói hozzájárulás elszámolása, találmányi díj, újítási díj, szabadalom vételára és 

hasznosítási díja, illetve az ezekhez fizetett közreműködői díj, munkavállalóknak fizetett 

közreműködői díj, szerzői jogvédelmet élvező munkadíjak elszámolása  

Könyvelési feladás alapbizonylata: megállapodás, határozat 

T 36..Egyéb követelések  

38..Pénzeszközök  

39..Aktív időbeli elhatárolások 

45..Rövid lejáratú kötelezettségek  

48..Passzív időbeli elhatárolások 

(növekedés)  

 

  

552. Béren kívüli juttatások  

Növekedés: üzleti vendéglátás költségének elszámolása, üzleti ajándék költségének 

elszámolása, tárgyjutalmak költségének elszámolása, segélyek elszámolása, természetbeni 

juttatás összegének elszámolása, Szép kártya, étkezési utalvány (Erzsébet-utalvány), helyi 

utazási bérlet juttatása, iskolakezdési támogatás, iskolarendszerű képzés, önkéntes kölcsönös 

nyugdíjpénztárba történő munkáltatói hozzájárulás, pénzösszeg juttatás elszámolása (max. 

100 000 Ft-ig), munkaruha költségének elszámolása, védőital és egyéb védőeszközök 

költségének elszámolása 

Könyvelési feladás alapbizonylata: megállapodás 

T 36..Egyéb követelések  

38..Pénzeszközök  

39..Aktív időbeli elhatárolások 

45..Rövid lejáratú kötelezettségek  

48..Passzív időbeli elhatárolások 

(növekedés)  

 

  

558. Természetbeni juttatás személyi jövedelemadója 

Növekedés: természetbeni juttatás utáni adó elszámolása, kedvezményes béren kívüli 

juttatás utáni adó elszámolása, kamatkedvezményből származó jövedelem utáni adó 

elszámolása, cégautó elszámolása  
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Könyvelési feladás alapbizonylata: elszámolás 

T 46..Rövid lejáratú kötelezettségek 

(növekedés)  

 

  

559. Egyéb személyi jellegű kifizetések 

Növekedés: foglalkoztatás-eü. szolgálat költségének elszámolása, megváltozott 

munkaképességű dolgozók keresetkiegészítésének elszámolása, közteherjegy-felhasználás 

elszámolása 

Könyvelési feladás alapbizonylata: elszámolás 

T 45.. Rövid lejáratú kötelezettségek 

47..Rövid lejáratú kötelezettségek  

46..Rövid lejáratú kötelezettségek 

(növekedés)  

 

  

56. Bérjárulékok 

561. Szociális hozzájárulási adó  

Növekedés: szociális hozzájárulási adó, természetbeni juttatás utáni szociális hozzájárulási 

adó elszámolása, év végi prémium utáni elhatárolt szociális hozzájárulási adó elszámolása, 

kedvezményes biztosítási járulék  

Könyvelési feladás alapbizonylata: bérszámfejtés  

T 46..Rövid lejáratú kötelezettségek 

(növekedés)  

 

  

562. Egészségügyi hozzájárulás  

Növekedés: tételes egészségügyi hozzájárulás elszámolása, százalékos egészségügyi 

hozzájárulás elszámolása  

Könyvelési feladás alapbizonylata: bérszámfejtés  

T 46..Rövid lejáratú kötelezettségek 

(növekedés)  

 

  

563. Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka  

Növekedés: egyszerűsített foglalkoztatás járuléka  

Könyvelési feladás alapbizonylata: bérszámfejtés  

T 46..Rövid lejáratú kötelezettségek 

(növekedés)  
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564. Szakképzési hozzájárulás  

Növekedés: bérek utáni szakképzési hozzájárulás elszámolása, év végi préium utáni 

elhatárolt szakképzési hozzájárulás elszámolása  

Könyvelési feladás alapbizonylata: bérszámfejtés  

 

 

T 46..Rövid lejáratú kötelezettségek 

(növekedés)  

 

  

565. Rehabilitációs hozzájárulás  

Növekedés: rehabilitációs hozzájárulás elszámolása  

Könyvelési feladás alapbizonylata: bérszámfejtés  

T 46..Rövid lejáratú kötelezettségek 

(növekedés)  

 

  

57. Értékcsökkenés 

571. Terv szerinti értékcsökkenés, használatbavételkor egy összegben elszámolt 

értékcsökkenés  

Növekedés: terv szerinti értékcsökkenési leírás elszámolása  

T 1… Befektetett eszközök 

(növekedés)  

 

  

59. Költségnem átvezetési számla (elsődleges költségnem szerinti összköltség eljárású 

elszámolás esetén  

591. Anyagköltség átvezetési számla  

592. Igénybevett szolgáltatások költségei átvezetési számla  

593. Egyéb szolgáltatások költségei átvezetési számla 

594. Bérköltség-átvezetési számla 

595. Személyi jellegű egyéb kifizetések átvezetési számla 

596. Bérjárulékok átvezetési számla  

597. Értékcsökkenési leírás átvezetési számla  



 SZÁMLAREND  

 
55 

Könyvelési feladás alapbizonylata: elszámolás  

Csökkenés: átvezetés anyagköltség, átvezetés igénybe vett szolgáltatások, átvezetés egyéb 

szolgáltatások, átvezetés bérköltség, átvezetés személyi jellegű kifizetések, átvezetés 

bérjárulékok, átvezetés értékcsökkenés 

 K 811 Anyagköltség  

812 Igénybevett szolgáltatások értéke  

813 Egyéb szolgáltatások értéke 

821 Bérköltség  

822 Személyi jellegű egyéb kifizetések  

823 Bérjárulékok 

83 Értékcsökkenési leírás  

(csökkenés) 

  

 

 

 

 

8. számlaosztály  

A ráfordítások nyilvántartására szolgál. E számlaosztályban lehetőséget kell biztosítani a 

költségek időszak végén történő átvezetésére, valamint itt kapnak helyet az egyéb 

ráfordítások, a pénzügyi műveletek ráfordításai, a rendkívüli ráfordítások, és az 

eredményt terhelő adók.  

8. Ráfordítások 

81. Anyagjellegű ráfordítások  

811. Anyagok értéke – ráfordítás  

Analitika: zárlat  

Növekedés: anyagköltség átvezetése  

Csökkenés: éves zárlat keretében az anyagok értéke ráfordítás átvezetése az adott eredmény 

javára  

T 591 Anyagköltség-átvezetési számla  

(növekedés) 

K 419 Adózott eredmény 

(csökkenés) 

  

812. Igénybe vett szolgáltatások értéke – ráfordítás  

Analitika: Zárlat  



 SZÁMLAREND  

 
56 

T 591  

igénybevett szolgáltatások értékének 

átvezetése  

K 419 

éves zárlat keretében az igénybevett 

szolgáltatások értéke ráfordítás átvezetése az 

adott eredmény javára  

  

813. Egyéb szolgáltatások értéke – ráfordítás  

Analitika: Zárlat  

T 591  

egyéb szolgáltatások értékének átvezetése   

K 419 

éves zárlat keretében az egyéb szolgáltatások 

értéke ráfordítás átvezetése az adózott 

eredmény javára   

  

82. Személyi jellegű ráfordítások  

821. Bérek értéke – ráfordítás  

Analitika: zárlat 

Növekedés: bérek értékének átvezetése  

Csökkenés: éves zárlat keretében a bérek értéke ráfordítás átvezetése az adott eredmény 

javára  

T 594 Értékesítés közvetett költségei 

átvezetési számla  

(növekedés)  

K 419 Adózott eredmény 

(csökkenés)  

  

83. Értékcsökkenési leírás  

Növekedés: értékcsökkenési leírás értékének átvezetése  

Csökkenés: éves zárlat keretében az értékcsökkenés értéke ráfordítás átvezetése az adózott 

eredmény javára  

T 597 Értékcsökkenési leírás átvezetési 

számla  

 (növekedés)  

K 419 Adózott eredmény 

(csökkenés)  

  

86. Egyéb ráfordítások  

861. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke  

Analitika: tárgyi eszköz analitika 

Növekedés: értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének kivezetése  
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Csökkenés: értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök elszámolt terv szerinti 

értékcsökkenésének kivezetése, értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök elszámolt 

terven felüli értékcsökkenésének kivezetése   

Könyvelési feladás alapbizonylata: igazoló dokumentum 

T 11..Immateriális javak  

12..Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű 

jogok  

14..Egyéb berendezések, felszerelések, 

járművek  

(növekedés) 

K 119 Immateriális javak terv szerinti 

értékcsökkenése  

129 Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése  

139 Műszaki berendezések, gépek, járművek 

terv szerinti értékcsökkenése  

149 Egyéb berendezések, felszerelések, 

járművek terv szerinti értékcsökkenése  

118 Immateriális javak terven felüli 

értékcsökkenése és annak visszaírása  

128 Ingatlanok terven felüli értékcsökkenése 

és annak visszaírása 

138 Műszaki berendezések, gépek, járművek 

terven felüli értékcsökkenése és annak 

visszaírása 

148 Egyéb berendezések, felszerelések, 

járművek terven felüli értékcsökkenése és 

annak visszaírása  

(csökkenés) 

  

863. Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eredményeknek az üzleti évhez kapcsolódó 

ráfordításai  

Analitika: egyedi nyilvántartás  

Növekedés: az üzleti év mérlegfordulónapja előtt bekövetkezett, a mérlegkészítés 

időpontjáig ismertté vált káreseménnyel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek 

elszámolása, fizetett, illetve a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, elszámolt, fizetendő, a 

mérleg fordulónap előtti időszakhoz kapcsolódó:  

- bírságok,  

- kötbérek,  

- késedelmi kamatok,  

- behajtási költségátalányok,  

- kártérítések,  

- sérelem-díjak 

önellenőrzési pótlék elszámolása, költségek (ráfordítások) ellentételezésére visszafizetési 

kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összegének elszámolása, késedelmes fizetés 

után fizetendő behajtási költségátalány összegének elszámolása, veszteség-jellegű kerekítési 

különbözet elszámolása  
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Könyvelési feladás alapbizonylata: igazoló dokumentum 

T 38..Pénzeszközök 

47..Rövid lejáratú kötelezettségek  

482 Költségek, ráfordítások passzív időbeli 

elhatárolása  

46..Rövid lejáratú kötelezettségek  

1..Befektetett eszközök  

2.. Készletek 

3..Követelések, pénzügyi eszközök és aktív 

időbeli elhatárolások  

4..Források  

(növekedés  

 

  

865. Céltartalék képzése  

Analitika: egyedi nyilvántartás  

Növekedés: az üzleti évben céltartalékképzés a várható kötelezettségekre, a jövőbeni 

költségekre, egyéb célra  

Könyvelési feladás alapbizonylata: határozat 

T 421 Céltartalék a várható kötelezettségekre 

422 Céltartalék a jövőbeni költségekre 

423 Nem realizált árfolyamveszteség időbeli 

elhatárolása okán 

(növekedés) 

 

  

866. Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés  

Analitika: egyedi nyilvántartás  

Növekedés: készletek elszámolt értékvesztés elszámolása, követelések képzett értékvesztés 

elszámolása, immateriális javakra terven felüli értékcsökkenés elszámolása, tárgyi 

eszközökre terven felüli értékcsökkenés elszámolása  

Könyvelési feladás alapbizonylata: határozat 

T 2…9 Készletek 

319 Belföldi és külföldi vevőkövetelések 

értékvesztése és annak visszaírása  

329 Kapcsolt vállalkozással szembeni 

követelések értékvesztése és annak 

visszaírása  

339 Jelentős tulajdoni és egyéb részesedési 

viszonyban levő vállalkozással szembeni 
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követelések értékvesztése és annak 

visszaírása  

349 Váltókövetelések értékvesztése és annak 

visszaírása 

359 Adott előlegek értékvesztése és annak 

visszaírása 

369 Egyéb követelések értékvesztése és annak 

visszaírása  

11..8 Immateriális javak 

12..8 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni 

értékű jogok  

13..8 Műszaki berendezések, gépek, járművek  

14..8 Egyéb berendezések, felszerelések, 

járművek 

(növekedés)  

  

867. Adók, illetékek, hozzájárulások  

Analitika: egyedi nyilvántartás  

Növekedés: az államháztartás egyes alrendszereivel elszámolt, a bekerülési érték részét nem 

képező, illetve a költségek között el nem számolt adók, díjak, illetékek, hozzájárulások 

tárgyévre bevallott, fizetett, illetve fizetendő összege:  

- központi kormányzat felé,  

- elkülönített állami pénzalapok felé,  

- társadalombiztosítási költségvetés felé, 

az EU különböző pénzügyi alapjaival, pénzügyi forrásaival szemben elszámolt, a bekerülési 

érték részét nem képező, illetve a költségek között el nem számolt adók, díjak, illetékek, 

hozzájárulások tárgyévre bevallott, fizetett, illetve fizetendő összegének elszámolása, 

költségvetéssel szembeni adók, illetékek elszámolása, ráfordításként elszámolt fogyasztási 

adó, jövedéki adó elszámolása, az anyagok, áruk, szolgáltatások beszerzésével kapcsolatosan 

a termék, szolgáltatás beszerzési árába bele nem tartozó áfa elszámolása, környezetvédelmi 

termékdíj elszámolása 

Könyvelési feladás alapbizonylata: bevallás 

T 46..47…Rövid lejáratú kötelezettségek  

(növekedés)  

 

  

868. Önkormányzati adók  

Analitika: egyedi nyilvántartás  

Növekedés: az államháztartás egyes alrendszereivel elszámolt, a bekerülési érték részét nem 

képező, illetve a költségek között el nem számolt adók, díjak, illetékek, hozzájárulások 

tárgyévre bevallott, fizetett, illetve fizetendő összege:  
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- központi kormányzat felé,  

- elkülönített állami pénzalapok felé,  

- helyi önkormányzat 

- társadalombiztosítási költségvetés felé, 

helyi iparűzési adó elszámolása, kommunális adók elszámolása, idegenforgalmi adó 

elszámolása, gépjárműadó elszámolása, eljárási illetékek elszámolása, késedelmi pótlék és 

mulasztási bírság elszámolása, egyéb helyi adók elszámolása  

Könyvelési feladás alapbizonylata: bevallás 

T 469 Helyi adók elszámolási számla  

(növekedés)  

 

  

869. Különféle egyéb ráfordítások  

Analitika: egyedi nyilvántartás  

Növekedés: behajthatatlan követelés adott üzleti évben leírt összegének elszámolása 

(hitelezési veszteség), hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett immateriális javak, 

tárgyi eszközök könyv szerinti értékének elszámolása, pénztárosnak fel nem róható okból 

keletkezett pénzeszköz hiányok elszámolása, behajthatatlan követelés leírt összegének 

elszámolása, tartozásvállalás szerződés szerinti összegének elszámolása, nem számlázott 

szállítások esetén a tényleges és a kalkulált beszerzési érték közötti nem jelentős különbözet 

elszámolása, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének elszámolása, 

visszafizetési kötelezettség nélkül átadott, pénzügyileg rendezett támogatás, véglegesen 

átadott pénzeszközök elszámolása,  

Könyvelési feladás alapbizonylata: igazoló határozat 

T31..Követelések áruszállításból és 

szolgáltatásból (Vevők)  

36..Egyéb követelések  

11..Immateriális javak  

2..Készletek  

26..Kereskedelmi áruk  

32..Követelések kapcsolt vállalkozással 

szemben  

33..Követelések jelentős tulajdoni és egyéb 

részesedési viszonyban levő vállalkozással 

szemben  

34..Váltókövetelések  

43..Hátrasorolt kötelezettségek  

47..Rövid lejáratú kötelezettségek  

45..Rövid lejáratú kötelezettségek  

1..Befektetett eszközök  

2..Készletek  
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3..Követelések, pénzügyi eszközök és aktív 

időbeli elhatárolások  

11..Immateriális javak  

38..Pénzeszközök  

(növekedés)  

  

87. Pénzügyi műveletek ráfordításai  

873. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások  

Analitika: egyedi nyilvántartás  

Növekedés: a hosszú, illetve a rövid lejáratú kötelezettségek között nyilvántartott kölcsönök, 

hitelek, kötvénykibocsátásból és más hitelviszonyt megtestesítő értékpapír-kibocsátásból 

fennálló tartozások, váltótartozások után fizetett, fizetendő (esedékes) kamat összege az 

eszközök bekerülési értékében elszámolt, figyelembe vett kamat kivételével, a hátrasorolt 

kötelezettségek után fizetett, fizetendő (esedékes) kamat összegének elszámolása  

Könyvelési feladás alapbizonylata: igazoló dokumentum 

T 38..Pénzeszközök  

458 Rövid lejáratú kötelezettségek tulajdonos 

vállalkozással szemben  

48..Passzív időbeli elhatárolások 

(növekedés)  

 

  

89. Nyereséget terhelő adók  

891. Társasági adó  

Analitika: adószámítás  

Növekedés: társasági adó előírása  

Könyvelési feladás alapbizonylata: bevallás  

T 46..Rövid lejáratú kötelezettségek 

(növekedés)  

 

  

 

9. számlaosztály Bevételek  

Itt kell kimutatni a bevételeket: az értékesítés árbevételét, az egyéb bevételeket, a 

pénzügyi műveletek bevételeit és a rendkívüli bevételeket. 

96. Egyéb bevételek  

961. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele 
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Analitika: tárgyi eszköz analitika 

 K 31..Követelések áruszállításból és 

szolgáltatásból (Vevők)  

az immateriális jószág, tárgyi eszköz 

értékesítéséből származó bevétel elszámolása 

az értékesítéskor, az átadáskor 

  

963. A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti évhez kapcsolódó 

egyéb bevételek  

Analitika: egyedi nyilvántartás  

Könyvelési feladás alapbizonylata: igazoló dokumentum, számítás  

 K 38..Pénzeszközök 

A biztosító által fizetett, illetve a 

mérlegkészítés időpontjáig elfogadott, 

visszaigazolt tárgyévi, illetve a tárgyévet 

megelőző üzleti évi káreseményhez 

kapcsolódó összeg elszámolása,  

kapott bírságok, kötbérek, késedelmi 

kamatok, kártérítések címén kapott összeg 

elszámolása,  

behajthatatlannak minősített, és ezen a 

jogcímen leírt követelésekre kapott összegek 

elszámolása, 

követelések nem időben történő 

megfizetéséből eredő befolyt behajtási 

költségátalány elszámolása  

466 Előzetesen felszámított áfa  

Értékesített tárgyi eszköz áfa visszaírásából 

származó bevétel elszámolása abban az 

esetben, ha a levonható adó összegét 

meghatározó tényezők a tárgyi eszköz 

rendeltetésszerű használatbavételének 

időpontjához  képest jelentősen 

megváltoznak, 

a követelés eredeti jogosultjánál – ha a 

követelésre korábban értékvesztést számolt el 

– a követelés könyv szerinti értékét 

meghaladóan realizált összeg elszámolása,  

1..,2…,3…,4…  

a nyereség jellegű kerekítési különbözet 

elszámolása  



 SZÁMLAREND  

 
63 

  

965. Céltartalék felhasználása (csökkenése, megszűnése)  

9651. Készletekre visszaírt értékvesztés 

9652.Követelésekre visszaírt értékvesztés  

9653.Immateriális javakra visszaírt terven felüli értékcsökkenés  

966.Visszafizetési kötelezettség nélkül – költségek, ráfordítások ellentételezésére – kapott 

támogatás, juttatás 

9661.Költségvetésből kapott támogatás, juttatás 

9662.Helyi önkormányzattól kapott támogatás, juttatás  

9663.Elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás, juttatás 

9664.Adóhatóságtól, jogszabály által meghatározott szervezettől igényelt (járó) támogatás, 

juttatás 

Analitika: egyedi nyilvántartás  

Könyvelési feladás alapbizonylata: határozat 

 K 421 

Előző üzleti években várható 

kötelezettségekre képzett céltartalék 

felhasználásának elszámolása, 

422 

Az előző üzleti években a jövőbeni 

költségekre kapott céltartalék 

felhasználásának elszámolása, 

423 

Az előző üzleti években egyéb címen kapott 

céltartalék felhasználásának elszámolása, 

2…9 

A készletekre elszámolt értékvesztések 

visszaírt összegeinek elszámolása,  

319,329,339,349,359,369 

A követelésekre elszámolt értékvesztések 

visszaírt összegeinek az elszámolása  

11..8 

Az immateriális javak elszámolt terven felüli 

értékcsökkenése visszaírt összegének az 

elszámolása,  

12…8, 13…8,14…8 

A tárgyi eszközök elszámolt terven felüli 
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értékcsökkenése visszaírt összegének az 

elszámolása 

 

 967. Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás  

9671. - 9672. – 9673. - 9674. Utólag kapott (járó) értékesítéshez közvetve kapcsolódó 

engedmény  

Analitika: egyedi nyilvántartás  

 K 38…Pénzeszközök 

A visszafizetési kötelezettség nélkül, nem 

fejlesztési célra kapott támogatás elszámolása 

(költségek ellentételezésére kapott támogatás 

elszámolása,  

Önkormányzati és különböző alapokból 

kapott támogatások elszámolása,  

Munkaügyi Központtól kapott támogatás 

elszámolása, 

471. Jövedelem elszámolási számla  

TB kifizetőhely által nyújtott költségvetés 

elszámolása 

483 Halasztott bevételek  

Halasztott bevételek visszafizetésének 

elszámolása 

  

969. Különféle egyéb bevételek  

 K 384 Elszámolási betétszámla  

Szép kártya visszatérítés elszámolása a 

munkáltatónál,  

483 Halasztott bevételek 

A halasztott bevételként elhatárolt negatív 

üzleti vagy cégértékből az üzleti évben 

elszámolt összeg,  

36..Egyéb követelések  

A gazdasági társaság tulajdonosánál a 

gazdasági társaságba bevitt értékpapírnak 

vagy részesedésnek nem minősülő 

vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értéke, 

és a létesítő okiratban meghatározott értéke 

különbözetének elszámolása, amennyiben a 

létesítő okiratban meghatározott érték a több, 

43.. Hátrasorolt kötelezettségek  

47..Rövid lejáratú kötelezettségek  
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 A tartozásátvállalás során harmadik személy 

által – ellentételezés nélkül – átvállalt 

kötelezettség szerződés szerinti összegének, 

elévült kötelezettség összegének az 

elszámolása, ha ahhoz beszerzett eszköz nem 

kapcsolódik. 

  

97. Pénzügyi műveletek bevételei  

971. Kapott (járó) osztalék és részesedés 

 K 38..Pénzeszközök 

Kapott (járó) osztalék és részesedés a 

tulajdoni részesedést jelentő befektetés után 

kapott, az adózott eredmény felosztásáról 

szóló határozat alapján járó összeg, 

amennyiben az a mérlegfordulónapig 

ismertté vált 

  

 

0-s számlaosztály Nyilvántartási számlák  

Olyan nyilvántartási számlákat tartalmaz, amelyek sem a mérlegre, sem az 

eredménykimutatásra nincsenek hatással, szerepük mindössze technikai jellegű. 
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MEGISMERÉSI NYILATKOZAT 

 

A Számlarendben foglaltakat megismertem, munkavégzésem során az abban foglaltak 

szerint járok el:  

 

név  munkakör  dátum  aláírás  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


