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BEVEZETŐ

A vállalkozónál a felmerülő költségek, ráfordítások, illetve bevételek törvényi előírásnak 
megfelelő elszámolása jelentős mértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy az azokból össze-
állított beszámoló megbízható és valós összképet mutasson a vállalkozó vagyonáról, 
vagyona alakulásáról, pénzügyi helyzetéről, jövedelemtermelő képességéről. Mindennek 
alapvető biztosítéka a számviteli törvény szerint elkészített számviteli politika, a külön-
böző szabályzatok és nem utolsó sorban a vállalati számlarend.  

A számviteli, az adózási, a gazdasági környezet azonban – sajnos – évről-évre válto-
zik, a gazdasági tevékenység során újabb és újabb problémák, megoldandó feladatok 
jelentkeznek, eddig még nem tapasztalt kihívásoknak kell eleget tenni. Olyan gazdasági 
eseményekre kell választ adni, amelyek korábban nem voltak jellemzőek. 

Ezek és a naponta felmerülő kérdések motiválták jelen kézikönyv összeállítóit abban, 
hogy igyekezzenek naprakészen bemutatni, leképezni az eredményt meghatározó, befo-
lyásoló tételeket (és a vonatkozó adókapcsolatokat is).

Tekintettel a terjedelmi korlátokra, a kézikönyv összeállításánál elsősorban azt vettük 
figyelembe, hogy az eredménykimutatást – ismereteink szerint – leggyakrabban össz-
költségeljárással készítik el, a költségeket elsődlegesen a költségnemek szerint könyve-
lik, a 6-7. számlaosztályokat nem használják. (Forgalmi költségeljárással készülő 
eredménykimutatáshoz szükséges költségadatok tartalmukban a kézikönyvben bemuta-
tottakkal megegyeznek, eltérés alapvetően a 6-7. számlaosztályok számláin kimutatandó 
közvetett és közvetlen költségek könyvelésénél van. Így a kézikönyv számukra is hasz-
nosítható információkat tartalmaz.)

A kézikönyvben utalunk a számviteli törvény, a személyi jövedelemadó törvény és a 
kapcsolódó KSH útmutató előírásaiban mutatkozó eltérésekre is, elsősorban a jövedelmek, 
a személyi jellegű egyéb kifizetések vonatkozásában. 

Az egyes számlák tartalmi szabályai mellett részletes számlaösszefüggéseket is be-
mutat a kézikönyv. A használatot bizonyára elősegíti a kézikönyvhöz mellékelt 
számlakerettükör is. Indokolt esetben a tartalomra vonatkozó előírásokat részletesebben 
is bemutattuk a mellékletekben. 

A 2019. január 1-jétől érvényes – már közzétett – változásokra is tekintettel voltunk.

Budapest, 2019. március hó.
dr. Nagy Gábor 
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EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZÁMLAOSZTÁLYOK 

1.4 Számlaösszefüggések az 51. számlacsoporthoz kapcsolódóan

1.4.1	 Elszámolóáron	történő	készletnyilvántartás	esetén

A vállalkozó az értékvesztés elszámolásánál választhat, hogy 
 – a vásárolt anyagok értékvesztésének elszámolásakor az elszámolóárként kimutatott 

(a bekerülési értéket közelítő) értéket csökkenti (T 8661 – K 211-227), illetve a 
vásárolt anyagok értékvesztésének visszaírásakor az elszámolóárként kimutatott 
(a korrigált bekerülési) értéket növeli (T 211-227 – K 9661), illetve 

 – az elszámolt értékvesztést elkülönített készletszámlán (a 229. Anyagok értékvesztése 
és annak visszaírása számlán) mutatja ki és könyveli az értékvesztés elszámolását 
(T 8661 – K 229), és annak visszaírását (T 229 – K 9661). 
(Ez utóbbi felel meg jobban a követelményeknek, mert elkülönítetten és tényleges 
nagyságában mutatja az elszámolt értékvesztés összegét, a 229. számla egyenlegében!)

T 511 – K 211-227 A termelés, a tevékenység, a szolgáltatás során fel-
használt anyagok elszámolása elszámolóáron, havon-
ta az anyagkönyvelés feladása alapján.

T 511 –
vagy

K 228 Az anyagfelhasználásra jutó anyagárkülönbözet el-
számolása a könyvelés belső bizonylata alapján, 

T 228
T 229

–
–

K 511
K 511  – és az anyagfelhasználáshoz kapcsolódóan elszá-

molt értékvesztés kivezetése. 
T 211-227 – K 511 A költségként elszámolt anyagok raktárba történő 

visszavételezésének könyvelése elszámolóáron az 
anyagkönyvelés feladása alapján, havonta,

T 511

T 228

–

–
vagy

K 229

K 511

 – a visszavételezett anyagok kivezetésekor elszá-
molt értékvesztés visszaírása.

A költségként elszámolt anyagok raktárba történő 
visszavételezéséhez kapcsolódó anyagár különbözet

T 511 – K 228 helyesbítése a könyvelés belső bizonylata alapján.
T 511

466
– K 454 Vásárolt növendék-, hízó- és egyéb állatok beszerzé-

sének könyvelése a szállító számlája alapján, ha a 
beszerzés továbbtartás érdekében történt.
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5. Számlaosztály – Költségnemek 

T 512

T 512
466

–
illetve

K 225

K 454

Az egy éven belül elhasználódó szerszámok, műszerek, 
berendezések, felszerelések, munkaruhák, egyenruhák 
anyagköltségkénti elszámolása a használatbavételkor, 
készletrevétel után az anyagkönyvelés feladása alapján 
(nem indokolt az elszámolóár használata),
illetve
közvetlenül a szállítói számlával szemben, készletrevétel 
nélkül, az igazolt számla alapján. 

T 513
466

– K 454 A különböző energiahordozók értékének, a vízdíj 
számlázott összegének könyvelése a szolgáltatók iga-
zolt számlája alapján.

T 3923 – K 513 Az anyagköltségként elszámolt energiahordozók, vízdí-
jak összegéből a következő üzleti évet terhelő összeg 
időbeli elhatárolása belső feladás alapján, 

T 513 – K 3923  – a következő üzleti évben a nyitó tételek könyve-
lése után az időbeli elhatárolás megszüntetése.

T 513 – K 4821 A mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő közüzemi 
díjak anyagköltségkénti elszámolása belső feladás, 
számított adatok alapján, időbeli elhatárolással (a tárgy-
évet és a következő évet terhelő szolgáltatásból),

T 4821 – K 513  – a következő üzleti évben a nyitó tételek  köny-
velése után az időbeli elhatárolás megszüntetése.

T 514 – K 211-227 A készletre vett alkatrészek, tartalék-alkatrészek fel-
használásának elszámolása elszámolóáron, az anyag-
könyvelés feladása alapján, havonta.

T 514

T 228
T 229

–
vagy

–

K 228

K 514
K 8661

Az alkatrész-, a tartalékalkatrész-felhasználásra jutó 
anyag  ár különbözet elszámolása havonta, a könyvelés 
belső bizonylata alapján.
Az alkatrész – a tartalékalkatrész – felhasználáshoz 
kapcsolódóan elszámolt értékvesztés kivezetése.

T 514
466

– K 454
381

A nyomtatványok, irodaszerek, a védőital, védőétel be-
szerzésének költségkénti elszámolása az igazolt szállítói 
számla, illetve számlával alátámasztott pénztár bizonylat 
alapján (a készletrevételtől jellemzően el lehet tekinteni).

T 227 – K 519 A tevékenység során keletkezett hulladékanyagok, ha-
szonanyagok készletre vétele hulladékértéken, illetve 
haszon anyagáron az anyagkönyvelés feladása alapján. 
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EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZÁMLAOSZTÁLYOK 

T 463, 465
384

– K 511 A visszatérített vámteher, jövedéki adó, termékdíj 
összegének könyvelése az adóbevallás, illetve a pénz-
mozgás alapján, ha a vámteher, a jövedéki adó, a ter-
mékdíj a vásárolt anyag bekerülési (beszerzési) érté-
kének része volt. 

T 511-514
 

– K 211-227 Adminisztrációs, elszámolási hibából származó lel-
tárhiány könyvelése elszámolóáron, az anyagköny-
velés feladása, leltári jegyzőkönyv alapján. 

T 511-514
 

–

vagy

K 228 A leltári anyaghiányra jutó anyagárkülönbözet elszá-
molása a könyvelés belső bizonylata alapján.

T 228 – K  511-514
T 229 – K 511-514 A leltári anyaghiányhoz kapcsolódóan elszámolt ér-

tékvesztés kivezetése.
T 211-227 – K 511-514 Adminisztrációs, elszámolási hibából származó lel-

tártöbblet könyvelése elszámolóáron, az anyagköny-
velés feladása, a leltár-jegyzőkönyv alapján,

T 511-514 – K 229  – a korábban kivezetett elszámolt értékvesztés 
visszavezetése.

T  511-514
 

–

vagy

K 228 A leltári anyagtöbbletre jutó anyagárkülönbözet el-
számolása a könyvelés belső bizonylata alapján.

T 228 – K  511-514
T  511-514 – K 4549 Nem számlázott, de beérkezett és felhasznált vásárolt 

anyagok, igénybevett szolgáltatások könyvelése 
elszámolóáron, anyagkönyvelés feladása alapján. 

T  4549
466

– K 454 Nem számlázott szállítás, igénybevett szolgáltatás 
esetén a számla beérkezésekor, az igazolt számla alap-
ján a számlázott érték könyvelése.

T 4549

T  511-514
 

–

vagy

K  511-514
 

K 4549

Nem számlázott szállítás, igénybevett szolgáltatás 
esetén a számlázott érték és az elszámolóáron szá-
mított érték különbözetének könyvelése az anyag-
költséget módosító tételként, ha a különbözet jelentős 
összegű.
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5. Számlaosztály

T 8697

T 4549

–
illetve

K 4549

K 9697

Nem számlázott szállítás, igénybevett szolgáltatás 
esetén a számlázott érték és az elszámolóáron szá-
mított érték különbözetének könyvelése, ha a külön-
bözet nem jelentős összegű, elszámolása a különbözet 
jellegének megfelelően egyéb ráfordításként, illetve 
egyéb bevételként. 
Elszámolóáron nyilvántartott vásárolt anyagok 

T 8642 – K 211-227  – nem pénzbeli vagyoni hozzájáruláskénti át-
adásának elszámolása (társaság alapításakor, 
a társaság jegyzett tőkéjének emelésekor) el-
számoló áron,

T 229 – K 8642  = kapcsolódóan az elszámolt értékvesztés ki-
vezetése, 

T 8642

T 228

–
vagy

–

K 228

K 8642

 = nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként át-
adott anyagokra jutó anyagárkülönbözet el-
számolása belső bizonylat alapján,

T 366
T 171, 172

–
–

K 9642
K 366

 = a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként 
átadott vásárolt anyagok létesítő okirat-
ban, annak módosításában meghatározott 
értéke, 

T 9642 – K 8642  = a korrigált tényleges beszerzési érték és a 
létesítő okiratban, annak módosításában 
meghatározott érték különbözetének meg-
állapítása (összevezetés a kisebbik össze-
gében),

 = ha az összevezetés után a 8642. számlán 
marad egyenleg, akkor a bekerülési (be-
szerzési) érték a több, az egyenleg egyéb 
ráfordítás, 

 = ha az összevezetés után a 9642. számlán ma-
rad egyenleg, akkor a létesítő okiratban meg-
határozott érték a több, az egyenleg egyéb 
bevétel, 
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EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ SZÁMLAOSZTÁLYOK 

T 8647
T 311

–
–

K 211-227
K 467

 – vásárolt anyagok térítés nélküli átadásakor 
elszámolóáron, az áfa felszámításával,

T 229 – K 8647  = kapcsolódóan az elszámolt értékvesztés ki-
vezetése, 

T 8647 –
vagy

K 228  = térítés nélkül átadott anyagokra jutó anyagár-
különbözet elszámolása,

T 228 – K 8647
 – a jegyzett tőke leszállításakor a vásárolt anyag átadása 

a tulajdonosoknak, az értékesítés szabályai szerint,
T 814 – K 211-227  = elszámolóáron,
T 229 – K 814  = kapcsolódóan az elszámolt értékvesztés ki-

vezetése,
T 814

T 228

–
vagy

–

K 228

K 814 

 = a tulajdonosoknak átadott vásárolt anyagokra 
jutó anyagárkülönbözet elszámolása,

T 311 – K 91-92
467

 = a társasági szerződés szerinti – a tulajdonosok 
által elfogadott – értéken,

 – a vásárolt anyag átadása a kötelezettség teljesí-
tésére, az értékesítés szabályai szerint, és beszá-
mításának könyvelése,

T 814 – K 211-227  = elszámolóáron,
T 229 – K 814  = kapcsolódóan az elszámolt értékvesztés ki-

vezetése, 
T 814

T 228

–
vagy

–

K 228

K 814

 = a kötelezettség teljesítésére átadott vásárolt anya-
gokra jutó anyagárkülönbözet elszámolása, 

T 311 – K 91-92
467

 = az elfogadott érték elszámolása, számlázása, 

T 454 – K 311  = a beszámítás könyvelése.
Az elszámolóáron nyilvántartott vásárolt anyagok 
mérlegfordulónapi értékelésekor 

T 8661 – K 229  – az értékvesztés elszámolása,
T 229 – K 9661  – a korábban elszámolt értékvesztés visszaírása.
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5. Számlaosztály – Költségnemek 

1.4.2 Év közben folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartás hiányában

T  511
466

– K 454 Beszerzett vásárolt anyagok igazolt számla szerinti 
értékének (vételárának) könyvelése a szállító számlá-
ja alapján.

T 454

T 511
T 466

–

illetve
–

K 511
466

K 454

Az anyagbeszerzés számlázott értékét módosító (csök-
kentő, illetve növelő) tételek könyvelése a szállító 
igazolt helyesbítő számlája alapján (jellemzően enged-
mény, felár).

T 454 – K 511
466

A visszaküldött vásárolt anyagok könyvelése az 
anyagköltség csökkentéseként a szállító helyesbítő 
számlája alapján. 

T 511
466

– K 465 Importbeszerzéshez kapcsolódó vámteher könyvelé-
se a vámhatóság határozata alapján.

T 511
466

– K 454
381

A vásárolt anyagok beszerzési értékébe tartozó az egyes 
anyagelemekhez közvetlenül hozzárendelhető egyéb 
tételek (szállítási és rakodási költség, bizományi díj stb.) 
könyvelése a szolgáltató igazolt számlája, a szállító 
számlájával alátámasztott pénztárbizonylat alapján. 

T 511
466

– K 454
 

Vásárolt növendék-, hízó- és egyéb állatok beszer-
zésének könyvelése a szállító igazolt számlája alap-
ján, ha a beszerzés továbbtartás érdekében történt.  

T 512
466

– K 454 Az egy éven belül elhasználódó szerszámok, műsze-
rek, berendezések, felszerelések, munkaruhák, egyen-
ruhák, védőruhák anyagköltségkénti elszámolása az 
igazolt szállítói számlák alapján. 

T 513
466

– K 454 A különböző energiahordozók értékének, a vízdíj 
számlázott összegének könyvelése a szolgáltatók 
igazolt számlája alapján. 

T 3923 – K 513 Az anyagköltségként elszámolt energiahordozók, víz-
díjak összegéből a következő üzleti évet terhelő összeg 
időbeli elhatárolása belső feladás alapján, 

T 513 – K 3923  – a következő üzleti évben a nyitó tételek könyve-
lése után az időbeli elhatárolás megszüntetése.
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T 513 – K 4821 A mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő köz-
üzemi díjak anyagköltségkénti elszámolása belső 
feladás, számított adatok alapján, időbeli elhatáro-
lással (a tárgyévet és a következő évet terhelő szol-
gáltatásból),

T 4821 – K 513  – a következő üzleti évben a nyitó tételek könyve-
lése után az időbeli elhatárolás megszüntetése. 

T 514
466

– K 454 Vásárolt alkatrészek, tartalék alkatrészek könyvelése 
anyagköltségként az igazolt szállítói számlák alapján. 

T 514
466

– K 454
381

Nyomtatványok, irodaszerek, védőitalok, védőételek 
beszerzésének anyagköltségkénti elszámolása az iga-
zolt szállítói számlák, illetve számlával alátámasztott 
pénztárbizonylatok alapján. 

T 227 – K 519 A tevékenység során keletkezett hulladékanyagok, 
haszonanyagok készletrevétele hulladékértéken, il-
letve haszonanyagértéken belső feladás alapján.

T 463
465
384

– K 511 A visszatérített jövedéki adó, vámteher, termékdíj 
összegének könyvelése az adóbevallás, illetve a pénz-
ügyi rendezés alapján. 

T 511-514 – K 4549 Nem számlázott, de beérkezett vásárolt anyagok, 
igénybevett szolgáltatások könyvelése a kalkulált 
bekerülési értéken, belső bizonylat alapján. 

T 4549
466

– K 454 Nem számlázott szállítás, igénybevett szolgáltatások 
esetén a számla beérkezésekor, az igazolt számla 
alapján a számlázott érték könyvelése. 

T 4549

T 511-514

–
vagy

–

K 511-514
 

K 4549 

Nem számlázott szállítás, nem számlázott igénybevett 
szolgáltatás esetén a számlázott érték és a számított, 
kalkulált érték különbözetének könyvelése az anyag-
költséget módosító tételként, ha a különbözet jelentős 
összegű.

T 8697

T 4549

–
illetve

K 4549

K 9697

Nem számlázott szállítás, nem számlázott igénybevett 
szolgáltatás esetén a számlázott érték és a számított, 
kalkulált érték különbözetének könyvelése, ha a kü-
lönbözet nem jelentős összegű, elszámolása egyéb 
ráfordításként, illetve egyéb bevételként.  
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