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BEVEZETÉS

A jelen kiadványunk a központi és az önkormányzati költségvetési szervek elszámolásaiban a leggyakrab-
ban előforduló gazdasági események könyvelési tételeit mutatjuk be, mind a költségvetési, mind a pénzügyi 
számvitel szerint. A gazdasági események sorrendjénél igyekeztünk követni a számlaosztályok szerinti sor-
rendet, de ezt nem minden esetben lehetett betartani. A nyitás, a nyitás utáni rendező tételeket és az év végi 
zárás könyvelési tételei külön csoportban kerültek bemutatásra. 

Az egyes gazdasági eseményekhez kapcsolódó könyvelési tételeknél a kiindulási alapot az államháztartás-
ban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.19.) 
NGM rendeletben foglaltak alkották, de a tételek bemutatásánál a költségvetési és pénzügyi számviteli kon-
tírozások – ahol ez lehetséges volt – párhuzamosan jelennek meg a szükséges, olyan kiegészítésekkel, me-
lyeket az NGM rendelet nem tartalmaz.  

A kiadványt elsősorban gyakorló könyvelőknek ajánljuk, de az államháztartási mérlegképes könyvelői 
képzésbe részt vevőknek is segítséget nyújthat a tanulmányaik során. 

Az alkalmazott könyvviteli és nyilvántartási  
számlákhoz magyarázat

A jelen kiadványban az egyes gazdasági eseményeknél bemutatásra kerülő könyvviteli és nyilvántartási 
számláknál az Áhsz. 16. számú mellékletében megjelölt számlák kerültek alkalmazásra. A pénzeszközöknél 
az alkalmazhatóság semlegessége miatt (központi költségvetési szerv, önkormányzati költségvetési szerv) a 
33. számla került kijelölésre. A forintpénztár számla csak olyan esetekben került kijelölésre, ahol a gazdasági 
esemény erről szólt. Általában a gazdasági eseményeknél a tárgyévre vonatkozó tételek kerültek kijelölésre, 
és csak ott jelentek meg a következő évekre vonatkozó számlák, ahol ez a könyvelési tételhez elengedhe-
tetlen volt. Azokban az esetekben ahol több számla is kapcsolódhatott egy-egy gazdasági eseményhez, ott 
pontozással került a könyvelési tétel kijelölésre. A jelenlegi jogszabályi előírások alapján a költségvetési 
szerv dönthet arról, hogy a pénzügyi számvitelben a 6-7. számlaosztályokat alkalmazza, vagy nem alkal-
mazza. A jelen kiadványban minden tételhez hozzárendelésre kerültek a 6-7. számlaosztály számlái, ahol ez 
értelmezhető volt. 
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I. Immateriális javak és tárgyi eszközök állomány változásai

I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK 
ÁLLOMÁNY VÁLTOZÁSAI

1. Immateriális javak beszerzése

1a) Költségvetési támogatás terhére 

Gazdasági esemény megnevezése Költségvetési  
számvitel

Pénzügyi  
számvitel Megjegyzés

1. Kötelezettségvállalás 
 – eszköz ellenértéke
 – előzetes áfa

T 0021 – K 05612
T 0021 – K 05672

0
0

2. A beérkező és igazolt számla elszámo-
lása végleges kötelezettségvállalásként

 –  eszköz ellenértéke

  – előzetesen felszámított áfa

T 05612 – K 0021 
és 
T 0022 – K 05612
T 05672 – K 0021 
és 
T 0022 – K 05672

T 111, 112 – K 4216 
T 36412, 36414 – K 4216

Az immateriális javaknál a beru-
házásokat nem lehet a  
15. számlacsoportban könyvelni.  
A 11. számlacsoporton belül kell 
elkülöníteni a befejezetlen és a 
már aktivált eszközök értékét

 – levonásba nem helyezhető áfa 
átvezetése a ráfordítások közé

0 T 8435 – K 36414 Itt választhatják a költségvetési 
szervek azt, hogy minden gaz-
dasági eseménynél elszámol-
ják az előzetesen felszámított 
áfát, vagy egy összegben a 
havi zárási feladatoknál

3. Pénzügyi teljesítés T 05613, 05673 – K 003 T 4216 – K 33
4. Aktiválás 0 0 A költségvetési szerv döntése 

szerint lehet a könyvviteli számlák 
közötti átvezetéssel, vagy a részle-
tező nyilvántartásokban rögzíteni

 1b) Fejlesztési célú forrás terhére

Gazdasági esemény megnevezése Költségvetési  
számvitel

Pénzügyi  
számvitel Megjegyzés

1. Kötelezettségvállalás 
 –  eszköz ellenértéke
 –  előzetes áfa

T 00212 – K 05612
T 0021 – K 05672

0 
0

2. A beérkező és igazolt számla elszámo-
lása végleges kötelezettségvállalásként

 – eszköz ellenértéke

 – előzetesen felszámított áfa

T 05612 – K 0021 
és 
T 0022 – K 05612
T 05672 – K 0021 
és
T 0022 – K 05672

T 111, 112 – K 4216
T 36412, 36414 – K 4216

Az immateriális javaknál a 
beruházásokat nem lehet a 15. 
számlacsoportban könyvelni.  
A 11. számlacsoporton belül kell 
elkülöníteni a befejezetlen és a 
már aktivált eszközök értékét
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Költségvetési szerveK Kontírozása a-tól z-ig

Gazdasági esemény megnevezése Költségvetési  
számvitel

Pénzügyi  
számvitel Megjegyzés

 – levonásba nem helyezhető áfa 
átvezetése a ráfordítások közé

0 T 8435 – K 36414 Itt választhatják a költségvetési 
szervek azt, hogy minden gaz-
dasági eseménynél elszámolják 
az előzetesen felszámított áfát, 
vagy egy összegben a havi zárási 
feladatoknál

3. Pénzügyi teljesítés T 05613, 05673  – K 003 T 4216 – K 33
4. Aktiválás 0 0 A költségvetési szerv döntése 

szerint lehet a könyvviteli számlák 
közötti átvezetéssel, vagy a részle-
tező nyilvántartásokban rögzíteni

5. Időbeli elhatárolás, halasztott bevétel 0 T 923 – K 443 Áhsz. 14. § (14) bekezdése szerint

2. Immateriális javak előállítása saját kivitelezésben

Gazdasági esemény megnevezése Költségvetési  
számvitel

Pénzügyi  
számvitel Megjegyzés

1. Kötelezettségvállalás T 0021 –  K 05…(2) 0 Itt a kötelezettségvállalás általá-
ban működési kiadásokra történik

2. Végleges kötelezettségvállalás T 05…(2) – K 0021 
és
T 0022 – K 05…(2)

T 51-55 – K 421.. 
és
T 6-7 – K 591

3. Állományba vétel T 112 – K 572 Saját kivitelezés kizárólag a szel-
lemi termékeknél értelmezhető

4. Áfa fizetési kötelezettség előírása 0 T 36412, 36414 –  
K 36422

A 36414. számlára könyvelt 
előzetes áfát át kell vezetni a 
8435. számlára

3. Kis értékű immateriális javak beszerzése

Gazdasági esemény megnevezése Költségvetési  
számvitel

Pénzügyi  
számvitel Megjegyzés

1. Kötelezettségvállalás
 –  eszköz ellenértéke
 –  előzetes áfa

T 0021 – K 05612
T 0021 – K 05672

0
0

Kis értékű immateriális javak a 
200 000 forint egyedi értéket nem 
meghaladó bekerülési értékű 
vagyoni értékű jogok, szellemi 
termékek

2. A beérkező és igazolt számla elszámo-
lása végleges kötelezettségvállalásként

 –  eszköz ellenértéke

 – előzetesen felszámított áfa

T 05612 – K 0021 
és 
T 0022 – K 05612
T 05672 – K 0021 és 
T 0022  – K 05672

T 111, 112 – K 4216
T 36412, 36414 – K 4216

Az immateriális javaknál a 
beruházásokat nem lehet a 15. 
számlacsoportban könyvelni.  
A 11. számlacsoporton belül kell 
elkülöníteni a befejezetlen és a 
már aktivált eszközök értékét

 – levonásba nem helyezhető áfa 
átvezetése a ráfordítások közé

0 T 8435 – K 36414 Itt választhatják a költségvetési 
szervek azt, hogy minden gaz-
dasági eseménynél elszámolják 
az előzetesen felszámított áfát, 
vagy egy összegben a havi zárási 
feladatoknál
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I. Immateriális javak és tárgyi eszközök állomány változásai

Gazdasági esemény megnevezése Költségvetési  
számvitel

Pénzügyi  
számvitel Megjegyzés

3. Pénzügyi teljesítés T 05613, 05673  – K 003 T 4216 – K 33
4. Aktiválás 0 0 A költségvetési szerv döntése 

szerint lehet a könyvviteli számlák 
közötti átvezetéssel, vagy a részle-
tező nyilvántartásokban rögzíteni

5. Terv szerinti értékcsökkenés elszámo-
lása a bekerülési értékkel egyezően

0 T 56 – K 119
T 6-7 – K 591

4. Immateriális javak egyéb állomány változásai
Az immateriális javak esetében az egyéb állományváltozások könyvelési tételei megegyeznek a tárgyi eszközök 
egyéb állományváltozásaival, így ezek majd a tárgyi eszközök könyvelésnél kerülnek kimutatásra. 

5. Immateriális javak beszerzése adott előleggel

Gazdasági esemény megnevezése Költségvetési  
számvitel

Pénzügyi  
számvitel Megjegyzés

1. Kötelezettségvállalás
 – eszköz ellenértéke 
 – előzetesen felszámított áfa

T 0021 – K 05612
T 0021 – K 05672

0
 

2. Beruházásra adott előleg kifizetése 
előleg számla alapján

0 T 36512 – K 33
T 36411 – K 33 
vagy
T 36413 – K 33 
és
T 8435 – K 36414

3. Beérkező és igazolt számla elszámolá-
sa végleges kötelezettségvállalásként

 – eszköz ellenértéke

 – előzetesen felszámított áfa

T 05612 – K 0021
T 0022 – K 05612
és
T 05672 – K 0021
T 0022 – K 05672

T 111,112 – K 4216  
és
T 36412 – K 4216
vagy
T 36414 – K 4216

Ha a költségvetési szerv azt vá-
lasztja, hogy minden gazdasági 
esemény után átvezeti a levo-
násba nem helyezhető áfát a 
ráfordítások közé, akkor itt nem 
lehet az átvezetést elszámolni

4. Pénzügyi teljesítés T 05613 – K 003
T 05673 – K 003

T 4216 – K 33 A pénzügyi teljesítés előleggel 
csökkentett összegben történik

5. Az előleg elszámolása pénzügyi 
teljesítésként

T 05613 – K 003
T 05673 – K 003

0

6. Az előleg rendezése 0 T 4216 – K 36512
T 4216 – K 36411 
vagy
T 4216 – K 36413

7. A levonásba nem helyezhető áfa 
átvezetése a ráfordítások közé

0 T 8435 – K 36414 Itt az összeg a teljes áfa és az 
előleg áfájának a különbözete

8. Aktiválás 0 0 A költségvetési szerv döntése 
szerint lehet a könyvviteli számlák 
közötti átvezetéssel, vagy a részle-
tező nyilvántartásokban rögzíteni
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