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Érsekvadkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. (a továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi Közbeszerzési 

Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) alkotja. 

 

I. 

 

Általános rendelkezések  
 

1. A Szabályzat célja 

 

Szabályzat célja, hogy a Kbt-vel, valamint annak végrehajtási rendeleteivel összhangban 

Érsekvadkert Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közbeszerzéseire 

vonatkozóan meghatározza: 

- a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének 

felelősségi rendjét, 

- a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi 

körét, 

- a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét, 

- a közbeszerzési eljárások során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg 

testületeket. 

 

2. Irányadó jogszabályok, dokumentumok 

 

A Szabályzatot a Kbt-vel, illetve annak végrehajtási rendeleteivel együtt kell használni és 

alkalmazni. 

 

3. Alapelvek 

 

3.1. Az Önkormányzat által lefolytatott közbeszerzési eljárások során biztosítani kell a Kbt. 2.§-

ában rögzített alapelvek maradéktalan betartását. 

3.2. A Kbt-ben rögzített alapelvek betartása érdekében a közbeszerzési eljárás előkészítésébe, 

illetve lefolytatásába bármilyen módon bevont személyek illetve szervezetek haladéktalanul 

kötelesek írásban, részletesen tájékoztatni a polgármestert, ha egy adott közbeszerzési eljárás 

tekintetében bárki részéről bármilyen, az eljárás tisztaságát veszélyeztető és/vagy a Kbt. 

alapelveit sértő cselekményt észlelnek. 

 

4. A Szabályzat hatálya 

 

4.1. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed:  

- az Önkormányzat által kiírt közbeszerzési eljárásokat előkészítő, az eljárásokba bevont 

személyekre, bizottságokra és az eljárás során döntéshozó személyre, testületekre, 

- az Önkormányzat által megbízott közbeszerzési szaktanácsadóra, illetve egyéb szakértőkre a 

megbízásuk tartalma szerint. 

 

4.2.  A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden olyan, a Kbt. hatálya alá tartozó – a Kbt-ben 

előírt közbeszerzési tárgyat képező és kivételi körbe nem tartozó – árubeszerzés, építési 

beruházás, szolgáltatás beszerzésére, építési koncesszió, szolgáltatási koncesszió lefolytatására, 
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ahol az Önkormányzat jár el ajánlatkérőként és a közbeszerzés értéke a közbeszerzés 

megkezdésekor eléri vagy meghaladja a nemzeti, illetve uniós közbeszerzési értékhatárokat. 

 

5. Értelmező rendelkezések 

 

A Szabályzat I-V. fejezetében és a közbeszerzési eljárásokban alkalmazott valamennyi fogalmat 

a Kbt. előírásai, definíciói szerint kell értelmezni. Amennyiben a Kbt. a közbeszerzési eljárásban 

alkalmazott fogalmakról nem tartalmaz definíciót, úgy az ajánlattételi/ajánlati/részvételi 

felhívásban (a továbbiakban: eljárást megindító felhívás) vagy a közbeszerzési dokumentumban 

kell gondoskodni a fogalmak pontos, egyértelmű meghatározásáról. 

 

II. 

 

A közbeszerzési eljárás során közreműködő személyek és szervezetek 

 
1. Előkészítő és Bírálóbizottság 

 

1.1. A Kbt. 27. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az Előkészítő és Bírálóbizottság 

tagjait, illetve annak elnökét a polgármester bízza meg az adott közbeszerzési eljárás megindítása 

előtt. 

 

1.2. Az Előkészítő és Bírálóbizottság üléseit írásbeli értesítéssel annak elnöke hívja össze. 

 

1.3. A közbeszerzési eljárásban szükséges döntés előkészítő javaslatok meghozatalára hivatott 

Előkészítő és Bírálóbizottság akkor határozatképes, ha az ülésen legalább három tag jelen van, és 

a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelem együttesen biztosítva 

van.   

 

2. Jegyző  

 

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben  

( a továbbiakban: EKR rendelet) rögzített elektronikus  közbeszerzési rendszer ( a továbbiakban: 

EKR)  használata érdekében az Önkormányzat, mint ajánlatkérő regisztrációját elvégzi, ezzel 

együtt super user jogosultsággal rendelkezik az EKR-ben. Ezen státuszából következően az EKR 

alkalmazásával kapcsolatos hozzáférési jogosultságokat (szervezeti és eljárás szintű) ad más 

személyeknek, ill, kérelmeket bírál el, jogosultságokat szüntet meg. 

 

 

3. Közbeszerzési szaktanácsadó  

 

3.1. A közbeszerzési szaktanácsadó köteles szakértelmével elősegíteni a közbeszerzési eljárás 

Kbt-nek és egyéb jogszabályoknak megfelelő lefolytatását. 

 

3.2.  A Kbt. 27. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben az Önkormányzat köteles felelős 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót (a továbbiakban: FAKSZ) bevonni a közbeszerzési 

eljárásba.  
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3.3. A közbeszerzési tanácsadó/illetve a  FAKSZ feladatait és felelősségét az adott közbeszerzési 

eljárás lebonyolítására vonatkozó megbízási szerződésben kell rögzíteni.  

 

3.4. A FAKSZ részére az EKR-ben szervezeti szinten biztosítani kell a tagságot, továbbá a 

releváns közbeszerzési eljárás tekintetében az eljárási szerepkörként ki kell osztani részére a 

„közbeszerzési eljárás irányító szerepkört”, majd ennek birtokában a „FAKSZ ellenjegyző” 

szerepkört is.   

 

 

4. Egyéb szakértők 

 

4.1. Amennyiben a Polgármesteri Hivatalon belül a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem  

nem biztosított, abban az esetben a  polgármester a közbeszerzés tárgya szerinti külső szakértőt 

bíz meg. 

 

4.2. Ha az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése speciális szakértelmet igényel, a 

polgármester - három tagú szakmai zsűrit kér fel. A szakmai zsűri írásbeli szakmai javaslatot 

készít az Előkészítő és Bírálóbizottság számára. 

 

 

5. Képviselő-testület 

 

5.1. Az ajánlatkérő nevében eljárva - a Szabályzatban rögzített – eljárást megindító, eljárást 

lezáró döntéseket a Képviselő-testület hozza meg.   

 

5.2. A Képviselő-testület ülésén az Előkészítő és Bírálóbizottságot annak elnöke, illetve a 

közbeszerzési szaktanácsadó képviseli. 

 

6. Polgármester 

 

Az Önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében eljárva a Szabályzatban rögzített közbenső 

döntéseket a polgármester hozza meg. 

 

 

7. A közbeszerzési eljárások során közreműködő szervezetekkel/személyekkel kapcsolatos 

általános szabályok 

 

7.1. A közbeszerzési eljárás előkészítése, az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési 

dokumentum elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában, az 

Önkormányzat nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek, szervezeteknek 

együttesen kell rendelkezniük a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi 

szakértelemmel. 

 

7.2. A közbeszerzési eljárás előkészítése során, vagy az eljárás más szakaszában az 

Önkormányzat nevében nem járhat el, illetőleg az eljárásba nem vonható be, akivel szemben a 

Kbt. 25. §-ában meghatározott kizáró okok fennállnak. 
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7.3. Az Önkormányzat nevében eljáró, illetőleg az eljárásban bevonni kívánt személy írásban 

köteles a Szabályzat melléklete szerinti minta alapján az összeférhetetlenség illetve a titoktartás 

tekintetében nyilatkozni. Az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatok előkészítése a 

közbeszerzési tanácsadó/FAKSZ feladatát képezi. Ezen nyilatkozatokat a közbeszerzési eljárás 

irataihoz kell csatolni.  

 

III. 

 

Közbeszerzési eljárások tervezése, előkészítése, a beszerzés becsült értékének 

meghatározása 

 
 

1. Közbeszerzési terv 

 

1.1. Az Önkormányzat adott évre tervezett valamennyi közbeszerzését közbeszerzési tervben kell 

meghatározni oly módon, hogy az Önkormányzat költségvetésének elfogadását követően 

alkalmas legyen a közbeszerzési eljárások kellő időben történő megalapozott előkészítésére és 

lebonyolításra.  

 

1.2. A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, de legkésőbb március 31-ig kell elkészíteni. 

 

1.3. A közbeszerzési tervben szerepeltetni kell:   

- a közbeszerzés tárgyát, 

- a közbeszerzési tervezett mennyiségét, 

- a közbeszerzésre irányadó eljárási rendet, 

- a tervezett eljárás fajtáját 

- az eljárás megindításának tervezett időpontját,  

- a szerződés teljesítésének várható időpontját.  

- módosítás esetén annak indokát (adott esetben) 

 

1.4. A közbeszerzési tervet, illetve annak módosításait a jegyző készíti elő.  

 

1.5. A közbeszerzési tervet – illetve annak módosításait – a Képviselő-testület fogadja el. 

 

1.6. A közbeszerzési terv, illetőleg esetleges módosításának az EKR-ben és az Önkormányzat 

honlapján történő közzétételéről a jegyző, mint super user gondoskodik. 

 

 

2. A közbeszerzési eljárás előkészítése és a becsült érték meghatározása 

 

2.1. A Kbt. 28. §-ában rögzített – az adott közbeszerzési eljárás előkészítésével kapcsolatos – 

feladatok elvégzése, illetve a piackutás vagy a piaci konzultáció alkalmazása esetén annak 

megszervezése, koordinálása a közbeszerzési szaktanácsadó/FAKSZ feladatát képezi. 
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2.2. A közbeszerzés becsült értékét a Kbt. 16-20. §-ai alapján, illetve építési beruházás esetén a 

322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-át is figyelembe véve kell megállapítani és annak 

eredményét dokumentálni. 

 

2.3. A közbeszerzés becsült értékének megállapítása érdekében történő részekre bontási tilalom 

vizsgálata a közbeszerzés tárgya szerinti szakember, illetve a közbeszerzési 

szaktanácsadó/FAKSZ feladatát képezi.  

 

2.4. Az eljárás előkészítése során keletkezett, illetőleg a közbeszerzés becsült értéke 

meghatározásának alapjául szolgáló dokumentumokat a közbeszerzési eljárás iratai között meg 

kell őrizni.  

 

2.5. A Kbt. 38. §-a szerinti esetleges előzetes tájékoztató készítése és közzététele a jegyző 

feladatát képezi. 

 

2.6. A Kbt. 113. § szerinti eljárás előkészítésével kapcsolatos szabályok:  

2.6.1. A Kbt. 113. §. szerinti eljárás alkalmazása esetén az összefoglaló tájékoztatás tervezetét a 

közbeszerzési szaktanácsadó/FAKSZ készíti elő. 

2.6.2. Az összefoglaló tájékoztatás tervezetét az Előkészítő és Bírálóbizottság – bizottsági ülés 

keretében – tárgyalja meg és tesz javaslatot annak elfogadására. A döntési javaslatnak tartalmazni 

kell azon gazdasági szereplők nevét címét is, akiknek az Önkormányzat saját kezdeményezésre 

kívánja megküldeni a felhívást.  

2.6.3.  Az Önkormányzat nevében - az Előkészítő és Bírálóbizottság javaslata alapján – az 

összefoglaló tájékoztatás elfogadására, illetve az ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági 

szereplők körére vonatkozó döntést a polgármester hozza meg.  

2.6.4.  Az összefoglaló tájékoztatást, illetve adott esetben annak visszavonásáról szóló 

tájékoztatást, valamint saját kezdeményezésre történő ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági 

szereplők körére vonatkozó adatokat a közbeszerzési szaktanácsadó /FAKSZ teszi közzé az 

EKR-ben.    

 

IV.  

 

A közbeszerzési eljárások lefolytatásának rendje, az eljárás során 

közreműködő bizottságok, személyek feladatai és felelőssége 
 

1. Az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentum előkészítése, jóváhagyása 

 

1.1. Az adott közbeszerzési eljárásnak megfelelő eljárást megindító felhívást és a közbeszerzési 

dokumentum tervezetét a közbeszerzés szaktanácsadó/FAKSZ készíti elő.  

A közbeszerzés műszaki leírásának elkészítése, a részajánlat tétel biztosításával kapcsolatos 

előzetes vizsgálat elvégzése, illetve a részajánlat tétel biztosításának hiánya esetén az indokolás 

elkészítése az Előkészítő és Bírálóbizottság közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel 

rendelkező tagjának a feladatát képezi.   

A közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéses feltételek/szerződéstervezet 

előkészítésébe az Előkészítő és Bírálóbizottság jogi szakértelemmel rendelkező tagját is be kell 

vonni.  
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1.2. Az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentum tervezetét az Előkészítő és 

Bírálóbizottság – bizottsági ülés keretében – tárgyalja meg. 

 

1.3. Az eljárás előkészítésével kapcsolatos bizottsági ülésről jegyzőkönyv készül, amely 

tartalmazza legalább: 

- a közbeszerzés tárgyát, 

- a bizottsági ülés helyszínét, idejét, 

- jelenlevő személyek, illetve a szakértelem megnevezését, 

- az eljárás becsült értékét és a becsült érték meghatározásának indoklását, 

- hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a Kbt. 113 §-a szerinti hirdetmény nélküli, 

illetve a Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárások esetében az ajánlattételre felkérni javasolt 

gazdasági szereplők nevét és címét,  

- az eljárás megindítására vonatkozó javaslatot. 

 

1.4. Az Előkészítő és Bírálóbizottság jegyzőkönyv elkészítésért a közbeszerzési 

szaktanácsadó/FAKSZ a felelős. 

 

1.5. Az ajánlatkérő nevében eljárva a közbeszerzési eljárást megindító döntést - az Előkészítő és 

Bírálóbizottság javaslata alapján - a Képviselő-testület  hozza meg.  

 

1.6. Hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás alkalmazása estén az eljárást megindító 

döntés magában foglalja az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők nevét is. Az ajánlattételre 

felkért gazdasági szereplőkre a közbeszerzés tárgya szerinti szakember készíti elő a javaslatot.  

 

1.7. Az eljárást megindító felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentumok esetleges 

módosításáról, valamint az eljárás visszavonásáról szóló döntést - az Előkészítő és 

Bírálóbizottság javaslata alapján - a Polgármester hozza meg.  

 

 

2. A közbeszerzési eljárás megkezdése  

 

2.1. A közbeszerzési eljárás akkor indítható meg, ha az eljárást megindító felhívást ajánlatkérő 

nevében a döntésre jogosult Képviselő-testület jóváhagyta, illetve a Kbt. 27. § (3) bekezdésében 

meghatározott esetekben az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentum 

jogszerűségét a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó az EKR-ben ellenjegyzésével 

ellátta. 

 

2.2. Az EKR-ben történő közbeszerzési eljárás megindítása és az egyes eljárási cselekmények 

létrehozása a közbeszerzési szaktanácsadó/FAKSZ feladatát képezi. 

 

2.3. A részvételre vagy ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplő – az EKR-ben történő - 

regisztráció megtételélére vonatkozó felkéréséről a jegyző gondoskodik.  

 

2.4. A rendszerhasználati díj/hirdetményellenőrzési díj megfizetéséről a jegyző vagy – 

amennyiben a közbeszerzési szaktanácsadó/FAKSZ megbízási szerződése tartalmazza – a 

közbeszerzési szaktanácsadó/FAKSZ gondoskodik. 
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3. A közbeszerzési dokumentum közzététele 

 

A közbeszerzési dokumentumok EKR-ben való közzététele a közbeszerzési 

szaktanácsadó/FAKSZ feladatát képezi.  

 

4. Kiegészítő tájékoztatás 

 

4.1.  A gazdasági szereplők részéről érkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre a Kbt-ben előírt 

határidőben történő válasz megadásáról - a közbeszerzés tárgya szerinti szakember és az eljárás 

előkészítésében részt vevő egyéb szakemberek bevonásával a közbeszerzés 

szaktanácsadó/FAKSZ  gondoskodik. 

 

4.2. Amennyiben az eljárás során konzultáció, illetve helyszíni szemle megtartására kerül sor, 

ezen eljárási cselekmények megszervezése, illetve a jegyzőkönyv elkészítése a közbeszerzés 

tárgya szerinti szakember és a közbeszerzés szaktanácsadó feladatát képezi. 

 

5. A részvételi jelentkezések/ ajánlatok bontásával összefüggő feladatok 

 

Az EKR rendelet 15. § (6)-(7) bekezdésében rögzített feladatok elvégzése a közbeszerzés 

szaktanácsadó/FAKSZ feladatát képezi. 

 

6. A részvételi jelentkezések/ajánlatok bírálata, értékelése  

 

6.1. A részvételi jelentkezések/ajánlatok bontását követően a közbeszerzés 

szaktanácsadó/FAKSZ megvizsgálja, hogy a részvételi jelentkezések/ajánlatok megfelelnek-e a 

felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek, ennek keretében elvégzi a Kbt. 69.§ (2) bekezdésében foglalt eljárási 

cselekményeket.  

 

6.2.  A 6.1. pontban rögzített vizsgálat, illetve ellenőrzés alapján megfelelőnek talált ajánlatokat 

az Előkészítő és Bírálóbizottság - az adott közbeszerzési eljárásban alkalmazott értékelési 

szempontok figyelembevételével - értékeli és javaslatot tesz a Kbt. 69. §-ában rögzített közbenső 

döntésekre vonatkozóan.  

 

6.3. A Kbt. 69. § (7) és (13) bekezdésében, a 70. § (3) bekezdésében, valamint a 71-72. §-aiban 

rögzített további eljárás cselekményekkel – igazolás és tájékoztatás kérés, 

ajánlattevők/részvételre jelentkezők tájékoztatása, hiánypótlás, felvilágosítás kérés, számítási 

hiba javítására történő felhívás, aránytalanul alacsony ár és egyéb vállalások – kapcsolatos 

adminisztratív feladatokat a jegyző  a közbeszerzés szaktanácsadó/FAKSZ  végzi el. 

 

6.4. Az Előkészítő és Bírálóbizottság a hiánypótlások/felvilágosítás kérésekre adott válaszok és 

igazolások beérkezése után döntési javaslatot/írásbeli szakvéleményt készít a döntéshozó részére, 

amely – attól függően, hogy közbenső vagy eljárást lezáró döntés szükséges - tartalmazza:  

- az érvénytelen részvételi jelentkezésekre/ ajánlatokra vonatkozó javaslatot az érvénytelenségi 

ok megjelölésével, 
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- az érvényes részvételi jelentkezésekre/ ajánlatokra vonatkozó javaslatot,  

- az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülő adatokat, 

- az egyes ajánlatok pontszámaira, az eljárás nyertesére, illetve adott esetben nyertest követő 

ajánlattevőre vonatkozó javaslatot. 

 

6.5. Tárgyalásos eljárás alkalmazása esetén az ajánlattevőkkel történő tárgyalást, illetve 

keretmegállapodás alkalmazása esetén az eljárás második szakaszában – amennyiben 

konzultációs eljárást kell lefolytatni – a konzultációt az Előkészítő és Bírálóbizottság folytatja le.  

 

6.6. Az Előkészítő és Bírálóbizottság üléséről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, 

amely minimálisan tartalmazza: 

- a közbeszerzés tárgyát, 

- a bizottsági ülés helyszínét, idejét, 

- jelenlevő személyek, illetve a szakértelem megnevezését, 

- a bizottság írásbeli szakvéleményét/ közbenső, illetve az eljárást lezáró döntési javaslatát. 

 

7. Közbenső és az eljárást lezáró döntések meghozatala 

 

7.1. A Kbt. 69. §-ában rögzített közbenső döntéseket a Polgármester hozza meg.  

 

7.2. Az ajánlatkérő nevében – az Előkészítő és Bírálóbizottság kétszakaszos eljárás első 

szakaszára tett, illetve az eljárást lezáró írásbeli szakvéleménye/javaslata alapján - a Képviselő-

testület név szerinti szavazással hozza meg a döntéseket. 

 

 

8.  Tájékoztatás a közbeszerzési eljárás során hozott döntésekről  

 

8.1. A közbeszerzési eljárások első szakaszában, illetve végleges eredményéről született 

döntéseknek megfelelően a közbeszerzés szaktanácsadó/FAKSZ elkészíti - a külön jogszabályban 

meghatározott tartalmú - a részvételi jelentkezések, illetve az ajánlatok elbírálásáról szóló 

összegezést, melyet - a Kbt. 27. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben - a felelős 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó az EKR-ben ellenjegyzésével ellát. 

 

8.2. A 8.1. pontban meghatározott dokumentumok EKR-ben történő közzétételéről a 

közbeszerzés szaktanácsadó/FAKSZ gondoskodik.  

 

8.3.  Az eljárás során történő döntések meghozatalát követően a közbeszerzés 

szaktanácsadó/FAKSZ gondoskodik a Kbt. 79. §-ában előírt tájékoztatási kötelezettségek 

teljesítéséről. 

  

8.4. Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót - külön jogszabályban 

meghatározott minta szerint a közbeszerzés szaktanácsadó/FAKSZ készíti el, és gondoskodik a 

hirdetmény közzétételéről. 

 

8.5. Hirdetmény ellenőrzési díj átutalásáról jegyző vagy – amennyiben a közbeszerzési 

szaktanácsadó megbízási szerződése tartalmazza – a közbeszerzési szaktanácsadó/FAKSZ 

gondoskodik. 
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8.6. Az összegezés a Kbt. 79. §-a szerinti módosítása vagy javítása esetén a közbeszerzési 

szaktanácsadó/FAKSZ gondosodik a javított dokumentum EKR-ben történő közzétételéről. 

 

9. Iratbetekintés, előzetes vitarendezés 

 

9.1. Iratbetekintési kérelem és azzal összefüggő feladatok elvégzése a közbeszerzési 

szaktanácsadó/FAKSZ feladatát képezi.   

 

9.2. Az EKR-ben benyújtott előzetes vitarendezési kérelemre történő válasz megadásáról – 

indokolt esetben a közbeszerzés tárgya szerinti szakember, az Előkészítő és Bírálóbizottság, adott 

esetben a Képviselő-testület bevonásával a közbeszerzési szaktanácsadó/FAKSZ  gondoskodik.  

 

10. Az ajánlati biztosíték visszafizetésével kapcsolatos feladatok  

 

Adott esetben az ajánlattevők által befizetett ajánlati biztosíték – a Kbt. 54. § (5)-(7) bekezdésben 

rögzített szabályok figyelembevételével történő – visszafizetéséről a jegyző gondoskodik.  

 

11. Szerződéskötés  

 

A közbeszerzési eljárás eredménye alapján megkötendő szerződést a jegyző és  a közbeszerzési 

szaktanácsadó/FAKSZ  készíti elő aláírásra.   

 

V.  

 

A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos egyéb feladatok, rendelkezések 
  

1. A közbeszerzési eljárások dokumentálása   

 

1.1. A Kbt. 28. § (2) és (4) bekezdés alkalmazása során keletkezett iratokat, valamint a részvételi 

jelentkezések és ajánlatok értékelése során keletkezett dokumentumok (bírálóbizottsági 

jegyzőkönyvek, értékelés dokumentumai) EKR-ben történő feltöltése a közbeszerzési 

szaktanácsadó/FAKSZ feladatát képezi. 

 

1.2. A közbeszerzési eljárás iratanyagának az EKR-ben az erre szolgáló felületen történő 

rögzítése a közbeszerzési szaktanácsadó/FAKSZ feladatát képezi.  

 

1.3. Az EKR rendelet 9. § (3) bekezdésében rögzített szervezetek részére történő elektronikus 

hozzáférés biztosítása, illetve adott esetben az iratok megküldése a jegyző, illetve a közbeszerzési 

szaktanácsadó/FAKSZ feladatát képezi.  

 

 

2. Statisztikai célú adatrögzítés, éves statisztikai összegezés 

 

2.1. Az EKR rendelet 8. §-a szerinti adatok – az EKR-ben erre szolgáló statisztikai űrlapon 

történő - rögzítése a jegyző feladatát képezi. 
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2.2. Az Önkormányzat az adott év beszerzéseiről külön jogszabályban meghatározott minta 

szerint éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év 

május 31. napjáig kell megküldenie a Közbeszerzési Hatóságnak. 

Az éves statisztikai összegzés határidőben történő elkészítéséről, illetve megküldéséről a jegyző 

gondoskodik. 

 

3. Közbeszerzési eljárásokat érintő nyilvánossággal kapcsolatos feladatok 

 

3.1. A Kbt. 43. § (1) bekezdés c.) d.) és f.) pontja szerinti adatok EKR-ben és a Közbeszerzési 

Hatóság által az elektronikus eljárási és kommunikációs lehetőségek támogatása keretében 

működtetett nyilvános szerződéstárban (CoRe) történő közzététele a jegyző, illetve a 

közbeszerzési szaktanácsadó/FAKSZ feldatát képezi.   

 

3.2. A Kbt. 43. § (1) bekezdés a.) b.) és e.) pontja, valamint a Kbt. 103. § (6) bek. és 115. § (7 

bek. szerinti dokumentumok EKR-ben történő közzététele a jegyző, illetve a közbeszerzési 

szaktanácsadó/FAKSZ feladatát képezi. 

 

4. A közbeszerzési eljárás eredménye alapján megkötött szerződés módosítása, 

teljesítésének ellenőrzése 

 

4.1. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítását a jegyző készíti elő, 

melynek keretében - a Kbt. 141. §-ában meghatározott feltételek fennállásának vizsgálata 

érdekében – amennyiben releváns - ki kell kérni a közbeszerezési szaktanácsadó/FAKSZ 

véleményét.  

 

4.2. A szerződésmódosítás aláírását követően a közbeszerzés szaktanácsadó/FAKSZ 

gondoskodik a szerződés módosításáról szóló hirdetmény közzétételéről. 

 

4.3. A Kbt. 142. § (1) bekezdésében rögzített, a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokkal 

kapcsolatos ellenőrzése, dokumentálása a jegyző feldatát képezi.  

 

5. Közbeszerzési eljárások ellenőrzésének rendje 

 

A közbeszerzési eljárások előkészítésének, lebonyolításának és dokumentálásának a Kbt. és jelen 

Szabályzat szerinti megfelelőségét az Önkormányzat belső ellenőrzési rendszerében kell 

ellenőrizni. 

 

6. Jogorvoslati eljárással kapcsolatos feladatok  

 

6.1. A Közbeszerzési Döntőbizottságnál (vagy az általa) kezdeményezett jogorvoslati kérelem 

esetén annak tudomására jutását követően a jegyző köteles a közbeszerzési eljárásba bevont 

közbeszerzési szaktanácsadót a kapcsolódó dokumentumok átadásával megkeresni és a 

jogorvoslati eljárás további szakaszába bevonni. 

 

6.2. A Közbeszerzési Döntőbizottság értesítésében megjelölt, az észrevételek megadására 

rendelkezésre álló időn belül – a jegyző – amennyiben releváns - a közbeszerzési szaktanácsadó 
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közreműködésével állítja össze és küldi meg az észrevételeket a Közbeszerzési Döntőbizottság 

részére. 

 

6.3. A Közbeszerzési Döntőbizottságnál az Önkormányzat képviseletében – a Kbt. 145. § (7) 

bekezdésben foglaltak figyelembevételével - egyedi meghatalmazással bíró személy jár el. A 

döntőbizottsági eljárásban a közbeszerzési szaktanácsadó, valamint az Előkészítő és 

Bírálóbizottság elnöke vagy a megbízott személy köteles részt venni és az ügy kedvező 

elbírálását elősegíteni. 

 

 

VI. 

 

Záró rendelkezések 

 
1. A Szabályzat 2018. június 13. napján lép hatályba, rendelkezéseit a Kbt. előírásira is 

figyelemmel a hatálybalépését követően indult közbeszerzési eljárások vonatkozásában kell 

alkalmazni. 

 

2. Hatályát veszti a 33/2017. (V.23.) határozattal elfogadott Közbeszerzési szabályzat.  

 

 

Érsekvadkert, 2018. június 12. 

 

                                                                                                                                                                                                     

Záradék: 

 

Jelen Szabályzatot Érsekvadkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 61/2018. 

(VI.11.) sz. határozatával fogadta el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kovácsné Nagy Mária     dr. Szabó Bence 

polgármester                jegyző 

 



15 

 

 

Melléklet 

 

 

 

Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat 
 

 

 

Közbeszerzés tárgya: ……………………………………………………………………….. 

 

 

Alulírott 

Név: .................................................................................. 

 

Lakcím: ............................................................................. 

 

 

Érsekvadkert Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő fenti tárgyú közbeszerzési eljárásával 

kapcsolatban, mint az eljárás előkészítésébe és lefolytatásába/döntésbe bevont személy 

kijelentem, hogy velem szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) 

meghatározott alábbi összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn: 

 

Kbt. 25.§ (2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az 

ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos 

gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő 

gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes. 

 

 

Egyúttal kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott adatokat, 

információkat kizárólag az eljárásban használom fel, és a tudomásomra jutott üzleti titkot 

megőrzöm, azt jogosulatlan személy tudomására nem hozom.  

 

 
Érsekvadkert……………….. 

 

 

                                                                                         ............................................ 
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PÉNZKEZELÉSI  SZABÁLYZAT 

 
Érsekvadkert Község Önkormányzatának,  

az Érsekvadkerti Polgármesteri Hivatalnak,  

az Ary Erzsébet Óvodának,  

az Öregek Egyesített Szociális Intézményének,  

a Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény, Könyvtár és Ifjúsági Háznak,  

az Érsekvadkerti Intézmények Konyhájának, 

a Gazdasági, Műszaki ellátó és Szolgáltató Szervezetnek és  

az Érsekvadkert Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának  

 

pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt.), az 

államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.), az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

előírásai, valamint a számviteli politikában rögzített alapelvek alapján a következők szerint határozom 

meg. 

I. 

ÁLTALÁNOS RÉSZ 

1. A pénzkezelési szabályzat célja és tartalma 

 
A pénzkezelési szabályzat célja, hogy az Érsekvadkert Község Önkormányzatának, az 

Érsekvadkerti Polgármesteri Hivatalnak, az Ary Erzsébet Óvodának, az Öregek Egyesített 

Szociális Intézményének, a Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény, Könyvtár és Ifjúsági 

Háznak, az Érsekvadkerti Intézmények Konyhájának, a Gazdasági, Műszaki ellátó és Szolgáltató 

Szervezetnek és az Érsekvadkert Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának meghatározásra 

kerüljenek azok a szabályok, amelyeket a pénzforgalom és pénzkezelés folyamán érvényesíteni 

kell. Továbbá szabályozza a pénzmozgások, a pénz- és értékkezelés bizonylati rendjét, valamint a 

vezetendő nyilvántartások rendszerét. 

 

A szabályzat a következő jogszabályi előírások alapján került összeállításra:  

– 2000. évi C. törvény a számvitelről, 

– 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról, 

– 2001. évi XCIII. törvény a devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes 

kapcsolódó törvények módosításáról, 

– 2008. III. törvény az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges 

kerekítés szabályairól, 

– 2008. IV. törvény az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges 

kerekítés szabályairól, a társadalombiztosítási és szociális ellátások megállapítása során, 

továbbá a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 

módosításáról, 

– 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, 

– 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről, 

– 10/2007. (X.1.) MNB rendelet az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonásáról, 

– 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról, 



 

5 
 

– 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a 

Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási 

kötelezettségekről 

 

1.1. A pénzkezelési szabályzat hatálya 

A pénzkezelési szabályzat hatálya kiterjed Érsekvadkert Község Önkormányzatára, az 

Érsekvadkerti Polgármesteri Hivatalra, az Ary Erzsébet Óvodára, az Öregek Egyesített Szociális 

Intézményére, a Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény, Könyvtár és Ifjúsági Házra, az 

Érsekvadkerti Intézmények Konyhájára, a Gazdasági, Műszaki ellátó és Szolgáltató Szervezetre 

és a településen működő Érsekvadkert Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatára. 

 

1.2. A pénzkezelés során a kerekítés szabályai 
 

A forintban, készpénzzel - bankjegy vagy érme átadásával - történő fizetés esetén, ha a fizetendő 

végösszeg nem 5 forintra vagy annak többszörösére végződik, akkor az alábbiakban 

meghatározott kerekítési szabály alapján kell a fizetendő összeget megállapítani és kiegyenlíteni. 

– a 0,01 forinttól 2,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0; 

– a 2,50 forinttól 4,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5; 

– az 5,01 forinttól 7,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5; 

– a 7,50 forinttól 9,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0; 

forintra végződő összegre kell kerekíteni. Az ellátások esetében az összeget a legközelebbi 0 és 5 

forintra végződő összegre, felfelé kell kerekíteni. 

A szabályzat hatálya alá tartozó költségvetési szerveknél a kerekítési különbözetek összegét 

bevételként, kiadásként ahhoz a bevételi, kiadási jogcímhez kapcsolódóan kell elszámolni, ahol az 

ténylegesen felmerült. Ha a kerekítésből adódó különbözet – amennyiben az eredeti bizonylaton – 

számlán, egyéb dokumentumon – nem került feltüntetésre, a bevételi, kiadási pénztárbizonylaton 

elkülönítetten fel kell tüntetni.  

2. A pénzkezelés során érvényesítendő alapelvek 

A szabályzat hatálya alá tartozó költségvetési szerveknél  törekedni kell a készpénz nélküli és 

készpénz kímélő fizetési módok alkalmazására, a pénzforgalom lebonyolítása során a bankszámlán 

történő tranzakciókat kell előnyben részesíteni. A házipénztár [és a kihelyezett (kirendeltségi) 

pénztár, pénzbeszedő hely] létesítésénél biztosítani kell a pénz és egyéb értékek, valamint azok 

kezelésével foglalkozó munkatársak fokozott védelmét. 

 

 A szabályzat a következő témákhoz kapcsolódóan tartalmaz előírásokat: 

– a bankszámla nyitására, kezelésére, 

– az intézménynél alkalmazható fizetési módokra, 

– készpénzkezelés szabályaira 

▪ a házipénztár elhelyezésére, védelmére, 

▪ pénztári nyitva tartás rendjére, 

– a pénzkezelés személyi feltételeire, 

– utalványozók körére, 
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– pénzszállítás szabályaira, 

– a munkabér fizetésének rendjére, 

– pénz- és értékkezelés rendjére, 

▪ értékpapírok kezelésére, 

▪ a pénztár által használt bizonylatok nyilvántartásának rendjére. 

II. 

BANKSZÁMLA KEZELÉS  

1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése 
 

Az Önkormányzat a költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással kapcsolatos minden 

pénzforgalmat a költségvetési számlán - ideértve az elszámolási számla alcímű számláit is - köteles 

lebonyolítani.  

 

Az elkülönülő és átlátható gazdálkodás, valamint az önálló költségvetés alapján az önkormányzat, 

a polgármesteri hivatal, a helyi nemzetiségi önkormányzat, a költségvetési szervek önálló fizetési 

számlával rendelkeznek. Az önálló fizetési számlaszámok a következők: 

 

Megnevezés Számlaszám 

Érsekvadkert Község Önkormányzata 64000015-10108817 

Érsekvadkerti Polgármesteri hivatal 64000015-10108989 

Ary Erzsébet Óvoda  64000015-10109007 

Öregek Egyesített Szociális Intézménye  64000015-10109021 

Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény, 

Könyvtár és Ifjúsági Ház  

64000015-10109014 

Érsekvadkerti Intézmények Konyhája  64000015-10109038 

Gazdasági, Műszaki ellátó és Szolgáltató 

Szervezet 

64000015-15450793 

Érsekvadkert Község Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 

64000015-10111132 

Az Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat számlavezető hitelintézete: 

CENTRAL TAKARÉK [Érsekvadkerti Fiókja (Érsekvadkert, Rákóczi út 122.)]. Ez a számlavezető 

vezeti a 2. pontban meghatározott alszámlákat is. 

 

A döntésről az önkormányzat a területileg illetékes Magyar Államkincstár Igazgatóságát legkésőbb 

a változás kitűzött időpontja előtt harminc nappal köteles írásban tájékoztatni, a döntés 

dokumentumainak, valamint a kincstári beszedési megbízások benyújtására szóló felhatalmazó 

levél – a számlavezető ellenjegyzésével aláírt – eredeti példányának csatolásával és a választott 

számlavezetővel kötött szerződésben megjelölt pénzforgalmi számlaszám egyidejű közlésével. 

Az önkormányzat fizetési számlájának megnyitásáról, megszüntetéséről öt napon belül 

tájékoztatnia kell az Magyar Államkincstár Igazgatóságát. 

A tájékoztatás határidőre történő elküldéséért a pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző a felelős.  

Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, a helyi nemzetiségi önkormányzat, a költségvetési 

szervek a fizetési számláján lévő szabad pénzeszközeiket betétként kizárólag a fizetési számlájához 

kapcsolódó alszámlán köthetik le.  

Az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről a képviselőtestület dönt.  
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Az Ary Erzsébet Óvoda, az Öregek Egyesített Szociális Intézménye, a Mikszáth Kálmán 

Közművelődési Intézmény, Könyvtár és Ifjúsági Ház, az Érsekvadkerti Intézmények Konyhája, a 

Gazdasági, Műszaki ellátó és Szolgáltató Szervezet, valamint Érsekvadkert Község Roma 

Nemzetiségi Önkormányzata önálló házipénztárt nem működtet. Az önkormányzati hivatal által 

működtetett házipénztárból a készpénzben történő kiadások teljesítésére a pénztári órák figyelembe 

vételével kerülhet sor.  

(Ugyanakkor az Öregek Egyesített Szociális Intézményében és az állami fenntartású Petőfi Sándor 

Általános Iskolában havi egy alkalommal az intézményi étkezési térítési díjak beszedése érdekében 

– e szabályzat IV.5. pontja szerint és módon – pénzátvétel történik.) 

 

2. Költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámlák  
 

Az önkormányzat fizetési számlájához kapcsolódóan - általában jogszabályban meghatározott 

bevételek és kiadások elkülönített elszámolására - számlákat nyithat. 

A szabályzat hatálya alá tartozó szervek az alábbi alcímű számlákkal rendelkeznek: 

 

Megnevezés Számlaszám 

Önk. állami hozzájárulás 64000015-10108824 

Önk. iparűzési adó 64000015-10108831 

Önk. gépjárműadó 64000015-10108848 

Önk. magánszemélyek kommunális adója 64000015-10108855 

Önk. késedelmi pótlék 64000015-10108862 

Önk. bírság, önellenőrzési pótlék 64000015-10108879 

Önk. talajterhelési díj 64000015-10108886 

Önk. termőföld bérbeadás 64000015-10108893 

Önk. egyéb bevételek 64000015-10108903 

Önk. környezetvédelmi alszámla 64000015-10108910 

Önk. egyéb elkülönített 64000015-10108927 

Önk. eljárási illeték 64000015-10108934 

Önk. mulasztási bírság 64000015-10108941 

Önk. letéti számla 64000015-10108958 

Önk. idegen bevételek 64000015-10108965 

Önk. pályázati alszámla 64000015-10108972 

Védőnői szolgálat 64000015-10110540 

Felhalmozási bevételek számla 64000015-10111424 

Közfoglalkoztatási alszámla 64000015-12223222 

Közösen tanulni EFOP-3. 64000015-16302112 

TOP-1.4.1-15 Ary Erzsébet Óvoda  64000015-16302208 

TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz elvezetés 64000015-16302215 

TOP-3-2-1-15 Petőfi Sándor Ált. Iskola 64000015-16302222 

Érsekvadkert Község Önkorm. 64000015-40108810-00000103 

GAMESZ közfoglalkoztatásra elkülönített számla 64000015-10109629 

Érsekvadkert Község Önkorm. Vegyes 

elkülönített (OTP) 

11741017-15450731-02130000 

Értékpapír számlaszám (OTP) 11741017-41006687 

Eu.forr. progr.leb.számla (MÁK) 

TOP-3.1.1-15-NG1-Fennt.telep.köz.f. 

10037005-00339090-00000017 

 

 

A számlák nyitására, vezetésére vonatkozó szerződés(ek) aláírására az önkormányzat esetében a  
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polgármester és a pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző, a polgármesteri hivatal esetében a jegyző és a 

pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző, a nemzetiségi önkormányzat esetében az elnök és a pénzügyi-

gazdálkodási ügyintéző együttesen jogosult. Akadályoztatásuk esetén a polgármester helyett az 

alpolgármester, a jegyző helyett az igazgatási ügyintéző, az elnök helyett az elnökhelyettes, a 

pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző helyett az adóügyi ügyintéző írhat alá. 

A szabályzat hatálya alá tartozó további költségvetési szerveknél a számlák nyitására, vezetésére 

vonatkozó szerződés(ek) aláírására az alábbi személyek jogosultak, együttesen: 

- Ary Erzsébet Óvoda: polgármester és intézményvezető, 

- Öregek Egyesített Szociális Intézménye: polgármester és intézményvezető, 

- Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény, Könyvtár és Ifjúsági Ház: polgármester és 

intézményvezető, 

- Érsekvadkerti Intézmények Konyhája: polgármester és intézményvezető, 

- Gazdasági, Műszaki ellátó és Szolgáltató Szervezet: polgármester és intézményvezető. 

 

3. Aláírás bejelentésének szabályozása, a bankszámlák feletti rendelkezés 

 
Számlatulajdonosként az önkormányzat esetében a polgármester és a pénzügyi-gazdálkodási 

ügyintéző, a polgármesteri hivatal esetében a jegyző és az igazgatási ügyintéző, a nemzetiségi 

önkormányzat esetében az elnök és a pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző, az Ary Erzsébet Óvoda 

esetében a polgármester és intézményvezető, az Öregek Egyesített Szociális Intézménye esetében a 

polgármester és intézményvezető, a Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény, Könyvtár és 

Ifjúsági Ház esetében a polgármester és intézményvezető, az Érsekvadkerti Intézmények Konyhája 

esetében a polgármester és intézményvezető, a Gazdasági, Műszaki ellátó és Szolgáltató Szervezet 

esetében a polgármester és intézményvezető együttes aláírásával jelenti be a számlavezető 

hitelintézetnek, hogy a megnyitott számlák felett kik jogosultak rendelkezni. Akadályoztatásuk esetén 

a polgármester helyett az alpolgármester, a jegyző helyett az igazgatási ügyintéző, az 

intézményvezetők helyett a jegyző, a pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző helyett az adóügyi ügyintéző 

írhat alá. 

A számlák feletti rendelkezési jogosultság bejelentése a számlavezető hitelintézet által rendszeresített 

aláírás bejelentőn történik. Az aláírás bejelentést számlaszámonként kell megtenni. 

 

A számlák felett a rendelkezési jogosultság a következők szerint gyakorolhatók Érsekvadkert Község 

Önkormányzatánál: 

a) polgármester 

b) alpolgármester 

c) pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző 

d) adóügyi ügyintéző. 

 

Első helyen aláírónak minden esetben: 

a) polgármester vagy 

b) alpolgármester 

 

A számlák felett a rendelkezési jogosultság a következők szerint gyakorolhatók az Érsekvadkerti 

Polgármesteri Hivatalnál: 

a) jegyző 

b) igazgatási ügyintéző  

c) pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző, 

d) adóügyi ügyintéző. 

 

Első helyen aláírónak minden esetben: 

a) jegyző vagy 

b) igazgatási ügyintéző. 
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A számlák felett a rendelkezési jogosultság a következők szerint gyakorolhatók az Érsekvadkert 

Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál: 

a) elnök 

b) elnök-helyettes 

c) pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző, 

d) adóügyi ügyintéző. 

 

Első helyen aláírónak minden esetben: 

a) elnök 

b) elnökhelyettes. 

 

A számlák felett a rendelkezési jogosultság a következők szerint gyakorolhatók az Ary Erzsébet 

Óvodánál: 

a) polgármester 

b) intézményvezető 

c) pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző, 

d) adóügyi ügyintéző. 

 

Első helyen aláírónak minden esetben: 

a) polgármester 

b) intézményvezető. 

 

A számlák felett a rendelkezési jogosultság a következők szerint gyakorolhatók az Öregek Egyesített 

Szociális Intézményénél: 

a) polgármester 

b) intézményvezető 

c) pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző, 

d) adóügyi ügyintéző. 

 

Első helyen aláírónak minden esetben: 

a) polgármester 

b) intézményvezető. 

 

A számlák felett a rendelkezési jogosultság a következők szerint gyakorolhatók a Mikszáth Kálmán 

Közművelődési Intézmény, Könyvtár és Ifjúsági Háznál: 

a) polgármester 

b) intézményvezető 

c) pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző, 

d) adóügyi ügyintéző. 

 

Első helyen aláírónak minden esetben: 

a) polgármester 

b) intézményvezető. 

 

A számlák felett a rendelkezési jogosultság a következők szerint gyakorolhatók az Érsekvadkerti 

Intézmények Konyhájánál:  

a) polgármester 

b) intézményvezető 

c) pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző, 

d) adóügyi ügyintéző. 

 

Első helyen aláírónak minden esetben: 
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a) polgármester 

b) intézményvezető. 

 

A számlák felett a rendelkezési jogosultság a következők szerint gyakorolhatók a Gazdasági Műszaki 

ellátó és Szolgáltató Szervezetnél: 

a) polgármester 

b) intézményvezető 

c) pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző, 

d) adóügyi ügyintéző. 

 

Első helyen aláírónak minden esetben: 

a) polgármester 

b) intézményvezető. 

 

A számlák feletti rendelkezésre jogosultak megnevezését, aláírását a szabályzat 1. melléklete 

tartalmazza. 

 

A hitelintézet az intézményt, mint számlatulajdonost a bankszámlán történő terhelésről, illetőleg 

jóváírásról, a vele kötött megállapodás alapján írásban, bankszámlakivonattal (vagy elektronikus úton) 

értesíti. 

 

4. A szabályzat hatálya alá tartozó költségvetési szerveknél bankszámla terhére nincs 

kibocsátott bankkártya.  

 

5. Az elektronikus úton történő átutalás szabályai 
 

A szabályzat hatálya alá tartozó költségvetési szervek elektronikus úton történő átutalása 

érdekében a számlavezető pénzintézet (CENTRAL TAKARÉK) ügyfélterminált helyezett ki az 

önkormányzat hivatalában. A program megnevezése: TKSZ7EB TAKNTPELECTRA –V7.00-

01(31) 28001.  

Az elektronikus számítógépes rendszeren keresztül bonyolított átutalásokhoz kapcsolódó 

jogosultságokat az 1. függelék tartalmazza. 

A rögzített adatok átutalására a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés után 

kerülhet sor. 

 

A rendszer használatához biztosított jelszót a feladat ellátásában résztvevőkön kívül más nem 

ismerheti, azt lezárt borítékban, a páncélszekrényben kell tárolni. Amennyiben az aláírásra 

jogosultak személyében változás következik be, a jegyzőnek gondoskodni kell új jelszó kéréséről. 

 

III. ALKALMAZHATÓ FIZETÉSI MÓDOK 

 
Amennyiben törvény vagy kormány rendelet a pénztartozás megfizetésének módját kötelezően 

nem írja elő, az ügyfelekkel az alábbi fizetési módokban lehet megállapodni: 

− átutalás, ami történhet a TKSZ7EB TAKNTPELECTRA –V7.00-01(31) 28001. program, 

számítógépes rendszeren (TERMINÁL-on) keresztül, vagy „átutalási megbízáson” 

keresztül, 

= egyszerű átutalás, 

= csoportos átutalás, 

− beszedési megbízás, 
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= azonnali beszedési megbízás (azonnali inkasszó), 

= csoportos beszedési megbízás (csoportos inkasszó), 

= váltóbeszedési megbízás (váltóinkasszó), 

= határidős beszedési megbízás (határidős inkasszó), 

− okmányos meghitelezés (akkreditív), 

− készpénz-helyettesítő fizetési eszköz 

= csekk, 

= bankkártya, 

− készpénzfizetés. 

 

Ha a fizetés módjában nincs megállapodás, a fizetést egyszerű átutalással kell teljesíteni. 

A költségvetési szerv amennyiben törvény, vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, mind 

a külföldi, mind a belföldi  partnereivel devizával és valutával, belföldi fizetőeszközzel történő 

fizetésben megállapodhat.  

A közterheket, továbbá bíróság, büntető ügyekben eljáró más hatóság, vagy szabálysértési hatóság 

által határozatban megállapított fizetési kötelezettséget forintban kell teljesíteni. 

 

IV. 

KÉSZPÉNZKEZELÉS SZABÁLYAI  

FORINT PÉNZTÁR ESETÉBEN 

1.  Házipénztár funkciója, kialakítása, védelmi rendszere 

1.1. A házipénztár funkciója 

 A házipénztárban (Érsekvadkert Polgármesteri Hivatal épületében, elkülönítetten, költségvetési 

szervenként) kell kezelni: 

– Érsekvadkert Község Önkormányzatának, az Érsekvadkerti Polgármesteri 

Hivatalnak, az Ary Erzsébet Óvodának, az Öregek Egyesített Szociális 

Intézményének, a Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény, Könyvtár és 

Ifjúsági Háznak, az Érsekvadkerti Intézmények Konyhájának, a Gazdasági, 

Műszaki ellátó és Szolgáltató Szervezetnek és az Érsekvadkert Község Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatának működéséhez szükséges készpénzt, 

– a pénzforgalmi betétkönyvet, 

– az értékpapírokat (részvény, kötvény, stb.), 

– szigorú számadás alá tartozó nyomtatványokat, 

– egyéb értékeket (pl. étkezési utalvány, postai bélyeg, stb.). 

 

1.2. A házipénztár elhelyezése 

A házipénztár az intézmény működéséhez szükséges készpénz és egyéb értékek forgalmának 

lebonyolítására és megőrzésére (egyben a pénzügyi-gazdálkodási, valamint a pénzügyi ügyintéző 

munkavégzésére) szolgáló helyiség, mely biztonsági ráccsal van felszerelve. 
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1.3. A házipénztár védelme 

A védelmi rendszer a házipénztár esetében kiterjed: 

– a fizikai védelemre, 

– az adatok védelmére, 

– a személy védelmére, 

– a pénzforgalom szabályszerűségére. 

 

A védelmi rendszer biztosítását az intézményen belül a Gazdasági, Műszaki ellátó és Szolgáltató 

Szervezet köteles ellátni. 

 

1.4. A készpénz, egyéb értékek biztonságos kezelésének, tárolásának követelményei 

 

A házipénztár céljára az Érsekvadkerti Polgármesteri Hivatal (Érsekvadkert, Rákóczi út 91. sz. 

alatti) épületének pénzügyi-gazdálkodási ügyintézői irodája szolgál. A pénztárhelyiség biztonsági 

ráccsal van felszerelve. 

 

A készpénzpénz és a pénztárban kezelt értékek tárolása páncélszekrényben, vaskazettában 

történik.  

A pénztáros ki és befizetéseket csak a pénztári órák alatt és zárt ajtó mögött – fizetőablakon 

keresztül – teljesíthet. 

 

A pénztárhelyiség elhagyása esetén a fizetőablakot és a pénztárhelyiséget (amennyiben a 

helyiségben dolgozó másik kolléga nem tartózkodik ott) köteles a pénztáros bezárni.  

A pénztár helyiségébe felhatalmazás nélkül beléphetnek: polgármester, a polgármesteri hivatal 

köztisztviselői, intézményvezetők.  

 

A pénztárba eseti felhatalmazással beléphetnek: belső ellenőr, riasztóberendezés karbantartója. 

 

A napi munkavégzés befejezésekor az arra kijelölt alkalmazottnak a kötelessége a Polgármesteri 

Hivatal riasztóberendezését bekapcsolni. 

 

1.5. Pénztári nyitva tartás rendje 

A pénztári be és kifizetések rendjének biztosítására pénztári órákat kell meghatározni és arról az 

ügyfelek részére, tájékoztatást kell a pénztárhelyiség ajtaján kifüggeszteni. 

 

A pénztár hétfői és csütörtöki napokon 8.00 órától  12.00 óráig, illetve 13.00 órától 16.00 

óráig tart nyitva, 

kivéve a munkarend változás miatt heti szabadnapon vagy pihenőnapon munkavégzést elrendelő 

utasítások eseteit, akkor az időpont változása nélkül a pénztár ezeken a napokon is nyitva tart. 

 

1.6. A kulcsok kezelése és nyilvántartása 

A pénztárhelyiség, valamint az értékek megőrzését, védelmét biztosító páncélszekrény, 

lemezszekrény, vaskazetta kulcsának eredeti példányát a pénztáros kezeli. 

 

A kulcsok másolatát (tartalék kulcsokat) lezárt borítékban, biztonsági zárral ellátott szekrényben, 

fiókban kell őrizni. A lezárt borítékot a pénztárosnak a ragasztásnál (átfedően) alá kell írni és 

lepecsételni. A tartalékkulcsok kezeléséért, őrzéséért a jegyző felelős. 
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A másolati kulcsokat tartalmazó lezárt és lepecsételt borítékot a pénztár év végi leltározásakor a 

boríték felbontásával és hitelességét kipróbálással ellenőrizni kell. Az ellenőrzéséért a jegyző 

felelős. Az ellenőrzést követően a boríték lezárást és lepecsételést az előírt eljárásnak 

megfelelően el kell végezni.  

 

A nyilvántartásnak a következő adatokat kell tartalmaznia: 

– a kulcs átvevőjének a nevét, 

– az átvétel idejét, 

– az átvétel okát, (pl. munkakör betöltés, helyettesítés, stb.), 

– az átvevő sajátkezű aláírását. 

2.  A pénzkezelés személyi feltételei, a feladat ellátásának követelményei 

2.1. Személyi feltételek 

Pénz és értékkezeléssel csak büntetetlen előéletű, erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező dolgozó 

bízható meg. 

Pénz- és értékkezelésre, annak ellenőrzésére a következő dolgozók jogosultak: 

– pénztáros, 

– pénztárost helyettesítő, 

– pénztárellenőr. 

(Nem lehet pénztáros és helyettese olyan dolgozó, akinek a munkaköre a pénztárosi munkakörrel 

összeférhetetlen. 

 

Összeférhetetlen munkakörben dolgozónak kell tekinteni a pénzügyi, a könyvelési, a 

bérelszámolási és anyagbeszerzési feladatkörben foglalkoztatott dolgozókat, akik utalványozási 

vagy ellenőrzési jogosultsággal rendelkeznek. Ugyancsak összeférhetetlen munkakörben 

dolgozónak kell tekinteni azokat a személyeket is, akiknek a bankszámla feletti rendelkezési 

jogosultságuk van, továbbá a pénztárosnak és helyettesének a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1-2. 

pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

Két vagy több személy egy időpontban közösen, a pénztárat még kivételesen, kisegítésképpen 

sem kezelheti.) 

 

2.2. Pénztáros feladata, felelőssége 

A pénztárost teljes anyagi felelősség terheli az általa kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy 

tekintetében. A pénztárosnak a munkakör átvételekor ezt a tényt írásbeli nyilatkozatban kell 

rögzíteni, melyet a szabályzat 2/A. melléklete tartalmaz. A pénztáros által aláírt nyilatkozat 

megőrzéséért a jegyző felelős.  

 

 

A pénztáros feladatai: 

– a pénztárban tartott készpénz kezelése és megőrzése, a forgalom bizonylatolt 

lebonyolítása a pénzügyi fegyelem betartásával, 

– köteles gondoskodni a napi pénzforgalom lebonyolításához szükséges 

pénzösszeg időbeni és megfelelő címletenkénti rendelkezésre állásról, a pénztári 

bizonylatok érvényességének, alaki és tartalmi helyességének ellenőrzéséről, a 

pénztár rendjének és tisztaságának biztosításáról, 

– a pénztárral kapcsolatos elszámolások vezetése, a bizonylati fegyelem betartása, 
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– a pénztárban elhelyezett értékek és szigorú számadású nyomtatványok (csekk, 

utalványfüzetek) őrzése, kezelése, a pénzügyi fegyelem betartása, 

– az üzleti (üzemi) titkok, illetve a tevékenységre vonatkozó alapvető fontosságú 

információk megőrzése, 

– a vagyonvédelmi és adatvédelmi előírások betartása. 

 

2.3. Pénztáros helyettesének feladata, felelőssége 

 

A pénztárost távolléte esetén az „adóügyi ügyintéző” helyettesíti. 

A pénztáros helyettese feladatait a munkaköri leírásban foglaltak szerint köteles maradéktalanul 

ellátni, a pénztáros helyettesítésekor feladatai a pénztáros munkaköri feladataival azonosak. 

A pénztáros helyettesét teljes anyagi felelősség terheli az általa kezelt pénz, értékpapír és egyéb 

értéktárgy tekintetében, amikor a pénztárat kezeli. A pénztáros helyettesének felelősségi 

nyilatkozatot kell tenni, melyet a szabályzat 2/B. melléklete tartalmaz. A pénztáros helyettese 

által aláírt nyilatkozat megőrzéséért a jegyző felelős.  

 

2.4. A pénztárellenőr feladata 

A pénztárellenőrnek legalább minden pénztárzárlat alkalmával vizsgálni kell, hogy  

– az alapbizonylatokat hitelességi szempontból, hogy azokat az arra jogosult személyek 

utalványozták-e, 

– a kiadási és bevételi pénztárbizonylatokhoz a pénztáros csatolta-e a szükséges 

alapbizonylatokat, 

– az egyes gazdasági események dokumentálása a szabályzatban meghatározott 

bizonylatokon történt-e, 

– a bizonylatokon nincsenek szabálytalan javítások, 

– megtörtént-e a szabályzatban előírt módon az alapbizonylatok érvénytelenítése, 

– a pénzkifizetések során meghatalmazás volt-e, ha a készpénzt nem a jogosult vette fel. 

Az ellenőrnek egyrészt meg kell vizsgálni az alapbizonylatot abból a szempontból, hogy az 

tartalmi, formai szempontból megfelel-e, másrészt, hogy a pénztári bizonylat adatai 

megegyeznek-e az alapbizonylat adataival. 

 

A pénztárjelentés, valamint a kimutatott pénzkészlet, értékpapírok, egyéb értékek meglétének 

ellenőrzése során ellenőrizni kell, hogy 

– a pénztárjelentésbe rögzített tételekhez megvannak-e a pénztári- és alapbizonylatok, 

– pénztárzárás alkalmával a pénztárjelentésben szereplő pénzkészlet összege egyezik-e a 

tényleges pénzkészlettel, 

– az értékpapírok és egyéb értékek nyilvántartása naprakész-e, 

– az értékpapírok azonosító adatai a nyilvántartásban szerepelnek-e. 

 

A pénztári ellenőrzés tényét az ellenőrzött bizonylatokon és okmányokon, valamint a 

pénztárkönyvben a pénztárellenőrnek kézjegyével el kell látni. 

 

Abban az esetben, ha a házipénztári zárlat ellenőrzésekor a készpénzkészletben eltérést állapít 

meg a pénztárellenőr, akkor köteles az eltérés rendezéséről intézkedni, (többletet bevételeztetni, 

hiányról jegyzőkönyvet felvenni).  
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A költségvetési szerveknél a pénztárellenőri feladatokat az Érsekvadkerti Polgármesteri Hivatal 

„pénzügyi ügyintéző”-je látja el. 

 

A pénztárellenőrt távolléte esetén a Gazdasági, Műszaki ellátó és Szolgáltató Szervezet 

„munkaügyi és egyéb adminisztrátor” megnevezésű munkatársa helyettesíti. 

 

2.5. Az utalványozók köre és feladataik 

Az utalványozási joggal rendelkező személyek neve, beosztása, utalványozási területe és 

maximálisan utalványozható összege költségvetési szervenként az alábbi: 

 

 

Érsekvadkert Község Önkormányzatánál: 

a) polgármester, távolléte esetén 

b) alpolgármester. 

Az utalványozandó terület: önkormányzat. 

Maximálisan utalványozható összeg: az önkormányzat költségvetésében arra a célra jóváhagyott 

összeg. 

 

Érsekvadkerti Polgármesteri Hivatalnál: 

a) jegyző, távolléte esetén  

b) igazgatási ügyintéző  

Az utalványozandó terület: polgármesteri hivatal. 

Maximálisan utalványozható összeg: a polgármesteri hivatal költségvetésében arra a célra 

jóváhagyott összeg. 

 

Érsekvadkert Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál: 

a) elnök, távolléte esetén 

b) elnök-helyettes. 

Az utalványozandó terület: nemzetiségi önkormányzat. 

Maximálisan utalványozható összeg: a nemzetiségi önkormányzat költségvetésében arra a célra 

jóváhagyott összeg. 

 

Ary Erzsébet Óvodánál: 

a) polgármester, távolléte esetén 

b) intézményvezető. 

Az utalványozandó terület: Ary Erzsébet Óvoda. 

Maximálisan utalványozható összeg: az Ary Erzsébet Óvoda költségvetésében arra a célra 

jóváhagyott összeg. 

 

Öregek Egyesített Szociális Intézményénél: 

a) polgármester, távolléte esetén 

b) intézményvezető. 

Az utalványozandó terület: Öregek Egyesített Szociális Intézménye. 

Maximálisan utalványozható összeg: az Öregek Egyesített Szociális Intézménye költségvetésében 

arra a célra jóváhagyott összeg. 

 

Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény, Könyvtár és Ifjúsági Háznál: 

a) polgármester, távolléte esetén 

b) intézményvezető. 

Az utalványozandó terület: Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény, Könyvtár és Ifjúsági 

Ház. 
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Maximálisan utalványozható összeg: a Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény, Könyvtár és 

Ifjúsági Ház költségvetésében arra a célra jóváhagyott összeg. 

 

Érsekvadkerti Intézmények Konyhájánál:  

a) polgármester, távolléte esetén 

b) intézményvezető. 

Az utalványozandó terület: Érsekvadkerti Intézmények Konyhája. 

Maximálisan utalványozható összeg: az Érsekvadkerti Intézmények konyhája költségvetésében 

arra a célra jóváhagyott összeg. 

 

Gazdasági Műszaki ellátó és Szolgáltató Szervezetnél: 

a) polgármester, távolléte esetén 

b) intézményvezető. 

Az utalványozandó terület: Gazdasági Műszaki ellátó és Szolgáltató Szervezet. 

Maximálisan utalványozható összeg: a Gazdasági Műszaki ellátó és Szolgáltató Szervezet 

költségvetésében arra a célra jóváhagyott összeg. 

 

Az utalványozásra jogosultak aláírását a szabályzat 3. melléklete tartalmazza. 

 

A pénztárosnak gondoskodni kell az utalványozásra jogosult személyek névsorának, aláírásának 

jól látható helyen történő kifüggesztéséről. 

Bankszámláról kifizetést és pénztári kifizetést csak az utalványozási joggal felruházott személyek 

aláírásával ellátott bizonylatra lehet teljesíteni. Amennyiben a felsorolt munkakörökben személyi 

változás történik, a munkakört ellátó új személyt az utalványozási jogkörrel is meg kell bízni, az 

ide vonatkozó szabályok betartásával. 

 

2.6. A készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárás 

Rendszeres ellenőrzési feladat a pénztárzárás ellenőrzése. Munkaköri kötelezettségként ez a 

pénztárellenőr feladata. 

A pénztáros minden hónap utolsó napján készít pénztárzárást. A pénztárzárást a pénztárellenőr 

minden alkalommal ellenőrizni köteles.  

 

Pénztárrovancs 

 
Eseti ellenőrzés, célja annak megállapítása, hogy a pénztárban található pénzösszeg és értéke 

megegyezik-e a bizonylatokon szereplő összegekkel. 

 

A rovancsolást előzetes bejelentés nélkül kell végrehajtani, az ellenőrzésnek váratlannak kell 

lennie.  

 

Rovancsolás esetén ideiglenesen, a rovancsolás idejére fel kell függeszteni a pénztár munkáját. 

Először meg kell kérni a pénztárost, hogy készítsen pénztárzárást. A zárást követően el kell 

végezni a rovancsolást. A pénztárosnak összesítenie kell címletenként megszámolva és 

összegezve az ellenőr ellenőrzése mellett a pénztárban található készpénzt. 

 

Az összeget egyeztetni kell a pénztárzárás során kimutatott összeggel. 

 

Összegezni kell a pénztárban talált értékpapírokat, étkezési utalványokat, bélyegeket és egyéb 

értéket képviselő tárgyakat, okmányokat. 

 

A rovancsról jegyzőkönyvet kell felvenni, 4. sz. melléklet szerint. 
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Fel kell tüntetni a pénztárzárás eredményét és az esetleges hiányt vagy többletet. 

 

Eltérés esetén a pénztárosnak nyilatkoznia kell, hogy véleménye szerint miből származik az 

eltérés. 

A pénztárhiányt a pénztárosnak meg kell térítenie, kivéve, ha bizonyítható, hogy más személy 

szándékos károkozása, rablás, lopás történt, vagy elemi kár a hiány oka vagy a kerekítésből adódó 

pénztárhiány.  

A kerekítésből adódó többletet, illetve hiányt a könyvelésben egyéb bevétel, vagy egyéb 

ráfordítás jogcímeként kell elszámolni. 

 

Pénztárbizonylatok ellenőrzése 

 
Ellenőrizni kell: 

– a készpénzes értékesítések tételei bevételezésre kerültek-e, 

– bankszámláról felvett pénz bevételezése megtörtént-e, 

– kifizetések bizonylatainak összegszerűsége megegyezik-e az alapbizonylaton feltüntetett 

adatokkal, 

– az elszámolásra kiadott összegek nyilvántartásánál az elszámolás megfelelő időben 

megtörtént-e, 

– letétek nyilvántartása biztosított-e. 

3.   A bankszámla és a házipénztár közötti forgalom szabályai és azok lebonyolítási és 

bizonylati rendje 

3.1. A házipénztár pénzellátása 

A házipénztár pénzszükséglete a pénztárba befolyt készpénzbevételből, valamint a fizetési 

számláról felvett készpénz útján biztosítható. 

 

A készpénzkifizetéssel járó döntésekről, intézkedésekről az ügyben érintett vezetőknek, 

ügyintézőknek a kifizetést megelőző napon tájékoztatni kell a pénztárost a várható 

készpénzkifizetések összegéről. 

A pénztáros az előző napi záró pénztáregyenleg és a tárgynapi kifizetések várható összegének 

figyelembevételével köteles gondoskodni a pénztár zavartalan működését biztosító készpénz 

mennyiségéről és címletéről. 

 

Ennek keretében a pénztáros: 

− felméri a pénztár pénzszükségletét, 

− összeállítja a címletjegyzéket, 

− az előírásoknak megfelelően kiállítja a készpénz felvételéhez szükséges 

készpénzfelvételi utalványt, 

− gondoskodik a készpénzfelvételi utalvány - arra jogosultak által történő - 

aláíratásáról. 

 

3.1.1. Készpénzfelvétel bankszámláról készpénzfelvételi utalvánnyal 
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A költségvetési szerv a bankszámlája terhére kiállított készpénzfelvételi utalvánnyal, pénzt vehet 

fel.  

 

A készpénzfelvételi utalványfüzet szigorú számadásra kötelezett, felhasználásáról nyilvántartást 

kell vezetni. 

 

A készpénzfelvételi lapot a rovatoknak, illetve az előnyomott szövegnek megfelelően olvashatóan 

kell kiállítani a pénztárosnak úgy, hogy utólagos betoldás vagy egyéb módosítás, illetve hamisítás 

lehetősége kizárt legyen.  A kelet rovatba a kiállítás helyét és idejét (év, hó, nap) kell bejegyezni, 

a hónapot mindig betűkkel megjelölve. 

 

A készpénzfelvételi utalvány nem javítható. A rontott utalvány helyett új utalványt kell 

kiállítani, és a rontott példányokat a tömbben a tőszelvényekkel együtt meg kell őrizni. 

 

A készpénzfelvételi utalványt a hitelintézetnél bejelentett módon kell aláírni. 

 

A készpénzfelvételi utalványfüzetet, ezen belül az egyes lapokat, a sorszámok emelkedő 

sorrendjében kell felhasználni. 

A készpénzfelvételi utalvány beváltásánál, ha az személyre szól, az utalványt benyújtó 

személynek a személyazonosságát személyi igazolvánnyal igazolnia kell. 

 

3.1.2. Készpénzfelvétel pénzforgalmi betétkönyvvel 
 

A pénzkezelési szabályzat hatálya alá tartozó költségvetési szervek egyike sem rendelkezik 

postahivatal által vezetett, különleges, nem kamatozó betétkönyvvel, mely a pénzintézet 

székhelyén működő számlatulajdonos, illetve annak kirendeltsége számára kiutalt összegek 

elhelyezésére szolgál. 
 

3.1.3. Készpénzfelvétel bankkártyával 

 A pénzkezelési szabályzat hatálya alá tartozó költségvetési szervek egyike sem rendelkezik 

bankkártyával. 

 

3.1.4. Készpénz befizetése bankszámlára 

Bankszámlára készpénz a számlavezető hitelintézet pénztárainál fizethető be.         

3.2. A házipénztár készpénz kerete 

A pénztárban (forint és valuta együttesen) pénztár zárlatkor Érsekvadkert Község Önkormányzata 

és az Érsekvadkerti Intézmények Konyhája vonatkozásában 500.000 Ft összegnél, míg a 

pénzkezelési szabályzat hatálya alá tartozó további költségvetési szervek esetében egyenként 

200.000 Ft összegnél nem lehet több. A házipénztári pénzkészlet keretet meghaladó részt még 

pénztárzárlat előtt a költségvetési szerv elszámolási számlájára be kell fizetni.  

3.3. A pénzszállítás szabályai 
  

A pénz szállításának megszervezése Gazdasági, Műszaki ellátó és Szolgáltató Szervezet 

feladata. Munkaidő utáni pénzszállításnál gondoskodnia kell az átvétel megszervezéséről is. 

 

A készpénz felvételével és szállításával megbízott személyek felelőssége az átvételtől az átadás 

időpontjáig, az átadás bizonylatolásának befejezéséig tart.  
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A pénzszállítás feltételei: 
 

500.000  Ft-ot meg nem haladó összegnél: 

– pénzszállító táska, 

– 1 fő pénzszállító 

 

500.001 Ft – 1.000.000 Ft közötti összegnél: 

– pénzszállító táska, 

– 1 fő pénzszállító és 

– 1 fő kísérő 

 

1.000.001 – 3.000.000 Ft közötti összegnél: 

– pénzszállító táska, 

– gépkocsi, 

– 1 fő pénzszállító és 

– 2 fő kísérő 

 

3.000.001 Ft feletti összegnél: 

– pénzszállító táska, címletektől függően zárt pénzeszsák, 

– gépkocsi, 

– 1 fő pénzszállító és 

– 2 fő kísérő, akik közül 1 fő fegyveres.  

 

A készpénz szállításával megbízott személynek (személyeknek) a készpénz felvételét követően 

a készpénzt a legrövidebb időn belül a pénztárba kell szállítani. 

3.4. A pénz valódiságának ellenőrzése 

A pénztáros csak valódi és forgalomban lévő pénzeket (bankjegyeket, érméket) fogadhat el a 

befizetőktől és kifizetést is csak így teljesíthet. 

 

A bankjegyek és pénzérmék valódiságának és forgalomképességének megállapítását a 

következő előírások megtartásával kell végezni: 

 

–  Valódinak és forgalomképesnek minősül az a forgalmi bankjegy, illetve pénzérme, 

amely a forgalomba hozatalkor az MNB által a Magyar Közlönyben közzétett 

hirdetményben foglalt leírásnak megfelel. 

 

–  Bankjegy esetében forgalomképesnek tekintendő az a valódi bankjegy, amely a 

mechanikai hibáktól mentes. 

 

–  Pénzérme esetében nem tekintendő forgalomképesnek a megcsonkított (átlyukasztott), 

súlyában jelentősen megfogyott, nehezen felismerhető, vagy valamilyen módon 

meghamísított forgalmi pénzérme. 

 

–  Nem fogadható el hiányos, sérült, szakadt bankjegy, kivéve, ha teljes értékben 

beváltható (befizethető). 
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A pénztáros hamis vagy annak látszó bankjegyeket, érméket nem fogadhat el, azt átvételi 

elismervény ellenében vissza kell tartania. A befizetővel tisztázni a hamisnak látszó bankjegy 

vagy érme eredetét.  

Az ilyen eseményről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmazni kell:  

– a befizető nevét, 

– címét, 

– személyi igazolványának számát. 

 

A jegyzőkönyvet a befizetővel alá kell íratni. Az aláírás megtagadása esetén annak tényét a 

jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. A gyanús bankjegyeket, érméket a jegyzőkönyvvel együtt az 

MNB-ba be kell szállítani. Az intézkedést a pénztár-jelentésben is fel kell tüntetni. 

 

3.5. Pénztárzárlat, munkaköri átadások rendje, a pénztár átadása a pénztáros 

távollétében 

A pénztáros helyettesítésekor pénztárzárlatot kell készíteni. A pénztárban lévő készpénzről, 

értékekről, értékpapírokról szigorú számadású nyomtatványokról átadás átvételi jegyzőkönyvet 

kell készíteni a szabályzat 5. melléklete szerint. 

 

Amennyiben a pénztáros betegség vagy más ok miatt munkahelyétől távol marad, köteles a nála 

lévő kulcsot munkakezdésre lezárt és a ragasztásnál aláírt borítékban a szervezetünkhöz 

jegyzőnek eljuttatni. A pénztáros távollétében a pénztár felnyitására tanúk jelenlétében 

pénztáros-helyettes jogosult. 

 

Hasonlóan kell eljárni abban az esetben is, ha a pénztár az eredeti kulcs másolatával kerül 

kinyitásra. 

Minden esetben a tanúkkal együtt jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben a kulcs elveszett, 

megsérült, vagy a zár elromlott, a kulcsért felelős személy köteles azt a jegyzőnek 

haladéktalanul tudomására hozni, aki a szükséges intézkedéseket megteszi. 

 

A pénztárzárlat alkalmával a pénztári nyilvántartásokat le kell zárni, és a pénzt és egyéb 

értékeket az átvevőnek jegyzőkönyvileg kell átadni. 

 

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a zárlati pénzkészlet összegét, valamint a pénztárban tárolt 

egyéb pénzjellegű értékek mennyiségét és értékét. Az átvevő pénztáros köteles meggyőződni az 

elszámolások és pénzkészlet helyességéről, a nyilvántartások naprakész állapotáról. A felvett 

jegyzőkönyvet az átadó, átvevő, illetve a pénztárellenőr írja alá. 

 

4. Pénztári bevételek és kiadások, bizonylatolása, alapbizonylatok kezelése 

4.1. A pénztári bevételek és kiadások bizonylatolásának általános szabályai 

A készpénzforgalom lebonyolításához minden esetben pénztárbizonylatot kell kiállítani.  

A pénztári nyilvántartásban elszámolt kiadási és bevételi tételek bizonylatain az elszámolás 

tényét feltűnő és el nem távolítható jellel (bélyegzővel, lyukasztással, stb.) meg kell jelölni. 

A pénztári nyilvántartás céljára szabvány nyomtatványokat (számítógéppel előállított 

bizonylatot) kell alkalmazni, a használatba vétel előtt a nyomtatványtömböket a jegyzőnek 

hitelesítenie kell. 

A bevételi és kiadási pénztárbizonylatok, szigorú számadási kötelezettség alá vont 

nyomtatványok, tehát azokat ennek megfelelően a pénztárosnak nyilván kell tartani. 
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A bizonylatok felhasználásának ellenőrzése érdekében csak folyamatos sorszámmal ellátott 

bizonylattömböket szabad felhasználásra kiadni. 

 

A bevételi és kiadási pénztárbizonylathoz minden esetben csatolni kell az alapbizonylatokat.  

 

Alapbizonylat: a számla, készpénzjegyzék, a bérjegyzék, az útiköltség-elszámolás, ki- vagy 

befizetéseket elrendelő utalvány, stb. (Szt. 166. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján) 

 

A pénztárbizonylatokat tollal kell kiállítani. A rontott pénztárbizonylatot érvényteleníteni kell 

(stornó jelzéssel) és helyette új bizonylatot kell kiállítani. A rontott bizonylatot (annak 

valamennyi példányát a bizonylattömbben a tőpéldányokkal együtt) meg kell őrizni. 

 

4.2. A pénztári bevételek bizonylatolása 

A házipénztár befizetésekről - a vonatkozó alapbizonylatokkal egyezően - bevételi pénztárbizonylatot 

kell kiállítani. A bevételezendő összeget a bizonylat fejrészében számmal és betűvel kell feltüntetni. A 

táblázatos rész soraiban a bevételezendő összeget készpénzforgalmi jogcím, könyvelési számlaszám 

és tétel szerint is részletezni kell. A részletezett összegeket össze kell adni és az összeadás eredményét 

a nyomtatvány összesen rovatában kell feltüntetni. Az összesen rovatban szereplő összegnek minden 

esetben meg kell egyeznie a fejrészben számmal és betűvel feltüntetett összeggel. A pénztárbizonylat 

táblázatos részének üres sorait áthúzással érvényteleníteni kell. 

A bevételi pénztárbizonylatot a befizetett és a bizonylaton bevételezett összeg azonosságának 

igazolása céljából a befizetővel alá kell íratni. Nem személyes befizetés esetén a befizető aláírása 

céljára szolgáló rovatban hivatkozni kell a vonatkozó okiratra (pl. postautalvány). A pénz átvételét a 

bizonylaton a pénztárosnak kell aláírásával igazolnia.  

 

A bevételi pénztárbizonylatot alá kell írni: 

– a bizonylatot kiállítónak,  

– az utalványozást, ellenőrzést végzőnek, 

– és a könyvelőnek. 

A bevételi pénztárbizonylatot átírással vagy számítógéppel, három példányban kell kiállítani.  

– Az első példány a könyvelés bizonylata, ehhez kell csatolni a pénztári alapbizonylatokat 

(a csatolt okmányok darabszámát a bizonylat “Melléklet” rovatában kell feltüntetni), 

majd a bizonylatokat a vonatkozó pénztárjelentéssel együtt kell könyvelésre átadni.  

– A második nyugtapéldányt a befizetés teljesítését igazoló elismervényként a 

befizetőnek kell átadni. 

– A harmadik példány a tömbben marad és azt igazolásul, a pénztáros őrzi meg. 

4.3. A pénztári kifizetések bizonylatolása 

Minden házipénztári kifizetésről – az alapbizonylatokkal egyezően – Kiadási 

pénztárbizonylatot kell kiállítani. A bizonylatot értelemszerűen azonos módon kell kiállítani a 

Bevételi pénztárbizonylattal. 

A pénztáros csak szabályszerűen kiállított, utalványozásra jogosult személy utalványozásával 

ellátott kiadási pénztárbizonylat alapján fizethet ki a pénztárból összegeket. A pénztáros 

utalványozás nélkül vagy a pénz átvételét ideiglenes jelleggel elismerő nyugta (ún. bon) alapján 

kifizetést nem teljesíthet. 

 

A pénztárosnak meg kell állapítania, hogy a pénzért jelentkező személy jogosult-e a pénz 

felvételére. Ha a pénz felvételére jogosult nem személyesen jelenik meg a pénztárban, 
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megbízottja részére az összeg csak szabályszerűen kiállított meghatalmazás ellenében fizethető 

ki. A meghatalmazást a kiadási pénztárbizonylathoz kell csatolni. 

 

Egy kiadási pénztárbizonylaton általában csak egy személy vehet át pénzt. Egy bizonylattal több 

személy részére csak akkor lehet pénzt kifizetni, ha valamennyi érdekelt ugyanazon a napon 

veszi fel járandóságát. A pénzfelvétel igazolása ebben az esetben az átvevők aláírásával a 

pénztári alapokmányon történik. 

A pénz átvevőjének személyazonosságát személyi igazolvánnyal kell igazolnia. 

A kifizetés megtörténtekor a kiadási pénztárbizonylatot a pénztárosnak (kifizető) alá kell írnia. 

A bizonylatot kiállító, utalványozó, ellenőrző és könyvelő, ill. ellenőrzést végző és könyvelő 

szintén köteles feladata végrehajtásának igazolásául a kiadási pénztárbizonylatot aláírni. 

 

A kiadási pénztárbizonylatot átírással, két példányban kell kiállítani.  

– Az első példány a könyvelés bizonylata. E példányhoz kell csatolni a pénztári 

alapokmányokat (a csatolt okmányok darabszámát a bizonylat “Melléklet” rovatában kell 

feltüntetni), majd a bizonylatokat a vonatkozó pénztárjelentéssel együtt kell könyvelésre 

átadni.  

– A második, a tőpéldány a tömbben marad és azt igazolásul, a pénztáros őrzi meg. 
 

4.4. Előleg, ellátmány kifizetésének rendje 

A költségvetési szerveknél, a nemzetiségi önkormányzat kivételével a polgármester 

(akadályoztatása esetén alpolgármester), a nemzetiségi önkormányzat esetében a nemzetiségi 

önkormányzat elnöke (akadályoztatása esetén elnök-helyettes) a 6. melléklet szerinti írásos 

engedélye alapján a dolgozók (nemzetiségi önkormányzat esetében a testület tagja) esetenként – 

szabályszerű utalványozás alapján – határidőhöz kötött elszámolási kötelezettséggel a pénztárból 

előleget vehetnek fel. Az előleg felvételére és elszámolására a B.Sz.ny.13-134/N.r.sz. 

Készpénzigénylés elszámolásra, és a D.Sz.ny. 12-53/N.r.sz. Üzemanyag előleg elszámolás 

elnevezésű szabvány nyomtatványokat kell használni.  

Készpénzt a pénztáros elszámolásra csak a következő célokra adhat ki: 

– kiküldetési költségre, 

– beszerzésre, 

– reprezentációra, 

– postaköltségre, 

– üzemanyag vásárlásra, 

– ellátmányra. 

Kivételesen indokolt esetben polgármester (nemzetiségi önkormányzat esetében az elnök) adhat 

írásban engedélyt a fenti jogcímeken kívül, készpénz elszámolásra történő kiadására. 

 

Az elszámolásra kiadott előlegekről a pénztáros nyilvántartást vezet a B.Sz.ny.13-135. 

r.sz. Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása elnevezésű nyomtatványon. A 

nyilvántartásban fel kell tüntetni: 
 

– a kiadás keltét és tételszámát, 

– a felvevő nevét, 

– az összeg jogcímét, 
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– az igénylést aláíró vezető nevét, 

– a felvett összeget, 

– az elszámolás határidejét (mely egyéb előírások hiányában a 30 

napot nem haladhatja meg), 

– a felhasznált összeget, 

– az elszámolás keltét, 

– az esetlegesen visszafizetett összeget, 

– a bevételezés tételszámát. 

 

Az elszámolási kötelezettséggel kiadott összegek a pénztár pénztárkeretét nem terhelik. 

 

Az anyagbeszerzők, intézményi dolgozók amennyiben készpénzzel vásárolnak, a felvett 

előleggel a pénztárnak 15 napon belül, 12.00 óráig kötelesek elszámolni. 

 

Kiküldetéssel kapcsolatos előleg és költség elszámolásához a B.Sz.ny. 18-70. r.sz. Belföldi 

kiküldetési utasítás és költségelszámolás elnevezésű nyomtatványt kell használni.  

Amennyiben úti- vagy szállodai költség miatt a kiküldöttnek előlegre van szüksége, akkor az 

utalványozásra jogosult személy a nyomtatvány megfelelő kitöltésével és aláírásával a pénztárnak 

utasítást ad a készpénz előleg kifizetésére. A készpénz előleges úti rendelvényekről a 

pénztárosnak nyilvántartást kell vezetnie és az elszámolási határidőt az úti rendelvény jobb alsó 

szélére, elő kell jegyezni. 

 

A kiküldetéssel kapcsolatban kiadott előlegekkel, illetve költségekkel 

– belföldi kiküldetés esetén a munkahelyen történő (előírt) jelentkezést követő 10 napon 

belül, 

– a külföldi kiküldetés esetén szintén 10 napon belül 

 

kell elszámolni. 

 

Valamennyi elszámolási kötelezettséggel felvett készpénzzel az előírt határidőkön kívül 30 

napon belül 12.00 óráig – az elszámolási esedékességtől függetlenül – el kell számolni. Ez alól 

kivételt képeznek az áthúzódóan kiküldetésben tartózkodók.  

A költségvetési szerv által a dolgozó részére adott előleg amennyiben 30 napot meghaladóan is 

fenn áll, abban az esetben az előleget kamatkedvezmény miatti adó terheli. Az adót ebben az 

esetben a munkavállaló fizeti meg. (A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 

72. § (4) bekezdés c) pontja)  

 

Újabb készpénz előleget utólagos elszámolásra csak akkor lehet igényelni és kiadni, ha az igénylő 

korábbi elszámolási kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. Kivételt képezhet az az eset, ha 

kisebb vásárlásra felvett előleg valamely oknál fogva aznap nem kerülhet felhasználásra, de 

ugyanakkor más célú, promt jellegű beszerzésre van szükség. 

 

Az utólagos elszámolásra kiadott előlegek határidőre történő elszámolásának elmulasztása esetén 

az előleget felvett dolgozót írásban fel kell szólítani. Amennyiben a felszólítás ellenére sem 

számol el az előleggel a dolgozó, akkor az eseményt jelenteni kell a jegyzőnek. Abban az 

esetben, ha a tett intézkedésének nincs eredménye, akkor a felvett készpénz összegétől függően 

kártérítési, illetve bűnügyi eljárást kell kezdeményezni. 
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A költségvetési szervhez kapcsolódó gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési 

szerv(ek) havonta 50.000-500.000 Ft összegű ellátmányban részesülhetnek, alábbiak szerint: 

 

a) maximum 500.000 Ft összegű ellátmányban a következő intézmények: 

- Érsekvadkerti Intézmények Konyhája, 

- Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény, Könyvtár és Ifjúsági Ház, 

 

b) a szabályzat hatálya alá tartozó további költségvetési szervek maximum 150.000 Ft összegű 

ellátmányban részesülhetnek. 

  

 Az ellátmánnyal minden hónap utolsó napján – bizonylatokkal alátámasztottan, az ezzel írásban 

megbízott dolgozó által – el kell számolni. 

 

Az ellátmányból a következő kifizetések teljesíthetők (pl.): 

 

- postai szolgáltatás; 

- kisösszegű szolgáltatási kiadások; 

- reprezentációs kiadás; 

- stb. 

 
A készpénzben történő kifizetésekért és az elszámolás teljesítéséért az adott költségvetési szerv 

vezetője a felelős. 

 

A pénztárat nem működtető – ellátmányban részesülő – gazdasági szervezettel nem rendelkező 

költségvetési szerv(ek) a pénzszállításra vonatkozó szabályok betartása mellett, együttműködve a 

kijelölt költségvetési szervvel vehetnek fel készpénzt a saját fizetési számlájukról. A felvett 

készpénzt a kijelölt költségvetési szerv pénztárosa bevételezi, szükség esetén kifizetést teljesít és 

elkülönítetten kezeli.  

4.5. A munkabér kifizetésének szabályai  

4.5.1. A munkabér felvétele a pénzintézettől 

 A pénztáros a munkabérek kifizetése céljából csak a készpénzben ténylegesen kiadható (nettó) 

járandóságot veheti fel. A pénz felvételére a fizetési napon kerülhet sor.  

 

4.5.2.A munkabérek kifizetése 

 . 
A költségvetési szerveknél a dolgozók pénzforgalmi számláira történő utalással kerül sor a 

munkabérek kifizetésére. Az utalás a Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve által 

megküldött csoportos átutalási jegyzék felhasználásával történik. Készpénzben történő kifizetésre 

csak kivételes esetben kerülhet sor, illetve azok részére, akik nem rendelkeznek folyószámlaszámmal 
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4.5.3.  Bérfizetési napon fel nem vett munkabérek 
 

Ha a dolgozó a bérfizetés napján távol van, a munkabérének átvételére másnak meghatalmazást 

nem adott, vagy munkabérét előzetesen nem vette fel, előzetes megbízása alapján a részére járó 

összeget legkésőbb a bérfizetés napját követő második munkanapon belföldi postautalványon, 

vagy pénzintézeti postautalványon el kell küldeni lakcímére vagy az általa megjelölt 

tartózkodási helyre. 

A belföldi postautalványon történő kifizetés esetén a postai feladóvényt a fizetési jegyzékhez 

kell csatolni. 

A dolgozónak járó (nettó) munkabért teljes összegben a bérfizetés napján kiadásba kell 

helyeznie a pénztárnak. A dolgozók által fel nem vett, illetve a részükre postán el nem küldött 

munkabéreket a bérfizetés napján vissza kell vételezni a házipénztárba. Az ilyen összeggel a 

pénztárzárlatkor a házipénztárban tartható készpénz összege nem növelhető. 

A pénztáros a fel nem vett munkabéreket köteles tételesen nyilvántartani. 

A nyilvántartásnak a következő adatokat kell tartalmaznia: 

− sorszám, 

− dolgozó neve, 

− fel nem vett összeg, 

− a bérfizetés időpontja, 

− a visszavételezés időpontja, 

− a bevételi pénztárbizonylat száma, 

− a postán történő elküldés időpontja, 

− pénztárból történő kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat száma és a kifizetés 

időpontja. 

 

5. A házipénztáron kívüli pénzkezelés szabályai, az elszámolás rendje 

     Ún.  külső pénzkezelési (pénzbeszedő) helyek csak az étkezési térítési díjak beszedésére 

működnek. Az intézmények, melyekben pénzbeszedés történik: 

 

a) Öregek Egyesített Szociális Intézményében, az intézményvezető által,  

b) a Petőfi Sándor Általános Iskolában (óvodai, iskolai intézményi térítési díjakat érintően), 

óvodatitkár által. 

 

 A beszedett étkezési térítési díjak összegét a pénzbeszedéssel megbízott személyek az 

Érsekvadkerti Intézmények Konyhájának számlájára kötelesek haladéktalanul, de legkésőbb a 

beszedést követő nap 12.00 óráig befizetni. A bevételek tárolása (amennyiben a pénzbeszedés 

napján nem kerül az Érsekvadkerti Intézmények Konyhájának számlájára befizetésre) az Öregek 

Egyesített Szociális Intézményében, valamint az Ary Erzsébet Óvodában, páncélszekrényében, 

vaskazettában történik. 

 

 A pénzbeszedőket teljes anyagi felelősség terheli az általuk kezelt pénz tekintetében. A 

pénzbeszedőknek ezt a tényt írásbeli nyilatkozatban kell rögzíteni, melyet a szabályzat 2/C-D. 

mellékletei tartalmaznak. A pénzbeszedő által aláírt nyilatkozat megőrzéséért a jegyző felelős. 
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6. Pénztári jelentés, pénztár zárása 

A pénztárosnak minden pénztári befizetést és kifizetést idősorrendben a pénztárjelentésbe fel kell 

jegyeznie. 

A pénztárjelentés minden hónap utolsó napján készül számítógépen, ASP rendszerben. 

ASP tehnikai akadálya esetén kézi nyilvántartás vezetése során a következő nyomtatványok 

használhatók: 

Bizonylat megnevezése Bizonylat száma 

Időszaki pénztárjelentés B.Sz.ny. 13-20/új.r.sz. 

Napi pénztárjelentés B.Sz.ny. 13-24. r.sz. 

Napi pénztárjelentés nagy forgalmú pénztárak részére B.Sz.ny. 13-26.r.sz. 

A szabványnyomtatványt használatba vétel előtt a jegyzőnek hitelesítenie kell. 

A pénztárjelentésben fel kell jegyezni: 

– a befizetések és kifizetések hivatkozási sorszámát a pénztárbizonylat alapján, 

– a gazdasági esemény rövid, de pontosan meghatározható szöveges leírását 

(főkönyvi számot), 

– a befizetett, illetve kifizetett összeget. 

Egy időszak forgalmi tételeinek feljegyzéséhez, amennyiben több lapot kell felhasználni az utolsó 

oldalon, az üres sorokat áthúzással érvényteleníteni kell. 

A pénztári nyilvántartásban elszámolt bevételi és kiadási tételek bizonylatain az elszámolás 

tényét meg kell jelölni. (Hivatkozás a pénztárkönyv oldal és sorszámára, bélyegző, vagy egyéb 

jelzés alkalmazásával.) 

 

A pénztáros pénztárzárlatot havonta köteles készíteni.  Pénztárzárlatot kell készíteni ezen kívül, 

ha a pénztárost helyettesíteni kell, vagy beosztásából a pénztáros távozik. 

A pénztárzárlat alkalmával a pénztári nyilvántartásokat le kell zárni. A pénztárban kezelt pénzt, 

értéket, bizonylatokat és a nyilvántartásokat a helyettesnek át kell adni. Az átvétel alkalmával az 

átvevőnek meg kell győződnie az elszámolások helyességéről. A pénztárzárlatnál jelen kell lennie 

az átadónak, átvevőnek és a pénztárellenőrnek. 

 

Ha az átadásnál az átadó bármely ok miatt nem tud jelen lenni, akkor az átadó helyett pénztáros 

helyettesnek kell jelen lenni. 

 

A pénztárjelentést 2 példányban kell készíteni, melyből  

− az első példányt - a mellékletekkel együtt - a könyvelés részére kell átadni, 

− a második példány a tömbben marad és a pénztáros őrzi meg. (csak szabvány 

nyomtatvány használata esetén) 

A pénztárzárás során: 

– meg kell állapítani címletenkénti részletezésben a pénztárban levő készpénz-

állományt, 

– meg kell állapítani továbbá a pénztárjelentés alapján a bevételek és kiadások 

napi végösszegét, az előző napi készpénzmaradvány figyelembevételével a 

pénztár feljegyzései szerinti egyenleget, 

– egyeztetni kell a megállapított egyenleget és a tényleges készpénzállományt, 
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– az egyeztetés során megállapított eltérést még a megállapítás napján fel kell 

deríteni, ha ez nem vezet eredményre az eltérést rendezni kell. 

 

Az eltérés rendezéséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a jelenlévő személyeknek alá kell 

írni. A többletet a pénztárba be kell vételezni, a hiányt pedig a pénztáros befizetési 

kötelezettségeként elő kell írni. 

V. 

VALUTAPÉNZTÁR 
 

A valutapénztár kezelése során a szabályzat IV. fejezet forint pénztárra vonatkozó előírásokat 

kell alkalmazni a következő eltérésekkel. 

 

1.  A valutapénztár kezelésnek általános szabályai 
 

A valutapénztárban lévő külföldi fizetőeszközöket valuta-nemenként elkülönítetten kell kezelni, 

kimutatni és elszámolni. 

 

A valutapénztár forgalmáról a kiadásokat és a bevételeket tételenként be kell vezetni a 

devizapénztár jelentésbe. A pénzár jelentés céljára a C.318-123/V.r.sz. Devizapénztár-jelentés 

elnevezésű nyomtatványt kell használni.   

 

A pénztárzárást naponta kell végezni, amikor forgalom van.  A valutapénztár jelentést 

valutanemenként kell készíteni. A jelentésben, valutában és forintban is fel kell tüntetni az 

értékeket. Minden tranzakciónál az árfolyamot is szerepeltetni kell. 

 

Pénztárhiány és többlet esetén azonosan kell eljárni, mint a forint pénztárnál. 

  

2.  A valutapénztár bevételei, azok bizonylatolása 

– a devizabetét számláról történő valutafelvétel, 

– a hitelintézettől vásárolt valuta, 

–  teljesítmény ellenértékeként a valutapénztárba befizetett valuta, 

– a külföldi alapító tagok által a jegyzett tőkén belüli részesedésre a 

valutapénztárba befizetett, konvertibilis valutában teljesített hozzájárulások, 

– a kiküldetésre kiadott valutaellátmány visszafizetése, 

– egyéb valuta befizetések, stb. 

 

A valutapénztárban a valuta bevételezések és visszavételezések elszámolására a C. 318-119 r.sz. 

Deviza (valuta) bevételi pénztárbizonylat elnevezésű nyomtatványt kell használni. 

A valuta bevételi pénztárbizonylatot – átírással - három példányban kell kiállítani, melyből  

– az első példány a könyvelés bizonylata,  

– a második példány a befizető részére elismervény az összeg átvételéről,  

– a harmadik példány a tőpéldány a tömbben marad a pénztári befizetés 

bizonylataként. 
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3.  A valutapénztár kiadásai, azok bizonylatolása 

– a külföldi kiküldetésben lévő dolgozók részére valutában történő kifizetések 

(napidíj, költségtérítés, stb.), 

– személyi jellegű egyéb kifizetések, 

– az elszámolásra kiadott valutaellátmány kifizetésének összegei, 

– kisebb beszerzésekre és egyéb elszámolásra kiadott összegek, 

– devizabetét számlára történő befizetések, 

– valuta átváltása más valutára, vagy forintra a hitelintézetnél, 

– egyéb valuta kifizetések. 

 

A valuta ellátmányok és egyéb kiadási tételek kifizetéséhez  

C.318-120 r.sz. Deviza (valuta) kiadási pénztárbizonylat elnevezésű nyomtatványt kell 

használni.  

 

A pénztárbizonylatot – átírással – két példányban kell kiállítani, melyből  

– az első példány a könyvelés bizonylata,  

– a második példány a tömbben marad a kifizetés bizonylataként. 

VI. 

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉS RENDJE 

 

1.  Pénz és értékcikkek tárolása 

A pénztárban elkülönítetten kell tárolni az alábbi értékeket: 

– a belföldi fizetőeszközöket címletenként, 

– a külföldi fizetőeszközöket (valuta) valutanemenként, címletenként, 

– az értékeket, 

– a letéteket, az értékpapírokat, 

– a csekkeket, 

– a csekk kártyákat, a hitelkártyákat, 

– a hitelleveleket, a szigorú számadású bizonylatokat. 

 

A házipénztárban idegen - más szervezetek, saját alkalmazottak vagy más személyek - pénzét, illetve 

értékét a polgármester-jegyző együttes, írásos külön engedélyével szabad tartani. Ezen idegen 

pénzeket és értékeket elkülönítetten kell kezelni és nyilvántartani. A nyilvántartásnak a következő 

adatokat kell tartalmaznia: 

– a letét keletkezésének időpontja, 

– a letétet elhelyező neve és címe, 

– a letét tartalma, 

– a letét jogcíme és a rendelkezés száma, 



 

29 
 

– a kiadás időpontja, 

– a kiadást elrendelő rendelkezés száma, 

– az átvevő neve és címe, 

– az átvevő aláírása. 

 

2.  Értékpapírok kezelése, nyilvántartása 

 
A pénztárban kell elhelyezni, őrizni és nyilvántartani a költségvetési szervek tulajdonát képező 

értékpapírokat. 

 

Az értékpapírok állományában bekövetkezett változást minden esetben dokumentálni kell. 

Az értékpapír állományának növekedése esetén (bevételezéskor) bevételi pénztárbizonylatot kell 

kiállítani. A bevételi pénztárbizonylat borítóján jól látható módon fel kell tüntetni az 

„ÉRTÉKPAPÍR” megnevezést, hogy az elkülöníthető legyen a pénz bevételezésére szolgáló 

bizonylatoktól.  

 

Az értékpapír bevételezéséről három példányú bevételi pénztárbizonylatot kell kiállítani, 

melyből: 

− első példányát a könyvelés közvetlenül kapja, 

− a második példányát az értékpapírt pénztárban elhelyező személy kapja, 

− a harmadik példánya a tömbben marad, melyen a könyvelés igazolja az első 

példány átvételét. 

 

Az értékpapír állományának csökkenése esetén (kiadáskor) kiadási pénztárbizonylatot kell 

kiállítani. A kiadási pénztárbizonylat borítóján jól látható módon fel kell tüntetni az 

„ÉRTÉKPAPÍR” megnevezést, hogy az elkülöníthető legyen a pénz kifizetésére szolgáló 

bizonylatoktól.  

Az értékpapírt a pénztárból minden esetben csak a polgármester-jegyző együttes, írásos 

engedélyével lehet kiadni.  

 

Az engedélynek tartalmaznia kell: 

− az értékpapír felvételére jogosult nevét, 

− az értékpapír megnevezését, 

− az értékpapír sorozat és sorszámát, 

− az értékpapír névértékét, 

− az értékpapír pénztárból történő kivételezésének okát, 

− az engedélyező aláírását. 

 

Az engedélyt a pénztáros az értékpapírokról vezetett nyilvántartás mellékleteként köteles 

megőrizni. 

 

Az értékpapír kiadásáról két példányú kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani, melyből: 

− első példányát a könyvelés közvetlenül kapja, 

− a második példánya a tömbben marad, ezen a példányon igazolja a könyvelés az 

első példány átvételét. 
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A pénztárban elhelyezett értékpapírokról analitikus nyilvántartást kell vezetni a bizonylati 

szabályzatban foglalt előírások szerint. 

 

3.  A pénztár által használt bizonylatok nyilvántartása, kezelése 

 A pénztárban használt bevételi, kiadási pénztárbizonylatok szigorú számadás alá tartoznak. 

Azokat a pénztárosnak - felhasználásra - történő kiadás előtt a pénztárellenőri feladatokat 

ellátó dolgozó őrzi és tartja nyilván. 

 

A nyilvántartásnak – bizonylat nemenként - a következőket kell tartalmaznia: 

−  sorszám, 

−  a pénztáros részére történő átadás időpontja, 

−  az átvevő neve, 

−  az átvevő aláírása. 

 

A használatból kivont (betelt, év végével lezárt) bizonylat-nyomtatványokat a pénztárosnak 

kell megőriznie. 

 

A pénztárjelentést, mint analitikus nyilvántartást, valamint a kiadási és bevételi 

pénztárbizonylatokat legalább 8 évig kell olvasható formában megőrizni a számvitelről szóló 

2000. évi C. törvény alapján. 

 

A pénztárból bizonylatot kiadni csak polgármester-jegyző együttes írásbeli engedélyével és 

átvételi elismervény ellenében szabad. 

VII. 

UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS 

A FEUVE keretében a házipénztáron keresztül lebonyolított készpénzforgalom szabályszerű 

végrehajtását, a szabályzatban nevesített felelősök meghatározott feladatainak elvégzését a jegyző 

időközönként (negyedévenként) ellenőrzi. Az ellenőrzést írásban dokumentálni kell, arról 

jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek módját a 6. melléklet tartalmazza. 

 

Amennyiben az utólagos vezetői ellenőrzést végző jegyző szabálytalanságot állapít meg, abban az 

esetben kezdeményezi a felügyeleti szerv felé az érintett felelősségre vonását. 

VIII. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A pénzkezelési szabályzat 2018. július 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az addig hatályos 

pénzkezelési szabályzat hatályát veszti. 

A jegyzőnek kell gondoskodni, hogy a pénzkezelési szabályzatban foglalt előírásokat az érintett 

munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzat 7. mellékletében szereplő megismerési 

nyilatkozaton aláírásukkal igazolják a hatálybalépés napjával egyidejűleg. 

Az érintett dolgozók munkaköri leírásában szerepeltetni kell a pénzkezelési szabályzatban nevesített 

felelősségi, hatás és jogköröket, melyek elkészítéséért a jegyző a felelős. 

A Pénzkezelési Szabályzatban nevesített nyomtatványok a 2. függelék részei. 

 
Érsekvadkert, 2018. június 27. 
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………………………………………………..    …………………………………………….. 

polgármester                  jegyző 

 

………………………………………………..    …………………………………………….. 

Ary Erzsébet Óvoda intézményvezetője             Öregek Egyesített Szociális    

Intézményének vezetője 

 

………………………………………………..    …………………………………………….. 

Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény,        Érsekvadkerti Intézmények Konyhája 

       Könyvtár és Ifjúsági Ház vezetője                   vezetője 

 

………………………………………………..    …………………………………………….. 

Gazdasági, Műszaki ellátó és Szolgáltató      Érsekvadkert Község Roma Nemzetiségi 

                 Szervezet vezetője       Önkormányzatának elnöke 
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1. melléklet  

 

 

K I M U T A T Á S 

 

a bankszámla felett rendelkezni jogosult személyekről, 

a Pénzkezelési Szabályzat II. 3. pontja szerint  

 

 

Név Beosztás Aláírás minta 

Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester  

Valent József alpolgármester  

dr. Szabó Bence jegyző  

Petényi Pálné pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző  

Laczóné Jakubecz Judit adóügyi ügyintéző  

Dósa Ferencné igazgatási ügyintéző  

Ősziné Kaba Lívia Ary Erzsébet Óvoda vezetője  

Gyurcsek Anna Öregek Egyesített Szociális 

Intézménye vezetője 

 

Csabák István Mikszáth Kálmán Közművelődési 

Intézmény, Könyvtár és Ifjúsági 

Ház vezetője 

 

Veres Ágnes Érsekvadkerti Intézmények 

Konyhája vezetője 

 

Kovács János  Gazdasági, Műszaki, Ellátó és 

Szolgáltató Szervezet vezetője 

 

Kovács Csaba Érsekvadkert Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke 

 

Lakatos Csaba Érsekvadkert Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnök-helyettese 
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2/A. melléklet 

 

 

 

N Y I L A T K O Z A T 

 

 

 

 

Alulírott Petényi Pálné pénztáros (pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző) tudomásul veszem, 

hogy a Pénzkezelési Szabályzat hatálya alá tartozó költségvetési szervek házipénztárában 

kezelt valamennyi eszköz és egyéb értékek kezeléséért teljes anyagi felelősség terhel. 

Amennyiben indokolttá válik, úgy helyettesítve a – Pénzkezelési Szabályzat IV. 5. pontja 

szerinti – pénzbeszedő helyeken, szintén teljes anyagi felelősséggel tartozom az étkezési 

térítési díjak pénzbeszedése során. 

 

 

 

 

 

Érsekvadkert, 2018. június 27. 

 

 

 

 

 

        …………………………………… 

   Petényi Pálné 
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2/B. melléklet 

 

 

 

N Y I L A T K O Z A T 

 

 

 

 

Alulírott Laczóné Jakubecz Judit pénztáros-helyettes (adóügyi ügyintéző) tudomásul 

veszem, hogy a Pénzkezelési Szabályzat hatálya alá tartozó költségvetési szervek 

házipénztárában kezelt valamennyi eszköz és egyéb értékek kezeléséért a pénztáros 

helyettesítésének időtartama alatt teljes anyagi felelősség terhel. 

 

 

 

 

Érsekvadkert, 2018. június 27. 

 

 

 

 

 

        …………………………………… 

     Laczóné Jakubecz Judit 
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2/C. melléklet 

 

 

 

N Y I L A T K O Z A T 

 

 

 

 

Alulírott Gyurcsek Anna (Öregek Egyesített Szociális Intézménye vezetője) tudomásul 

veszem, hogy a Pénzkezelési Szabályzat IV. 5. pontjában foglaltak szerint, az étkezési térítési 

díjak beszedése során, az általam kezelt pénz tekintetében teljes anyagi felelősség terhel. 

 

 

 

 

Érsekvadkert, 2018. június 27. 

 

 

 

 

 

        …………………………………… 

                         Gyurcsek Anna 



 

36 
 

2/D. melléklet 

 

 

 

N Y I L A T K O Z A T 

 

 

 

 

Alulírott Puzsár Lászlóné (Ary Erzsébet Óvoda óvodatitkára) tudomásul veszem, hogy a 

Pénzkezelési Szabályzat IV. 5. pontjában foglaltak szerint, az iskolai-óvodai étkezési térítési 

díjak beszedése során, az általam kezelt pénz tekintetében teljes anyagi felelősség terhel. 

 

 

 

 

Érsekvadkert, 2018. június 27. 

 

 

 

 

 

        …………………………………… 

                         Puzsár Lászlóné
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3. sz. melléklet 

 

 

K I M U T A T Á S 

 

utalványozásra jogosult személyekről, 

a Pénzkezelési Szabályzat  IV.2.5. pontja szerint  

 

 

Név Beosztás Aláírás minta 

Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester  

Valent József alpolgármester  

dr. Szabó Bence jegyző  

Dósa Ferencné igazgatási ügyintéző  

Ősziné Kaba Lívia Ary Erzsébet Óvoda vezetője  

Gyurcsek Anna Öregek Egyesített Szociális 

Intézménye vezetője 

 

Csabák István Mikszáth Kálmán Közművelődési 

Intézmény, Könyvtár és Ifjúsági 

Ház vezetője 

 

Veres Ágnes Érsekvadkerti Intézmények 

Konyhája vezetője 

 

Kovács János  Gazdasági, Műszaki, Ellátó és 

Szolgáltató Szervezet vezetője 

 

Kovács Csaba Érsekvadkert Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke 

 

Lakatos Csaba Érsekvadkert Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnökhelyettese 
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4. melléklet 

 

……………………………………………..    

költségvetési szerv/intézmény megnevezése         

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

(költségvetési szervenként/intézményenként értelemszerűen kell kitölteni!) 

 

 

Készült:  201…. év…….….hó ….nap alkalmával a ….……………………………………… 

(Költségvetési szerv/intézmény) pénztárhelyiségében. 

 

Tárgy:     Pénztárrovancs 

 

 

Jelen vannak:    .................................................pénztár ellenőr 

                .................................................. pénztáros 

 

 

A költségvetési szerv/intézmény pénztárában 201.. ……………….. …-én pénztárrovancsot 

végeztünk. 

A rovancs eredménye: 

 

 

Megnevezés 

Pénztáros  

szerint 

Pénztárellenőr 

szerint 
Hiány/többlet(+-) 

Ft Ft Ft 

Készpénz összege    

Értékpapírok összege    

Étkezési utalványok összege    

Bélyegek összege    

…………………    

 

A rovancs eredményeként a pénztárban …………. Ft (hiány, többlet) mutatkozott az 

ellenőrzés időpontjában. 

 

k.m.f. 

 

 
……………………………….. 

pénztáros 

……………………………….. 

pénztárellenőr 
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5. melléklet 

 

……………………………………………..    

költségvetési szerv/intézmény megnevezése         

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

(költségvetési szervenként/intézményenként értelemszerűen kell kitölteni!) 

 

 

Készült: 201…. év…….….hó ….nap alkalmával a ….………………….. költségvetési 

szerv/intézmény pénztárhelyiségében. 

 

Tárgy:  Házipénztár átadás-átvétel 

 

 

Jelen vannak:    ....................................................  pénztár ellenőr 

                ....................................................  pénztárt átadó 

                ....................................................  pénztárt átvevő 

 

 

 

A költségvetési szervnél/intézménynél a pénztárosi teendőket 201........................-től a korábbi 

pénztáros .................... (betegsége, munkaviszonyának megszűnése) miatt 

.......................................... (név) látja el. 

Az előzőekben említett okok miatt a pénztárátadás során az alábbi értékek, bizonylatok 

kerülnek átadásra illetve átvételre: 

 

 

a) Használatban lévő bizonylatok 

 

Bizonylat megnevezése 
Bizonylat sorszáma 

- tól - ig 

Pénztárjelentés   

Kiadási pénztárbizonylat   

Bevételi pénztárbizonylat   

Valuta Bevételi pénztárbizonylat   

Valuta Kiadási pénztárbizonylat   

Valuta Pénztárjelentés   

Készpénz-felvételi utalvány   

"Értékpapír" bevételi pénztárbizonylat   

„Értékpapír" kiadási pénztárbizonylat   

Nyilvántartás az értékpapírokról ............ (db) 

Pénzforgalmi betétkönyv ................……( sorszám) 
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b) Használatból kivont (betelt) bizonylatok 

 

Bizonylat megnevezése 
Bizonylat sorszáma 

- tól - ig 

Pénztárjelentés   

Kiadási pénztárbizonylat   

Bevételi pénztárbizonylat   

Valuta Bevételi pénztárbizonylat   

Valuta Kiadási pénztárbizonylat   

Valuta Pénztárjelentés   

Készpénz-felvételi utalvány   

"Értékpapír" bevételi pénztárbizonylat   

„Értékpapír" kiadási pénztárbizonylat   

 

Nyilvántartás az értékpapírokról ............ (db) 

Pénzforgalmi betétkönyv ................……( sorszám) 

 

c) Páncélszekrény, lemezszekrény, vaskazetta kulcsa: ...................     (db) 

 

 

d) Értékpapírok 

       .......................... megnevezés........... sorszám ......db szám.......... érték 

 

 

e) Készpénz:  

 

       .......................... Ft, mely összeg a következő címletekben került átadásra: 

 

 

       .......................... (valutanemenként), mely összeg a következő címletekben került 

átadásra:  

 

 

 

 k.m.f. 

 

 
……………………………….. 

átadó 

……………………………….. 

átvevő 

 

 

 

……………………………….. 

pénztárellenőr 
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6. melléklet  

………………………………………………    

költségvetési szerv/ intézmény megnevezése 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

(költségvetési szervenként/intézményenként értelemszerűen kell kitölteni!) 

 

 

Készült: 201…. év…….….hó ….nap alkalmával a …….………………….. költségvetési 

szerv/ intézmény pénztárhelyiségében. 

 

Tárgy: Utólagos vezetői ellenőrzés 

 

Jelen vannak:   ………………………………….. jegyző/intézményvezető 

                                       ………………………………….. pénztár ellenőr 

                 ………………………………….. pénztáros 

                 ………………………………….. pénztáros helyettes 

                                     ………………………………….. stb.(érintett dolgozó) 

 

A polgármesteri hivatal/költségvetési szerv/intézmény házipénztárán keresztül lebonyolított 

készpénzforgalom szabályszerű végrehajtását a 201… …. (hó)…… (napjától) a 201……. 

(hó)……..(napjáig) terjedő időszakra vonatkozóan az utólagos vezetői ellenőrzés keretében  

………………………………… jegyző ellenőrizte. Az ellenőrzés az alábbi tevékenységekre 

terjedt ki: 

 

− a szabályzatban meghatározott pénztárellenőri feladatok végrehajtására; 

− a bevételi és kiadási pénztárbizonylatok szigorú számadású nyomtatványként 

történő nyilvántartására; 

− a bevételi és kiadási pénztárbizonylatokon az ellenőrzési jogkört gyakorlók 

(ellenjegyző, érvényesítő, szakmai teljesítést igazoló) feladatának végrehajtására; 

− stb. 
 

Az utólagos vezetői ellenőrzés során szabálytalanságot nem állapítottam meg, a feladatokat az 

érintettek a pénzkezelési szabályzatban előírtak szerint végezték. (vagy pl.) 
 

Az utólagos vezetői ellenőrzés során megállapítottam, hogy a bevételi pénztárbizonylatokat a 

pénztáros nem tartotta nyilván a pénzkezelési szabályzat IV. 4.1. előírása ellenére a szigorú 

számadású nyomtatványok között. 

 

 

 k.m.f. 

 
……………………………….. 

                                  jegyző 

……………………………….. 

pénztáros 

 

……………………………….. 

pénztárellenőr 
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7. melléklet  

 

Megismerési nyilatkozat 

 

A Pénzkezelési Szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban 

foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani. 

 
Név Beosztás Kelt Aláírás 

Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester 2018.06. 27.  
Valent József alpolgármester 2018.06. 27.  

dr. Szabó Bence jegyző 2018.06. 27.  
Dósa Ferencné igazgatási ügyintéző 2018.06. 27.  
Petényi Pálné pénzügyi-gazdálkodási 

ügyintéző (pénztáros, 

pénzbeszedőket helyettesítő) 

2018.06. 27.  

Laczóné Jakubecz Judit adóügyi ügyintéző (pénztáros-

helyettes) 

2018.06. 27.  

Ősziné Kaba Lívia Ary Erzsébet Óvoda vezetője 2018.06. 27.  
Gyurcsek Anna Öregek Egyesített Szociális 

Intézménye vezetője 
2018.06. 27.  

Csabák István Mikszáth Kálmán 

Közművelődési Intézmény, 

Könyvtár és Ifjúsági Ház 

vezetője 

2018.06. 27.  

Veres Ágnes Érsekvadkerti Intézmények 

Konyhája vezetője 
2018.06. 27.  

Kovács János Gazdasági, Műszaki, Ellátó és 

Szolgáltató Szervezet vezetője 
2018.06. 27.  

Kovács Csaba Érsekvadkert Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke 
2018.06. 27.  

Lakatos Csaba Érsekvadkert Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnökhelyettese 
2018.06. 27.  

Konopás Mária pénzügyi ügyintéző 

(pénztárellenőr) 

2018.06. 27.  

Puzsár Lászlóné óvodatitkár (térítési díj beszedő) 2018.06. 27.  
Csalár Erika munkaügyi és egyéb 

adminisztrátor – GAMESZ 

(pénztárellenőr helyettesítője) 

2018.06. 27.  
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1. függelék 

 

 

ELEKTRA elektronikus számítógépes rendszeren keresztül  

bonyolított átutalásokhoz tartozó jogosultságok 

 

 
Név Beosztás Jogosultság 

Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester Pénzkezelési Szabályzat 

valamennyi ktg-vetési szervének 

számláján (aláírás, rögzítés, 

lekérdezés) 

Ősziné Kaba Lívia Ary Erzsébet Óvoda vezetője Ary Erzsébet Óvoda (aláírás, 

rögzítés, lekérdezés) 

Gyurcsek Anna Öregek Egyesített Szociális 

Intézménye vezetője 

Öregek Egyesített Szociális 

Intézménye (aláírás, rögzítés, 

lekérdezés) 

Csabák István Mikszáth Kálmán Közművelődési 

Intézmény, Könyvtár és Ifjúsági 

Ház vezetője 

Mikszáth Kálmán Közművelődési 

Intézmény, Könyvtár és Ifjúsági 

Ház (aláírás, rögzítés, lekérdezés) 

Veres Ágnes Érsekvadkerti Intézmények 

Konyhája vezetője 

Érsekvadkerti Intézmények 

Konyhája (aláírás, rögzítés, 

lekérdezés) 

Kovács János Gazdasági, Műszaki, Ellátó és 

Szolgáltató Szervezet vezetője 

Gazdasági, Műszaki, Ellátó és 

Szolgáltató Szervezet (aláírás, 

rögzítés, lekérdezés)  

Kovács Csaba Érsekvadkert Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke 

Érsekvadkert Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat (aláírás, rögzítés, 

lekérdezés) 

Petényi Pálné  pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző Pénzkezelési Szabályzat 

valamennyi ktg-vetési szervének 

számláján (aláírás, rögzítés, 

lekérdezés) 

Laczóné Jakubecz Judit adóügyi ügyintéző Pénzkezelési Szabályzat 

valamennyi ktg-vetési szervének 

számláján (aláírás, rögzítés, 

lekérdezés) 
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2. függelék 

 

 

Bizonylatok jegyzéke 

 

 

Megnevezés Bizonylat száma 

Időszaki pénztárjelentés B.Sz.ny.13-20/új.r.sz. 

Napi pénztárjelentés 13-24.r.sz. 

Bevételi pénztárbizonylat B.Sz.ny.318-100/AN.r.sz. 

Kiadási pénztárbizonylat B.Sz.ny.318-101.N.r.sz. 

Készpénzigénylés elszámolásra B.Sz.ny.13-134/N.r.sz. 

Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása B.Sz.ny.13-135.r.sz. 

Devizapénztár-jelentés C.318-123/V.r.sz. 

Deviza – és valutaösszesítő C.Sz.ny.318-126/N 

Deviza (valuta) bevételi pénztárbizonylat C.318-119.r.sz. 

Deviza (valuta) kiadási pénztárbizonylat C.318-120.r.sz. 

Elszámolásra kiadott deviza (valuta) összegek részletezése C.318-124.r.sz. 

Meghatalmazás valuta és deviza felvételéhez C.318-118. 
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Időszaki pénztárjelentés 
       Sorszám:   

   pénztár …………………időszakról  

           

Sor- 

szám 

Be-, 

kifiz. 

napja 

Bevételi-, 

Kiadási 

bizonylat sz. 

Kp. forg. 

jogc.sz. 
Szöveg Bevétel Kiadás 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Átvitel:       
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Sor- 

szám 

Be-, 

kifiz. 

napja 

Bevételi, 

Kiadási 

bizonylat 

sz. 

Kp. 

forg. 

Jogc 

sz. 

Szöveg Bevétel Kiadás 

     Áthozat:       

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Pénztárellenőrzés Pénzforgalom 

jogcím szerint 

Forgalom 

      

db 
pénznem 

(Ft) 
Ft 

Átvitel 

jogcím sz. 

Ft 

Kezdő 

pénzkészlet       

Bevétel 

Záró 

pénzkészlet       

 20000       
Összesen 

       10000       

 5000               

 2000               

 1000               

 500   Összesen            

 200   Kiadás Ft         

 100        Mellékletek:      

 50               

 20          

db bevételi 

bizonylat  

 10          

db kiadási 

bizonylat  

 5               

                

                

Összesen           pénztáros  

Záró pénzkészlet               

Többlet               

Hiány   Összesen        ellenőr  
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Napi pénztárjelentés 
      Sorszám:   

    pénztár …………………időszakról  

          

Sor- 

szám 

Bevételi-, 

Kiadási bizonylat 

sz. 

Kp. forg. 

jogc.sz. 
Szöveg Bevétel Kiadás 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Átvitel:             
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Bevételi pénztárbizonylat 

költségvetési szervek részére 

    

          Sorszám:   

bélyegző helye      

                       

Érvényesítő:   

  által (megbízásából) fizetett 

Kelt: 

               

 
    Ft, azaz  

Ellenőr 

(ellenjegyző): 

forintot az alábbiak szerint kell bevételezni 

Készpénz- 

forgalmi  

jogcím 

Főkönyvi 

számlaszám 

Érvényesítés 

szakfeladat 
Szöveg 

Összeg 

Ft 

Utalványozó:   

     

 

      

  

      

 

      

Könyvelő:   

      

 

      

  

      

 

      

Pénztáros:   

      

 

      

Melléklet:             

db  Az összeg befizetőjének aláírása, személyi igazolvány száma         

 

 

 

 
     

Kiadási pénztárbizonylat 

költségvetési szervek részére 

    

          Sorszám:   

bélyegző helye      

                       

Érvényesítő:   

A pénztár fizessen az alábbiak szerint:_____________________________ 

Kelt: 

               

 

    Ft, azaz  
-nak 

forintot 
Ellenőr 

(ellenjegyző): 

                    

Készpénz- 

forgalmi  

jogcím 

Főkönyvi 

számlaszám 

Érvényesítés 

szakfeladat 
Szöveg 

Összeg 

Ft 

Utalványozó:   

     

 

      

  

      

 

      

Könyvelő:   

      

 

      

  

      

 

      

Pénztáros:   

      

 

      

Melléklet:             

db  Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma         
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 ________________________  

szervezeti egység megnevezése Sorszám: 

 

 ________________________________ , 201 ____ év  ___________ hó  ______ nap. 

 

KÉSZPÉNZIGÉNYLÉS ELSZÁMOLÁSRA 

 

Kérem _______________________________________________________ részére 

 ____________________________________________________________ forintot 

 ____________________________________________________________ jogcímen 

utólagos elszámolási kötelezettséggel kiadni. 

 

Elszámolás határideje: 201 _______ év ________________ hó ______ nap. 

 

 

  _______________________________  

 igénylő szervezeti egység 

      vezetőjének aláírása 

 

 

Kiadási pénztárbizonylat szám: ___________________  

 

B.Sz.ny. 13-134/N.r.sz. 
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Devizapénztár-jelentés 
        Lapszám:……………………………….. 

pénztára ……………………pénznemben ………………időszakról 

Sor- 

szám 
Kelt 

Bizony- 

lat 

száma 

Szöveg Bevétel Kiadás Árfolyam 

A tétel összege forintban 

Bevétel   

  Kiadás 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kezdő deviza- (valuta) készlet (áthozat)          

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Forgalom (átvitel) 
    

Bevételi 

forgalom       

Záró deviza- (valuta) készlet 
    

Kiadási 

forgalom       

Mellékletek:   

P
én

zt
ár

el
le

n
ő

rz
és

 

Darab Címlet   Érték 

………db 

bevételi 

bizonylat 

 

………db 

kiadási 

bizonylat 

……………… 

pénztáros 

 

 

……………… 

ellenőr 

 

……………… 

    

b
an

k
je

g
y

 é
s 

ér
m

e       

          

          

          

          

          

    csekk       

Összesen       

Záró deviza- (valuta) készlet       

Többlet (+) vagy hiány (-)       
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  ________________________________________________ Pénzintézet 

 DEVIZA- ÉS VALUTAÖSSZESÍTŐ A  ______________ SZÁMÚ 

 VALUTA- ÉS CSEKKVÉTELI BIZONYLATHOZ 

 

 Kelt:  ____________________   ____________________ sorszám 

 

Az ellátmányok 

nyilvántartásának 

 

A visszavett deviza és valuta neme 

   

oldalszáma sorszáma összege 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

összesen:    

 C. Sz. ny. 13-135. r. sz. 
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Bélyegző helye 

DEVIZA (VALUTA) 

BEVÉTELI PÉNZTÁRBIZONYLAT 

Sorszám: 

              Kelet:       

          által (megbízásából) befizetett devizát (valutát) az alábbiak szerint kell bevételezni. 

                      

A deviza (valuta) 
Szöveg 

neme összege számmal összege betűvel 

            

            

            

Kiállító Utalványozó 
Melléklet 

 

 

……db 

Összeg átvevőjének aláírása Pénztáros 

Ellenőr Könyvelő személyazonosító száma 

 

Bélyegző helye 
DEVIZA (VALUTA) 

KIADÁSI PÉNZTÁRBIZONYLAT 

Sorszám: 

              Kelet:       

  

Pénztár 

fizessen            -nak devizát (valutát) az alábbi részletezés szerint 

                        

A deviza (valuta) 
Szöveg 

neme összege számmal összege betűvel 

            

            

            

Kiállító Utalványozó 
Melléklet 

 

 

……db 

Összeg átvevőjének aláírása 

  

Pénztáros 

Ellenőr Könyvelő személyazonosító száma 
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AZ ELSZÁMOLÁSRA KIADOTT DEVIZA (VALUTA) 

ÖSSZEGEK RÉSZLETEZÉSE 

A deviza (valuta) neme: Kelet: 

 

Név: 

 

Munkahelye, beosztása: 

 

A kiküldetés helye: 

 

A kiküldetés időpontja:                                             -tól                                                   -ig    

Napidíj egy napra:                           összesen  

Szállásköltség egy éjszakára:          összesen  

Dologi kiadásokra: 

 

 

Előre nem látható költségekre: 

 

 

Összesen kiadott deviza (valuta): 

 

 

                                    ebből bankjegyekben: 

 

 

                                    ebből csekken: 

 

 

Személyi jöv. adó előlegre visszatartva: 

 

 

Megjegyzések: 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

                                                                                                               a kifizető aláírása 
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 (a gazdálkodó szervezet megnevezése) M E G H A T A L M A Z Á S 

    deviza (valuta) felvételéhez 

  ___________________________ pénzintézet 

 

 Alulírottak, meghatalmazzuk  ___________________________________________________________  

 (személyi azonosító száma: _____________________________________________________________ ) 

 a  _________________________________________________________________________________  

 dolgozóját, hogy az alább felsorolt hivatalos küldötteink részére igényelt devizákat és valutákat felvegye 

 

 Név Valuta neme, összege 

  ________________________________   _________________________________________  

  ________________________________   _________________________________________ 

  ________________________________   _________________________________________ 

  ________________________________   _________________________________________ 

  ________________________________   _________________________________________ 

  ________________________________ , 201___ év _______________hó _______nap. 

 

 

 

  ____________________________   ___________________________  

 P.H. bejelentett aláírása bejelentett aláírása 
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SZÁMLAREND 

 

Érsekvadkert Község Önkormányzata, az Érsekvadkerti Polgármesteri Hivatal, az Ary Erzsébet Óvoda, az Öre-

gek Egyesített Szociális Intézménye, a Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény, Könyvtár és Ifjúsági Ház, 

az Érsekvadkerti Intézmények Konyhája, a Gazdasági, Műszaki, Ellátó és Szolgáltató Szervezet és az Érsekvad-

kert Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata számlarendjét a számvitelről szóló módosított 2000. évi C. tör-

vény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet alapján a következők szerint 

határozom meg. 

 

I. 

 

SZÁMLAREND CÉLJA, TARTALMA 

1. A számlarend célja 

 
A számlarend célja, hogy az intézmények eszközeinek és forrásainak, a gazdasági műveletek eredményre gyako-

rolt hatásának egységes rendszerbe foglalásával segítséget adjon az intézmények számvitelének megszervezésé-

hez, biztosítsa a törvény, illetve kormányrendelet szerinti beszámoló elkészítéséhez szükséges alapinformációkat. 

 

2. A számlarend tartalma 

 
A számlarend tartalma a következő:  

− minden alkalmazásra kijelölt számla számjelét és megnevezését, 

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

− 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. 

 

3. A számlarend elkészítéséért felelős személy 

 
A számlarend összeállításáért, annak folyamatos karbantartásáért, a naprakész könyvvezetés helyességéért a 

jegyző a felelős. 

 

A számlarend módosítását az Áhsz. módosításának hatálybalépését követő 90 napon belül kell elvégezni. 
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 II. 

 

ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 
A Számlarend összeállításánál kiemelendő, hogy az Áhsz. 2014. január 1-jétől kétféle számvitel egymás melletti, 

egymásra épülve történő bevezetését írta elő. 

 

Külön kell választani a költségvetési és a pénzügyi számvitelt. Előbbi feladata a költségvetési folyamatok mérése, 

a központi és a helyi gazdálkodási döntések meghozatalának támogatása, utóbbié a vagyon és a tevékenység 

eredményének, költségeinek mérése. 

 

1. Költségvetési könyvvezetés 

 
1.1. Költségvetési könyvvezetésre vonatkozó általános szabályok 

 
A költségvetési könyvvezetés keretében a bevételi és kiadási előirányzatok alakulására, a követelések, kötelezett-

ségvállalások, más fizetési kötelezettségek, valamint ezek teljesítésére kiható gazdasági eseményekről a valóság-

nak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartást kell vezetni és azt a költségvetési év végé-

vel lezárni. 

 

 

A költségvetési számvitelben a költségvetési évre vonatkozó gazdasági események hatását  

a) az előirányzatok és a teljesítések tekintetében legkésőbb január 31-éig - az Áht. 34. § (4) bekezdése sze-

rinti esetben az ott megjelölt időpontig –, 

b) a követelések, a végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, valamint az Ávr. 134. 

§ c) pontja és 138. § (5) bekezdés c) pontja szerinti adatok tekintetében a mérlegkészítés időpontjáig 

kell elszámolni. 

 

A költségvetési könyvvezetés a számviteli alapelvek az Áhsz. sajátosságai figyelembevételével, magyar nyelven, 

az egységes számlakeret 0-ás számlaosztályán belül a 00. és 03-09. számlacsoportban vezetett nyilvántartási 

számlák használatával, a kettős könyvvitel szabályai szerint, forintban történik. 

 

1.2. Előirányzatok könyvelésének szabályai 

 
A bevételi és kiadási előirányzatok nyilvántartási számláin a 001. Előirányzat nyilvántartási ellenszámlával 

szemben történik az eredeti előirányzat, majd azt követően annak módosítása, átcsoportosítása, zárolása, törlése 

nyilvántartásba vétele. 

 

Az egységes rovatrend K513. Tartalékok rovathoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számla kizárólag a kiadá-

si előirányzatok nyilvántartására szolgáló számlára bontható tovább. A nyilvántartási számlán csak a 42. § (1) 

bekezdése szerinti gazdasági események nyilvántartásba vétele történhet. 

 
A Kiadások elszámolása minden esetben a 05-ös számlacsoportban, a bevételek elszámolása minden esetben a 

09-es számlacsoportban történik. 

 

A számlák megbontása a rovatrend alapján történik: 

– 05 + rovat= kiadási nyilvántartási számla 

– 09 + rovat= bevételi nyilvántartási számla 

 

Mind a bevételi, mind a kiadási előirányzat számla minden esetben  1-es végű. 

 

1.3. Követelések könyvelésének szabályai 

 
A követelések nyilvántartási számláin a 004. Követelés nyilvántartási ellenszámlával szemben történik a követe-

lés növekedésének - így különösen annak előírása, vásárlása, átvétele, elszámolt értékvesztés visszaírása, árfo-

lyam-változás miatti növekedése - és a teljesítés kivételével csökkenésének - így különösen annak behajthatatlan-

ná válása, értékesítése, átadása, elengedése, elszámolt értékvesztése, árfolyam-változás miatti csökkenése - nyil-

vántartásba vétele attól függően, hogy az költségvetési évben esedékes vagy költségvetési évet követően esedékes 

követelésnek minősül. Nem lehet a követelések nyilvántartási számláin nyilvántartani az Szt. szerinti biztos (jö-

vőbeni) követeléseket. 

 

A követelések főkönyvi számla minden esetben 2-es végű.  
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1.4. Kötelezettségek könyvelésének szabályai 

 
A kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartási számláin a 002. Kötelezettségvállalás, más 

fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámlával szemben történik azok növekedésének - így különösen annak 

keletkezése, árfolyam-változás miatti növekedése - és a teljesítés kivételével csökkenésének - így különösen 

annak más általi átvállalása, elengedése, árfolyam-változás miatti csökkenése - nyilvántartásba vétele attól függő-

en, hogy az végleges vagy nem végleges, költségvetési évben esedékes vagy költségvetési évet követően esedé-

kes kötelezettségvállalásnak, más fizetési kötelezettségeknek minősül. 

 

A kötelezettségvállalásos és végleges kötelezettségek főkönyvi számlái minden esetben 2-es végűek.  

 

1.5. A teljesített bevételek és kiadások könyvelésének szabályai 

 
A teljesítések nyilvántartási számláin 003. Kiadások nyilvántartási ellenszámlával vagy a 005. Bevételek nyilván-

tartási ellenszámlával szemben történik a kiadás vagy bevétel nyilvántartásba vétele attól függően, hogy a kiadás 

vagy bevétel mely tevékenység, kormányzati funkció végzése során merült fel. E nyilvántartási számlákat az Áht. 

109. § (3) bekezdés 1. pontja szerinti kormányzati funkciók szerint tovább kell tagolni. A 003. Kiadások nyilván-

tartási ellenszámlán belül a tevékenységre, kormányzati funkcióra közvetlenül nem hozzárendelhető kiadások 

évközi elszámolására döntés alapján külön nyilvántartási számla nyitható. 

 

A teljesítések főkönyvi számla minden esetben 3-as végű.  

 

2. Pénzügyi könyvvezetés 

 

A pénzügyi könyvvezetés keretében a tevékenység során előforduló, az eszközökre és forrásokra, azok változásá-

ra és az eredmény alakulására ható gazdasági eseményekről a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, 

áttekinthető nyilvántartást kell vezetni és azt a költségvetési év végével lezárni. 

 

A pénzügyi könyvvezetés a számviteli alapelvek figyelembevételével, magyar nyelven, az egységes számlakeret 

1-9. számlaosztályán belül vezetett számlák (a továbbiakban: könyvviteli számlák) használatával, a kettős könyv-

vitel szabályai szerint, forintban történik. 

 

A jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek alátámasztásáról a könyvviteli számlák 51. § (1a) bekez-

dése szerinti alábontásával vagy a könyvviteli számlákhoz kapcsolódó részletező nyilvántartások vezetésével kell 

gondoskodni. A részletező nyilvántartások kötelező minimum tartalmát az Áhsz. 14. melléklete állapítja meg. 

 

A pénzügyi könyvvezetés során az Áhsz. 40. § (2) és (3) bekezdése szerinti eseteket nettó módon, a korábban 

elszámolt eszközzel, eredményszemléletű bevétellel, ráfordítással szemben kell elszámolni. 

 

Az 1-3. számlaosztály az eszközök, a 4. számlaosztály a források könyvviteli számláit tartalmazza. 

 

Az eredménykimutatás elkészítéséhez, a mérleg szerinti eredmény megállapításához szükséges adatokat az 5. és a 

8. és a 9. számlaosztály könyvviteli számlái tartalmazzák. 

 

A költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás elkészítéséhez szükséges adatokat a 7. számlaosztály 

tartalmazza. A 7. számlaosztályt a tevékenység során használt szakfeladatok szerint tovább kell tagolni. A szak-

feladathoz közvetlenül nem hozzárendelhető költségek évközi elszámolására a 6. számlaosztályt kell használni. 

 

A könyvviteli nyilvántartásokban történő gazdasági események rögzítése során figyelembe kell venni az intézmé-

nyek  

- számviteli politikájában, 

- értékelési szabályzatában, 

- pénzkezelési szabályzatában, 

- az önköltség-számítási szabályzatában, 

- a leltározási szabályzatában, 

- a selejtezési szabályzatában, 

- a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás rendjét 

meghatározó szabályzatban foglalt előírásokat. 

 

A könyvviteli nyilvántartásokban gazdasági eseményt csak szabályszerűen kiállított bizonylatok alapján, teljesí-

tés igazolása, érvényesítés, utalványozás, megléte esetén lehet könyvelni. Ezen előírások betartásáért a jegyző 

felelős. 
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III. 

 

FŐKÖNYVI SZÁMLÁK NYITÁSA,  

ELŐIRÁNYZATOK KÖNYVELÉSE 

 

1.  Főkönyvi számlák év eleji nyitása 

 
Év elején a számlarendben foglalt főkönyvi számlák tagolásának megfelelően, valamint az előző év végi záró-

mérleg alapján a főkönyvi számlákat meg kell nyitni. A nyitó egyenlegek könyvelése során érvényesíteni kell a 

folytonosság elvét – a nyitó egyenlegeknek meg kell egyezni az előző év záró egyenlegeivel – másrészt alkal-

mazni kell a számlarendben foglalt előírásokat.  

A költségvetési és pénzügyi számvitel könyvelése során a számlarendben kijelölt számlákat kell alkalmazni. A 

főkönyvi számlák megnyitásánál az ellenszámla minden esetben a 491. Nyitómérleg számla. 

A könyvviteli számlák megnyitását követően haladéktalanul - a folyó könyvelésben - el kell végezni: 

a) a 416. Mérleg szerinti eredmény könyvviteli számla átvezetését a 414. Felhalmozott eredmény könyvvi-

teli számlára, 

b) a befejezetlen termelés költségeinek visszavezetését, és 

c) a költségvetési évben esedékes és költségvetési évet követően esedékes követelések, kötelezettségválla-

lások, más fizetési kötelezettségek (kötelezettségek) közötti átvezetéseket a nyilvántartási számlákon és 

a könyvviteli számlákon egyaránt. 

 

A bevételi és kiadási előirányzatok nyilvántartási számláit az elemi költségvetés jóváhagyását követően kell 

megnyitni. Az előző évi maradványt bevételként az előző évi beszámoló elkészültét követően kell nyilvántartásba 

venni. 

A nyitás könyvelési tételei a következők: 

a) eszközszámlák nyitása 

T 1., 2., 3. Eszközszámlák és a T egyenleget mutató forrásszámlák 

K 491. Nyitómérleg számla 

b) forrásszámlák nyitása 

T 491. Nyitómérleg számla 

K Forrásszámlák és K egyenleget mutató eszközszámlák 

 

A nyitótételek könyvelése után a 491. Nyitómérleg számlán egyenleg nem lehet, év közben arra könyvelni nem 

szabad. 

 

2. Előirányzatok könyvelése a költségvetési számvitelben  

 
A költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatokat, valamint az irányítószervi és saját hatáskörben 

végrehajtott módosításokat a főkönyvi könyvelésben a költségvetés szerkezetének megfelelően rögzíteni kell.  

 

Eredeti előirányzat (elemi költségvetés alapján) 

 

     Kiadási előirányzat: 

 T 05 (1) ……….előirányzata - K 0011 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 

     Bevételi előirányzat: 

 T 0011 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla    -   K 09 (1)………. előirányzata                 

 

Előirányzat módosítása (átcsoportosítás) 

 

Csökkenés: 

 T 0012 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla   -   K 05 (1) ………. előirányzata 

 T 09 (1) ………. előirányzata K 0012 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 

 

Növekedés:  

 T 05 + megfelelő rovat +1 ………. előirányzata   -   K 0012 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 

 T 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla   -   K 09 (1) ………. előirányzata  

 

Zárás: 

T 0013 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla   -   K 05 (1) 

T 09 (1)   -   K 0013 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 
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IV. 

 
KÖVETELÉSEK, KÖTELEZETTSÉGEK, BEVÉTELI, KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 

TELJESÍTÉSÉNEK KÖNYVVITELI ELSZÁMOLÁSA 

 
1. Követelések nyilvántartásba vételének, teljesítésének könyvelése   

 

Költségvetési számvitelben: 

 

Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartásba vétele a költségvetési számvitel szerint 

 T 09 + megfelelő rovat +2 ……….  

  K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

 

Költségvetési évet követően esedékes követelés nyilvántartásba vétele a költségvetési számvitel szerint 

 T 09 + megfelelő rovat +2 ……….  

  K 0042 Költségvetési évet követően esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

 

Pénzügyi számvitelben:  

 

Költségvetési évben esedékes követelés elszámolása  a pénzügyi számvitel szerint 

 T 351 Költségvetési évben esedékes követelések  

  K 33 Fizetési számlák 

 

Költségvetési évet követően esedékes követelés elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

 

Ha a költségvetési évet követően esedékes követelés pénzügyi rendezése a tárgyévben megtörténik, a költségve-

tési évet követően esedékes követelést vissza kell vezetni és a költségvetési évben esedékes követelésként kell 

nyilvántartásba venni:  

T 352 Költségvetési évet követően esedékes követelések  

K 351 Költségvetési évben esedékes követelések 

  K 33 Fizetési számlák 

 

Eredményszemléletű bevétel elszámolása: 

 

Ha a pénzügyi számvitelben eredményszemléletű bevételként elszámolt követelés a költségvetési évre vonatkozik 

(pl. a decemberi szolgáltatás, bérbeadás januári kifizetése), további könyvelési teendő nincs. Ha az eredmény-

szemléletű bevételként elszámolt követelés a költségvetési éven túlra vonatkozik, az eredményszemléletű bevétel 

elhatárolása szükséges, amelyet az esedékesség évében kell megszüntetni a következők szerint: 

 T 9 Eredményszemléletű bevételek  

  K 441 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 

 

2. Kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételének, teljesítésének könyvelése   

 

A/ Kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele 

 

a) a nem végleges kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele áfa nélküli értéken (előzetes kötelezettségvál-

lalás) a költségvetési számvitel szerint 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási el-

lenszámla  

K 05 + megfelelő rovat +2 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség + rovat 

b) az előzetes ÁFA miatti nem végleges kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele a költségvetési számvitel 

szerint 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási el-

lenszámla  

K 05 + megfelelő rovat +2 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség + rovat 

 

A nem végleges kötelezettségvállalást a pénzügyi számvitelben nem kell könyvelni! 
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B/ Teljesítés, végleges kötelezettség nyilvántartásba vétele 

 

a) a nem végleges kötelezettségvállalás megszüntetése (visszavezetése) a költségvetési számvitel szerint 

T 05 + megfelelő rovat +2  Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség (áfa nélküli érték) 

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilván-

tartási ellenszámla  

és  

T 05 + megfelelő rovat +2  Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség  …… előzetesen felszá-

mított általános forgalmi adóra 

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilván-

tartási ellenszámla  

 

b) a végleges kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele a szállító teljesítésigazolással ellátott számlája 

alapján a költségvetési számvitel szerint 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyil-

vántartási ellenszámla 

K 05 + megfelelő rovat +2  Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség …. (áfa nélküli 

érték) 

és  

 

az előzetesen felszámított áfa végleges kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele 

 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyil-

vántartási ellenszámla 

K 05 + megfelelő rovat +2  Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ……. előzetesen 

felszámított általános forgalmi adóra 
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V.  

 
IMMATERIÁLIS JAVAK BESZERZÉSÉVEL, ELŐÁLLÍTÁSÁVAL, BERUHÁZÁSOKKAL 

KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 

 

A/ Vásárlás elszámolása  

 

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint  

a) Nettó érték  

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilván-

tartási ellenszámla 

K 05612 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség immateriális javak 

beszerzésére, létesítésére, vagy 

K 05622 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok beszerzé-

sére, létesítésére, vagy 

K 05632 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai eszkö-

zök beszerzésére, létesítésére, vagy 

K 05642 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi eszkö-

zök beszerzésére, létesítésére  

b) Általános forgalmi adó 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilván-

tartási ellenszámla  

K 05672 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség beruházási célú elő-

zetesen felszámított általános forgalmi adóra  

2. Előleg a pénzügyi számvitel szerint  

a) Nettó előleg a kifizetés alapján 

T 36511 Immateriális javakra adott előlegek, vagy 

T 36512 Beruházásokra adott előlegek  

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, vagy 

K 33 Fizetési számlák  

b) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

T 3641. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása  

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, vagy 

K 33 Fizetési számlák  

c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

T 843 Különféle egyéb ráfordítások 

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, vagy 

K 33 Fizetési számlák  

 

3. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerint  

a) Nettó érték  

T 05612 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség immateriális javak beszerzésére, léte-

sítésére, vagy 

T 05622 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok beszerzésére, létesítésére, 

vagy 

T 05632 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai eszközök beszerzésére, 

létesítésére, vagy 

T 05642 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, 

létesítésére 

és  

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési köte-

lezettség nyilvántartási ellenszámla  

és  

K 05612 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség immateriális javak 

beszerzésére, létesítésére, vagy 

K 05622 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok beszerzé-

sére, létesítésére, vagy 

K 05632 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai eszkö-

zök beszerzésére, létesítésére, vagy 

K 05642 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi eszkö-

zök beszerzésére, létesítésére  
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b) Általános forgalmi adó 

T 05672 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség beruházási célú előzetesen felszámí-

tott általános forgalmi adóra  

és 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési köte-

lezettség nyilvántartási ellenszámla  

és 

K 05672 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség beruházási célú elő-

zetesen felszámított általános forgalmi adóra  

 

c) Nettó előleg teljesítésként 

T 05613 Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése, vagy 

T 05623 Ingatlanok beszerzése, létesítése teljesítése, vagy 

T 05633 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése, vagy 

T 05643 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

 

d) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítésként 

T 05673 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

 

4. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Nettó összeg (előleggel együtt) 

T 11 Immateriális javak, vagy 

T 151 Befejezetlen beruházások  

K 4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra  

 

b) Előleg rendezése 

T 4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra  

K 36511 Immateriális javakra adott előlegek, vagy 

K 36512 Beruházásokra adott előlegek  

 

c) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adóval) 

T 3641 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása  

K 4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra  

 

d) Előleg utáni levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó rendezése 

T 4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra  

K 3641 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása  

 

e) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adóval) 

T 843 Különféle egyéb ráfordítások 

K 4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra  

 

f) Előleg utáni le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó rendezése 

T 4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra  

K 843 Különféle egyéb ráfordítások 

 

5. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Nettó összeg (előleg nélkül) 

T 05613 Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése, vagy 

T 05623 Ingatlanok beszerzése, létesítése teljesítése, vagy 

T 05633 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése, vagy 

T 05643 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 
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b) Általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adó nélkül) 

T 05673 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

 

6. A számla bruttó összege kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint (előleg nélkül) 

T 4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra  

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, vagy 

K 33 Fizetési számlák  

7. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamveszteség a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 053542 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb pénzügyi 

műveletek kiadásaira  

 

b) Teljesítésként 

T 053543 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai teljesítése  

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

 

8. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamveszteség a pénzügyi számvitel szerint 

 

a) Kötelezettségként 

T 853 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai  

K 4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 

 

b) Teljesítésként 

T 4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra  

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, vagy 

K 33 Fizetési számlák  

 

9. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamnyereség a költségvetési számvitel szerint: a 3. pont szerintiek 

fordítottjaként  

 

10. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyamnyereség a pénzügyi számvitel szerint 

T 4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra  

K 933 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei  

 

B) Saját előállítás elszámolása 

 

1. Költségek a pénzügyi számvitel szerint  

 

Kapcsolódó tétel: kiadásként elszámolandó pénzforgalom esetén a költségvetési számvitelben történő könyvelés  

 

T 5 Költségnemek 

és 

T 6 Általános költségek, vagy 

T 7 Szakfeladatok költségei 

K 1-4 Számlaosztály számlái 

és 

K 591 Költségnem átvezetési számla 

 

2. Előállított eszköz a pénzügyi számvitel szerint 

T 11 Immateriális javak, vagy 

T 151 Befejezetlen beruházások  

és 

T 591 Költségnem átvezetési számla 

K 572 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 

és 

K 6 Általános költségek, vagy 

K 7 Szakfeladatok költségei 
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3. Saját előállításhoz kapcsolódó általános forgalmi adó elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

T 3641 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása  

K 3642 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása 

 

C) Idegen eszközön végzett beruházások átadásának elszámolása  

 

Beruházás átadás a pénzügyi számvitel szerint 

T 86 Rendkívüli ráfordítások 

K 151 Befejezetlen beruházások 

 

D) Beruházások aktiválása  

 

Aktiválás a használatbavételkor a pénzügyi számvitel szerint 

T 121 Ingatlanok, vagy 

T 131 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek, vagy 

T 141 Tenyészállatok 

K 151 Befejezetlen beruházások 
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VI. 

IMMATERIÁLIS JAVAKKAL, TÁRGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB 

ELSZÁMOLÁSOK 

 

Növekedések 

 

A) Térítés nélküli átvett, többletként fellelt immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása 

 

1. Az eszköz átvétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 11 Immateriális javak, vagy 

T 121 Ingatlanok, vagy 

T 131 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek, vagy 

T 141 Tenyészállatok, vagy 

T 151 Befejezetlen beruházások 

K 9421 Térítés nélkül átvett eszközök értéke, vagy 

K 9422 Ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt eszközök értéke 

 

2. Időbeli elhatárolás a pénzügyi számvitel szerint 

T 9421 Térítés nélkül átvett eszközök értéke, vagy 

T 9422 Ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt eszközök értéke 

K 443 Halasztott eredményszemléletű bevételek  

 

3. Térítés nélküli átvételhez kapcsolódó általános forgalmi adó átvevőre történő áthárítása a költségvetési 

számvitel szerint  

 

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú előze-

tesen felszámított általános forgalmi adóra  

 

b) Teljesítésként 

T 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése  

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

4. Térítés nélküli átvételhez kapcsolódó általános forgalmi adó átvevőre történő áthárítása a pénzügyi számvi-

tel szerint  

 

a) Kötelezettségként 

T 3641 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása  

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  

b) Teljesítésként 

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, vagy 

K 33 Fizetési számlák  

 

B) Új készlet átminősítése tárgyi eszközzé elszámolása  

 

Átminősítés a pénzügyi számvitel szerint 

T 151 Befejezetlen beruházások 

K 211 Anyagok, vagy 

K 212 Áruk 
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C) Tárgyévben használatba vett készlet átminősítése tárgyi eszközzé elszámolása  

 

Átminősítés bekerülési értéken a pénzügyi számvitel szerint  

T 121 Ingatlanok, vagy 

T 131 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek, vagy 

T 141 Tenyészállatok 

és 

T 591 Költségnem átvezetési számla 

K 51 Anyagköltség 

és 

K 6 Általános költségek, vagy 

K 7 Szakfeladatok költségei 

 

D) Értékhelyesbítés  

Értékhelyesbítés a pénzügyi számvitel szerint 

T 116-146 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékhelyesbítése 

K 415 Eszközök értékhelyesbítésének forrása 

 

E) Vagyonkezelésbe vett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása 

 

1. Vagyonkezelésbe vétel bruttó értéken a pénzügyi számvitel szerint 

T 11 Immateriális javak, vagy 

T 121 Ingatlanok, vagy 

T 131 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek, vagy 

T 141 Tenyészállatok, vagy 

T 151 Befejezetlen beruházások  

K 412 Nemzeti vagyon változása  

 

2. Átadónál elszámolt terv szerinti értékcsökkenés a pénzügyi számvitel szerint 

T 412 Nemzeti vagyon változása  

K 119-149 Immateriális javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése 

 

3. Átadónál elszámolt terven felüli értékcsökkenés a pénzügyi számvitel szerint 

T 412 Nemzeti vagyon változása  

K 118-148 Immateriális javak és tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése 

és annak visszaírása Immateriális javak, tárgyi eszközök terven fe-

lüli értékcsökkenése és annak visszaírása 

 

4. Az eszközhöz kapcsolódó időbeli elhatárolás átvétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 412 Nemzeti vagyon változása  

K 443 Halasztott eredményszemléletű bevételek 

 

 

 

5. A vagyonkezelésbe vett immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos sajátos visszapótlási kötele-

zettség elszámolása a pénzügyi számvitel szerint  

T 412 Nemzeti vagyon változása  

K 3675 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötele-

zettség elszámolása 

 

F) Immateriális javak, tárgyi eszközök bérbe vétele, operatív lízingelése elszámolása 

 

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Nettó érték 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilván-

tartási ellenszámla  

K 053332 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség bérleti és lízing dí-

jakra 
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b) Általános forgalmi adó 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilván-

tartási ellenszámla  

K 053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú elő-

zetesen felszámított általános forgalmi adóra  

 

2. Bérbe vett eszköz bruttó értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint  

T 012 Bérbe vett befektetett eszközök 

K 006 Egyéb nyilvántartási ellenszámla 

 

3. Számlázott bérleti díj a költségvetési számvitel szerint  

a) Nettó érték 

T 053332 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség bérleti és lízing díjakra  

és 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési köte-

lezettség nyilvántartási ellenszámla  

és 

K 053332 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség bérleti és lízing dí-

jakra  

 

b) Általános forgalmi adó 

T 053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú előzetesen felszámí-

tott általános forgalmi adóra  

és 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési köte-

lezettség nyilvántartási ellenszámla  

és 

K 053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú elő-

zetesen felszámított általános forgalmi adóra  

 

4. Számlázott bérleti díj a pénzügyi számvitel szerint  

a) Nettó összeg 

T 52 Igénybe vett szolgáltatások költségei 

és 

T 6 Általános költségek, vagy 

T 7 Szakfeladatok költségei  

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  

és 

K 591 Költségnem átvezetési számla 

 

b) Általános forgalmi adó: a V. fejezet A) Vásárlás elszámolása cím 4. pont c)-f) alpontja szerint, azzal az elté-

réssel, hogy a 4216 könyvviteli számla helyett a 4213. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi ki-

adásokra könyvviteli számlát kell használni  

 

5. Számlázott bérleti díj kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint  

a) Nettó érték 

T 053333 Bérleti és lízing díjak teljesítése  

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

b) Általános forgalmi adó 

T 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése  

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

6. Számlázott bérleti díj kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint 

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

K 33 Fizetési számlák  
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7. Bérlet megszűnésekor az eszköz kivezetése a pénzügyi számvitel szerint  

T 006 Egyéb nyilvántartási ellenszámla 

K 012 Bérbe vett befektetett eszközök 

 

G) Pénzügyi lízing során átvett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása 

 

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Tőkeösszeg (eladási ár) 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilván-

tartási ellenszámla  

K 059172 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség pénzügyi lízing ki-

adásaira  

 

b) Általános forgalmi adó 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilván-

tartási ellenszámla  

K 053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú elő-

zetesen felszámított általános forgalmi adóra  

 

c) Kamatrész 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilván-

tartási ellenszámla  

K 053532 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra  

 

2. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Tőkeösszeg (eladási ár) 

T 059172 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség pénzügyi lízing kiadásaira  

és 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla 

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési köte-

lezettség nyilvántartási ellenszámla  

és 

K 059172 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség pénzügyi lízing ki-

adásaira  

b) Általános forgalmi adó 

T 053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú előzetesen felszámí-

tott általános forgalmi adóra  

és 

T 0022. Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési köte-

lezettség nyilvántartási ellenszámla  

és 

K 053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú elő-

zetesen felszámított általános forgalmi adóra  

 

c) Kamatrész 

T 053532 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra  

és 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési köte-

lezettség nyilvántartási ellenszámla  

és 

K 053532 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra  
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3. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Tőkeösszeg (eladási ár) 

T 11 Immateriális javak, vagy 

T 151 Befejezetlen beruházások  

K 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra  

 

b) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

T 3641 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása  

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  

 

c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

T 84 Egyéb ráfordítások 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  

 

d) Kamatrész 

T 851 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  

 

e) Kamatrész elhatárolása 

T 372 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 

K 851 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

 

4. Teljes összegre eső, kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése a szállítói számlával egyidejűleg a költ-

ségvetési számvitel szerint  

T 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése  

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

5. Teljes összegre eső, kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése a szállítói számlával egyidejűleg a pénz-

ügyi számvitel szerint  

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, vagy 

K 33 Fizetési számlák  

 

6. Tárgyévi kamat az év elején a pénzügyi számvitel szerint 

T 851. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

K 372 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 

 

7. Törlesztések a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Tőkeösszegre jutó törlesztés 

T 059173 Pénzügyi lízing kiadásai teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

b) Fizetett kamatrész 

T 053533 Kamatkiadások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

8. Törlesztések a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Tőkeösszegre jutó törlesztés 

T 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra  

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, vagy 

K 33 Fizetési számlák  

 

b) Fizetett kamatrész 

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, vagy 

K 33 Fizetési számlák  
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H) Tárgyi eszközök idegen kivitelezővel végzett felújítása elszámolása 

 

A V. fejezet A) Vásárlás elszámolása cím szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 151. könyvviteli számla helyett a 

152. könyvviteli számlát, az általános forgalmi adó elszámolására a K 74. rovathoz kapcsolódó nyilvántartási 

számlát kell használni.  

 

I)Tárgyi eszközök saját kivitelezésben végzett felújítása elszámolása  

 

A V. fejezet B) Saját előállítás elszámolása cím szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 151. könyvviteli számla he-

lyett a 152. könyvviteli számlát kell használni.  

 

J) Bérbe adott eszközön a bérlő által bérleti dj fejében végzett felújítás elszámolása  

 

1. Bérleti díj számlázása a felújítás összegével egyezően a költségvetési számvitel szerint 

T 094022 Követelés szolgáltatások ellenértékére  

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

 

2. Bérleti díj számlázása a felújítás összegével egyezően a pénzügyi számvitel szerint 

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre  

K 913 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 

 

3. Bérlő által elvégzett felújítás a költségvetési számvitel szerint: az 1. pont szerintiek fordítottjaként  

 

4. Bérlő által elvégzett felújítás a pénzügyi számvitel szerint 

T 121-141 Tárgyi eszközök 

K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre  

 

K) Bérbe adott, használatba adott eszközön a bérlő, használó által ingyenesen végzett felújítás elszámolása  

 

Az e fejezet Növekedések A) Térítés nélküli átvett, többletként fellelt immateriális javak, tárgyi eszközök elszá-

molása cím szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 11/121-141. könyvviteli számlák helyett a 152. könyvviteli számlát 

kell használni.  

 

L) Idegen eszközön végzett felújítások átadásának elszámolása  

 

Felújítás átadás a pénzügyi számvitel szerint 

T 86 Rendkívüli ráfordítások 

K 152 Befejezetlen felújítások 

 

M) Követelés fejében átvett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása  

 

1. Követelés kivezetése az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök bekerülési értékéig a költségvetési számvi-

tel szerint  

T 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

K 09(2) Bevételi előirányzatok, követelések, teljesítés 

 

2. Követelés kivezetése az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök bekerülési értékéig a pénzügyi számvitel 

szerint  

T 11-15 Tárgyi eszközök, vagy 

T 221 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 

K 35 Követelések 

 

3. Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök bekerülési értéke és a követelés értéke közötti veszteségjellegű 

különbözet a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: a XV. fejezet D) Behajthatatlan követelés elszá-

molása cím szerint  

 

4. Immateriális javak, tárgyi eszközök átadása értékesítésre az MNV Zrt. részére az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 100. §-a szerinti esetben a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Az átadó oldaláról 

T 094102 Követelés egyéb működési bevételekre 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  
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b) Az MNV Zrt. oldaláról 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 053552 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb dologi kiadá-

sokra 

 

5. Immateriális javak, tárgyi eszközök átadása értékesítésre az MNV Zrt. részére az Áht. 100. §-a szerinti eset-

ben a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Az átadó oldaláról 

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre  

K 221 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 

 

b) Az MNV Zrt. oldaláról 

T 221 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  

 

 

Csökkenések 

 

A) Értékhelyesbítés kivezetésének elszámolása 

 

Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 415 Eszközök értékhelyesbítésének forrása 

K 116-146 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékhelyesbítése 

 

B) Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása 

 

Terv szerinti értékcsökkenés a pénzügyi számvitel szerint  

T 56 Értékcsökkenési leírás 

és 

T 6 Általános költségek, vagy 

T 7 Szakfeladatok költségei  

K 119-149 Immateriális javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése 

és 

K 591 Költségnem átvezetési számla 

 

C) Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 

 

Terven felüli értékcsökkenés a pénzügyi számvitel szerint 

T 843 Különféle egyéb ráfordítások 

K 118-158 Immateriális javak, tárgyi eszközök, vagy beruházások terven felüli 

értékcsökkenése és annak visszaírása  

 

D) Értékesítés elszámolása, ha előtte nem sorolják át a készletek közé 

 

1. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 841 Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 

K 11/121-141 Immateriális javak, tárgyi eszközök 

 

2. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint  

T 118-148 Immateriális javak és tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése és annak vissza-

írása, vagy 

T 119-149 Immateriális javak és tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése 

K 841 Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 

 

3. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 415 Eszközök értékhelyesbítésének forrása 

K 116-146 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékhelyesbítése 
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4. Számlázott eladási ár a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Nettó érték 

T 09512/09522/09532 Követelés immateriális javak, ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítésé-

ből 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

 

b) Általános forgalmi adó 

T 094062 Követelés kiszámlázott általános forgalmi adóra. Követelés kiszámlázott általános 

forgalmi adóra 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

 

 

5. Számlázott eladási ár a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Nettó érték 

T 3515 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre  

K 92 Egyéb eredményszemléletű bevételek 

 

b) Általános forgalmi adó 

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre  

K 3642 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása  

 

6. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint  

a) Nettó érték 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla  

K 09513/09523/09533 Immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök 

értékesítése teljesítése 

 

b) Általános forgalmi adó 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla  

K 094063 Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése 

 

7. A számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint 

T 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, vagy 

T 33 Fizetési számlák 

K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre, vagy 

K 3515 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre  

 

E) Apportba adás elszámolása 

 

1. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 86 Rendkívüli ráfordítások  

K 11/121-151 Immateriális javak, tárgyi eszközök, beruházások 

 

2.Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint  

T 118-158 Immateriális javak, tárgyi eszközök, vagy beruházások terven felüli értékcsökkenése 

és annak visszaírása, vagy 

T 119-149 Immateriális javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése  

K 86 Rendkívüli ráfordítások  

 

3. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 415 Eszközök értékhelyesbítésének forrása  

K 116-146 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékhelyesbítése  

 

4. Átadás a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Átadáskor 

T 412 Nemzeti vagyon változása  

K 9423 Különféle egyéb rendkívüli eredményszemléletű bevételek 
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b) Cégbírósági bejegyzéskor 

T 161-163 Tartós részesedések 

K 412 Nemzeti vagyon változása  

 

F)Térítés nélküli átadás elszámolása  

 

1. Az eszköz kivezetésének elszámolása: az E) Apportba adás elszámolása cím 1-3. pontja szerint  

 

 

2. Általános forgalmi adó elszámolása a pénzügyi számvitel szerint, ha nem hárítja át az átvevőre 

T 843 Különféle egyéb ráfordítások 

K 3642 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása  

 

3. Általános forgalmi adó elszámolása a költségvetési számvitel szerint, ha áthárítja az átvevőre  

a) Követelésként 

T 094062 Követelés kiszámlázott általános forgalmi adóra  

K 004 Követelés nyilvántartási ellenszámla 

 

b) Teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla  

K 094063 Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése 

 

4. Általános forgalmi adó elszámolása a pénzügyi számvitel szerint, ha az átadó áthárítja az átvevőre  

 

a) Követelésként 

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre  

K 3642 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása  

 

b) Teljesítésként 

T 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, vagy 

T 33 Fizetési számlák 

K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre  

 

G) Hiányzó, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, kiselejtezett tárgyi eszközök elszámolása  

 

1. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

T 842 Hiányzó, selejtezett, megsemmisült, állományból kivezetett eszközök könyv szerinti ér-

téke 

K 118-158 Immateriális javak és tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése 

és annak visszaírása  

 

2. Visszanyert értékek elszámolása 

T 21-22 Készletek  

K 11/121-151 Immateriális javak, tárgyi eszközök  

 

3. Eszköz kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 118-158 Immateriális javak és tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése és annak vissza-

írása 

és 

T 119-149 Immateriális javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése  

K 11/121-141 Immateriális javak, tárgyi eszközök  

 

4. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 415 Eszközök értékhelyesbítésének forrása  

K 116-146 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékhelyesbítése  

 

5. Járó, kapott kártérítések (biztosító térítése) elszámolása a költségvetési számvitelben 

 

a) Követelésként 

T 094102 Követelés egyéb működési bevételekre 

K004 Követelés nyilvántartási ellenszámla 
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b) Teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla  

K094103 Egyéb működési bevételek teljesítése 

 

6. Járó, kapott kártérítések (biztosító térítése) elszámolása a pénzügyi számvitelben 

 

a) Követelésként 

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

K 923 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 

 

b) Teljesítésként 

T 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, vagy 

T 33 Fizetési számlák 

K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre  

 

H) Használatba nem vett eszköz átminősítése készletté elszámolása  

 

Átminősítés a pénzügyi számvitel szerint 

T 21-22 Készletek  

K 11/151 Immateriális javak, befejezetlen beruházások  

 

I) Használatba vett eszköz átminősítése készletté elszámolása  

 

1. Tárgyévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás visszavezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 139-149 Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése 

és 

T 591 Költségnem átvezetési számla  

K 56 Értékcsökkenési leírás 

és  

K 6 Általános költségek, vagy 

K 7 Szakfeladatok költségei 

 

2. Eszköz kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 138-148 Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása  

T 139-149 Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése  

K 131-141 Tárgyi eszközök  

 

3. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 415 Eszközök értékhelyesbítésének forrása  

K 136-146 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése  

 

4. Átminősítés a pénzügyi számvitel szerint 

T 21-22 Készletek  

K 131-141 Tárgyi eszközök  

 

J) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adás elszámolása államháztartáson kívüli szervezetnek, személynek  

 

1. Bruttó érték átvezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 181-185 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 

K 11/121-141 Immateriális javak, tárgyi eszközök  

 

2. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés átvezetése a pénzügyi számvitel szerint  

T 118-148 Immateriális javak és tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése és annak vissza-

írása 

és 

T 119-149 Immateriális javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése  

K 188-189 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök terv szerinti és ter-

ven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása 

 

3. Értékhelyesbítés átvezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 186 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 

K 116-146 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékhelyesbítése  
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4. A vagyonkezelésbe adott immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos sajátos visszapótlási követe-

lés elszámolása a pénzügyi számvitel szerint  

T 3655 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása  

K 412 Nemzeti vagyon változása  

 

K) Vagyonkezelésbe adás elszámolása államháztartáson belüli szervezetnek  

 

1. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés visszavezetése a pénzügyi számvitel szerint  

T 118-158 Immateriális javak és tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése és annak vissza-

írása 

és 

T 119-149 Immateriális javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése  

K 412 Nemzeti vagyon változása 

 

2. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 415 Eszközök értékhelyesbítésének forrása  

K 116-146 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékhelyesbítése  

 

3. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 412 Nemzeti vagyon változása  

K 11/121-151 Immateriális javak, tárgyi eszközök  

 

4. Az eszközhöz kapcsolódó időbeli elhatárolás kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 443 Halasztott eredményszemléletű bevételek 

K 412 Nemzeti vagyon változása 

 

5. Bruttó érték nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 011 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök  

K 006 Egyéb nyilvántartási ellenszámla  

 

6. Vagyonkezelésbe adott immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos sajátos visszapótlási követelés 

elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

T 3655 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása  

K 412 Nemzeti vagyon változása 

 

L) Vagyonkezelői jog átruházása (vagyonkezelő másik vagyonkezelőnek) 

 

1. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés visszavezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 118-158 Immateriális javak és tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése és annak vissza-

írása és 

T 119-149 Immateriális javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése  

K 412 Nemzeti vagyon változása 

 

2. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 415 Eszközök értékhelyesbítésének forrása  

K 116-146 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékhelyesbítése  

 

3. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 412 Nemzeti vagyon változása  

K 11/121-151 Immateriális javak, tárgyi eszközök  

 

 

 

4. Az eszközhöz kapcsolódó időbeli elhatárolás kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 443 Halasztott eredményszemléletű bevételek 

K 412 Nemzeti vagyon változása 
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Tárgyi eszközök fenntartása 

 

A) Idegen kivitelezésben elvégzett karbantartás elszámolása  

 

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Nettó összeg 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilván-

tartási ellenszámla  

K 053342 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség karbantartási, kisja-

vítási szolgáltatásokra  

 

b) Általános forgalmi adó 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilván-

tartási ellenszámla  

K 053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú elő-

zetesen felszámított általános forgalmi adóra  

 

2. Számlázott karbantartási, kisjavítási szolgáltatási díj a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Nettó összeg 

T 053342 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség karbantartási, kisjavítási szolgáltatá-

sokra  

és 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési köte-

lezettség nyilvántartási ellenszámla  

és 

K 053342 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség karbantartási, kisja-

vítási szolgáltatásokra  

 

b) Általános forgalmi adó 

T 053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú előzetesen felszámí-

tott általános forgalmi adóra  

és 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési köte-

lezettség nyilvántartási ellenszámla  

és 

K 053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú elő-

zetesen felszámított általános forgalmi adóra  

 

3. Számlázott karbantartási, kisjavítási szolgáltatási díj a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Nettó összeg 

T 52 Igénybe vett szolgáltatások költségei 

és 

T 6 Általános költségek, vagy 

T 7 Szakfeladatok költségei  

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  

és 

K 591 Költségnem átvezetési számla 

 

b) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

T 3641 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása  

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  

 

c) Le nem vonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

T 843 Különféle egyéb ráfordítások 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  
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4. Számlázott karbantartási, kisjavítási szolgáltatási díj kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Nettó összeg 

T 053343 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése  

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

b) Általános forgalmi adó 

T 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése  

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

5. Számlázott karbantartási, kisjavítási szolgáltatási díj kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint 

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

K 33 Fizetési számlák  

 

B) Saját kivitelezésben elvégzett karbantartás elszámolása  

 

Költségek a pénzügyi számvitel szerint  

T 5 Költségnemek 

K 1-4 Eszközoldali számlák 

Kapcsolódó tétel: kiadásként elszámolandó pénzforgalom esetén a költségvetési számvitelben történő könyvelés  

T 6 Általános költségek, vagy 

T 7 Szakfeladatok költségei  

K 591 Költségnem átvezetési számla 
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VII.  

 
RÉSZESEDÉSEKKEL, ÉRTÉKPAPÍROKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 

 

Növekedések 

 

A) Részesedések vásárlásának elszámolása 

 

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilván-

tartási ellenszámla  

K 05652 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség részesedések beszer-

zésére  

 

2. Vásárlás esedékessé válása a költségvetési számvitel szerint  

T 05652 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség részesedések beszerzésére  

és 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési köte-

lezettség nyilvántartási ellenszámla  

és 

K 05652 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség részesedések beszer-

zésére  

 

3. Vásárlás esedékessé válása a pénzügyi számvitel szerint 

T 161-163/241 Tartós és nem tartós részesedések 

K 4216/4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra, fi-

nanszírozási kiadásokra  

 

4. Részesedés megvásárlása a költségvetési számvitel szerint 

T 05653 Részesedések beszerzése teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

5. Részesedés megvásárlása a pénzügyi számvitel szerint 

T 4216/4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra, finanszírozási ki-

adásokra  

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, vagy 

K 33 Fizetési számlák  

 

B) Részesedések elszámolása alapításkor, tőkeemeléskor  

 

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilván-

tartási ellenszámla  

K 05652/05662 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség részesedések 

beszerzésére, meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó 

kiadásokra  

 

2. Befizetés esedékessé válása a költségvetési számvitel szerint  

T 05652/05662 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség részesedések beszerzésére, 

meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadásokra  

és 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési köte-

lezettség nyilvántartási ellenszámla  

és 

K 05652/05662 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség részesedések 

beszerzésére, meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó 

kiadásokra  
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3. Befizetés esedékessé válása a pénzügyi számvitel szerint 

T 412 Nemzeti vagyon változása  

K 4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra  

 

4. Részesedésszerzés a költségvetési számvitel szerint 

T 05653/05663 Részesedések beszerzésének, vagy meglévő részesedések növeléséhez kapcso-

lódó kiadások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

5. Részesedésszerzés a pénzügyi számvitel szerint 

T 4216 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra  

K 32 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, vagy 

K 33 Fizetési számlák  

 

6. Állományba vétel a cégbírósági bejegyzéskor a pénzügyi számvitel szerint  

T 161-163 Tartós részesedések 

K 412 Nemzeti vagyon változása  

 

C) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása elszámolása  

 

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilván-

tartási ellenszámla –  

K 059121/059123/05921/05922(2) Értékpapírok vásárlása  

 

2. Vásárlás esedékessé válása a költségvetési számvitel szerint  

 

a) A felhalmozott kamat nélkül  

T 059121/059123/05921/05922(2) Értékpapírok vásárlása  

és 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési köte-

lezettség nyilvántartási ellenszámla  

és 

K 059121/059123/05921/05922(2) Értékpapírok vásárlása  

 

b) A vételáron kívüli felhalmozott kamat, ha korábban kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

nyilvántartásba vették  

T 059121/059123/05921/05922(2) Értékpapírok vásárlása  

és 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési köte-

lezettség nyilvántartási ellenszámla  

és 

K 053532 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra  

 

c) A vételáron kívüli felhalmozott kamat, ha korábban kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

nem vették nyilvántartásba  

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K053532 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra  

 

3. Vásárlás esedékessé válása a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) A felhalmozott kamat nélkül 

T 17/24 Értékpapírok 

K 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra  

b) A vételáron kívüli felhalmozott kamat 

T 851 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  
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4. Értékpapír megvásárlása a költségvetési számvitel szerint  

 

a) A felhalmozott kamat nélkül  

T 059121/059123/05921/05922(3) Értékpapírok vásárlása  

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

b) A vételáron kívüli felhalmozott kamat 

T 053533 Kamatkiadások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

5. Értékpapír megvásárlása a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) A felhalmozott kamat nélkül 

T 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra  

K 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

 

b) A vételárban lévő felhalmozott kamat 

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  

K 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

 

6. A megvásárolt értékpapír után kapott kamat elszámolása a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Követelésként 

T 004 Követelés nyilvántartási ellenszámla 

K 094082 Követelés kamatbevételekre 

 

b) Teljesítésként 

T 094083 Kamatbevételek teljesítése  

K 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla  

 

7. A megvásárolt értékpapír után kapott kamat elszámolása a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Követelésként 

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre  

K 932 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 

 

b) Teljesítésként 

T 33 Fizetési számlák 

K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre  

 

8. A megvásárolt értékpapír után tárgyidőszakot illető, de még nem esedékes kamat elhatárolása a pénzügyi 

számvitel szerint  

T 371 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 

K 932 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 

 

D) Követelés fejében átvett részesedések, értékpapírok elszámolása  

 

1. Követelés kivezetése az átvett részesedés, értékpapír bekerülési értékéig a költségvetési számvitel szerint  

T 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

K 09(2) Bevételi előirányzatok, követelések, teljesítés 

 

2. Követelés kivezetése az átvett részesedés, értékpapír bekerülési értékéig a pénzügyi számvitel szerint  

T 17/221/24 Értékpapírok 

K 35 Követelések 

 

3. Az átvett részesedés, értékpapír bekerülési értéke és a követelés értéke között veszteségjellegű különbözet a 

költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: a XV. fejezet D) Behajthatatlan követelés elszámolása cím sze-

rint  

 

4. Részesedés, értékpapírt átadása értékesítésre az MNV Zrt. részére az Áht. 100. §-a szerinti esetben: a VI. 

fejezet Növekedések M) Követelés fejében átvett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása 4. és 5. 

pontja szerint  
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E) Részesedések, értékpapírok térítés nélküli átvétele elszámolása  

 

1. Az eszköz átvétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 16/17/24 Részesedések, értékpapírok 

K 9421/9422. Térítés nélkül átvett, ajándékként, hagyatékként kapott, többlet-

ként fellelt eszközök értéke  

 

2. Időbeli elhatárolás a pénzügyi számvitel szerint 

T 9421/9422 Térítés nélkül átvett, ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt eszkö-

zök értéke 

K 443 Halasztott eredményszemléletű bevételek  

 

F)Tartós részesedés értékhelyesbítése elszámolása  

 

Értékhelyesbítés a pénzügyi számvitel szerint 

T 166 Tartós részesedések értékhelyesbítése 

K 415 Eszközök értékhelyesbítésének forrása 

 

Csökkenések 

 

A) Részesedések, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítése elszámolása 

 

1. Értékvesztés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 168/178/2481/2482 Részesedések, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és 

visszaírása 

K 16/17/24 Részesedések, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 

 

2. Értékesítés a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Értékesítés bevétele (hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnál könyv szerinti értékig) követelésként  

T 0954/098121/098123/09821/09822(2) Részesedések, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 

értékesítése 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

 

b) Értékesítés bevétele (hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnál könyv szerinti értékig) teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 0954/098121/098123/09821/09822(3) Részesedések, hitelviszonyt megtes-

tesítő értékpapírok értékesítése 

teljesítés 

 

c) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnál a könyv szerinti érték feletti nyereség jellegű különbözet követelésként  

T 094092 Követelés egyéb pénzügyi műveletek bevételeire 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

 

d) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnál a könyv szerinti érték feletti nyereség jellegű különbözet teljesítésként  

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla  

K 094093 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei teljesítése 

 

3. Értékesítés a pénzügyi számvitel szerint 

 

a) Értékesítés bevétele (hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnál könyv szerinti értékig) követelésként 

T 3515/3518 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási, finanszírozási bevételre 

K 16/17/24 Részesedések, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 

 

b) Értékesítés bevétele (hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnál könyv szerinti értékig) teljesítésként 

T 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

K 3515/3518 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási, finanszí-

rozási bevételre 

 

c) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnál a könyv szerinti érték feletti nyereség jellegű különbözet követelésként 

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

K 933 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei 
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d) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnál a könyv szerinti érték feletti nyereség jellegű különbözet teljesítésként 

T 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

 

e) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnál a könyv szerinti érték és az értékesítési bevétel közötti veszteség jelle-

gű különbözet elszámolása 

T 853 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 

K 3515/3518 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási, finanszí-

rozási bevételre 

 

B) Részesedés, értékpapír térítés nélküli átadásának elszámolása  

 

1. Átadás a pénzügyi számvitel szerint 

T 86 Rendkívüli ráfordítások  

K 16/17/24 Részesedések, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 

 

2. Az átadott részesedés, értékpapír elszámolt értékvesztésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 168/178/2481/2482 Részesedések, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és 

visszaírása 

K 86 Rendkívüli ráfordítások 

 

C) Részesedések, értékpapírok apportba adása elszámolása  

 

1. Könyv szerinti érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 86 Rendkívüli ráfordítások  

K 16/17/24 Részesedések, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 

 

2. Az átadott részesedés, értékpapír elszámolt értékvesztésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint: e fejezet 

B) Részesedés, értékpapír térítés nélküli átadásának elszámolása cím 2. pontja szerint 

 

3. Az átadott részesedések értékhelyesbítése kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 415 Eszközök értékhelyesbítésének forrása  

K 166 Tartós részesedések értékhelyesbítése 

 

4. Átadás a pénzügyi számvitel szerint: a VI. fejezet Csökkenések E) Apportba adás elszámolása cím 4. pontja 

szerint  

 

D) Részesedések, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése elszámolása  

 

Értékvesztés a pénzügyi számvitel szerint 

T 852 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése és annak visszaírása 

K 168/178/2481/2482 Részesedések, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 

értékvesztése és visszaírása 

 

 

Egyéb gazdasági események 

 

A) Nem tartós részesedések, értékpapírok átminősítése tartós részesedéssé, tartós hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírrá elszámolása 

 

Átminősítés a pénzügyi számvitel szerint 

T 16/17 Tartós részesedések, értékpapírok 

K 24 Nem tartós részesedések, értékpapírok 

 

B) Átalakuláskor a részesedések növekedése elszámolása  

 

1. Régi részesedés könyv szerinti értéke kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 86 Rendkívüli ráfordítások  

K 16/241 Tartós, nem tartós részesedések 

 

2. Új részesedés bekerülési értéke 

T 16/241 Tartós, nem tartós részesedések 

K 9423 Különféle egyéb rendkívüli eredményszemléletű bevételek  
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C) Külföldi pénzeszközben fennálló részesedések, értékpapírok év végi értékelésének elszámolása  

 

1. Árfolyamveszteség a pénzügyi számvitel szerint 

T 853 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai  

K 16/17/24 Részesedések, értékpapírok 

 

2. Árfolyamnyereség a pénzügyi számvitel szerint 

T 16/17/24 Részesedések, értékpapírok 

K 933 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei 

 

D) Részesedések után járó, kapott osztalék elszámolása 

 

1.Járó osztalék elszámolása a költségvetési számvitel szerint 

 

a) Követelésként 

T 094042 Követelés tulajdonosi bevételekre 

K 004 Követelések nyilvántartási ellenszámla 

 

b) Teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 094043 Tulajdonosi bevételek teljesítése 

 

2. Járó osztalék elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

 

a) Követelésként 

T 3514/3524 Költségvetési évben, vagy költségvetési évet követően esedékes követelések mű-

ködési bevételre 

K 931 Kapott (járó) osztalék és részesedés 

 

b) Teljesítésként 

T 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

K 3514/3524 Költségvetési évben, vagy költségvetési évet követően esedékes 

követelések működési bevételre 
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VIII.  

VÁSÁROLT KÉSZLETEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK  

 

Növekedések 

 

A) Anyagok, áruk vásárlása elszámolása 

 

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Nettó érték 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilván-

tartási ellenszámla  

K 053112/053122/053132 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok beszer-

zésére, vagy árubeszerzésre 

 

b) Általános forgalmi adó 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilván-

tartási ellenszámla  

K 053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú elő-

zetesen felszámított általános forgalmi adóra  

 

2. Előleg: a V. fejezet A) Vásárlás elszámolása cím 2. pontja szerint  

 

3. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Nettó érték  

T 053112/053122/053132 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség szakmai anyagok, 

üzemeltetési anyagok beszerzésére, vagy árubeszerzésre 

és 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési köte-

lezettség nyilvántartási ellenszámla  

és 

K 053112/053122/053132 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok beszer-

zésére, vagy árubeszerzésre 

 

b) Általános forgalmi adó 

T 053113 Szakmai anyagok beszerzése teljesítése 

és 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési köte-

lezettség nyilvántartási ellenszámla, vagy 

és 

K 053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú elő-

zetesen felszámított általános forgalmi adóra  

 

c) Nettó előleg teljesítésként  

T 053113/053123/053133 Szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok beszerzése, árubeszerzés 

teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

 

 

d) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítésként 

T 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése  

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  
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4. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Készletre vétel nettó összegben (előleggel együtt) 

T 211/212 Anyagok, áruk 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  

 

b) Beszerzéssel egyidejű anyagfelhasználás elszámolása nettó összegben (előleggel együtt) 

T 51 Anyagköltség 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  

 

c) Előleg rendezése 

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  

K 36513 Készletekre adott előlegek 

 

5. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Nettó összeg (előleg nélkül)  

T 053113/053123/053133 Szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok beszerzése, árubeszerzés 

teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

b) Általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adó nélkül) 

T 053513. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése  

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

6. A számla bruttó összege kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint (előleg nélkül) 

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  

K 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

 

7. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyam-különbözet a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: a V. 

fejezet A) Vásárlás elszámolása 8-10. pontja szerint  

 

B) Raktári többlet elszámolása  

1. Anyagok raktári többlete a pénzügyi számvitel szerint 

T 211 Anyagok 

K 923 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 

2. Áruk raktári többlete a pénzügyi számvitel szerint 

T 212 Áruk 

K 923 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 

 

C) Térítés nélkül átvett, ajándékként, hagyatékként kapott készletek elszámolása  

 

1. Anyag, áru átvétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 211/212 Anyagok, áruk 

K 9421/9422 Térítés nélkül átvett, ajándékként, hagyatékként kapott, többlet-

ként fellelt eszközök értéke 

 

2. Időbeli elhatárolás a pénzügyi számvitel szerint 

T 9421/9422 Térítés nélkül átvett, ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt eszkö-

zök értéke 

K 443 Halasztott eredményszemléletű bevételek  

 

 

D) Követelés fejében átvett készletek elszámolása  

 

1. Követelés kivezetése az átvett készlet bekerülési értékéig a költségvetési számvitel szerint 

T 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

K 09(2) Bevételi előirányzatok, követelések teljesítése 

 

2. Követelés kivezetése az átvett készlet bekerülési értékéig a pénzügyi számvitel szerint 

T 221 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 

K 35 Követelések 
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3. Az átvett készlet bekerülési értéke és a követelés értéke között veszteségjellegű különbözet a költségvetési és 

a pénzügyi számvitel szerint: a XV. fejezet D) Behajthatatlan követelés elszámolása cím szerint  

 

4. Készletek átadása értékesítésre az MNV Zrt. részére: a VI. fejezet Növekedések M) Követelés fejében átvett 

immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása 4. és 5. pontja szerint  

 

Csökkenések 

 

A) Anyagfelhasználás elszámolása  

 

Anyagfelhasználás a pénzügyi számvitel szerint 

T 51 Anyagköltség 

és 

T 6 Általános költségek, vagy 

T 7 Szakfeladatok költségei  

K 211 Anyagok 

és 

K 591 Költségnem átvezetési számla 

 

B) Anyag-, áruértékesítés elszámolása  

 

1. Könyv szerinti érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint  

T 51/813 Anyagköltség/Eladott áruk beszerzési értéke 

és 

T 6 Általános költségek, vagy 

T 7 Szakfeladatok költségei  

K 211/212 Anyagok, áruk 

és 

K 591 Költségnem átvezetési  

 

2. Számlázott eladási ár a költségvetési számvitel szerint  

a) Nettó érték 

T 094012 Követelés készletértékesítés ellenértékére 

K0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

 

b) Általános forgalmi adó 

T 094062 Követelés kiszámlázott általános forgalmi adóra  

K0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

 

3. Számlázott eladási ár a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Nettó érték 

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre  

K 912/923 Eszközök és szolgáltatások értékesítésének bevételei 

 

 

 

b) Általános forgalmi adó 

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre  

K 3642 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása  

 

4. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Nettó érték 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla  

K094013 Készletértékesítés ellenértéke teljesítése 

 

b) Általános forgalmi adó 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla  

K094063 Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése 
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5. A számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint 

T 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre  

 

C) Visszáru elszámolása  

 

E fejezet Növekedések A) Anyagok, áruk vásárlása elszámolása cím 1-5. pontja szerintiek fordítottjaként  

 

D) Hiányzó, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, selejtezett anyagok, áruk elszámolása  

 

1. Kivezetés a pénzügyi számvitel szerint 

T 842 Hiányzó, selejtezett, megsemmisült, állományból kivezetett eszközök könyv szerinti ér-

téke 

K 211/212 Anyagok, áruk 

 

2. A kapott, járó kártérítések (biztosító kártérítése) elszámolása: a VI. fejezet Csökkenések G) Hiányzó, elve-

szett, eltulajdonított, megsemmisült, kiselejtezett tárgyi eszközök elszámolása cím 5-6. pontja szerint 

 

E) Apportba adás elszámolása 

 

1. Könyv szerinti érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 86 Rendkívüli ráfordítások  

K 211/212 Anyagok, áruk 

 

2. Átadás a pénzügyi számvitel szerint: a VI. fejezet Csökkenések E) Apportba adás elszámolása 4. pontja 

szerint  

 

F) Anyagok, áruk térítés nélküli átadásának elszámolása  

 

1. Átadás a pénzügyi számvitel szerint 

T 86 Rendkívüli ráfordítások  

K 211/212 Anyagok, áruk 

 

2. Az átadáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó elszámolása: a VI. fejezet Csökkenések F) Térítés nélküli 

átadás elszámolása cím 2-4 pontja szerint  

 

G) Értékvesztés elszámolása  

 

Értékvesztés a pénzügyi számvitel szerint 

T 843 Különféle egyéb ráfordítások 

K 218/228 Vásárolt készletek, átsorolt, követelés fejében átvett készletek, 

egyéb készletek értékvesztése és annak visszaírása 
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IX.  

SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK  

 

Növekedések 

 

A) Késztermékek készletre vétele elszámolása 

 

1. Termelési költségek a pénzügyi számvitel szerint  

Kapcsolódó tétel: kiadásként elszámolandó pénzforgalom esetén a költségvetési számvitelben történő könyvelés  

T 51-56 Költségnemek 

és 

T 6 Általános költségek, vagy 

T 7 Szakfeladatok költségei  

K 1-4 Eszközoldali számlák  

és 

K 591 Költségnem átvezetési számla 

 

2. Késztermék készletre vétele a pénzügyi számvitel szerint  

T 232 Késztermékek 

és 

T 591 Költségnem átvezetési számla 

K 571 Saját termelésű készletek állományváltozása 

és 

K 6 Általános költségek, vagy 

K 7 Szakfeladatok költségei  

 

B) Félkész termékek állományba vételének elszámolása  

 

1. Termelési költségek a pénzügyi számvitel szerint Kapcsolódó tétel: kiadásként elszámolandó pénzforgalom 

esetén a költségvetési számvitelben történő könyvelés  

T 5 Költségnemek 

és 

T 6 Általános költségek, vagy 

T 7 Szakfeladatok költségei  

K 1-4 Eszközoldali számlák  

és 

K 591 Költségnem átvezetési számla 

 

2. Félkész termék állományba vétele a pénzügyi számvitel szerint  

T 231 Befejezetlen termelés, félkész termékek 

és 

T 591 Költségnem átvezetési számla 

K 571 Saját termelésű készletek állományváltozása 

és 

K 6 Általános költségek, vagy 

K 7 Szakfeladatok költségei  

 

Csökkenések 

 

A) Késztermékek értékesítésének elszámolása  

 

1. Késztermék kivezetése a pénzügyi számvitel szerint  

T 571 Saját termelésű készletek állományváltozása 

K 232 Késztermékek 

 

2. További elszámolások: az VIII. fejezet Csökkenések B) Anyag-, áruértékesítés elszámolása cím 2-5. pontja 

szerint  

B) Hiányzó, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült, selejtezett késztermékek elszámolása  

 

1. Készletcsökkenés közvetlen önköltségen a pénzügyi számvitel szerint  

T 842 Hiányzó, selejtezett, megsemmisült, állományból kivezetett eszközök könyv szerinti ér-

téke 

K 232 Késztermékek 
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2. Állományváltozás elszámolása saját előállítású eszközök aktivált értékeként a pénzügyi számvitel szerint 

T 571 Saját termelésű készletek állományváltozása 

K 572 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 

 

3. A kapott, járó kártérítések (biztosító kártérítése) elszámolása: a VI. fejezet Csökkenések G) Hiányzó, elve-

szett, eltulajdonított, megsemmisült, kiselejtezett tárgyi eszközök elszámolása cím 5-6. pontja szerint 

 

C) Raktáron levő saját termelésű készlet átminősítése tárgyi eszközzé elszámolása 

 

1. Beruházásként nyilvántartásba vétel a pénzügyi számvitel szerint 

T 151 Befejezetlen beruházások 

K 572 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 

 

2. Saját termelésű készlet állománycsökkenésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

T 571 Saját termelésű készletek állományváltozása 

K 232 Késztermékek 

 

E) Apportba adás elszámolása  

 

1. Könyv szerinti érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Ráfordítás elszámolása 

T 86 Egyéb ráfordítás 

K 232 Késztermékek 

 

b) Állományváltozás elszámolása saját előállítású eszközök aktivált értékeként 

T 571 Saját termelésű készletek állományváltozása 

K 572 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 

 

2. Átadás a pénzügyi számvitel szerint: a VI. fejezet Csökkenések E) Apportba adás elszámolása cím 4. pontja 

szerint  

 

F) Késztermékek térítés nélküli átadásának elszámolása  

 

1. Ráfordítás elszámolása a pénzügyi számvitel szerint  

T 86 Egyéb ráfordítás 

K 232 Késztermékek 

 

2. Állományváltozás elszámolása saját előállítás eszközök aktivált értékeként a pénzügyi számvitel szerint 

T 571 Saját termelésű készletek állományváltozása 

K 572 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 

 

3. A térítés nélküli átadáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó elszámolása: a VI. fejezet Csökkenések F) 

Térítés nélküli átadás elszámolása cím 2-4. pontja szerint 

 

G) Értékvesztés elszámolása  

 

1. Ráfordítás elszámolása a pénzügyi számvitel szerint  

T 843 Különféle egyéb ráfordítások 

K 238 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek, állatok érték-

vesztése és annak visszaírása 

 

2. Állományváltozás elszámolása saját előállítás eszközök aktivált értékeként a pénzügyi számvitel szerint 

T 571 Saját termelésű készletek állományváltozása 

K 572 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 
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X.  

PÉNZESZKÖZÖKKEL, FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK  

 

A) Hosszú lejáratú betétek elszámolása 

 

1. Betételhelyezés a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 059162 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség pénzeszközök be-

tétként elhelyezésére 

 

b) Teljesítésként 

T 059163 Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

2. Betételhelyezés a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Kötelezettségként 

T 311/312 Hosszú lejáratú betétek 

K 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra  

 

b) Teljesítésként 

T 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra  

K 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

 

3. Betét megszüntetés a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Követelésként 

T 098172 Követelés betétek megszüntetésére 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

 

b) Teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla  

K 098173 Betétek megszüntetése teljesítése 

 

4. Betét megszüntetés a pénzügyi számvitel szerint  

a) Követelésként 

T 3518 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre 

K 311/312 Hosszú lejáratú betétek 

b) Teljesítésként 

T 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

K 3518  Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre 

 

AB) Rövid lejáratú betétek elszámolása 

E fejezet A) Hosszú lejáratú betétek elszámolása cím szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 311/312. könyvviteli 

számla helyett a 32/33. számlacsoport megfelelő könyvviteli számláját kell használni. 

 

B) Központi, irányító szervi támogatás elszámolása  

 

1. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (az államháztartás központi alrendszerében a Magyar Ál-

lamkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár), az államháztartás önkormányzati alrendszerében az irányító 

szervnél) a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 059152 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség központi, irányító 

szervi támogatás folyósítására 
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b) Teljesítésként 

T 059153 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

2. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (az államháztartás központi alrendszerében a Kincstárnál, 

az államháztartás önkormányzati alrendszerében az irányító szervnél) a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Kötelezettségként 

T 843 Különféle egyéb ráfordítások 

K 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra  

 

b) Teljesítésként 

T 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra  

K 33 Fizetési számlák  

 

3. Központi, irányító szervi támogatás elszámolása a fejezeti elszámolási számlán (kincstári körben) a pénz-

ügyi számvitel szerint  

 

a) Jóváírásként 

T 3327 Kincstári technikai, lebonyolítási, beszedési számlák 

K 361 Pénzeszközök átvezetési számla 

 

b) Teljesítésként 

T 361 Pénzeszközök átvezetési számla 

K 3327 Kincstári technikai, lebonyolítási, beszedési számlák 

 

4. Központi, irányító szervi támogatás jóváírása a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Követelésként 

T 098162 Követelés központi, irányító szervi támogatásra 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

 

b) Teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla  

K 098163 Központi, irányító szervi támogatás teljesítése 

 

5. Központi, irányító szervi támogatás jóváírása a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Követelésként 

T 3518 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre 

K 921 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 

 

b) Teljesítésként 

T 33 Fizetési számlák 

K 3518 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre 

 

C) Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása  

 

1. Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása a Kincstárnál a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 059132 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség államháztartáson 

belüli megelőlegezések folyósítására 

 

b) Teljesítésként 

T 059133 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

c) Visszafizetési követelésként 

T 098152 Követelés államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  
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2. Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása a Kincstárnál a pénzügyi számvitel szerint 

T 3518 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre 

K 33 Fizetési számlák 

 

3. Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása a megelőlegezés kedvezményezettjénél a költségvetési 

számvitel szerint  

 

a) Követelésként 

T 098142 Követelés államháztartáson belüli megelőlegezésekre 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

 

b) Teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla  

K 098143 Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése 

 

c) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 059142 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség államháztartáson 

belüli megelőlegezések visszafizetésére 

 

4. Államháztartáson belüli megelőlegezés folyósítása a megelőlegezés kedvezményezettjénél a pénzügyi szám-

vitel szerint  

 

a) Ha a fizetési számlán jóváírásra kerül 

T 33 Fizetési számlák 

K 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra  

 

b) Ha a megelőlegezés jogosultja kötelezettségei kiegyenlítésére a jogosultnak utalják közvetlenül 

T 42 Kötelezettségek 

K 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra  

5. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése a megelőlegezés kedvezményezettjénél a költségvetési 

számvitel szerint  

T 059143 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

6. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése a megelőlegezés kedvezményezettjénél a pénzügyi 

számvitel szerint  

 

a) Fizetési számla terhére átutalásra kerül 

T 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra  

K 33 Fizetési számlák 

 

b) A megelőlegezés kedvezményezettjét megillető bevételből kerül levonásra  

Kapcsolódó tétel lehet: a XI. fejezet szerinti elszámolások  

T 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra  

K 91 Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei 

 

7. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése a Kincstárnál a költségvetési számvitel szerint  

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla  

K 098153 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése teljesítése 

 

8. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése a Kincstárnál a pénzügyi számvitel szerint  

T 33 Fizetési számlák 

K 3518 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre 

 

9. Zárszámadás során a megelőlegezés összege elengedésének elszámolása a költségvetési és pénzügyi számvi-

tel szerint: a Kincstárnál a XV. fejezet E) Követelés elengedése cím, a megelőlegezés jogosultjánál a XV. 

fejezet I) Kötelezettségek elengedése elszámolása cím szerint  
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D) Hitel, kölcsön, valódi penziós ügylet felvételének elszámolása  

 

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Tőkeösszeg (eladási ár) 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilván-

tartási ellenszámla  

K 05911/05924(2) Hitel-, kölcsöntörlesztés 

 

b) Kamatrész (amennyiben ismert és meghatározható a kamat összege, illetve az eladási és visszavásárlási ár 

különbsége valódi penziós ügyletnél) 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilván-

tartási ellenszámla  

K 053532 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra  

 

2. Hitel, kölcsön jóváírása (eladás valódi penziós ügyletnél) a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Tőkeösszeg (eladási ár) végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként  

T 05911/05924(2) Hitel-, kölcsöntörlesztés 

és 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési köte-

lezettség nyilvántartási ellenszámla  

K 05911/05924(2) Hitel-, kölcsöntörlesztés 

 

b) Kamatrész (amennyiben korábban nyilvántartásba vételre került a kamat összege, illetve az eladási és vissza-

vásárlási ár különbsége valódi penziós ügyletnél) végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezett-

ségként  

T 053532 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra  

és 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési köte-

lezettség nyilvántartási ellenszámla  

és 

K 053532 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra  

 

c) Követelésként 

T 09811/09824(2) Hitel-, kölcsönfelvétel 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

 

d) Teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla  

K 09814/09824(3) Hitelek, kölcsönök felvétele teljesítése 

 

3. Hitel, kölcsön jóváírása (eladás valódi penziós ügyletnél) a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Tőkeösszeg (eladási ár) 

T 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

K 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra  

 

b) Kamatrész (amennyiben korábban nyilvántartásba vételre került a kamat összege, illetve az eladási és vissza-

vásárlási ár különbsége valódi penziós ügyletnél) 

T 851 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  

 

c) Kamatrész (amennyiben korábban nyilvántartásba vételre került a kamat összege, illetve az eladási és vissza-

vásárlási ár különbsége valódi penziós ügyletnél) elhatárolása 

T 372 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 

K 851 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 
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4. Kamatrész (amennyiben korábban nem került nyilvántartásba vételre) elszámolása a kamat ismertté válá-

sakor (pl. negyedéves, éves kamatperiódus elején a hitelt, kölcsönt nyújtó értesítése alapján) 

 

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként a költségvetési számvitel szerint 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 053532 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra  

 

b) Kötelezettségként a pénzügyi számvitel szerint 

T 851 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  

 

c) Kamatrész elhatárolása a pénzügyi számvitel szerint 

T 372 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 

K 851 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

 

5. Tárgyévi kamat (eladási és visszavásárlási ár különbsége valódi penziós ügyletnél) az év elején a pénzügyi 

számvitel szerint  

T 851 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

K 372 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 

 

6. Hitel, kölcsön visszafizetése (visszavásárlás valódi penziós ügyletnél) a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Visszafizetés (visszavásárlás valódi penziós ügyletnél) a tőkeösszegig (eredeti eladási árig)  

T 05911/05924(3) Hitel-, kölcsöntörlesztés 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

b) Visszafizetéskor (visszavásárláskor valódi penziós ügyletnél) fizetett kamat (eladási és visszavásárlási ár kü-

lönbsége valódi penziós ügyletnél)  

T 053533 Kamatkiadások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

7. Hitel, kölcsön visszafizetése (visszavásárlás valódi penziós ügyletnél) a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Visszafizetés (visszavásárlás valódi penziós ügyletnél) a tőkeösszegig (eredeti eladási árig valódi penziós 

ügyletnél)  

T 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra  

K 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

 

b) Visszafizetéskor (visszavásárláskor valódi penziós ügyletnél) fizetett kamat (eladási és visszavásárlási ár kü-

lönbsége valódi penziós ügyletnél)  

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  

K 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

 

E) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátása, törlesztése, beváltása elszámolása  

 

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Visszafizetendő névérték 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilván-

tartási ellenszámla –  

K 059122/059124/05923(2) Értékpapírok beváltása 

 

b) Fizetendő kamat 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilván-

tartási ellenszámla  

K 053532 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra  
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2. Lejegyzés, ha a befolyt összeg nagyobb a névértéknél a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Lejegyzés névértéken követelésként  

T 098122/098124/09823(2) Értékpapírok kibocsátása 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

 

b) Lejegyzés névértéken teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla –  

K 098122/098124/09823(3) Értékpapírok kibocsátása teljesítése 

 

c) Befolyt összeg és a névérték különbsége követelésként 

T 094092 Követelés egyéb pénzügyi műveletek bevételeire 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

 

d) Befolyt összeg és a névérték különbsége teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla  

K 094093 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei teljesítése 

 

e) Névérték végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként  

T 059122/059124/05923(2) Értékpapírok beváltása 

és 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési köte-

lezettség nyilvántartási ellenszámla  

és 

K 059122/059124/05923(2) Értékpapírok beváltása 

 

f) Fizetendő kamat végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként  

T 053532 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra  

és 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési köte-

lezettség nyilvántartási ellenszámla  

és 

K 053532 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra  

 

3. Lejegyzés, ha a befolyt összeg nagyobb a névértéknél a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Lejegyzés névértéken 

T 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

K 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra  

 

b) Befolyt összeg és a névérték különbsége 

T 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

K 933 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei  

 

c) Fizetendő kamat 

T 851 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  

 

d) Kamatrész elhatárolása 

T 372 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 

K 851 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 
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4. Lejegyzés, ha a befolyt összeg kisebb a névértéknél a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Lejegyzés névértéken követelésként  

T 098122/098124/09823(2) Értékpapírok kibocsátása 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

 

b) Lejegyzés névértéken teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla –  

K 098122/098124/09823(3) Értékpapírok kibocsátása teljesítés 

 

c) Névérték, fizetendő kamat kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként: a 2. pont e) és f) alpontja 

szerint  

 

5. Lejegyzés, ha a befolyt összeg kisebb a névértéknél a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Lejegyzés névértéken 

T 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

K 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra  

 

b) Befolyt összeg és a névérték különbsége 

T 853 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai  

K 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra  

 

c) Fizetendő kamat, kamatrész elhatárolása: a 3. pont c) és d) alpontja szerint  

 

 

6.Tárgyévi kamat az év elején a pénzügyi számvitel szerint 

T 851 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

K 372 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása  

 

7. Kamatfizetés a költségvetési számvitel szerint 

T 053533 Kamatkiadások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

8. Kamatfizetés a pénzügyi számvitel szerint 

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  

K 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

 

9. Értékpapír beváltásának elszámolása a költségvetési számvitel szerint  

T 059122/059124/05923(3) Értékpapírok beváltása teljesítés 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

10. Értékpapír beváltásának elszámolása a pénzügyi számvitel szerint  

T 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra  

K 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

 

F) Forint készpénzfelvétel elszámolása  

 

1. Felvett pénzösszeg a pénzügyi számvitel szerint 

T 3211 Forintpénztár-számla 

K 361 Pénzeszközök átvezetési számla 

 

2. Felvett pénzösszeg terhelési értesítő alapján a pénzügyi számvitel szerint 

T 361 Pénzeszközök átvezetési számla 

K 331-333 Fizetési számlák 

 

G) Forint elektronikus pénzeszköz feltöltés elszámolása  

 

1. Elektronikus pénzeszköz feltöltése a számlakivonat alapján a pénzügyi számvitel szerint 

T 361 Pénzeszközök átvezetési számla 

K 331/332 Fizetési számlák 
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2. Feltöltött pénzösszeg az elektronikus pénzeszköz kibocsátója értesítése alapján a pénzügyi számvitel szerint  

T 3213 Elektronikus pénzeszközök 

K 361 Pénzeszközök átvezetési számla 

 

H) Deviza átutalás elszámolása devizaszámláról forintszámlára  

 

1. Átutalt pénzösszeg nyilvántartási árfolyamon a pénzügyi számvitel szerint 

T 361 Pénzeszközök átvezetési számla 

K 333 Devizaszámlák 

 

2. Átutalt pénzösszeg jóváírási értesítő alapján a pénzügyi számvitel szerint 

T 331/332 Fizetési számlák 

K 361 Pénzeszközök átvezetési számla 

 

3. Árfolyamnyereség elszámolása a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Követelésként 

T 094092 Követelés egyéb pénzügyi műveletek bevételeire 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

 

 

b) Teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla  

K 094093 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei teljesítése 

 

4. Árfolyamnyereség elszámolása a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Követelésként 

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre  

K 933 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei  

 

b) Teljesítésként 

T 361 Pénzeszközök átvezetési számla 

K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre  

 

5. Árfolyamveszteség elszámolása a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 053542 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb pénzügyi 

műveletek kiadásaira  

 

b) Teljesítésként 

T 053543 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai teljesítése  

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

6. Árfolyamveszteség elszámolása a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Kötelezettségként 

T 853 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai  

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  

 

b) Teljesítésként 

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  

K 361 Pénzeszközök átvezetési számla 
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I) Számlán jóváírt kamat elszámolása  

 

1. Számlán jóváírt kamat a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Követelésként 

T 094082 Követelés kamatbevételekre 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

 

b) Teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla  

K 094083 Kamatbevételek teljesítése  

 

2. Számlán jóváírt kamat a pénzügyi számvitel szerint 

 

a) Követelésként 

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

K 932 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 

 

b) Teljesítésként 

T 33 Fizetési számlák 

K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

J) Számlát terhelő díjak, jutalékok elszámolása  

 

1. Számlát terhelő díjak, jutalékok a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 053372 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb szolgáltatá-

sokra 

 

b) Teljesítésként 

T 053373 Egyéb szolgáltatások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

2. Számlát terhelő díjak, jutalékok a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Kötelezettségként 

T 52 Igénybe vett szolgáltatások költségei 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  

 

b) Teljesítésként 

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  

K 33 Fizetési számlák 

 

K) Idegen pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolások  

 

1. Idegen pénzeszközök jóváírása, befizetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 34 Idegen pénzeszközök 

K 368 Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások 

 

2. Idegen pénzeszközök kifizetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 368 Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások 

K 34 Idegen pénzeszközök 

 

3. Idegen pénzeszközök bevételként történő átvezetésének elszámolása a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Követelésként 

T 09(2) Bevételi követelések 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

 



Számlarend 

 49 

b) Teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla  

K 09(3) Bevételi követelések teljesítése 

 

4. Idegen pénzeszközök bevételként történő átvezetésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint  

T 368 Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások 

és 

T 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

K 34 Idegen pénzeszközök 

és 

K 9 Eredményszemléletű bevételek 

 

L) Likviditási célú hitel napi záró egyenlegével kapcsolatos elszámolások 

 

1. A likviditási célú hitel napi záró állománya növekedésének elszámolása a költségvetési számvitel szerint 

 

 

a) Igénybe vett napi likviditási célú hitel végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 0591122 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség likviditási célú hi-

telek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 

 

b) Követelésként 

T 0981122 Követelés likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozástól 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

 

c) Teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla  

K 0981123 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozás-

tól teljesítése 

 

2. A likviditási célú hitel napi záró állománya növekedésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

T 3311 Önkormányzatok fizetési számlái 

K 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 

 

3. A likviditási célú hitel napi záró állománya csökkenésének elszámolása a költségvetési számvitel szerint 

T 0591123 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

4. A likviditási célú hitel napi záró állománya csökkenésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

T 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 

K 3311 Önkormányzatok fizetési számlái 

 

5. A likviditási hitel kamatának elszámolása a költségvetési számvitel szerint 

 

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 053532 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra 

 

b) Teljesítésként 

T 053533 Kamatkiadások teljesítése 

K003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

6. A likviditási hitel kamatának elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

 

a) Kötelezettségként 

T 851 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  
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b) Teljesítésként 

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  

K 3311 Fizetési számlák 

 

7. Kapcsolódó díjak, jutalékok elszámolása: e fejezet J) Számlát terhelő díjak, jutalékok elszámolása cím sze-

rint 
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XI.  

SZEMÉLYI JUTTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK  

 

A) Illetményelőleg folyósítása 

 

Illetményelőleg a pénzügyi számvitel szerint 

T 36515 Foglalkoztatottaknak adott előlegek 

K 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

 

B) A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolásai  

 

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilván-

tartási ellenszámla  

K 051(2)/0522 Kötelezettségvállalás személyi juttatásokra 

 

2. Esedékes személyi juttatások a költségvetési számvitel szerint a bérszámfejtés alapján  

T 051(2) Kötelezettségvállalás személyi juttatásokra 

és 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési köte-

lezettség nyilvántartási ellenszámla  

és 

K 051(2) Kötelezettségvállalás személyi juttatásokra 

 

3. Esedékes személyi juttatások a pénzügyi számvitel szerint a bérszámfejtés alapján  

T 53/54 Bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések 

és 

T 6 Általános költségek, vagy 

T 7 Szakfeladatok költségei  

K 4211 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 

K 591 Költségnem átvezetési számla 

 

4. Illetményelőleg rendezése a költségvetési számvitel szerint 

T 051(3) Személyi juttatások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

5. Illetményelőleg rendezése a pénzügyi számvitel szerint 

T 4211 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 

K 36515 Foglalkoztatottaknak adott előlegek  

 

6. Munkáltató követelései rendezése a költségvetési számvitel szerint 

 

a) Követelés teljesítéseként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla  

K 094103 Egyéb működési bevételek teljesítése 

 

b) Kötelezettség teljesítéseként 

T 051(3) Személyi juttatások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

7. Munkáltató követelései rendezése a pénzügyi számvitel szerint 

T 4211 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 

K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre  

 

8. Nettó személyi juttatások kifizetése a költségvetési számvitel szerint 

T 051(3) Személyi juttatások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

9. Nettó személyi juttatások kifizetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 4211 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 

K 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák  
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10. A munkáltatót terhelő közterhek elszámolása a költségvetési számvitel szerint 

T 0522 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkaadókat terhelő járulékok és szo-

ciális hozzájárulási adóra 

és 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési köte-

lezettség nyilvántartási ellenszámla 

és 

K 0522 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális hozzájárulási adóra 

 

11. A munkáltatót terhelő közterhek elszámolása a pénzügyi számvitel szerint  

T 55 Bérjárulékok 

és 

T 6 Általános költségek, vagy 

T 7 Szakfeladatok költségei  

K 4212 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő já-

rulékokra és szociális hozzájárulási adóra 

és 

K 591 Költségnem átvezetési számla 

 

12. A levont személyi jövedelemadó és más levonások átutalása a költségvetési számvitel szerint 

T 051(3) Személyi juttatások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

13. A levont személyi jövedelemadó és más levonások átutalása a pénzügyi számvitel szerint 

T 4211 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 

K 33 Fizetési számlák 

 

14. A munkáltatót terhelő közterhek átutalása a költségvetési számvitel szerint 

T 0523 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

15. A munkáltatót terhelő közterhek átutalása a pénzügyi számvitel szerint 

T 4212 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szo-

ciális hozzájárulási adóra 

K 33 Fizetési számlák 

 

C) Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása  

 

1. Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások a pénzügyi számvitel szerint  

T 3657 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszá-

molása 

K 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

 

2. Az Egészségbiztosítási Pénztártól elszámolás alapján a következő hónapban érkezett megtérítés a pénzügyi 

számvitel szerint (kifizetőhelyi költségtérítés +megelőlegezett ellátások –munkáltatót terhelő táppénz hozzá-

járulás)  

T 33 Fizetési számlák 

K 3657 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási 

ellátások elszámolása 

 

3. Kifizetőhelyi költségtérítés elszámolása költségvetési számvitel szerint  

a) Követelésként 

T 094102 Követelés egyéb működési bevételekre  

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

b) Teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla  

K 094103 Egyéb működési bevételek teljesítése  
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4. Kifizetőhelyi költségtérítés elszámolása a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Követelésként 

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre  

K 923 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 

 

b) Teljesítésként 

T 3657 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszá-

molása 

K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre  

 

5. Pénzforgalomban nem jelentkező munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás elszámolása a költségvetési 

számvitel szerint  

 

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 0522 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális hozzájárulási adóra 

 

b) Teljesítésként 

T 0523 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 

K003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

6. Pénzforgalomban nem jelentkező munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás elszámolása a pénzügyi számvi-

tel szerint  

 

a) Kötelezettségként 

T 55 Bérjárulékok 

és 

T 6 Általános költségek, vagy 

T 7 Szakfeladatok költségei  

K 4212 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő já-

rulékokra és szociális hozzájárulási adóra 

és 

K 591 Költségnem átvezetési számla 

 

b) Teljesítésként 

T 4212 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szo-

ciális hozzájárulási adóra 

K 3657 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási 

ellátások elszámolása 

 

7. A dolgozó(k) illetményének csökkentésének (le nem dolgozott személyi juttatások) elszámolása a költségve-

tési számvitel szerint: e fejezet B) A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos gaz-

dasági események elszámolásai cím 1. pontja szerintiek fordítottjaként  

 

8. A dolgozó(k) illetményének csökkentése (le nem dolgozott személyi juttatások) a pénzügyi számvitel szerint: 

e fejezet B) A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos gazdasági események el-

számolásai cím 3. pontja szerintiek fordítottjaként  

 

D) December havi személyi juttatásokkal és közterheikkel kapcsolatos elszámolások  

 

1. December havi személyi juttatások elhatárolása a pénzügyi számvitel szerint  

T 53/54 Bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések 

és 

T 6 Általános költségek, vagy 

T 7 Szakfeladatok költségei  

K 442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 

és 

K 591 Költségnem átvezetési számla 
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2. December havi személyi juttatások decemberi kifizetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 366 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 

K 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

 

3. December havi személyi juttatások után a munkáltatót terhelő közterhek, pénzforgalomban nem jelentkező 

munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás elhatárolása a pénzügyi számvitel szerint  

T 55 Bérjárulékok 

és 

T 6 Általános költségek, vagy 

T 7 Szakfeladatok költségei  

K 442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 

és 

K 591 Költségnem átvezetési számla 

 

4. December havi kifizetőhelyi költségtérítés elhatárolása a pénzügyi számvitel szerint 

T 371 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 

K 923 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 

 

5. December havi, pénzforgalomban nem jelentkező táppénzhez kapcsolódó, a dolgozó(k) illetménye csökken-

tésének (le nem dolgozott személyi juttatások) elhatárolása a pénzügyi számvitel szerint  

T 442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 

és 

T 591 Költségnem átvezetési számla 

K 53/54  

és 

K 6 Általános költségek, vagy 

K 7 Szakfeladatok költségei  

 

6. December havi személyi juttatások elszámolása januárban a költségvetési számvitel szerint: e fejezet B) A 

személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolásai cím 2. 

pontja szerint (kapcsolódó tétel lehet a cím 5. pontja szerint elszámolás)  

 

7. December havi személyi juttatások elszámolása januárban a pénzügyi számvitel szerint (kapcsolódó tétel 

lehet az e fejezet B) A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos gazdasági esemé-

nyek elszámolásai cím 4. és 6. pontja szerint elszámolás)  

T 442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 

K 4211 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 

 

8. December havi személyi juttatások decemberi kifizetése rendezése a pénzügyi számvitel szerint 

T 4211 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 

K 366 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 

 

9. December havi nettó személyi juttatások kifizetése: e fejezet B) A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó 

közterhekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolásai cím 7. és 8. pontja szerint  

 

 

 

10. December havi személyi juttatások után a munkáltatót terhelő közterhek, pénzforgalomban nem jelentke-

ző munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás elszámolása januárban a költségvetési számvitel szerint: e 

fejezet B) A személyi juttatásokkal és a kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos gazdasági események elszá-

molásai cím 9. pontja és a C) Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszá-

molása cím 5. pontja szerint  

 

11. December havi személyi juttatások után a munkáltatót terhelő közterhek, pénzforgalomban nem jelentke-

ző munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás elszámolása januárban a pénzügyi számvitel szerint  

T 442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 

K 4212 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő já-

rulékokra és szociális hozzájárulási adóra 

 

12. December havi kifizetőhelyi költségtérítés elszámolása a következő évben a költségvetési számvitel szerint: 

e fejezet C) Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása cím 3. pontja 

szerint  
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13. December havi kifizetőhelyi költségtérítés elszámolása a következő évben a pénzügyi számvitel szerint  

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre  

K 371 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 

 

14. December havi, pénzforgalomban nem jelentkező táppénzhez kapcsolódó, a dolgozó(k) illetménye csök-

kentésének (le nem dolgozott személyi juttatások) elszámolása januárban a költségvetési számvitel sze-

rint: e fejezet C) Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása cím 7. 

pontja szerint  

 

15. December havi, pénzforgalomban nem jelentkező táppénzhez kapcsolódó, a dolgozó(k) illetménye csök-

kentésének (le nem dolgozott személyi juttatások) elszámolása januárban a pénzügyi számvitel szerint  

T 4211 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 

K 442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli  

 

E) A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentáció és üzleti ajándék elszámolása  

 

1. Munkavállalónak utólagos elszámolásra kiadott előleg elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

T 36514 Foglalkoztatottaknak adott előlegek 

K 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

 

2. Az előleggel való elszámolás a pénzügyi számvitel szerint 

T 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

K 36514 Foglalkoztatottaknak adott előlegek 

 

3. Az elszámoláskor benyújtott szállítói számla a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Nettó összeg kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 0511132/051232 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség foglalkoz-

tatottak egyéb személyi juttatásaira, egyéb külső szemé-

lyi juttatásokra 

 

b) Általános forgalmi adó kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú elő-

zetesen felszámított általános forgalmi adóra  

 

 

 

c) Kifizetőt terhelő közterhek kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként  

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 0522 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális hozzájárulási adóra 

 

d) Nettó összeg teljesítésként 

T 0511133/051233 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése, egyéb külső szemé-

lyi juttatások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

e) Általános forgalmi adó teljesítésként 

T 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése  

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  
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4. Az elszámoláskor benyújtott szállítói számla alapján a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Nettó összeg kötelezettségként 

T 54 Személyi jellegű egyéb kifizetések 

és 

T 6 Általános költségek, vagy 

T 7 Szakfeladatok költségei  

K 4211 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 

és 

K 591 Költségnem átvezetési számla 

 

b) Levonható általános forgalmi adó kötelezettségként 

T 3641 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása  

K 4211 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 

 

c) Le nem vonható általános forgalmi adó kötelezettségként 

T 843 Különféle egyéb ráfordítások  

K 4211 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 

 

d) Kifizetőt terhelő közterhek kötelezettségként 

T 55 Bérjárulékok 

és 

T 6 Általános költségek, vagy 

T 7 Szakfeladatok költségei  

K 4212 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő já-

rulékokra és szociális hozzájárulási adóra 

és 

K 591 Költségnem átvezetési számla 

 

e) Teljesítésként (bruttó összeg) 

T 4211 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 

K 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

 

5. A munkáltatót terhelő közterhek kifizetésének elszámolása a költségvetési számvitel szerint 

T 0523 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

6. A munkáltatót terhelő közterhek kifizetésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

T 4212 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szo-

ciális hozzájárulási adóra 

K 33 Fizetési számlák 

7. Kapcsolódó tétel: az esetleges árfolyam-különbözetek elszámolása és a raktárra vétel  

 

F) Az utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök 

beszerzésével kapcsolatos elszámolás  

 

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilván-

tartási ellenszámla  

K051(2) Kötelezettségvállalás személyi juttatásokra 

 

2. Megrendelés leadása az utalvány, bérlet és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minő-

sülő eszközök forgalmazójának: csak a részletező nyilvántartásokban kerül rögzítésre  

 

3. Szállítói számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint 

T 366 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 

K 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

 



Számlarend 

 57 

4. Esedékes személyi juttatások a költségvetési számvitel szerint a bérszámfejtés alapján  

T 051(2) Kötelezettségvállalás személyi juttatásokra 

és 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési köte-

lezettség nyilvántartási ellenszámla  

és 

K 051(2) Kötelezettségvállalás személyi juttatásokra 

 

5. Esedékes személyi juttatások a pénzügyi számvitel szerint a bérszámfejtés alapján  

T 54 Személyi jellegű egyéb kifizetések 

és 

T 6 Általános költségek, vagy 

T 7 Szakfeladatok költségei  

K 4211 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 

és 

K 591 Költségnem átvezetési számla 

 

6. Munkavállalónak kiadás elszámolása a számfejtéssel együtt a költségvetési számvitel szerint 

T 051(3) Személyi juttatások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

7. Munkavállalónak kiadás elszámolása a számfejtéssel együtt a pénzügyi számvitel szerint 

T 4211 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 

K 366 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 

 

8. A munkáltatót terhelő közterhek elszámolása a költségvetési számvitel szerint 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 0522 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális hozzájárulási adóra 

 

9. A munkáltatót terhelő közterhek elszámolása a pénzügyi számvitel szerint  

T 55 Bérjárulékok 

és 

T 6 Általános költségek, vagy 

T 7 Szakfeladatok költségei  

K 4212 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő já-

rulékokra és szociális hozzájárulási adóra 

és 

K 591 Költségnem átvezetési számla 

 

10. A munkáltatót terhelő közterhek átutalása a költségvetési számvitel szerint 

T 0523 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

11. A munkáltatót terhelő közterhek átutalása a pénzügyi számvitel szerint 

T 4212 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szo-

ciális hozzájárulási adóra 

K 33 Fizetési számlák  

 

 



Számlarend 

 58 

XII.  

ÖNKORMÁNYZATI NETTÓ FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK  

 

A) Az önkormányzatnál  

 

1. Önkormányzatnak járó havi központi támogatás elszámolása a Kincstár értesítése alapján a költségvetési 

számvitel szerint  

 

a) Követelésként (teljes összeg) 

T 0911(2) Követelés önkormányzatok működési támogatására 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

 

b) Teljesítésként (a ténylegesen kiutalt összeg) 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla  

K 0911(3) Önkormányzatok működési támogatásának teljesítése 

 

2. Önkormányzatnak járó havi központi támogatás elszámolása a Kincstár értesítése alapján a pénzügyi 

számvitel szerint  

 

a) Követelésként (teljes összeg) 

T 3511 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire ál-

lamháztartáson belülről 

K 921 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 

 

b) Teljesítésként (a ténylegesen kiutalt összeg, amely nem tartalmazza a kifizető által teljesített társadalombizto-

sítási és családtámogatási ellátások összegét) 

T 3311/3312 Önkormányzatok fizetési számlái 

K 3511 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások 

bevételeire államháztartáson belülről 

 

c) A kifizető (önkormányzat) által teljesített társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összegének 

jóváírásának elszámolása: a XI. fejezet C) Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátá-

sok elszámolása cím 2. pontja szerint 

 

3. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) önkormányzati törzsszámon számfejtett személyi juttatások 

munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása a költségvetési számvitel szerint (végleges kötelezettség-

vállalásként, más fizetési kötelezettségként elszámolása már megtörtént)  

 

a) Kiadás teljesítéseként 

T 051(3) Személyi juttatások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

 

 

b) Bevétel teljesítéseként (a kiadás fedezetét szolgáló havi központi támogatás) 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla  

K0911(3) Önkormányzatok működési támogatásai teljesítése 

 

4. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) önkormányzati törzsszámon számfejtett személyi juttatások 

munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása a pénzügyi számvitel szerint (kötelezettségként elszámolá-

sa már megtörtént)  

T 4211 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 

K 3511 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások 

bevételeire államháztartáson belülről 
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5. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) önkormányzati törzsszámon számfejtett személyi juttatások 

munkaadót terhelő közterhei elszámolása a költségvetési számvitel szerint (végleges kötelezettségvállalás-

ként, más fizetési kötelezettségként elszámolása már megtörtént)  

 

a) Kiadás teljesítéseként 

T 0523 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

b) Bevétel teljesítéseként (a kiadás fedezetét szolgáló havi központi támogatás) 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla  

K 0911(3) Önkormányzatok működési támogatásai teljesítése 

 

6. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) önkormányzati törzsszámon számfejtett személyi juttatások 

munkaadót terhelő közterhei elszámolása a pénzügyi számvitel szerint (kötelezettségként elszámolása már 

megtörtént)  

T 4212 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szo-

ciális hozzájárulási adóra 

K 3511 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások 

bevételeire államháztartáson belülről 

 

7. Irányító szervi támogatás átutalása a költségvetési szerveknek: a X. fejezet B) Központi, irányító szervi tá-

mogatás elszámolása cím 1. és 2. pontja szerint  

 

8. Költségvetési szervi törzsszámon számfejtett nettó személyi juttatások átutalása a foglalkoztatottnak az ön-

kormányzat fizetési számlájáról: a X. fejezet B) Központi, irányító szervi támogatás elszámolása cím 1. és 

2. pontja szerint  

 

9. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatá-

sok munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása a költségvetési számvitel szerint: a X. fejezet B) Köz-

ponti, irányító szervi támogatás elszámolása cím 1. pontja szerint  

 

10. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatá-

sok munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Kötelezettségként (irányító szervi támogatás) 

T 843 Különféle egyéb ráfordítások  

K 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra  

 

b) A kötelezettség és követelés összevezetéseként 

T 4219 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra – 

K 3511 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások 

bevételeire államháztartáson belülről 

 

11. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatá-

sok munkaadót terhelő közterhei elszámolása a költségvetési számvitel szerint: a X. fejezet B) Központi, 

irányító szervi támogatás elszámolása cím 1. pontja szerint  

12. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatá-

sok munkaadót terhelő közterhei elszámolása a pénzügyi számvitel szerint: a 10. pont szerint  

 

13. Pénzforgalomban nem jelentkező önkormányzatot terhelő egyéb levonások (befizetési kötelezettségek) 

elszámolása a költségvetési számvitel szerint 

 

a) Kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 05(2) Kötelezettségvállalás kiadásokra  

 

b) Teljesítésként 

T 05(3) Kiadások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  
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14. Pénzforgalomban nem jelentkező önkormányzatot terhelő egyéb levonások (befizetési kötelezettségek) 

elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

 

a) Kötelezettségként 

T 5/8 Költségek, ráfordítások 

és 

T 6 Általános költségek, vagy 

T 7 Szakfeladatok költségei  

K 42 Kötelezettségek 

és 

K 591 Költségnem átvezetési számla 

 

b) A kötelezettség és követelés összevezetéseként 

T 42 Kötelezettségek 

K 3511 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások 

bevételeire államháztartáson belülről 

 

B) Az önkormányzat költségvetési szervénél  

 

1. Irányító szervi támogatás jóváírása a költségvetési számvitel szerint: a X. fejezet B) Központi, irányító szervi 

támogatás elszámolása cím 4. és 5. pontja szerint  

 

2. Pénzforgalomban nem jelentkező (önkormányzat által kiutalt) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett 

nettó személyi juttatások elszámolása a költségvetési számvitel szerint (végleges kötelezettségvállalásként, 

más fizetési kötelezettségként elszámolása már megtörtént)  

 

a) Kiadás teljesítéseként 

T 051(3) Személyi juttatások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

b) Követelésként (a kiadás fedezetét szolgáló irányító szervi támogatás) 

T 098162 Követelés központi, irányító szervi támogatásra 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

 

c) Bevétel teljesítéseként (a kiadás fedezetét szolgáló irányító szervi támogatás) 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla  

K 098163 Központi, irányító szervi támogatás teljesítése 

 

3. Pénzforgalomban nem jelentkező (önkormányzat által kiutalt) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett 

nettó személyi juttatások elszámolása a pénzügyi számvitel szerint (kötelezettségként elszámolása már meg-

történt)  

 

a) Követelésként (a kiadás fedezetét szolgáló irányító szervi támogatás) 

T 3518 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre 

K 921 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 

 

b) A kötelezettség és követelés összevezetéseként 

T 4211 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 

K 3518 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre 

 

4. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatá-

sok munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása a költségvetési számvitel szerint (végleges kötelezett-

ségvállalásként, más fizetési kötelezettségként elszámolása már megtörtént): a 2. pont szerint  

 

5. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatá-

sok munkavállalót terhelő levonásainak elszámolása a pénzügyi számvitel szerint (kötelezettségként elszá-

molása már megtörtént): a 3. pont szerint  
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6. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatá-

sok munkaadót terhelő közterhei elszámolása a költségvetési számvitel szerint (végleges kötelezettségválla-

lásként, más fizetési kötelezettségként elszámolása már megtörtént)  

 

a) Kiadás teljesítéseként 

T 0523 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

b) Követelésként (a kiadás fedezetét szolgáló irányító szervi támogatás) 

T 098162 Követelés központi, irányító szervi támogatásra 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

 

c) Bevétel teljesítéseként (a kiadás fedezetét szolgáló irányító szervi támogatás) 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla  

K 098163 Központi, irányító szervi támogatás teljesítése 

 

7. Pénzforgalomban nem jelentkező (nettósított) költségvetési szervi törzsszámon számfejtett személyi juttatá-

sok munkaadót terhelő közterhei elszámolása a pénzügyi számvitel szerint (kötelezettségként elszámolása 

már megtörtént)  

 

a) Követelésként (a kiadás fedezetét szolgáló irányító szervi támogatás) 

T 3518 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre 

K 921 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 

 

b) A kötelezettség és követelés összevezetéseként 

T 4212 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szo-

ciális hozzájárulási adóra 

K 3518 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre 

 

C) Nettó finanszírozás elszámolása 

 

1. Nettó finanszírozás elszámolása a Kincstárnál a pénzügyi számvitel szerint 

 

a) Helyi önkormányzatokat megillető támogatások lebonyolítási számlán történő jóváírásának elszámolása 

T 3327 Kincstári technikai, lebonyolítási, beszedési számlák 

K 3672 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 

 

b) Megelőlegezett, kifizetőt terhelő társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 

T 3327 Kincstári technikai, lebonyolítási, beszedési számlák 

K 3657 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási 

ellátások elszámolása 

c) Közteher és egyéb fizetési kötelezettség (munkáltatót terhelő, munkavállalótól levont adó és járulékok stb.) 

teljesítése 

T 3672 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 

K 3327 Kincstári technikai, lebonyolítási, beszedési számlák 

 

d) A nettósítás során a helyi önkormányzatokat megillető támogatásból levont forgótőke visszapótlás kiutalása a 

megyei igazgatóságok lebonyolítási számláira 

T 3672 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 

K 3327 Kincstári technikai, lebonyolítási, beszedési számlák 

 

e) Megelőlegezett kifizetőt terhelő társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások részének kiutalása a 

megyei igazgatóságok lebonyolítási számláira 

T 3657 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszá-

molása 

K 3327 Kincstári technikai, lebonyolítási, beszedési számlák 

 

f) Megelőlegezett kifizetőt terhelő társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások részének kiutalása a helyi 

önkormányzatok fizetési számláira 

T 3657 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszá-

molása 

K 3327 Kincstári technikai, lebonyolítási, beszedési számlák 
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g) A helyi önkormányzatokat megillető nettósított támogatás kiutalása a helyi önkormányzatok fizetési számláira 

T 3672 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 

K 3327 Kincstári technikai, lebonyolítási, beszedési számlák 

 

2. Kapcsolódó tétel: Amennyiben az önkormányzatok közteher és egyéb fizetési kötelezettség (munkáltatót 

terhelő, munkavállalótól levont adó és járulékok stb.) teljesítéséhez megelőlegezés szükséges, annak el-

számolása a X. fejezet C) Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása cím szerint történik. 

 

3. Nettó finanszírozás elszámolása a megyei igazgatóságoknál pénzügyi számvitel szerint 

 

a) Megelőlegezett kifizetőt terhelő társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások lebonyolítási számlán 

történő jóváírásának elszámolása (megyei igazgatóság által teljesített rész) 

T 3327 Kincstári technikai, lebonyolítási, beszedési számlák 

K 3657 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási 

ellátások elszámolása 

 

b) Megelőlegezett kifizetőt terhelő társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások kifizetésének elszámolása 

jogosult felé (megyei igazgatóság által teljesített rész)  

T 3657 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszá-

molása 

K 3327 Kincstári technikai, lebonyolítási, beszedési számlák 

 

D) Nettó finanszírozáshoz kapcsolódó forgótőke elszámolása 

 

1. Nettó finanszírozáshoz kapcsolódó forgótőke elszámolása a megyei igazgatóságoknál a pénzügyi számvitel 

szerint 

 

a) Forgótőke feltöltési kötelezettség jóváírása 

T 3327 Kincstári technikai, lebonyolítási, beszedési számlák 

K 3674 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 

 

b) A havi nettósítás során a helyi önkormányzatokat megillető támogatásból levont forgótőke visszapótlás átuta-

lása a megyei igazgatóságok lebonyolítási számláira 

T 3327 Kincstári technikai, lebonyolítási, beszedési számlák 

K 3674 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 

c) A helyi önkormányzat, helyi önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv (OEP nettó kör) által a 

megyei igazgatóságok lebonyolítási számláira beutalt (havi vagy negyedéves) forgótőke össszegének jóváírá-

sa 

T 3327 Kincstári technikai, lebonyolítási, beszedési számlák 

K 3674 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 

 

d) Visszajáró forgótőke helyi önkormányzat, helyi önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv (OEP 

nettó kör) részére történő átutalásának elszámolása 

T 3674 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 

K 3327 Kincstári technikai, lebonyolítási, beszedési számlák 

 

e) A forgótőke havi felhasználásának (munkabér, levonások, letiltások stb. elutalása jogosult részére) elszámolá-

sa 

T 3674 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 

K 3327 Kincstári technikai, lebonyolítási, beszedési számlák 

 

f) Év végén a forgótőke összegének visszautalása a helyi önkormányzat, helyi önkormányzat irányítása alá tarto-

zó költségvetési szerv (OEP nettó kör) részére 

T 3674 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 

K 3327 Kincstári technikai, lebonyolítási, beszedési számlák 
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2. Nettó finanszírozáshoz kapcsolódó forgótőke elszámolása a helyi önkormányzatnál, helyi önkormányzat 

irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a pénzügyi számvitel szerint 

 

a) Feltöltési kötelezettség átutalása a Kincstárnak év elején 

T 3654 Forgótőke elszámolása 

K 33 Fizetési számlák 

 

b) A Kincstár értesítése, illetve a forgótőke megállapodás alapján a többletigény átutalása a Kincstárnak 

T 3654 Forgótőke elszámolása 

K 33 Fizetési számlák 

 

c) A Kincstár értesítése, illetve a forgótőke megállapodás alapján visszajáró forgótőke jóváírásának elszámolása 

T 33 Fizetési számlák 

K 3654 Forgótőke elszámolása 

 

d) A havi nettósításban a helyi önkormányzatokat megillető támogatásból levont forgótőke visszapótlás elszámo-

lása 

 

 da) Kötelezettség teljesítéseként 

T 4211 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 

K 3654 Forgótőke elszámolása 

 

  

db) Követelés teljesítéseként 

T 3654 Forgótőke elszámolása 

K 3511/3518 Költségvetési évben esedékes követelések 

 

  

dc) Kapcsolódó tétel: a forgótőkével fedezett személyi juttatások kötelezettségvállalásként, más fizetési kötele-

zettségként és annak teljesítéseként történő elszámolása a költségvetési számvitel szerint 

 

e) Év végén a forgótőke Kincstártól történő visszaérkezésének elszámolása 

T 33 Fizetési számlák 

K 3654 Forgótőke elszámolása 
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XIII.  

TÁMOGATÁSOKKAL, ELLÁTÁSOKKAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK  

 

A) Államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások nyújtása elszámolásai  

 

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilván-

tartási ellenszámla  

K05506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre, vagy 

K0584(2) Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb felhalmozási 

célú támogatásokra államháztartáson belülre 

 

2. Kifizetés esedékessége a költségvetési számvitel szerint (előfinanszírozásnál a szerződés, okirat szerint, elő-

legnél a kifizetési igény elfogadásakor, utófinanszírozásnál a beszámoló elfogadásakor)  

T 05506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre, vagy 

T 0584(2) Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb felhalmozási célú támogatá-

sokra államháztartáson belülre 

és 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötele-

zettség nyilvántartási ellenszámla  

és 

K05506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre, vagy 

K0584(2) Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb felhalmozási 

célú támogatásokra államháztartáson belülre 

 

3. Kifizetés esedékessége a pénzügyi számvitel szerint (előfinanszírozásnál a szerződés, okirat szerint, előlegnél 

a kifizetési igény elfogadásakor, utófinanszírozásnál a beszámoló elfogadásakor)  

T 843/86 Különféle egyéb/Rendkívüli ráfordítások 

K 4215/4218 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működé-

si/felhalmozási célú kiadásokra 

 

4. Kifizetés a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Teljesítésként 

T 05506/0584(3) Egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre tel-

jesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

b) Előfinanszírozásnál, utófinanszírozásra adott előlegnél elszámolási kötelezettségként 

T 031 Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések 

K 006 Egyéb nyilvántartási ellenszámla  

 

5. Kifizetés a pénzügyi számvitel szerint 

T 4215/4218 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési/felhalmozási célú 

kiadásokra 

K 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

 

6. Előfinanszírozásnál, utófinanszírozásra adott előlegnél az elszámoláskor az elszámolási kötelezettség kive-

zetése a költségvetési számvitel szerint  

T 006 Egyéb nyilvántartási ellenszámla 

K 031 Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések 

 

7. Visszafizetési követelés előírása a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Adott (a folyósítás) évén belül: a 2. pont és a 4. pont a) alpontja szerintiek fordítottjaként  

b) Adott (a folyósítás) évén túl 

T 0912/0916/0925(2) Követelés elvonások és befizetések/egyéb működési/felhalmozási célú 

támogatások bevételeire 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  
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8. Visszafizetési követelés előírása a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Adott (a folyósítás) évén belül 

T 36515 Egyéb adott előlegek 

K 843/86 Különféle egyéb/Rendkívüli ráfordítások 

 

b) Adott (a folyósítás) évén túl 

T 3511/3512 Költségvetési évben esedékes követelések működési/felhalmozási célú támogatá-

sok bevételeire államháztartáson belülről 

K 922/941 Egyéb működési/felhalmozási célú támogatások eredményszemléle-

tű bevételei 

 

9. Visszafizetés a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Adott (a folyósítás) évén belül: nincs könyvelési teendő  

 

b) Adott (a folyósítás) évén túl 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla  

K 0912/0916/0925(3) Elvonások és befizetések bevételei/egyéb működé-

si/felhalmozási célú támogatások bevételei államház-

tartáson belülről teljesítése 

 

10. Visszafizetés a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Adott (a folyósítás) évén belül 

T 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

K 36515 Egyéb adott előlegek 

 

b) Adott (a folyósítás) évén túl 

T 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

K 3511/3512 Költségvetési évben esedékes követelések működési/felhalmozási 

célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 

 

B) Államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások fogadása elszámolásai  

 

1. Támogatói okirat, támogatási szerződés megkötésekor előirányzatként (ha tárgyévben nem került megterve-

zésre) a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Bevételi előirányzatként (ha tárgyévi és nem került megtervezésre) 

T 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 

K 0911/0916/0921/0925(1) Támogatások államháztartáson belülről előirányza-

ta 

 

b) Kiadási előirányzatként (ha tárgyévi és nem került megtervezésre) 

T 05(1) Kiadási előirányzatok 

K 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 

 

2. Támogatás folyósítása a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Követelésként 

T 0911/0916/0921/0925(2) Követelés államháztartáson belüli támogatásokra 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

b) Teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla  

K 0911/0916/0921/0925(3) Támogatások teljesítése 

 

c) Előfinanszírozásnál, utófinanszírozásra adott előlegnél elszámolási kötelezettségként 

T 044 Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek 

K 006 Egyéb nyilvántartási ellenszámla  
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3. Támogatás folyósítása a pénzügyi számvitel szerint 

 

a) Követelésként 

T 3511/3512 Költségvetési évben esedékes követelések működési/felhalmozási célú támogatá-

sok bevételeire államháztartáson belülről 

K 922/941 Támogatások eredményszemléletű bevételei 

 

b) Teljesítésként  

T 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

K 3511/3512 Költségvetési évben esedékes követelések működési/felhalmozási 

célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 

 

4. Időbeli elhatárolás fejlesztési célú támogatás esetén a pénzügyi számvitel szerint (a számvitelről szóló 2000. 

évi C. törvény (továbbiakban: Szt.) 45. § (1) bekezdés a) pontja és az Áhsz. 28. § (4) bekezdése szerint)  

T 941 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 

K 443 Halasztott eredményszemléletű bevételek  

 

5. A folyósított (utófinanszírozásnál, szállítói finanszírozásnál a megállapított) támogatás terhére kötelezett-

ségvállalás, nem szállítói finanszírozásnál a teljesítés elszámolása a költségvetési és a pénzügyi számvitel 

szerint: az általános kötelezettségvállalási, kiadás teljesítési szabályok szerint  

 

6. Szállítói finanszírozásnál a szállítói számlák kifizetéséről szóló támogatói értesítést követően a számlák 

megtérítésének elszámolása a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Követelésként 

T 0916/0925(2) Követelés egyéb működési/felhalmozási célú támogatások bevételeire állam-

háztartáson belülről 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

 

b) Teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla  

K 0916/0925(3) Egyéb működési/felhalmozási célú támogatások bevételei ál-

lamháztartáson belülről teljesítése 

 

c) A 4. pont szerint korábban elszámolt végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek teljesítése-

ként  

T 05(3) Kiadások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

7. A Szállítói finanszírozásnál a szállítói számlák kifizetéséről szóló támogatói értesítést követően a számlák 

megtérítésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Követelésként 

T 3511/3512 Költségvetési évben esedékes követelések működési/felhalmozási célú támogatá-

sok bevételeire államháztartáson belülről 

K 922/941 Támogatások eredményszemléletű bevételei 

 

 

 

b) Teljesítésként (a 4. pont szerint korábban elszámolt kötelezettségek és a követelés összevezetése)  

T 421 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 

K 3511/3512 Költségvetési évben esedékes követelések működési/felhalmozási 

célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 

 

8. Előfinanszírozásnál, utófinanszírozásra adott előlegnél az elszámoláskor az elszámolási kötelezettség kive-

zetése a költségvetési számvitel szerint  

T 006 Egyéb nyilvántartási ellenszámla 

K 044 Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek 
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9. Visszafizetési kötelezettség előírása a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Adott (a folyósítás) évén belül: az 1. pont a) és a 2. pont a) és b) alpontja vagy a 6. pont szerintiek fordítottja-

ként  

 

b) Adott (a folyósítás) évén túl 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 05502/05506/0584(2) Kötelezettségvállalás elvonásokra és befizetések-

re/egyéb működési/felhalmozási célú támogatásokra 

államháztartáson belül 

 

10. Visszafizetési kötelezettség előírása a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Adott (a folyósítás) évén belül 

T 922/941 Egyéb működési/felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 

K 3671 Kapott előlegek 

 

b) Adott (a folyósítás) évén túl  

T 843/86 Különféle egyéb/rendkívüli ráfordítások 

K 4215/4218 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működé-

si/felhalmozási célú kiadásokra 

 

11. Visszafizetés a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Adott (a folyósítás) évén belül: nincs könyvelési teendő  

 

b) Adott (a folyósítás) évén túl 

T 05502/05506/0584(3) Kötelezettségvállalás elvonásokra és befizetésekre/egyéb működé-

si/felhalmozási célú támogatásokra államháztartáson belül 

K003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

12. Visszafizetés a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Adott (a folyósítás) évén belül 

T 3671 Kapott előlegek 

K 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

 

b) Adott (a folyósítás) évén túl 

T 4215/4218 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési/felhalmozási célú 

kiadásokra 

K 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

 

 

C) Államháztartáson kívüli vissza nem térítendő támogatások, ellátottak pénzbeli juttatásai elszámolásai  

 

 

1. Kötelezettségvállalás (jogosultság megállapítása) a költségvetési számvitel szerint 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilván-

tartási ellenszámla 

K054/05509/05511/0587/0588(2) Kötelezettségvállalás ellátottak pénzbeli jut-

tatásaira/egyéb működési/felhalmozási 

célú kiadásokra 
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2. Kifizetés esedékessége a költségvetési számvitel szerint (előfinanszírozásnál a szerződés, okirat szerint, elő-

legnél a kifizetési igény elfogadásakor, utófinanszírozásnál a beszámoló elfogadásakor)  

T 054/05509/05511/0587/0588(2) Kötelezettségvállalás ellátottak pénzbeli juttatásaira/egyéb 

működési/felhalmozási célú kiadásokra 

és 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési köte-

lezettség nyilvántartási ellenszámla  

és 

K 054/05509/05511/0587/0588(2) Kötelezettségvállalás ellátottak pénzbeli jut-

tatásaira/egyéb működési/felhalmozási 

célú kiadásokra 

 

3. Kifizetés esedékessége a pénzügyi számvitel szerint (előfinanszírozásnál a szerződés, okirat szerint, előlegnél 

a kifizetési igény elfogadásakor, utófinanszírozásnál a beszámoló elfogadásakor)  

T 843/86 Különféle egyéb/rendkívüli ráfordítások 

K 4214/4215/4218 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak 

pénzbeli juttatásaira/ egyéb működési/felhalmozási célú 

kiadásokra 

 

4. Kifizetés a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Teljesítésként  

T 054/05509/05511/0587/0588(3) Ellátottak pénzbeli juttatásainak/egyéb működé-

si/felhalmozási célú kiadások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

b) Előfinanszírozásnál, utófinanszírozásra adott előlegnél elszámolási kötelezettség 

T 031 Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések 

K 006 Egyéb nyilvántartási ellenszámla  

 

5. Kifizetés a pénzügyi számvitel szerint 

T 4214/4215/4218 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásai-

ra/ egyéb működési/felhalmozási célú kiadásokra 

K 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

 

6. Előfinanszírozásnál, utófinanszírozásra adott előlegnél az elszámoláskor az elszámolási kötelezettség kive-

zetése a költségvetési számvitel szerint  

T 006 Egyéb nyilvántartási ellenszámla 

K 031 Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések 

 

7. Visszafizetési követelés előírása a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Adott (a folyósítás) évén belül: a 2. pont és a 4. pont a) alpontja szerintiek fordítottjaként  

 

b) Adott (a folyósítás) évén túl 

T 0963/0973(2) Követelés egyéb működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközökre 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

 

8. Visszafizetési követelés előírása a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Adott (a folyósítás) évén belül 

T 36515 Egyéb adott előlegek 

K 843/86 Különféle egyéb/rendkívüli ráfordítások 

 

b) Adott (a folyósítás) évén túl 

T 3516/3517 Költségvetési évben esedékes követelések működési/felhalmozási célú átvett 

pénzeszközre 

K 922/941 Egyéb működési/felhalmozási célú támogatások eredményszemléle-

tű bevételei 
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9. Visszafizetés a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Adott (a folyósítás) évén belül: nincs könyvelési teendő  

 

b) Adott (a folyósítás) évén túl 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla  

K 0963/0973(3) Egyéb működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök telje-

sítése 

 

10. Visszafizetés a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Adott (a folyósítás) évén belül 

T 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

K 36515 Egyéb adott előlegek 

 

b) Adott (a folyósítás) évén túl 

T 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

K 3516/3517 Költségvetési évben esedékes követelések működési/felhalmozási 

célú átvett pénzeszközre 

 

11. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál a nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrásaiból finan-

szírozott ellátások kifizetéseinek elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

T 3656 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének 

elszámolása 

K 332 Kincstári forintszámlák  

 

12. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál a nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrásaiból finan-

szírozott ellátások megtérítésének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

T 332 Kincstári forintszámlák 

K 3656 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások 

megtérítésének elszámolása 

 

13. Finanszírozó szervezetnél a nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrásaiból finanszírozott, de álta-

luk folyósított ellátások elszámolása a költségvetési számvitel szerint 

 

a) Kötelezettségvállalás (jogosultság megállapítása) a költségvetési számvitel szerint 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilván-

tartási ellenszámla 

K 054(2) Kötelezettségvállalás ellátottak pénzbeli juttatásaira 

 

b) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 054(2) Kötelezettségvállalás ellátottak pénzbeli juttatásaira 

és 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési köte-

lezettség nyilvántartási ellenszámla  

és 

K 054(2) Kötelezettségvállalás ellátottak pénzbeli juttatásaira 

 

c) A megtérítendő kifizetések elszámolása a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai által küldött értesítő alapján 

teljesítésként 

T 054(3) Ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  
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14. Finanszírozó szervezetnél a nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai forrásaiból finanszírozott, de álta-

luk folyósított ellátások elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

 

a) Kötelezettségként 

T 843 Különféle egyéb ráfordítások 

K 4214 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli jutta-

tásaira 

 

b) A megtérítendő kifizetések elszámolása a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai által küldött értesítő alapján 

a pénzügyi számvitel szerint 

T 4214 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 

K 3676 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások 

megtérítésének elszámolása 

 

c) A megtérítendő kifizetések társadalombiztosítás pénzügyi alapjai felé történő megtérítése a pénzügyi számvitel 

szerint 

T 3676 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének 

elszámolása 

K 332 Kincstári forintszámlák 

 

D) Erzsébet utalványok formájában nyújtott önkormányzati segélyek, szociális támogatások, ellátások elszá-

molása 

 

1. Önkormányzatnál az utalványok megérkezésekor a bevétel elszámolása a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Követelésként 

T 09162 Követelés egyéb működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

b) Teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla  

K 09163 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 

teljesítése 

 

2. Önkormányzatnál az utalványok megérkezésekor a bevétel elszámolása a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Követelésként 

T 3511 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire ál-

lamháztartáson belülről 

K 92 Egyéb eredményszemléletű bevételek 

 

b) Teljesítésként 

T 366 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 

K 3511 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások 

bevételeire államháztartáson belülről 

 

3. Önkormányzatnál az utalványok átadásának elszámolása az ellátottaknak a költségvetési számvitel szerint  

T 054(3) Ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése 

K003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

4. Önkormányzatnál az utalványok átadásának elszámolása az ellátottaknak a pénzügyi számvitel szerint  

T 4214 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 

K 366 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 

 

5. Kapcsolódó tételek: az ellátásokkal kapcsolatos további elszámolások (kötelezettségvállalás, stb.) az e fejezet 

C) Államháztartáson kívüli vissza nem térítendő támogatások, ellátottak pénzbeli juttatásai elszámolásai 

címe szerint  
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6. A központi költségvetésben az önkormányzatoknak utalványban adott támogatás elszámolása: az A) Állam-

háztartáson belüli vissza nem térítendő támogatások nyújtása elszámolásai cím 1-3. pontja szerint, az 

alábbi kiegészítésekkel  

 

a) Pénzügyi teljesítés elszámolása az utalvány forgalmazója felé a pénzügyi számvitel szerint 

T 366 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 

K 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

 

b) Az önkormányzatok részére az utalványok kiadásának elszámolása a költségvetési számvitel szerint  

T 05506(3) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre teljesítése 

K003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

c) Az önkormányzatok részére az utalványok kiadásának elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

T 4215 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 

K 366 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 

 

E) Dolgozóknak lakáskölcsön nyújtása elszámolása  

 

1. A lakáskölcsön számlára pénzeszköz átvezetés a pénzügyi számvitel szerint 

T 361 Pénzeszközök átvezetési számla 

K 33/34 Fizetési számlák, idegen pénzeszközök 

 

2. A lakáskölcsön számlán pénzeszköz jóváírás a pénzügyi számvitel szerint 

T 3314 Dolgozók lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói támogatására vezetett fizetési 

számlák 

K 361 Pénzeszközök átvezetési számla 

 

3. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilván-

tartási ellenszámla  

K 05862 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtására államháztartáson 

kívülre 

 

4. Kölcsön folyósítása, ide értve a kezelési költség dolgozót érintő részét is a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként  

T 05862 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú visszatérítendő tá-

mogatások, kölcsönök nyújtására államháztartáson kívülre 

és 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési köte-

lezettség nyilvántartási ellenszámla  

és 

K 05862 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtására államháztartáson 

kívülre 

 

b) Teljesítésként 

T 05863 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson 

kívülre teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

c) Követelés tőkeösszege 

T 09722 Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére 

államháztartáson kívülről 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

 

d) Követelés kamatrésze 

T 094082 Követelés kamatbevételekre 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  
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5. Kölcsön folyósítása, ide értve a kezelési költség dolgozót érintő részét is a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Követelés tőkeösszege 

T 3517 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre 

K 3314 Dolgozók lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói támogatására 

vezetett fizetési számlák 

 

b) Követelés kamatrésze 

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre  

K 932 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 

 

c) Követelés kamatrésze elhatárolása 

T 932 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 

K 441 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 

 

6. Kölcsön visszafizetése a költségvetési számvitel szerint 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla  

K 09723 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérü-

lése államháztartáson kívülről teljesítése 

 

7. Kölcsön visszafizetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 3314 Dolgozók lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói támogatására vezetett fizetési 

számlák 

K 3517 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett 

pénzeszközre 

 

8.Tárgyévi kamat elhatárolása az év elején a pénzügyi számvitel szerint 

T 441 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 

K 932 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 

 

9. Kapott kamat a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Követelésként 

T 094082 Követelés kamatbevételekre 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

 

b) Teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla  

K 094083 Kamatbevételek teljesítése  

10. Kapott kamat a pénzügyi számvitel szerint 

T 3314 Dolgozók lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói támogatására vezetett fizetési 

számlák 

K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre  

 

11. Késedelmi kamat a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Követelésként 

T 094102 Követelés egyéb működési bevételekre  

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

 

b) Teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla  

K 094103 Egyéb működési bevételek teljesítése  

 

12. Késedelmi kamat a pénzügyi számvitel szerint 

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

K 923 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 

T 3314 Dolgozók lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói támogatására vezetett fizetési 

számlák 

K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 
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13. Kezelési költség munkáltatót terhelő részének elszámolása a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 053372 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb szolgáltatá-

sokra 

 

b) Teljesítésként 

T 053373 Egyéb szolgáltatások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

14. Kezelési költség munkáltatót terhelő részének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint  

a) Kötelezettségként 

T 52 Igénybe vett szolgáltatások 

és 

T 6 Általános költségek, vagy 

T 7 Szakfeladatok költségei  

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  

és 

K 591 Költségnem átvezetési számla 

b) Teljesítésként 

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  

K 3314 Dolgozók lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói támogatására 

vezetett fizetési számlák 

 

F) Visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtásának elszámolása  

 

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilván-

tartási ellenszámla 

K 05504/05508/0582/0586(2) Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

működési/felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök nyújtására államház-

tartáson belülre/kívülre 

2. Adott kölcsön, visszatérítendő támogatás folyósítása a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként  

T 05504/05508/0582/0586(2) Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működé-

si/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtására államháztartáson belülre/kívülre 

és 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési köte-

lezettség nyilvántartási ellenszámla  

K 05504/05508/0582/0586(2) Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

működési/felhalmozási célú visszatérítendő 

támogatások, kölcsönök nyújtására államház-

tartáson belülre/kívülre 

 

b) Teljesítésként 

T 05504/05508/0582/0586(3) Működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl-

csönök nyújtása államháztartáson belülre/kívülre teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

c) Követelés tőkeösszege 

T 0914/0923/0962/0972(2) Követelés működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatá-

sok, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belül-

ről/kívülről 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

 

d) Követelés kamatrésze 
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T 094082 Követelés kamatbevételekre 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

 

3. Adott kölcsön, visszatérítendő támogatás folyósítása a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Követelés tőkeösszege 

T 3511/3512/3516/3517 Költségvetési évben esedékes követelések működési/felhalmozási célú 

támogatások bevételeire államháztartáson belülről/kívülről 

K 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

 

b) Követelés kamatrésze 

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre  

K 932 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 

 

c) Követelés kamatrésze elhatárolása 

T 932 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 

K 441 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 

 

4. Tárgyévi kamat a pénzügyi számvitel szerint az év elején 

T 441 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 

K 932 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 

 

5. Adott kölcsön, visszatérítendő támogatás visszafizetése a költségvetési számvitel szerint  

 

a) A tőkeösszeg visszafizetése 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla  

K 0914/0923/0962/0972(3) Működési/felhalmozási célú visszatérítendő támo-

gatások, kölcsönök visszatérülése államháztartá-

son belülről/kívülről teljesítése 

b) A kamatrész visszafizetése 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla  

K 094083 Kamatbevételek teljesítése  

 

6. Adott kölcsön, visszatérítendő támogatás visszafizetése a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) A tőkeösszeg visszafizetése 

T 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

K 3511/3512/3516/3517 Költségvetési évben esedékes követelések működé-

si/felhalmozási célú támogatások bevételeire ál-

lamháztartáson belülről/kívülről 

 

b) A kamatrész visszafizetése 

T 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre  

 

G) Visszatérítendő támogatás, kölcsön fogadásának elszámolása  

 

1. Kötelezettségvállalás a visszafizetésre a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Visszafizetendő összeg tőkerésze 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilván-

tartási ellenszámla  

K 05505/0583(2) Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működé-

si/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

törlesztésére államháztartáson belülre 

 

b) Visszafizetendő összeg kamatrésze 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilván-

tartási ellenszámla  

K 053532 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra  
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2. Kapott kölcsön, visszatérítendő támogatás folyósítása a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Követelésként 

T 0915/0924(2) Követelés működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

igénybevételére államháztartáson belülről 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

 

b) Teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla  

K 0915/0924(3) Működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl-

csönök igénybevétele államháztartáson belülről teljesítése 

 

c) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként (tőkerész)  

T 05505/0583(2) Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési/felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson 

belülre 

és 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési köte-

lezettség nyilvántartási ellenszámla  

és 

K 05505/0583(2) Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működé-

si/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

törlesztésére államháztartáson belülre 

d) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként (kamatrész)  

T 053532 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra  

és 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési köte-

lezettség nyilvántartási ellenszámla  

és 

K 053532 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség kamatkiadásokra  

 

3. Kapott kölcsön, visszatérítendő támogatás folyósítása a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Kapott kölcsön, visszatérítendő támogatás tőkeösszege 

T 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

K 4215/4218 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működé-

si/felhalmozási célú kiadásokra 

 

b) Kapott kölcsön, visszatérítendő támogatás kamatrésze 

T 851 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  

 

c) Kamatrész elhatárolása 

T 372 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 

K 851 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

 

4. Tárgyévi kamat az év elején a pénzügyi számvitel szerint 

T 851 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

K 372 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 

 

5. Kapott kölcsön, visszatérítendő támogatás visszafizetése a költségvetési számvitel szerint  

 

a) A tőkerész visszafizetése 

T 05505/0583(3) Működési/felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesz-

tése államháztartáson belülre teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  
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b) A kamatrész visszafizetése 

T 053533 Kamatkiadások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

6. Kapott kölcsön, visszatérítendő támogatás visszafizetése a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) A tőkerész visszafizetése 

T 4215/4218 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési/felhalmozási célú 

kiadásokra 

K 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

 

b) A kamatrész visszafizetése 

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  

K 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

 

H) Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől közvetlenül kapott támogatás elszámolása (Áht. 20. § 

(1) bek.)  

 

1. Támogatásról való értesítés a költségvetési számvitel szerint  

 

 

a) Bevételi előirányzatként (ha tárgyévi és nem került megtervezésre) 

T 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 

K 0963/0973(1) Egyéb működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök elő-

irányzata 

 

b) Kiadási előirányzatként (ha tárgyévi és nem került megtervezésre) 

T 05(1) Kiadási előirányzatok 

K 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 

 

c) Követelésként 

T 0963/0973(2) Követelés egyéb működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközökre 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

 

2. Támogatásról való értesítés a pénzügyi számvitel szerint 

T 3516/3517 Költségvetési évben esedékes követelések működési/felhalmozási célú átvett 

pénzeszközre 

K 922/941 Egyéb működési/felhalmozási célú támogatások eredményszemléle-

tű bevételei 

 

3. Támogatás jóváírása a pénzügyi számvitel szerint 

T 3421 Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei számlái 

K 3516/3517 Költségvetési évben esedékes követelések működési/felhalmozási 

célú átvett pénzeszközre 

 

4. Időbeli elhatárolás fejlesztési célú támogatás esetén a pénzügyi számvitel szerint (az Szt. 45. § (1) bekezdés 

a) pontja és az Áhsz. 28. § (4) bekezdése szerint)  

T 941 Egyéb felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 

K 443 Halasztott eredményszemléletű bevételek  

 

5. Kötelezettségvállalás a kapott támogatás terhére a költségvetési számvitel szerint 

T 0021/0022 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás/végleges kötelezettségvállalás, 

más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla  

K 05(2) Kötelezettségvállalások kiadásokra 

 

6. Támogatás felhasználása (kifizetés) a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Kiadási előirányzat teljesítéseként 

T 05(3) Kiadások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  
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b) Bevételi előirányzat teljesítéseként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla  

K 0963/0973(3) Egyéb működési/felhalmozási célú átvett pénzeszközök telje-

sítése 

 

7. Visszafizetési kötelezettség előírása a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Adott (a folyósítás) évén belül: az 1. pont c) alpontja és a 6. pont b) alpontja szerintiek fordítottjaként  

 

b) Adott (a folyósítás) évén túl 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 05511/0588(2) Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb mű-

ködési/felhalmozási célú támogatásokra államháztartáson 

kívülre 

 

 

8. Visszafizetési kötelezettség előírása a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Adott (a folyósítás) évén belül 

T 923/9423 Különféle/különféle egyéb rendkívüli eredményszemléletű bevételek  

K 3671 Kapott előlegek  

 

b) Adott (a folyósítás) évén túl 

T 843/86 Különféle egyéb/rendkívüli ráfordítások 

K 4215/4218 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működé-

si/felhalmozási célú kiadásokra 

 

9. Visszafizetés a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Adott (a folyósítás) évén belül: nincs könyvelési teendő  

 

b) Adott (a folyósítás) évén túl 

T 05511/0588(3) Egyéb működési/felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre tel-

jesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

10. Visszafizetés a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Adott (a folyósítás) évén belül 

T 3671 Kapott előlegek 

K 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

 

b) Adott (a folyósítás) évén túl 

T 4215/4218 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési/felhalmozási célú 

kiadásokra 

K 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

 

I) Garanciák, kezességek elszámolásai  

 

1. Garancia, kezesség nyilvántartásba vétele a költségvetési számvitel szerint 

T 041 Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek 

K 006 Egyéb nyilvántartási ellenszámla  

 

2. Jogosult felszólítása a teljesítésre költségvetési számvitel szerint  

 

a) Kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla –  

K 05503/05507/0581/0585(2) Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

működési/felhalmozási célú garancia- és ke-

zességvállalásból származó kifizetésre állam-

háztartáson belülre/kívülre 
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b) Eredeti kötelezettel szembeni követelésként 

T 0913/0922/0961/0971(2) Követelés működési/felhalmozási célú garancia- és kezességválla-

lásból származó megtérülésekre államháztartáson belül-

ről/kívülről 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

 

c) Garancia, kezesség kivezetés 

T 006 Egyéb nyilvántartási ellenszámla 

K 041 Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek 

 

3. Jogosult felszólítása a teljesítésre a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Kötelezettségként 

T 843/86 Különféle egyéb/rendkívüli ráfordítások 

K 4215/4218 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működé-

si/felhalmozási célú kiadásokra 

 

b) Eredeti kötelezettel szembeni követelésként 

T 3511/3512/3516/3517 Költségvetési évben esedékes követelések működési/felhalmozási célú 

támogatások bevételeire államháztartáson belülről/kívülről 

K 923/9423 Különféle/különféle egyéb rendkívüli eredményszemléletű bevéte-

lek 

 

4. Jogosultnak teljesítés a költségvetési számvitel szerint  

T 05503/05507/0581/0585(3) Működési/felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 

származó kifizetés államháztartáson belülre/kívülre teljesí-

tése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

5. Jogosultnak teljesítés a pénzügyi számvitel szerint 

T 4215/4218 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési/felhalmozási célú 

kiadásokra 

K 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

 

6. Eredeti kötelezett teljesítése a költségvetési számvitel szerint 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla  

K 0913/0922/0961/0971(3) Működési/felhalmozási célú garancia- és kezesség-

vállalásból származó megtérülések államháztar-

táson belülről/kívülről teljesítése 

 

7. Eredeti kötelezett teljesítése a pénzügyi számvitel szerint 

T 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

K 3511/3512/3516/3517 Költségvetési évben esedékes követelések működé-

si/felhalmozási célú támogatások bevételeire ál-

lamháztartáson belülről/kívülről 
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XIV.  

KÖZHATALMI BEVÉTELEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK  

 

A) A beszedő szervezetet megillető közhatalmi bevételek elszámolása  

 

1. A közhatalmi bevétel követelésként való előírása a költségvetési számvitel szerint 

T 093(2) Követelés közhatalmi bevételekre 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

 

2. A közhatalmi bevétel követelésként való előírása a pénzügyi számvitel szerint 

T 3513 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 

K 911 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 

 

3. Teljesítés a költségvetési számvitel szerint 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla  

K 093(3) Közhatalmi bevételek teljesítése 

 

4. Teljesítés a pénzügyi számvitel szerint 

T 33 Fizetési számlák 

K 3513 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 

 

5. Visszatérítési kötelezettség ismertté válásakor elszámolás a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Követelés csökkenésként 

T 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

K 093(2) Követelés közhatalmi bevételekre 

 

b) Teljesítés csökkenésként 

T 093(3) Közhatalmi bevételek teljesítése 

K 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla  

 

6. Visszatérítési kötelezettség ismertté válásakor elszámolás a pénzügyi számvitel szerint (csak a bevételt be-

szedő szervezet által beszedett hányadot érintő részre)  

T 911 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 

K 3671 Kapott előlegek 

 

7. Visszatérítési kötelezettség teljesítése a pénzügyi számvitel szerint (csak a bevételt beszedő szervezet által 

beszedett hányadot érintő részre)  

T 3671 Kapott előlegek 

K 33 Fizetési számlák 

 

8. A visszatérítés miatti negatív közhatalmi bevételek nullára módosítása év végén a költségvetési számvitel 

szerint: az 5. pont szerintiek fordítottjaként  

 

9. A visszatérítés miatt a nulla és a negatív egyenleg közötti különbözet elszámolása (év végén) a pénzügyi 

számvitel szerint  

T 3513 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 

K 911 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 

 

10. A visszatérítés miatt a nulla és a negatív egyenleg közötti különbözet elszámolása (év végén) a költségvetési 

számvitel szerint  

 

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla 

K 053552 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb dologi kiadá-

sokra 

 

b) Teljesítésként 

T 053553 Egyéb dologi kiadások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla 
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11. A visszatérítés miatt a nulla és a negatív egyenleg közötti különbözet elszámolása (év végén) a pénzügyi 

számvitel szerint  

 

a) Kötelezettségként 

T 843 Különféle egyéb ráfordítások 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  

 

b) Teljesítésként 

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  

K 3513 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 

 

B) A bevételt beszedő és a központi költségvetés/más szervezet között megosztott közhatalmi bevételek elszámo-

lása  

 

1. A bevételt beszedő szervezetet megillető közhatalmi bevétel követelésként való előírása: e fejezet A) A besze-

dő szervezetet megillető közhatalmi bevételek elszámolása cím 1. és 2. pontja szerint  

2. A bevételt beszedő szervezetet nem megillető közhatalmi bevétel követelésként való előírása: csak a részlete-

ző nyilvántartásokban  

 

3. A közhatalmi bevétel beérkezésekor a beszedő szervezetnek járó bevételi rész elszámolása a költségvetési és 

a pénzügyi számvitel szerint e fejezet A) A Beszedő szervezetet megillető közhatalmi bevételek elszámolása 

cím 3. és 4. pontja szerint 

 

4. A közhatalmi bevétel beérkezésekor a beszedő szervezetnek nem járó bevételi rész elszámolása a pénzügyi 

számvitel szerint 

T 33 Fizetési számlák 

K 3673 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása  

 

5. A közhatalmi bevétel beérkezését követően a bevételt beszedő szervezetet nem megillető közhatalmi bevétel 

továbbutalása a pénzügyi számvitel szerint  

T 3673 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 

K 33 Fizetési számlák 

 

6. Visszatérítési kötelezettség elszámolása (csak a bevételt beszedő szervezet által beszedett hányadot érintő 

részre): e fejezet A) A beszedő szervezetet megillető közhatalmi bevételek elszámolása cím 5-7. pontja sze-

rint  

 

7. A visszatérítés miatti negatív bevételi egyenleg módosításának elszámolása (év végén): e fejezet A) A besze-

dő szervezetet megillető közhatalmi bevételek elszámolása cím 8-11. pontja szerint  

 

C) A beszedő szervezetet nem megillető közhatalmi bevételek elszámolása  

 

1. Bevétel beérkezése a beszedő szerv számlájára a pénzügyi számvitel szerint 

T 33 Fizetési számlák 

K 3673 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 

 

2. Bevétel továbbutalása a beszedő szerv számlájáról a pénzügyi számvitel szerint 

T 3673 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 

K 33 Fizetési számlák 

 

3. Bevétel beérkezése, ha az nem a saját számlájára érkezik a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: 

csak a részletező nyilvántartásokban  

 

4. Egyéb gazdasági események elszámolása a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: csak a részletező 

nyilvántartásokban  

 

D) Az e fejezet B) A bevételt beszedő és a központi költségvetés/más szervezet között megosztott közhatalmi 

bevételek elszámolása és C) A beszedő szervezetet nem megillető közhatalmi bevételek elszámolása cím szerinti 

közhatalmi bevételek elszámolása a jogosult szervnél  

 

1. Bevétel beérkezése a beszedő szervezet Áhsz. 44. § (2a) bekezdése szerinti adatszolgáltatása alapján a költség-

vetési számvitel szerint (követelésként elszámolása már megtörtént) 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla   

K 093(3) Közhatalmi bevételek teljesítése 
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2. Bevétel beérkezése a beszedő szervezet Áhsz. 44. § (2a) bekezdése szerinti adatszolgáltatása alapján a pénz-

ügyi számvitel szerint (követelésként elszámolása már megtörtént) 

T 3653 Más által beszedett bevételek elszámolása 

K 3513 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 

 

3. Bevétel beérkezése a beszedő szervezet általi átutalást követően 

T 33 Fizetési számlák 

K 3653 Más által beszedett bevételek elszámolása 

4. Egyéb gazdasági események elszámolása a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: e fejezet A) A besze-

dő szervezetet megillető közhatalmi bevételek elszámolása cím szerint, azzal az eltéréssel, hogy a könyvelés 

alapjául a bevételt beszedő szervezet adatszolgáltatása szolgál 
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XV.  

EGYÉB GAZDASÁGI ESEMÉNYEK ELSZÁMOLÁSAI  

 

A) Szolgáltatás vásárlás elszámolása  

 

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Nettó érték 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilván-

tartási ellenszámla  

K 053(2) Kötelezettségvállalás dologi kiadásokra 

 

b) Általános forgalmi adó 

T 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilván-

tartási ellenszámla  

K 053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú elő-

zetesen felszámított általános forgalmi adóra  

 

2. Előleg: a V. fejezet A) Vásárlás elszámolása cím 2. pontja szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 3651. Adott 

előlegek/3652. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása. könyvviteli számlák he-

lyett a 3655. (kiküldetési előleg esetén a 3654.) könyvviteli számlát kell használni  

 

3. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Nettó érték 

T 053(2) Kötelezettségvállalás dologi kiadásokra 

és 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési köte-

lezettség nyilvántartási ellenszámla  

és 

K 053(2) Kötelezettségvállalás dologi kiadásokra 

 

b) Általános forgalmi adó 

T 053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú előzetesen felszámí-

tott általános forgalmi adóra  

és 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési köte-

lezettség nyilvántartási ellenszámla  

és 

K 053512 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működési célú elő-

zetesen felszámított általános forgalmi adóra  

c) Nettó előleg teljesítésként 

T 053(3) Dologi kiadások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

d) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítésként 

T 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése  

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

4. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Nettó összeg (előleggel együtt) 

T 52 Igénybe vett szolgáltatások költségei 

és 

T 6 Általános költségek, vagy 

T 7 Szakfeladatok költségei  

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  

és 

K 591 Költségnem átvezetési számla 
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b) Előleg rendezése 

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  

K 36515 Egyéb adott előlegek 

 

c) Általános forgalmi adó: a II. fejezet A) Vásárlás elszámolása 4. pont c)-f) alpontja szerint, azzal az eltéréssel, 

hogy a 4216. könyvviteli számla helyett a 4213. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadá-

sokra. könyvviteli számlát kell használni  

 

5. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Nettó összeg (előleg nélkül) 

T 053(3) Dologi kiadások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

b) Általános forgalmi adó (előleg utáni általános forgalmi adó nélkül) 

T 053513 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése  

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

6. A számla bruttó összege kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint (előleg nélkül) 

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  

K 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

 

7. Pénzügyi teljesítéskor keletkezett árfolyam különbözet a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: a V. 

fejezet A) Vásárlás elszámolása 7-10. pontja szerint, azzal az eltéréssel, hogy a 4216. könyvviteli számla he-

lyett a 4213. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra. könyvviteli számlát kell hasz-

nálni  

 

B) Szolgáltatás nyújtás elszámolása  

 

1. Számlázott eladási ár a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Nettó érték  

T 094022/094032/094052 Követelés szolgáltatásokra 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

 

b) Általános forgalmi adó 

T 094062 Követelés kiszámlázott általános forgalmi adóra  

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

 

2. Számlázott eladási ár a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Nettó érték 

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre  

K 912 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevé-

telei 

 

b) Általános forgalmi adó 

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre  

K 3642 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása  

 

3. A számla kiegyenlítése a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Nettó érték 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 094023/094033/094053 Szolgáltatások teljesítése 

 

b) Általános forgalmi adó 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla  

K 094063 Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése 

 

4. A számla kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint 

T 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre  
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C) Általános forgalmi adó elszámolás  

 

1. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó a számla beérkezésekor a költségvetési számvitel szerint  

T 053512/05672/05742 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség működé-

si/beruházási/felújítási célú előzetesen felszámított általános for-

galmi adóra 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési köte-

lezettség nyilvántartási ellenszámla  

K 053512/05672/05742 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség mű-

ködési/beruházási/felújítási célú előzetesen felszámí-

tott általános forgalmi adóra 

 

2. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó a számla beérkezésekor a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Levonható általános forgalmi adó 

T 3641 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása  

K 4213/4216/4217 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadá-

sokra/beruházásokra/felújításokra 

 

b) Nem levonható általános forgalmi adó 

T 843 Különféle egyéb ráfordítások 

K 4213/4216/4217 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadá-

sokra/beruházásokra/felújításokra 

 

3. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése a költségvetési számvitel szerint  

T 053513/05673/05743 Működési/Beruházási/Felújítási célú előzetesen felszámított általános 

forgalmi adó teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

4. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése a pénzügyi számvitel szerint  

T 4213/4216/4217 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadások-

ra/beruházásokra/felújításokra 

K 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

 

5. Kiszámlázott általános forgalmi adó a költségvetési számvitel szerint 

T 094062 Követelés kiszámlázott általános forgalmi adóra  

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

6. Kiszámlázott általános forgalmi adó a pénzügyi számvitel szerint 

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre  

K 3642 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása  

 

7. Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése a költségvetési számvitel szerint 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla  

K 094063 Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése 

 

8. Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése a pénzügyi számvitel szerint 

T 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre  

 

9. Fordított általános forgalmi adó elszámolás a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Fizetendő levonható általános forgalmi adó 

T 3641 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása  

K 3642 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása  

 

b) Fizetendő nem levonható általános forgalmi adó 

T 843 Különféle egyéb ráfordítások 

K 3642 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása  
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10. Adóbevallás szerint fizetendő általános forgalmi adó a költségvetési számvitel szerint 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla 

K 053522 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség fizetendő általános 

forgalmi adóra 

 

11. Adóbevallás szerint fizetendő általános forgalmi adó a pénzügyi számvitel szerint 

T 3642 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása  

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  

 

12. Adóbevallás szerint fizetendő általános forgalmi adó teljesítése a költségvetési számvitel szerint 

T 053523 Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

13. Adóbevallás szerint fizetendő általános forgalmi adó teljesítése a pénzügyi számvitel szerint 

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  

K 33 Fizetési számlák 

 

14. Adóbevallás szerint visszaigényelhető általános forgalmi adó a költségvetési számvitel szerint, ha az álta-

lános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa. tv.) szerinti visszafizetésre va-

ló jogosultság megnyílik  

T 094072 Követelés általános forgalmi adó visszatérítésére 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

 

15. Adóbevallás szerint visszaigényelhető általános forgalmi adó a pénzügyi számvitel szerint, ha az Áfa. tv. 

szerinti visszafizetésre való jogosultság megnyílik  

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre  

K 3641 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása  

 

16. Adóbevallás szerint visszaigényelhető általános forgalmi adó teljesítése a költségvetési számvitel szerint  

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla  

K 094073 Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése 

 

 

17. Adóbevallás szerint visszaigényelhető általános forgalmi adó teljesítése a pénzügyi számvitel szerint 

(amennyiben az Áfa. tv. szerinti visszafizetésre való jogosultság megnyílik)  

T 33 Fizetési számlák 

K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre  

 

18. Az általános forgalmi adó arányosítása miatt az előzetesen felszámított általános forgalmi adó vissza nem 

igényelhető részének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint  

T 843 Különféle egyéb ráfordítások 

K 3641 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása  

 

D) Behajthatatlan követelés elszámolása  

 

1. Behajthatatlan követelés a költségvetési számvitel szerint 

T 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

K 09(2) Bevételi követelések 

 

2. Behajthatatlan követelés a pénzügyi számvitel szerint 

T 843 Különféle egyéb ráfordítások 

K 35 Követelések 

 

E) Követelés elengedése  

 

1. Követelés elengedése a költségvetési számvitel szerint 

T 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

K 09(2) Bevételi követelések 

 

2. Követelés elengedése a pénzügyi számvitel szerint 

T 86. Rendkívüli ráfordítások  

K 351 Költségvetési évben esedékes követelések 
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F) Követelés értékvesztésének elszámolása  

 

1. Értékvesztés a költségvetési számvitel szerint 

T 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

K 09(2) Bevételi követelések 

 

2. Értékvesztés a pénzügyi számvitel szerint 

T 843 Különféle egyéb ráfordítások 

K 3581-3586 Követelések értékvesztése 

 

G) Utólagos elszámolásra kiadott összeg elszámolása  

 

1. Az elszámolásra kiadott összeg a pénzügyi számvitel szerint 

T 36514 Foglalkoztatottaknak adott előlegek 

K 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

 

2. Az elszámoláskor a visszavett összeg a pénzügyi számvitel szerint 

T 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

K 36514 Foglalkoztatottaknak adott előlegek 

 

3. A felhasznált összeg a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 05(2) Kötelezettségvállalás kiadásokra 

 

b) Teljesítésként 

T 05(3) Kiadások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

4. A felhasznált összeg a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Kötelezettségként 

T 1-2/5-8 Befektetett, forgóeszközök, vagy költségek ráfordítások 

K 4213/4215-4218 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 

 

b) Teljesítésként 

T 4213/4215-4218 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 

K 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

 

H) Adott előlegek értékvesztésének elszámolása  

 

1. Értékvesztés a pénzügyi számvitel szerint 

T 843 Különféle egyéb ráfordítások 

K 36518 Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása 

 

2. Előleg elszámolása kiadásként a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként  

T 053552 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb dologi kiadásokra 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 0021 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési köte-

lezettség nyilvántartási ellenszámla  

K 053552 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb dologi kiadá-

sokra 

 

b) Teljesítésként 

T 053553 Egyéb dologi kiadások teljesítése 

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  
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3. Értékvesztés visszaírásának elszámolása a pénzügyi számvitel szerint  

T 36518 Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása 

K 923 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 

 

4. Értékvesztés visszaírásának elszámolása a költségvetési számvitel szerint 

 

a) Követelésként 

T 094102 Követelés egyéb működési bevételekre 

K 004 Követelés nyilvántartási ellenszámla 

 

b) Teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 094103 Egyéb működési bevételek teljesítése 

 

I) Kötelezettségek elengedése elszámolása  

 

1. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség elengedése a költségvetési számvitel szerint 

T 05(2) Kötelezettségvállalás kiadásokra 

K 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fize-

tési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla 

 

 

2. Kötelezettség elengedése a pénzügyi számvitel szerint 

T 42 Kötelezettségek 

K 9423 Különféle egyéb rendkívüli eredményszemléletű bevételek 

 

3. Időbeli elhatárolás, ha a kötelezettség az annak terhére beszerzett eszközökhöz kapcsolódik, legfeljebb a 

kapcsolódó eszközök nyilvántartás szerinti értékében a pénzügyi számvitel szerint (az Szt. 45. § (1) bekez-

dés b) pontja szerint)  

T 9423 Különféle egyéb rendkívüli eredményszemléletű bevételek 

K 443 Halasztott eredményszemléletű bevételek  

 

J) Adott engedmény elszámolása  

 

1. Konkrét számlához kapcsolódó adott engedmény a költségvetési számvitel szerint 

T 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

K 09(2) Bevételi követelések 

 

2. Konkrét számlához kapcsolódó adott engedmény a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Nettó eladási ár 

T 912/923 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevéte-

lei/Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 

K 3514/3515 Költségvetési évben esedékes követelések működési/felhalmozási 

bevételre 

 

b) Kiszámlázott általános forgalmi adó 

T 3642 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása  

K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre  

 

3. Konkrét számlához nem kapcsolódó adott engedmény a költségvetési számvitel szerint: az 1. pontban foglal-

tak szerint  

 

4. Konkrét számlához nem kapcsolódó adott engedmény a pénzügyi számvitel szerint 

T 843 Különféle egyéb ráfordítások 

K 35 Követelések 
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K) Tartozásátvállalás (kötelezettség átvállalása) elszámolása  

 

1. Átvállalt kötelezettségek a költségvetési számvitel szerint kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezett-

ségként  

T 0021/0022 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás/végleges kötelezettségvállalás, 

más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla 

K 05(2) Kötelezettségvállalás kiadásokra 

 

2. Átvállalt kötelezettségek a pénzügyi számvitel szerint 

T 86 Rendkívüli ráfordítások  

K 42 Kötelezettségek 

 

3. Időbeli elhatárolás a pénzügyi számvitel szerint (az Szt. 33. § (1) bekezdése és az Áhsz. 13. § (10) bekezdése 

szerint)  

T 373 Halasztott ráfordítások 

K 86 Rendkívüli ráfordítások  

 

 

L) Származékos ügyletek (fedezeti célú ügyletek) elszámolása  

 

 

 

1. A fedezeti ügylet a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Függő követelésként 

T 032 Egyéb függő követelések 

K 006 Egyéb nyilvántartási ellenszámla  

 

b) Függő kötelezettségként 

T 045 Egyéb függő kötelezettségek 

K 006 Egyéb nyilvántartási ellenszámla  

 

2. Mérlegforduló napjáig lezárt fedezeti ügylet nyereségének elszámolása a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Követelésként 

T 094082 Követelés kamatbevételekre 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

 

b) Teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla  

K 094083 Kamatbevételek teljesítése  

 

3. Mérlegforduló napjáig lezárt fedezeti ügylet nyereségének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Követelésként 

T 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

K 932 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 

 

b) Teljesítésként 

T 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

K 3514 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

 

4. Mérlegforduló napjáig le nem lezárt fedezeti ügylet nyereségének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint 

(időarányos nyereség, legfeljebb a fedezett alapügylet időarányos veszteségének összegéig)  

T 371 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 

K 932 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 
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5. Mérlegforduló napjáig lezárt fedezeti ügylet veszteségének elszámolása a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként 

T 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla  

K 053542 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb pénzügyi 

műveletek kiadásaira  

 

b) Teljesítésként 

T 053543 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai teljesítése  

K 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

 

6. Mérlegforduló napjáig lezárt fedezeti ügylet veszteségének elszámolása a pénzügyi számvitel szerint  

 

a) Kötelezettségként 

T 851 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

K 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

 

b) Teljesítésként 

T 4213 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

K 32/33 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, fizetési számlák 

7. Mérlegforduló napjáig le nem lezárt fedezeti ügylet veszteségének (időarányos veszteség) elszámolása a 

pénzügyi számvitel szerint, legfeljebb a fedezett alapügylet időarányos veszteségének összegéig  

T 442 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 

K 851 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

 

8. A fedezeti ügylet kivezetése a költségvetési számvitel szerint  

 

a) Függő követelésként 

T 006 Egyéb nyilvántartási ellenszámla 

K 032 Egyéb függő követelések 

 

b) Függő kötelezettségként 

T 006 Egyéb nyilvántartási ellenszámla 

K 045 Egyéb függő kötelezettségek 

 

M) Előirányzatok elszámolása  

 

1. Eredeti előirányzat (elemi költségvetés alapján) 

T 05(1) Kiadási előirányzatok 

és 

T 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 

K 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 

és 

K 09(1) Bevételi előirányzatok 

 

2) Kiadási előirányzatok zárolása 

T 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 

K 05(1) Kiadási előirányzatok 

3) Előirányzatok módosítása (átcsoportosítása)  

 

a) Csökkenés 

T 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 

és 

T 009(1) Bevételi előirányzatok 

K 05(1) Kiadási előirányzatok 

és 

K 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 
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b) Növekedés 

T 05(1) Kiadási előirányzatok 

és 

T 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 

K 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 

és 

K 09(1) Bevételi előirányzatok 

 

M) Maradvány elszámolása  

 

1.Költségvetési maradvány elszámolása a költségvetési számvitel szerint 

a) Bevételi előirányzatként 

T 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 

K 0981311 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata 

 

b) Kiadási előirányzatként 

T 05(1) Kiadási előirányzatok 

K 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 

 

c) Követelésként 

T 0981312 Követelés előző év költségvetési maradványának igénybevételére 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

 

d) Teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 0981313 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése 

 

2. Vállalkozási maradvány elszámolása a költségvetési számvitel szerint 

 

a) Bevételi előirányzatként 

T 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 

K 0981321 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele előirányzata 

 

b) Kiadási előirányzatként 

T 05(1) Kiadási előirányzatok 

K 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 

 

c) Követelésként 

T 0981322 Követelés előző év vállalkozási maradványának igénybevételére 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

 

d) Teljesítésként 

T 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

K 0981323 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése 
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XVI.  

KÖNYVVITELI ZÁRLAT SAJÁTOS FELADATAI 

 

1. Záró befejezetlen termelés 

T 231 Befejezetlen termelés, félkész termékek 

és 

T 591 Költségnem átvezetési számla 

K 571. Saját termelésű készletek állományváltozása 

és 

K 6 Általános költségek, vagy 

K 7 Szakfeladatok költségei  

 

2. 6-os számlaosztály számláinak átvezetése 

T 7 Szakfeladatok költségei 

K 691 Általános költségek átvezetési számla 

 

3. 6-os számlaosztály számláinak lezárása 

T 691 Általános költségek átvezetési számla 

K 6 Általános költségek 

 

4. 7. számlaosztály számláinak zárása 

T 591 Költségnem átvezetési számla 

K 7 Szakfeladatok költségei 

 

5. 51-56. számlacsoport számláinak átvezetése 

T 81-83 Anyagjellegű, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás 

K 51-56 Költségnemek 

 

 

 

6. 57. számlacsoport számláinak átvezetése (egyenlegtől függően) 

T 492/57 Mérleg szerinti eredmény elszámolása/Aktivált saját teljesítmények értéke 

K 57/492 Aktivált saját teljesítmények értéke/Mérleg szerinti eredmény elszá-

molása 

 

7. 8. számlaosztály számláinak zárása 

T 492 Mérleg szerinti eredmény elszámolása 

K 8 Elszámolt költségek és ráfordítások 

 

8. 9. számlaosztály számláinak zárása 

T 9 Eredményszemléletű bevételek 

K 492 Mérleg szerinti eredmény elszámolása 

 

9. Mérlegszámlák zárása 

T 493/4 Zárómérlegszámla/Források 

K 1-3/493 Eszközök/Zárómérlegszámla 

 

10. 492-es számla átvezetése (egyenlegtől függően) 

T 416/492 Mérleg szerinti eredmény/ Mérleg szerinti eredmény elszámolása 

K 492/416 Mérleg szerinti eredmény elszámolása/ Mérleg szerinti eredmény 

 

11. Pénzügyi teljesítés nyilvántartási számláinak zárása  

T 003 Kiadások nyilvántartási ellenszámla  

és 

T 09(3) Bevételek teljesítése 

K05(3) Kiadások teljesítése 

és 

K 005 Bevételek nyilvántartási ellenszámla  
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12. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, követelés nyilvántartási számláinak zárása  

T 05(2) Kötelezettségvállalás kiadásokra 

és 

T 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

K 0022 Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fize-

tési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla 

és 

K 09(2) Bevételi követelés 

 

13. Előirányzatok nyilvántartási számláinak zárása 

T 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 

és 

T 09(1) Bevételek előirányzata 

K 05(1) Kiadások előirányzata 

és 

K 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 
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XVII.  

KÖNYVVITELI NYITÁS FELADATAI  

 

1. A mérleg számlák nyitása 

T 1-3/491 Eszközök/Nyitómérlegszámla 

K 491/4 Nyitómérlegszámla/Források 

 

2. Mérleg szerinti eredmény átvezetése (egyenlegtől függően) 

T 416/414 Mérleg szerinti eredmény/Felhalmozott eredmény 

K 414/416 Felhalmozott eredmény/Mérleg szerinti eredmény 

3. Befejezetlen termelés költségeinek visszavezetése 

T 571 Saját termelésű készletek állományváltozása 

és 

T 6 Általános költségek, vagy 

T 7 Szakfeladatok költségei  

K 231 Befejezetlen termelés, félkész termékek 

és 

K 591 Költségnem átvezetési számla 

 

4. Költségvetési évben esedékes követelések átvezetése a költségvetési számvitel szerint  

T 09(2) Bevételi követelések 

T 0042 Költségvetési évet követően esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

K 0041 Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla  

K 09(2) Bevételi követelések 

 

5. Költségvetési évben esedékes követelések átvezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 351 Költségvetési évben esedékes követelések 

K 352 Költségvetési évet követően esedékes követelések 

 

6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek átvezetése a költségvetési 

számvitel szerint  

T 0021/0022 Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás/végleges kötelezettségvállalás, 

más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla  

T 05(2) Kötelezettségvállalás kiadásokra 

K 05(2) Kötelezettségvállalás kiadásokra 

K 0023/0024 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségválla-

lás/végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla 

 

7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek átvezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 422 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 

K 421 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 
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XVIII.  

A MEGSZŰNÉS SAJÁTOS KÖNYVVITELI FELADATAI  

 

A) A megszűnő költségvetési szervnél  

 

A megszűnő költségvetési szervnél a megszűnés fordulónapjára vonatkozóan el kell végezni az éves könyvviteli 

zárással kapcsolatos számviteli feladatokat a XVI. fejezetben leírtak szerint. A vagyonelemeket nem kell kivezet-

ni a mérlegből, mivel az Áhsz.-ben a megszűnéshez nem kapcsolódik „0”-s beszámoló elkészítési kötelezettség, 

azonban el kell végezni az 1-4. pontban foglalt feladatokat.  

 

1. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök megszűnőnél elszámolt értékhelyesbítésé-

nek kivezetése a pénzügyi számvitel szerint  

T 415 Eszközök értékhelyesbítésének forrása 

K 116-146 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékhelyesbítése 

 

2. A befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítésének kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 415 Eszközök értékhelyesbítésének forrása  

K 166 Tartós részesedések értékhelyesbítése 

 

3. Az aktív időbeli elhatárolások kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 414 Felhalmozott eredmény 

K 37 Aktív időbeli elhatárolások 

 

4. A passzív időbeli elhatárolások kivezetése a pénzügyi számvitel szerint 

T 44 Passzív időbeli elhatárolások 

K 414 Felhalmozott eredmény 

 

B) A jogutódnál, illetve jogutód nélküli megszűnés esetén az Áht. 11. § (5) bekezdése szerinti szervnél  

 

1. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök megszűnőnél kimutatott bekerülési értéké-

nek nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint  

T 11/121-141 Immateriális javak, tárgyi eszközök 

K 495 Mérlegrendezési számla 

 

2. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök megszűnőnél elszámolt terv szerinti érték-

csökkenésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint  

T 495 Mérlegrendezési számla 

K 119-149 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékcsökkenése 

 

3. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök megszűnőnél elszámolt terven felüli érték-

csökkenés nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint  

T 495 Mérlegrendezési számla 

K 118-148 Immateriális javak és tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése 

és annak visszaírása  

 

4. A nemzeti vagyonba tartozó beruházások, felújítások megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének állo-

mányba vétele a pénzügyi számvitel szerint  

T 151/152 Befejezetlen beruházások/felújítások 

K 495 Mérlegrendezési számla 

 

5. A nemzeti vagyonba tartozó beruházások, felújítások megszűnőnél elszámolt terven felüli értékcsökkenésé-

nek nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint  

T 495 Mérlegrendezési számla 

K 158 Beruházások terven felüli értékcsökkenése 

 

6. A befektetett pénzügyi eszközök megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a 

pénzügyi számvitel szerint 

T 16-17 Befektetett pénzügyi eszközök 

K 495 Mérlegrendezési számla 

 

7. A befektetett pénzügyi eszközök megszűnőnél elszámolt értékvesztésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi 

számvitel szerint 

T 495 Mérlegrendezési számla 

K 168/178 Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése és visszaírása 
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8. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének állományba vétele 

a pénzügyi számvitel szerint 

T 21/22/23/24 Készletek, értékpapírok 

K 495 Mérlegrendezési számla 

 

9. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök megszűnőnél elszámolt értékvesztésének állományba vétele a 

pénzügyi számvitel szerint  

T 495 Mérlegrendezési számla 

K 218-248 Készletek, értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása 

 

10. A nemzeti vagyon induláskori értéke megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyilvántartásba 

vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 495 Mérlegrendezési számla 

K 411 Nemzeti vagyon induláskori értéke 

11 A nemzeti vagyon változása megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele a 

pénzügyi számvitel szerint 

T 495/412 Mérlegrendezési számla/ Nemzeti vagyon változása 

K 412/495 Nemzeti vagyon változása/ Mérlegrendezési számla 

 

12. Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyil-

vántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 495 Mérlegrendezési számla  

K 413 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 

 

13. A mérleg szerinti eredmény és a felhalmozott eredmény megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének 

nyilvántartásba vétele az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaként a pénzügyi számvitel szerint 

T 495/413 Mérlegrendezési számla/ Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 

K 413/495 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai / Mérlegrendezési 

számla 

 

14. A követelés jellegű sajátos elszámolások megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba 

vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 365 Követelés jellegű sajátos elszámolások 

K 495 Mérlegrendezési számla 

 

15. Az adott előlegek megszűnőnél elszámolt értékvesztésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel 

szerint 

T 495 Mérlegrendezési számla 

K 36518 Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása 

 

16. Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba 

vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 366 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 

K 495 Mérlegrendezési számla 

 

17. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba 

vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 495 Mérlegrendezési számla 

K 367 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 

 

18. Követelések és kötelezettségek (kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek) állományba vétele  

a) Követelések nyilvántartásba vétele a költségvetési számvitel szerint 

T 09(2) Bevételi követelések 

K 004 Követelés nyilvántartási ellenszámla 

 

b) Követelések megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 35 Követelések 

K 495 Mérlegrendezési számla 

 

c) Követelések megszűnőnél elszámolt értékvesztésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 495 Mérlegrendezési számla 

K 358 Követelések értékvesztése 



Számlarend 

 96 

 

d) Kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartásba vétele a költségvetési számvitel szerint 

T 002 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla 

K 05(2) Kötelezettségvállalás kiadásokra 

 

e) Kötelezettségek megszűnőnél kimutatott érétkének bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi 

számvitel szerint 

T 495 Mérlegrendezési számla 

K 42 Kötelezettségek 

19. Mérlegrendezési számla egyenlegének átvezetése 

T 495/413 Mérlegrendezési számla/ Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 

K 413/495 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai / Mérlegrendezési 

számla 

 

20. Megszűnt költségvetési szerv záró pénzkészleteinek átutalása, átvétele  

 

a) Költségvetési pénzeszközök a pénzügyi számvitel szerint 

T 31-33 Pénzeszközök 

K 413 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 

 

b) Idegen pénzeszközök a pénzügyi számvitel szerint 

T 34 Idegen pénzeszközök 

K 368 Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások 

 

22. Kapcsolódó tételek: a nyilvántartásba vételt követő rendező tételek elszámolása a XIV. fejezet 2-9. pontjai 

szerint, annak függvényében, hogy mi az átvétel fordulónapja  

 

C) Összeolvadás, illetve különválás esetén a jogutód szervnél 

 

1. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök megszűnőnél kimutatott bekerülési értéké-

nek nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint  

T 11/121-141 Immateriális javak, tárgyi eszközök 

K 491 Nyitómérleg számla 

 

2. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök megszűnőnél elszámolt terv szerinti érték-

csökkenésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint  

T 491 Nyitómérleg számla 

K 119-149 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékcsökkenése 

 

3. A nemzeti vagyonba tartozó immateriális javak, tárgyi eszközök megszűnőnél elszámolt terven felüli érték-

csökkenés nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint  

T 491 Nyitómérleg számla 

K 118-148 Immateriális javak és tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése 

és annak visszaírása  

 

4. A nemzeti vagyonba tartozó beruházások, felújítások megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének állo-

mányba vétele a pénzügyi számvitel szerint  

T 151/152 Befejezetlen beruházások/felújítások 

K 491 Nyitómérleg számla 

 

5. A nemzeti vagyonba tartozó beruházások, felújítások megszűnőnél elszámolt terven felüli értékcsökkenésé-

nek nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint  

T 491 Nyitómérleg számla 

K 158 Beruházások terven felüli értékcsökkenése 

 

6. A befektetett pénzügyi eszközök megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a 

pénzügyi számvitel szerint 

T 16-17 Befektetett pénzügyi eszközök 

K 491 Nyitómérleg számla 
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7. A befektetett pénzügyi eszközök megszűnőnél elszámolt értékvesztésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi 

számvitel szerint 

T 491 Nyitómérleg számla 

K 168/178 Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése és visszaírása 

 

8. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének állományba vétele 

a pénzügyi számvitel szerint 

T 21/22/23/24 Készletek, értékpapírok 

K 491 Nyitómérleg számla 

 

9. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök megszűnőnél elszámolt értékvesztésének állományba vétele a 

pénzügyi számvitel szerint  

T 491 Nyitómérleg számla 

K 218-248 Készletek, értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása 

 

10. A nemzeti vagyon induláskori értéke megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyilvántartásba 

vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 491 Nyitómérleg számla 

K 411 Nemzeti vagyon induláskori értéke 

 

11 A nemzeti vagyon változása megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyilvántartásba vétele a 

pénzügyi számvitel szerint 

T 491/412 Nyitómérleg számla/ Nemzeti vagyon változása 

K 412/491 Nemzeti vagyon változása/ Nyitómérleg számla 

 

12. Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének nyil-

vántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 491/413 Nyitómérleg számla/ Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 

K 413/491 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai / Nyitómérleg 

számla 

 

13. A mérleg szerinti eredmény és a felhalmozott eredmény megszűnőnél kimutatott könyv szerinti értékének 

nyilvántartásba vétele az egyéb eszközök induláskori értéke és változásaként a pénzügyi számvitel szerint 

T 491/413 Nyitómérleg számla/ Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 

K 413/491 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai / Nyitómérleg 

számla 

 

14. A követelés jellegű sajátos elszámolások megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba 

vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 365 Követelés jellegű sajátos elszámolások 

K 491 Nyitómérleg számla 

 

15. Az adott előlegek megszűnőnél elszámolt értékvesztésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel 

szerint 

T 491 Nyitómérleg számla 

K 36518 Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása 

 

16. Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba 

vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 366 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 

K 491 Nyitómérleg számla 

 

17. A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba 

vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 491 Nyitómérleg számla 

K 367 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 
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18. Követelések és kötelezettségek (kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek) állományba vétele  

 

a) Követelések nyilvántartásba vétele a költségvetési számvitel szerint 

T 09(2) Bevételi követelések 

K 004 Követelés nyilvántartási ellenszámla 

b) Követelések megszűnőnél kimutatott bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 35 Követelések 

K 491 Nyitómérleg számla 

 

c) Követelések megszűnőnél elszámolt értékvesztésének nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint 

T 491 Nyitómérleg számla 

K 358 Követelések értékvesztése 

 

d) Kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartásba vétele a költségvetési számvitel szerint 

T 002 Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla 

K 05(2) Kötelezettségvállalás kiadásokra 

 

e) Kötelezettségek megszűnőnél kimutatott érétkének bekerülési értékének nyilvántartásba vétele a pénzügyi 

számvitel szerint 

T 491 Nyitómérleg számla 

K 42 Kötelezettségek 

 

19. Megszűnt költségvetési szerv záró pénzkészleteinek átvétele  

 

a) Költségvetési pénzeszközök a pénzügyi számvitel szerint 

T 31-33 Pénzeszközök 

K 413 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 

 

b) Idegen pénzeszközök a pénzügyi számvitel szerint 

T 34 Idegen pénzeszközök 

K 368 Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások 

 

22. Kapcsolódó tételek: a nyilvántartásba vételt követő rendező tételek elszámolása a XIV. fejezet 2-9. pontjai 

szerint, annak függvényében, hogy mi az átvétel fordulónapja 
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XIX. 

EGYES FŐKÖNYVI SZÁMLÁK ÉRTÉKE NÖVEKEDÉSÉNEK, CSÖKKENÉSÉNEK JOGCÍMEI, 

FŐKÖNYVI ÉS ANALITIKUS NYILVÁNTARTÁS KAPCSOLATA 

 

1. Immateriális javak  

 

1.1. A főkönyvi számlák értéke növekedésének és csökkenésének jogcímei 

 

Az állománycsökkenést a vagyoni értékű jog megszűnése, értékvesztése, illetve a szellemi termék selejtezése, 

értékesítése, átadása jelenti, melyet megfelelő okmányok alapján lehet a nyilvántartásban rögzíteni. 

 

 

Immateriális javak számlacsoporton belüli számlák, alszámlák, részletező számlák értéke 

Növekedés jogcímei (+) Csökkenések jogcímei (-) 

Beszerzés Vagyoni értékű jog megszűnése 

Követelés ellenében átvétel Szellemi termékek selejtezése 

Apport (behozatal) Térítés nélküli átadás 

Saját előállítás Selejtezés 

Tulajdoni hányad fejében átvétel Hiány 

Térítés nélkül átvétel Egyéb csökkenés 

Egyéb növekedés  

 

1.2. Immateriális javak analitikus nyilvántartása 

 

a) Az analitikus nyilvántartás bizonylatai 

 

Az immateriális javak analitikus nyilvántartására a bizonylati szabályzatban, és az ahhoz kapcsolódó bizonylati 

albumban szereplő bizonylatokat kell használni, melyek a következők: 

 

Bizonylat megnevezése Bizonylat száma, jele Album száma 

Állományba vételi bizonylat immateriális javakról   B.Sz.ny. 11-69. r.sz. 001. 

Immateriális javak egyedi nyilvántartó lapja B.Sz.ny. 11-76. r.sz. 002. 

Kis értékű (200.000 Ft alatti) vagyoni értékű jogok és szellemi ter-

mékek nyilvántartó lapja 

Saját készítésű 009. 

Tárgyi eszközök naplója Saját készítésű 011. 

Tárgyi eszközök analitikus forgalmi naplója Saját készítésű 012. 

 

Az analitikus nyilvántartás keretében elkülönítetten kell nyilvántartani: 

- a térítés nélkül átvett, 

- az ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt, valamint 

- a fejlesztési célra – visszafizetési kötelezettség nélkül – kapott támogatásból beszerzett immateriális 

javakat. 

 

b) A főkönyvi- és analitikus nyilvántartás egyeztetése 

 

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás adatainak egyeztetését negyedévente, legkésőbb az időközi 

mérlegjelentést megelőzően, illetve a beszámoló készítés határidejéig kell elvégezni. Az analitikus nyilvántartás 

vezetéséért, valamint az adatok egyeztetéséért a pénzügyi és vagyonkezelés osztályvezető felelős. 

Az egyeztetés tényét minden esetben utólag is ellenőrizhető módon dokumentálni kell. 
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1.3. Az immateriális javak a könyvviteli mérleggel való kapcsolata 

 

Könyvviteli mérleggel való kapcsolat 

A mérleg eszköz oldalán kell kimutatni a egyenlegét mérlegtételenként, amelynek forrása a mérleg forrás oldalán 

a saját tőke. Ha részben vagy egészben hitelből történik a vásárlás, a forrást részben vagy egészben a kötelezett-

ségek képezik. 

Állománynövekedésnél a mérleg eszköz és forrás oldala is ugyanazzal az összeggel növekszik. Állománynöveke-

dést jelent a költségvetés terhére történt vásárlás, a hitelből történő beszerzés, a térítésmentes átvétel, ajándékba, 

hagyatékként kapott eszköz, a fellelt eszköz, stb. 

Állománycsökkenésnél – beleértve az értékcsökkenés elszámolását is – a  mérleg eszköz és forrás oldala ugyan-

azon összeggel csökken. 

2.  Tárgyi eszközök  

2.1. A főkönyvi számlák értéke növekedésének és csökkenésének jogcímei 

 

Tárgyi eszközök számlacsoporton belüli számlák,  

alszámlák, részletező számlák értéke 

Növekedés jogcímei (+) Csökkenések jogcímei (-) 

Beszerzés Értékesítés 

Követelés ellenében átvétel Kötelezettség fejében átadás 

Apport (behozatal) Apport (bevitel) 

Saját előállítás Térítés nélküli átadás 

Tulajdoni hányad fejében átvétel Selejtezés 

Térítés nélkül átvétel Hiány 

Egyéb növekedés Egyéb csökkenés 

 

2.2. Tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása 

a) Az analitikus nyilvántartás bizonylatai 

 

A tárgyi eszközök analitikus nyilvántartására a bizonylati szabályzatban, és az ahhoz kapcsolódó bizonylati 

albumban szereplő bizonylatokat kell használni, melyek a következők: 

 

Bizonylat megnevezése Bizonylat száma, jele Album 

száma 

Állományba vételi bizonylat épületek és egyéb építményekről B.Sz.ny. 11-15/új. r.sz. 003. 

Tárgyi eszközök állománycsökkenési bizonylata 

Értékesítés és hiány elszámolására 

B.Sz.ny. 11-56/új.r.sz. 004. 

Épületek és egyéb építmények egyedi nyilvántartó lapja B.Sz.ny. 11-63/új.r.sz. 005. Bevé-

telek nyil-

vántartási 

ellenszámla. 

Földterület nyilvántartó lap B.Sz.ny. 11-75.r.sz. 006. 

Beruházások és tárgyi eszközök egyedi nyilvántartó lapja B.Sz.ny. 11-64.r.sz. 007. 

Kis értékű (200.000 Ft alatti) tárgyi eszközök nyilvántartó lapja Saját készítésű 009. 

Üzembe helyezési okmány T.1996/c.r.sz. 010. 

Tárgyi eszközök naplója Saját készítésű 011. 

Tárgyi eszközök analitikus forgalmi naplója Saját készítésű 012. 

 

b) A főkönyvi- és analitikus nyilvántartás egyeztetése 

 

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás adatainak egyeztetését negyedévente, legkésőbb az időszaki 

mérlegjelentést megelőzően, illetve a mérleggel lezárt évet követő év február 28-ig kell elvégezni. Az analitikus 

nyilvántartás vezetéséért, valamint az adatok egyeztetéséért a jegyző felelős. 

Az egyeztetés tényét minden esetben utólag is ellenőrizhető módon dokumentálni kell. 
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2.3. Könyvviteli mérleggel való kapcsolat 

- állománynövekedéskor, a beszerzés, a térítésmentes átvétel, az ajándékként és hagyatékként 

kapott tárgyi eszköz növekedés a mérleg eszköz oldalán a megfelelő főkönyvi számlákat,  

- állománycsökkenéskor, az eszköz és a forrás oldal ugyanazon összeggel történő csökkenése, 

az eszköz oldalon a megfelelő tárgyi eszköz számlát, a forrás oldalon a saját tőkét érinti. 

 

3. Befektetett pénzügyi eszközök  

 

3.1. A főkönyvi számlák értéke növekedésének és csökkenésének jogcímei 

 

Befektetett pénzügyi eszközök számlacsoportokon belüli számlák, alszámlák, részletező számlák értéke 

Növekedés jogcímei (+) Csökkenések jogcímei (-) 

Vásárlás, beszerzés Értékesítés 

Térítésmentes átvétel Értékvesztés 

Hagyaték, ajándék Értékvesztés visszaírása 

Egyéb növekedés Egyéb csökkenés 

 

3.2. Befektetett pénzügyi eszközök analitikus nyilvántartása 

 

a) Az analitikus nyilvántartás bizonylatai 

 

A befektetett pénzügyi eszközök analitikus nyilvántartására a bizonylati szabályzatban, és az ahhoz kapcsolódó 

bizonylati albumban szereplő bizonylatokat kell használni, melyek a következők: 

 

Bizonylat megnevezése  Bizonylat száma, jele  Album száma 

Értékpapír egyedi nyilvántartó lap Saját készítésű 301. 

Részesedés egyedi nyilvántartó lap Saját készítésű 302. 

 

b) A főkönyvi- és analitikus nyilvántartás egyeztetése 

 

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás adatainak egyeztetését negyedévente,  legkésőbb az időszaki 

mérlegjelentést megelőzően, illetve a mérleggel lezárt évet követő év február 28-ig kell elvégezni. Az analitikus 

nyilvántartás vezetéséért, valamint az adatok egyeztetéséért pénzügyi és vagyonkezelés osztályvezető felelős. 

Az egyeztetés tényét minden esetben utólag is ellenőrizhető módon dokumentálni kell. 

 

4.  Készletek  

 

4.1. A főkönyvi számlák értéke növekedésének és csökkenésének jogcímei 

 

Készletek számlacsoportjain belüli számlák, alszámlák, részletező számlák értéke 

Növekedés jogcímei (+) Csökkenések jogcímei (-) 

Raktárra vétel Értékesítés 

Többlet Kötelezettség fejében átadás 

Átvétel vagyoni hozzájárulásként Apport (bevitel) 

Egyéb növekedés Térítés nélküli átadás 

 Selejtezés 

 Hiány 

 Egyéb csökkenés 
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4.2. A készletek analitikus nyilvántartása 
 

a) Az analitikus nyilvántartás bizonylatai 

 

A készletek analitikus nyilvántartására a bizonylati szabályzatban, és az ahhoz kapcsolódó bizonylati albumban 

szereplő bizonylatokat kell használni, melyek a következők: 

 

Bizonylat megnevezése  Bizonylat száma, jele  Album száma 

Készlet-bevételezési bizonylat B.Sz.ny. 12-111/N.r.sz. 101. 

Készlet-kivételezési bizonylat B.Sz.ny. 12-114/V.r.sz. 103. 

Anyag-(fogyóeszköz) visszavételezési bizonylat B.Sz.ny. 12-123/N.r.sz. 104. 

Raktári nyilvántartó lap B.Sz.ny. 12-151.r.sz. 105. 

Készletnyilvántartó lap B.Sz.ny. 12-186.r.sz. 106. 

Készletnyilvántartó lap I. B.Sz.ny. 12-185.r.sz. 107. 

Készletek naplója I. B.Sz.ny. 12-190.r.sz. 108. 

Készletek naplója II. B.Sz.ny. 12-121.r.sz. 109. 

Készletnyilvántartó lap (mennyiségi adatokkal), a 

készletváltozás részletezésével 

B.Sz.ny. 12-161.r.sz. 110. 

Értékhatáros eszközök munkahelyi (munkavállalói) 

nyilvántartása 

B.Sz.ny. 12-172/a.r.sz. 111. 

Munkaruha nyilvántartó lap B.Sz.ny. 12-179.r.sz. 112. 

Egyéni munkaruházati jegyzék B.Sz.ny. 12-180.r.sz. 113. 

Szerszámkönyv B.Sz.ny. 219.r.sz. 114. 

Készletek leltárfelvételi íve B.Sz.ny. 14-20/a.r.sz. 408. 

Leltárfelvételi jegy áru- és göngyöleg felvételére B.Sz.ny. 14-41.r.sz. 411. 

Leltárfelvételi ív és összesítő áru- és göngyöleg felvé-

telére 

B.Sz.ny. 14-33.r.sz. 412. 

Leltárfelvételi ív tartalék motorok felvételére B.Sz.ny. 14-14/A.r.sz. 404. 

Selejtezett készletek jegyzéke B.Sz.ny. 11-94.r.sz. 505. 

A készletek selejtezéséből visszanyert hulladék anya-

gok jegyzéke 

B.Sz.ny. 11-95.r.sz. 506. 

Leértékelt készletek jegyzéke B.Sz.ny. 11.96.r.sz. 507. 

Készletek selejtezési leértékelési jegyzőkönyve B.Sz.ny. 11.93.r.sz. 508. 

 

b) A főkönyvi- és analitikus nyilvántartás egyeztetése 

 

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás adatainak egyeztetését negyedévente, legkésőbb az időszaki 

mérlegjelentést megelőzően, illetve a mérleggel lezárt évet követő év február 28-ig kell elvégezni. Az analitikus 

nyilvántartás vezetéséért, valamint az adatok egyeztetéséért a jegyző felelős. 

Az egyeztetés tényét minden esetben utólag is ellenőrizhető módon dokumentálni kell. 
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5.  Követelések  

5.1. A főkönyvi számlák értéke növekedésének és csökkenésének jogcímei 

 

Követelések számlacsoportjain belüli számlák, alszámlák, részletező számlák értéke 

Növekedés jogcímei (+) Csökkenések jogcímei (-) 

Termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás Váltó beváltása, leszámítolása 

Váltó átvétel Előleg beszámítása 

Előleg átutalás Követelés értékesítése 

Követelés vásárlása Kiutalási igény teljesítése 

Költségvetési kiutalási igény bevallása Adott kölcsön visszafizetése 

Kölcsön folyósítás Elszámolási előleg elszámolása 

Elszámolási előlegfolyósítás Egyéb csökkenés 

Egyéb növekedés  

 

5.2. Követelések analitikus nyilvántartása 

 

a) Az analitikus nyilvántartás bizonylatai 

 

A vevőkkel szembeni követelések analitikus nyilvántartására a bizonylati szabályzatban, és az ahhoz kapcsolódó 

bizonylati albumban meghatározott következő bizonylatok is használandóak: 

 

Bizonylat megnevezése  Bizonylat száma, jele  Album száma 

A kimenő számlák és az általános forgalmi adó-

befizetési kötelezettség nyilvántartása 

B.Sz.ny. 15-17. r.sz. 605. 

Kimenő számlák nyilvántartása B.Sz.ny. 13-31. r.sz. 607. 

 

b) A főkönyvi- és analitikus nyilvántartás egyeztetése 

 

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás adatainak egyeztetését negyedévente, legkésőbb az időszaki 

mérlegjelentést megelőzően, illetve a mérleggel lezárt évet követő év február 28-ig kell elvégezni. Az analitikus 

nyilvántartás vezetéséért, valamint az adatok egyeztetéséért a jegyző felelős. 

Az egyeztetés tényét minden esetben utólag is ellenőrizhető módon dokumentálni kell. 
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6.  Pénzeszközök  

6.1. A pénztár és bankszámla növekedésének és csökkenésének jogcímei 

 

Pénztárak és betétkönyvek számlacsoporton belüli számlák, alszámlák, részletező számlák értéke 

Növekedés jogcímei (+) Csökkenések jogcímei (-) 

Nyitó állomány Készpénzes működési kiadások teljesítése 

Készpénzfelvétel (kiegyenlítő bevétel) Készpénzes felhalmozási és tőkejellegű kiadások telje-

sítése 

Készpénzbevétel beérkezése Elszámolásra felvett összegek kifizetése 

Elszámolásra felvett összegek visszavételezése Készpénzbefizetés a bankszámlára (kiegyenlítő ki-

adás) 

  

Költségvetési bankszámlák számlacsoporton belüli számlák, alszámlák, részletező számlák értéke 

Növekedés jogcímei (+) Csökkenések jogcímei (-) 

Nyitó állomány Működési kiadások teljesítése 

Bevétel beérkezése Befektetett eszközökkel kapcsolatos, költségvetési ki-

adások (beruházások, felújítások, hosszú lejáratú ér-

tékpapír vásárlása, hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása) 

Rövid lejáratú értékpapírok beváltásából származó 

bevételek 

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 

Hitel, kötvény, kölcsön bevételek Rövid lejáratú értékpapír vásárlás 

 Hitelek, kötvények törlesztése 

 



Számlarend 

 105 

 
XX. 

ZÁRLATI FELADATOK 

 

A könyvviteli zárlat során az Áhsz. 58. § (3) bekezdés szerinti elszámolási időszakokat követően el kell végezni a 

folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében szükséges kiegészítő, helyesbítő, egyeztető, összesítő könyvelési 

munkákat, a könyvviteli, valamint a költségvetési könyvvitel során vezetett nyilvántartási számlák lezárását, és – 

az Áhsz. (3) bekezdés b) és c) pontja szerinti könyvviteli zárlat alátámasztására - a főkönyvi kivonat elkészítését. 

 

A bevételi és kiadási előirányzatokat, a követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, 

valamint ezek teljesítését érintő gazdasági események bizonylatainak adatait a költségvetési könyvvitel során 

vezetett nyilvántartási számlákon, a sajátos elszámolásokat érintő gazdasági események bizonylatainak adatait a 

pénzügyi könyvvitel során vezetett könyvviteli számlákon a bizonylatok keletkezését, beérkezését követően hala-

déktalanul nyilvántartásba kell venni, el kell számolni. Az egyéb gazdasági események bizonylatainak adatait - ha 

az Áhsz. 58. § (4)-(6) bekezdés másként nem rendelkezik - a negyedéves könyvviteli zárlat során kell a könyvvi-

teli számlákon elszámolni. 

 

A könyvviteli zárlatot az Áhsz. 58. § (4)-(7) bekezdés szerinti tartalommal kell elvégezni 

a) havonta, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig, 

b) negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig, és 

c) évente, a mérlegkészítés időpontjáig. 

 

A havi, negyedéves és éves könyvviteli zárlat keretében az Áhsz. 17. mellékletben meghatározott egyezőségek 

vizsgálatával el kell végezni a költségvetési és a pénzügyi könyvvezetés helyességének ellenőrzését. 

 

1. A havi zárlat során  elvégzendő feladatok 

a) az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon rögzített kö-

vetelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek egyeztetését a részletező nyil-

vántartásokkal, 

b) az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon rögzített gaz-

dasági események összesített bizonylaton történő feladását a könyvviteli számlákra, 

c) az Áhsz. 12. § (6) bekezdése szerinti esetben a használatból kivont immateriális javak, tárgyi 

eszközök átsorolását az átsorolt, követelés fejében átvett készletek közé, 

d) az általános forgalmi adó havi bevallásra kötelezett alanyánál az általános forgalmi adó megál-

lapításával kapcsolatos elszámolásokat, egyeztetéseket, és 

e) a könyvviteli számlákon kimutatott adó, járulék és más közteher kötelezettségek egyeztetését a 

bevallásokban szereplő adatokkal. 

 

2. A negyedéves zárlat során  elvégzendő feladatok 

a) az Áhsz. 58. § (5) bekezdésben foglalt feladatokat, 

b) az immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek állományváltozásainak - így különösen saját 

előállítás, anyagfelhasználás, selejtezés, hasznosítható hulladék készletre vétele, aktiválás, térí-

tés nélküli átadás, átvétel - elszámolását, ide nem értve az Áhsz.   58. § (5) bekezdés c) pontja 

szerinti átsorolást, a követelések, kötelezettségek fejében történő átadást, átvételt, 

c) a befektetett eszközök és a forgóeszközök téves besorolásának helyesbítését, 

d) a terv szerinti és a terven felüli értékcsökkenés elszámolását, 

e) az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetén az értékvesztés elszámolását az 

egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon és a könyvviteli 

számlákon, 

f) az előző évek éves költségvetési beszámolói esetleges helyesbítésének elszámolását, 

g) az Áhsz. 58. § (5) bekezdés d) és e) pontja szerinti feladatokat a negyedéves bevallások tekinte-

tében, a könyvviteli számlákon kimutatott adó, járulék és más közteher kötelezettségek egyez-

tetését az adófolyószámlával, 

h) a 0033. Általános kiadások ellenszámlán nyilvántartott általános kiadások felosztását a 0031. 

Alaptevékenység kiadásai ellenszámla vagy 0032. Vállalkozási tevékenység kiadásai ellen-

számla nyilvántartási számlákra, 

i) a 6. számlaosztályban könyvelt általános költségek felosztását a 7. számlaosztály könyvviteli 

számláira a 691. Általános költségek átvezetési számla közbeiktatásával, és 

j) a főkönyvi kivonat alapján a könyvelés helyességének ellenőrzését. 
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3. Az éves zárlat során  elvégzendő feladatok 

Az év végi zárás során el kell végezni a következőket: 

a) az Áhsz. 58. § (5) és (6) bekezdésben, valamint az Áhsz. 48. § (7) bekezdésében foglalt feladatokat, 

b) a leltári különbözetek elszámolását, az eltérések okainak kivizsgálását, 

c) az eszközök értékelését, az Áhsz. 58. § (6) bekezdés e) pontja szerinti kivétellel az értékvesztés el-

számolását és annak visszaírását, az esetleges terven felüli értékcsökkenés visszaírását, értékhelyesbí-

tés elszámolását, 

d) a külföldi pénzeszközre szóló eszközök, kötelezettségek, kötelezettségvállalások, más fizetési kötele-

zettségek mérleg fordulónapján történő átértékelését, a követelések és a kötelezettségvállalások, más 

fizetési kötelezettségek esetén az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási 

számlákon és a könyvviteli számlákon egyaránt, 

e) a behajthatatlan követelések elszámolását, 

f) az időbeli elhatárolások elszámolását, 

g) a záró befejezetlen termelés készletre vételét, 

h) az 5. számlaosztály 51-56. számlacsoport könyvviteli számláinak átvezetését a 8. számlaosztály 

könyvviteli számláira, 

i)     az 571. Saját termelésű készletek állományváltozása és 572. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 

könyvviteli számláinak átvezetését a 492. Mérleg szerinti eredmény elszámolása könyvviteli számlá-

ra, 

j)     a 8. és 9. számlaosztály könyvviteli számláinak lezárását a 492. Mérleg szerinti eredmény elszámolása 

könyvviteli számlával szemben, 

k) a 6-os számlaosztály könyvviteli számláinak lezárását a 691. Általános költségek átvezetési számla 

könyvviteli számlával, a 7. számlaosztály könyvviteli számláinak lezárását az 591. Költségnem átve-

zetési számla könyvviteli számlával szemben, 

l)     az 1-4. számlaosztály könyvviteli számlák lezárását a 493. Zárómérleg számla könyvviteli számlával 

szemben, 

m) a 492. Mérleg szerinti eredmény elszámolása könyvviteli számla átvezetését a 416. Mérleg szerinti 

eredmény könyvviteli számlára, 

n) az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan az előirányzatok nyilvántartási számláinak lezárását a 

001. Előirányzat nyilvántartási ellenszámla nyilvántartási számlával szemben, valamint a teljesítés 

nyilvántartási számláinak lezárását és - ezzel egyező összegben - a követelések vagy kötelezettségvál-

lalások, más fizetési kötelezettségek nyilvántartási számláinak korrigálását a megfelelő nyilvántartási 

ellenszámlával szemben. 
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XXI.  

ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSOK, FELADÁSOK KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE 

 

1. Összesítő bizonylat tartalma 

 

Azonos jogcímen teljesített bevételek és kiadások esetében a bizonylatok adatait összesíteni kell. A főkönyvi 

könyvelés alapját ebben az esetben un. összesítő bizonylat képezi. Az összesítő bizonylatnak tartalmaznia kell a 

következőket: 

– intézmény nevét 

– „Összesítő bizonylat” megnevezést, 

–  az összesítésre kerülő bizonylat azonosító számát (sorozat-, vagy sorszámát) 

– az összesítésre kerülő bizonylat keltét, 

– az összesítésre kerülő bizonylaton szereplő összeget, 

– az összesítő bizonylat készítésének időpontját, 

– az összesítő bizonylatot készítő aláírását, 

– az összesítő bizonylatot érvényesítő aláírását, 

– a könyvelés keltét, 

– a könyvelő aláírását. 

 

2. A feladások készítésének rendje 

 

Az analitikus nyilvántartások adataiból készült összesítő bizonylatok (feladások) elkészítésének határideje min-

den tárgynegyedévet követő hónap 10-e. 

 

A következő esetekben készül feladás: 

– követelések állományváltozása, 

– készletek állományváltozása, 

– kötelezettségek állományváltozása. 

 

A feladási bizonylatnak tartalmaznia kell: 

– időszak eleji nyitó állomány összegét (+), 

– a tárgyidőszak állománynövekedésének összegét (+), 

– a tárgyidőszak állománycsökkenésének összegét (-), 

– a tárgyidőszak záró-állományának összegét (±), 

– az időszak eleji nyitó- és záróállomány különbözetét. 

 

A főkönyvi könyvelés, analitikus nyilvántartás és a feladás adatainak egyeztetését negyedévente, legkésőbb az 

időszaki mérlegjelentést megelőzően, illetve a mérleggel lezárt évet követő év február 28-ig kell elvégezni. Az 

analitikus nyilvántartás vezetéséért, valamint az adatok egyeztetéséért a jegyző felelős. Az egyeztetés tényét 

minden esetben utólag is ellenőrizhető módon dokumentálni kell. 
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Egységes számlatükör 

 
1.    Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 

11.    Immateriális javak 

111.    Vagyoni értékű jogok 

112.    Szellemi termékek 

116.     Immateriális javak értékhelyesbítése 

118.     Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása 

1181.     Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása 

1182.     Szellemi termékek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása 

119.     Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése 

1191.     Vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 

1192.     Szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése 

12–15.    Tárgyi eszközök 

12.    Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 

121.    Ingatlanok 

122.    Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok 

126.    Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése 

128.    Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése és annak visz-

szaírása 

129.    Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése 

13.    Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 

131.    Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 

132. 

136.    Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése 

138.    Gépek, berendezések, felszerelések, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visz-

szaírása 

139.    Gépek, berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése 

14.    Tenyészállatok 

141.    Tenyészállatok 

146.    Tenyészállatok értékhelyesbítése 

148.    Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása 

149.    Tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése 

15.    Beruházások, felújítások 

151.    Befejezetlen beruházások 

152.    Befejezetlen felújítások 

158.    Beruházások terven felüli értékcsökkenése 

16–17.    Befektetett pénzügyi eszközök 

16.    Tartós részesedések 

161.     Tartós részesedések jegybankban 

162.     Tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban 

1621.     Törvény alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásban 

1622.     Tartós részesedések saját alapítású nem pénzügyi vállalkozásban 

163.     Tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban 

1631.     Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásban 

1632.     Tartós részesedések saját alapítású pénzügyi vállalkozásban 

164.     Tartós részesedések társulásban 

165.    Egyéb tartós részesedések 

1651.    Tartós részesedések nonprofit gazdasági társaságban 

1652.    Tartós részesedések nemzetközi szervezetekben 

1653.    Más egyéb tartós részesedések 

166.     Tartós részesedések értékhelyesbítése 

1661.     Tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban értékhelyesbítése 

16611.     Törvény alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalko-

zásban értékhelyesbítése 

16612.     Tartós részesedések saját alapítású nem pénzügyi vállalkozásban ér-

tékhelyesbítése 
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1662.     Tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban értékhelyesbítése 

16621.     Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásban 

értékhelyesbítése 

16622.     Tartós részesedések saját alapítású pénzügyi vállalkozásban értékhe-

lyesbítése 

168.     Tartós részesedések értékvesztése és visszaírása 

1681.     Tartós részesedések jegybankban értékvesztése és visszaírása 

1682.     Tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban értékvesztése és visszaírása 

16821.     Törvény alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalko-

zásban értékvesztése és visszaírása 

16822.     Tartós részesedések saját alapítású nem pénzügyi vállalkozásban ér-

tékvesztése és visszaírása 

1683.     Tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban értékvesztése és visszaírása 

16831.     Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásban 

értékvesztése és visszaírása 

16832.     Tartós részesedések saját alapítású pénzügyi vállalkozásban érték-

vesztése és visszaírása 

1684.     Tartós részesedések társulásban értékvesztése és visszaírása 

1685.     Egyéb tartós részesedések értékvesztése és visszaírása 

16851.     Tartós részesedések nonprofit gazdasági társaságban értékvesztése és 

visszaírása 

16852.     Tartós részesedések nemzetközi szervezetekben értékvesztése és visz-

szaírása 

16853.     Más egyéb tartós részesedések értékvesztése és visszaírása 

17.    Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 

171.    Államkötvények 

172.    Helyi önkormányzatok kötvényei 

173.    Egyéb tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 

178.    Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása 

1781.     Államkötvények értékvesztése és annak visszaírása 

1782.     Helyi önkormányzatok kötvényei értékvesztése és annak visszaírása 

1783.     Egyéb tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak 

visszaírása 

18.    KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK 

181.     Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immateriális javak 

182.     Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatlanok 

183.     Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések, járművek 

184.     Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tenyészállatok 

185.     Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírok 

186.     Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 

1861.     Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immateriális javak értékhelyesbítése 

1862.     Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatlanok értékhelyesbítése 

1863.     Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések, 

járművek értékhelyesbítése 

1864.     Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tenyészállatok értékhelyesbítése 

1865.     Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tartós részesedések értékhelyesbítése 

187.     Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékvesztése és annak visszaírása 

188.     Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök terven felüli értékcsökkenése és annak 

visszaírása 

1881.     Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immateriális javak terven felüli érték-

csökkenése és annak visszaírása 

1882.     Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatlanok terven felüli értékcsökkenése 

és annak visszaírása 

1883.     Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések, 

járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása 

1884.     Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tenyészállatok terven felüli értékcsök-

kenése és annak visszaírása 

189.     Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök terv szerinti értékcsökkenése 
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1891.     Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immateriális javak terv szerinti érték-

csökkenése 

1892.     Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése 

1893.     Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések, 

járművek terv szerinti értékcsökkenése 

1894.     Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott tenyészállatok terv szerinti értékcsök-

kenése 

2.    Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 

21–23.    Készletek 

21.    Vásárolt készletek 

211.    Anyagok 

212.    Áruk 

218.    Vásárolt készletek értékvesztése és visszaírása 

22.    Átsorolt, követelés fejében átvett készletek, egyéb készletek 

221.    Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 

222.    Egyéb készletek 

228.     Átsorolt, követelés fejében átvett készletek, egyéb készletek értékvesztése és annak vissza-

írása 

2281.     Átsorolt, követelés fejében átvett készletek értékvesztése és annak visszaírá-

sa 

2282.     Egyéb készletek értékvesztése és annak visszaírása 

23.    Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek, állatok 

231.    Befejezetlen termelés, félkész termékek 

232.    Késztermékek 

233.    Növendék-, hízó és egyéb állatok 

238.     Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek, állatok értékvesztése és annak visz-

szaírása 

2381.     Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek értékvesztése és an-

nak visszaírása 

2382.     Növendék-, hízó és egyéb állatok értékvesztése és annak visszaírása 

24.    Értékpapírok 

241.    Nem tartós részesedések 

242.    Kárpótlási jegyek 

243.    Kincstárjegyek 

244.    Államkötvények 

245.    Helyi önkormányzatok kötvényei 

246.    Befektetési jegyek 

247.    Egyéb forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 

248.    Értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása 

2481.     Nem tartós részesedések értékvesztése és annak visszaírása 

2482.     Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és an-

nak visszaírása 

24821.     Kárpótlási jegyek értékvesztése és annak visszaírása 

24822.     Kincstárjegyek értékvesztése és annak visszaírása 

24823.     Államkötvények értékvesztése és annak visszaírása 

24824.     Helyi önkormányzatok kötvényei értékvesztése és annak visszaírása 

24825.     Befektetési jegyek értékvesztése és annak visszaírása 

24826.     Egyéb forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok érték-

vesztése és annak visszaírása 

3.    Pénzeszközök, követelések, aktív időbeli elhatárolások 

31–34.    Pénzeszközök 

31. Lekötött bankbetétek 

311. Éven túli lejáratú lekötött bankbetétek 

3111. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek 

3112. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek 

312. Éven belüli lejáratú lekötött bankbetétek 

3121. Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek 

3122. Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek 

318. Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása 
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3181. Éven túli lejáratú lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása 

31811. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása 

31812. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása 

3182. Éven belüli lejáratú lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása 

31821. Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása 

31822. Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása 

32. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 

321. Forintpénztár 

322. Valutapénztár 

323. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök 

33. Forintszámlák és devizaszámlák 

331. Forintszámlák 

3311. Kincstáron kívüli forintszámlák 

3312. Kincstárban vezetett forintszámlák 

3318. Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása 

332. Devizaszámlák 

3321. Kincstáron kívüli devizaszámlák 

3322. Kincstárban vezetett devizaszámlák 

3328. Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása 

35.    Követelések 

351.    Költségvetési évben esedékes követelések 

3511.    Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevéte-

leire államháztartáson belülről 

3512.    Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások be-

vételeire államháztartáson belülről 

3513.    Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 

3514.    Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

3515.    Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 

3516.    Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 

3517.    Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszköz-

re 

3518.    Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre 

352.    Költségvetési évet követően esedékes követelések 

3521.    Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások 

bevételeire államháztartáson belülről 

3522.    Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatá-

sok bevételeire államháztartáson belülről 

3523.    Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 

3524.    Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 

3525.    Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 

3526.    Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénz-

eszközre 

3527.    Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett 

pénzeszközre 

3528.    Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre 

358.    Követelések értékvesztése 

3581. Követelések közhatalmi bevételre értékvesztése és annak visszaírása 

35811. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre érték-

vesztése és annak visszaírása 

35812. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevétel-

re értékvesztése és annak visszaírása 

3582. Követelések működési bevételre értékvesztése és annak visszaírása 

35821. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre érték-

vesztése és annak visszaírása 

35822. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 

értékvesztése és annak visszaírása 

3583. Követelések felhalmozási bevételre értékvesztése és annak visszaírása 

35831. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre ér-

tékvesztése és annak visszaírása 
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35832. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevé-

telre értékvesztése és annak visszaírása 

3584. Követelések működési célú átvett pénzeszközre értékvesztése és annak visszaírá-

sa 

35841. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénz-

eszközre értékvesztése és annak visszaírása 

35842. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú át-

vett pénzeszközre értékvesztése és annak visszaírása 

3585. Követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre értékvesztése és annak visz-

szaírása 

35851. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett 

pénzeszközre értékvesztése és annak visszaírása 

35852. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú 

átvett pénzeszközre értékvesztése és annak visszaírása 

3586. Követelések finanszírozási bevételekre értékvesztése és annak visszaírása 

35861. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre 

értékvesztése és annak visszaírása 

35862. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási be-

vételekre értékvesztése és annak visszaírása 

36.    Sajátos elszámolások 

361. Pénzeszközök átvezetési számla 

363. Azonosítás alatt álló tételek 

364. Általános forgalmi adó elszámolása 

3641. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása 

36411. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általá-

nos forgalmi adó 

36412. Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 

36413. Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható ál-

talános forgalmi adó 

36414. Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 

3642. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása 

36421. Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó 

36422. Más fizetendő általános forgalmi adó 

365. Követelés jellegű sajátos elszámolások 

3651. Adott előlegek 

36511. Immateriális javakra adott előlegek 

36512. Beruházásokra, felújításokra adott előlegek 

36513. Készletekre adott előlegek 

36514. Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 

36515. Foglalkoztatottaknak adott előlegek 

36516. Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 

36518. Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása 

365181. Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és an-

nak visszaírása 

365182. Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visz-

szaírása 

365183. Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak vissza-

írása 

365184. Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése 

és annak visszaírása 

365185. Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és an-

nak visszaírása 

365186. Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése 

és annak visszaírása 

3652. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 

3653. Más által beszedett bevételek elszámolása 

3654. Forgótőke elszámolása 

3655. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszá-

molása 
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3656. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társa-

dalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésé-

nek elszámolása 

3657. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások 

elszámolása 

3658. Részesedésszerzés esetén átadott eszközök 

36581. Alapítás során átadott pénzeszközök 

36582. Alapítás során átadott más eszközök 

36583. Jegyzett tőke emelése során átadott pénzeszközök 

36584. Jegyzett tőke emelése során átadott más eszközök 

3659. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok 

366. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 

3661. December havi illetmények, munkabérek elszámolása 

3662. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek 

nem minősülő eszközök elszámolásai 

367. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 

3671. Kapott előlegek 

36711. Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések 

36712. Egyéb kapott előlegek 

3672. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 

3673. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 

3674. Forgótőke elszámolása (Kincstár) 

3675. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezett-

ség jellegű sajátos elszámolások 

36751. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kö-

telezettség elszámolása 

36752. Alapítás során társaságnak át nem adott nem pénzbeli vagyoni 

hozzájárulások 

36753. Jegyzett tőke emelése során társaságnak át nem adott nem pénz-

beli vagyoni hozzájárulások 

3676. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társa-

dalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésé-

nek elszámolása 

3677. 

3678. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 

3679. Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 

36791. Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei 

36792. Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek 

37.    Aktív időbeli elhatárolások 

371.    Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 

372.    Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 

373.    Halasztott ráfordítások 

4.    Források 

41.    Saját tőke 

411.    Nemzeti vagyon induláskori értéke 

412.    Nemzeti vagyon változása 

413.     Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 

4131. 

4132. 

4133. 

414.    Felhalmozott eredmény 

415.    Eszközök értékhelyesbítésének forrása 

416.    Mérleg szerinti eredmény 

42.    Kötelezettségek 

421.    Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 

4211.    Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 

4212.    Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra 

és szociális hozzájárulási adóra 

4213.    Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 
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4214.    Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 

4215.    Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 

4216.    Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 

4217.    Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 

4218.    Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadá-

sokra 

4219.    Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 

422.    Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 

4221.    Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 

4222.    Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő já-

rulékokra és szociális hozzájárulási adóra 

4223.    Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

4224.    Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli jutta-

tásaira 

4225.    Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú ki-

adásokra 

4226.    Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 

4227.    Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 

4228.    Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú 

kiadásokra 

4229.    Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadások-

ra 

43.    Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 

44.    Passzív időbeli elhatárolások 

441.    Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 

442.    Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 

443.    Halasztott eredményszemléletű bevételek 

49.    Évi mérlegszámlák 

491.    Nyitómérleg számla 

492.    Mérleg szerinti eredmény elszámolása 

493.    Zárómérleg számla 

494.    Árfolyam-különbözet elszámolási számla 

495.    Mérlegrendezési számla 

5.    Költségnemek 

51.    Anyagköltség 

52.    Igénybe vett szolgáltatások költségei 

53.    Bérköltség 

54.    Személyi jellegű egyéb kifizetések 

55.    Bérjárulékok 

56.    Értékcsökkenési leírás 

57.    Aktivált saját teljesítmények értéke 

571.    Saját termelésű készletek állományváltozása 

572.    Saját előállítású eszközök aktivált értéke 

59.    Költségnem átvezetési számla 

591.    Költségnem átvezetési számla 

6.    Költséghelyek, általános költségek 

61–66. 

69.    Költséghelyek, általános költségek átvezetési számla 

691.    Költséghelyek, általános költségek átvezetési számla 

7.    Tevékenységek költségei 

8.    Elszámolt költségek és ráfordítások 

81.    Anyagjellegű ráfordítások 

811.    Anyagköltség 

812.    Igénybe vett szolgáltatások értéke 

813.    Eladott áruk beszerzési értéke 

814.    Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 

82.    Személyi jellegű ráfordítások 

821.    Bérköltség 

822.    Személyi jellegű egyéb kifizetések 
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823.    Bérjárulékok 

83.    Értékcsökkenési leírás 

84.    Egyéb ráfordítások 

841.     Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 

842.     Hiányzó, selejtezett, megsemmisült, állományból kivezetett, részesedésnek vagy értékpa-

pírnak nem minősülő eszközök könyv szerinti értéke 

843.     Különféle egyéb ráfordítások 

8431. Anyagok, áruk veszteségjellegű leltárértékelési különbözete 

8432. Kötelezett megszűnése miatt behajthatatlanként leírt követelések 

8433.Más okból behajthatatlanként leírt követelések 

8434. Térítés nélkül átadott részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök 

nyilvántartás szerinti értéke 

8435. Más különféle egyéb ráfordítások 

85.    PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 

851.    Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 

8511. Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont tartós részesedés nyilvántartás 

szerinti értéke és az átvett eszközök értéke ráfordításjellegű különbözete 

8512. Megszűnt tartós részesedés nyilvántartás szerinti értéke és az átvett eszközök ér-

téke ráfordításjellegű különbözete 

8513. Térítés nélkül átadott tartós részesedések 

8514. Egyéb részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 

852.    Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 

8521. Térítés nélkül átadott befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapí-

rok 

8522. Egyéb befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszte-

ségek 

853.    Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 

854.    Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése és annak visszaírása 

855.    Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 

8551. Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem rea-

lizált) árfolyamvesztesége 

8552. Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során 

megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége 

8553. Pénzügyi műveletek más egyéb ráfordításai 

9.    Eredményszemléletű bevételek 

91.    Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei 

911.    Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 

912.    Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 

913.    Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 

92.    EGYÉB EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEK 

921.    Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 

922.    Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 

923.    Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 

924.    Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 

9241.    Anyagok, áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözete 

9242.    Térítés nélkül átvett részesedésnek vagy értékpapírnak nem minősülő eszközök 

9243.    Ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt részesedésnek vagy ér-

tékpapírnak nem minősülő eszközök 

9244.    Más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 

93.    PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTELEI 

931. Kapott (járó) osztalék és részesedés 

932. Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek 

9321.    Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés nyilvántartás 

szerinti értéke és az átvett eszközök értéke nyereségjellegű különbözete 

9322.    Megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke és az átvett eszközök értéke 

nyereségjellegű különbözete 

9323.    Térítés nélkül átvett tartós részesedések 

9324.    Ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt tartós részesedések 

9325.    Más részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyere-

ségek 
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933.    Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyere-

ségek 

9331.    Térítés nélkül átvett befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott értékpapí-

rok 

9332.    Ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt befektetett pénzügyi esz-

közök között kimutatott értékpapírok 

9333. Más befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, 

árfolyamnyereségek 

934.    Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 

935.    Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei 

9351.    Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem 

realizált) árfolyamnyeresége 

9352.    Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése so-

rán megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége 

9353.    Pénzügyi műveletek más egyéb eredményszemléletű bevételei 

0.    Nyilvántartási számlák 

01.    Befektetett eszközök 

011.    Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök 

012.    Bérbe vett befektetett eszközök 

013.    Letétbe, bizományba. üzemeltetésre átvett befektetett eszközök 

014.    PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök 

02.    Készletek 

021.    Bérbe vett készletek 

022.    Letétbe, bizományba átvett készletek 

023.    Intervenciós készletek 

03.    Függő és biztos (jövőbeni) követelések 

031.    Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések 

032.    Egyéb függő követelések 

033.    Biztos (jövőbeni) követelések 

04.    Függő kötelezettségek 

041.    Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek 

042.    Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek 

043.    El nem ismert tartozások 

044.    Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek 

045.    Egyéb függő kötelezettségek 

05.    Kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, teljesítés 

051.    Személyi juttatások 

0511.    Foglalkoztatottak személyi juttatásai 

051101.    Törvény szerinti illetmények, munkabérek 

0511011.    Törvény szerinti illetmények, 

munkabérek előirány-

zata 

0511012.    Kötelezettségvállalás, más fi-

zetési kötelezettség 

törvény szerinti illet-

ményekre, munkabé-

rekre 

0511013.    Törvény szerinti illetmények, 

munkabérek teljesítése 

051102.    Normatív jutalmak 

0511021.    Normatív jutalmak előirányza-

ta 

0511022.    Kötelezettségvállalás, más fi-

zetési kötelezettség 

normatív jutalmakra 

0511023.    Normatív jutalmak teljesítése 

051103.    Céljuttatás, projektprémium 

0511031.    Céljuttatás, projektprémium 

előirányzata 
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0511032.    Kötelezettségvállalás, más fi-

zetési kötelezettség cél-

juttatásra, projektpré-

miumra 

0511033.    Céljuttatás, projektprémium 

teljesítése 

051104.    Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túl-

szolgálat 

0511041.    Készenléti, ügyeleti, helyette-

sítési díj, túlóra, túl-

szolgálat előirányzata 

0511042.    Kötelezettségvállalás, más fi-

zetési kötelezettség ké-

szenléti, ügyeleti, he-

lyettesítési díjra, túl-

órára, túlszolgálatra 

0511043.    Készenléti, ügyeleti, helyette-

sítési díj, túlóra, túl-

szolgálat teljesítése 

051105.    Végkielégítés 

0511051.    Végkielégítés előirányzata 

0511052.    Kötelezettségvállalás, más fi-

zetési kötelezettség 

végkielégítésre 

0511053.    Végkielégítés teljesítése 

051106.    Jubileumi jutalom 

0511061.    Jubileumi jutalom előirányza-

ta 

0511062.    Kötelezettségvállalás, más fi-

zetési kötelezettség ju-

bileumi jutalomra 

0511063.    Jubileumi jutalom teljesítése 

051107.    Béren kívüli juttatások 

0511071.    Béren kívüli juttatások elő-

irányzata 

0511072.    Kötelezettségvállalás, más fi-

zetési kötelezettség bé-

ren kívüli juttatásokra 

0511073.    Béren kívüli juttatások teljesí-

tése 

051108.    Ruházati költségtérítés 

0511081.    Ruházati költségtérítés elő-

irányzata 

0511082.    Kötelezettségvállalás, más fi-

zetési kötelezettség ru-

házati költségtérítésre 

0511083.    Ruházati költségtérítés teljesí-

tése 

051109.    Közlekedési költségtérítés 

0511091.    Közlekedési költségtérítés 

előirányzata 

0511092.    Kötelezettségvállalás, más fi-

zetési kötelezettség 

közlekedési költségté-

rítésre 

0511093.    Közlekedési költségtérítés tel-

jesítése 

051110.    Egyéb költségtérítések 

0511101.    Egyéb költségtérítések elő-

irányzata 
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0511102.    Kötelezettségvállalás, más fi-

zetési kötelezettség 

egyéb költségtérítések-

re 

0511103.    Egyéb költségtérítések teljesí-

tése 

051111.    Lakhatási támogatások 

0511111.    Lakhatási támogatások elő-

irányzata 

0511112.    Kötelezettségvállalás, más fi-

zetési kötelezettség 

lakhatási támogatások-

ra 

0511113.    Lakhatási támogatások teljesí-

tése 

051112.    Szociális támogatások 

0511121.    Szociális támogatások elő-

irányzata 

0511122.    Kötelezettségvállalás, más fi-

zetési kötelezettség 

szociális támogatások-

ra 

0511123.    Szociális támogatások teljesí-

tése 

051113.    Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 

0511131.    Foglalkoztatottak egyéb sze-

mélyi juttatásai elő-

irányzata 

0511132.    Kötelezettségvállalás, más fi-

zetési kötelezettség 

foglalkoztatottak egyéb 

személyi juttatásaira 

0511133.    Foglalkoztatottak egyéb sze-

mélyi juttatásai teljesí-

tése 

0512.    Külső személyi juttatások 

05121.    Választott tisztségviselők juttatásai 

051211.    Választott tisztségviselők juttatásai előirányzata 

051212.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

választott tisztségviselők juttatásaira 

051213.    Választott tisztségviselők juttatásai teljesítése 

05122.    Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglal-

koztatottnak fizetett juttatások 

051221.    Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 

nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutta-

tások előirányzata 

051222.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

munkavégzésre irányuló egyéb jogvi-

szonyban nem saját foglalkoztatottnak fi-

zetett juttatásokra 

051223.    Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 

nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutta-

tások teljesítése 

05123.    Egyéb külső személyi juttatások 

051231.    Egyéb külső személyi juttatások előirányzata 

051232.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

egyéb külső személyi juttatásokra 

051233.    Egyéb külső személyi juttatások teljesítése 

052.    Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

521.    Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 
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522.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség munkaadókat terhelő járulékok 

és szociális hozzájárulási adóra 

523.    Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 

053.    Dologi kiadások 

0531.    Készletbeszerzés 

05311.    Szakmai anyagok beszerzése 

053111.    Szakmai anyagok beszerzése előirányzata 

053112.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

szakmai anyagok beszerzésére 

053113.    Szakmai anyagok beszerzése teljesítése 

05312.    Üzemeltetési anyagok beszerzése 

053121.    Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata 

053122.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

üzemeltetési anyagok beszerzésére 

053123.    Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése 

05313.    Árubeszerzés 

053131.    Árubeszerzés előirányzata 

053132.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

árubeszerzésre 

053133.    Árubeszerzés teljesítése 

0532.    Kommunikációs szolgáltatások 

05321.    Informatikai szolgáltatások igénybevétele 

053211.    Informatikai szolgáltatások igénybevétele elő-

irányzata 

053212.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

informatikai szolgáltatások igénybevételé-

re 

053213.    Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesí-

tése 

05322.    Egyéb kommunikációs szolgáltatások 

053221.    Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata 

053222.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

egyéb kommunikációs szolgáltatásokra 

053223.    Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése 

0533.    Szolgáltatási kiadások 

05331.    Közüzemi díjak 

053311.    Közüzemi díjak előirányzata 

053312.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

közüzemi díjakra 

053313.    Közüzemi díjak teljesítése 

05332.    Vásárolt élelmezés 

053321.    Vásárolt élelmezés előirányzata 

053322.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

vásárolt élelmezésre 

053323.    Vásárolt élelmezés teljesítése 

05333.    Bérleti és lízing díjak 

053331.    Bérleti és lízing díjak előirányzata 

053332.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

bérleti és lízing díjakra 

053333.    Bérleti és lízing díjak teljesítése 

05334.    Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 

053341.    Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirány-

zata 

053342.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 

053343.    Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése 

05335.    Közvetített szolgáltatások 

053351.    Közvetített szolgáltatások előirányzata 

053352.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

közvetített szolgáltatásokra 
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053353.    Közvetített szolgáltatások teljesítése 

05336.    Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 

053361.    Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások elő-

irányzata 

053362.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

szakmai tevékenységet segítő szolgáltatá-

sokra 

053363.    Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások telje-

sítése 

05337.    Egyéb szolgáltatások 

053371.    Egyéb szolgáltatások előirányzata 

053372.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

egyéb szolgáltatásokra 

053373.    Egyéb szolgáltatások teljesítése 

0534.    Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 

05341.    Kiküldetések kiadásai 

053411.    Kiküldetések kiadásai előirányzata 

053412.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

kiküldetések kiadásaira 

053413.    Kiküldetések kiadásai teljesítése 

05342.    Reklám- és propagandakiadások 

053421.    Reklám- és propagandakiadások előirányzata 

053422.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

reklám- és propagandakiadásokra 

053423.    Reklám- és propagandakiadások teljesítése 

0535.    Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 

05351.    Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

053511.    Működési célú előzetesen felszámított általános 

forgalmi adó előirányzata 

053512.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

működési célú előzetesen felszámított ál-

talános forgalmi adóra 

053513.    Működési célú előzetesen felszámított általános 

forgalmi adó teljesítése 

05352.    Fizetendő általános forgalmi adó 

053521.    Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata 

053522.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

fizetendő általános forgalmi adóra 

053523.    Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése 

05353.    Kamatkiadások 

053531.    Kamatkiadások előirányzata 

053532.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

kamatkiadásokra 

053533.    Kamatkiadások teljesítése 

05354.    Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 

053541.    Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzata 

053542.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

egyéb pénzügyi műveletek kiadásaira 

053543.    Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai teljesítése 

05355.    Egyéb dologi kiadások 

053551.    Egyéb dologi kiadások előirányzata 

053552.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

egyéb dologi kiadásokra 

053553.    Egyéb dologi kiadások teljesítése 

054.    Ellátottak pénzbeli juttatásai 

0541.    Társadalombiztosítási ellátások 

05411.    Társadalombiztosítási ellátások előirányzata 

05412.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség társadalombizto-

sítási ellátásokra 

05413.    Társadalombiztosítási ellátások teljesítése 
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0542.    Családi támogatások 

05421.    Családi támogatások előirányzata 

05422.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség családi támogatá-

sokra 

05423.    Családi támogatások teljesítése 

0543.    Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 

05431.    Pénzbeli kárpótlások, kártérítések előirányzata 

05432.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség pénzbeli kárpót-

lásokra, kártérítésekre 

05433.    Pénzbeli kárpótlások, kártérítések teljesítése 

0544.    Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 

05441.    Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 

előirányzata 

05442.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség betegséggel kap-

csolatos (nem társadalombiztosítási) ellátásokra 

05443.    Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások tel-

jesítése 

0545.    Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 

05451.    Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások elő-

irányzata 

05452.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség foglalkoztatással, 

munkanélküliséggel kapcsolatos ellátásokra 

05453.    Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások telje-

sítése 

0546.    Lakhatással kapcsolatos ellátások 

05461.    Lakhatással kapcsolatos ellátások előirányzata 

05462.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség lakhatással kap-

csolatos ellátásokra 

05463.    Lakhatással kapcsolatos ellátások teljesítése 

0547.    Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 

05471.    Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 

05472.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség intézményi ellá-

tottak pénzbeli juttatásaira 

05473.    Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítése 

0548.    Egyéb nem intézményi ellátások 

05481.    Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata 

05482.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb nem in-

tézményi ellátásokra 

05483.    Egyéb nem intézményi ellátások teljesítése 

055.    Egyéb működési célú kiadások 

05501.    Nemzetközi kötelezettségek 

055011.    Nemzetközi kötelezettségek előirányzata 

055012.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nemzetközi kötelezettségekre 

055013.    Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 

05502.    Elvonások és befizetések 

055021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából 

származó kiadások 

0550211. A helyi önkormányzatok előző évi elszámo-

lásából származó kiadások előirányzata 

0550212. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötele-

zettség a helyi önkormányzatok előző évi 

elszámolásából származó kiadásokra 

0550213. A helyi önkormányzatok előző évi elszámo-

lásából származó kiadások teljesítése 

055022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló be-

fizetései 

0550221. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 

alapuló befizetései előirányzata 
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0550222. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötele-

zettség a helyi önkormányzatok törvényi 

előíráson alapuló befizetéseire 

0550223. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 

alapuló befizetései teljesítése 

055023. Egyéb elvonások, befizetések 

0550231. Egyéb elvonások, befizetések előirányzata 

0550232. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötele-

zettség egyéb elvonásokra, befizetésekre 

0550233. Egyéb elvonások, befizetések teljesítése 

05503.    Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifize-

tés államháztartáson belülre 

055031.    Működési célú garancia- és kezességvállalásból 

származó kifizetés államháztartáson belül-

re előirányzata 

055032.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

működési célú garancia- és kezességválla-

lásból származó kifizetésre államháztartá-

son belülre 

055033.    Működési célú garancia- és kezességvállalásból 

származó kifizetés államháztartáson belül-

re teljesítése 

05504.    Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson belülre 

055041.    Működési célú visszatérítendő támogatások, köl-

csönök nyújtása államháztartáson belülre 

előirányzata 

055042.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

működési célú visszatérítendő támogatá-

sok, kölcsönök nyújtására államháztartá-

son belülre 

055043.    Működési célú visszatérítendő támogatások, köl-

csönök nyújtása államháztartáson belülre 

teljesítése 

05505.    Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 

államháztartáson belülre 

055051.    Működési célú visszatérítendő támogatások, köl-

csönök törlesztése államháztartáson belül-

re előirányzata 

055052.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

működési célú visszatérítendő támogatá-

sok, kölcsönök törlesztésére államháztar-

táson belülre 

055053.    Működési célú visszatérítendő támogatások, köl-

csönök törlesztése államháztartáson belül-

re teljesítése 

05506.    Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 

055061.    Egyéb működési célú támogatások államháztartá-

son belülre előirányzata 

055062.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

egyéb működési célú támogatásokra ál-

lamháztartáson belülre 

055063.    Egyéb működési célú támogatások államháztartá-

son belülre teljesítése 

05507.    Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifize-

tés államháztartáson kívülre 

055071.    Működési célú garancia- és kezességvállalásból 

származó kifizetés államháztartáson kí-

vülre előirányzata 

055072.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

működési célú garancia- és kezességválla-
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lásból származó kifizetésre államháztartá-

son kívülre 

055073.    Működési célú garancia- és kezességvállalásból 

származó kifizetés államháztartáson kí-

vülre teljesítése 

05508.    Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson kívülre 

055081.    Működési célú visszatérítendő támogatások, köl-

csönök nyújtása államháztartáson kívülre 

előirányzata 

055082.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

működési célú visszatérítendő támogatá-

sok, kölcsönök nyújtására államháztartá-

son kívülre 

055083.    Működési célú visszatérítendő támogatások, köl-

csönök nyújtása államháztartáson kívülre 

teljesítése 

05509.    Árkiegészítések, ártámogatások 

055091.    Árkiegészítések, ártámogatások előirányzata 

055092.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

árkiegészítésekre, ártámogatásokra 

055093.    Árkiegészítések, ártámogatások teljesítése 

05510.    Kamattámogatások 

055101.    Kamattámogatások előirányzata 

055102.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

kamattámogatásokra 

055103.    Kamattámogatások teljesítése 

05511.    Működési célú támogatások az Európai Uniónak 

055111.     Működési célú támogatások az Európai Uniónak 

előirányzata 

055112.     Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

működési célú támogatásokra az Európai 

Uniónak 

055113.     Működési célú támogatások az Európai Uniónak 

teljesítése 

05512.    Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 

055121.     Egyéb működési célú támogatások államháztartá-

son kívülre előirányzata 

055122.     Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

egyéb működési célú támogatásokra ál-

lamháztartáson kívülre 

055123.     Egyéb működési célú támogatások államháztartá-

son kívülre teljesítése 

05513. Tartalékok 

055131. Tartalékok előirányzata 

056.    Beruházások 

0561.    Immateriális javak beszerzése, létesítése 

05611.    Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata 

05612.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség immateriális ja-

vak beszerzésére, létesítésére 

05613.    Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése 

0562.    Ingatlanok beszerzése, létesítése 

05621.    Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata 

05622.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok be-

szerzésére, létesítésére 

05623.    Ingatlanok beszerzése, létesítése teljesítése 

0563.    Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 

05631.    Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata 

05632.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai esz-

közök beszerzésére, létesítésére 
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05633.    Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése 

0564.    Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 

05641.    Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata 

05642.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi esz-

közök beszerzésére, létesítésére 

05643.    Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése 

0565.    Részesedések beszerzése 

05651.    Részesedések beszerzése előirányzata 

05652.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség részesedések be-

szerzésére 

05653.    Részesedések beszerzése teljesítése 

0566.    Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 

05661.    Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások elő-

irányzata 

05662.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség meglévő részese-

dések növeléséhez kapcsolódó kiadásokra 

05663.    Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások teljesíté-

se 

0567.    Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

05671.    Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

előirányzata 

05672.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség beruházási célú 

előzetesen felszámított általános forgalmi adóra 

05673.    Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó tel-

jesítése 

057.    Felújítások 

0571.    Ingatlanok felújítása 

05711.    Ingatlanok felújítása előirányzata 

05712.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség ingatlanok felújí-

tására 

05713.    Ingatlanok felújítása teljesítése 

0572.    Informatikai eszközök felújítása 

05721.    Informatikai eszközök felújítása előirányzata 

05722.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség informatikai esz-

közök felújítására 

05723.    Informatikai eszközök felújítása teljesítése 

0573.    Egyéb tárgyi eszközök felújítása 

05731.    Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata 

05732.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb tárgyi esz-

közök felújítására 

05733.    Egyéb tárgyi eszközök felújítása teljesítése 

0574.    Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 

05741.    Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó elő-

irányzata 

05742.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felújítási célú 

előzetesen felszámított általános forgalmi adóra 

05743.    Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó telje-

sítése 

058.    Egyéb felhalmozási célú kiadások 

0581.    Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés állam-

háztartáson belülre 

05811.    Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifi-

zetés államháztartáson belülre előirányzata 

05812.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú 

garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésre állam-

háztartáson belülre 

05813.    Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifi-

zetés államháztartáson belülre teljesítése 

0582.    Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államház-

tartáson belülre 
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05821.    Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtá-

sa államháztartáson belülre előirányzata 

05822.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtására államház-

tartáson belülre 

05823.    Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtá-

sa államháztartáson belülre teljesítése 

0583.    Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése állam-

háztartáson belülre 

05831.    Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör-

lesztése államháztartáson belülre előirányzata 

05832.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére állam-

háztartáson belülre 

05833.    Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör-

lesztése államháztartáson belülre teljesítése 

0584.    Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 

05841.    Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 

előirányzata 

05842.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb felhalmo-

zási célú támogatásokra államháztartáson belülre 

05843.    Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 

teljesítése 

0585.    Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés állam-

háztartáson kívülre 

05851.    Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifi-

zetés államháztartáson kívülre előirányzata 

05852.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú 

garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésre állam-

háztartáson kívülre 

05853.    Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifi-

zetés államháztartáson kívülre teljesítése 

0586.    Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államház-

tartáson kívülre 

05861.    Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtá-

sa államháztartáson kívülre előirányzata 

05862.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási célú 

visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtására államház-

tartáson kívülre 

05863.    Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtá-

sa államháztartáson kívülre teljesítése 

0587.    Lakástámogatás 

05871.    Lakástámogatás előirányzata 

05872.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség lakástámogatásra 

05873.    Lakástámogatás teljesítése 

0588.    Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak 

05881.     Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak előirányzata 

05882.     Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség felhalmozási cé-

lú támogatásokra az Európai Uniónak 

05883.     Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak teljesítése 

0589.     Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 

05891.     Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 

előirányzata 

05892.     Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség egyéb felhalmo-

zási célú támogatásokra államháztartáson kívülre 

05893.     Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 

teljesítése 

059.    Finanszírozási kiadások 

0591.    Belföldi finanszírozás kiadásai 

05911.    Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 
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059111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi 

vállalkozásnak 

0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesz-

tése pénzügyi vállalkozásnak előirányzata 

0591112. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötele-

zettség hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök 

törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 

0591113. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesz-

tése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése 

059112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi 

vállalkozásnak 

0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesz-

tése pénzügyi vállalkozásnak előirányzata 

0591122. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötele-

zettség likviditási célú hitelek, kölcsönök 

törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 

0591123. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesz-

tése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése 

059113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi 

vállalkozásnak 

0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törleszté-

se pénzügyi vállalkozásnak előirányzata 

0591132. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötele-

zettség rövid lejáratú hitelek, kölcsönök 

törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 

0591133. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törleszté-

se pénzügyi vállalkozásnak teljesítése 

05912.    Belföldi értékpapírok kiadásai 

059121. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 

0591211. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásár-

lása előirányzata 

0591212. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötele-

zettség forgatási célú belföldi értékpapí-

rok vásárlására 

0591213. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásár-

lása teljesítése 

059122. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 

0591221. Befektetési célú belföldi értékpapírok vá-

sárlása előirányzata 

0591222. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötele-

zettség befektetési célú belföldi értékpapí-

rok vásárlására 

0591223. Befektetési célú belföldi értékpapírok vá-

sárlása teljesítése 

059123. Kincstárjegyek beváltása 

0591231. Kincstárjegyek beváltása előirányzata 

0591232. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötele-

zettség kincstárjegyek beváltására 

0591233. Kincstárjegyek beváltása teljesítése 

059124. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok 

beváltása 

0591241. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok 

beváltása előirányzata 

0591242. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötele-

zettség éven belüli lejáratú belföldi érték-

papírok beváltására 

0591243. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok 

beváltása teljesítése 

059125. Belföldi kötvények beváltása 

0591251. Belföldi kötvények beváltása előirányzata 
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0591252. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötele-

zettség belföldi kötvények beváltására 

0591253. Belföldi kötvények beváltása teljesítése 

059126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok be-

váltása 

0591261. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok be-

váltása előirányzata 

0591262. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötele-

zettség éven túli lejáratú belföldi értékpa-

pírok beváltására 

0591263. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok be-

váltása teljesítése 

05913.    Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 

059131.    Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósí-

tása előirányzata 

059132.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

államháztartáson belüli megelőlegezések 

folyósítására 

059133.    Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósí-

tása teljesítése 

05914.    Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 

059141.    Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafi-

zetése előirányzata 

059142.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

államháztartáson belüli megelőlegezések 

visszafizetésére 

059143.    Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafi-

zetése teljesítése 

05915.    Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 

059151.    Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 

előirányzata 

059152.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

központi, irányító szervi támogatás folyó-

sítására 

059153.    Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 

teljesítése 

05916.    Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 

059161. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 

előirányzata 

059163. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 

teljesítése 

05917.    Pénzügyi lízing kiadásai 

059171.    Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata 

059172.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

pénzügyi lízing kiadásaira 

059173.    Pénzügyi lízing kiadásai teljesítése 

05918.    Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 

059181.    Központi költségvetés sajátos finanszírozási ki-

adásai előirányzata 

059182.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

központi költségvetés sajátos finanszíro-

zási kiadásaira 

059183.    Központi költségvetés sajátos finanszírozási ki-

adásai teljesítése 

05919.     Tulajdonosi kölcsönök kiadásai 

059191.     Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai 

0591911. Hosszú lejáratú tulajdonosi köl-

csönök kiadásai előirányza-

ta 

0591912. Kötelezettségvállalás, más fize-

tési kötelezettség hosszú le-
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járatú tulajdonosi kölcsönök 

kiadásaira 

0591913. Hosszú lejáratú tulajdonosi köl-

csönök kiadásai teljesítése 

059192. Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai 

0591921. Rövid lejáratú tulajdonosi köl-

csönök kiadásai előirányza-

ta 

0591922. Kötelezettségvállalás, más fize-

tési kötelezettség rövid lejá-

ratú tulajdonosi kölcsönök 

kiadásaira 

0591923. Rövid lejáratú tulajdonosi köl-

csönök kiadásai teljesítése 

0592.    Külföldi finanszírozás kiadásai 

05921.    Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 

059211.    Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása elő-

irányzata 

059212.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

forgatási célú külföldi értékpapírok vásár-

lására 

059213.    Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása tel-

jesítése 

05922.    Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 

059221.    Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 

előirányzata 

059222.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

befektetési célú külföldi értékpapírok vá-

sárlására 

059223.    Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 

teljesítése 

05923.    Külföldi értékpapírok beváltása 

059231.    Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata 

059232.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

külföldi értékpapírok beváltására 

059233.    Külföldi értékpapírok beváltása teljesítése 

05924.    Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzet-

közi szervezeteknek 

059241.     Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormá-

nyoknak és nemzetközi szervezeteknek 

előirányzata 

059242.     Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi 

kormányoknak és nemzetközi szerveze-

teknek 

059243.     Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormá-

nyoknak és nemzetközi szervezeteknek 

teljesítése 

05925.     Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 

059251.     Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzinté-

zeteknek előirányzata 

059252.     Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi 

pénzintézeteknek 

059253.     Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzinté-

zeteknek teljesítése 

0593.    Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 

05931.    Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai elő-

irányzata 

05932.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség adóssághoz nem 

kapcsolódó származékos ügyletek kiadásaira 



Számlarend 

 129 

5933.    Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai telje-

sítése 

0594. Váltókiadások 

05941.     Váltókiadások előirányzata 

05942.     Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség váltókiadásokra 

05943.     Váltókiadások teljesítése 

09.    Bevételi előirányzatok, követelések, teljesítés 

091.    Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

0911.    Önkormányzatok működési támogatásai 

09111.    Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 

091111.    Helyi önkormányzatok működésének általános 

támogatása előirányzata 

091112.    Követelés helyi önkormányzatok működésének ál-

talános támogatására 

091113.    Helyi önkormányzatok működésének általános 

támogatása teljesítése 

09112.    Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támo-

gatása 

091121.    Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel-

adatainak támogatása előirányzata 

091122.    Követelés települési önkormányzatok egyes köz-

nevelési feladatainak támogatására 

091123.    Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel-

adatainak támogatása teljesítése 

09113.    Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek-

étkeztetési feladatainak támogatása 

091131.     Települési önkormányzatok szociális, gyermekjó-

léti és gyermekétkeztetési feladatainak 

támogatása előirányzata 

091132.     Követelés települési önkormányzatok szociális, 

gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel-

adatainak támogatására 

091133.     Települési önkormányzatok szociális, gyermekjó-

léti és gyermekétkeztetési feladatainak 

támogatása teljesítése 

09114.    Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 

091141.    Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 

támogatása előirányzata 

091142.    Követelés települési önkormányzatok kulturális 

feladatainak támogatására 

091143.    Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 

támogatása teljesítése 

09115.    Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatá-

sok 

091151.     Működési célú költségvetési támogatások és ki-

egészítő támogatások előirányzata 

091152.     Követelés működési célú költségvetési támogatá-

sokra és kiegészítő támogatásokra 

091153.     Működési célú költségvetési támogatások és ki-

egészítő támogatások teljesítése 

09116.    Elszámolásból származó bevételek 

091161.     Elszámolásból származó bevételek előirányzata 

091162.     Követelés elszámolásból származó bevételekre 

091163.     Elszámolásból származó bevételek teljesítése 

0912.    Elvonások és befizetések bevételei 

09121.    Elvonások és befizetések bevételei előirányzata 

09122.    Követelés elvonások és befizetések bevételeire 

09123.    Elvonások és befizetések bevételei teljesítése 

0913.    Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állam-

háztartáson belülről 
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09131.    Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megté-

rülések államháztartáson belülről előirányzata 

09132.    Követelés működési célú garancia- és kezességvállalásból szár-

mazó megtérülésekre államháztartáson belülről 

09133.    Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megté-

rülések államháztartáson belülről teljesítése 

0914.    Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam-

háztartáson belülről 

09141.    Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaté-

rülése államháztartáson belülről előirányzata 

09142.    Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülésére államháztartáson belülről 

09143.    Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaté-

rülése államháztartáson belülről teljesítése 

0915.    Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állam-

háztartáson belülről 

09151.    Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybe-

vétele államháztartáson belülről előirányzata 

09152.    Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

igénybevételére államháztartáson belülről 

09153.    Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybe-

vétele államháztartáson belülről teljesítése 

0916.    Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 

09161.    Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson be-

lülről előirányzata 

09162.    Követelés egyéb működési célú támogatások bevételeire állam-

háztartáson belülről 

09163.    Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson be-

lülről teljesítése 

092.    Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

0921.    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 

09211.    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata 

09212.    Követelés felhalmozási célú önkormányzati támogatásokra 

09213.    Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése 

0922.    Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ál-

lamháztartáson belülről 

09221.    Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 

megtérülések államháztartáson belülről előirányzata 

09222.    Követelés felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 

származó megtérülésekre államháztartáson belülről 

09223.    Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 

megtérülések államháztartáson belülről teljesítése 

0923.    Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ál-

lamháztartáson belülről 

09231.    Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza-

térülése államháztartáson belülről előirányzata 

09232.    Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsö-

nök visszatérülésére államháztartáson belülről 

09233.    Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza-

térülése államháztartáson belülről teljesítése 

0924.    Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ál-

lamháztartáson belülről 

09241.    Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igény-

bevétele államháztartáson belülről előirányzata 

09242.    Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsö-

nök igénybevételére államháztartáson belülről 

09243.    Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igény-

bevétele államháztartáson belülről teljesítése 

0925.    Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 

09251.    Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 

belülről előirányzata 
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09252.    Követelés egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeire ál-

lamháztartáson belülről 

09253.    Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 

belülről teljesítése 

093.    Közhatalmi bevételek 

0931.    Jövedelemadók 

09311.    Magánszemélyek jövedelemadói 

093111.    Magánszemélyek jövedelemadói előirányzata 

093112.    Követelés magánszemélyek jövedelemadóira 

093113.    Magánszemélyek jövedelemadói teljesítése 

09312.    Társaságok jövedelemadói 

093121.    Társaságok jövedelemadói előirányzata 

093122.    Követelés társaságok jövedelemadóira 

093123.    Társaságok jövedelemadói teljesítése 

0932.    Szociális hozzájárulási adó és járulékok 

09321.    Szociális hozzájárulási adó és járulékok előirányzata 

09322.    Követelés szociális hozzájárulási adóra és járulékokra 

09323.    Szociális hozzájárulási adó és járulékok teljesítése 

0933.    Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 

09331.    Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók előirányzata 

09332.    Követelés bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra 

09333.    Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók teljesítése 

0934.    Vagyoni típusú adók 

09341.    Vagyoni típusú adók előirányzata 

09342.    Követelés vagyoni típusú adókra 

09343.    Vagyoni típusú adók teljesítése 

0935.    Termékek és szolgáltatások adói 

09351.    Értékesítési és forgalmi adók 

093511.    Értékesítési és forgalmi adók előirányzata 

093512.    Követelés értékesítési és forgalmi adókra 

093513.    Értékesítési és forgalmi adók teljesítése 

09352.    Fogyasztási adók 

093521.    Fogyasztási adók előirányzata 

093522.    Követelés fogyasztási adókra 

093523.    Fogyasztási adók teljesítése 

09353.    Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 

093531.    Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 

előirányzata 

093532.    Követelés pénzügyi monopóliumok nyereségét 

terhelő adókra 

093533.    Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 

teljesítése 

09354.    Gépjárműadók 

093541.    Gépjárműadók előirányzata 

093542.    Követelés gépjárműadókra 

093543.    Gépjárműadók teljesítése 

09355.    Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 

093551.    Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók elő-

irányzata 

093552.    Követelés egyéb áruhasználati és szolgáltatási 

adókra 

093553.    Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók teljesíté-

se 

0936.    Egyéb közhatalmi bevételek 

09361.    Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata 

09362.    Követelés egyéb közhatalmi bevételekre 

09363.    Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 

094.    Működési bevételek 

09401.    Készletértékesítés ellenértéke 
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094011.     Készletértékesítés ellenértéke előirányzata 

094012.     Követelés készletértékesítés ellenértékére 

094013.     Készletértékesítés ellenértéke teljesítése 

09402.    Szolgáltatások ellenértéke 

094021.    Szolgáltatások ellenértéke előirányzata 

094022.    Követelés szolgáltatások ellenértékére 

094023.    Szolgáltatások ellenértéke teljesítése 

09403.    Közvetített szolgáltatások ellenértéke 

094031.    Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata 

094032.    Követelés közvetített szolgáltatások ellenértékére 

094033.    Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése 

09404.    Tulajdonosi bevételek 

094041.    Tulajdonosi bevételek előirányzata 

094042.    Követelés tulajdonosi bevételekre 

094043.    Tulajdonosi bevételek teljesítése 

09405.    Ellátási díjak 

094051.    Ellátási díjak előirányzata 

094052.    Követelés ellátási díjakra 

094053.    Ellátási díjak teljesítése 

09406.    Kiszámlázott általános forgalmi adó 

094061.    Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 

094062.    Követelés kiszámlázott általános forgalmi adóra 

094063.    Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése 

09407.    Általános forgalmi adó visszatérítése 

094071.    Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata 

094072.    Követelés általános forgalmi adó visszatérítésére 

094073.    Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése 

09408.    Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 

094081.    Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevé-

telek 

0940811.    Befektetett pénzügyi eszkö-

zökből származó bevéte-

lek előirányzata 

0940812.    Követelés befektetett pénz-

ügyi eszközökből szár-

mazó bevételekre 

0940813.    Befektetett pénzügyi eszkö-

zökből származó bevéte-

lek teljesítése 

094082.    Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű be-

vételek 

0940821.    Egyéb kapott (járó) kamatok 

és kamatjellegű bevételek 

előirányzata 

0940822.    Követelés egyéb kapott (járó) 

kamatokra és kamatjelle-

gű bevételekre 

0940823.    Egyéb kapott (járó) kamatok 

és kamatjellegű bevételek 

teljesítése 

09409.    Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 

094091.    Részesedésekből származó pénzügyi műveletek 

bevételei 

0940911.    Részesedésekből származó 

pénzügyi műveletek be-

vételei előirányzata 

0940912.    Követelés részesedésekből 

származó pénzügyi mű-

veletek bevételeire 
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0940913.    Részesedésekből származó 

pénzügyi műveletek be-

vételei teljesítése 

094092.    Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei 

0940921.    Más egyéb pénzügyi művele-

tek bevételei előirányzata 

0940922.    Követelés más egyéb pénz-

ügyi műveletek bevételei-

re 

0940923.    Más egyéb pénzügyi művele-

tek bevételei teljesítése 

09410.    Biztosító által fizetett kártérítés 

094101.     Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata 

094102.     Követelés biztosító által fizetett kártérítésre 

094103.     Biztosító által fizetett kártérítés teljesítése 

09411.     Egyéb működési bevételek 

094111.     Egyéb működési bevételek előirányzata 

094112.     Követelés egyéb működési bevételekre 

094113.     Egyéb működési bevételek teljesítése 

095.    Felhalmozási bevételek 

0951.    Immateriális javak értékesítése 

09511.    Immateriális javak értékesítése előirányzata 

09512.    Követelés immateriális javak értékesítéséből 

09513.    Immateriális javak értékesítése teljesítése 

0952.    Ingatlanok értékesítése 

09521.    Ingatlanok értékesítése előirányzata 

09522.    Követelés ingatlanok értékesítéséből 

09523.    Ingatlanok értékesítése teljesítése 

0953.    Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 

09531.    Egyéb tárgyi eszközök értékesítése előirányzata 

09532.    Követelés egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből 

09533.    Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése 

0954.    Részesedések értékesítése 

09541.    Részesedések értékesítése előirányzata 

09542.    Követelés részesedések értékesítéséből 

09543.    Részesedések értékesítése teljesítése 

0955.    Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 

09551.    Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek előirányzata 

09552.    Követelés részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre 

09553.    Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek teljesítése 

096.    Működési célú átvett pénzeszközök 

0961.     Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ál-

lamháztartáson kívülről 

09611.    Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megté-

rülések államháztartáson kívülről előirányzata 

09612.    Követelés működési célú garancia- és kezességvállalásból szár-

mazó megtérülésekre államháztartáson kívülről 

09613.    Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megté-

rülések államháztartáson kívülről teljesítése 

0962. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai 

Uniótól 

09621.     Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaté-

rülése az Európai Uniótól előirányzata 

09622.     Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülésére az Európai Uniótól 

09623.     Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaté-

rülése az Európai Uniótól teljesítése 

0963. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormá-

nyoktól és más nemzetközi szervezetektől 
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09631.     Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaté-

rülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől elő-

irányzata 

09632.     Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülésére kormányoktól és más nemzetközi szerveze-

tektől 

09633.     Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaté-

rülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől telje-

sítése 

0964.     Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam-

háztartáson kívülről 

09641.     Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaté-

rülése államháztartáson kívülről előirányzata 

09642.     Követelés működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülésére államháztartáson kívülről 

09643.     Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaté-

rülése államháztartáson kívülről teljesítése 

0965.     Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 

09651.     Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 

09652.     Követelés egyéb működési célú átvett pénzeszközökre 

09653.     Egyéb működési célú átvett pénzeszközök teljesítése 

097.    Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

0971.     Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ál-

lamháztartáson kívülről 

09711.     Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 

megtérülések államháztartáson kívülről előirányzata 

09712.     Követelés felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 

származó megtérülésekre államháztartáson kívülről 

09713.     Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 

megtérülések államháztartáson kívülről teljesítése 

0972.     Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az 

Európai Uniótól 

09721.     Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visz-

szatérülése az Európai Uniótól előirányzata 

09722.     Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl-

csönök visszatérülésére az Európai Uniótól 

09723.     Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visz-

szatérülése az Európai Uniótól teljesítése 

0973. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormá-

nyoktól és más nemzetközi szervezetektől 

09731.     Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visz-

szatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 

előirányzata 

09732.     Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl-

csönök visszatérülésére kormányoktól és más nemzetközi 

szervezetektől 

09733.     Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visz-

szatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 

teljesítése 

0974.     Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ál-

lamháztartáson kívülről 

09741.     Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visz-

szatérülése államháztartáson kívülről előirányzata 

09742.     Követelés felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl-

csönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 

09743.     Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visz-

szatérülése államháztartáson kívülről teljesítése 

0975.     Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

09751.     Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 

09752.     Követelés egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközökre 

09753. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése 



Számlarend 

 135 

098.    Finanszírozási bevételek 

0981.    Belföldi finanszírozás bevételei 

09811.     Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 

098111.     Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénz-

ügyi vállalkozástól 

0981111.     Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök 

felvétele pénzügyi vállalkozástól 

előirányzata 

0981112.     Követelés hosszú lejáratú hitelek, 

kölcsönök felvételére pénzügyi 

vállalkozástól 

0981113.     Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök 

felvétele teljesítése pénzügyi vál-

lalkozástól 

098112.     Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 

pénzügyi vállalkozástól 

0981121.     Likviditási célú hitelek, kölcsönök 

felvétele pénzügyi vállalkozástól 

előirányzata 

0981122.     Követelés likviditási célú hitelek, 

kölcsönök felvételére pénzügyi 

vállalkozástól 

0981123.     Likviditási célú hitelek, kölcsönök 

felvétele pénzügyi vállalkozástól 

teljesítése 

098113.     Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénz-

ügyi vállalkozástól 

0981131.     Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök 

felvétele pénzügyi vállalkozástól 

előirányzata 

0981132.     Követelés rövid lejáratú hitelek, köl-

csönök felvételére pénzügyi vállal-

kozástól 

0981133.    Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök fel-

vétele pénzügyi vállalkozástól tel-

jesítése 

09812.    Belföldi értékpapírok bevételei 

098121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, érté-

kesítése 

0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok 

beváltása, értékesítése előirányzata 

0981212. Követelés forgatási célú belföldi érték-

papírok beváltásából, értékesítésé-

ből 

0981213. Forgatási célú belföldi értékpapírok 

beváltása, értékesítése teljesítése 

098122. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátá-

sa 

0981221. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapí-

rok kibocsátása előirányzata 

0981222. Követelés éven belüli lejáratú belföldi 

értékpapírok kibocsátásából 

0981223. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapí-

rok kibocsátása teljesítése 

098123. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, ér-

tékesítése 

0981231. Befektetési célú belföldi értékpapírok 

beváltása, értékesítése előirányzata 

0981232. Követelés befektetési célú belföldi ér-

tékpapírok beváltásából, értékesí-

téséből 
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0981233. Befektetési célú belföldi értékpapírok 

értékesítése teljesítése 

098124. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 

0981241. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok 

kibocsátása előirányzata 

0981242. Követelés éven túli lejáratú belföldi ér-

tékpapírok kibocsátásból 

0981243. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok 

kibocsátása teljesítése 

09813.    Maradvány igénybevétele 

098131.    Előző év költségvetési maradványának igénybevé-

tele 

0981311.    Előző év költségvetési marad-

ványának igénybevéte-

le előirányzata 

0981312.    Követelés előző év költségve-

tési maradványának 

igénybevételére 

0981313.    Előző év költségvetési marad-

ványának igénybevéte-

le teljesítése 

098132.    Előző év vállalkozási maradványának igénybevé-

tele 

0981321.    Előző év vállalkozási marad-

ványának igénybevéte-

le előirányzata 

0981322.    Követelés előző év vállalko-

zási maradványának 

igénybevételére 

0981323.    Előző év vállalkozási marad-

ványának igénybevéte-

le teljesítése 

09814.    Államháztartáson belüli megelőlegezések 

098141.    Államháztartáson belüli megelőlegezések elő-

irányzata 

098142.    Követelés államháztartáson belüli megelőlegezé-

sekre 

098143.    Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesí-

tése 

09815.    Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 

098151.    Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesz-

tése előirányzata 

098152.    Követelés államháztartáson belüli megelőlegezé-

sek törlesztésére 

098153.    Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesz-

tése teljesítése 

09816.    Központi, irányító szervi támogatás 

098161.    Központi, irányító szervi támogatás előirányzata 

098162.    Követelés központi, irányító szervi támogatásra 

098163.    Központi, irányító szervi támogatás teljesítése 

09817.    Lekötött bankbetétek megszüntetése 

098171.     Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata 

098173.     Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése 

09818.    Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 

098181.    Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevé-

telei előirányzata 

098182.    Követelés központi költségvetés sajátos finanszí-

rozási bevételeire 

098183.    Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevé-

telei teljesítése 

09819.     Tulajdonosi kölcsönök bevételei 
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098191.     Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei 

0981911.     Hosszú lejáratú tulajdonosi 

kölcsönök bevételei elő-

irányzata 

0981912.     Követelés hosszú lejáratú tu-

lajdonosi kölcsönök be-

vételeire 

0981913.     Hosszú lejáratú tulajdonosi 

kölcsönök bevételei telje-

sítése 

098192.     Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei 

0981921.     Rövid lejáratú tulajdonosi 

kölcsönök bevételei elő-

irányzata 

0981922.     Követelés rövid lejáratú tu-

lajdonosi kölcsönök be-

vételeire 

0981923. Rövid lejáratú tulajdonosi köl-

csönök bevételei teljesí-

tése 

0982.    Külföldi finanszírozás bevételei 

09821.    Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 

098211.    Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ér-

tékesítése előirányzata 

098212.    Követelés forgatási célú külföldi értékpapírok be-

váltásából, értékesítéséből 

098213.    Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ér-

tékesítése teljesítése 

09822.    Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 

098221.    Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, 

értékesítése előirányzata 

098222.    Követelés befektetési célú külföldi értékpapírok 

beváltásából, értékesítéséből 

098223.    Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, 

értékesítése teljesítése 

09823.    Külföldi értékpapírok kibocsátása 

098231.    Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata 

098232.    Követelés külföldi értékpapírok kibocsátásából 

098233.    Külföldi értékpapírok kibocsátása teljesítése 

09824.    Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi 

szervezetektől 

098241.     Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányok-

tól és nemzetközi szervezetektől előirány-

zata 

098242.     Követelés hitelek, kölcsönök felvételére külföldi 

kormányoktól és nemzetközi szervezetek-

től 

098243.     Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányok-

tól és nemzetközi szervezetektől teljesíté-

se 

09825.     Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől 

098251.     Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintéze-

tektől előirányzata 

098252.     Követelés hitelek, kölcsönök felvételére külföldi 

pénzintézetektől 

098253.     Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintéze-

tektől teljesítése 

0983.    Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 

09831.    Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei elő-

irányzata 
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09832.    Követelés Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 

bevételeire 

09833.    Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei tel-

jesítése 

0984.     Váltóbevételek 

09841.     Váltóbevételek előirányzata 

09842.     Követelés váltóbevételekre 

09843.     Váltóbevételek teljesítése 

00.    Nyilvántartási ellenszámlák 

001     Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 

002.    Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla 

0021.    Költségvetési évben esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 

nyilvántartási ellenszámla 

0022.    Költségvetési évben esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fizetési köte-

lezettség nyilvántartási ellenszámla 

0023.    Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalás, más fizetési köte-

lezettség nyilvántartási ellenszámla 

0024.    Költségvetési évet követően esedékes végleges kötelezettségvállalás, más fize-

tési kötelezettség nyilvántartási ellenszámla 

003.    Kiadások nyilvántartási ellenszámla 

(kormányzati funkciónként tagolva, 003+kormányzati funkció száma számozással és 

a nyilvántartási számla + kormányzati funkció megnevezésével) 

004.    Követelés nyilvántartási ellenszámla 

0041     Költségvetési évben esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

0042.    Költségvetési évet követően esedékes követelés nyilvántartási ellenszámla 

005.    Bevételek nyilvántartási ellenszámla 

(kormányzati funkciónként tagolva, 005+kormányzati funkció száma számozással és 

a nyilvántartási számla + kormányzati funkció megnevezésével) 

006.    Egyéb nyilvántartási ellenszámla 
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XXIII. 

 

KORMÁNYZATI FUNKCIÓK RENDJE 1 

 

1. Általános közszolgáltatások 

 

0111 Államhatalmi, törvényhozó és végrehajtó szervezetek 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

0112 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek, adózási ügyek 

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

0113 Külügyek 

011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 

0133 Egyéb általános szolgáltatások 

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 

013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások 

013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 

0140 Alapkutatás 

014010 Általános K+F politika 

014020 Biotechnológiai alapkutatás 

014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás 

014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás 

0150 Általános közszolgáltatásokhoz kapcsolódó K+F 

015010 Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 

0160 Egyéb általános közszolgáltatások 

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó te-

vékenységek 

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

016030 Állampolgársági ügyek 

016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

0170 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók 

017010 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók 

0180 Általános jellegű transzferek a kormányzat különböző szintjei között 

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 

018020 Központi költségvetési befizetések 

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 

 

2. Védelem 

 

0210 Katonai védelem 

021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés 

0220 Polgári honvédelem 

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 

0240 Védelemhez kapcsolódó K+F 

024010 Védelmi tevékenységekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 

0250 Egyéb védelmi ügyek 

025010 Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása 

025090 Egyéb védelmi ügyek 

                                                 
1 Ha több költségvetési szervre is kiterjesztésre kerül a számlarend, akkor a kormányzati funkciókat minden elemi 

költségvetés készítésére kötelezett számára külön-külön kell elkészíteni! 



Számlarend 

 140 

3. Közrend és közbiztonság 

0310 Rendészeti tevékenységek 

031030 Közterület rendjének fenntartása 

031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek 

031060 Bűnmegelőzés 

031070 Baleset-megelőzés 

0320 Tűz- és katasztrófavédelemmel kapcsolatos tevékenységek (kivéve: ár- és belvízvédelem) 

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 

032040 Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás 

032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése 

0350 Közrendhez és közbiztonsághoz kapcsolódó K+F 

035010 Közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés 

0360 Egyéb közrend és biztonsági ügyek 

036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás 

 

4. Gazdasági ügyek 

 

0411 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek 

041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása 

041120 Földügy igazgatása 

041140 Területfejlesztés igazgatása 

041160 Földmérés, térképészet 

041170 Műszaki vizsgálat, elemzés 

041180 Meteorológiai szolgáltatás 

0412 Általános munkaügyek 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) 

041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatá-

sához nyújtható támogatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

0421 Mezőgazdaság 

042110 Mezőgazdaság igazgatása 

042120 Mezőgazdasági támogatások 

042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 

042140 Génmegőrzés, fajtavédelem 

042150 Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése 

042180 Állat-egészségügy 

0422 Erdőgazdálkodás 

042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása 

042220 Erdőgazdálkodás 

0423 Halászat és vadászat 

042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása 

042320 Vadgazdálkodás 

042350 Halászat igazgatása és támogatása 

042360 Halászat, haltenyésztés 

0436 Egyéb energiaipar 

043610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása 

0442 Feldolgozóipar 

044210 Feldolgozóipar igazgatása és támogatása 

0443 Építésügy, építőipar 

044310 Építésügy igazgatása 

044320 Építőipar támogatása 
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0451 Közúti közlekedés 

045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása 

045120 Út, autópálya építése 

045130 Híd, alagút építése 

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 

045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 

045180 Közúti járművontatás 

0452 Vízi közlekedés 

045210 Vízi közlekedés igazgatása és támogatása 

045220 Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények) 

045230 Komp- és révközlekedés 

0453 Vasúti közlekedés 

045310 Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása 

045320 Vasút építése 

0455 Csővezetékes és egyéb szállítás 

045510 Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása 

045530 Csővezetékes szállítás 

0460 Hírközlés 

046010 Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása 

046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek 

046030 Egyéb távközlés 

046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás 

0471 Elosztó kereskedelem, tárolás, raktározás 

047110 Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása 

047120 Piac üzemeltetése 

0472 Szállodák és éttermek 

047210 Szálloda- és vendéglátóipar igazgatása és támogatása 

0473 Turizmus 

047310 Turizmus igazgatása és támogatása 

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 

0474 Többcélú fejlesztési projektek 

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

047450 Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása 

047460 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai 

0480 Gazdasági ügyekhez kapcsolódó K+F 

048010 Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 

0490 Egyéb gazdasági ügyek 

049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 

 

5. Környezetvédelem 

 

0510 Hulladékgazdálkodás 

051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása 

051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítá-

sa, átrakása 

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 

051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

051070 Használt eszköz bontása 

051080 Hulladék újrahasznosítása 

0520 Szennyvízelvezetés és -tisztítás 

052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása 

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

052030 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása 

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 

0530 Környezetszennyezés csökkentése 

053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása 

053020 Szennyeződésmentesítési tevékenységek 
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0540 Természet- és tájvédelem 

054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása 

054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása 

0550 Környezetvédelmi K+F 

055010 Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 

0560 Egyéb környezetvédelem 

056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása 

 

6. Lakásépítés és kommunális létesítmények 

 

0610 Lakásépítés 

061010 Lakáspolitika igazgatása 

061020 Lakóépület építése 

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 

061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok 

0620 Településfejlesztés 

062010 Településfejlesztés igazgatása 

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 

0630 Vízellátás 

063010 Vízügy igazgatása 

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

063070 Vízrajzi mérés 

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 

0640 Közvilágítás 

064010 Közvilágítás 

0650 Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos K+F 

065010 Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 

0660 Egyéb kommunális feladatok 

066010 Zöldterület-kezelés 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

 

7. Egészségügy 

 

0721 Általános orvosi szolgáltatások 

072111 Háziorvosi alapellátás 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás 

0722 Szakosított orvosi szolgáltatások 

072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 

072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 

072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 

072240 Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés) 

0723 Fogorvosi szolgáltatások 

072311 Fogorvosi alapellátás 

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 

072313 Fogorvosi szakellátás 

0724 Paramedikális szolgáltatások 

072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 

072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 

072440 Mentés 

072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 

072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások 

072470 Természetgyógyászat 

072480 Egyéb paramedikális szolgáltatások 

0734 Bentlakásos egészségügyi ápolási szolgáltatások 

073410 Egészségügyi ápolás bentlakással 

073420 Bentlakásos hospice-ellátás 
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0740 Közegészségügyi szolgáltatások 

074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás 

074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok 

074020 Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése 

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 

074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése 

074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei 

074053 Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei 

074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 

0750 Egészségügyi K+F 

075010 Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 

0760 Egyéb egészségügy 

076010 Egészségügy igazgatása 

076061 Környezet-egészségügyi feladatok 

076062 Település-egészségügyi feladatok 

 

8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás 

 

0810 Szabadidős és sportszolgáltatások 

081010 Sportügyek igazgatása 

081021 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása 

081022 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 

081042 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása 

081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

081044 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása 

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

0820 Kulturális szolgáltatások 

082010 Kultúra igazgatása 

082020 Színházak tevékenysége 

082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

082051 Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme 

082052 Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység 

082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása 

082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése 

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

0830 Műsorszolgáltatási és kiadói szolgáltatások 

083010 Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása 

083020 Könyvkiadás 

083030 Egyéb kiadói tevékenység 

083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása 

083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 

083080 Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása 

0840 Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások 

084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egy-

házakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása 

084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 
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084031 Civil szervezetek működési támogatása 

084032 Civil szervezetek programtámogatása 

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 

084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása 

084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működ-

tetése 

0850 Szabadidős tevékenységekhez, kultúrához és valláshoz kapcsolódó K+F 

085010 Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás 

és fejlesztés 

0860 Egyéb szabadidő, kultúra és vallás 

086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai 

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

 

9. Oktatás 

 

0911 Óvodai nevelés 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

0912 Iskolai nevelés, oktatás az 1-4. évfolyamokon 

091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai fel-

adatai 1-4. évfolyamon 

091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 

1-4. évfolyamon 

091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfo-

lyamon 

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működte-

tési feladatok 

091240 Alapfokú művészetoktatás 

091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok 

091260 Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon 

0921 Iskolai nevelés, oktatás az 5-8. évfolyamokon 

092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai fel-

adatai 5-8. évfolyamon 

092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 

5-8. évfolyamon 

092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfo-

lyamon 

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működte-

tési feladatok 

092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon 

092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés 

0922 Középfokú nevelés, oktatás 

092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 

092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 

092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai 

092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai fel-

adatai a szakképző iskolákban 

092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai 

elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

092223 Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti 

oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szak-

képző iskolákban 

092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati ok-

tatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban 

092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával össze-

függő működtetési feladatok 

092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok 

092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés 
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0930 Középiskolát követő nem felsőfokú oktatás 

093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés 

0942 Felsőfokú oktatás 

094250 Tankönyv- és jegyzettámogatás 

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások 

0950 Szint alapján nem meghatározható oktatási szolgáltatások 

095010 Határon túli magyarok oktatási támogatásai 

095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 

095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások 

0960 Oktatást kiegészítő szolgáltatások 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 

096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 

0970 Oktatáshoz kapcsolódó K+F 

097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés 

0980 Máshová be nem sorolt oktatás 

098010 Oktatás igazgatása 

098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai 

098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai 

098023 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai 

098024 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység működtetési feladatai 

098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai 

098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai 

098040 Nemzetközi oktatási együttműködés 

 

10. Szociális védelem 

1011 Betegség 

101110 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás 

101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása 

101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása 

101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása 

101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása 

101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása 

101126 Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása 

101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása 

101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása 

101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére 

101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére 

101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása 

101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása 

101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása 

101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás) 

101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása 

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 

1012 Fogyatékosság 

101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása 

101212 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása 

101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása 

101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása 

101216 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása 

101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére 

101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások 

101232 Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások 

101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások 

101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatá-

sok 

1020 Időskor 

102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 

102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

102025 Időskorúak átmeneti ellátása 
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102026 Demens betegek átmeneti ellátása 

102031 Idősek nappali ellátása 

102032 Demens betegek nappali ellátása 

102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások 

102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 

1030 Túlélő hozzátartozók 

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai 

1040 Család és gyermekek 

104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások 

104012 Gyermekek átmeneti ellátása 

104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása 

104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 

104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében 

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

104043 Család és gyermekjóléti központ 

104044 Biztos Kezdet Gyerekház 

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 

104052 Családtámogatások 

104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 

1050 Munkanélküliség 

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 

105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások 

1060 Lakhatás 

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

1070 Egyéb szociális kirekesztettség 

107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása 

107012 Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása 

107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása 

107015 Hajléktalanok nappali ellátása 

107016 Utcai szociális munka 

107030 Szociális foglalkoztatás 

107051 Szociális étkeztetés 

107052 Házi segítségnyújtás 

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 

107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása 

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok 

1080 Szociális védelemhez kapcsolódó K+F 

108010 Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 

1090 Szociális segítségnyújtás egyéb feladatai 

109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

 

90. Technikai funkciókódok 

9000 Technikai funkciókódok 

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 

900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei 
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A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK 

INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK 

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK 

SZABÁLYZATA 

Érsekvadkert Község Önkormányzata, az Érsekvadkerti Polgármesteri Hivatal, az Ary 

Erzsébet Óvoda, az Öregek Egyesített Szociális Intézménye, a Mikszáth Kálmán 

Közművelődési Intézmény, Könyvtár és Ifjúsági Ház, az Érsekvadkerti Intézmények 

Konyhája, a Gazdasági, Műszaki, Ellátó és Szolgáltató Szervezet és az Érsekvadkert Község 

Roma Nemzetiségi Önkormányzata a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek 

intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályait az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: Info. törvény), a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az 

egységes közadatkereső rendszerre, a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra 

vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, a közzétételi 

listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 

27.) IHM rendelet (a továbbiakban: IHM rendelet) végrehajtása, valamint a gazdasági 

szervezet ügyrendjében foglaltak alapján a következők szerint határozom meg. 

I. 

ÁLTALÁNOS  RÉSZ 

1. A szabályzat célja 

A szabályzat célja, hogy meghatározza és elősegítse a közérdekű adatok megismerésére 

vonatkozó jog érvényesülését, a közérdekű adatok igénylésének és teljesítésének rendjét, az 

ügyintézésben résztvevő személyeket, rögzítse az adatokat megismerni kívánó személy jogait 

és kötelezettségeit, valamint meghatározza az adatszolgáltatónak a jogait és kötelezettségeit. 

Meghatározza a honlapon közzétételre kerülő közérdekű és közérdekből nyilvános adatoknak 

és az adatszolgáltatásért felelősöknek körét, az adatközlő elektronikus közzététellel, a 

folyamatos hitelesség biztosításával kapcsolatos kötelezettségeit, az adatok frissítésével 

kapcsolatos kötelezettségeit, valamint a közzétételi eljárást. Ennek érdekében a szabályzat a 

www.ersekvadkert.hu  honlapon közzétételre kerül.  

1.1. A szabályzat hatálya 

A szabályzat hatálya kiterjed Érsekvadkert Község Önkormányzatára, az Érsekvadkerti 

Polgármesteri Hivatalra, az Ary Erzsébet Óvodára, az Öregek Egyesített Szociális 

Intézményére, a Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény, Könyvtár és Ifjúsági Házra, az 

Érsekvadkerti Intézmények Konyhájára, a Gazdasági, Műszaki, Ellátó és Szolgáltató 

Szervezetre és az Érsekvadkert Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatára. 

http://www.ersekvadkert.hu/


 

 

2. Értelmező rendelkezések 

Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően 

közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat 

keletkezett. 

Adatkezelő:  az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját 

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 

meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, vagy 

a műveletek összessége. Különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az 

adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel 

készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy 

tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 

alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése 

alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi. 

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 

lehetséges. 

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 

meghatározott időre történő korlátozása céljából. 

Általános közzétételi lista: a közfeladatot ellátó szervek által kötelezően közzéteendő 

közérdekű adatok köre. 

Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel 

vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a 

bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás 

szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre 

vonatkozó személyes adat. 

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes 

adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. 

Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 

meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és 
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tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a 

személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ 

vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így 

különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak 

eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó 

jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat. 

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, 

amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény 

közérdekből elrendeli. 

Közzétételi egység: összefüggő tárgyú adatok – IHM rendelet által meghatározott – együttese, 

amely megjeleníthető különböző formátumú dokumentumban vagy adatbázisban. 

Közzététel: közérdekű és közérdekből nyilvános adatoknak internetes honlapon, digitális 

formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, díjmentesen 

történő hozzáférhetővé tétele. 

Különös közzétételi lista: jogszabály által egyes ágazatokra, közfeladatot ellátó szervtípusra 

vonatkozóan meghatározott, kötelezően közzéteendő közérdekű adatok köre. 

Különleges adat: 

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a 

vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a 

szexuális életre vonatkozó személyes adat, 

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi 

személyes adat. 

Leíró adatok: a közzétételi egységek nyilvántartási adatai, amelyek az egységes 

közadatkereső rendszer működéséhez szükségesek. 

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik. 

Szervezeti honlap: a szervezetre, dolgozókra, tevékenységre, működésre, valamint 

gazdálkodására vonatkozó közérdekű, valamint közérdekből nyilvános, kötelezően 

közzéteendő adatokat tartalmazó honlap. 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító 

jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 

következtetés. 

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 



 

 

II. 

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK 

INTÉZÉSÉNEK RENDJE 

1. A közérdekű adat megismerésének szabályai 

A polgármesteri hivatalnak lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot 

bárki megismerhesse, kivéve, ha az adat szolgálati titok, minősített adat, vagy a közérdekű 

adatok nyilvánosságához való jogot törvény korlátozza. A közérdekű adatok megismerésével 

és nyilvánosságával összefüggésben az üzleti titok megismerésére a Polgári Törvénykönyvben 

foglaltak az irányadók. A közérdekű adatok nem ismerhetőek meg, illetve nyilvánosságuk 

korlátozható az Info. törvény 27. §-ának rendelkezései szerint. Közérdekből nyilvános adat a 

közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, 

munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, 

valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja. 

Az Önkormányzat és végrehajtó szerve feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára 

irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a 

keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános. Jogszabály ennél rövidebb időt is 

meghatározhat.  

A hivatkozott adatok megismerését a jegyző az adat megismeréséhez és a megismerhetőség 

kizárásához fűződő közérdek súlyának mérlegelésével (az adat keletkezésétől számított tíz 

éven belül) akkor utasíthatja el, ha az adat megismerése a szerv törvényes működési rendjét, 

vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását (így különösen az 

adatot keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad kifejtését) 

veszélyeztetné.  

A közérdekű adat és a közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) 

megismerésére igényt kell benyújtani az Önkormányzat részére. Az igény benyújtásával 

egyidejűleg kezdetét veszi az eljárás. A közérdekű adat megismerése iránti igényt szóban 

közölheti, illetve írásban bárki térítésmentesen benyújthatja függetlenül attól, hogy a 

kérelemben foglalt adatokat saját felhasználás vagy más személy, illetve szervezet részére 

történő továbbítás céljából igényli.  

Szóbeli igénybejelentést személyesen és telefonon lehet tenni. Az adatigénylési kérelmet az 

Önkormányzat - a kért adatot kezelő - szervezeti egysége vezetőjénél kell benyújtani. 

Amennyiben nem ezen egységhez nyújtották be a kérelmet, úgy azt a kézhezvétel napján 

haladéktalanul továbbítani kell az érintett szervezeti egység vezetőjéhez.  

Az igénylő kérheti: 

- közérdekű adatokkal kapcsolatos kérdéseinek megválaszolását,  

- közérdekű adatokat tartalmazó iratokba történő betekintést,  

- közérdekű adatokat tartalmazó iratokról történő másolat készítését.  

A közérdekű adatigénylés teljesítéséért kijelölt, felelős szervezeti egységek és személyek 

listáját az 1. számú melléklet tartalmazza. 
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Az Info. törvény által meghatározott általános közzétételi listát, az adatközlő megnevezésével 

a 2. számú. melléklet tartalmazza három pontban (I. szervezeti, személyzeti adatok, II. 

tevékenységre, működésre vonatkozó adatok, III. gazdálkodási adatok). 

2. A szóbeli tájékoztatás szabályai 

A közérdekű adatokkal kapcsolatban felmerült igényeket elsődlegesen írásban kell teljesíteni, 

az előterjesztett igényt akkor lehet szóban teljesíteni, amennyiben: 

a.) az igényelt adat a www.ersekvadkert.hu  honlapon, vagy írásos formában az 

önkormányzat hirdetőtábláján, vagy helyi televízió képújságjában, már 

nyilvánosságra került, így az az igénylőnek írásos formában is elérhető, 

b.)   amennyiben az igénylő szóban kéri a választ, 

c.)   amennyiben az igény az Önkormányzat eljárására, az alkalmazott jogszabályokra 

vonatkozó általános tájékoztatással teljesíthető; 

d.)   szóban azonnal teljesíthető és az igénylő számára kielégítő. 

A közérdekű adatok igénylésére vonatkozó, telefonon vagy személyesen feltett kérdéseket az 

érintett ügy ügyintézője – a megkeresés formájától függően – telefonon vagy személyesen 

azonnal köteles megválaszolni, amennyiben az ügy természete nem igényli az írásbeli 

tájékoztatást és a kérelmező nem kéri a válasz írásban vagy informatikai úton (cd, dvd) 

történő rögzítését. A személyesen vagy telefonon megválaszolt kérdésekről az ügyintéző 

köteles az ügy számát, tárgyát, az igényelt adatokat, az adatigénylés módját és idejét 

tartalmazó feljegyzést készíteni és azt az ügyiratban elhelyezni. 

Amennyiben a személyesen vagy telefonon előterjesztett megkeresés telefonon vagy szóbeli 

tájékoztatással nem teljesíthető az ügyintéző közli az igénylővel, továbbá tájékoztatja az 

írásos megkeresés módjairól és formájáról. Az ügyintéző feljegyzést készít a megkeresésről. 

 

2. Az írásbeli tájékoztatás szabályai 

Az adatkérő igényét írásban elsődlegesen az e célra rendszeresített igénybejelentő lap 

kitöltésével, vagy az általa írt tetszőleges formában nyújthatja be a II.1. pontban meghatározott 

módon. Ha az adatigénylés elektronikus úton, de nem a II.1. pontban meghatározott e-mail 

címre érkezik, a polgármesteri hivatal minden dolgozója köteles a más e-mail címre érkezett 

igényt ezen e-mail címre továbbítani. Az elektronikus úton beérkezett kérelmeket papírra kell 

kinyomtatni és iktatni. 

Az igénybejelentő lap a szabályzat 3. számú mellékletét képezi. A tetszőleges formában 

benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell az igénybejelentő lapon szereplő információkat. 

A jegyző a beérkezett igénylőlap alapján írásban kijelöli az adatszolgáltatásra kötelezett 

személyt/szervezeti egységet. 

Az igénybejelentő lap a polgármesteri hivatal bármely szervezeti egységénél igényelhető, 

valamint a www.ersekvadkert.hu   honlapról is letölthető. 

http://www.ersekvadkert.hu/
http://www.ersekvadkert.hu/


 

 

A benyújtott igényeket, adatokat az adatszolgáltatásra kötelezett köztisztviselő 8 napon belül 

teljesíti, és átadja a jegyző részére, aki az adatok felülvizsgálatát követően a legrövidebb idő 

alatt, de a kérelem érkezésétől számított legfeljebb 15 napon belül írásban tájékoztatja a 

kérelmezőt. 

Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, az adatszolgáltatásra kötelezett köztisztviselő azt a 

jegyzőnek haladéktalanul jelezni köteles. Ebben az esetben a jegyző a 15 napos határidőt egy 

alkalommal meghosszabbíthatja, amelyről az igénylőnek az igény kézhezvételétől számított 8 

napon belül tájékoztatást küld.  

3. Az igénybejelentés és annak teljesítésének általános szabályai 

A kérelmező igénylésében köteles az általa igényelt közérdekű adatot (adatokat) egyértelműen 

és konkrétan megjelölni. A nem egyértelmű, vagy nem kellően konkrét igényt a kérelmet 

benyújtónak pontosítás céljából vissza kell juttatni, melynek minősítéséért és elbírálásáért a 

jegyző a felelős. 

Amennyiben az igénylő nem tudja a kért adatokat pontosan megjelölni, az adatközlésre 

kijelölt dolgozó köteles abban segítséget nyújtani. Ennek tényét feljegyzésben kell rögzíteni és 

a jegyzőt tájékoztatni. Amennyiben az igénylő a felhívásban megadott határidőn belül nem 

nyilatkozik, a rendelkezésére álló adatok alapján kell teljesíteni az igényt. 

A közérdekű adat megismerése iránti igény előterjeszthető az igénylő anyanyelvén, vagy az 

általa értett más nyelven, az adatszolgáltatást azonban magyar nyelven kell teljesíteni. Az 

adatszolgáltatás teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem magyar anyanyelvű igénylő 

az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven fogalmazza meg. 

Amennyiben a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető 

adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni 

(kitakarással, áthúzással). 

Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben az aránytalan költséggel nem jár - 

az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Az adatigénylést 

nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet 

eleget tenni. 

Ha az igénylő által kért módon nem teljesíthető az adatszolgáltatás, az igénylőt fel kell kérni – 

kapcsolatfelvételt követően – a hiányzó adatok vonatkozásában nyilatkozattételre.  

Az Adatkezelő a közérdekű adatot tartalmazó adatbázisról történő másolat készítéséért - 

legfeljebb az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítést állapít 

meg, amely megállapításának szabályait a 4. számú melléklet tartalmazza. A költségvetési 

évre megállapított díjakat évente felül kell vizsgálni, ennek elvégzéséért a jegyző a felelős. A 

fizetendő költségtérítés összegéről az igénylőt – az igény teljesítését megelőzően – 

tájékoztatni kell. 

Az igénylőt nyilatkoztatni kell annak érdekében, hogy a költségek megismerése után 

fenntartja vagy módosítja-e az igényét. Amennyiben az igénylő a költségek megtérítését nem 

vállalja, közölni kell, hogy az igényelt adatokról csak olyan formában és módon kaphat 

tájékoztatást, ami nem okoz meg nem térülő költségeket. Amennyiben az igénylő vállalja a 

költségek megtérítését, annak összegéről az adatszolgáltató számlát állít ki és adatok 

átadásával egyidejűleg átadja. 
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Az adatszolgáltatási igényt el kell utasítani abban az esetben, amennyiben a kért adatok nem 

közérdekű adatok vagy azok az Infó. törvény 27. §-a alapján nem ismerhetőek meg. Az igény 

teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt, 8 napon belül írásban postai vagy – ha 

az igénylő elektronikus levélcímét közölte – elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt. 

A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésének megtagadása esetén a válasznak a 

bírósági jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatást – beleértve az eljáró bíróság megnevezését, 

valamint a per illetékmentes voltát – is tartalmaznia kell. Amennyiben az igényelt adatot nem 

a polgármesteri hivatalban kezelik, akkor erről a jegyző 8 naptári napon belül tájékoztatja az 

igénylőt. 

Az elutasított kérelmekről, illetve azok indokairól nyilvántartást kell vezetni, amelyben 

foglaltakról a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot minden év január 31. 

napjáig tájékoztatni szükséges. A nyilvántartás vezetéséért és az adatok megküldéséért a 

jegyző felelős. 

4. A jogorvoslat szabályai a közérdekű adatok teljesítésével kapcsolatban 

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre 

nyitva álló, illetve meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint - ha a 

költségtérítést nem fizette meg - a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének 

felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat az Infó. törvény 31. §-ában foglalt eljárási 

rendnek megfelelően. 

A megtagadás jogszerűségét, a megtagadás indokait, illetve a másolat készítéséért 

megállapított költségtérítés összegének megalapozottságát  az adatkezelő köteles bizonyítani. 

 

III. 

A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA 

HOZATALÁNAK RENDJE 

1. A közérdekű adatok nyilvánossága 

Az önkormányzat feladatkörébe tartozó ügyekben – különösen  az állami és önkormányzati 

költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a 

közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a 

magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására 

vonatkozóan – a közvélemény pontos és gyors tájékoztatásának biztosítása és 

kötelezettségének teljesítése a jegyző feladata. Ennek érdekében rendszeres közzététellel, 

tájékoztatással hozzáférhetővé teszi az önkormányzat és a polgármesteri hivatal 

tevékenységével kapcsolatos legfontosabb adatokat.  

A tájékoztatási kötelezettség az Info. törvény és az IHM rendelet figyelembe vétele mellett 

kiterjed különösen a szerv: 

- hatáskörére, illetékességére, 

- szervezeti felépítésére, 



 

 

- szakmai tevékenységére, 

- eredményességének értékelésére, 

- birtokában lévő adatfajtákra, 

- gazdálkodására vonatkozó adatokra. 

Ezen adatokat a szerv honlapjának folyamatosan frissítve tartalmaznia kell. 

Az adatközlőnek gondoskodni kell: 

a) a közzétételi listákon szereplő adatok előállításáról és határidőre történő 

megküldéséről, 

b) a közzétételre kerülő adatok pontosságáról, szakszerűségéről és aktualitásáról 

közzététel előtt és után, 

c)   a helyesbített vagy frissített adatok továbbításáról. 

A szervezeti egységek vezetői a felelősségi körükbe tartozó adatok közzétételével kapcsolatos 

meghatározott feladatokat a szervezeti egységen belül kijelölt felelős személyek útján is 

elláthatják.  

A közérdekű adatokat Érsekvadkert Község Önkormányzata honlapján, a 

www.ersekvadkert.hu honlapon kell közzétenni. A közzétételről a jegyző gondoskodik. Az 

adat frissítéseket az adatban bekövetkezett változást követő 3 napon belül el kell végezni. 

A honlap működésének biztosításáért, az adatközlő feladatainak ellátásáért az informatikus 

(honlap kezelője) a felelős, aki gondoskodik: 

a) a honlap közérdekű adatok közzétételére alkalmassá tételéről, adatstruktúrájának, 

formájának kialakításáról, folyamatos üzemeltetéséről, az esetleges üzemzavar 

elhárításáról,  

b) a hozzá megküldött adatoknak a honlapon történő közzétételéről, folyamatos 

elérhetőségéről, frissítéséről és arról, hogy egyértelmű legyen, az egyes közzétett 

közérdekű adat melyik hivatali egységtől származik, illetve melyikre vonatkozik, 

c) a közzétett adatok hitelességéről (az adatfelelős által közlésre átadott adatokkal való 

egyezőségéről), 

d) az adatállomány (megsemmisítés, adatvesztés, illetéktelen hozzáférés, törlés, 

módosítás elleni) védelméről, biztonsági mentéséről,  

e) az adatok közzétételének, helyesbítésének, frissítésének vagy eltávolításának 

naplózásáról, a naplóadatok mentéséről, 

f) az adatfelelősök elérhetőségi adatainak és a közzétételi egységek adatainak 

nyilvántartásáról és a továbbított adatok rendszeres frissítéséről. 

A jegyző - a Hatóság véleményének kikérésével további kötelezően közzéteendő adatkört 

határozhat meg (a továbbiakban: egyedi közzétételi lista). 

A jegyző a közzétételi listában nem szereplő közérdekű adatokra vonatkozó adatigénylések 

adatai alapján évente felülvizsgálja az általa a kiadott egyedi közzétételi listát, és a jelentős 

arányban vagy mennyiségben felmerült adatigénylések alapján azt kiegészíti. 

http://www.ersekvadkert.hu/
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2. A közzétételi eljárás szabályai 

Az adatfelelős a közzéteendő adatokat az adatközlővel egyeztetetve elektronikus úton vagy 

elektronikus adathordozón, közzétételre alkalmas (Word (doc), rtf, Excel (xls), kép (jpg) vagy 

PDF) formátumban eljuttatja az adatközlőhöz vagy közvetlenül az adatbázisba rögzíti. A 

felhasználó által kitöltendő nyomtatványokat, űrlapokat az adatfelelős letölthető, 

szerkeszthető formátumban küldi meg adatközlőnek, illetve ilyen formátumban teszi közzé. 

Az adatfelelős minden esetben ellenőrzi az adatközlőhöz eljuttatott és a közzétett adatok 

egyezőségét. 

Az adatközlő ellenőrzi az átadott adatok formátum, külalak, megjelenés szerinti alkalmasságát 

a közlésre. Alkalmatlanság esetén, a hiányosság kiküszöböléséig, nem tesz eleget a 

közzétételnek. 

Az adatközlő a kapott adatokat közzéteszi és gondoskodik az adat közzétételével, 

helyesbítésével, frissítésével vagy eltávolításával kapcsolatos eseménynek, időpontnak, 

valamint az adatfelelős és az adatközlő személy nevének naplózásáról. 

Az adatközlő gondoskodik a naplózott adatállomány megsemmisítés, illetéktelen személy 

általi módosítás, az egyes bejegyzések törlése vagy a bejegyzések sorrendjének 

megváltoztatása elleni védelméről, biztosítja, hogy a napló tartalmához csak arra feljogosított 

személyek férhessenek hozzá, a naplóról biztonsági másolatot készít. 

3. A közérdekű adatok helyesbítése, frissítése és eltávolítása 

Az Önkormányzat honlapján szereplő közérdekű adatok helyesbítéséért, frissítéséért az 

adatszolgáltatásért a jegyző a felelős. 

A közzétett adatok pontatlanná, tévessé vagy időszerűtlenné válása, illetve ilyen adatok 

feltárása esetén az adatfelelős előállítja a helyesbített vagy frissített közérdekű adatokat 

tartalmazó, külön jogszabályban meghatározott közzétételi egységeket, és azokat közzététel 

végett átadja az adatközlőnek. 

A közzétett adat eltávolításának szükségességéről az adatfelelős is értesítheti az adatközlőt, 

aki az eltávolítás iránt a megjelölt időpontban, ennek hiányában haladéktalanul intézkedik. 

A honlapon szereplő közérdekű adatok helyesbítése és frissítése során utalni kell a változásra, 

valamint a korábbi adat elérhetőségére. 

A közérdekű adatok közzétételével, helyesbítésével, frissítésével vagy eltávolításával 

kapcsolatban naplózni kell a bekövetkező esemény dátumát és időpontját, valamint az azt 

kezdeményező felhasználó nevét. 

A honlapon szereplő közérdekű adatok a honlapról közzétételtől számított egy évig a 

honlapról nem távolíthatók el. A közzétételi egység honlapról történő eltávolításának 

időpontjára, illetve előző állapota archiválásának (honlapon tartásának) időtartamára a 

szabályzat 2. számú mellékletében előírtak az irányadók az alábbiak szerint: 



 

 

– amennyiben a közzétételi lista az adat előző állapotának archívumban tartását írja 

elő, az adat frissítése esetén annak elérhetővé tétele a megőrzési idő elteltéig nem 

szüntethető meg, az adatváltozás (frissítés) tényét, idejét, az új állapot 

fellelhetőségét, az archívumban elérhető adat elavulását egyértelműen fel kell 

tüntetni, 

– téves vagy pontatlan adat nem tehető elérhetővé a honlapon, 

– a frissített adat új állapota mellett fel kell tüntetni a frissítés tényét és idejét, illetve 

az adat előző állapotának archív állományban való elérhetőségét. 

IV. 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

A jegyző rendszeresen ellenőrzi a szabályzatban foglaltak teljesítését, a közérdekű adatok 

megismerésére irányuló igényekről és az Info. törvény végrehajtásával összefüggő 

kötelezettségek teljesítéséről évente beszámol a Képviselő-testület felé. A beszámoló 

adattartalma kiterjed az adatigénylések megjelölésére, az adatszolgáltatás formája és az 

igénylők által megtérített költség összegére. 

IV. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A szabályzat 2018. július 1. napján lép hatályba. 

A jegyzőnek kell arról gondoskodni, hogy a szabályzatban foglalt előírásokat az érintett 

munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzat 5. számú mellékletében szereplő 

megismerési nyilatkozaton aláírásukkal igazolják a hatálybalépés napjával egyidejűleg. 

Az érintett dolgozók munkaköri leírásában szerepeltetni kell a szabályzatban nevesített 

felelősségi, hatás- és jogköröket. 

 

Érsekvadkert, 2018. június 26. 

 

 
 
Dr. Kovácsné Nagy Mária 
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dr. Szabó Bence 
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2. számú melléklet 

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 

I. Szervezeti, személyzeti adatok 

   Adat  Frissítés  Megőrzés 

 1.  A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, 

székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, 

elektronikus levélcíme, honlapja, 

ügyfélszolgálatának elérhetőségei 

 A változásokat követően 

azonnal 

 Az előző állapot törlendő 

 2.  A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése 

szervezeti egységek megjelölésével, az egyes 

szervezeti egységek feladatai 

 A változásokat követően 

azonnal 

 Az előző állapot törlendő 

 3.  A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes 

szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, 

elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, 

elektronikus levélcíme) 

 A változásokat követően 

azonnal 

 Az előző állapot törlendő 

 4.  A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati 

vezető neve, elérhetősége (telefon- és 

telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az 

ügyfélfogadási rend 

 A változásokat követően 

azonnal 

 Az előző állapot törlendő 

 5.  Testületi szerv esetén a testület létszáma, 

összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége 

 A változásokat követően 

azonnal 

 Az előző állapot törlendő 

 6.  A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete 

vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében 

működő más közfeladatot ellátó szervek 

megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai 

 A változásokat követően 

azonnal 

 Az előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 

 7.  A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában 

álló, illetve részvételével működő gazdálkodó 

szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai 

címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus 

levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének 

neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének 

mértéke 

 A változásokat követően 

azonnal 

 Az előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 

 8.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított 

közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége 

(postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus 

levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai 

 A változásokat követően 

azonnal 

 Az előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 

 9.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított 

költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési 

szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az 

azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító 

okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, 

működési engedélye 

 A változásokat követően 

azonnal 

 Az előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 

 10.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok 

neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, 

valamint a főszerkesztő neve 

 A változásokat követően 

azonnal 

 Az előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 



 

 

 11.  A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve 

felügyeleti szervének, hatósági döntései 

tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult 

szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó 

szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló 

szervnek az 1. pontban meghatározott adatai 

 A változásokat követően 

azonnal 

 Az előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

   Adat  Frissítés  Megőrzés 

 1.  A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és 

alaptevékenységét meghatározó, a szervre 

vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi 

szervezetszabályozó eszközök, valamint a 

szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, 

az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 

hatályos és teljes szövege 

 A változásokat követően 

azonnal 

 Az előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 

 2.  Az országos illetékességű szervek, valamint a 

Kormány általános hatáskörű területi 

államigazgatási szerve esetében a közfeladatot 

ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló 

tájékoztató magyar és angol nyelven 

 A változásokat követően 

azonnal 

 Az előző állapot törlendő 

 3.  A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai  Negyedévente  Az előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 

 4.  Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb 

hatósági ügyekben ügyfajtánként és 

eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása 

esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, 

illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek 

(igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, 

alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító 

irat benyújtásának módja (helye, ideje), 

ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek 

intézését segítő útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez 

használt letölthető formanyomtatványok, az 

igénybe vehető elektronikus programok elérése, 

időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről 

 A változásokat követően 

azonnal 

 Az előző állapot törlendő 

 5.  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy 

költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások 

megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások 

igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért 

fizetendő díj mértéke, az abból adott 

kedvezmények 

 A változásokat követően 

azonnal 

 Az előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 
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 6.  A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott 

adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai 

(név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, 

időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, 

kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), 

az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő 

nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító 

adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - 

alaptevékenysége keretében - gyűjtött és 

feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a 

másolatkészítés költségei 

 A változásokat követően 

azonnal 

 Az előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 

 7.  A közfeladatot ellátó szerv nyilvános 

kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a 

kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés 

mértéke 

 Negyedévente  Az előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 

 8.  A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, 

az állampolgári közreműködés (véleményezés) 

módja, eljárási szabályai, a testületi szerv 

üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, 

döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve 

összefoglalói; a testületi szerv szavazásának 

adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza 

 A változásokat követően 

azonnal 

 Az előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 

 9.  A törvény alapján közzéteendő 

jogszabálytervezetek és kapcsolódó 

dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-

testületének nyilvános ülésére benyújtott 

előterjesztések a benyújtás időpontjától 

 Törvény eltérő 

rendelkezése hiányában a 

benyújtás időpontját 

követően azonnal 

 Az előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 

 10.  A közfeladatot ellátó szerv által közzétett 

hirdetmények, közlemények 

 Folyamatosan  Legalább 1 évig 

archívumban tartásával 

 11.  A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok 

szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk 

 Folyamatosan  Az előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 

 12.  A közfeladatot ellátó szervnél végzett 

alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, 

ellenőrzések nyilvános megállapításai 

 A vizsgálatról szóló 

jelentés megismerését 

követően haladéktalanul 

 Az előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 

 13.  A közérdekű adatok megismerésére irányuló 

igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti 

egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, 

az adatvédelmi felelős, vagy az információs 

jogokkal foglalkozó személy neve 

 Negyedévente  Az előző állapot törlendő 

 14.  A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére 

vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai 

adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk 

 Negyedévente  Az előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 

 15.  A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező 

statisztikai adatszolgáltatás adott szervre 

vonatkozó adatai 

 Negyedévente  Az előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 

 16.  Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló 

szerződések listája, amelyekben a közfeladatot 

ellátó szerv az egyik szerződő fél 

 Negyedévente  Az előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 



 

 

 17.  A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő 

közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására 

vonatkozó általános szerződési feltételek 

 A változásokat követően 

azonnal 

 Az előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 

 18.  A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös 

és egyedi közzétételi lista 

 A változásokat követően 

azonnal 

 Az előző állapot törlendő 

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a 

közadatok újrahasznosításáról szóló törvény 

szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok 

listája, valamint azok rendelkezésre álló 

formátuma 

A változásokat követő 15 

napon belül 

Az előző állapot 1 évig 

archívumban tartásával 

20. a 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására 

vonatkozó általános szerződési feltételek 

elektronikusan szerkeszthető változata 

A változásokat követő 15 

napon belül 

Az előző állapot törlendő 

21. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás 

céljából történő rendelkezésre bocsátásért 

fizetendő díjak általános jegyzéke 

A változásokat követő 15 

napon belül 

Az előző állapot törlendő 

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény 

szerinti jogorvoslati tájékoztatás 

A változásokat követő 15 

napon belül 

Az előző állapot törlendő 

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a 

közadatok újrahasznosításáról szóló törvény 

szerint kötött kizárólagos jogot biztosító 

megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a 

kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint 

a megállapodás egyéb lényeges elemeinek 

megjelölése 

A változásokat követő 15 

napon belül 

Az előző állapot törlendő 

III. Gazdálkodási adatok 

   Adat  Frissítés  Megőrzés 

 1.  A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) 

költségvetése, számviteli törvény szerinti 

beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról - a 

külön jogszabályban meghatározott módon és 

gyakorisággal - készített beszámolók 

 A változásokat követően 

azonnal 

 A külön jogszabályban 

meghatározott ideig, de 

legalább 5 évig 

archívumban tartásával 

 2.  A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak 

létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó 

összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és 

vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és 

rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az 

egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája 

és mértéke összesítve 

 Negyedévente  A külön jogszabályban 

meghatározott ideig, de 

legalább 1 évig 

archívumban tartásával 

 3.  A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből 

nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és 

fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek 

nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a 

támogatási program megvalósítási helyére 

vonatkozó adatok 

 A döntés meghozatalát 

követő hatvanadik napig 

 A külön jogszabályban 

meghatározott ideig, de 

legalább 1 évig 

archívumban tartásával 
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 4.  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, 

az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő 

gazdálkodással összefüggő - a külön 

jogszabályban meghatározott értékű - 

árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás 

megrendelésre, vagyonértékesítésre, 

vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű 

jog átadására, valamint koncesszióba adásra 

vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), 

tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés 

értéke, határozott időre kötött szerződés esetében 

annak időtartama 

 A döntés meghozatalát 

követő hatvanadik napig 

 A külön jogszabályban 

meghatározott ideig, de 

legalább 1 évig 

archívumban tartásával 

 5.  A koncesszióról szóló törvényben meghatározott 

nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók 

adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, 

pályázat eredménye) 

 Negyedévente  A külön jogszabályban 

meghatározott ideig, de 

legalább 1 évig 

archívumban tartásával 

 6.  A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai 

ellátására (így különösen társadalmi szervezet 

támogatására, foglalkoztatottai szakmai és 

munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, 

foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, 

szociális és sporttevékenységet segítő szervezet 

támogatására, alapítványok által ellátott 

feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, 

ötmillió forintot meghaladó kifizetések 

 Negyedévente  A külön jogszabályban 

meghatározott ideig, de 

legalább 1 évig 

archívumban tartásával 

 7.  Az Európai Unió támogatásával megvalósuló 

fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó 

szerződések 

 Negyedévente  Legalább 1 évig 

archívumban tartásával 

 8.  Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés 

az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött 

szerződésekről) 

 Negyedévente  Legalább 1 évig 

archívumban tartásával 

 

 

 



 

 

 

3. számú melléklet 
 

 

Közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentés 

Az igénylő személy vagy szervezet neve: 

………………………………………………………………………………………………….. 

Az igényelt közérdekű adat(ok) konkrét megjelölése: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Az adatkérés időpontja: …………………………..…… 

Az adatkérés teljesítésének módja (a megfelelő szövegrész aláhúzandó): 

Az adatokról szóbeli/írásbeli tájékoztatást kérek  

Az adatokat megtekintésre kérem rendelkezésre bocsátani 

Az adatokról másolat készítését igényelem 

 

Nyilatkozat 

Alulírott ……………………………….(név) nyilatkozom, hogy az igényem teljesítése során 

a felmerülő költségeket az Önkormányzat részére (a megfelelő szövegrész aláhúzandó): 

Megtérítem    Nem térítem meg. 

A nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy amennyiben a felmerülő költségeket nem 

vállalom az általam kért információkról csak olyan formában és módon kaphatok 

tájékoztatást, ami nem okoz költséget a ……………..Önkormányzatnak. Tudomásul veszem, 

hogy az igény visszavonása esetén az adatok előállításával összefüggésben visszavonásig 

felmerült költségeket köteles vagyok megfizetni. 

Az elkészített másolatot (a megfelelő szövegrész aláhúzandó) 

személyesen,  

postai úton,  

e-mail címen keresztül veszem át. 

Kérem biztosítani, a következő címen, illetőleg személyes átvételkor a következő elérési 

helyen kérek értesítést: 

Telefonszám: ……………………………………… 

Cím: ……………………………………………….. 

E-mail cím: ………………………………………... 

 

Kelt, ……201………………………………………….. 

 

       ………………………………….. 
          igénylő aláírása
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4. számú melléklet 

 

 

A közérdekű adatok másolatkészítésének költségei 

 

1.  A másolatkészítési költségen felül felszámításra kerül a mindenkori postai díjszabás 

szerinti postaköltség. 

 

2. Amennyiben az adatigénylő az adathordozót saját maga biztosítja, úgy csak a másolási 

költség és a munkadíj kerül felszámításra. 

 

 

Adathordozó Adathordozó 

költsége 

Másolási 

(festék, stb.) 

költség 

Munkadíj Összesen 

Papír 

(telefaxon is) 

(A/4-es méret) 

2 Ft+áfa/oldal 8 Ft+áfa/oldal 8 Ft+áfa/oldal 18 Ft+ÁFA/oldal 

Floppy lemez 40 Ft+áfa/lemez - 8 Ft+áfa/oldal 40 Ft+áfa + a 

tényleges 

oldalszám szerinti 

munkadíj 

CD  

lemez 

80 Ft+áfa/lemez - 8 Ft+áfa/oldal 80 Ft+áfa + a 

tényleges 

oldalszám szerinti 

munkadíj 

DVD  

lemez 

110 Ft+áfa/lemez - 8 Ft+áfa/oldal 110 Ft+áfa + a 

tényleges 

oldalszám szerinti 

munkadíj 

 

 



 

 

5. számú melléklet 

Megismerési nyilatkozat 

A szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a 

munkavégzésem során köteles vagyok betartani. 

 

 

Név  Beosztás Dátum  Aláírás 
 
Dr. Kovácsné Nagy Mária 

 

 

polgármester 

 

2018.06.27. 

 

 
dr. Szabó Bence 

 

 

jegyző 

 

2018.06.27. 

 

 

Ősziné Kaba Lívia 

 

 

Ary Erzsébet Óvoda 

vezetője 

 

 

2018.06.27. 

 

 

Gyurcsek Anna 

Öregek Egyesített 

Szociális Intézménye 

vezetője 

 

 

2018.06.27. 

 

 

Csabák István 

Mikszáth Kálmán 

Közművelődési 

Intézmény, Könyvtár 

és Ifjúsági Ház 

vezetője 

 

 

2018.06.27. 

 

 

Veres Ágnes 

Érsekvadkerti 

Intézmények 

Konyhája vezetője 

 

 

2018.06.27. 

 

 

Kovács János 

Gazdasági, Műszaki, 

Ellátó és Szolgáltató 

Szervezet vezetője 

 

 

2018.06.27. 

 

 

Kovács Csaba 

Érsekvadkert Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke 

 

 

2018.06.27. 

 

 

 



 

Az integrált kockázatkezelés  

eljárásrendje 
 

 

Egységes szerkezetben 
 

 

• ÉRSEKVADKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

• ÉRSEKVADKERTI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

• ARY ERZSÉBET ÓVODA 

• ÖREGEK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE 

• MIKSZÁTH KÁLMÁN KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY, KÖNYVTÁR 

ÉS IFJÚSÁGI HÁZ 

• ÉRSEKVADKERTI INTÉZMÉNYEK KONYHÁJA 

• GAZDASÁGI, MŰSZAKI, ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET 

• ÉRSEKVADKERT KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 

 

Hatályos: 2018. július 1-től 

 
Jóváhagyta: 

 

 

 
Dr. Kovácsné Nagy Mária 
            polgármester 

dr. Szabó Bence 
 jegyző 

 

 

 

           Ősziné Kaba Lívia            Gyurcsek Anna 

Ary Erzsébet Óvoda vezetője   Öregek Egyesített Szociális Intézménye vezetője 

 

 

 

  Csabák István                Veres Ágnes 

Mikszáth Kálmán Közművelődési                                Érsekvadkerti Intézmények Konyhája  

Intézmény, Könyvtár és Ifjúsági Ház                                                 vezetője 

                    vezetője         

 

 

 

                      Kovács János                                Kovács Csaba 

Gazdasági, Műszaki, Ellátó és Szolgáltató  Érsekvadkerti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

                    Szervezet vezetője         elnöke 
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Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.), valamint a 

költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 

31.) Korm. rendelet 6. §-ban foglaltak érvényesülése érdekében a szervezet integrált 

kockázatainak felmérésére és az integrált kockázatok kezelésére. 

 

  

I.  

Hatálya 
 

Az eljárásrend hatálya a foglalkoztatási jogviszonytól függetlenül kiterjed Érsekvadkert 

Község Önkormányzata, az Érsekvadkerti Polgármesteri Hivatal, az Ary Erzsébet Óvoda, az 

Öregek Egyesített Szociális Intézménye, a Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény, 

Könyvtár és Ifjúsági Ház, az Érsekvadkerti Intézmények Konyhája, a Gazdasági, Műszaki, 

Ellátó és Szolgáltató Szervezet és az Érsekvadkert Község Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata valamennyi szervezeti eleménél foglalkoztatott személyi állomány 

tevékenységével kapcsolatos magatartására, valamint a költségvetési szerv jogszabályoknak, 

célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működésére. 

 

II.  

Általános rész 
 

1. Az utasítás alkalmazásában: 

 

1) folyamatgazda: a  költségvetési szerv vezetője által kijelölt személy (1. sz. melléklet). 

 

2) szervezeti integritást sértő esemény: minden olyan esemény, amely a szervezetre 

vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a költségvetési szerv 

vezetője és az irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, 

értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér 

3) korrupció olyan jogszabályba, vagy közerkölcsbe ütköző cselekedet, aminek során 

valaki pénzért vagy más juttatásért, vagy juttatására való kilátásért cserébe 

jogosulatlan előnyhöz juttat másokat. Attól függően, hogy az előnyhöz juttató milyen 

pozícióban van, politikai, közigazgatási, gazdasági, stb. korrupcióról beszélhetünk. 

Megkülönböztethetünk passzív és aktív korrupciót.  

a) Passzív korrupciónak minősül az a szándékos cselekedet, amikor a tisztviselő 

saját maga vagy harmadik személy részére, közvetlenül vagy közvetítő útján 

bármiféle előnyt kér vagy kap, vagy ilyen előny biztosítására vonatkozó 

ígéretet fogad el azért, hogy hivatali kötelezettségeit megszegve járjon el, vagy 

tartózkodjék kötelezettségeinek teljesítésétől olyan módon, hogy azzal 

veszélyezteti az Európai Unió érdekeit. 

b) Aktív korrupció az a szándékos cselekedet, amikor bármely tisztviselő saját 

maga vagy harmadik személy érdekében, közvetlenül vagy közvetítő útján 

bármiféle előnyt ígér vagy biztosít egy tisztviselőnek azért, hogy hivatali 
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kötelezettségeit megszegve járjon el, vagy tartózkodjék kötelezettségeinek 

teljesítésétől oly módon, hogy azzal veszélyezteti az Európai Unió érdekeit. 

 

 

2. Az integrált kockázatkezelés célja: 

 

a) Az eljárásrend célja annak elősegítése, hogy a költségvetési szerv működésével 

kapcsolatosan felmerülő szervezeti integritást sértő események kezelése 

rendszerben történjen, a szervezeti integritást sértő események kialakulásának 

megelőzésére, bekövetkezése esetében annak feltárására, szükség esetén a 

felelősség megállapítására, intézkedések megtételére sor kerüljön. Az 

eljárásrend ennek érdekében rögzíti azokat a fogalmakat, eljárásokat, 

intézkedéseket, amelyek biztosítják a költségvetési szerv működése során 

előforduló szervezeti integritást sértő esemény ismételt előfordulásának 

megelőzését, és a feltárt események kezelését. 

b) A költségvetési szerv vezetésének feladata, hogy képes legyen válaszolni a 

költségvetési szerv azokra a kockázatokra, amelyek lényegi befolyással 

lehetnek a működésére és elősegítse az eredeti célok elérését. Ezzel együtt 

minimálisra csökkentse az ezeket veszélyeztető külső és belső tényezők 

bekövetkezésének esélyét, lehetséges hatását. 

c) A szabályozás a költségvetési szerv kockázatkezelési eljárásának - kockázat 

azonosítása, kezelése - meghatározására szolgál. Kockázatkezelés révén a 

szervezeti egység (osztályok, munkacsoportok,) feltárja a tevékenységében 

rejlő kockázatot, másrészt megelőzi annak bekövetkeztét, mérsékli a kár 

nagyságát. 

 

3. A szervezeti integritást sértő esemény fogalma: 

 

1) Minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályoktól, valamint a 

jogszabályi keretek között a költségvetési szerv vezetője és az irányító szerv által 

meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő 

működéstől eltér. 

 

2) A kockázat eredhet  

- véletlenszerű esemény, hiányos ismeret vagy információból, 

- szervezeti integritást sértő esemény, vagy a megvalósítás során fellépő egyéb 

hibákból (eredendő kockázat), 

- ellenőrzési hiányosságból (ellenőrzés elmaradása, gyengesége), a folyamatba 

épített ellenőrzés hiányából. 

 

4. Az integrált kockázatkezelés, személyi hatálya: 

 

1) A gazdálkodási folyamatok kockázat kezelése állandóan és folyamatosan 

alkalmazott ciklikus tevékenység, amely a vezetői feladatok szerves része. A 

kockázatkezelési rendszer működtetéséért a szervezeti egységek vezetői a 

felelősök. 

 

2) A kockázatkezelés alkalmazása során a szervezeti egységek vezetői jelöljék ki az 

adott kockázatok folyamat gazdáit saját felelősségi körükön belül. 
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A kockázatkezelők felelőssége a tevékenységi területükön a tervezés, végrehajtás és 

a folyamatba épített ellenőrzés során a kockázati tényezők azonosítása, a 

bekövetkezés valószínűsítése, a kockázati hatás mérése, a szükséges intézkedések 

meghozatala, a kockázatok nyilvántartása és nyomon követése. 

 

3) A kockázatelemzés felöleli a költségvetési szerv valamennyi tevékenységi területét. 

 

4) A munkacsoportok a területükön kialakított kockázat elemzést kétévente, illetve 

szervezeti vagy munkafolyamat változás esetén soron kívül, vizsgálják felül. 

 

  

III.  

A végrehajtás szabályai 
 

1. A kockázat azonosítása, értékelése: 

 

1) A kockázat azonosítás célja, hogy a kockázat felelősök megállapítsák, melyek a 

szervezet célkitűzéseit veszélyeztető kockázatok. 

 

2) A kockázatok azonosítását kockázatvizsgálattal, a kockázatkezelő által kifejezetten 

erre a célra létrehozott munkacsoport évente végzi. 

 

3) A munkacsoport munkamódszere: az érintett területek munkatársaival folytatott 

interjú, mely alapján a munkacsoport egy közös megbeszélésen kialakítja a 

kockázati térképét. 

 

4) A kockázati térkép kialakításának menete: 

- az adott szakterületen a kockázatok szempontjából vizsgált tevékenységek 

és fő folyamatok meghatározása, 

 - a szervezet fő célkitűzéseinek meghatározása, illetve megismerése, 

- az egyes tevékenységekhez, folyamatokhoz kapcsolódó kockázatok 

meghatározása, nem kell meghatározni a szervezet célkitűzéseit nem érintő 

kockázatokat, 

- az egyes kockázatokhoz tartozó bekövetkezési valószínűségek, a várható 

gazdasági következmények, valamint ezek ismeretében a kockázat 

mértékének meghatározása. 

 

5) A kockázati térkép tartalmazza a tevékenység megnevezését, a tevékenységhez 

kapcsolódó kockázatot, a kockázatkezelésre vonatkozó javaslatot, a tevékenység 

valószínűségét, a kockázat bekövetkezésének gazdasági következményét/hatását és 

a kockázat mértékét. 

 

6) A kockázati térkép elkészítéséről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza  

- a kockázat kezelőhöz tartozó területek következő időszakra vonatkozó fő 

célkitűzéseit, 

- a nehezen kezelhetőnek minősített kockázatokat, 

- a kockázatokhoz kapcsolódó meglévő, működő kontrollokat, 

- a kockázatokra vonatkozóan szükséges kiemelt intézkedéseket és a 

felelősök megnevezését, 

- kockázati térképet. 
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7) A jegyzőkönyv elkészítése a kockázatkezelő feladata, és a költségvetési szerv 

vezetője hagyja jóvá. 

 

8) A kockázatok azonosításakor ki kell térni a lehetséges külső (infrastrukturális, 

gazdasági, jogi, szabályozási, környezetvédelmi, piaci, elemi csapások), valamint 

belső (pénzügyi, tevékenységi, emberi erőforrás) hatásra kialakuló kockázatokra. 

 

9) A kockázatértékelés célja annak megállapítása, hogy a beazonosított kockázatok 

milyen mértékben befolyásolják a költségvetési szerv fő célkitűzéseit. 

10) Az értékelés során a munkacsoport minden egyes, az előző pont alapján 

tevékenységhez rendelt és azonosított kockázat bekövetkezésének valószínűségét, 

illetve az annak bekövetkeztéből származó veszteséget 1-től 5-ig terjedő skálán 

osztályozza „Bekövetkezés valószínűsége”, illetve „A kockázat bekövetkezésének 

gazdasági hatása” oszlopában feltünteti. A „Kockázat mértéke” a két tényező 

értékének szorzatából számított kockázati érték szerepel. A két tényező 

osztályozásánál használatos minősítési rendszert és az azokból származtatott 

kockázati értékeket az alábbi kockázati mátrix szemlélteti. 

 Hatás  Jelentéktelen  Alacsony  Közepes  Jelentős  Meghatározó 

 Valószínűség    1  2  3  4  5 

 Valószínűtlen  1  1  2  3  4  5 

 Ritka  2  2  4  6  8  10 

 Lehetséges  3  3  6  9  12  15 

 Valószínű  4  4  8  12  16  20 

 Majdnem 

biztos 

 5  5  10  15  20  25 

A mátrixban szereplő értékek alapján a kockázat mértéke az alábbi besorolású lehet: 

- 1 és 5 között kismértékű, 

- 6 és 10 között kezelhető, 

- 12 és 25 között nehezen kezelhető 

kockázati értéket jelölnek. 

 

2.  A kockázatok kezelése: 

 

1) A kockázatok kezelésének célja a kockázati tényezők hatásának mérséklése, vagy 

azok elkerülése. 

 

2) Az elemzés során feltárt és beazonosított kockázatokra a bekövetkezésük 

valószínűségével arányos megelőző jellegű intézkedéseket kell hozni.  
 

 

3) A kockázatokra adható válaszok a következő stratégiákra épülhetnek: 

 - kockázat átadása (pl. biztosítás révén) 

 - kockázat elviselése (pl. válaszintézkedés nagy költségei miatt) 

 - kockázat kezelés (célja a kockázat elfogadható szintre való csökkentése) 

- kockázatos tevékenység befejezése (pl. saját kivitelezés helyett külső 

vállalkozás bevonása). 
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4) A választott intézkedés, kockázatkezelés hatását is fel kell mérni, értékelni. A 

válaszintézkedés nem okozhat az elvárt eredménynél nagyobb ráfordítást. 

 

5) A kockázatkezelési feladattal megbízott munkavállaló köteles a kockázatkezelő felé 

jelenteni, ha a kockázatkezelési intézkedés nem hatékony, új 

intézkedésre/módszerre van szükség, illetve a kockázat bekövetkezésének anyagi 

következményeiről. 

 

6) Kiemelt kockázatok esetében a kockázatkezelő ilyen esetben azonnal tájékoztatja 

az költségvetési szerv vezetőjét, aki meghozza a megfelelő további intézkedéseket: 

intézkedik a terület/tevékenység ellenőrzéséről, folyamatos jelentést kér, helyszíni 

vizsgálatot tart, vagy felkéri a belső ellenőrt vizsgálat elvégzésére. 

 

7) A kockázatkezelők és a kockázat kezelési feladatokat ellátók részére feladataikat a 

munkaköri leírásokban is rögzíteni kell. 

 

8) A folyamatba épített ellenőrzés keretében a kockázatkezelők kötelesek a 

kockázatkezelési feladatok végrehajtását ellenőrizni, és felülvizsgálni. 
 

 

IV.  
A kockázatok nyilvántartása, nyomon követése 

 

1) A feltárt kockázatok közül a jegyzőkönyvek szerinti nehezen kezelhető 

kockázatokat kell a kockázatkezelőknek nyilvántartásba venni. A nyilvántartás 

tartalmazza a kockázat leírását, a kockázat felelősét (folyamatgazda), a kockázat 

csökkentése érdekében javasolt intézkedéseket a 2. számú melléklet szerinti 

formában. 

 

2) Az egyes területek nyilvántartásait a költségvetési szerv vezetője részére évente be 

kell mutatni. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

1.számú melléklet 

 

 

 

Megbízólevél 

 
Alulírott …………………………..a ……………………………. költségvetési szerv vezetője 

megbízom név:…………………………..munkakör:……………………………….., hogy az 

költségvetési szerv, szervezeti integritás bejelentések kezelésének eljárásrendjéről szóló 

utasításomnak megfelelően, lássa el az integritás folyamatgazda feladatokat. 

Jelen megbízás az aláírás dátumától a megbízás visszavonásáig szól.    

 

Érsekvadkert, ……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ………………………………… 

                                                                                Költségvetési szerv vezetője 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

2. sz. melléklet 

 

 

 

KOCKÁZAT NYILVÁNTARTÁS 

 

 

………………….ÉV 

 

 

 

ssz Kockázat leírása Tett, vagy teendő 

intézkedések 

Felelős megnevezése 

 ……………tevékenység terén:   

1.    

2.    

3.    

 ……………tevékenység terén:   

1.    

2.    

3.    

 ……………tevékenység terén:   

1.    

2.    

3.    

 ……………tevékenység terén:   

1.    

2.    

3.    

 ……………tevékenység terén:   

1.    

2.    

3.    

 ……………tevékenység terén:   

1.    

2.    

3.    

 

 

 

 

kockázatkezelő 

 

 

 

 

   



 

ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁS 

SZÁMVITELI POLITIKÁBAN NEM 

SZABÁLYZOTT KÉRDÉSEINEK 

SZABÁLYZATA 
 

Egységes szerkezetben 

 

• ÉRSEKVADKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

• ÉRSEKVADKERTI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

• ARY ERZSÉBET ÓVODA 

• ÖREGEK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE 

• MIKSZÁTH KÁLMÁN KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY, KÖNYVTÁR 

ÉS IFJÚSÁGI HÁZ 

• ÉRSEKVADKERTI INTÉZMÉNYEK KONYHÁJA 
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Bevezetés 

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 

13. § (2) bekezdésében foglalt előírás alapján a költségvetési szervnek belső szabályzatban 

rendezni kell a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó és pénzügyi kihatással bíró, 

jogszabályban nem szabályozott kérdéseket.  

Ennek megfelelően Érsekvadkert Község Önkormányzata, az Érsekvadkerti Polgármesteri 

Hivatal, az Ary Erzsébet Óvoda, az Öregek Egyesített Szociális Intézménye, a Mikszáth 

Kálmán Közművelődési Intézmény, Könyvtár és Ifjúsági Ház, az Érsekvadkerti Intézmények 

Konyhája, a Gazdasági, Műszaki, Ellátó és Szolgáltató Szervezet és az Érsekvadkert Község 

Roma Nemzetiségi Önkormányzata anyag- és eszközgazdálkodásával összefüggő, a 

számviteli politikában nem szabályozott feladatait az Ávr. 13. §. § (2) bekezdés d) pontja 

alapján a következők szerint szabályozzuk:  

 

I. 

Általános rész 

 

1. A Szabályzat célja: az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában, illetve belső 

szabályzatokban nem rendezett kérdések szabályozása. 

 

2. A Szabályzat hatálya: 

a) Személyi hatálya kiterjed az önkormányzat anyag és eszközgazdálkodással 

kapcsolatba kerülő valamennyi fő- és részfoglalkozású dolgozójára, illetve az 

anyaggazdálkodási eljárásban résztvevő más szervezetek dolgozóira egyaránt.  

b) Tárgyi hatálya kiterjed az anyagi forgóeszközök teljes körére a beszerzésüktől a 

felhasználásig, függetlenül attól, hogy az önkormányzat alap-, vagy vállalkozási 

tevékenységének a folyamatában vesz részt.  

Továbbá kiterjed a beszerzett, előállított anyagokra, és a meghatározott használatra 

kiadott készletekre, kis értékű tárgyi eszközökre is. 

 

3. A Szabályzat a számviteli politikában, a vagyongazdálkodási szabályzatban, a beszerzések 

lebonyolításának szabályzatában és a közbeszerzési szabályzatban rendezett kérdésekre 

nem terjed ki. 

 

II.  

Befektetett eszközökkel való gazdálkodás 

 

1. A befektetett eszközökkel (immateriális javak, tárgyi eszközök) való gazdálkodás 

szabályait (beszerzés, létesítés, értékelés, nyilvántartás, használat, hasznosítás, selejtezés) 

a számviteli politika, a vagyongazdálkodási szabályzat, a közbeszerzési szabályzat és a 

beszerzések lebonyolításának szabályzata tartalmazza. 

 

2. A befektetett eszközök – mint a nemzeti vagyon része – az Önkormányzat jogszabályban, 

vagy belső szabályzatban meghatározott feladatainak ellátásához használhatók. 

 

3. A Képviselő-testület az Önkormányzat eszközök magáncélú használatát különösen 

indokolt esetben engedélyezheti. A magáncélú használat nem eredményezheti a közösségi 

célok (kötelező, illetve önként vállalt önkormányzati feladatok) elmaradását, illetve az 

ellátás színvonalának csökkenését. 

 



4. Az Önkormányzat tulajdonában levő vagyontárgyak magáncélú használatáért az 

Önkormányzat térítési díjat állapít meg, ennek részletes szabályait az Önköltség számítási 

szabályzat tartalmazza. 

 

5. Az Önkormányzat eszközeinek magáncélú térítésmentes (ingyenes) használata kivételes 

esetekben, önkormányzati feladatokhoz kötötten, a Képviselő-testület határozatában 

foglalt feltételek mellett engedélyezhető. 

 

III. 

Anyagokkal (készletekkel) való gazdálkodás 

 

1. Anyag (készlet) gazdálkodáson azon teendők folyamatát kell érteni, amellyel az 

önkormányzat tevékenységének végzéseihez szükséges anyagokat (anyagi 

forgóeszközöket) meghatározott időre és helyen, az előírt minőségben és mennyiségben 

biztosítja a gazdálkodás céljaihoz igazodó mértékű készletállomány betartásával. 

 

2. Az anyag (készlet) gazdálkodás, az önkormányzat tevékenységének végzéséhez szükséges 

anyagi – műszaki ellátásának egyik részterületét képezi. 

 

3. Az anyaggazdálkodásnak komplexen kell részt vennie az önkormányzat alap- és 

vállalkozási tevékenységeinek megoldásában, ennek során igazodnia kell az 

önkormányzat általános pénzügyi helyzetéhez és a költségvetési tervben meghatározott 

feladatai nagyságrendjéhez és összetételéhez. 

 

4. Tartalmilag az önkormányzat tevékenységeinek folytatásához szükséges, valamint a 

költségvetési évben szükségessé váló anyagféleségekkel kapcsolatos ellátási, készletezési 

és gazdálkodási folyamatokat foglalja magában. 

 

IV. 

Anyag- és eszközgazdálkodás rendszere 

 

Érsekvadkert Község Önkormányzatára, az Érsekvadkerti Polgármesteri Hivatalra, az Ary 

Erzsébet Óvodára, az Öregek Egyesített Szociális Intézményére, a Mikszáth Kálmán 

Közművelődési Intézmény, Könyvtár és Ifjúsági Házra, az Érsekvadkerti Intézmények 

Konyhájára, a Gazdasági, Műszaki, Ellátó és Szolgáltató Szervezetre és az Érsekvadkert 

Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatára vonatkozó számlarend szabályozza a 

készletekre vonatkozó előírásokat. 

 

1. Készletek közé tartoznak: 

▪ vásárolt készletek, 

▪ átsorolt, követelés fejében átvett készletek, 

▪ egyéb készletek, 

▪ befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek, 

▪ növendék-, hízó és egyéb állatok. 

 

2. Az önkormányzat a vásárolt készleteket, és a saját termelésű készleteket elkülönítetten 

tárolja.  

 

3. A kisértékű tárgyi eszközöket azonnal használatba kerülnek. 

 



4. Anyag- és eszközgazdálkodási szabályzatot a Számlarend előírásaival kell alkalmazni. 

 

 

V. 

Záró rendelkezés 

 

A Szabályzat 2018. július 1. napján lép hatályba.  

 

A Jegyzőnek kell gondoskodni, hogy a Szabályzatban foglalt előírásokat az érintett 

munkatársak megismerjék, annak tényét a Szabályzat mellékletében szereplő megismerési 

nyilatkozaton aláírásukkal igazolják a hatálybalépés napjával egyidejűleg. 

 

Jelen Szabályzat rendelkezéseit valamennyi önkormányzati intézménnyel meg kell ismertetni. 

 

Érsekvadkert, 2018. június 26. 
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                                                                         melléklet 

 

Megismerési nyilatkozat  

 

 

A szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a 

munkavégzésem során köteles vagyok betartani. 
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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1.1. A dokumentum hatálya  

 
(1) A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.  

(XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdésében (a továbbiakban: Bkr.) foglaltaknak 

megfelelően Érsekvadkert Község Önkormányzata, az Érsekvadkerti Polgármesteri Hivatal, 

az Ary Erzsébet Óvoda, az Öregek Egyesített Szociális Intézménye, a Mikszáth Kálmán 

Közművelődési Intézmény, Könyvtár és Ifjúsági Ház, az Érsekvadkerti Intézmények 

Konyhája, a Gazdasági, Műszaki, Ellátó és Szolgáltató Szervezet és az Érsekvadkert Község 

Roma Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban:Intézmények) működése során a 

szervezeti integritást sértő események kezelésére az alábbi eljárásrendet kell alkalmazni. Az 

integritási és korrupciós kockázatok fogalmi meghatározását, a kockázatok felmérését, 

kezelését az Integrált Kockázatkezelési Szabályzat tartalmazza.  

 

(2) A belső ellenőrzési, adatvédelmi, minőségirányítási, informatikai tevékenység során 

megállapított szabálytalanságok, nem megfelelőségek, incidensek kezelése a belső 

ellenőrzésre, az adatvédelemre, a minőségirányításra, az informatikai biztonságra vonatkozó 

jogszabályok és belső szabályzatok előírása alapján történik.  

(3) Jelen Szabályzat előírásaitól eltérni indokolt esetben, az intézményvezető előzetes írásbeli 

jóváhagyásával lehetséges.  

 

2. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 
 

2.1. A szervezeti integritást sértő események kezelési rendjének célja, tartalma 

 
(1) Az eljárásrend célja annak elősegítése, hogy az Intézmények működésével kapcsolatosan 

felmerülő szervezeti integritást sértő események kezelése egységes rendszerben történjen, 

kialakulásának megelőzésére, a bekövetkezése esetében annak feltárására, szükség esetén a 

felelősség megállapítására, intézkedések megtételére sor kerüljön. Az eljárásrend ennek 

érdekében rögzíti azokat a fogalmakat, eljárásokat, intézkedéseket, amelyek biztosítják az 

Intézményműködése során előforduló szervezeti integritást sértő esemény ismételt 

előfordulásának megelőzését, és a feltárt események kezelését.  

 
(2) Jelen eljárásrend része a belső kontrollrendszernek [az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 69. § (1) bekezdésében meghatározott fogalom], amely tartalmazza mindazon 

elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, amelyek alapján az Intézményérvényesíti a 

feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, 

gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.  

 
2.2. A szervezeti integritást sértő esemény fogalma, jellemzői  

 

2.2.1. A szervezeti integritást sértő események fogalma, kiemelt jelentőségű 

esemény  

 
(1) Szervezeti integritást sértő esemény: minden olyan esemény, amely a szervezetre 

vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi keretek között a költségvetési szerv vezetője 

és az irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek 

megfelelő működéstől eltér.  



 
(2) A szervezeti integritást sértő esemény fogalom mind a korábbi „szabálytalanságok” 

fogalmi körét, mind az íratlan és egyéb értékalapú szabályok (visszaélés, csalás, korrupció) 

megsértésének eseteit lefedi, megfelelve az integritás legszélesebb értelemben vett 

definíciójának.  

 
(3) A szervezeti integritást sértő esemény körébe tartozik egyebek mellett a valamely hatályos 

jogszabály, az Intézmény belső szabályzata szándékos vagy gondatlan megszegésével 

elkövetett olyan tevékenység vagy mulasztás, amely az Intézmény működési rendjét, a 

költségvetési, illetve a vagyongazdálkodást, az állami feladatellátás bármely tevékenységét 

sérti vagy veszélyezteti.  

 
(4) A szervezeti integritást sértő esemény fogalomköre széles, a korrigálható kisebb 

mulasztásoktól, munka közben előforduló hiányosságoktól kezdve ide tartoznak a súlyosabb 

büntető-, szabálysértési ügyek, valamint kártérítési eljárás megindítására okot adó 

cselekmények.  

 
(5) Az alább felsorolt szervezeti integritást sértő esemény bármelyike bekövetkezése esetén az  

kiemelt jelentőségűnek minősül:  

 

a) az Intézmény zavartalan működését súlyosan sértő,  

 

b) az Intézmény döntéshozó testületi szerveinek a működését veszélyeztető,  

 

c) az Intézményre háruló nyilvántartási, bejelentési, tájékoztatási kötelezettség elmulasztását 

eredményező,  

 

d) az Intézmény hírnevét károsan befolyásoló,  

 

e) amely eset önmagában is alkalmas az Intézményfelügyeleti szerv általi elmarasztalására, 

esetleges jogkövetkezmény kiváltására,  

 

f) az Intézmény szervezetén belül működő valamely szervezeti egységben megvalósult olyan 

esemény, amely jelentősen akadályozza más szervezeti egység feladatellátását,  

 

g) az 500 000 forintot meghaladó vagyoni hátránnyal járó, vagy olyan szervezeti integritást  

sértő esemény, amely következtében az intézményellen akár jogi lépések, perek indulhatnak.  

 

2.2.2. A szervezeti integritást sértő események általános jellemzői  

 
(1) A szervezeti integritást sértő események lehetnek:  

 

a) szándékosan okozott tevékenységek (félrevezetés, csalás, sikkasztás, 

vesztegetés,szándékosan okozott szabálytalan kifizetés stb.),  

 

b) gondatlanságból okozott tevékenységek (figyelmetlenség, hanyag magatartás stb.).  

 

(2) A szervezeti integritást sértő események a gyakoriságot tekintve lehetnek:  

 

a) egyszeri,  



b) ismételt,  

 

c) rendszeres (legalább 3 alkalommal elkövetett szervezeti integritást sértő esemény).  

 

(3) A szándékosság kérdése a megfelelő szankciók kiszabásakor értékelendő.  

 

2.3. A szervezeti integritást sértő események megelőzésével és kezelésével kapcsolatos 

felelősségek  
 

(1) A szervezeti integritást sértő események megelőzése és kezelése (az eljárásrend 

kialakítása, a szükséges intézkedések meghozatala) az intézményvezető felelőssége, akinek e 

felelőssége és feladata a szervezeti struktúrában meghatározott szervezeti egységek vezetői 

hatáskörének, felelősségének és beszámoltathatóságának szabályozottságán keresztül valósul 

meg.  

 
(2) A Szervezeti és Működési Szabályzatban (a továbbiakban: SZMSZ) meghatározott 

vezetők feladata és felelőssége a szabályozottság és a szabályok betartásának biztosítása, 

amely a szervezeti integritást sértő események megelőzésének elsődleges eszköze és a 

megfelelő kontrollfolyamatok működtetésével érhető el.  

 
(3) Ennek érdekében a vezetők alapvető kötelezettsége, hogy  

 

a) a jogszabályoknak megfelelő szabályozások alapján működjön a szervezet, és ennek 

érdekében a szükséges, feladatkörükhöz tartozó szabályozások előkészítésre kerüljenek,  

 

b) a szabályozottságot, valamint a szabályok betartását minden vezető folyamatosan kísérje 

figyelemmel, amely elsődleges feltétele a szervezeti integritást sértő események 

megelőzésének,  

 

c) szervezeti integritást sértő esemény észlelése esetén minél gyorsabban kellően hatékony 

intézkedés történjen annak érdekében, hogy a szervezeti integritást sértő esemény 

megszüntetésre, a hibás belső szabályozás helyesbítésre kerüljön,  

 
d) a helytelen alkalmazási gyakorlat megszüntetése mellett indokolt esetben a személyi 

felelősség megállapításra kerüljön, a szükséges intézkedések megvalósuljanak.  

 

(4) Az Intézmény működését érintő, folyamatosan aktualizált belső szabályzatok és az egyéb 

belső szabályozó dokumentumok (körlevelek, utasítások stb.) az Intézményszerverén található 

Szabályzattárából, illetve az intranetről érhetők el (honlap). 

 
(5) Minden szervezeti egység vezetője felelős a feladatkörébe tartozó szakterületen észlelt 

szervezeti integritást sértő esemény ismételt előfordulásának megelőzéséhez szükséges 

intézkedések megtételéért, a bekövetkezett esemény feltárásáért, szükség esetén annak 

dokumentálásáért, továbbá indokolt esetben a felelősségre vonással és a hiányosságok 

megszüntetésével kapcsolatos intézkedések kezdeményezéséért és megvalósításuk 

ellenőrzéséért.  

 

(6) A munkatársak és az egyéb foglalkoztatási jogviszonyban lévők (a továbbiakban együtt: 

munkatársak) konkrét feladatát, hatáskörét, felelősségét a munkaköri leírások tartalmazzák.  

(7) Valamennyi munkatárs feladata és kötelessége az észlelt szervezeti integritást sértő 

esemény jelzése a vezető felé a szolgálati út betartásával és megszüntetésük érdekében 



javaslatok tétele, valamint az elrendelt intézkedések megvalósítása. A hivatali (szolgálati) utat 

az Intézmény SZMSZ-e szerint kell értelmezni.  

 

(8) A szabályszerű működést, illetve tevékenységet a szabálytalanságok megelőzése, illetve 

feltárása érdekében a Bkr. 21. §-ában foglaltak szerint a belső ellenőrzéséves ellenőrzési terv 

keretében ellenőrzi.  

 
(9) A belső ellenőr, mint a belső kontrollrendszer működtetését koordináló,az intézményi 

szervezeti integritást sértő események nyilvántartásának felelőse, jogosult a belső 

kontrollrendszer működtetése keretében monitorozni és kérdést intézni az érintett 

szakterületekhez a szervezeti integritást sértő esemény kezelése tárgyában.  

 
(10) A pénzügy koordinálja és nyilvántartja az intézményvezető által elrendelt, a szervezeti 

integritást sértő eseményekkel kapcsolatos kártérítési ügyeket, valamint előkészíti és 

nyilvántartja a szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos szabálysértési és 

büntetőügyek kezdeményezését.  

 
(11) A munkáltatói jogkör gyakorlója elkészíti, és jogi szempontból ellenőrzi, a gazdasági 

vezetőpénzügyi szempontból ellenjegyzi, a kártérítési eljárás dokumentumait. A szervezeti 

integritást sértő eseményekkel kapcsolatos kártérítési-, szabálysértési-, büntető eljárás 

dokumentumát a munkaügy az érintett munkatárs személyi anyagában tartja nyilván.  

 
2.4. A szervezeti integritást sértő eseményészlelése, feltárása  

 
A szervezeti integritást sértő eseményészlelése az Intézmény munkatársai, vezetői, az 

ellenőrzést végző belső és külső szervek, valamint egyéb külső személy részéről történhet.  

 
2.4.1. Az Intézmény munkatársa által észlelt szervezeti integritást sértő esemény, 

a bejelentő védelme, elismerése 
 

(1) Amennyiben a szervezeti integritást sértő eseményt munkatárs észleli, soron kívül köteles 

értesíteni – a hivatali út betartásával – a közvetlenül felette álló vezetőt.  

 

(2) Amennyiben a munkatárs úgy ítéli meg, hogy közvetlen felettese az adott ügyben érintett, 

akkor a vezető felettesét kell értesítenie.  

 
(3) Amennyiben a bejelentő nevének elhallgatását kéri, úgy az eljárás folyamatában 

biztosítani kell adatainak a zárt kezelését, amelyet csak irányítási jogköre alapján az 

intézményvezető ismerhet meg.  

 
(4) A bejelentést tevő személlyel szemben nem alkalmazható semmiféle hátrányos elbánás, 

jelentéséért – kivéve a szándékosan valótlan tartalommal megtett jelentést – felelősségre nem 

vonható.  

 
(5) A bejelentőt – amennyiben bejelentése alapján az ügy feltárásra került –a szervezeti 

egység vezetője javaslatára a munkáltatói jogkör gyakorlója erkölcsi elismerésben 

(munkáltatói dicséret) részesítheti.  

 
2.4.2. Intézményi vezető által észlelt szervezeti integritást sértő esemény  



(1) A munkatárs által a vezetőnek jelzett, vagy a vezető által észlelt szervezeti integritást sértő 

esemény esetén amennyiben az lehetséges, saját hatáskörben, az SZMSZ szerint 

meghatározott feladat-, hatáskör és felelősségi rendnek megfelelően kell a szervezeti 

integritást sértő esemény megszüntetése érdekében a szükséges intézkedést meghozni.  

 
(2) Ha a szervezeti integritást sértő eseményről értesített, vagy azt maga észlelő vezető a 

szervezeti integritást sértő eseményt valósnak vélelmezi, de úgy ítéli meg, hogy az saját 

hatáskörben csak részben szüntethető meg, köteles értesíteni a szervezeti integritást sértő 

esemény megszüntetésére hatáskörrel rendelkező vezetőt.  

 
(3) Amennyiben a megkeresés nem vezet eredményre, a szervezeti hierarchiában felette álló 

vezetőt – az esemény súlyosságától függően szükség szerint az intézményvezetőt–kell 

értesítenie, csatolva a kapcsolódó dokumentumokat és az ügyre vonatkozó véleményét, az ügy 

további kivizsgálására vonatkozó javaslatát.  

 
(4) Kiemelt jelentőségű szervezeti integritást sértő esemény esetén irányítási jogköre alapján 

az intézményvezetőt kell haladéktalanul értesíteni, aki kezdeményezi a szervezeti integritást 

sértő esemény kivizsgálását. 

 
2.4.3. Külső ellenőrzési szerv által észlelt szabálytalanság  

 
(1) Külső ellenőrzési szerv (a Magyar Államkincstár, az irányító szerv, illetve a felsorolt 

szervezetek megbízottjai által végzett ellenőrzés) által végzett ellenőrzés szabálytalanságra 

vonatkozó megállapításait az ellenőrzési jelentés tartalmazza.  

 
(2) Az (1) bekezdésben felsorolásra nem került további külső ellenőrzési szerv (ÁNTSZ, 

OEP, munka-és tűzvédelmi hatóságok, stb.) által végzett ellenőrzés szabálytalanságra 

vonatkozó megállapításait az ellenőrzésről készült, az Intézményrészére megküldött 

dokumentum tartalmazza.  

 
2.4.4. Külső személy által észlelt szervezeti integritást sértő esemény 
 

(1) Amennyiben külső személy – szerződéses partner, intézmény, állampolgár – jelzi a 

szervezeti integritást sértő eseményt, az érintett szervezeti egység vezetőjének a bejelentést 

érdemben kell megvizsgálnia – írásbeli bejelentés esetén az érintett szervezeti egységhez 

érkezést követő 30 napon belül.  

 

(2) Ha nem az érintett szervezeti egységhez érkezett a jelzés, azt az érkezést követő legfeljebb 

3 napon belül továbbítani kell az érintett szervezeti egység részére.  

 

(3) A bejelentőt – amennyiben az ügy azt lehetővé teszi, és a bejelentő elérhetősége 

rendelkezésre áll –a rá vonatkozó mértékben tájékoztatni kell a megtett intézkedésekről.  

 (4) A külső személy által észlelt szervezeti integritást sértő eseményesetén követendő eljárás 

megegyezik a (2.4.2.) bekezdésben meghatározottakkal.  

 
2.5. A szervezeti integritást sértő esemény megszüntetésére tett intézkedések  

 
2.5.1. A szabálytalanság megszüntetése, kiemelt jelentőségű szabálytalanság 

esetén követendő eljárás  



 
(1) A munkatárs által önellenőrzéssel észlelt, illetőleg a belső kontrollrendszer keretében az 

előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés során kiszűrt, a hatáskörrel rendelkező szervezeti 

egység vezetője által elrendelt javítással, helyesbítéssel megszüntethető hiba korrigálása nem 

igényel szabálytalansági eljárást.  

 

(2) A szabálytalanság megszüntetésére a hatáskörrel rendelkező vezetőnek (szervezeti egység 

vezetője, illetve a hierarchiában a szervezeti egység vezető felett lévő, hatáskörrel rendelkező 

vezető) kell intézkednie.  

 

(3) Kiemelt jelentőségű esetben - irányítási jogköre alapján – az intézményvezető 

szabálytalansági eljárást kezdeményez.  

 
(4) Nem kell új szabálytalansági eljárást lefolytatni ugyanolyan típusú szabálytalanság 

észlelésekor, ha már megkezdődött, de még nem zárult le az esettel megegyező, folyamatban 

lévő eljárás.  

 

(5) A szabálytalanság kivizsgálásában nem vehet részt, aki elfogult, akitől az ügy tárgyilagos 

megítélése nem várható el.  

 
2.6. A szervezeti integritást sértő esemény megszüntetése  

 
2.6.1. Vezetői intézkedést igénylő szervezeti integritást sértő esemény  

 
(1) A szervezeti integritást sértő eseménnyel érintett szervezeti egység vezetője – amennyiben 

az lehetséges – saját hatáskörben, a szervezeti integritást sértő esemény észlelésétől számított 

legfeljebb 8 munkanapon belül köteles a megszüntetetés érdekében a szükséges intézkedést 

megtenni, majd az ügy tanulságairól tájékoztatást nyújt a hasonló tevékenységben érintett 

munkatársak részére, felhívja a figyelmüket a szervezeti integritást sértő esemény 

elkerülésére.  

 

(2) Amennyiben a szervezeti integritást sértő esemény több szervezeti egység 

közreműködésével szüntethető csak meg, a szervezeti integritást sértő eseménnyel érintett 

szervezeti egység vezetője javaslatot tesz a hierarchiában felette álló vezetőnek a szervezeti 

integritást sértő esemény eseti munkacsoport útján történő rendezésére.  

 

(3) A szervezeti integritást sértő eseményről értesített vezető az eseti munkacsoportot 

irányítási területén belüli szervezeti egységek bevonásával jogosult létrehozni és 

meghatározni az eseti munkacsoport vezetőjét, az eljárás határidejét, dokumentációs igényét, 

az intézkedési terv készítési kötelezettséget, az intézkedési terv megvalósulásának 

figyelemmel kísérését, a visszacsatolás módját. Ha a jelzett szervezeti integritást sértő 

esemény megszüntetése ezen szervezeti kereteken túlmutat, a megkeresett vezető a fenntartó 

szakmai tanácsadóútján kezdeményezi a szervezeti integritást sértő esemény megvizsgálását 

és megszüntetését.  

 
(4) Kiemelt jelentőségű szervezeti integritást sértő esemény feltételezése esetén a 

szabálytalansággal érintett szervezeti egység vezetője haladéktalanul értesíti az irányítási 

jogköre alapján intézkedésre jogosult intézményvezetőt, a vonatkozó információk 

megküldésével.  

 



2.6.2. Az eseti munkacsoport által folytatott kivizsgálás folyamata  

 
(1) Az eljárássorán a munkacsoport:  

 

a) Összegyűjti az adatokat, információkat, meghallgatja az érintetteteket;  

 

b) Értékeli az adatokat, információkat;  

 

c) Megoldási javaslatot készít a nemkívánatos helyzet kezelésére (intézkedési terv 

készítése – feladat, felelős, határidő megjelöléssel);  

 

d) Az eseti bizottságot elrendelő vezető útmutatása szerint dokumentálja az eljárását;  

 

e) Jóváhagyásra elkészíti a javasolt intézkedési tervet;  

 

f) A jóváhagyott intézkedési terv megvalósulását az eseti munkacsoport vezetője nyomon 

követi, amennyiben az szükséges, egyeztetéseket, megbeszéléseket hív össze;  

 

g) Az eseti munkacsoportot elrendelő vezető útmutatásának megfelelően az eseti 

munkacsoport vezetője tájékoztatást nyújt a feladatok előrehaladásáról, a szervezeti 

integritást sértő eseménykezeléséről;  

 
2.6.3. Az intézményvezető vezetői intézkedését igénylő kiemelt jelentőségű 

szervezeti integritást sértő esemény 

 
(1) Kiemelt jelentőségű szervezeti integritást sértő esemény feltételezése esetén az eljárás 

kezdeményezése irányítási jogköre alapján az intézményvezető hatáskörébe tartozik.  

 
(2) Az eljárás lefolytatása és a döntés meghozatalának megalapozása érdekében az 

intézményvezető közvetlenül kérheti az ügy megvizsgálását a belső ellenőrtől, vagy erre 

acélra létrehozott eseti bizottságtól.  

 

(3) Az eljárást a felkérést követő legfeljebb 15 munkanapon belül kell lefolytatni. 

Amennyiben a határidő az ügy összetettsége miatt nem tartható, az intézményvezető ettől 

eltérő időtartamot is megállapíthat.  

 
(4) Az eseti bizottság tagja a szervezeti integritást sértő eseménnyel érintett szervezeti egység 

ügyben nem érintett vezetője és az intézményvezető által az ügy jellege szerint kijelölt 

további munkatársak:  

 

(5) Az erre a célra létrehozott eseti bizottság vizsgálata történhet különösen az iratok 

tanulmányozásával, az érintettek meghallgatásával, írásbeli tájékoztatás beszerzésével.  

 
(6) Az erre a célra létrehozott eseti bizottság eljárása során bárkit meghallgathat, aki az adott 

ügyben érdemi információval rendelkezhet. A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell felvenni. A 

meghallgatással érintett személyek kérhetik a személyes adataiknak zártan történő kezelését.  

 
(6a) Az Intézményminden munkatársa köteles az együttműködésre, nyilatkozattételre, az 

eljárás szempontjából lényeges információk, dokumentumok átadására. 

 



(6b) Az erre a célra létrehozott eseti bizottság az eljárás eredménye alapján javaslatot tesz 

irányítási jogköre alapján az intézményvezetőnek a szükséges intézkedés megtételére, így 

különösen a szervezeti integritást sértő esemény megszüntetésére, a hasonló esetek 

megelőzése érdekében szükséges intézkedések meghatározására, a felelősség megállapítására.  

 
(7) Az eljárás lezárását követően az érintettek körében munkaértekezletet is össze kell hívni, 

amelyen a szervezeti integritást sértő eseménnyel érintett szakterület munkatársainak jelen 

kell lenniük.  

 
(8) A munkaértekezleten ismertetni kell az eljárás megállapításait és a munkatársakat 

tájékoztatni kell a szervezeti integritást sértő esemény jövőbeli bekövetkezésének az 

elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges intézkedésekről, a követendő magatartásról.  

 
2.6.4. A szervezeti integritást sértő eseményt vizsgáló eljárás eredménye, 

intézkedési javaslat  

 
(1) Az eljárás eredménye lehet:  

 

a) annak megállapítása, hogy nem történt szervezeti integritást sértő esemény és az eljárás 

intézkedés nélküli megszüntetése (pl. hibás észlelés);  

 

b) szervezeti integritást sértő esemény megtörténtét megállapító és intézkedést elrendelő 

döntés;  

 

c) további eljárás elrendelése, amely a felelősség megállapítása vagy a hasonló esetek 

megelőzése érdekében szükséges.  

 
2.6.5. Belső vagy külső ellenőrzés eredménye alapján szükséges intézkedés  
 

(1) A belső szakmai ellenőrzés, az adatvédelmi felelős által megállapított szabálytalanság, 

valamint IT incidens esetén a szabálytalansággal nem megfelelőséggel, incidenssel érintett 

szervezeti egység vezetőjének a vonatkozó belső szabályzat előírása alapján intézkednie kell a 

megállapítások hatásos kezelésére.  

 

(2) A külső ellenőrzési szerv által megállapított szabálytalanság esetén az eljárási jelentésben 

foglalt szabálytalanságokra vonatkozó, az ellenőrzéssel érintett szakterület által kidolgozott 

intézkedési tervet végre kell hajtani.  

 
2.7. Jogkövetkezmények kezdeményezése  
 
(1) A jogkövetkezményekről való döntés kezdeményezése a szervezeti integritást sértő 

esemény megszüntetésére hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezető, kiemelt 

jelentőségű esetben az irányítási jogkörrel rendelkező intézményvezető feladata.  

 

(2) A jogkövetkezmény jellege szerint lehet:  

 

a) jogi jellegű (kártérítési eljárás megindítása, szabálysértési vagy büntetőeljárás 

kezdeményezése az arra feljogosított hatóságnál),  

 



b) munkajogi (figyelmeztetés, köztisztviselő, közalkalmazott jogviszony felmentéssel, 

rendkívüli felmentéssel történő megszüntetése),  

 

c) pénzügyi jellegű (pénzbeli juttatás, kifizetés részben vagy egészben történő felfüggesztése, 

visszakövetelése, behajtása),  

 

d) szakmai jellegű (belső szabályozás módosítása, szigorításának kezdeményezése, 

betartásának fokozott ellenőrzése stb.).  

 
(3) Amennyiben büntető-vagy szabálysértési eljárás kezdeményezésének szükségessége merül 

fel, a szükséges intézkedések meghozatala az arra illetékes szervek értesítését is jelenti annak 

érdekében, hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a megfelelő eljárásokat 

megindítsa. Az eljárások megindításának kezdeményezésére – az Intézmény vezetője 

jogosult.  

 
(4) Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a szervezeti integritást sértő eseményt bejelentő 

rosszhiszeműen járt el és alaposan feltehető, hogy ezzel bűncselekményt vagy szabálysértést 

követett el, másnak kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, adatai az eljárás kezdeményezésére, 

valamint lefolytatására jogosult részére átadhatók.  

 
2.8. A szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos intézkedések, 

eljárások nyomon követése  

 
(1) Az érintett szervezeti egységek vezetőinek feladata a szervezeti integritást sértő 

eseményekkel kapcsolatos intézkedések, eljárások nyomon követése során:  

 

a) az elrendelt eljárások, a meghozott döntések, illetve a megindított eljárások figyelemmel 

kísérése,  

 

b) a eljárások során készített javaslatok, intézkedési tervek megvalósítása és a végrehajtás 

ellenőrzése,  

c) a feltárt szervezeti integritást sértő esemény alapján a további bekövetkezési lehetőségek 

beazonosítása, szükség esetén a belső szabályzatok, illetve jogszabályok módosításának 

kezdeményezése,  

 

d) annak vizsgálata, hogy az ellenőrzési nyomvonalban rögzített eljárás az adott szervezeti 

integritást sértő eseményt miért nem szűrte ki, indokolt esetben gondoskodni kell az 

ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálatáról, helyesbítéséről.  

 
(2) Amennyiben az intézkedések végrehajtása során megállapítást nyer, hogy az alkalmazott  

intézkedések nem elég hatásosak, a szervezeti integritást sértő esemény megszüntetéséért 

felelős vezető, kiemelt jelentőségű esetben az irányítási jogkörrel rendelkező intézményvezető 

további intézkedést rendel el.  

 
2.9. Adatszolgáltatás a fenntartó részére  

 
2.9.1. Adatszolgáltatás a fenntartó részére  

 

(1) A szervezeti integritást sértő események intézményi szintű nyilvántartását a jegyző vezeti. 

 



(2) A kiemelt jelentőségű szervezeti integritást sértő esemény kivizsgálására felkért eseti 

bizottság vezetője az eljárás megkezdéséről, majd lezárásáról a Szervezeti integritást sértő 

események vizsgálatáról készült jegyzőkönyv és az Intézkedési terv megküldésével 

tájékoztatja a fenntartót. 
.  
(3) A 2.4.3. (1) bekezdésben felsorolt külső ellenőrzési szervek által végzett ellenőrzésről az 

intézményvezetőt az ellenőrzött szervezeti egység vezetője soron kívül tájékoztatni köteles, 

majd az ellenőrzés megállapításairól készült jelentést, az intézkedési tervet - amennyiben az 

készül - haladéktalanul meg kell küldeni az intézményvezetőnek is.  

 

(4) Az intézkedési terv megvalósulásáról, vagy esetlegesen az egyes intézkedések 

elmaradásának okáról az intézményvezetőt az intézkedési terv egyes pontjai határidejéhez 

igazodóan év közben folyamatosan tájékoztatni kell.  

 
2.9.2. Adatszolgáltatás a munkaügy részére  

 
(1) Ha az irányítási jogkörrel rendelkező intézményvezető a szervezeti integritást sértő 

eseménnyel kapcsolatban a rendelkezésére álló információk alapján kártérítési eljárás 

lefolytatását rendeli el, akkor a szervezeti integritást sértő eseménnyel érintett szervezeti 

egység vezetője köteles a szervezeti integritást sértő eseménnyel összefüggésben keletkezett 

megállapító dokumentumok másolatát 3 munkanapon belül megküldeni a munkaügynek. 

 
(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója elkészíti a kártérítés dokumentumát, amelyet a pénzügyi 

vezető és az intézményvezető ellenjegyez.  

 

(3) A kártérítési eljárás ellenjegyzett dokumentumát a munkáltatói jogkör gyakorlója 

megküldi a munkaügyre a szükséges intézkedések megtételére és a kártérítési eljárás 

dokumentuma szervezeti integritást sértő eseménnyel érintett munkatárs személyi anyagában 

történő elhelyezésére.  

(4) A kártérítéssel kapcsolatos dokumentumok megőrzése az Iratkezelési szabályzat szerint 

történik.  

 
2.9.3. A szervezeti integritást sértő események kezelésében érintett szervezeti 

egységek együttműködése, információk hasznosulása  

 

(1) Az Intézmény vezetősége a szervezeti integritást sértő események, szabálytalanságok 

feltárásában és kezelésében elsődlegesen feladatkörrel rendelkező szervezeti egységekkel és a 

jogszabályban megjelölt felelősökkel rendszeres időközönként, negyedévente áttekinti a 

szervezeti integritást sértő események, szabálytalanságok alakulását és a felmerült esetek 

kapcsán megfogalmazza a szükséges intézkedéseket.  
 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú. melléklet: 

 

Jegyzőkönyv a szervezeti integritást sértő eseményről (minta) 

 

Iktatószám: 

 

A jegyzőkönyv készítésének helye, időpontja: 

 

A szervezeti integritást sértő eseménnyel érintett szervezeti egység: 

 

A szervezeti integritást sértő eseményészlelésének időpontja: 

 

 

A szervezeti integritást sértő esemény leírása: 

• a szervezeti integritást sértő eseményészlelésének módja (az észlelő elmondása 

alapján) 

• a szervezeti integritást sértő esemény pontos tartalma, 

• a szervezeti integritást sértő esemény gondatlan vagy szándékos, eseti, ismételt vagy 

rendszeres 

• a szabály megjelölése, amelytől való eltérés a szervezeti integritást sértő eseményt 

megalapozza, 

• a folyamat vagy tevékenység szervezeti integritást sértő esemény által érintett része, 

• a szervezeti integritást sértő eseményhez vezető körülmények, tényezők, 

• a szervezeti integritást sértő eseménykövetkezményei, 

• a szervezeti integritást sértő eseménykorrigálhatóságának vagy 

korrigálhatatlanságának ténye, 

• pénzügyi hatás valószínűsíthető nagyságrendje  

 
Az intézkedések: 

 

• saját hatáskörben indított eljárásténye, időpontja, a döntéshozó megnevezése, 

• az intézkedés ismertetése (megszüntetés, korrekció, javaslattétel felsőbb szintű 

intézkedésre), 

• a szervezeti integritást sértő eseménykivizsgálásáért felelős vezető értesítése, a 

szabálytalansági nyilvántartásba vétel kezdeményezése  

 

Csatolt dokumentumok: 

 (a tényt alátámasztó alapdokumentum másolatok, (pl. számlák, pénztári kiadási bizonylatok) 

esetleges további dokumentumok) 

 

   

   .......................................................                                            .......................... 

 

Szervezeti egység vezetőjének aláírása                                Jegyzőkönyv készítő aláírása 

 

 

...........................                              ..............................                        ................................. 

 

Az eljárást lefolytató személy(ek) aláírása 



2. számú. melléklet 

 

Meghallgatási jegyzőkönyv (minta) 

 

A Meghallgatási jegyzőkönyv tartalmazza:  

a) a meghallgatás helyét, időpontját;  

b) a meghallgatott nevét, beosztását, szervezeti egységét;  

c) a meghallgatáson résztvevő egyéb személyek beosztását, szervezeti egységét;  

d) a meghallgatás tárgyát;  

e) a meghallgatás során feltett kérdéseket és az azokra adott válaszokat;  

f) az elhangzottak és a jegyzőkönyvben foglaltak egyezőségére vonatkozó nyilatkozatot;  

g) a meghallgatáson résztvevők aláírását.  

 

 



3. számú melléklet 

 

 

A szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos intézkedések nyilvántartása:……év 

 

 

Ssz. 

A  

szervezeti  

integritást  

sértő esemény 

észlelésének  

időpontja 

Az  

érintett  

szervezeti  

egység 

A 

szervezeti  

integritást sértő  

esemény 

rövid  

leírása 

A kapcsolódó  

írásos  

dokumentum  

megnevezése 

A végrehajtott  

intézkedés  

leírása 

Az  

esetleges  

kár  

mértéke  

Az elrendelt  

intézkedés  

végrehajtásának  

felelőse(i),  

határideje  

Az intézkedés  

tényleges  

végrehajtásának  

dátuma 

A végrehajtott  

intézkedés  

eredménye 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    



4. számú melléklet 

Megismerési nyilatkozat 

A szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a 

munkavégzésem során köteles vagyok betartani. 
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